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I samarbete med TV3:s West End Star erbjuder Rica Hotels ett exklusivt weekendpaket med 
hotellrum och biljett till de direktsända veckofinalerna som äger rum 12/1, 19/1, 26/1 och 2/2 
i Stockholm. Så missa inte chansen att på plats följa den spännande och nervkittlande jakten 
på vår nästa stora kvinnliga musikalstjärna som har chansen att vinna huvudrollen Lady of 
the lake i Monty Pythons stora musikalsuccé Spamalot som spelas på berömda West End i 
London. Paketpris från endast 895 SEK per person.

Maratonhelg med Jerry, George, Kramer och Elaine
Gillar du också serien som handlar om just ingenting? Då ska du inte missa 
ett historiskt ögonblick. På Rica Talk Hotel i Stockholm kan du under 96 
timmar mellan 10-14/1 2008 se alla 180 avsnitt av Seinfeld som någonsin 
producerats. Följ serien på rummet eller på storbildsskärmen inne på Monk’s 
Diner, den svenska filialen av Seinfeldgängets favorithak. Här kan du bland 

annat äta klassiska läckerheter ur TV-serien som Bologna Sandwich och 
Chocolate Babka. Dessutom har vi utökat vår berömda frukostbuffé med 
en helt egen Seinfeldhörna. Egg white omelette, någon? Boka ditt hotellrum 
idag. Showen startar torsdagen den 10 januari kl 18:00. Vi har paketpris från 
endast 350 SEK per person och natt inklusive en grandios Seinfeldfrukost.

Musikalweekend på första
parkett i Stockholm

Rica Hotels | 020-140 20 00 | reservations@rica.se
Stockholm | Göteborg | Malmö | Umeå | Strömstad | Arvika | Skellefteå | och 45 destinationer i Norge.

Läs mer och boka
på www.rica.se

© 1996, 1997 Castle Rock Entertainment. All Rights Reserved. © 2007 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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Hos oss hittar du glasögon för alla personligheter och tillfällen. Välj bland 
varumärken som Fendi, Michael Kors, ck, Calvin Klein, Sand, Tiger of Sweden, 
MaxMara, Efva Attling och Diesel. Välkommen till Synsam!



Peter Jöback.
Peter Jöback.
Peter Jöback.
Peter Jöback.
När de nominerade till Gaygalan

2008 presenteras i det här numret är det
en kille som är nominerad i fler katego-
rier än någon annan. Kan ni gissa vem?

Peter Jöback är nominerad i fyra
klasser och har möjlighet att bli både
Årets homo/bi och Årets artist, dessu-
tom kan han ta hem priserna för Årets
album och Årets scen.

Inte så märkligt. Peter har haft ett
fantastiskt år med hyllat album (”Män-
niskor som du och jag”), en utsåld och
förlängd turné (Elva veckor, elva
städer), han har spelat Cabaret på Ron-
do och uppträtt på Stockholm Pride.
Och han har synts enormt mycket i TV
och tidningar.

Peter blev Årets homo på Gaygalan
2005. Året därpå delade han ut pris. Och
2007 fick han och ensemblen för Caba-
ret pris för Årets show. Och 2008 kan
han alltså ta storslam på Gaygalan.

Men han har tuff konkurrens. Bland
andra från en person som också varit
Årets homo tidigare, Elisabeth Ohlson
Wallin. Hon är den enda tjejen som är
nominerad i kategorin ”Årets homo/bi”
den här gången. Resten är pojkar, såsom
sångaren Ola Salo, författaren och krö-
nikören Mats Strandberg samt rik-
sdagsmannen Tomas Tobé.
Men ensam är stark sägs det
ju, så kanske kommer Elisa-
beth sätta grabbarna på
plats...

Vilka som nominerats i
övriga klasser ser du i re-
portaget som börjar på si-
dan 20. Det är en spännan-
de blandning av nominer-
ingar, från Bögjävlar och

Kent till Carolina Gynning och Hair-
spray.

Biljetter till Gaygalan kan du köpa
från och med nu på ticnet.se.

Missa inte årets roligaste gala som
hålls på Cirkus, Stockholm den 4:e
februari nästa år.

I det här numret av QX publicerar
vi en intervju med Andreas Lundstedt.
Det är en intervju som kommer att få
många att höja på ögonbrynen. Andreas
har nämligen efter flera års våndor och
funderingar valt att berätta för allmänhe-
ten att han är hiv-positiv. Han blir där-
med den första offentliga personen se-

dan Sighsten Herrgård att gå ut med
det. Det är otroligt modigt. Och viktigt.
Förhoppningsvis kan Andreas öppenhet
bidra till att andra personer också vågar
berätta. För precis som Andreas säger så
pratas det för lite om hiv i media. Trots
att hiv-spridningen ökar varje år är det
fortfarande ett ämne som känns tabu.

Andreas är en hjälte!
Och hjältar borde naturligtvis pryda

omslaget. Så för att ni inte ska tycka att
QX prioriteringar är helt uppåt väggarna
vill jag att ni ska veta att vi erbjöd
Andreas att vara på omslaget. Men han
tackade nej.

”Det räcker med intervjun inne i
tidningen” sa han.

Det respekterar vi.
Intervjun med Andreas hittar du på

sidan 16.

I det här numret hälsar vi Roger
Wilson välkommen som ny fast skri-
bent i QX. Roger, som är en av författar-
na till boken Bögjävlar, tar över efter
Mats Strandberg och huserar med en
egen sida kallad ”Kulturpuggan ”längst
bak i tidningen. 

Slutligen vill jag passa på att tacka
alla läsare, annonsörer, frilansare och
personer vi intervjuat och plåtat för QX
under 2007. Vi är så tacksamma för ert
stöd och engagemang och för att ni hjäl-
per oss att göra Sveriges största gaytid-
ning. 

Nu blickar vi framåt mot ett spän-
nande 2008.

Gott Nytt år på er allesammans. 
Vi ses och hörs nästa år igen.

Anders Öhrman

Chefredaktör

INGÅNG

”Det är en intervju
som kommer att få
många att höja på

ögonbrynen”

Omslagsfotografer:
Andreas Lönngren & Jonas Husbom
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mail: redaktionen@qx.se

Ansvarig utgivare:
Jon Voss • jon@qx.se 

Chefredaktör:
Anders Öhrman • anders@qx.se

Redaktörer:
Ronny Larsson • ronny@qx.se

Magda Gad • magda@qx.se

Annonser:
Ulrika Lahne • ulrika@qx.se

Britta Blomberg • britta@qx.se

Distribution:
britta@qx.se

Stockholm:
Förlängda Armen

Skåne/Köpenhamn:
QX/ oresund@qx.se
Göteborg: PickUp 

Prenumeration kostar 
340 kr för 12 nr inom Sverige. 

Pren. 12 nr Europa: 495 kr.
Tidningen sänds inplastad. 

QX ges ut av QX Förlag AB, 
org.nr: 556525–6897. 
Postgiro: 15 24 17–2, 
Bankgiro: 5977–4950. 

Tryck: V-TAB, Västerås
Omslagstryck: Arkpressen, Västerås

RS distribution 2006: 32 300 
ISSN–nummer: 1401–1794.

Mätning SIFO Media:
QX.se unika webbläsare 
vecka 49, 2007: 99 540

Qruiser.com unika webbläsare 
vecka 49, 2007: 100 442

Q
X

 
J

A
N

U
A

R
I

 
2

0
0

8
 

D
E

T
 

S
J

Ä
L

V
H

J
Ä

L
P

A
N

D
E

 
N

U
M

R
E

T

ONANI
SNACK
BEST OF 2007
NOMINERADE TILL GAYGALAN
ANDREAS LUNDSTEDT

QX TAR SAKEN I EGNA HÄNDER

INNEHÅLL

Ronny Larsson
Redaktör

– Att bli en modigare människa och att
ta upp spinningen.

Magda Gad
Redaktör

– Att aldrig mer äta på McDonald’s.

Ulrika Lahne
Marknad

– Jag har som nyårslöfte att aldrig ha
något nyårslöfte. Jag tänker hålla det!

Britta Blomberg
Annons

– Äta bättre. Och att träna 
och sova mer!

VI fortsätter vår serie med Qruiserkillen. Den här gången heter

han Andreas Mendez och är 23 år.

Andreas Lundstedt: ”Jag kommer säkert bemötas av folk som inte

förstår och av elaka tungor, men det kan jag inte bry mig om.”

Chans att ta storslam på Gaygalan. Peter Jöback är nomine-

rad i fyra kategorier, bland annat som Årets homo/bi. 

Alla gör det, men ingen pratar om det. Förrän nu. 

QX har pratat med fem bögar och fem flator om onani.

15

16

20

29

Christian Hagward
Christian är 27 år och har i det här numret bidragit med bilder på både Andreas Lundstdet 

och Roger Wilson. 

Månadens Frilansare

Månadens fråga: Vad har du för nyårslöfte?



www.apollo.se   0771- 37 37 37Pris gäller per person. Gäller utvalda datum i maj/juni med avresa från Arlanda. Begränsat antal platser. Bokas på apollo.se
* Pris avser Apollo Smile och gäller per person vid bokning av minst 2 personer i lägenhet/dubbelrum.

Äta gott

Fullt fräs i sommar!
Schyssta stränder, god mat, bra shopping och puls, puls, puls. Välj själv vilken av våra
orter som passar just dig och din semester. Lugnt i Es Canar och Santa Eulària eller 
tempo i Ibiza stad. Vad mer kan man begära?

Ibiza
Endast fl yg 1 v fr 1 998:–
Flyg och hotell 1 v fr 2 398:–*

Bada

UpptäckaSola

Ibiza
–  nyhet i sommar

QX_108_245x360.indd    1 07-12-14    11.13.33
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Vad stod det i 
QX för 10 år
sedan?

en hur himla sugen blir man på att se filmen Mamma Mia när man först sett musikalen sju gånger och nu fått se

trailern! Shit va snyggt! Ända sedan vi hörde att Mamma Mia skulle bli film har vi längtat efter den. Och när det

stod klart att Meryl Streep skulle spela mamman i filmen förstod vi att filmen skulle hålla riktigt hög klass. Sedan tillkom

Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan, Julie Walters och inte minst snyggingen Juan Pablo Di Pace till rollistan. Nu är det bara

typ sex månader kvar till premiären och vi funderar på om vi ska börja campa utanför Filmstaden i mars eller i april... 

QX januarinummer 1998 pryd-
des av en väldigt glad och väl-
digt avklädd Martin Stenmar-

ck som blivit utsedd till Sveriges
sexigaste kille. ”Det känns skitkul”
säger han och är glad att han tagit re-
vanch från månaden innan då han i
tidningen Frida bara kom trea på en
liknande lista. Vi noterar också att
Pekka Heino gift sig med sin Erik i
största hemlighet, Pekka vill inte ge
någon kommentar till media. Vi av-
slöjar att Israel kommer att represen-
teras av en transsexuell i Eurovi-
sionsschlagern och vi minns ju alla
hur det gick, och vi ger höga betyg
till Peter Jöbacks ”Personliga val”
och filmen ”Det turkiska badet”. Bå-
da riktiga klassiker i gayhemmet. 

I

ör andra året i rad kommer
Katrin Sundberg och Pia Jo-
hansson att leda Gaygalan på

Cirkus. Efter det bejublade framträdan-
det förra året var det inga problem att
tacka ja till ytterligare ett år, eller?...

Pia: Jo, det är klart det fanns tvek-
samheter, man har ju höga förväntningar
på sig och man vill ju
”toppa” sig själv. 

Katrin: I år kände
jag att jag ville tacka ja,
men förra året kändes
det ju väldigt svårt när vi
skulle ta över Sisselas
jobb som hon skött så
fantastiskt.

Pia: Ja, det kändes ungefär som om
någon skulle be en ta över ”Ring klocka
ring” efter Margareta Krook på Skan-
sen på nyårafton. Men min devis är att
man skall göra något varje dag som
skrämmer en, det växer man av.

Hur kändes det efter att ha lett
Gaygalan för första gången?

Katrin: Helt fantastiskt! Jag har
aldrig varit med om en mer fantastisk
publik, det var häftigare än vad jag kun-
nat föreställa mig och det var så mycket
kärlek att det räckte ett helt år till nästa
gala.

Pia: Det var ett enda lyckorus ef-

teråt. När det
var över tänk-
te jag, gud va skönt! Nu ska jag ta en öl i
baren, och på vägen ditt mötte jag bara
helt extatiska människor som kom med
allt från komplimanger och pussar till
skamliga förslag, det var fantastiskt.

Pia och Katrin hade jobbat ihop lite
innan Gaygalan 2007, men
nu har de större planer på
gång tillsammans och den
7 mars har de premiär på
sin gemensamma show
”Allt vi aldrig fick göra”
på Rival i Stockholm
Katrin: När man kommit
upp i vår ålder är det gans-

ka mycket vi aldrig fått göra faktiskt. 
Har ni något klart till showen?
Pia. Ja affischen är klar.. och numret

dit man ringer och beställer biljetter
(skrattar). Jo, vi har några texter klara
men just nu är det mest idéer och jag
skulle vilja säga att vi befinner oss på en
kreativ inspirationsnivå. 

Katrin: Och alla som går på Gayga-
lan måste komma och se vår show!

Peter Ludvigsson

Gaygalan hålls på Cirkus, 
Stockholm den 4 februari, 2008.

F

Mamma Mia! Vilken trailer!

M

år omslagskille är såklart ett
riktigt kap. Vi hittade honom
på Qruiser och vi

antar att ni lär göra detsam-
ma efter att ni sett omsla-
get. Klart att vi ville veta li-
te mer om Jimmy.

Så, vem är du?
– Jag är en 30-årig kille som heter

Johan Gustav Jimmy Sjödin och har

vuxit upp under namnet Jimmy. När jag
pluggade i USA fick jag även namnet

Turbo som är namnet folk
känner till mig i USA. Jag
jobbar med grafisk design
och styling.
Och du är gay?
– Ja. Efter studierna så

stannade jag kvar i USA och jobbade
och njöt av mitt liv som öppet gay.

V
”Jag är singel

men dejtar 
några grabbar”

Jimmy är vår omslagskille?

Är du singel?
– Jag är singel men dej-

tar några grabbar från
andra länder... typ Internet
date/chattar. Titan-killen

Francois Sagat är den som jag har det
allvarligaste med. Han kom till Malmö
där jag bor, och firade min födelsedag
nyligen.

Varför har du så många tatuer-
ingar?

– Jag började skaffa dom för tolv år
sen och sen ar dom fått ett eget liv.
Skaffar man en, så vill man ha en till
och en till… det är beroendeframkal-
lande (skrattar).

Du har ett förflutet som simhop-
pare..?

– Japp, simhoppskarriären gav mig
många minnen. Allt ifrån mitt första
SM-guld till dom omkring trettio andra
efter det. Och mitt första svenska re-
kord på 10 meter som själv slog några
gånger innan jag la badbyxorna på hyl-
lan i början av 2000-talet. Min OS-upp-
levelse i Atlanta var också kanon och
allt jag hade drömt om. Där fick jag
träffa Hillary Clinton och byta några
ord om Sverige med, medan hon signe-
rade min lagjacka (skrattar). Alla resor
till kontinenter och städer, möten med
religioner och människor har jag samlat
i hjärtat och gjort mig en helt annan
person än jag skulle ha varit om jag ba-
ra stannat i Sverige.

Och med tanke på omslaget så
vore det ju tjänstefel att inte fråga…?

– Senast jag runkade var på toalet-
ten på planet hem från Stockholm…
(skrattar). 

Ronny Larsson

VENTIL

Dejtar Francois Sagat

Katrin & Pia leder Gaygalan ‘08

Ny show i vår

”Jag har 
aldrig varit
med om en

mer fantastisk
publik”

Katrin och Pia från Gaygalan 2007
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å den amerikanska sajten afte-
relton.com har man under no-
vember månad kunnat rösta på

sin favoritbögkaraktär på TV. Kanske
inte helt överraskande består den 25
namn långa listan mest av karaktärer
från någorlunda nya serier. Varken Ste-
ven Carrington från Dynastin eller Matt
Fielding från Melrose Place lyckades ta
sig in på listan. 

På första plats återfinns Brian Kin-
ney från det amerikanska Queer as folk,
på andra plats hittar vi helt galne Jack
McFarland från Will and Grace och trea
blev ytterligare en QAF-are, nämligen
Justin Taylor. Queer as folk är för övrigt
serien med flest namn på listan. Andra
namnkunniga är Will Truman från Will
& Grace (plats 5), David Fisher från Six
feet under (plats 8) , Ugly Betty-Wilhel-
minas assistent Marc St. James (plats
11), Desperate-Bree´s son Andrew
(plats 14) och Smithers från Simpsons
(plats 18). Först på plats 23 hittar vi
Billy Crystals klassiska Lödder-
karaktär Jodie Dalls. 

Vill du se hela listan? 
Kolla in afterelton.com

RE/MAX Ny Bostad, Åsögatan 122
Mäklare: Ulrica Falk, 070 424 54 34, Ulrica.falk@remax-nybostad.se

Mäklare: Caroline Esenius, 073 510 25 21, Caroline.esenius@remax-nybostad.se

Vi ger dig en
strålande

bostadsaffär!

SVERIGES
NÖJDASTE
KUNDER

Din lokala mäklare i Göteborg med 
kranskommuner.

Välkommen att ringa eller besöka oss. 
Tel. 031-17 70 70

Tidningen Privata Affärer och analysföretaget Regi har gjort en djupdykning i den 
svenska fastighetsmäklarbranschen.

Under våren 2006 har mer än 1500 personer som anlitat mäklare för att sälja sin 
bostad svara på frågor om hur nöjda de var med mäklarinsatsen. Spännvidden på 
betyget sträcker sig mellan 6,90 och 8,51. Det mäklarföretag som fick högsta betyget 
i hela landet (8,51) var Home Din lokala mäklare. Till årets lokala mäklare 2006 
Göteborg utsågs Home.

Södertälje
Kirurgen

..Snygg
läpp eller rynkfri panna? Vi skulpterar och slätar med 
Restylane och Botox.
Avtal med landstinget gör att vi behandlar åderbråck, 
svett, hudförändringar och allt Du inte vågar tala om. 
Välkommen!

tel 08 550 384 10  anna@sodertaljekirurgen.se

ördag i december. Liza Minelli fyller Globen med sin unika utstrål-
ning och säregna röst. Kraxar och rökhostar mellan låtarna. Upprepar
hur tacksam hon är att vara inbjuden. Att få träffa sin favoritpublik.

Darrar lite på handen. Man ser små ryckningar i micken på storbildskärmen.
Jag minns New York 1994. World Pride, Gay Games och 25 års jubileum av
Stonewall. Liza Minelli i Centralpark inför en miljon jublande homon. På
den tiden var det ett statement. Liza var på vår sida. 

Man trodde knappt det var sant. Judy Garlands dotter. Livs levande.
Visserligen var hon minst en kilometer ifrån oss eftersom vi stod längst bak i
parken. Men ändå. Judy Garlands död som sägs ha varit upprinnelsen och bi-
dragande orsak till att flator, bögar och transor på baren Stonewall Inn slutli-
gen fick nog av trakasserierna från lagens långa arm. När de den här junik-
vällen 1969 samlats för att sörja ikonens bortgång och polisen återigen stor-
made lokalen och genomförde en razzia, på rent jävelskap, slog de för första
gången tillbaka. Bögarna kavlade upp flanellskjortorna. Flatorna knöt nävar-
na. Tegelstenar och annan bråte ven genom luften och transorna insåg att bå-
de höga klackar och handväskor kunde användas till annat än bara som justa
accessoarer. Så föddes gayrörelsen som snabbt spred sig över kontinenten
och resten av världen. Live for resistance. Gayrights are human rights. Vi har
en stolt tradition att förvalta. 

2009 firar gayrörelsens födelse 40 år. Att flertalet då befann sig i privata
helveten vet vi. Att livet vänt för oändligt många, främst i väst, vet vi också.
Men vart är vi på väg?

Några timmar innan Liza Minelli förtrollade publiken i Globen höll Eli-
sabeth Ohlson Wallin vernissage på Stockholms Läns museum. In hate we
trust visade upp en ny och uppmärksammad bild till utställningen. Framför
Högsta domstolen är homosexuella genomborrade av pålar. Inspiration till
bilden fick Elisabeth Ohlson Wallin efter det att Högsta domstolen friat utgi-
varna av bland andra Bibeltemplet som åtalats för hets mot homosexuella. 

I Bibeltemplet talades i ett inlägg om att avrätta homosexuella genom
pålning.

I december kunde det Islamiska rådet i Norge inte på rak arm säga att
man tar avstånd från dödstraff som utdömts mot homosexuella i Iran.

Friandet av Åke Greens domedagspredikan: där homosexuella inte bara
sades vara en cancersvulst på samhällskroppen utan antogs också vara direkt
ansvariga för annalkande katastrofer, ligger nära i minnet.

Dagen efter Minellimötet är jag inbjuden av Regnbågsmässan att läsa
Tomten i Sofia kyrka. Ett hedersuppdrag. Trots att jag aldrig har känt mig
hemma i kyrkan. Man får väl anta att kyrkan inte känt sig helt hemma med
mig heller. Otippat är det under alla omständigheter att jag ska Tala till för-
samlingen. Men efter det att Diamond dogs sprattlat omkring med kulörta
kulor i grenen, under korta, tajta palettklänningar i altargången känns… vad
ska jag säga… ingenting främmande. Vi ligger dubbelvikta i bänkarna. Det
är en surrealistisk upplevelse. Galen. Och hysteriskt roligt.  Men där finns
också allvaret. Vi tänder ljus. Prästen Malin Strindberg, i glittrande regn-
bågskappa, predikar rättvisa, tillit, fred. Och hopp. Regnbågsmässans repre-
sentanter har genom åren åtskilliga gånger kallats upp till biskopen för åthut-
ning. Klagomålen har ännu inte helt klingat av. 

”Vi vill testa gränser. Vi tror att Gud är större än alla de rädslans grän-
ser vi sätter upp. Vi tror att Gud inte
blir speciellt upprörd vare sig av
hud eller skratt eller applåder”, för-
klarar Malin för mig.

Regnbågsmässan är fullsatt. Det
borde få mer än en klocka att ringa
hos Svenska kyrkan som lider av
svikande besökare.

På kyrkbacken torkar min ateis-
tiska heteropolare bort en skratt-tår
och säger att hon nu fick hopp om
både kyrkan och mänskligheten.

Överallt fortsätter modiga ho-
mon, bin och transpersoner att utma-
na såväl makten som normer. Så här
med foten in i det nya året passar jag
på att tacka er alla. För det ni gör är
inte bara livsnödvändigt utan håller
också liv i hoppet. Det känns ganska
gott inför 2008.

Mian Lodalen

L

En helg 
i december

”Bögarna kavlade
upp flanell-
skjortorna. 

Flatorna knöt 
nävarna. Tegel-

stenar och annan
bråte ven 

genom luften”
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“God, I don’t
know. She was
Swedish. They all
look like lesbians.
You can’t tell!”

Chloe Sevigny i julinumret

av New York magazine, om

huruvida en säkerhets-

vakt på flygplatsen som

kroppsvisiterade henne

stötte på henne.

Favoritbögen

P
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Laser—Fettsugning

Utföres av specialist i Plastikkirurgi. Med i Svensk Plastikkirurgisk Förening 08—21 91 91

PLASTIKKIRURGI
www.STRANDKLINIKEN.se ����������������

För mindre fettdepåer som motstår diet och träning.
För både normalviktiga herrar och damer.

Frågor om hiv och
annat som smittar vid sex?

Anonymt& gratis

Caroline Björling
Fastighetsmäklare
0707-987 990
08-545 535 50

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

Storleken har
ingen betydelse.

månadens
mesta 
måsten

Ett gäng tv-stjärnor tar ställning och stöttar
HBT-personer i gayrättsorganisationen

GLAAD:s kampanj “Be an ally and a friend”. I re-
klamsnuttar som visas i amerikansk tv syns
Rachel Griffiths (Six Feet Under), T.R. Knight,
Sara Ramirez, Kate Walsh (Grey's Anatomy),

Eric Mabius, Rebecca Romijn, Michael
Urie, Ana Ortiz, Becki Newton (Ugly
Betty) och Marlee Matlin (The L
Word) påvisa att homoskämt kan såra
och att man bör tänka sig för vad man
säger om homo, bi och transexuella
personer. 

Vi älskar folk i position som tar
ställning!

På Smällens bögfilmförsvarstal (filmklipp) 

Komedin kom nyligen på dvd, men den bästa sce-

nen är inte med. Jonah Hill håller ett fantastiskt tal

om hur Hollywood väjer för att visa bögsex på film.

Youtuba “Brokeback” och “Knocked up”, och njut.

Ellen Page
(skådespelerska)

I slutet av januari har fantas-
tiska filmen Juno premiär.
Huvudrollen som gravid
tonåring med adoptions-
planer spelas av Ellen
Page (hon tippas bli
Oscarsnominerad för
rollen). Men Ellen är
strålar lika bra i bioaktu-
ella An American Crime.
Kolla också in hennes  insats
i peddodramat Hard candy. En
cool 21-åring som det bara skriker
“The next big thing” om.

Scene it?
(X-box spel)

Omä! När vi äntligen satsat slan-
tarna på Playstation 2 som har
spelfavvisarna Singstar och Buzz,
så kommer X-box med årets roli-
gaste filmspel. Med massor av
filmklipp, härligt varierande svå-
righetsgrad på frågorna, sladdlösa
kontroller och kul tävlingsmoment
är Scene it? årets roligaste för alla
som älskar spel och är filmnördar.
Vi kan omöjligt hålla tassarna bor-
ta från detta underbara påhitt som
känns så mycket fräschare när släk-
tingarna börjar babbla om att
plocka fram TP eller Rappakalja.

Spirit (cd)
QX älskar Leona Lewis

och vi kan inte nog påtala hur
fantastisk balladdrottningen är.
2008 är hennes. Utan tvekan.

Stjärnorna på slottet (TV)

Fem stars vi absolut kommer

att följa under julledigheten. Britt,

Arja, Stormare, Magnus och Jan

lär bjuda på en skön tv-klassiker.

Make it work! 
(t-shirt) 
Alla som älskar

Tim Gunn räcker upp en
hand! Project Runways
humoristiskt torra mo-
dehandledares numera
klassiska uttryck finns
på t-shirt och det är gi-
vet att vi vill ha en.

www.givememyre-
mote.com

Vad gör du Danny? Efter tre
sköna danspophits slopar
du solokarriären och slår
dig ihop med okej-dom-är-
snygga-och-sjunger-hyfsat-
men-vad gör-man  med-
dom?-Idolerna Erik och
Mattias. Som gruppen EMD
ska ni alltså sjunga 90-tals-
covers som All for love, More
than words och Anywhere is
paradise. Ett aprilskämt i
december är aldrig kul.

1

2

4

3

5

6

7

7 saker vi älskar den här månaden

...och 1 vi dissar!

Månadens Nej, tack!
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ed start i det här numret
kommer Roger Wilson att
vara krönikör i varje num-

mer. QX kollade med Roger hur han ser
på uppgiften. 

Hur känns det?
– Det känns bra, det är en del av

min plan där slutmålet är totalt
världsherravälde. 

På din sida kommer du vara lite
av en magister som ska lära oss svens-

ka HBT-are ett och annat.Vad kan du
lära oss som vi inte redan vet?

– Du har ingen aning om hur myck-
et jag kan lära dig, raring. Men på min
sida tänkte jag koncentrera mig ganska
mycket på kulturkunskap. Det är dags
för bögarna att uppmärksamma sina eg-
na klassiker och kulturikoner. Jag tycker
att det är svinviktigt att vi har koll på vår
egen historia, det är lite som att vara in-
vandrarbarn och skolka från hem-

språksundervisningen. Sen händer det
ju så mycket kul därute, som jag är rädd
att folk faktiskt missar idag. Jag vill va-
ra en kulturmaster, helt enkelt. 

Boken Bögjävlar som du var en
av författarna till skapade en viss de-
batt, är du nöjd med hur den mot-
togs?

– Absolut. Vi fick betydligt mer
uppmärksamhet och glada tillrop än jag
någonsin hade kunnat förvänta mig.

Och jag har blivit kontaktad av folk
som vill bli min groupie. Jag är mer än
nöjd.

Du jobbar som webredaktör på
Rodeo magazine, gör radio i P1 och
nu QX, hur hinner du?

– Jag har faktiskt slutat på Rodeo,
men jag håller på att skaffa mig några
nya jobb för att kompensera det frånfäl-
let. Jag samlar på jobb. Den som har
flest när han får hjärtattack vinner.

Några nya projekt, böcker eller
annat, på gång som du vill dela med
dig av till läsarna?

– Vi Bögjävlar diskuterar ett nytt
projekt, men allt är hemligt. Om allt går
som det ska så kommer vi att återvända
i sommar. Och så ska jag vara program-
ledare för ett nytt program i P1. Men
det är också hemligt. Sup mig full nästa
gång jag är på Torget så kanske jag
läcker.

Peter Ludvigsson

”Kulturpuggan/Roger Wilson” 
hittar du på sidan 50.

h, vad vi längtar! En svensk homokomedi med Torkel Pettersson och Gustav Skarsgård och regisserad av Ella

Lemhagen. Killarna spelar bögparet Göran och Sven som vill adoptera och en dag går lyckan i uppfyllelse och

de får veta att de ska bli föräldrar till en föräldralös svensk pojke. Men snart visar det sig att ett kommatecken

hamnat fel och Patrik 1, 5 år är egentligen Patrik 15 år och han vill inte alls ha två bögpappor. Patrik är tvärtom en

homofob tonåring med kriminellt förflutet. Detta borde bli 2008 års stora filmhändelse på gayfronten och som ni

ser, varken Gustav eller Torkel är knasiga val som bögpappor...

Två bögpappor och en homofob son

Å

Nu har Roger en egen sida i QX

M

”Jag samlar på jobb.
Den som har flest när
han får hjärtattack

vinner.”
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Vimmel från Diamond
dogs på Golden Hits

Gustaf, Torket och Thomas

Björn med vän

Diamond dogs

Olle Waller med sonen Mattias

Shirley med sällskap

Babsan med Christian
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“..man skrattar, äter,

njuter och trivs.”
SvD

SPAGHETTIOPERAN

REGINA

SPAGHETTIOPERAN 
REGINA

Från oss alla
till Er alla...
En liten julklapp
i decembermörkret.

Boka 5 biljetter
och få 1 extra
julklappsbiljett
eller
Boka 10 biljetter
och få 2 extra
juklkappsbiljetter”

Gälller alla föreställningar i
december och januari. Biljetter
enligt detta erbjudande skall
betalas senast 30 december!
Begränsat antal biljetter och
gäller inte redan köpta biljetter

Måltid ingår alltid i biljettpriset:
På kvällar 3-rätters Teatermeny - Lyxmeny mot tillägg

På luncher: Varierande 2-rättersmenyer eller Medelhavsinspirerat julbord
Boka: 08-411 63 20, www.regina-operamathus.com, www.ticnet.se

SPAGHETTTIOPERAN REGINA - Drottninggatan 71 A

“..en oslagbar
kombination av god

mat och utsökt sång.”
Kulturens Värld

PROGRAM 2008

NYÅ RSGALA
Premiär 4/1

Vi firar in det nya året med alla
sångarna på Regina, som strör

pärlor och juveler ur både
operans operettens värld.

Torsdag-lördag kl 19 4/1-26/1

BEL CANTO
Spaghettiopera 10

Premiär 31/1
En afton i bästa Bel Canto-stil.

Musik av Rossini, Donizetti,
Puccini, och Verdi med en god portion

humor och latinsk esprí.
Onsdag-lördag kl 19 31/1-15/5

LÄ DERLAPPEN
Premiär 6/3

Operetternas operett i en helt
egen och ny tappning signerad

Charlotta Huldt-Ramberg.
Onsdag-lördag kl 19 6/3-15/5

Spaghettiopera
BAMBINI
NYPREMIÄR 6/4

Välkommen till operans
magiska värld, där stora som små,

får vara med och musicera.
6 och 27 april kl 11.30

CHARLOTTAS

OPERADELIKATESS
En föreställning för finsmakare

och älskare av opera.
Gästartister:
Hovsångerskan

Ingrid Tobiasson - 10/2
Stjärnskottet

Maria Fontosh - 28/4Lördag 17 maj kl.19

Biljetterna till galan släpps
15 januari men Qx läsare

har förköpsmöjlighet
redan nu!

EXTRA! EXTRA!
Julklappstips

EXTRA! EXTRA!

LA DIVA
OPERAGALA

bravur
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Tjockt hår lagom till
Pride-festivalen?

inX hårsalva är en ny produkt som förstärker hårets kvalitet. Ökad

blodcirkulation stärker hårets tillväxt. Både kvinnor och män kan 

få hjälp till en starkare hårväxt med inX hårsalva. Den innehåller 

endast naturliga ingredienser av hög kvalitet helt utan konserve-

ringsmedel eller färgämnen. Köp salvan nu! Beställ på www.inx.nu

eller ring telefon 0737-556 222. inX Hårsalva stärker din hårväxt.

En underbar liten 
skapelse för alla som 
vill ha bättre hår!

Läs mer på www.inx.nu

Vad heter du
på Qruiser ?

Nordens största queercommunity. www.qruiser.com

Din  fastighetsbyrå i Stockholm och Mälardalenwww.tegnerlunden.se

Erfarenhet & 
kompetens

Personligt
engagemangTrygghet

Köpare och säljare 2007 
slå en singnal så få ni en gran 

Tel 0152-602 80 • 08-652 20 00

God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År!

Din fastighetsbyrå i Stocholm och Mälardalen

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

Magda Gad, redaktör
Årets roligaste: 2007 var året då jag

blev väldigt fascinerad av att slå på sa-
ker. Ge mig en ledig timme och en box-
ningssäck, en speedball, ett par slagplat-
tor…  ja vad som helst som lämpar sig
att gå loss på och jag blir gladare än ett
barn på julafton. 

Årets tristaste: Vädret. Vädret.
Vädret. Veckan på Curacao hade gärna
fått förlängas till en månad eller två. Mi-
na idéer om hur man bäst roar sig när det
är kallt, grått och regnar har definitivt si-
nat. Förslag mottages tacksamt.

I år gjorde jag slut med: Mitt livs i
särklass längsta kärlek - Gymmet. Vi
blev ihop när jag var 14 och vi har upp-
levt många fina stunder tillsammans,
men i framtiden kommer jag att svettas
och stönas på ett annat ställe. 

Mest överskattad: Teveapparaten.
Själva burken blir bara snyggare med ti-
den; jag är väldigt förtjust i min flat-sc-
reen; men den har börjat få en funktion
som liknar en tavla. Programutbudet blir
tristare för varje år som går och det enda
jag lyckades titta på under 2007 var
House.  

Mest underskattad: Stadsjeepen.
Inte bara underskattad, vissa har till och
med fört ett krig mot den. Själv älskar
jag min Jeep och gör mitt bästa för att
kompensera miljösamvetet inom andra
områden.  

Årets upptäckt: Jag gjorde en upp-
täckt när jag stod bröst mot bröst med
Izabella Scorupco för omslagsfotogra-
feringen till QX oktobernummer. Men
det är inget man kan nämna här. 

Årets person: Lena! Den fantastis-
ka målaren som kom och räddade mig
efter att ett närmast fatalt missöde inträf-
fade under renoveringen av min nya lä-
genhet. 

Årets läsning: Luftslottet som
sprängdes. Såklart. Den fick bara en
konkurrent: Million Dollar Baby - berät-
telser från ringhörnan av F.X. Toole. 

Årets hit: Facebook. 
Årets hetaste: Fototapetens åter-

komst. 
Årets halleluja-moment: Inträffade

i Åre när jag svischade ner för ett berg i

62 km/h - på en cykel. 
Årets chock: När mitt liv förvandla-

des till Måndag hela veckan. Jag fick
dubbla p-böter, genomled drygt 3 tim-
mars kö på IKEA för att få veta att det
jag sökte var slut, blev av med min
pulsklocka, lyckades förlägga mina
nycklar, fick en vattenläcka i Jeepen och
som grädde på moset brann min router
upp. Jag undrar fortfarande: Hur är det
möjligt?

Årets ord: is. Magda is på Face-
book. 

Okej, lite pinsamt men jag: Hade
svårt att med betyg godkänt genomleva
förra årets Melodifestival. Jag måste nog
bättra mig i år, annars är risken stor att
Ronny tömmer mitt skrivbord innan
februari månad sett sitt slut.  

Ser mest fram emot 2008: 
1) Att äntligen få packa upp flyttkar-

tongerna och njuta av min nyrenoverade
lya. 2) Att få gå mitt livs första boxnings-
match. 3) Att bli kär. 

Ronny Larsson, redaktör
Årets roligaste: Fyra saker. 1. Pri-

vat gjorde en fantastisk liten Alice gjor-
de entré och jag tog ett steg närmare alta-
ret... 2. Jobbmässigt är det solklart job-
bet och responsen rörande mina besök
på videoklubbarna. Och jag ska bli ännu
bättre... 3.  Alla roliga stunder under MF-
turnén och ESC i Helsingfors.4. Slutli-
gen: Har ni sett Tollie & Dolores Levas
Polka-nummer? Benämningen”drag-
show” är inte värdig denna fantastiska
trio.

Årets tristaste: Sommaren som för-
svann och humorpanelen i Babben-pro-
grammet. Har jag missförstått ordet hu-
mor?

I år gjorde jag slut med: Dåligt
självförtroende och att se på film på bio. 

Mest överskattad: Anton Abele,
15-åringen som enbart startade en face-
bookklubb mot gatuvåldet och därefter
blir månadens Stockholmare, hyllas uni-
sont i media och får pris på MTV-galan.
Perspektiv någon?

Mest underskattat: Billigt mousse-
rande vin, Singstar-dueller, Idol-Evelina
Severin och en fantastisk pojkvän.

Årets upptäckt: Gossip Girl är en
tokbra tv-serie. Oväntad, vass och med
tv-världens snyggaste och bästa ensemb-
le, en apsnygg Blake Lively som Serena
van der Woodsen och en ännu mer un-
derbar Kristen Bell som berättarrösten.
Ni får inte missa den i Kanal 5 i vår!

Årets person: Marie Picasso. En
fantastisk vinnare med en fantastisk röst
i en fantastisk person. 

Årets läsning: Bloggen Oswalds
popcorn, som är allt du behöver för koll
på popkultur,

Årets hit(s): Lucky - Lucky Twice,
Allt som är ditt - Säkert!, La Musica -
Verona, Nu eller aldrig - Frida Sandén,
Det lige det - Kirsten & Sören, För att
du finns - Sonja Aldén, Åh när ni tar sa-
ken i egna händer - After Dark och

Apologize -Timbaland &
OneRepublic. Koko blandning, men
dom låtarna ÄR 2007.

Årets hetaste: Eddie Cibrian. Ja-
mes Van Der Beek och Christopher
McDaniel. Jag är fortfarande arg över
att den amerikanska versionen av Fot-
bollsfruar med dessa hunkar skippades. 

Årets halleljuja-moment: Marie
Lindberg direkt till Globen. Jag älskade
låten från första stund och trodde sten-
hårt på final. Tack vara magiska Marie
blev jag 19800 kronor rikare i februari.

Årets chock: After Dark dansade ur
schlagern och mina vänner skrattar fort-
farande åt hur sur jag såg ut i arenan i
Gävle.  

Årets ord: Snarare årets mening: ”
Han trallar på torpet”.

Okej, lite pinsamt men jag: Upp-
täckte Project Runway alldeles för sent
och jag är fortfarande löjligt svag för
barnpop. 

Ser mest fram emot 2008: Sex
veckors schlagerfest och Sex & The City-
filmen. 

Anders Öhrman, chefredaktör
Årets roligaste: Sju dagar i Mijas,

Spanien. En pojkvän, en kompis, en
pool, ett hus, en makalös utsikt över ha-
vet och sol, sol och sol! Tack Håkan!

Årets tristaste När mitt drömhus i
skärgården gled mig ur händerna och
istället fick en gubbstrutt till ägare. Jag
kan fortfarande inte gå in på hemnet.

I år gjorde jag slut med: Prison
break och Desperate Housewives.

Mest överskattad: Kanske inte
överskattad, men en överdos har jag i alla
fall fått av Adam Alsing. Han fick ta
över Jeopardy, han hörs på Äntligen
Morgon på Megapol, han är programle-
dare i Pokerfejs, han leder Fotbollsgalan,
och nu ska han leda Grammisgalan... 

Mest underskattad: Tidiga mornar
(ett ålderstecken?).

Årets upptäckt: När jag var på safa-
ri i Sydafrika upptäckte jag att jag har
elefantfobi. Vet ni hur stor en elefant är?
Vet ni hur liten en jeep är?

Årets person: Lisbeth Salander. 
Årets hit: Leona Lewis, hela albu-

met ÄR fantastiskt!
Årets hetaste: Shahab Salehi (från

filmen ”Leo”) och min pojkvän i som-
marlockigt och solblekt hår.

Årets läsning: Stieg Larssons tre
böcker.

Årets halleluja-moment: När
Maud Olofsson gjorde entré på Gayga-
lan medan David Hellenius och Rachel
Mohlin imiterade och härmade henne.
När jag flög mini-mini-propellerplan i
Sydafrika. Och när vi eldade för första
gången hemma i öppna spisen på vinden
som vi byggt in i lägenheten.

Årets chock: Att det är kul att boxas.
Årets ord: PT.
Okej, lite pinsamt men jag: ...har

helt missat Mia & Klara!
Ser mest fram emot 2008: Att bo

större. Att besöka New York, Tromsö,
Hok, Skärgården, Österlen och att för-
hoppningsvis återigen få åka till Mijas.

Redaktionen listar 2007
Vad var bäst? Vad var sämst?

F
O

T
O

: 
P

E
T

E
R

 K
N

U
T

S
O

N

Ronny

Anders
Magda

100 000 kompisar
www.qruiser.com



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

QX
GAYGALA

MÅNDAG DEN 4 FEBRUARI 2008
MINGEL 18 GALA 21 PARTY 23-03

2 0 0 8VAR MED OCH RÖSTA PÅ 

DIN FAVORIT - WWW.QX.SE

LÄS OM GALAN PÅ QX.SE • BILJETTER VIA TICNET.SE
CIRKUS, DJURGÅRDEN



PÅ T ILLFÄLL IGA ADRESSER 2008 -2009
W W W. M O D E R N A D A N S T E A T E R N . S E

MODERNA DANSTEATERN

»En kristen kväll«
Malin Hellkvist Sellén

Om kropp, kritik & kristendom

23/2-25/2
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QRUISERKILLEN

Namn: Andreas

Ålder: 23 år

Heter på Qruiser: andreas mendez

Civilstånd: Singel
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i träffas hemma hos Andreas.
Hunden Harry tar emot i
entrén. Andreas pratar i mobi-

len. Kvällen innan har Andreas ringt till
redaktionen och sagt att han skulle vilja
berätta i en intervju i QX att han är hiv-
positiv. Efter flera års våndor och fun-
deringar har han bestämt sig för att det
är dags att ta steget ut i offentligheten.

Hur kommer det sig att du väljer
att berätta det här nu?

– Dels är jag trött på att höra rykte-
na om mig själv och dels känner jag att
det är först nu som jag är mogen att be-
rätta det. Jag vill att det kommer från
mig, att jag berättar det, än att någon an-
nan gör det. Och eftersom jag har en
fantastisk familj och underbara vänner
så orkar jag gå ut med det. Utan deras
stöd hade jag aldrig gjort det.

– Som människa har man ju ingen
skyldighet att dela med sig till hela
svenska folket av saker som egentligen
bara berör en själv. Men som offentlig
person förväntas det att man ska göra
det, det är väl baksidan med den här
branschen.

Har du funderat tidigare på att
berätta det?

– Ja, jag har i alla fall lekt med tan-
ken att någon gång göra det, men allt
har sin tid. Nu känner jag att jag är i rätt
stadie i livet, att det är dags. Jag har un-
der flera års tid sjungit på regnbågsmäs-
sor i kyrkor och stöttat World Aids Day
och jag har känt så många gånger att jag
velat ställa mig upp och säga ”jag har
också hiv”.

– Jag hoppas självklart att det ska
vara bra att folk nu får ett ansikte på nå-
gon med hiv. Jag vet att det finns fler i
min bransch som har det, det är bara så
synd att det ska vara ett ämne som är ta-
bu. Det pratas ju inte så mycket om det.
Det var som en av mina kompisar sa
”jag trodde bara att det var barnen i Af-
rika som hade hiv”.

Är du nervös för hur du kommer
att bli bemött nu när du berättat?

– Både ja och nej, jag kommer sä-
kert bemötas av folk som inte förstår
och av elaka tungor, men det kan jag in-
te bry mig om, de är ändå inte mina vän-
ner. Det är klart att jag är lite rädd för att
folk liksom ska säga, titta där går ”Hiv-
Stina” så fort jag kommer (skrattar).

– Nej, men skämt åsido tror jag att
allting händer av en anledning, jag får
väl nånstans ta över fanan efter Sighs-

ten Herrgård. Vi har ju inte haft någon
offentlig person som kommit ut som
hiv-positiv sedan dess. Ingen vågar ju.
Jag vill visa att man inte behöver se sjuk
ut när man har den här infektionen, man
kan se bra ut och vara framgångsrik och
jag önskar att jag kan inspirera andra att
våga berätta. Jag hoppas också att andra
som har det ska känna att de inte är en-
samma eller att de står utanför samhäl-
let. Nu är ju inte jag någon Moder Tere-
sa, men du fattar, jag hoppas det här kan
leda till något bra.

När fick du vet att du är hiv-posi-
tiv?

– Det var en tid sedan. Alla detaljer
och så är jag inte riktigt mogen att prata

om än. Det får nog vänta ett tag. Men
jag fick beskedet via telefon och vad jag
har förstått så är det inte så man brukar
få veta det. Min fästman har berättat att
när han testade sig så fick han åka dit
där han tog testet för att få reda på
provsvaret. Men så var det inte i mitt
fall. Jag hade testat mig en vecka tidiga-
re eftersom det ringde en person från
smittskyddsinstitutet och sa ”vi tror att
du eventuellt har varit med någon som
kan vara smittad”. Så det var ju bara att
gå iväg och testa sig. Och veckan när jag
gick i ovisshet innan jag fick svar var
verkligen skitjobbig. Men så var jag på
väg till gymmet en dag för att hålla i en
aerobicsklass, och när jag ringde upp
sjukhuset så sa en kille bara ”tyvärr ver-
kar det vara positivt så vi måste göra ett
test till”.

Det låter ju helt ofattbart att du
fick beskedet på telefon?

– Ja, jag vet inte om det var en
okunnig läkare eller varför han sa det,
det var i alla fall tungt att få höra det på
telefon.

Men det var inte Venhälsan i
Stockholm?

– Nej, det var det inte. Men det
känns onödigt att hänga ut de som gjor-
de det tycker jag.

Hur reagerade du när du fick det
beskedet?

– Allt började gå i slow motion och
jag minns faktiskt inte riktigt vad som
hände eller vad jag kände. Men jag vet
att jag från den sekunden jag fick höra
det så blev jag stark, direkt! ”Det här
ska inte förändra mig” tänkte jag. ”Det
här ska jag besegra”. Jag är ju en lev-
nadsglad människa och jag älskar livet,
det här ska inte ta ner mig eller göra mig
deprimerad. Det är klart att jag blev led-
sen, men man får inte låta det ta över.
Negativitet föder ju negativitet, och jag
ville inte ha en massa hemska tankar i
huvudet och bli bitter och tänka ”vem är
det som gett mig det här”. Nu är det så

här och jag måste göra det bästa av situ-
ationen. Det är lätt att sitta här i efter-
hand och säga det, men det var faktiskt
lite så jag kände. Fan, det här ska inte
besegra mig.

Vet du vem det var som smittade
dig?

– Nej, och jag har aldrig känt att jag
måste veta det. Det är klart att jag haft
mina funderingar, men det känns inte så
viktigt att veta. Vad kan jag göra? Slå
honom? (skrattar) Nej, jag har valt att
lägga min energi på att blicka framåt.

Var du tillsammans med någon
när du fick beskedet?

– Ja, jag gick hem och berättade det
på en gång för honom.

Men han hade inte blivit smit-
tad?

– Nej, alla mina tidigare pojkvänner
har varit friska. Min nuvarande fästman
är också frisk.

Hur berättade du för din nuva-
rande, sa du det på en gång eller vän-
tade du tills han blivit kär i dig...

– Jag väntade. Jag ville ju lära kän-
na personen först, och det tar tid. Det är
klart att jag tänkte ”vem vill vara ihop
med någon som har hiv?”, men det ville
han. Och det går ju bra. Man får bara va-
ra lite försiktigare. Och det går att leva

ett vanligt liv ändå, det finns bra medici-
ner.

Fick du medicin på en gång efter
att du fått beskedet?

– Ja, ganska direkt,
Äter du mycket medicin?
– Nej, inte alls. Jag är otroligt tack-

sam att jag lever på 2000-talet och inte
på 80- talet och att jag bor i Sverige.

Ja, man har ju sett skräckexem-
pel på personer som äter flera nävar
med tabletter varje dag.

– Ja, jag såg ett avsnitt av Project
Runway nyligen där en kille som har hiv
visade hur mycket tabletter han åt varje
dag. Jag är lyckligt lottad som inte behö-
ver knapra en massa tabletter. Och min
infektion är tydligen rätt ”snäll”, den är
inte så aggressiv som en del kan vara.
Det finns olika grader.

Hur var det att berätta för dina
föräldrar?

– Det är klart att det var jobbigt.
Hur gjorde du?
– Jag sa det bara rakt ut. Jag ville att

de skulle få höra det från mig och inte
på omvägar. Och det jobbiga har aldrig
varit att berätta det, det jobbiga är att
komma till situationen då man berättar
det. För när man väl sagt det har det all-
tid känts så otroligt befriande och skönt.
Sedan har det självklart varit lite tårar,
men inte alltid. Det här förändrar ju in-
genting, det enda är att jag har en infek-
tion i kroppen.

Hur var det att som offentlig per-
son gå till sjukhuset och ta nya tester
och prova nya mediciner?

– Jag har ju smugit med det, och det
har inte varit helt enkelt. Men sjukhuset
dit jag går har varit - och är - toppen. Jag
har en fantastisk sjuksköterska som tagit
hand om mig från dag ett. Varje gång jag
kommer dit blir jag slussad in på sjuk-
huset. Jag ringer när jag står utanför och
då ser de till att ingen är i korridoren när
jag kommer. Dessutom brukar jag gå på
tider när det inte är så mycket folk. En
gång när jag var där och var klar med
provtagningarna sa hon ”oj, nu är det en
annan offentlig person där ute så nu får
du vänta ett tag”. Då blev jag ju lite
nyfiken. Men det kändes skönt, jag är
inte ensam liksom.

– Eftersom jag själv är en offentlig
person har jag tyvärr aldrig besökt No-
aks ark eller Posithiva gruppen. Det har
känts lite för svårt. Då vet jag att rykte-
na hade tagit fart. Kvällstidningarna har

ju ringt någon gång varje år och frågat
om det stämmer att jag har hiv för de har
”fått in ett tips om det”. Då är det väl nå-
gon elak person som tipsat dem och tjal-
lat om mig. Det är sjukt att det ska vara
så. Det här är ju så otroligt personligt.
Men jag har alltid dementerat, jag har
som sagt inte varit mogen att prata om
det, dessutom ville jag berätta om det i
QX. Det kändes mest rätt.

Tror du att gayvärlden ser på hiv
annorlunda än straighta?

– Tyvärr tror jag att många straighta
fortfarande ser det som en sjukdom som
främst drabbar homosexuella men idag
är heterosexuella precis lika utsatta. 

Hamnade du aldrig i någon de-
pression efter att du fick reda på att
du fått det?

– Nej, ingen depression direkt. Men
man bearbetar ju det här på olika sätt.
Jag berättade inte för mina närmaste i
början, förutom för min dåvarande pojk-
vän, jag fick det rådet av min läkare.

”Jag har under flera års tid sjungit 
på regnbågsmässor i kyrkor och stöttat

World Aids Day och jag har känt 
så många gånger att jag velat ställa 

mig upp och säga ‘jag har också hiv’.” 

AndreasLundst
”Jag är hiv-positiv”

Ryktena har florerat i flera år. Nu väljer Andreas Lundstedt 
att i ett samtal med QX berätta att han är hiv-positiv.

Av Anders Öhrman
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Andreas Lundstedt

Ålder: 35
Bor: Stockholm
Yrke: Sångare i Alcazar,
programledare i ”Ranking
the stars”
Civilstånd: Sambo med
fästmannen Mattias
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Jag höll det för mig själv. Däremot ut-
vecklade jag lite senare en destruktiv si-
da och stack ut och partajade och testade
en del droger istället. Och det var ju inte
helt bra. Det var väl någon form av flykt
förstår jag idag. Men jag insåg ganska
snart att droger inte var lösningen på
problemet. Droger är kort och gott skit.

Du kom ut som gay för inte alltför
länge sedan, jag tror det var år 2001.
Är det svårare att komma ut som hiv-
positiv anser du?

– Ja, med gaygrejen kände jag att
alla redan hade kommit ut, det var lik-
som ingen big deal längre. Idag är det
inget konstigt att vara gay, och tänk om
det vore samma sak med att vara hiv-po-
sitiv. Jag hoppas det blir så. På så sätt är
det här svårare. Men jag är verkligen in-
te ensam om att ha den här infektionen.

Känner du någon annan som har
hiv?

– Hm, den frågan känns lite för
privat, jag vill inte gå in på det.

Hur tänker du kring barn?
– Jag har funderat en del kring barn.

Det var nämligen så att jag och en tjej-
kompis pratat om att skaffa barn tillsam-
mans, men efter att jag blev smittad sköt
jag liksom bara upp det när det kom på
tal och sa ”Mmm, vi kanske ska vänta li-
te...”. Men hon har fått barn nu så det är
lugnt. Hon vet om allt idag och jag har
nog aldrig riktigt känt att jag vill skaffa
barn. Jag har min gudson, och det finns
en hel del barn i min närhet, det räcker.

När du ringde till oss och ville be-
rätta om det här i QX sa du också att
du inte ville vara på omslaget, hur
kommer det sig?

– Jag kände att det räckte med att vi

gjorde den här intervjun. Det låter
kanske dumt att säga att jag inte vill gö-
ra en stor grej av det här, för det är en
stor grej, det är stort för mig och det
kommer säkert uppmärksammas i annan
media. Men jag vill inte att folk ska se
mig på omslaget hela månaden och var-
je gång de ser det ska de tänka ”Andreas
Lundstedt har hiv”. Det här är ingen pr-
grej för mig själv, det här är något jag
gör för att jag har något att berätta som
jag tror och hoppas kan hjälpa andra.
Slår man upp det för stort blir det liksom
”Oh my God!”. Nu blir det mer som jag
vill. Ett bra samtal i ett bra forum.

Är det många av dina vänner i
artistvärlden som vet att du har hiv?

– Jag har en handfull nära vänner
och de vet om det. Resten får väl veta
nu.

Antalet personer som smittas
ökar jämfört med tidigare år, vad tror
du det beror på?

– Att folk kanske har glömt att viru-
set faktiskt finns... Det uppmärksammas
ju aldrig längre. Men det finns där ute
och folk måste skydda sig bättre. Jag
tycker att det uppmärksammades mer på
80-talet, särskilt i USA med Madonna
och Elisabeth Taylor som var med i oli-
ka aids-kampanjer. Och folk hade red
ribbons, men nu pratas det inte lika
mycket om det. Kan man inte anordna
en stor Aidsgala? Jag tror nog att jag får
styra upp det.

Hur mår du idag?
– Jag mår toppen. Det här är inget

som påverkar min vardag. Det är det jag
vill att folk ska förstå, jag känner mig
inte som ett offer och jag tycker inte
synd om mig själv. Nu är det så här och

ja, Gud ville väl inte att jag skulle ha det
alltför bra (skrattar).

Har du förändrats som person se-
dan du fick hiv?

– Oj, vad svårt att svara på, men jag
tror kanske att jag blivit mer ödmjuk och
inte tar livet för givet. När karriären går
bra så är det lätt att man blir fartblind.
Det här har fått mig att ta en dag i taget
och ändå kunna njuta av livet.

Hur kommer det att kännas när
den här tidningen kommer ut?

– Jag ska faktiskt åka utomlands nu.
Så jäkla stark är jag inte att jag orkar va-
ra här när det blir offentligt. Jag vill pra-
ta om det här nu, men sedan vill jag inte
älta det mer. Inte förrän jag känner mig
mogen att prata mer om det igen. Jag
tycker fortfarande att det känns overk-
ligt att jag sitter här och pratar om det.
Men nu är det i alla fall gjort. Och det
känns skönt!

”Jag har aldrig känt att jag måste 
veta vem som smittat mig. Men det är

klart att jag haft mina funderingar” 

tedt:
”Jag mår toppen idag. Det här är inget som 

påverkar min vardag. Det är det jag vill att folk
ska förstå, jag känner mig inte som ett offer 

och jag tycker inte synd om mig själv.”
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GRY FORSELL leder Grammisga-
lan i januari, och varje morgon är hon en
av två morgonvärdar i Mix Megapols
Äntligen Morgon. Vi har tagit ett snack
med den skönaste norrländskan i media:
Gry Forssell.

Varför heter du Gry?
– Min moster och mormor flyttade

till Köpenhamn för länge sedan och där
hörde min moster namnet Gry och tyckte
det lät så fint. Först skulle jag ha hetat
Julia men eftersom jag är född samma
dag som Julia har namnsdag så hade det
blivit lite för mycket (skrattar).

Känner du någon mer som heter
Gry?

– Nej men jag har träffat några som
heter Gry och det känns konstigt. Man
tror nästan att dom hittar på. Det är ju
mitt namn (skrattar).

Du och Adam Alsing jobbar ihop
varje morgon i Äntligen Morgon, och
nu ska ni leda Grammisgalan ihop.

Vad är Adam bästa respektive sämsta
sidor?

– Åh, Adam har många bra sidor.
Han är rolig, omtänksam och allmänbil-
dad. Men han är också en riktig besser-
wisser och kan inte låta bli att rätta folk
som uttalar fel eller säger fel saker. Jag
kan sitta bredvid honom i studion och in-
om mig räkna ner till att han ska rätta
folk som sagt fel. Inget går Adam förbi.

Du jobbar ju med radio nu och
jag undrar om man strunta i hur man
ser ut vissa mornar?

– Nej, vi har ju alltid gäster och det
kan vara alltifrån de som blivit utröstade
i Idol till Statsministern och då kan man
inte sitta i en noppig kofta och se slafsig
ut. Men det är klart, jag sitter ju inte en
timme och sminkar mig varje morgon.

Vad har Gry Forssell för gaykopp-
ling egentligen?

– Haha, ja du. Jag har ju kompisar
som är homosexuella och jag vet att

många QX-läsare gillade Silikon med
Ulrika Eriksson och mig. Och jag har ju
varit på Gaygalan, prytt omslaget på QX
och sen har jag så klart varit på Gay-
klubb ganska många gånger, även om
det var ett tag sen sist nu. Jag hade bland
annat en helt fantastisk kväll på Tip Top
för tio år sen. Jag och Henrik Johnsson
och en massa andra människor var där

och det slutade med en efterfest hemma
hos mig med bland annat Mian Lodalen
och Louise Boije af Gennäs och en
massa Guns ‘n Roses låtar.

Minns du vem som var din första
gaykompis?

– Nja, den personen visste nog inte
då att den var homosexuell (skrattar).
Men jag har aldrig reflekterat så mycket
vem som är homo eller inte. För mig är
det så naturligt och egentligen fullstän-
digt ointressant vilken läggning folk
har...

Du gifte dig i somras, tycker du
att homosexuella ska få ingå äkten-
skap?

– Ja, naturligtvis. När Alex och jag
gifte oss i somras så såg vi till att stryka
den här meningen ”när Gud skapade
man och kvinna” eftersom den känns fel.
Dessutom strök vi det här med att ”det
Gud fogat samman ska man inte skilja
åt”. Det funkar ju knappast idag då det är

rätt vanligt att folk skiljer sig och så.
Har du alltid varit säker på din

läggning?
– Ja, det får jag nog säga. Det har in-

te tvekats så mycket där (skrattar). Men
jag var så nyfiken att jag hade tusen frå-
gor till Jean-Pierre (Barda) när vi job-
bade ihop i Silikon. Jag har för övrigt en
usel gaydar. Jag fattar aldrig när någon är
homosexuell... fast i och för sig har jag
nog ett par killkompisar som nog inte
fattat att dom är homosexuella än (skrat-
tar).

Kommer det någonsin blir något
mer Silikon med dig och Ulrika?

– Det hoppas jag inte, det vore lite
patetisk att återkomma med just det pro-
grammet. Det var ett jättebra koncept för
tio år sedan sen, men nu har det ju hänt
en del och det finns ju flera program i
den genren.

Du och Ulrika Eriksson delade ju
ut pris på Gaygalan som sjömän och
ni var på omslaget till QX som byggar-
betare. Har du en fetisch för cross-
dressing?

– Haha, det vete tusan. Det var en
kul idé i alla fall och jag hade hur roligt
som helst under både galan och fotogra-
feringen. Men fetisch, haha, nej.

Är du alltid lika glad?
– Haha, nej. Men det ingår ju i mitt

jobb att vara glad och trevlig, Jag kan in-
te sitta i tv och radio och vara en surkär-
ring. Men det är ju töntigt att säga att jag
är en glad och positiv tjej för det är ju
klart att jag liksom andra har andra sidor.
Men mellan sex och tio på morgon måste
jag vara glad i alla fall.

Vad är det mest udda jobberbju-
dandet du fått?

– Att gå i en tjockisdräkt på stan och

göra PR för något företag. Jag sa nog nej
på en gång.

Vad vet vi inte om Gry Forssell?
– Att jag är en jävel på att prata

baklänges.
Vad lyssnar du på för musik?
– Foo Fighters senaste är hur bra

som helst. Och jag älskar Pernilla An-
derssons EP där hon gör covers på kän-
da rocklåtar.

Har du någon favoritschlager?
– Jag måste säga Värsta schlagern

eftersom det är den enda låt min son
Vincent lyssnar på just nu. Han har bytt
namn till Linda Bengtzing (skrattar).
När min man skulle säga gonatt till ho-
nom häromkvällen så sa han ”God natt,
Linda Bengtzing” och då sa Vincent
”Det räcker med Linda, pappa”. (Skrat-
tar)

Du känns som en sån tjej som ver-
kar funka lika bra i grabbgäng som i
tjejgäng?

– Ja, det kanske är så. För ett tag se-
dan skrev en tjej till mig och sa att hon
gillade mig för att jag var så butch
(skrattar). Det var väl en kul kompli-
mang?

Vad ser du helst på tv?
– Californication och Heroes gillar

jag.
Vem i Sex and the city är Gry

Forssell?
– Lite av Carrie och Samantha, men

inte Miranda eller jobbiga Charlotta i al-
la fall.

Vad var det senaste sms du fick?
– Det var från min chef som ett tack

på att jag skrev till honom och tackade
för ett pris jag fick på julfesten igår. Jag
och Adam fick pris för programmet. Det
blev en flaska champagne.

Ronny Larsson
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”Jag har för 
övrigt en usel

gaydar. Jag 
fattar aldrig 
när någon är 

homosexuell...”

Namn: Gry Forsell

Ålder: 34

Bor: Enskede

Uppvuxen: Luleå

Yrke: Radiopratare/tv-program-

ledare

Aktuell: Leder Grammisgalan

med Adam Alsing, som hon

även har Mix Megapols Äntli-

gen Morgon med.
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Peeping Tom
Le Sous Sol
7, 8 feb Stora scen

Bonachela Dance Company
Square Map of Q4
15, 16 feb Stora scen

Wim Vandekeybus 
& Ultima Vez
Menske
21-23 feb Stora scen

cristina caprioli/ccap
avtäckning
26 feb - 1 mar Lilla scen

PONI
Soma-Sema
4 mar Stora scen

Quasar Dance Company
It could only be with you
13-15 mar Stora scen

Virpi Pahkinen
Morpho Z
26, 28, 29 mar Stora scen

SU-EN Butoh Company
CRACKS
3-5 apr Lilla scen

Cullbergbaletten
Nya verk av Stijn Celis  
och Crystal Pite
11, 12, 15-19 apr Stora scen

Lena Josefsson & kompani 
Raande-Vo · Plutôt la vie
25, 26 apr Stora scen 

Urban Connection
9-15 maj Stora scen 

Kungliga Svenska Balettskolan 
& Balettakademien 
Breaking Boundaries
22-24 maj Stora scen 

Andersson Dance 
& Avatarkvartetten, 
NorrlandsOperan
Triptych
Kritikerrosad dansföreställning med

11 lysande dansare och en stråkkvartett!

31 jan-2 feb Stora scen

Bounce Streetdance Company
Gökboet
4 -26 jan Stora scen 



ahlin. Gynning. Zelmerlöw. 
Det låter som delar av en förstafemma i ishockey. Det är det inte.  Det är årets tre favoritheterosar.
Enligt QX-läsarna. Någon av Mona, Carolina och Måns kommer att utses till Årets hetero på Gay-

galan på Cirkus, Stockholm den 4 februari. 
Om det var tre glada heterosar vi ringde och berättade nyheten för? Gladast och mest stressad var Caro-

lina Gynning som precis skulle in i direktsändning av Idol när QX ringde och därför inte
hann säga mer än:

– Va? Är  det sant? Men gud va roligt! Vilken bra smak QX-läsarna har. (Skrattar) 
Måns Zelmerlöw däremot hade lite mer tid.
Måns, vad gör dig till årets hetero?
– Ja, det kan man fråga sig. Men jag har bara försökt vara mig själv och varit cool i

den jag är (skrattar). Många har ju också spekulerat i om jag är gay eller inte och det är
skönt att ni förstått mig och nominerat mig.

Du är nominerad tillsammans med Carolina Gynning och Mona Sahlin, vad
säger du om motståndet?

– Det blir svårt. Mona är ju cool och hon träffade ju nyligen Bruce Springsteen. Blir det mer hetero än
så? Och Gynning har haft ett bra år och är jättebra på det hon gör. Jag får helt enkelt se till att äta massor av
kött och bygga muskler så att jag kan klå konkurrenterna.

Du är även nominerad i två klasser till Årets artist och Årets låt.Vilken nominering är du mest
stolt över?

– Årets Hetero är ju coolt men Årets artist låter ju väldigt bra. Otroligt roligt att jag fått så mycket röster.
Varför är du så populär i gaysammanhang egentligen?
– Ja du, jag vet ju att Cara Mia är en stor gayhit. Men det räcker väl inte. Kanske för att jag är glad posi-

tiv och tacksam för uppskattningen. Jag älskar bögar och flator!
Nej, hörru, är det inte lite väl mycket röstfiske nu?
– Haha, nej, jag menar allvar. Jag är så glad för nomineringarna och det känns otroligt tufft att vara med

om att bli nominerad till Gaygalan efter att ha varit där i två år i rad nu. Tack QX läsare!
Och Mona Sahlin ringde till redaktionen dagen efter mötet med Springsteen.

Hur står det till Mona, svävar du på moln än?
– Ja (skrattar). Det var jättekul att träffa honom. Han är ju min stora idol och jag var rädd att
han inte skulle vara lika trevlig och mysig som jag hade hoppats, men det var han. Han var
helt fantastisk! Och konserten var också bra.
Så du ångrar inte att du gick på Springsteen istället för på Nobelfesten?
– Nej, Kungen har jag ju träffat förut (skrattar). Jag tyckte det blev en bra kompromiss med
att gå på utdelningen av Nobelpriset i Konserthuset på dagen och se Springsteen på kvällen.
Du är nominerad för tredje gången till Årets hetero på Gaygalan, och du har vunnit en
gång tidigare.

– Ja, det känns verkligen kul och hedrande måste jag säga. Stödet jag känner från gayvärlden har betytt
mycket för mig. 

Du ställs mot Carolina Gynning och Måns Zelmerlöw?
– Ja, vilket gäng! Jag vet inte riktigt vad vi har gemensamt, mer än att vi alla tre är hetero (skrattar).

Men jag tror att Måns med sina söta bruna ögon blir svårslagen...
Gaygalan är den 4 februari, har du bokat in det i almanackan? 
– Nej, men jag gör det nu. Den kan jag ju inte missa, jag har ju varit på de åtta senaste, och har jag nu

chans att bli Årets hetero så kommer jag ju självklart!
Ronny Larsson och Anders Öhrman

Dekanbliråretshetero

”Måns med 
sina söta 

bruna ögon blir
svårslagen...”

S
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ÅRETS GAYSTÄLLE

PETER JÖBACK
Inte nog med att årets platta var fantas-
tisk. Peter överträffade sig själv med
turnén där han verkligen bjöd på sig
själv och var överraskande rolig. Peter
är populär, snygg och begåvad, och allt
han gör följer vi med hökögon. Vi äls-
kar att han är öppen med sin läggning
men utan att göra en grej av det. Vi är
stolta över att en av våra mest mångfa-
cetterade och folkkära artister  är en av
oss. 

TOMAS TOBÉ
På moderaternas partistämma i oktober 
diskuterades det hur partiet skulle ställa
sig till könsneutralt äktenskap. Då gick
riksdagsmannen Tomas Tobé upp i talar-
stolen och frågade varför inte stämman
kunde ge honom möjlighet att få gifta
sig i framtiden. Det var första gången
han pratade offentligt om sin läggning.
Jubel och applåder utbröt i lokalen - och
QX-läsarna stämde in i hyllningskören!

ELISABETH OHLSON WALLIN
Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin blev
”Ecce Homo” med hela Sverige för
några år sedan och upprörde självaste
Påven med utställningen. I år har hon
gjort den uppmärksammade ”In hate we
trust”, en utställning om hatbrott. Ett
läskigt aktuellt ämne och en utställning
med riktigt otäcka bilder. Elisabeth blev
Årets Homo 1999, är det kanske hennes
tur igen?

OLA SALO
Att Ola Salo är bi är Sveriges mest onö-
diga upplysning, för trots att pressen
försöker göra en grej av det är det ingen
som egentligen bryr sig. Salo är stjärna
och vem han ligger med är egentligen
fullkomligt ointressant. I år släppte han
och grabbarna i The Ark en kanonplat-
ta, gjorde en hyllade turné och toppade
alla listor. Och, ja, just det dom vann
Melodifestivalen också. 

MATS STRANDBERG
Herr Strandberg har i år gett ut en fram-
gångsrik uppföljare, Bekantas bekanta,
till sin debutroman. Dessutom läser
omkring en miljon människor hans krö-
nikor och underhållande kändisartiklar i
Aftonbladets Söndagsbilaga. Och han är
allt annat än hemlig med att han är ho-
mo. Just den typen av förebilder vill vi
ha fler av. Dessutom är hans blogg en av
HBT-Sveriges mest lästa!

ÅRETS HOMO/BI

ÅRETS HETERO
MONA SAHLIN
Socialdemokraternas första
kvinnliga partiledare har all-
tid varit tydlig med var hon
står i homofrågor. Nu driver
hon på regeringen i frågan
om könsneutral äkten-
skapslagstiftning. I somras
var hon värd för ”Sommar i
P1” dagen före Pridepara-
den och passade då på att bjuda in Göran Hägglund till paraden: ”Du
kan få hålla mig i handen om du tycker det är läskigt”. Heja Mona!

CAROLINA GYNNING
Gynning måste vara en av
Sveriges skönaste brudar,
alla kategorier. Vi älskar en
kvinna som inte tar skit från
någon och bara är sig själv
raktigenom. Under året gjor-
de hon Idolsuccé och berät-
tade i QX om att hon varit
kär i en tjej, älskar homos
och gärna hänger med kompisen Elisabeth Ohlson Wallin. Carolina är
absolut ett hetero vi älskar och det visar vi med den här nomineringen.

MÅNS ZELMERLÖW
Måns har från dag ett fattat
att han har en gaypublik och
att vi älskar honom. Och han
älskar sin gaypublik tillbaka.
Han bjuder på sig själv och
tvekar inte en sekund över
att spela på Pride, ta sig tid
och snacka med gayfansen
och blev galet stolt över att
bli bögarnas val när det gäller Sveriges sexigaste. Att killen dessutom
är en mulitalang är en rejäl underdrift...

ÅRETS KÄMPE
ELISABETH OHLSON
WALLIN
Med utställningar som Ecce
Homo, Könskrigare och
Helgon kämpar Elisabeth
för att utmana och ändra på
samhällets normer. Om nya
utställningen In hate we
trust skrev Aftonbladets Åsa
Petersén: ”Elisabeth Ohlson
Wallins bilder rotar i vårt samhälles allra mörkaste och tvingar upp
hatet till ytan. Gå och se. Kryp därifrån om du måste”.

WALTER HEIDKAMPF
Årets Mr Gay blev Walter
Heidkampf och sällan har
väl någon förtjänat den ti-
teln så väl. Walter är en
kämpe i dubbel bemärkelse
då han dels kämpar mot sin
egen infektion samtidigt
som han på RFSL:s hiv-
kansli jobbar med att  stötta
andra hiv-positiva och att sprida budskapet om att hivfaran, trots da-
gens bromsmediciner, inte är över. 

BITTE ANDERSSON
Förra året berikades Stock-
holm med HBTQ-bokhand-
len Hallongrottan som drivs
av Bitte Andersson. I Bittes
Hallongrotta finner man allt
från serier och fin litteratur
till alternativ porr och pre-
sentartiklar, och hon säljer
även andrahandsböcker och
tycker att det är bra när folk kommer förbi med sina gamla böcker till
henne. Bitte är en sann eldsjäl som kämpar för att gå runt!

NomineradetillGaygalan2008
Här presenterar vi de som fått flest röster av QX läsare och som nu nominerats till QX Gaygala 2008. Vem av alla dessa tyckte du var bäst? 

Den 4 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: Cissi Ramsby)

(Fjolårets vinnare: Sissela Kyle)

(Fjolårets vinnare: Kristian Kabelacs)

(Fjolårets vinnare: Lino)

TORGET
Alltid folk, alltid nominerat. Stammisar
blandas med nyutkomna blandas med
inventarier. Att dessutom spajsa upp
alltsammans med underbara Tollie &
Dolores-shower, sköna dj-kvällar och
en släng klezmer gör allt ännu bättre.
Och Torgets clubsandwich är för oss
vad Babsan är för Patricia. 

GOSSIP
Alla göteborgare slinker för eller senare
in på populära baren Gossip. Oavsett
om du är sugen på att festa big-time, är
ute på en mysig dejt eller bara vill bar-
hänga, så är Gossip en given rekom-
mendation. Gossip är dessutom ett be-
vis på att litet, intimt och snyggt alltid
är en vinnare i uteställensammanhang...

LINO
Lördagsnattens självklara mötesplats
för festsugna gays. En ständigt fullbe-
folkad utegård, en kokande housegolv
och ett schlagergolv där dj:sen med
fingertoppskänsla bjuder på den bästa
schlagermusiken. Klart att Lino är en
hit år efter år. Och vi älskar att Lino har
blivit riktigt snyggt det senaste året... 

ROXY
Nu klassikerstämplar vi Roxy. Anna &
Lottas snygga ställe är ju poppis år efter
år och det är alltid massor av gäster på
plats. Att de dessutom öppnade kompi-
sen Judy´s i närheten är ett tydligt teck-
en på att Roxy blivit stort. Det vinnande
konceptet består av gudomlig mat, my-
sig personal och massor av charm. 

PATRICIA
Hurra för att festhelgen blir en dag läng-
re med fjolljollen! Först äter vi en bit
fantastisk mat för en billig slant, sen tar
vi en drink i någon av barerna och däref-
ter är det fest hela natten. Patricia och
dess kapten Babsan har dessutom den
goda smaken att locka med sköna te-
man, bra artister och sexiga bartendrar... 

G
Stora rymliga lokaler, dans-
golv för alla smaker och bra
artistval är succéreceptet för
denna Stockholmska ny-
komling. Mirre & Majs och
Ulrich Bermsjö har gjort ett
ordentligt avtryck varje fre-
dag och vi känner att vi
ständigt är på G... till G.

COCOLOCO
Äntligen! Proffsiga Navid och
hans kompanjoner har i år fix-
at schyssta engångsfester så
det var bara en tidsfråga innan
det blev ett fast ställe med go-
gokillar (och tjejer), fantastis-
ka house-dj:s och ett snyggt
crowd. Dessutom har CocoLo-
co haft bra artister på plats... 

PIGALLE
Gamla stan blev i år berikad
med ytterligare ett gayställe
då Pigalle intog lokalerna
vid Järntorget. Onsdag till
söndag är det fullt ös med
barhäng, dansgolv, brunch,
you name it. Och mitt i allt-
ihop står Leo Berglund som
La Gala Pigalle själv!

(ny kategori)ÅRETS ”ÅH ETT NYTT STÄLLE ATT GÅ TILL”



ANDERS EKBORG
ANKI ALBERTSSON, JAKOB STADELL

MALIN BERGHAGEN, PER MORBERG
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ÅRETS 
MUSIKALHÄNDELSE!

EN NYSKRIVEN MUSIKAL 
MED HUMOR, KÄRLEK OCH DRAMA.

VÄRLDSPREMIÄR 1 feb i Stockholm! 
LYSSNA PÅ LÅTARNA: 

myspace.com/londonthemusical

LONDON THEMUSICALLONDON THEMUSICAL
Julklappst

ips!

STOCKHOLMS NYA MUSIKALSCEN: Filadelfiakyrkan, S:t Eriksplan. 
Bilj: www.ticnet.se 077-170 70 70 www.londonthemusical.se
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GYNNING & BERG
En blondin, en brunett. En
flamsig, en skärpt. Gynning
och Berg gjorde Idoluttag-
ningarna i höstas så mycket
roligare och det fanns så
mycket hjärta i deras relation
till deltagarna. Vi älskar att
två sköna tjejer tar plats och
bara är sig själva.

MIA & KLARA
Det är inte lätt att lyckas
med humor, men denna duo
tog oss på sängen i höstas.
Mia & Klara tog ett gäng
klockrena karaktärer och
gjorde ett sketchprogram
där allt var kul. I trettio mi-
nuter satt vi och hoppades
att det aldrig skulle ta slut. 

THERESE & DANNY
Efter att ha hört Dannys de-
butplatta så var denna par-
bildning en skänk från ovan.
Båda artisterna har extremt
stor feeling för att skapa skö-
na danshits och båda två är
älskade av gaypubliken (och
älskar oss tillbaka). A match
made in heaven.

MIRRE & MAJS
Entreprenörerna M & M är
två galet drivna aktörer på
HBT-scenen. De drev Con-
nection, de öppnade G (med
Ulrich), de ordnade Mr Gay
(med Leo Berglund), de
samlar in pengar till PG och
de har tusen järn i elden.
Alltid med ett stort leende.

SARA LÖVENSTAM
Som Bruden i Brudens Blogg
håvar hon in flatläsare i parti
och minut. Alla vill läsa om
hennes iakttagelser i Stock-
holms flatliv och alla längtar
efter hennes krönikor i QX.
Klart att ni vill uppmuntra
henne att fortsätta med sitt
jobb. 

KAK-KILLARNA
Daniel och Anderas kämpar
på med att etablera en gay-
scen i Mellansverige. Nu
ordnar dom månatliga fester
i Västerås och det är en rik-
tig framgång. Hängivenhet
ska alltid hyllas och dom här
grabbarna har gjort mångas
vardag så mycket roligare. 

MÅNS ZELMERLÖW
“CARA MIA”
Hjärnan visste att The Ark
skulle vinna men hjärtat
hoppades in i det sista att
MumsMums skulle ta hem
hela rasket. Cara Mia är tre-
minuters megaschlager som
blev årets största hit. ALLA
kan sjunga med. I hela låten.

DANNY & THERESE
“IF ONLY YOU”
Årets säkraste floorfiller
sjöngs av årets snyggaste
par. Vi älskar brilljanta idéer
som denna, att slå ihop två
sköna dansakter till en ge-
mensam dansexplosion. Lå-
ten är dessutom modern
dans när den är som bäst.

SONJA ALDÉN
“FÖR ATT DU FINNS”
Redan under “Lätta spår i
sanden...” var vi fast. Årets
stora schlagerballad är tre
minuters schlagerperfek-
tion, underbart sjunget av en
fantastisk sångerska. Vi äls-
kar Sonja. Och vet ni? Hon
älskar oss tillbaka.

MIKA
“GRACE KELLY”
Mikas andra singel kan vara
det gladaste som någonsin
toppat listorna. Vi kan fort-
farande inte riktigt höra hur
den glada falsettsångens text
lyder, men den är såå bra.
Lycka är en inte alltför van-
lig ingrediens i pop. Tyvärr.

RIHANNA
“UMBRELLA”
Årets stora sommarhit var
bra på riktigt. Barbadosbru-
dens megahit var en super-
succé överallt. Medan som-
maren regnade bort  dansade
vi bort sollängtan och mis-
sad bränna med Umbrella
(Ella ella eh eh eh)...

TIMBALAND & ONE
REPUBLIC
“APOLOGIZE”
Årets uppriktigaste kärleks-
sång kom från mästerprodu-
centen och killarna i One
Republic. Sällan har en låt-
text träffat så rätt i hjärtat
och sällan har vi älskat en
RnB-ballad lika mycket.

ÅRETS ARTIST
PETER JÖBACK
En fantastisk platta följdes
upp av en ännu mer fantastisk
turné. Och sedan släppte han
gaysingeln Han är med mig
nu och gav oss gayflirtiga Ita-
ly vs. Helsinki med Laakso.
Jöback är en av Sveriges
största stjärnor och en riktig
entertainer. Kan en artist bli
mer komplett än så här? 

KENT
Hela Sverige går ner i spagat
så fort Eskilstunabandet
släpper en ny platta, så även
vi. I år överträffade dom sig
själva med skivan “Tillbaka
till samtiden”, och tog des-
sutom ett schysst kliv mot
ett syntigare sound. Kent
ÄR Sveriges största band.

MÅNS ZELMERLÖW
Förutom schlagersuccén (har
en ex-Idolare nånsin gjort ett
proffsigare framträdande?),
visade Z att han kunde göra
en bra popplatta, leda Lilla
Melodifestivalen, sjunga med
Carola, få Pridepubliken på
fall samt förföra 50 000 po-
lacker. Löjligt lovande.

ÅRETS HBT FAST INTE PÅ RIKTIGT
KIM (ANDRA AVENYN)
SVT-satsningen imponerade
först inte alls men när unga
Kim fick börja utforska sin
sexualitet blev vi fast, Jonas
Bane spelar boxargrabben
Kim supercharmigt och vi
älskar att manusförfattarna
skippar schlablonbilden av
en komma-ut-process.

LISBETH SALANDER
Hjältinnan i Stieg Larsson
böcker är allt annat än sym-
patisk och charmig. Men vi
älskar henne och förbannar
varje sida hennes namn inte
syns. Att coola Fröken Sa-
lander är bisexuell är dessu-
tom ett sjuhelvetes plus, då
har ju alla chans på henne.

KEVIN (BROTHERS &
SISTERS)
Äntligen en tv-bög som är
som vem som helst. Kevin
Walker har ett lika rörigt kär-
leksliv som de andra i serien.
Han är inte alibibögen med
en träig story, och ingen har
problem med hans läggning.
Som det är för många av oss.

ÅRETS ALBUM
SONJA ALDÉN “TILL
DIG”
Fantastiska Sonja gjorde inte
bara en av årets vackraste lå-
tar. Hon levererade även ett
grymt album med snygg pop
på svenska. Det är unikt att
röst, text, musik och själ fly-
ter samman så här snyggt re-
dan på en debutplatta.

PETER JÖBACK “MÄNNI-
SKOR SOM DU OCH JAG”
Stockholm i natt är ljuvlig,
och slår vi samman den med
gaysvängiga Han är med mig
nu och handklappiga Hur
hamnade jag här och elva li-
ka snygga poplåtar får vi Pe-
ters mest kompletta platta nå-
gonsin. En framtida klassiker.

MIKA ”LIFE IN 
CARTOON MOTION”
En soklar femma i QX och
en given hit bland alla som
älskar fräsch pop. Mikas
album med falsettsång och
refränger-to-die-for är ett
lika givet inslag i våra skiv-
samlingar som Madonna,
Scissor Sisters och Kylie.

ÅRETS DUO

ÅRETS KEEP-UP-THE-GOOD-WORK

ÅRETS UTLÄNDSKA LÅT

ÅRETS SVENSKA LÅT

(ny kategori)

(ny kategori)

(Fjolårets vinnare: Normal Förlag)

(Fjolårets vinnare: Linda Bengtzing “Jag ljuger så bra”)

(Fjolårets vinnare: ”I don´t feel like dancing” Scissor Sisters)

(Fjolårets vinnare: Lisa MIskovsky)

(ny kategori) 



ÅRETS TV-PROGRAM
MELODIFESTIVALEN
2007
Sex fantastiska veckor med en
sprakande Globenfinal sam-
manfattas succé. I toppen av
listan: Briljanta Luuk, Andra
Chansen-matcherna och de
balladsjungande överraskning-
arna Sarah, Sonja, och Marie.
TV när den är som bäst.

MIA & KLARA
Äntligen en svensk komedi
som levererar! Trashmorsan
Tabita, bitchexpediterna Anso
och Mona, frisörskan Gulle-
tussan och alla de andra fick
oss att skratta hela hösten. Mia
& Klara är en otrolig befrielse
i ett Robert Gustafsson-förgif-
tat Humorsvergie.

HEROES
Höstens stora serie var så-
klart Heroes. Med intressanta
karaktärer, spännande för-
vecklingar och många ovän-
tade vändningar tog TV4:s
nya hit oss med storm. Schi-
zo-Niki, cheerleader-Claire,
knas-Hiro eller hunk-Peter är
våra nya tv-favoriter.

LUFTSLOTTET SOM...
Stieg Larssons sista bok i
Millenniumtriologin har sålt
i mer än 550 000 exemplar,
bara i Sverige! En helt maka-
löst bra bok, men det var så
otroligt tungt att ta farväl av
vår hjälte Lisbeth Salander
att vi lät boken ligga kvar på
nattduksbordet i veckor...

DEN STORA SEXBOKEN
Boken med stort B. Äntligen
satte någon flators sexualitet i
fokus och tog alla tips, histo-
rier och övningar och samla-
de dom i bokform. Den Stora
sexboken är sexig, inspireran-
de och full av tips. Ett måste
för sexutövande brudar, och
en fantastisk flatsuccé.

BÖGJÄVLAR
Fem bögar satte ner foten och
slog sönder Svennebanans
(och delar av HBT-världens)
bild av bögen som schlage-
rälskande fjolla med fäbläss
för shopping och gala. Bö-
gjävlarna är som ett argt pojk-
band där agendan är att för-
ändra. Visst har dom lyckats?

CABARET MOULIN
Ex-Babsen i Cabaret Moulin
har satt Malmö och Indigo i
brand med sin grymma
dragshow. Babuschka,
Elecktra och Fröken Vega
mixar lika delar glamour, de-
kadens och humor och nu ber
vi om att resten av Sverige
ska få se dessa ladies.

JOHN TRAVOLTA
Okej, hon är inte snygg. Och
hon är intte smidig. Och, hell,
hon ser knappast ens ut som
en människa. Men John Tra-
volta som Edna Turnblad var
så sjukt charmig, rolig och
scenstjälande i Hairspray att
vi såklart förstår att ni  nomi-
nerat henne som årets druga.

DIAMOND DOGS
Drugrävarna i DD är såklart
nominerade i år igen. Med
sin charmiga show på Gol-
den Hits har trion återigen
förfört och roat Stockholms-
publiken med sina kändispa-
rodier, vitsiga texter och gu-
domliga uppenbarelser. Dia-
monds are a gays best friend.

GOSSIP
Barhäng, förfest eller bara
rent party? Gossip är abso-
lut baren som passar alla
smaker. Och vem kan mot-
stå sköna priser, generösa
öppettider och bra dj:s samt
en charmig Markus Gisslen
som styr över alltihopa? Vi
känner ingen i alla fall...

QUEER
Queers fester lockar alltid de
snyggaste folket, de bästa
dj:sen och det bästa par-
tycrowdet. Att varje månad ha
detta partyeldorado att se
fram emot är galet roligt och
vi önskar att fler städer fick ta
del av detta briljanta festkon-
cept signerat Henkan och Fia.

GRETAS
Gretas håller sig stadigt i
topp på helgens Att-göra-lis-
ta för gaypubliken i Göte-
borg. Aslan, Wilson och de-
ras gäng satsar hårt på bra
musik, färgglada drugor och
ett sjuhelvetes drag. Populä-
ra Gretas börjar bli ika evig
som Garbo själv...

ÖRESUNDSPRISET
FRANKLY
Den danska succétidningen
är en hit bland danska och
svenska homos. Med ett
lockande bildspråk, bra ar-
tiklar och innovativa omslag
har Frankly blivit ett snyggt
gaymagasin av internatio-
nell karaktär. Reading it and
lovin it.  

WONK
Malmöiterna älskar sitt
Wonk. Här kan man inte stå
still i många sekunder och
det underbara dansgolvet
gästas ofta av utländska och
svenska superdeejays. Wonk
har en evig succé och borde
vara en förebild för många-
klubbar.  

CABARET MOULIN PÅ
INDIGO
Tre dramatiska drugor har
fört Indigo tillbaka till Gay-
galan. Med sin kaxigt skoji-
ga show varje onsdag har
Cabaret Moulin skapat en
snackis långt utanför gay-
communityt. Tre sköna
Amazoner med klös.

ÅRETS FILM
HAIRSPRAY
Årets filmiska lyckopiller
fick oss att vilja bli tillba-
kaflyttade till ett glatt sex-
tiotal där allt sades med mu-
sik. Svincharmiga Nikki
Blonsky, bitchiga Michelle
Pfeiffer och John Travolta
som drugmamma gjorde al-
la fenomenala prestationer.

LA VIE EN ROSE
Filmen om Edith Piaf berör-
de QX-läsarna. ”Den lilla
sparven” med den stora rös-
ten i den lilla kroppen, är
Frankrikes mest älskade
sångerska. Hennes liv var
som en realistisk askungesa-
ga, kantad av droger och
olyckor fram till sin död. 

THE QUEEN
Helen Mirren som Drott-
ning Elizabeth II var en av
bioårets största upplevel-
ser. Herregud, hur kan en
aktris vara så begåvad och
hur kan en film om hur
brittiska kungahuset be-
mötte Dianas död vara så
intressant och bra?

GÖTEBORGSPRISET

ÅRETS DRAG

(Fjolårets vinnare: Brokeback Mountain)

(Fjolårets vinnare: Ugly Betty

(Fjolårets vinnare: ”Komma ut” av Anders Öhrman)

(Fjolårets vinnare: Diamond Dogs)

(Fjolårets vinnare: Gretas)

(Fjolårets vinnare: Regnbågsfestivalen)

ÅRETS BOK

LENA + ORUP
Hits, hits och åter hits! Lena
och Orup har för utsålda hus
fått oss att sjunga med,
skratta och underhållas av
deras välregisserade kon-
sertshow. Tänk att något så
fantastiskt kan komma ur
något som gjorde “såå ont”. 

TILLFÄLLIG GÄST I DITT
LIV: JONAS GARDELL
Herr Gardell blir bara bättre
och bättre med åren. Hans se-
naste show hyllas land och rike
runt och vi älskar att han alltid
hittar nya sätt att roa oss på.
För oss är han snarare ständig
gäst i våra liv.

PETER JÖBACK PÅ
TURNÉ
”Elva städer, elva veckor”
hette höstturnén, men det
blev snabbt både fler städer
och fler veckor, alla ville se
Peter uppträda med sin kon-
sertshow där låtarna faktiskt
blev ännu bättre live!

ÅRETS SCEN (Fjolårets vinnare: Cabaret)
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i går rakt på sak tjejer. Hur
ofta onanerar ni?
Nathalie, 27, Stockholm: Det

varierar. I tentaperioder kan det bli 4-5
gånger per dag. Ofta som belöning efter
ett avklarat kapitel. Sen händer det att
jag inte tänker på att onanera på ganska
länge, det kan gå flera dagar. När jag har
varit i ett förhållande har det naturligtvis
blivit mindre. 

Emma, 41, Helsingborg: Periodvis
mer ibland mindre, beroende på hur jag
mår allmänt. Men genomsnittligt ca 2-3
gånger i veckan.

Sara, 26, Norrbotten: Beror på,
men 3 gånger i veckan blir det oftast.

Sofia, 27, Uppsala: Det blir lite in-
fall då och då, kanske någon gång i må-
naden. Jag blir väldigt sällan upphetsad
bara så där pang på när som helst och
måste springa iväg och onanera. Jag tän-
ker nog mest på sex när jag är i närheten

av en person som gör mig attrahera, nå-
gon som jag vill ligga med och som vill
ligga med mig (det förutsätter jag alltid,
haha).  

Camilla, 27, Solna: Beror väldigt
mycket på. Är jag i en aktiv relation så
mer sällan, eller i sällskap med min
partner som en del av vårt sex. Men vis-
sa perioder kan jag onanera flera gånger
per dag. Jag är bara så kåt och det är
fantastiskt skönt att lätta på trycket då.
Andra perioder kan det gå månader
emellan.

Killar säger ju oftast runka, vad
brukar ni använda för ord?

Emma: Har inget speciellt ord.
Brukar bara säga ”smeka mig själv”. 

Camilla: Jag runkar. Det låter både
skönare, roligare och snuskigare.

Sara: Jag använder ofta ”ta på mig
själv” när jag pratar med andra om det.

Nathalie: När jag pratar om det

med vänner blir det gärna längre
omskrivningar. Som ”nä, hörrni nu ska
jag hem och ta ett långt varmt bad och

riktigt njuta av mig själv” eller ”förlåt
att jag är sen, jag kör samma trista fanta-
sier om och om igen, det tar mycket
längre tid än normalt”.

Sofia: I seriösa sammanhang säger

jag onanera. ”Synda med handen” har
jag nog sagt också, halvt skämtsamt. El-
ler: ”Nej, nu ska jag gå hem och be-
handla min kropp som ett nöjesfält!”
(skrattar)

Vilken tid på dagen brukar ni of-
tast onanera?

Sara: På mornarna och på dagarna. 
Camilla: Kvällar.
Emma: Oftast kväll eller natt.
Nathalie: Helst på dagen. Halvslöa

helgdagar är bra, inte allt för tidigt på
morgonen dock. Jag vet inte riktigt var-
för. Kanske har med blodcirkulationen
att göra?

Sofia: En råkåthetskänsla kan ju
rent teoretiskt inträffa lite närhelst…
Men jag ser det mer sannolikt att det
händer efter, låt säga, ett L-Wordavsnitt
än under ett tisdagsmöte på jobbet.

Hur länge brukar ni onanera?
Nathalie: Stor variation. Från en

quick fix till en timmes slöonani.
Emma: Om jag vill njuta en längre

tid kan det väl röra sig om en halvtim-
me-timme.

Sara: En halvtimma ungefär.
Sofia: Allt från en snabb femminu-

tare till en halvtimme-fyrtio minuter.
Camilla: Jag har väldigt lätt för att

komma men ibland vill man ju dra ut på
det bara för sakens skull. Jag och en
killkompis tog tid på hur långa orgasmer
vi fick en gång - var och en på olika håll
ska tilläggas - och som alltid kände jag
mig väldigt nöjd med att vara född till
kvinna!

Har ni nån gång fått skavsår för
att ni onanerat för mycket?

Sara: Jo det har jag fått, aj aj aj.
Nathalie: Nej, det har ömmat och

bultat men några sår har inte uppkom-
mit.

När onanerade ni senast? Tänkte
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”Jag ser det mer
sannolikt att det
händer efter, låt 
säga, ett L-word-
avsnitt än under 
ett tisdagsmöte 

på 

V

ONANISNACK
Alla gör det. Men ingen snackar om det. Så hur ska man då veta hur, var och när andra gör det?

QX Magda Gad och Ronny Larsson har fått svaren från fem brudar och fem grabbar.

med 5 flator 
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man behöver fråga. Jag får inte mindre
lust av att onanera. Snarare tvärtom! Ju
mer njutning man får desto mer vill
kroppen ha.

Camilla: Jag brukar ha lätt för att
komma igång igen, så även om jag
skulle ha onanerat en timme innan så
skulle det inte vara något problem. 

Nathalie: Och har man onanerat
och inte riktigt är på hugget så får man
bita ihop och köra ändå. Det brukar of-
tast finnas plats för mera. Man ska vara
glad att man får ha sex!

Kan onani vara bättre än sex?
Sara: Jo, det tycker jag.
Camilla: Kan det säkert. Men jag

föredrar att fysiskt få uppleva en annan
person. Det ger mig så mycket mer och
jag kommer också på ett helt annat sätt
med en partner.

Emma: Onani kan faktiskt vara
bättre! Man får ha sina egna bilder i hu-
vudet och fantisera fritt utan att bli dis-
traherad av vad den andra gör. Samti-
digt vet man själv precis hur hårt eller
mjukt och när man ska göra vad. Kan
vara skönt att slippa behöva förklara
och visa ibland. Men efteråt kan det

kännas ganska tomt…
Nathalie: Att onanera slår helt

klart dåligt, fantasilöst och pliktfullt
sex. Men jag tror att fler sinnen stimule-
ras när man har sex vilket gör att det of-
tast blir bättre.

Sofia: Jämför man bra onani med
bra sex så är ju såklart sexet mycket mer
speciellt. En annan kropp, andra dofter,
smaker, andetag och rörelser som man
inte är beredd på…

Har ni testat om ni kan slicka er
själva?

Camilla: Nej.
Sofia: Haha, nej… det låter alldeles

för krångligt.
Nathalie: Har faktiskt aldrig tänkt

tanken. 
Sara: Hade jag kunnat det skulle

jag ha gjort det. Det vore jo inte så
dumt.

Emma: (skrattar) Det är inte lönt
att försöka! Även om jag nog är vigare
än de flesta rent generellt, skulle jag
nog aldrig lyckas. Men vilken dröm det
hade varit, för jag tror jag är sjuhelvetes
bra på det!

Magda Gad

ni på nåt speciellt?
Camilla: Natten till igår, över tele-

fon med min nya partner i andra luren.
Jag tänkte på hennes fantastiskt under-
bara kyssar.

Sara: Igår hos min tjej medan hon
var på jobbet. Jag tänkte på min tjej.

Nathalie: Igår kväll. I min säng.
Innan jag somnade. Det blev en mix
mellan tankar på hur jag skulle förföra
en flört som jag har haft intresse för ett
tag, en scen från en flatfilm och någon
form av hiss-sex.

Emma: Jag onanerade igår kväll i
min säng. Jag tänkte på NÅGON speci-
ell och på hur skönt vi har det när vi
träffas.

Sofia: Det var kanske någon månad
sedan, innan jag skulle sova, då tankar
om helgens bravader och den vackra
göteborgskan dök upp… 

Har ni några tips, typ att använ-
da glidmedel?

Emma: Glidmedel har jag inget
behov av. Men det är skönt att ligga på
mage och röra vid sig själv både ba-
kifrån och framifrån samtidigt. Ibland
är det skönt att låta baksidan av handen

vila mot till exempel ett armstöd på en
soffa och sedan låta kroppen röra sig
mot den.

Sara: Glidmedel är bra om du ska
använda dildos, annars tycker jag du-
schen strålar super!

Nathalie: Det är ju lätt att glömma
att smeka andra delar av kroppen än kö-
net. Det kan kanske kännas larvigt att
smeka sig själv sensuellt på magen, lå-
ren och brösten - men det förhöjer helt
klart känslan. Att låtsashångla mot ar-
men är visserligen too much för mig,
även om jag vet att de läpparna ger lika
mycket njutning som det andra paret.
Jag kanske skulle börja suga på något
istället? 

Brukar ni använda några slags
hjälpmedel när ni onanerar?

Sofia: Ibland. Glidmedel och dildo.
Det beror helt på humör.

Sara: Jo jag använder dildos och
fingrarna.

Har ni smakat på fingrarna nån
gång? 

Sara: Lustig fråga faktiskt. Men jo,
det har jag gjort.

Sofia: Ja det har jag, för att jag helt
enkelt vill veta hur jag själv smakar, in-

te för att det gör mig mer upphetsad.
Camilla: Någon gång ibland, men

mest när jag har sex med min partner.
Det är ju fantastiskt sexigt när hon gör
det… 

Emma: Javisst! Jag tycker att det
kan vara sexigt att röra mig själv, och
sedan föra mina fingrar mot den andres
läppar. Även att ta den andres hand och
föra den mot hennes kön tillsammans
med min, för att sedan låta henne smaka
på sig själv och att kyssa henne tillsam-
mans med hennes fingrar.

Brukar ni kolla på porrfilm? 
Camilla: Ja det händer, dvd eller

film på datorn.
Sara: Jag brukar kolla på porrfilm

hemma via datorn eller dvd.
Nathalie: Ja, när det måste gå

snabbt så ser jag på filmer i datorn, of-
tast liggande i sängen. Orgasmen ger
ungefär samma mättnadskänslor som
en Big Mac. 

Emma: Jag har kollat på både vi-
deo, dvd och teve. Och jag föredrar he-
teroporr!

Sofia: Det har hänt att jag fastnat
framför datorn och frossat i alla möjliga

knullklipp som internet har att erbjuda.
Är man kåt så är det ju väldigt praktiskt.
Men kåtheten kan lätt slås bort av att
jag inser hur många människor som ut-
nyttjas i porrbranschen. Då föredrar jag
faktiskt fiktion där det dessutom oftast
är snyggare gjort, med snyggare männi-
skor och med större utrymme för egen
fantasi. 

Har ni onanerat med andra?
Camilla: Med olika partners, som

en del av förspel eller sex.
Nathalie: Som barn och tonåring

tillsammans med flickvänner och kom-
pisar, men det var ju ett bra tag sedan. I
och för sig - om det nu kan räknas - så
misstänker jag att en brud som satt två
stolar framför mig på flyget till NYC
höll på med precis samma sak som jag. 

Sofia: Jag har aldrig onanerat med
en kompis. Hur tänker man då? Det

känns väldigt avlägset. Vid ett tillfälle,
mitt i sexet med min förra tjej, vill jag
minnas att hon ville se när jag gjorde
det. Det var hett men inget som vi skrek
”wow, det här måste vi göra jämt!” över. 

Varför pratar man så lite om
onani? 

Emma: Jag tror att det beror på att
man fortfarande anser att onani är något
man gör privat och ofta ensam. Kanske
är det så att det fortfarande ligger något
skuldbelagt i att bereda sig själv njut-
ning.

Camilla: Det är alltid svårt att dis-
kutera öppet om något som varit tabu så
länge. Och just onani har verkligen varit
supertabu. Men det känns som det, pre-
cis som med sex generellt, har blivit
mer ok att prata om. Men samtidigt -
onani är något du oftast gör privat. Det
är din egen stund med dig själv. Jag har
inga problem med att säga att jag ona-
nerar, men ser ingen anledning i att
komma till puben och säga att GUD vad
skönt det var igår. Inte för att jag skäms,
de flesta onanerar. Men det är min grej. 

Sofia: Jag tror det är lättare att pra-
ta om sex eftersom det har högre status

att ha en jävligt hett och bra sexliv. Det
är något att sträva efter tillskillnad från
att sitta hemma själv och onanera. Det
kan tvärtemot ses som lite misslyckat… 

Pratar ni öppet med era vänner
om onani?

Sara: Jo, jag är öppen om det!
Camilla: Nej, inte direkt. Däremot

kan jag säga till min partner att jag run-
kade nyss för att jag var så kåt och att
jag vill ha partnern i fråga typ NU. Dir-
ty talk.

Emma: Jag pratar med mina
närmsta vänner, men med en skämtsam
jargong.

Sofia: Jag har inga problem att göra
det, om jag vill. Men… nja, det är inte
så spännande att prata om tycker jag.
Jag kan känna att det är lite jobbigt att
lyssna på någon som går in på värsta
detaljerna och nämner saker som jag

själv inte tänder på.
Nathalie: Vi diskuterar framförallt

fantasier. En väldigt straight väninna
berättade nyligen att hon börjat fantise-
ra om att slicka en Grace Jones-liknade
kvinna och att hon aldrig kommit så
hårt på egen hand. Vi har kommit när-
mare varandra efter detta. Jag kan för
övrigt bli ganska oroad för de vänner
jag har som inte onanerar. Det känns
osjälvständigt och jag är ganska överty-
gad om att deras sexliv är sämre än det
borde vara. Framförallt så är det ju en
stor förlust att inte kunna ge sig själv
njutning när man vill. 

Är det okej att onanera när man
har ett förhållande? 

Nathalie: Ja.
Emma: Absolut.
Sara: Självklart!
Sofia: Det är väl klart att det är

okej. Man får göra vad man vill med sin
egen kropp. 

Camilla: Funkar sexet med part-
nern är det väl bara att onanera på! Men
det kanske inte är lika kul om man ona-
nerar mycket för att sexet är otillräckligt
- då måste man lyfta frågan och se till
att få igång ett bra sex - och onanerar
man hellre än har sex med sin partner så
kanske man ska ta sig en funderare. 

Bör man okeja med sin partner
om man onanerar, så att hon inte är
sugen och så har man redan kommit
en timme tidigare?

Sara: Nej, det tycker jag inte. Kän-
ner man för att onanera ska man göra
det.

Sofia: Jag ser inte vitsen med att
onanera om man kan välja att ligga med
sin partner istället. Skulle man inte lätt
tolka det som att man var kass i sängen
om tjejen frågade: ”Du, är det okej att
jag går och onanerar… eller vill du ha
sex?” 

Emma: Men jag tycker inte att

”När det måste gå snabbt så ser jag på 
filmer i datorn, oftast liggande i sängen.

Orgasmen ger ungefär samma mätt-
nadskänslor som en Big Mac”

”Jag har under flera
års tid sjungit 

på regnbågsmässor
i kyrkor och lat 
ställa mig upp 

och säga”
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kej killar, hur ofta runkar ni?
Freddie, 27 år, Linköping: Jag
runkar minst en gång om da-

gen, ofta två gånger. Har jag inte gjort
det på hela dagen, så blir det innan säng-
dags...

Markus, 22 år, Lund: Sex gånger i
veckan kanske.

Jesper, 32 år, Stockholm: Varannan
dag, men ibland tre gånger om dagen.
Väldigt olika.

Martin, 34 år, Stockholm: Det bru-
kar bli varje dag, men det kan gå i perio-
der. Ibland kan det gå en vecka mellan
gångerna. Man kan helt enkelt vara för
trött eller stressad.

Janne, 43 år, Stockholm: Varje dag.
När runkade ni för första gång-

en?
Freddie: Just att runka med handen

kommer jag inte ihåg... Jag minns när
man som lite yngre (7-8 år kanske),

gnuggade sig mot madrassen, i någon
typ av njutning... Jag kan faktiskt inte
minnas första gången jag runkade mig
till utlösning.

Jesper: När jag var tretton. Jag
kommer ihåg hur jag för första gången
fick tillbaka förhuden, jag hade varit
trång tidigare och insåg att fan, vad
skönt det var. Sen runkade jag typ varje
dag efter det. (skrattar)

Martin: Jag var väl 13-14 när jag
kom första gången. Det var hemma på
toaletten.

Janne: Runt tio upptäckte jag att
det var skönt att ta på kuken. Så jag
klippte hål i byxfickan och gick och kän-
de på mig själv. (skrattar). Men jag kom
inte förrän ett par år senare då jag hjälp-
te farsan med en slipmaskin och sladden
till maskinen löpte fram och tillbaka
över gylfen och till slut kom jag. Det var
en nästan chockartad upplevelse!

Har ni blivit påkomna när ni run-
kat?

Freddie: En gång. Jag bodde ihop
med en tjejkompis. Jag satt och runkade
framför datorn, till någon film, när dör-

ren, som jag hade låst, började låsas
upp. I min iver försökte jag få upp bral-
lorna, men jag hann bara få upp kalling-
arna... Lite pinsamt, men hon såg aldrig

något naket...
Markus: Ja, rätt nyligen. Jag var in-

neboende och tjejen jag bodde hos kom
hem mitt i natten och öppnade dörren.
Men jag vet inte om hon såg mig, det var
rätt mörkt.

Martin: Ja, av min mammas man.
Jag hade plockat fram hans porrfilmer
och satt framför teven när han kom hem
tidigare. Jag hann precis få upp byxorna
men det var så uppenbart vad jag höll på
med (skrattar). Vi enades om att inte be-
rätta nåt för mamma.

Vilken tid på dagen runkar ni of-
tast?

Freddie: Är jag ledig, så kan det bli
när jag går upp. Jobbar jag så kan det bli
när jag kommer hem, eller på kvällen in-
nan sängdags... Oftast är det nog på
kvällen...

Markus: Kvällen. Innan jag som-
nar brukar jag kolla på filmsnuttar från

Qruiser. Jag har gjort en playlist så att
jag kan kolla på dom jag gillar bäst.

Jesper: När jag är ensam hemma
eller när jag känner mig kåt. Jag gillar
att bygga upp en kåthet under dagen och
sen plocka fram kuken när jag kommer
hem.

Martin: I 99 procent av fallen in-
nan jag somnar. Man somnar så bra då...

Var brukar ni runka?
Freddie: Jag runkar oftast i soffan,

framför datorn, eller i duschen.
Markus: Oftast i sängen, och alltid

med en film till. Jag brukar inte runka
utan att se film. 

Jesper: Framför datorn eller i du-
schen.

Martin: Nästan alltid i sängen, men
ibland blir det i duschen också.

Janne: Sängen, duschen och fram-
för datorn. Ofta framför spegeln. Min
pojkvän brukar också runka framför

”Jag gillar att bygga
upp en kåthet under

dagen och sen
plocka fram kuken

direkt när jag 
kommer hem”

O
ONANISNACKmed 5 bögar 
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spegeln. Det är jäkligt schysst att kolla
in sig själv.

När runkade ni senast?
Freddie: Senast var efter jobbet

idag... Jag kollade på en porrfilmsnutt på
nätet, och tänkte väl mest på den filmen.
Det var en film med två grabbar som sög
varann, satte på varann och sprutade.

Martin: I förrgår. Jag kollade på en
film med Michael Lucas som jag laddat
ner.

Jesper: I går. Jag kollade på en film
jag laddat ner.

Janne: Igår när jag kollade på en
filmsnutt från Internet.

Brukar ni kolla på porrfilm? I så
fall hur? DVD? Datorn? Klipp från
Qruiser?

Freddie: Jag kollar ofta på film...
Det blir nog någon snutt varje dag på
Qruiser, xtube.com, DVD. Det är riktigt
nice att runka till porr...

Robert: Oftast, ibland kan jag kåt-
chatta lite med andra grabbar och ibland
ringer jag nån linje.

Jesper: Alltid, jag har laddat ner fil-
mer från nätet och har några favoriter
som jag kollar på.

Brukar ni använda nåt slags
hjälpmedel när ni runkar?

Freddie: Oftast använder jag inget
hjälpmedel. Jag har en dildo, som jag
kan använda ibland, men är inte så jätte-
van vid det. Än.

Jesper: Nja, oftast inte men, och
jag vet, att det låter sjukt, men en kon-
domklädd tjockare korv kan vara galet
skönt.

Hur länge brukar du runka?
Freddie: Sitter jag och surfar fram-

för datorn, och kollar på filmsnuttar och
annat, så kan jag hålla på ett tag, 20-30
minuter, men ibland när det bara är or-
gasmen och sprutet som jag vill åt, så
kan det gå på 5 minuter.

Jesper: Alltså, ibland kan det bli en
pryl att få till ett jävla sprut om jag inte
haft sex eller runkat på länge och då kan
jag sitta i ett par timmar (skrattar). Men
fan vad det kan vara värt det. Underskat-
ta aldrig förspel på egen hand...

Markus: Är jag skitkåt går det för-
bannat snabbt, men som mest tar det en
halvtimme.

Martin: Det kan vara alltifrån fem
minuter till en timma, men det vanligas-
te är nog runt tjugo minuter. Jag är rätt
lättstartad och blir hård väldigt snabbt
när jag bestämt mig för att runka.

Har ni träffat andra bara för att
runka ihop?

Freddie: Jag har runkat ihop med
en del grabbar..., en åt gången... Men det
har varit en del av sexet liksom. Jag har
aldrig träffats bara för runk.

Markus: Nej, träffar jag nån vill
jag mer än att runka…

Jesper: Ja, ett par gånger har jag
träffat andra bara för att runka. Gillar
själva prylen med att bara ses för att
spruta ihop.

Janne: Nej, det känns så… fattigt.
Martin: Nej, lite pinsamt så har jag

inte det. När jag var yngre var jag för
blyg för att träffa nån för runk, sen kom
jag in i en period då jag hade mycket till-
fälligt sex, och sen var jag i ett förhål-
lande och idag skulle jag inte kunna träf-
fa någon bara för runk, eller ens bara för
sex för den delen. Jag vill ha ut mer än
så.

Har ni nån gång fått skavsår för
att du runkat för mycket?

Freddie: Jag har aldrig fått skavsår
av för mycket runk, men av för hårt
runk. Det var när man blev lite för kåt,
och runkade och typ klämde lite av skin-
net....

Markus: Ja, men oftare från när
man haft sex (skrattar).

Jesper: Nej, men en gång gick den
här strängen mellan ollonet och kuken
av. Fan, vad rädd jag blev när blodet bör-
jade forsa…

Martin: Ja, det har ju hänt. Ibland
är man ju jättekåt och kan runka tre
gånger om dagen och får man skavsår så
struntar man i det och kör i alla fall.

Pratar ni öppet med polare om
runk?

Freddie: Jag kan prata öppet om
runk med vissa polare, men det händer
inte ofta... Jag har mycket tjejkompisar,
och inte så många gaypolare, så det blir
lite dåligt med det snacket tyvärr. Men
vad ska man snacka om egentligen?

Markus: Med min tjejkompis pra-
tar jag. Hon frågar ofta om allt (skrat-
tar).

Martin: Nej, inte direkt. Det blir
väl mer att man snackar i telefon och typ
avslutar med att ”nej, nu ska jag ta och
runka och lägga mig”. Men visst, det är
lite konstigt eftersom vi pratar helt öppet
om sex och så.

Varför pratar man så lite om ona-
ni? Det verkar ju lättare för folk att
prata om sex mellan två än onani…?

Freddie: Sex är ju något man delar
med andra, och på något sett tror jag att
det därför blir lättare. Onani på egen
hand blir lättare att ”dölja” och säga att
man inte gör... så värst ofta..

Martin: Jag tror att det har med
uppfostran och samhällets syn på onani
att göra. Mina föräldrar har aldrig pratat
om onani och det är uppenbarligen ett
ämne som är tabu. Men frågan är om
man vill ha bort det tabut? Det är ju lite
det som är det upphetsande med att run-
ka, att det är lite spännande och förbju-
det. Jag tycker att det är okej att ha det
för sig själv och att det han fortsätta vara
privat och personligt.

Kan runk vara bättre än sex?
Freddie: Onani är riktigt underskat-

tad, men jag tror dock inte att det för
mig någonsin kan slå ett riktigt bra sex.

Markus: Nej, det tror jag inte. Dä-
remot kan man ha ångest efter sex, det
har man inte efter att ha runkat.

Martin: Ja, absolut. det kan vara
grymt mycket bättre än dåligt sex. Men
sex och onani är bra på olika sätt: Onani
är bra för att ingen kan göra det lika
skönt för dig själv som du, men sex är
fantastiskt för att det är så intimt och
skapar närhet med en annan person. 

Janne: Jag och min sambo har en
relation som inte bygger på sex och då
är onani perfekt. Vi har testat att träffa
andra men det känns bara fel. Jag är
nöjd med att bara runka och att vi nån
gång ibland har sex. Fast bättre? Det är
två skilda saker och båda är bra.

Bör man okeja med sin partner
om man runkar (så att han inte är su-
gen och så har du redan kommit en
timme tidigare?)

Freddie: En svår fråga för mig, ef-
tersom jag aldrig har haft ett sådant
längre förhållande. I ett homosexuellt
förhållande tror jag att det är mer legi-
timt att runka på egen hand, än vad det
är i ett heterosexuellt förhållande. Där är
det tabu känns det som.

Markus: Inte okeja, men man kan ju
säga att man har runkat och då är det väl

lugnt och så ger sig partnern.
Janne: Det är inga problem för mig.

Jag har lite svårt att förstå det här pro-
blemet Jag kan ha sex när som helst,
även om jag inte är kåt, om det handlar
om någon jag älskar. Jag har gärna sex
med den jag älskar och ställer gärna upp
om han vill. Jag har haft många poj-
kvänner som vill mer än jag och det har
jag inga problem med.

Är det okej att runka i ett förhål-
lande?

Freddie: Ja. Det är snarare vad man
tittar på, eller tänker på under tiden, som
ska ifrågasättas. Tänker man enbart på
andra killar, så känns det lite mindre
okej. I och för sig så är det enbart tankar,
som ingen annan behöver få reda på…

Jesper: Ja, absolut. Ibland synkar
man inte och ibland är det bara så jävla
skönt att få sin egen tid med kuken.

Martin: Ja, absolut! Mitt ex kunde
bli sne för att jag runkade och menade

att vi lika gärna kunde ha sex. Men lika
mycket som man behöver vara ensam
och få utrymme i ett förhållande så be-
höver man få runka. 

Vart brukar du spruta? 
Freddie: Ofta på min mage, eller så

har jag ett flervikt hushållspapper, om
jag vill avstå från att bli så kladdig. Men
det kan ju samtidigt vara rätt nice att
bli...

Markus: På magen oftast. Jag bru-
kar stå på knä framåtlutad och runka och
sen när jag kommer böjer jag mig bakåt
och sprutar på magen.

Jesper: Ibland går jag in i duschen
under runken, för att bara spruta rakt ut,
och ibland tar jag det i en bit papper.

Martin: Oftast på mage och bröst.
Jag brukar ha en handduk i närheten så
jag kan torka av mig direkt efter.

Janne: Jag brukar knipa åt förhuden
så att allt samlas innanför den och sen
tömmer jag ut det. Det är så praktiskt att
inte bli kladdig.

Har ni smakat på er  egen sats?
Freddie: Ja det har jag gjort. Dock

inte så värst mycket. Är ingen satssväl-

jare..
Jesper: Japp. Gillar att smaka på

försatsen också. Jag är alltid sugen på att
smaka satsen medan jag runkar men så
fort den lämnar kuken blir det inte alls
intressant…

Janne: Nej, det är ju extremt tän-
dande medan man håller på men så fort
det lämnar kuken så försvinner den idén.
Det skulle ju vara vitsen att suga av sig
själv så att man får det direkt ur förpack-
ningen…

Är ni nöjd med era kukar?
Freddie: Utseendet är jag jättenöjd

med, men kanske att jag skulle önska ett
par centimeter längre...

Jesper: Ja, absolut. Visst drömmer
man om en jätteballe ibland, men jag är
nöjd med den.

Markus: Ja, vi kommer bra överens
(skrattar)

Martin: Ja, det måste jag säga. Den
är snygg, fyller sitt syfte och ingen har
klagat på den.

Janne: Ja.
Har ni nåt ”tips”? Typ att använ-

da glidmedel? Smeka sig på ett speci-
ellt sätt osv...?

Freddie: Jag kör gärna utan glid-
medel, och kan smeka och nypa lite i
bröstvårtorna. Ibland ser jag till att ollo-
net blir torrt, och så runkar jag bara ollo-
net. Orgasmen blir riktigt skön då, men
tar lite längre tid.

Janne: Jag fick ett tips från en kom-
pis om en slags kukring som även har en
grej man penetrerar rumpan med. Den
går som ett u från kukringen in i analen.
Fantastisk! Jag beställde min på dildo-
king.de

Jesper: Jag brukar vrida näven väl-
digt mycket för att få nya grepp, vilket
kan vara grymt skönt.

Kan ni suga av er själva? Testat?
Freddie: Nä, jag kan tyvärr inte su-

ga av mig själv. Jag har självklart testat,
och hade inte långt kvar till att kunna nå
med tungspetsen iallfall.

Martin: Nej, tyvärr. Men jag kunde
det tidigare. När jag var 17-18 var jag
smal och mjuk i kroppen och då kunde
jag suga av mig själv. Det var en häftig
känsla men det gjorde förbannat ont i
ryggen efteråt. Så jag sörjer inte att den
egenskapen försvunnit..

Janne: Nej, men skulle jag få tre
önskningar skulle det vara en av dom.
(skrattar)

Ronny Larsson

”När jag var 17-18 var jag smal och 
mjuk i kroppen och då kunde jag suga av

mig själv. Det var en häftig känsla men det
gjorde förbannat ont i ryggen efteråt”
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FILM

The Stranger Inside

När jag ser den här filmen blir jag rädd. Och glad. Och ledsen. Och när eftertexterna börjar rulla sitter jag
kvar i biostolen, liksom förstenad. Tårarna får rulla klart innan jag reser mig och går. The Stranger Inside är
en female revenge-film med Jodie Foster i huvudrollen som radioprataren Erica Bain. Hennes liv går från
dröm till mardröm över en natt i New York när hon och pojkvännen blir överfallna och brutalt misshandlade
av ett gäng kriminella män. Erica hamnar i koma. Pojkvännen dör. Deras hund är försvunnen. När Erica
vaknar upp köper hon en pistol. Vi har sett filmer på temat förr. Tarantinos Kill Bill, Chan-wook Parkers
Lady Vengeance, men… den här skiljer sig. Den är mer verklig och nära. Man får en känsla av att det som
sker faktiskt skulle kunna hända i verkligheten. Möjligen skulle det rent utav kunna hända en själv. Kanske

har vi alla en främling inombords, som kommer fram
när vi blir utsatta för saker som vi inte ens vill tänka på?
Det har i alla fall Erica. Hon blir känslomässigt av-
stängd och vandrar med tom blick på New Yorks gator.
När hon av en slump träffar på ett kräk så gör hon slut
på honom, och så fortsätter det. Hennes händer darrar,
men i övrigt är hon iskall. Hon gör till och med en inter-
vju med polisen som utreder brotten - detective Mercer -

spelad av en makalöst bra Terrence Howard. Mercer känner till Erica från hennes radioprogram och med
tiden blir de vänner. Varje gång de möts sitter man som på nålar. Fattar Mercer att det är hon som är mörda-
ren? Kommer han att sätta dit henne? Spänningen är olidlig. Till slut tänker man att det bara kan sluta på ett
sätt. Men det gör det inte. Man får sitta på helspänn till sista rutan. Det här luktar Oscarsnominering. Fröken
Foster gör sitt livs roll och lyckas övertyga i precis allt - utom att hon skulle vara straight. 
Premiär 21 dec Magda Gad

Precis som med kräksjukan varje år dyker det vid
den här tiden upp en varmhjärtad lågbudgetfilm.
Ifjol var det Little Miss Sunshine - i år är det defi-
nitivt Juno! Jag var en av de få som tyckte att Ja-
son Reitmans förra film Thank You for Smoking
var starkt överskattad, vilket gör att jag först tyck-
er att den här filmen känns alldeles för indie för
sitt eget bästa. Alla festivalfilmstecknen finns på
plats när en 16-årig tjej blir gravid och bestämmer
sig för att på egen hand hitta adoptivföräldrar till
ungen genom en tidningsannons. Det är tecknade
förtexter, udda karaktärer som säger meningar
som är lite för smarta för att vara verkliga och
små knäppa detaljer som en hamburgertelefon.
Men min cynism går snabbt över - med Juno gör
nämligen Reitman (och manusstjärnskottet Di-
ablo Cody) allt rätt. Musiken är fantastisk, manu-
set undviker alla sentimentala fallgropar och
historien blir aldrig förutsägbar. Dessutom inne-
håller den några av de bäst skrivna tjejkaraktärer
jag sett på film, och även om jag främst faller för
Jennifer Garners barnlängtande Vanessa, är
stjärnan obestridligen den coola Juno (spelad av
stjärnskottet Ellen Page) som får vara som hon är
och se ut som hon vill hela filmen utan att det görs
en grej av det. Härligt befriande i det som torde
vara årets charmigaste film.
Premiär 25 jan Ken Olausson

Josh Duhamel
Född: 14 november, 1972, Minot, North Dakota,
USA,  Känd för: Transformers, Win a date with
Tad Hamilton, Turistas och tv-serien Las Vegas Vi
gillar honom för att: Lång (192 cm) snygg kille
med såpabakgrund som det börjat lossna för. Värt
att veta: Är ihop med Black Eyed Peas-Fergie och
vann 1997 Male Model of the Year Award. Och
förresten, hans efternamn uttalas "duh-MEL"
Aktuell i: Fortsätter spela Danny McCoy i Tv-
serien Las Vegas och dyker eventuellt upp i
uppföljaren till Transformers
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”Fröken Foster gör sitt
livs roll och lyckas över-
tyga i allt - utom att hon

skulle vara straight”

We own the night

Cloverfield
Fem unga New Yorkbor har avskedsfest
för sin kompis då ett stort monster intar
New York. Filmen är regisserad av JJ
Abrams (tv-serierna Lost & Alias) och
filmad genom en av ungdomarnas

videokamera och ger ett dokumentärt intryck
över gängets strapatser att överleva den värsta
natten i deras liv. Vi älskar monster, katastrofer
och JJ Abrams och är övertygade om att detta är
nästa års stora blockbuster. Kolla in trailern och
låt kårarna löpa amok över ryggraden.
www.apple.com/ trailers/paramount/cloverfield/ 
Premiär 8 februari 2008
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Det här familjedramat handlar om två
bröder, en klubbägare (Joaquin Phoe-
nix) och en polis (Mark Wahlberg)
som lever i skilda världar. Den ena po-
lar med gangsters, den andra försöker
tillsammans med pappa polischef haf-
fa dem. Gissa om det blir konflikter,
och stackars Joaquin måste välja sida.
Det blir ett överraskande tamt thril-
lerdrama som fungerar hyfsat tack va-
re alltid utmärkta Phoenix. Han lyckas
alltid göra sina karaktärer till sårbara

människor av kött och blod. Detsam-
ma gäller inte för Wahlberg och Eva
Mendes (som Joaquins lidande flick-
vän). Deras rollfigurer hade behövt
mer erfarna och djupsinniga karaktärs-
skådespelare. Storyn är av hederlig di-
rekt-på-video-karaktär där det viftas
med heder, manlighet, rättvisa och fa-
miljevärderingar utan att något riktigt
kommer in på djupet och berör, vilket
särskilt gäller antiklimaxet till slut.
Premiär 18 jan       Andreas Samuelson

Vad ser du helst på dvd?
Pia Johansson:
– Little Miss Sunshine längtar jag alltid efter att
få se om. En familj full av losers som alla miss-
lyckas, men som ändå genomgår en fantastisk in-
re resa. Man skrattar och gråter och efteråt är det
lättare att gå ut i världen. Det är ok att vara loser.

Månadens filmhomo
Margaret Cho är stå-uppkomiker, modedesigner
och skådespelerska. Mest känd är hon för sina
uppträdanden där hon mixar komedi med ett
starkt politiskt budskap. Cho är bisexuell och har
alltid slagits för gayrättigheter  USA. Hon har
bland annat setts i filmer som Face/Off och Angie.

Försoning
QX

Ian McEwans succéroman har blivit
film och med en så grymt bra story i
bagaget går det inte att misslyckas.
Året är 1935. 13-åriga Briony Tallis
står i fönstret till sitt flickrum och ser
sin äldre syster Cecilia (Keira
Knightley) ta av sig kläderna och dy-
ka ner i trädgårdens fontän, mitt fram-
för ögonen på deras barndomsvän
Robbie Turner. Briony misstolkar situ-
ationen och när dagen är slut har hen-
nes fantasier gjort att de tre inblanda-

des liv förändrats - för alltid. Robbie
blir oskyldigt dömd för ett hemskt
brott och systrarna splittras. Briony
växer upp till en ångestfylld författare
och det är genom henne vi får histori-
en berättad. I början går det långsamt
och man blir liksom inte berörd, men
ha tålamod! I andra halvan av filmen
knyts allt ihop till en magnifik tårdry-
pare av ond bråd död och livslång kär-
lek med förhinder.  
Premiär 11 jan                   Magda Gad

QX

Rock Haven

Unga grabben Brady (Sean Hoagland)
flyttar till nordkaliforniska kuststaden
Rock Haven med sin överbeskyddande
mamma som ska starta en kristen skola
i området. Snart träffar driftige Brady
levnadsglada Clifford och killarna at-

traheras oväntat av varandra. Hur ska Brady
göra? Kan han kombinera sin tro med en
kärleksrelation med en kille? Rock Haven
har lovordats i gaymedia och framförallt
Sean Hoagland gör en formidabel rollresta-
tion som förvirrade Brady. Filmen lär fak-
tiskt kunna visa att det faktiskt går att före-
na en kristen tro med homosexualitet, och
tar upp alla de rätta frågorna.
dvduniverse.com 13.54 dollar
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se på peter.
inte på hans feta hy.
Genom Dermalogicas unika zon-för-zon-
hudanalys Face MappingSM fick Peter veta att
problem med fet hy kan kartläggas och behand-
las direkt med Dermalogicas produkter och
professionella hudvårdsbehandlingar. Nu ser man 
Peter - inte hans feta hy. 

Dermalogica gör skillnaden
- förtjänar inte du den?

För mer information besök dermalogica.se eller 
ring 08 - 545 787 40 för din närmaste
professionella hudterapeut.



u är de tillbaka! Afrodite släp-
per nytt album på julafton. Och
uppträder på uppesittarkvällen

på TV4. Men vad gör Kayo när hon inte
sjunger med sina sångkollegor nätterna
igenom?

Hur mycket egen tid i lugn och ro
får du för dig själv?

– Jag måste ha minst två timmar var-
je morgon. Då kan jag dricka kaffe i lugn

och ro medan rynkorna lägger sig.
Vad kommer du troligtvis att unna

dig för inköp härnäst?
– Ett par balla skor eller snygga un-

derkläder.
En produkt du inte kan vara utan?
– Läppglans!
När brukar din mamma eller pap-

pa säga ”Men Kayo, ska det vara nöd-
vändigt att köpa så dyrt...”

ackor med indrag i midjan.

Markerad midja är viktigt på

modesidan för tjejer. Och

visst finns det nåt sexigt med de där

höga blå jeansen som sitter uppe

ovanför naveln, men på killar? Nej.

Sluta dra åt dragsnöret som sitter

inne vid fodret. Sluta. Genast.

januari vill jag lysa upp mina
rum med en lampa från coola
designgruppen Front. Lam-

pan är gjord i en teknik som van-
ligtvis används i bilindustrin och
ger ett häftigt ljusspel på väggarna.
Mörkt, ljust och luftigt omvartan-
nat.  Pris: 22 000 kr
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EGO

TEMA SPA (POST CHRISTMAS)

MÅNADENS
PRYL

NEJ NEJ NEJ...

I

J

MED STEFAN NILSSON
STEFAN@QX.SE

”Du vill inte se mig utan mina produkter”

et är så sjukt coolt. Kung-
liga hovleverantören
Klässbols har en festduk

där killar gifter sig med killar och
tjejer med tjejer. Bland girlanger,
hjärtan och trofasta hundar står de
där stolta tillsammans. Det är så
oväntat och häftigt att jag var
tvungen att titta två gånger. Kostar
3 453 kr i
storleken
160x300
cm.

MÅNADENS
KÖP

D

N

– Det tycker de om allt löshår jag kö-
per... Jag spenderar även enorma mäng-
der på afrohårprodukter. Du vill inte se
mig utan mina produkter. Mitt hår blir ga-
let.

När fick du massage senast?
– Alldeles för lång tid sen. Det var på

en resa till Sydafrika för ett halvår sen.
Vad är vardagslyx för dig?
– Att få laga mat.
Hur ofta sover du till längre än

09.00?
– Varje dag! När jag jobbar så ringer

klockan 09.30, men sen har jag ju ganska
sena kvällar. Vid min ålder så behöver jag
absolut sju till nio timmars sömn per natt.

Hur stort är ditt taxikonto varje
månad?

– Alldeles för stort. Jag åker säkert
taxi varje dag. I alla fall oftare än med
tunnelbanan.

Vad har du för mobil? Är du
nöjd?

– Jag har en Sony Ericsson K850i.
Det känns viktigt att ha en bra kamera-
mobil och den här är jag nöjd med. Men
mest nöjd är jag när jag får stänga av mo-
bilen på kvällarna. Efter 21.00 använder
jag den inte – och den är totalförbjuden i
sovrummet.

Hur ofta dricker du champagne?
– Så ofta jag kan, i alla fall några

gånger per månad. Man blir så konsigt
fnittrig av champagne.

vårt att hålla grejer-

na på plats? Glider

din oversize t-shirt

och riskerar att exponera li-

te för mycket? Med Holly-

wood Fashion Tape sitter

kläderna på rätt ställe.

Används istället för säker-

hetsnålar för att undvika

små hål. Ett trick som an-

vänds av röda-mattan-

proffsen i USA. 

Kostar 99 kr

MÅNADENS 
GROOMING

S

ffektivast
Det är något speciellt med de där
gamla, torra frottéhanddukarna

som river så skönt. Man riktigt känner
hur smuts och klägg peelas bort med ett
svisch. Ett par drag över ansiktet så är
man klar. Vill du vara ännu effektivare
så basta innan så att huden är mjuk och
lätt att rengöra. 

ysigast
Med ett
glas vin

i handen och en
handduk runt höf-
ten blir alla hem-
ma-spa en skön
upplevelse. När du
masserar din spa-
gäst se till att an-
vända en badolja som
inte åker in i huden på en gång.
Själv gillar jag speciellt ACOs
badolja Skonsam som är doftfri
och inte kladdar. Borta bra, men
hemma bäst. Pris 44 kr.

yxigast
Med jojkmusik och björkoljor
i en timrad kåta lyckas Sture-

badet göra Stockholms mest exotiska
spa-behandling. Behandlingen Same-
zen tar 80 minuter och kostar 1,590 kr
men då ingår också användning av ”bo-
te-stenar”. Och så får man ligga på ren-
fäll…

L
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E

”Jag åker 
taxi oftare än

jag åker 
tunnelbana”



www.operan.se 
08-791 44 00

KUNGLIGA BALETTEN

Birgit Cullberg 100 år
SOM OM Gästspel

Cullbergbaletten 

Koreografi: Johan Inger 

Musik: Stefan Levin 

FRÖKEN JULIE Nypremiär

Kungliga Baletten

Koreografi: Birgit Cullberg 

Musik: Ture Rangström 

arr. av Hans Grossman

18, 24, 30, 31 jan, 3, 5 feb
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Ugly Betty
Det har funnits en
modetidning som
hette MODE, men
den lades ner 1991
och riktades sig

till “plus-size”- kvinnor. Seriens skapare
Silvio Horta ser sig själv i Justin ooch
lovar att han ska vara med om “samma
resa” som Silvia. Till pilotavsnittet hade
Djävulen bär Prada och Sex & The City-
klädskaparen Patricia Field fixat alla
kläder. Idag är det Eduardo Castro.

RONNYS TELEVISION

Brothers & Sisters 
Sally Field och
Tom Skerritt (Nora
och William) har
spelat gift par tidi-
gare. I Blommor av

stål spelade de Julia Roberts föräldrar. Rob
Lowe föreslog öppet homosexuelle John
Barrowman för rollen som Robs bögbrorsa
Jason men tyvärr var Barrowman upptagen
med Torchwood. Från början hette huvudfa-
miljen March, och Nora hette Iva och spela-
des av Betty Buckley, inte Sally Field. 

Greys Anatomy
Serien hette från
början Complica-
tions, men det byt-
tes till Greys Ana-
tomy, en ordlek av

den kända anatomiboken Henry Gray's
Anatomy of the Human Body. Den förs-
ta att referera till Dr. Derek Shephard
som “McDreamy” var Christina. Varje
episod är döpt efter en låttitel. Flest epi-
sodnamn står grupperna Beatles och
R.E.M för. 

Tv-trissen: Kul fakta om favoriterna i “Femman”:

Painkiller Jane med bibruden Loken

Någon kanal 
måste köpa in:

X-Factor (ITV) Denna brittiska succé
borde pronto köpas in av svenska ka-
naler. Det som skiljer programmet från
Idol är att de tävlande kan vara från 16
år och uppåt, och att sånggrupper kan
tävla. Det var här Shayne Ward brejka-
de och 2007 års största brittsuccé Leo-
na Lewis vann förra året (som vi på
QX älskar). Vi vill såklart se de brittis-
ka säsongerna först och sen vill vi att
någon kanal satsar på en svensk ver-
sion. Kanal 5?

Damages
Glenn Close spelar en tuff
advokat i denna färska rätts-
serie. Close är Patty som som
sig an ett stort mål där an-
ställda stämmer en stor af-
färsman och snart nystas en
invecklad story upp... Rose
“Troja” Byrne co-starrar.

TV3 , 3 januari 22.00

Californication
David Duchovny är Hank
Moody, författare med
problemfyllda relationer
till ex och dotter. Serien,
från 2007, skapade moral-
panik i USA då Hank i
första avsnittet blir avsu-
gen av en nunna. Skandal!

TV4, 10 januari , 22.35

Party Animals
Titeln är en ordlek - här handlar det mera om spelet bakom
kulisserna hos politiker, rådgivare och lobbyister i brittiska
parlamentet än om hårt festande. Det stoppar i sin tur inte det-
ta från att vara en snygg, sexig och spännande serie i samma
anda som 90talshiten This Life. I åtta delar följer vi bröderna
Scott och Danny Foster som på olika sätt trasslar in sig i stor-
politik och kärleksaffärer. Undras hur BBC-älskande SVT
kunde missa denna pärla? TV8, 5 januari 21.00 

ainkiller Jane handlar om superagenten Jane Vasco som är osårbar. Trots att hon skadar sig gång på gång hämtar hon sig
märkligt snabbt. Däremot känner hon smärtan av skadorna medan hon läker... Tjugotvå avsnitt finns det av denna ameri-
kanska serie från 2007 och i huvudrollen ser vi Kristanna Loken som känns igen från Termainator 3. Kristanna är bisex-

uell och har sagt: "I have dated and have had sex with men and women and have to say that the relationships I have had with cer-
tain women have been much more fulfilling, sexually and emotionally”. Blivande flat/bifavorit?                       TV6, 4 januari 22.00

avoritserie jag vill se i repris: De fattiga
och de rika. Den hade allt: Kärlek, spän-
ning och bra karaktärer. Äter helst fram-

för TV:n: Skinkmacka och mellanöl. Favoritny-
hetsuppläsare: Katarina Sandström. Ingen arti-
kulerar så väl som hon. De får mig att skratta
framför TV:n: Fredrik Reinfeldt... Skäms för
att jag tittar på: Jag är text-tv-missbrukare. Jag
är så fascinerad av hur nyheter kommer och går.
Ett tag höll jag på att bli fast ordentligt, men jag
har blivit bättre. Den serien påminner om mitt
liv: Våra värsta år avslöjar alla ens synder. Som
pappa misslyckas man alltid, hur väl man än me-
nar. Snyggast i TV: Carrie (Sarah Jessica Parker)
i Sex and the city. Det får mig att stänga av: För läskiga skräckfilmer, som The
Shining. Ungarna kollar, men jag tycker att det är obehagligt att sitta och vänta på
att bli skrämd. Jag ser hellre kärleksfilmer.

Thomas Bodström:

”Sex & The City-Carrie är snyggast i TV”

F

P

SÄTT PÅ 

LÅT GÅ

...MEN HALLÅ!

Roomservice? Yes please.
Kanal 5:s inredningsgäng är dom enda som skulle
få komma in i mitt hem. För oavsett vilken inreda-
re Johnny och Mattias använder sig av så blir det
allltid fint, lyxigt och eget. Äntligen Hemma- Isa-
belles färgporr och konstiga lösningar, och Simon
& Thomas knasrum är inte ens i närheten.

Glamourama
Jag måste uppmärksamma min tonårsobsession
Glamour. I år fyller den tjugo år och jag kollar ib-
land in TV4+ Glamour-timme och bara njuter. Jag
upptäckte dessutom att man kan “youtuba” Broo-
kes och Stephanies alla face-offs, samt hitta nya
klipp från supersåpan. Såpa när den är som bäst!

Manusförfattarstrejken i USA
Oavsett om den fortsatt eller slutat när du läser detta:
Detta är fullkomlig katastrof för oss som älskar ame-
rikanska serier. Vi har redan halkat efter i vårsäsong-
en och nu börjar även pilotsäsongen se oviss ut, vil-
ket betyder få nya serier nästa höst. Snälla, ge förfat-
tarna allt dom vill ha. We are crying here!
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Du missar väl inget nummer  av QX? Se till att du får den direkt hem i brevlådan. 

12 ggr om året. För 340 kr. Beställ på www.qx.se/shop eller redaktionen@qx.se

OSKARS TV-SPEL
Uncharted: Drake’s Fortune (PS3)
Utgivare: Sony
Har du länge trånat efter en manlig Lara
Croft? Tomten hör din bön. Äventyrse-
piska Uncharted spritter av anaboladef-
fad grafik och handling som skriker Spi-
elberg när spänstige hjälten Nathan
svingar, duckar och skjuter sig igenom
förstummande vackra och naturtrogna
djungelmiljöer. Samma omtanke ges
animationen som är följsam och skönt
naturtrogen, som när Nathan vacklar till
på ojämna underlag. Spelmekaniken
kan sammanfattas som Tomb Raider
kryddat med saftiga och svåra eldstrider
mot elak AI som snabbt omringar feglirare. Nathan är en rätt skör snub-
be som inte tål många kulor alls. Sympatiskt humant, om än något fru-
strerande. Plattformshoppande och gåtorna borde också ha getts mer
udd och tid. Men med sin överlägsna produktion, pampiga soundtrack
och schyssta samling röstskådisar är Uncharted ändå värd viss hype.
Harrison Ford får jobba än hårdare på den där comebacken nu. OS

Disgaea:Afternoon of daarkness
(PSP) Utgivare: Sony
Laharl. Tusentals spelhjältar flimrar
förbi ut i glömskans bakvatten men du
har etsat sig fast för alltid. Med din
högst otrogna vasall Etna, den älskliga
lönnmördarängeln Flonne och en armé
av reinkarnerade pingviner har du mu-
tat mitt hjärta, på samma sätt som du
mutar demonerna i undervärldens par-
lament. Den här fantastiska återutgiv-
ningen av ditt Strategi-rpg till PS2 in-
nebär julfröjd för både oss frälsta och
de ofrälse. Bland de nya inslagen
märks minskad dötid, flexibelt mul-
tiplayerläge och Etnamode. Den klassiska karnevalshumorn och de be-
roendeframkallande, komplexa strategistriderna övervinner den mest
förhärdade själ. I ditt och dina vänners sällskap existerar inga döda
stunder, bara fallna fiender! För trots din yttre blodtörst, O lille Demon-
prins, är du en älsklig mjukis. Nu och alltid kommer ditt spel sprida hu-
mor och mänsklighet - från själva centrum av helvetet.  OS

Slutligen övermannade Final Fantasy
mitt liv. Jag visste att den senaste de-
len i serien innebar en risk så jag und-

vek köp så länge jag kunde. Men så fastnade
jag på en särdeles elak boss i Resident Evil 4,
förkastade högen med spel jag inte längre or-
kade med och loppet var kört. Final
Fantasy XII blev en del av min spar-
samt möblerade lya och visade direkt tänderna - blygsamhet och
nåd slängdes i ett hörn, kippande efter andan. Tolvan nöjde sig in-
te innan den hade uppnått total kontroll av sin nya hyresvärd. Mitt
hår vägrar nu att lägga sig utan står stridslystet i givakt och spre-
tar åt alla håll i en hyllning till spelseriens chocobos. Min små-
fuckade dygnsrytm har eskalerat till okända nivåer. Bondande
samkväm med Basch, Balthier och Fran pågår alla timmar på
dygnet. Den obefintliga gryningen, då allmänheten stiger upp är
den tid då jag loggar ut mina skärmsläckare till ögon. Förhopp-
ningsvis hejdar mitt nya morgonuppdrag farsoten innan jag,
spontankrymper och börjar gå runt på stan med en pompom på
skallen, i en hyllning till seriens maskotar mooglarna. Kupo. OS

E
Oskar Smulski

”En himmelsk drog”

OSKAR@QX.SE
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AIRPORT

95KR

69KR

ARLANDA
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*t o m 25 år

60KR

GÖTEBORG
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MUSIK

Marie Picasso
”The Secret”
(Sony BMG)

One Republic
”Dreaming out loud”

(Universal)

Rufus Wainwright
”Rufus does Judy at Carnegie Hall” 

(Universal)  

Rufus Wainwright sjunger Judy Garland. HUR här-
ligt gay kan en skiva bli? Det här är en liveupptagning
med publik och storband, där Rufus återskapar en
klassisk Garland-konsert låt-för-låt på samma scen
hon stod på då, något som så klart passar hans röst och
dramatiska anslag alldeles utmärkt. Själv kan jag er-
känna direkt att jag inte har någon större koll på Gar-
land och att det jag främst vanligen älskar med Rufus
(förutom hans fantastiska röst) är hans texter - som ju
av naturliga skäl inte finns med här - så för mig blir det
lite väl mycket gamla showtunes för att kännas riktigt
kul. Istället har jag roligast när han bitchar med orkes-
tern eller sin mamma i publiken, och skivans vackraste
stund är när syrran Martha dyker upp och gör en skön
Stormy Weather. En skiva för de mest inbitna fansen.
Garlands och Wainwrights. Ken Olausson

Cascada
”Perfect day”

(Bonnier Amigo)

Har jag inte redan den här plattan? Jo. “Soft Machi-
ne” är hälften “Fresh” och hälften nya mixar från
“Rock 'n' Roll High School”. Bland annat har Stock-
holmstrion farit till USA där självaste Iggy Pop knar-
rat in klassikern Punkrocker. Albumet lanserades i
USA förra året, och nu släpps det alltså hemma i Sve-
rige. Och oj, vad bra det är. Patrik Arve och bröderna
Åhlund har satt ihop ett riktigt fläskigt hitpartaj som
det inte går att sitta still till. Jag fick onda ögat på t-
banan för att jag diggade för hårt till blytunga Are you
feelin' it, en nymixad Throw your hands up, med
Elephant Man. Skivan gästas också av Ebbot Lund-
berg som sjunger den helt nya Riot going on. Visst,
det är lite snålt att efter tre år bara bjuda på ett nytt
spår, och visst har vi hört låtarna förr. Men! En skiva
med tretton bra spår är ändå en väldigt bra skiva.  MB

Diverse artister
“Poem, ballader & lite blues”

(Bonnier Amigo)

”Donnie” 
Sorgsam poppärla med stråkar, syntkomp

och magisk refräng. Given singel.
”The Juvenile

Låten som nästan blev Bond-låt. Snygg
ballad med tryck. 
”Captain Nemo” 

Vacker ballad med snyggt stark körbackup
som borde blivit mega.

One Republic har haft en av 2007 års största hits,
Apologize (ihop med Timbaland). Låten håller jag
som en av årets absolut bästa och är fanimig nästin-
till musikmagi. Den är dock en rar fågel på denna
platta. Killgruppens platta bjuder mer på små-
skramlig radiopop som ligger närmare Idol-Sebas-
tians musik än själfull gråt-RnB. Visst här finns po-
tential. Goodbye, Apathy (som hade blivit magi i
Timbalands händer) är snygg vemodrock och Wont
stop är drömmande skön gitarrpop som nog skulle
kunna bli nåt större.  Men det anonyma tenderar att
ta överhanden och låtar som gapiga trum-onanin i
Tyrant är nåt trumhinnorna gärna sluppit.  Och när
man här hör den ursprunliga Apologize så når den
inte alls samma himmelska höjder som versionen
proddad av demonproducenten.         Ronny Larsson

6. Gisela
”Casanova” 

MF-final i mars? Bah! I
Andorra har man redan

valt sin ESC-låt: En
härligt modern

popschlager som vi
garanterat kommer att

vilja dansa till framöver.

7. T2 feat. Jodie Ayesha
“Heartbroken”

Minns ni Shanks &
Bigfoots hit Sweet Like
Chocolate från -99? Den

här elektrobloppiga
Englandstvåan går i precis

samma sköna stil.

2. Fast Ood Rockers
”Song 4 Kylie: I'm In
Love (With a Girl in a

Time Machine)”
Samplingar från Goldfrapps
Strict Machine dansmixat

med bjällror och en
hyllning till Kylies inhopp i

Dr Who i jul. Hysteriskt.

3. BWO
“Give me the night”

Äntligen släpper BWO
en partysingel vi kan
dansa till! Och som

vanligt i Bard-
sammanhang kommer
den med massa mixar

och en grymt kul video.

8. Janet Jackson
”Feedback”

Världens mest kända
viktpendlare spolar sömn-

soulen på kommande
singeln och satsar istället
på stompiga Britney-beats

med Timbaland-vibb. 

4. Kylie Minogue
“Magnetic Electric”

Vem kom på idén att låta
flera av Kylies bästa nya

låtar hamna utanför
senaste skivan? Den här
sköna, partyvänliga hiten

till exempel. 
Ofattbart..

9. Måns & Agnes
“All I want for X-mas”

Vad är sötare än jul-
knäcken? Mums-mums

och Idol-Agnes i sin
reklamversion av en av

de bästa moderna jullåtar
som skrivits såklart!

5. Säkert!
”Det kommer bara leda

till ngt ont”
Jöback & Krunegård.

Jöback & Norlin. Och nu
Norlin & Krunegård. Tre
fantastiska duetter från
tre fantastiska artister

samma år. Lyx!

Teddybears
”Soft Machine”

(Sony BMG)

Att Popstars-erans sista utposter gjort sin bästa skiva
sedan “What Will the Neighbours Say” säger kanske
inte de flesta så mycket, eftersom tjejerna förblivit
ganska okända (bortsett filmhiten Jump) här i Sveri-
ge. Efter en samlingsskiva och otaliga rykten om
splittring har girlsen i alla fall gått tillbaka till det de
gör bäst - pop med tunga beats och fjäderlätta texter.
Det är dessutom utmärkt träningsmusik. Testa själv
med Fling eller favoriten (och möjliga tredjesingeln)
Girl Overboard i lurarna under ett pass. Suveränt.
Men samtidigt som jag gillar att de gjort en tuff, bra
skiva helt utan ballader eller covers så hade jag gärna
sett att de på fler ställen vågat testa ett mjukare sound
som i fantastiska singeln Call the Shots. Då hade des-
sutom skivan känts som en större angelägenhet för er
inte redan frälsta.  (Import UK)    Ken Olausson

”Artisteliten” tolkar Cornelis, men var är han? På
Nina Ramsbys och Göran Peterssons nyinspel-
ning av Vreeswijks dubbel-lp märks inte mycket av
det burleska charmtrollet. Istället finns där alterna-
tivt jazzsound med instrumentala mellanspår av
bl.a. Jonas Kullhammar - något att avguda eller
avsky. Visst, stundtals är det vackert, som Sofia
Karlssons Ett gammalt bergtroll, men oftast bara
släpigt och pretentiöst. Väldigt anti-Corneliskt.
Värst är Ane Bruns över sex minuter (!) långa
avrättning av Märk hur vår skugga och Kristina
Lugns tolkning av dikten Apollinaire. Jag trodde
att Miss Li skulle göra en ösig Sonja och Siw, men
tji - sprött och såsigt där med. Att något så okvinn-
ligt som Cornelis tolkas av så många kvinnliga ar-
tister gör plattan väldigt… queer. Kalla mig grisig,
men jag föredrar originalet. Behållningen är Mo-
neybrothers fartiga Morbror Frans.          Mats Bax

Cascada är lite som DaBuzz. En dansakt med bra
singlar och en sångerska med egen röst som man
knappt vet utseendet på. Men medan DaBuzz gör
dansant radiopop satsar Cascada på maffigt tysk
marschdisco enbart för europeiska dansgolv.  Casca-
das musik vädjar nämligen enbart till dina fötter och
ditt dåliga ölsinne, vilket inte alls ska föraktas. Det
är ren och skär dansmusik med slagkraftiga refräng-
er och bra driv.  Cascada har heller inte intentionen
att prisas som årets textförfattare. Heck, det spelar
väl ingen roll vad hon sjunger, bara man kan dansa
hela natten till det. Cascadas musik är bara glad,
trallvänlig och skönt bubblande. Och eurodiscover-
sionerna av Pinks Just like a pill och Patti Smiths
Because the night och orignalhitsen Who do you
think you are och Runaway är faktiskt rätt oemot-
ståndliga. Sen kan det ju diskuteras att alla spår låter
i princip likadant. Men hey, så länge det är bra...   RL   

Jag har varit ett Picasso-fan sedan
Marie dök upp i Idol 2007. Blondi-
nen tog mig fullkomligt på sängen
med sin fantastiska röst och energi.
Nu har hon på dryga veckan gjort sin
första fullängdare. Jag tror inte alls
på snacket att det inte går att göra en
bra platta på kort tid, det mesta hand-
lar ju om att materialet är skrivet och
framförallt bra. Skivan börjar starkt med Winning Streak, en
mäktig poplåt som påminner om sånt Cherion- gänget gjorde till
Celine Dion för ett par år sedan. Det är just i den riktningen Ma-
rie borde ha kört genom hela debuten. Mäktig pop där hennes
starka röst kan brottas med hitvänligt material. Det är lite trist att
det som kommer efter denna solklara poppärla inte matchar den
inledande fullpoängaren. Men visst finns här andra ljusa stunder.
Jag gillar den lekfulla lightRnB-utflykten Good thing och snyggt
poprockiga Miracle. Dom växer för varje lyssning, liksom sing-
eln This moment. Men vinnarlåten är trots allt fjärran mäktiga Coming true och  Right here right now. Varför
kunde inte Jörgen Elofsson ha engagerats i år också? Marie hade verkligen kunnat förvalta hans powerlåtar.
Nåja, när det gäller skivans ballder Out of my hands, I´ll be there for you och Wrapped around så är dom snyg-
ga men lite för anonyma. Och har man X-Factor-vinnaren Leona Lewis fantastiska debut i I-poden blir det
uppenbart att det borde funnits bättre balladmaterial att tillgå en stor sångerska som just vunnit en stor musik-
tävling.  Två bekantingar är också med, I´ll be there och Weak. Weak i Maries strupe imponerar och vad som i
Skunk Anansies version är gapigt gör Marie njutningsfullt och vackert. Enda bottennappet är funkiga blåsga-
pet i Romeo som definitivt borde ha hängt löst i urvalsprocessen. Visst, dom riktiga hitsen saknas på “The Sec-
ret”, men Marie har gjort en stabil debut som lovar mer. Jag längtar redan efter skiva nummer två och där hop-
pas jag att fler låtar känns snäppet mer Winning Streak. I dubbel bemärkelse. Ronny Larsson

Låten är egentligen inte
mycket att hänga i julgranen,

men med vår
Idolvinnarfavorits hjälp
förvandlas den från en

småsunkig halmbock till en
guldkimrande porslinsängel.
Hoppas bara nya skivan har

fler och ännu bättre 
ballader...

10. Popkidz
”Om bara du”

Kan.Inte.Låta.Bli. Fyra
tweens gör en svensk
version av If only you

och bara sångspråket är
ändrat. Läskigt, men

charmigt.

Speldosan
baseras på de
låtar som QX-

redaktionen
tycker att ni bör

upptäcka
kommande

månad.

1. Marie Picasso

"This Moment”
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”Det börjar starkt
med Winning streak
som påminner om

sånt Cheiron-gänget
gjorde åt Celine Dion”

QXQX

QXQX

QXQXQXQX

ACE OF BASE

QXQX

QXQX QX

Girls Aloud
”Tangled up”
(Universal)

QX

QX
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Vinn resa till Curaçao!
Har du Guldmedlemskap som 

gäller i ett år kan du tävla om en 

resa för två till Curaçao i Västin-

dien! Flygresa med KLM och 

hotell ingår. Logga in på 

www.qruiser.com och tävla!

Tävlingen pågår till 31/12 2007. 

Tre månader på köpet!
Vi bjuder på tre extra månader till 

alla som köper ett års Guldmed-

lemskap på www.qruiser.com!

Ge bort extramånaderna till 

någon du tycker om - eller behåll 

själv. Erbjudandet gäller 13/12 - 24/12 2007.

Guld Jul!
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”Känn pulsen slå” av

Benny Pålsson (Forum)

Uppföljning av självbiografin
Vingklippt ängel. Berny är en
bisexuell och schizofren tjej
som är beroende av alkohol,
tabletter, knark och sex. Som
liten blev hon utsatt för över-
grepp och hon ser sitt miss-
bruk som självmedicinering.
Men en dag träffar hon Jonas
och skaffar katt, något som
får henne att kämpa för ett
annat liv. Fängslande, lättläst
och intressant inblick i
psykvården.

”Sånger 1975-2007” av

Ulf Lundell (Wahlström &

Widstrand)

En kartong. Två böcker.
Hundratals bilder och hund-
ratals texter. På 1158 sidor.
Det är lätt att drunkna i verk-
et som sammanfattar Ulf
Lundells liv som artist. Här
finns alla låtar - komplett
med både notskrift och ac-
kordanalys – och det låter
kanske trist. Men samtidigt
är det ett historiskt dokument
av sånger som inspirerat flera
generationer. Bläddra och bli
nostalgisk!

BÖCKER

Den här boken har en titel och ett omslag som kan skrämma slag på den
bästa av bokmalar, och när den lanserades i USA var det ingen som tog den
på allvar – författarinnan var alldeles för snygg. Men det var innan de fak-
tiskt hade läst boken. Efter det förändrades allt. New York Times kallade
den ”ett virvlande, glittrande, mångfasetterat underverk” och Sunday Tele-
graph använde ord som ”omedelbar klassiker” och ”kultbok”. Och jag kan
bara hålla med. Det här är en roman som man längtar efter, och som man
saknar när den är slut. Helst av allt vill
man läsa alla 540 sidor utan att passera
gå. Historien handlar om sextonåriga
Blue, som har haft en allt annat än nor-
mal uppväxt. Hennes mamma dog när
hon var liten och sen dess har hon rest
runt i en Volvo med sin pappa: profes-
sor Gareth von Meer. Trots att hon mis-
sat en stor del av skoltiden vet hon mer om historia, vetenskap och littera-
tur än vad som kanske är hälsosamt. Den akademiska världen är den enda
hon känner till och hon hänvisar allt som händer till böcker (precis som
man gör i en avhandling). Men sista skolåret förändras allt. Hon börjar på
en ärevördig skola och lär känna Aristokraterna; en grupp elever som sam-
lats kring den mystiska filmläraren Hannah Schneider; och boken går från
att vara en skruvad uppväxthistoria till att bli en spännande kriminalroman.
Blue blir indragen i en härva av mord och konspiration, och när hon hittar
Hannah död bestämmer hon sig för att lösa gåtan. Magda Gad

im, vad har du för läsvanor?
– Jag älskar att läsa och gör det så ofta jag hinner. I

snitt läser jag en bok i veckan.
Har du någon bok på gång nu?
– Just nu läser jag Roslund och Hellströms Flickan under

gatan.
Vad tycker du om den?
– Jag är helt fast från första sidan.

Jag älskar alla Roslunds och Hell-
ströms böcker.

Har du några andra boktips?
– Jag tycker det är viktigt att läsa

och köpa böcker som ges ut på Nor-
mal Förlag, eftersom förlaget ger ut
böcker med HBT- tema. De är viktiga
och behövs.

"Mig äger ingen” av Åsa Linder-

borg uppläst av Katarina Ewerlöf

(StorySide)

Gripande bok om att växa upp med en
alkoholiserad och kärleksfull pappa. Leif GW köpte 25 ex när
den kom ut för att ge till vänner. Berättelsen gör sig mycket bra
som ljudbok. MG

Månadens ljudbok

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

K

”En kaosmammas bekän-

nelser” av Fiona Neill (Fo-

rum) 

Dekadent uppriktiga mam-
maberättelser är alltid befri-
ande. Vem skrattade inte åt
Annika Lantz självbiografis-
ka 9 ? månad? Nu har turen
kommit till en skönlitteratur
variant som handlar om Lucy
Sweeney, vars liv är ett kon-
stans kaos. Senaste året har
hon slarvat bor elva kredit-
kort och det händer oftare att
hon lämnar barnen i skolan
iklädda pyjamas än att hon
har sex med sin man.

Jag har tränat på gym i 18 år. Jag har verkligen äls-
kat att lyfta vikter och dra i kablar. Och visst har
det gett resultat. Jag har blivit stark och fått musk-
ler. Men nu har jag bestämt mig för att sluta. Inte
för att sluta träna, men för att använda min kropp
som enda redskap. Detta beslut tog jag efter att ha
börjat med boxning och boot camp-träning. På ba-
ra några månader fick jag bättre kondition, spänst,
smidighet, snabbhet och koordination – med bibe-
hållen styrka. Genom att träna med hjälp av sin
egen kropp; att springa, krypa, hoppa, göra olika
typer av armhävningar och situps; lär man muskler

och nervbanor att samarbeta samtidigt som man får
igång förbränningen. Dessutom är skaderisken
mindre än vid träning med vikter. Efter att ha insett
detta var det med stor glädje som jag mottog Paolo
Robertos nya bok. Det måste vara den bästa trä-
ningsbok som någonsin skrivits. Här finns tips som
verkligen fungerar, om både träning och kost. Man
kan sammanfatta hans budskap så här: skit i dieter-
na, ät bra mat och träna med hjälp av din egen
kropp en kvart om dagen. Ett råd som både funkar
och som de flesta faktiskt har möjlighet att förverk-
liga! Magda Gad

”Träna en kvart om dagen” av Paolo Roberto (Fitnessförlaget)

”Fördjupade studier i katastroffysik” av Marisha Pessl (Natur

& kultur)

”...en titel och ett
omslag som kan
skrämma slag på

den bästa av 
bokmalar”
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100 000  kompisar
www.qruiser.com

Vad har du på 
nattduksbordet,

Kim?

QXQXQX

QXQXQXQXQX

Kim Kärnfalk kommer ut med en självbiografi i vår.

”Ljuvaste dröm” av Doris

Lessing (Forum)

Bra bok för den som vill läsa
något av 2007 års Nobelprista-
gare. Den handlar om Frances,
en plus 40 kvinna som arbetar
som journalist och som ensam
försörjer sina två söner. Hennes
hem är översvämmat av söner-
nas bekanta och deras bekantas
bekanta, och hennes ex make
och tillika kommunist Johnny
gör inte det minsta för att bistå.
En historia om intriger, konflik-
ter, solidaritet och kärlek
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ör sju år sedan fick Håkan Kjell-
ström nog av att vara vice VD på
ett mediaföretag. Han sade upp

sig och gav sig av för att spendera några
månader i Asien. Nej, han flummade inte
runt i Goa, Håkan letade te. 

Han startade företaget Tekompani-
et, och några år senare gick pojkvännen
Ola Andersson in som delägare. Sedan
dess har affärerna gått uppåt. 

QX pratar med Håkan Kjellström,
nyss hemkommen från ett kundmöte i
Helsingfors:

Varför säljer du te Håkan?
– Jag är statsvetare och ville kombi-

nera mitt intresse för Sydasien med mi-
na kunskaper som säljare Efter att ha
rest runt i några månader beslutade jag
mig för te. När jag började fick man
samma te på Seven Eleven som på She-
raton hotell. Lipton och Twinings på på-
se, that´s it. Det fanns marknad för nå-
got mer exklusivt.

Te blir alltmer populärt…
– Ja det är som med allt annat. Ta

vin till exempel. Förut valde man helt
enkelt mellan rött och vitt. Nu ska det
vara speciella druvor och årgångar. Vi
svenskar är rätt tidiga med trender och
just nu finns det ju ett stort intresse för

hälsoprodukter som grönt te.
Nu låter det lite Anna Skipper

om dig…
– Jo men så är det. Sen får man inte

glömma att det är en rackarns högkon-
junktur. Då ökar efterfrågan på premi-
umprodukter i allmänhet. Folk vill ha
något mer än basutbudet. 

Har ni något tokdyrt te?
– Vi har ett lösviktste, Four

O´Clock, som nästan bara går att få tag
på genom vår webbshop. Det ligger på
3-4000 kronor per kilo, jämfört med ett
standard Earl Grey som går loss på en
hundring.

Galet.Vad är Four O ´Clock?
– Det är ett kanadensiskt företag

som säljer rättvisemärkt och ekologiskt
te. Allt fler får upp ögonen för ekologis-
ka och rättvisemärkta produkter, vilket
är jättebra. Eftersom intresset ökar kan
vi köpa loss större volymer, och då går
priserna ner. Snart är det ingen skillnad
mot vanliga produkter.

Hur särskiljer sig dyrare te i
smaken?

– Öppnar du en påse Dilmah Hal-
lon så känner du verkligen en hallon-
doft, medan ett billigare te luktar
mer…kemiskt. Det är svårt att förklara

Sant. Men Håkan, är det inte lite
lesbiskt med te?

– Haha, det skulle jag inte säga.
Fast män mellan 35 och 80 föredrar väl
kaffe…

Finns det inget gubbte?
– Haha, det skulle väl vara en ne-

utral Earl Grey. Kanske vågar de sig på
en svart vinbär eller citron någon gång
ibland…

Kan du tipsa om ett riktigt häf-
tigt te?

– Det häftigaste rent smakmässigt
är Four O´Clocks vita chai, med mus-
kot, kanel, kardemumma och nejlika.

Var får man tag på era teer?
– Förutom hos tehandlare finns vi i

de större Ica-handlarna landet runt. El-
ler så kan man beställa från vår webb-

shop (www.tekompaniet.se där man
även kan lära sig att tevatten inte ska
koka).

Hur mycket te dricker du?
– Jag dricker te hela tiden. I regel

startar jag dagen med en kopp kaffe, i
alla fall på jobbet. Annars är det te hela
dagarna. Jag drack så mycket kaffe
förut…

Varför drog du ner på kaffet?
– Jag mådde inte bra av det. Jag

mår finfint av att dricka te, men inte fin-
fint av att dricka kaffe.

Mats Bax

tt riktigt chokladkalas kan man
tänka sig att det blir när Robert
Eriksson i dagarna firar 10 år

med egna företaget Robert E´s choklad.
Och han kommer aldrig att tröttna på
choklad

– Det har hänt så mycket de senaste
två-tre  åren vad gäller smaker. Det kom-
mer  hela tiden nya smaker från världens
alla hörn så inspirationen tar aldrig  slut.

Vad har varit roligast under de
här tio åren?

– Skapandet och växandet! Det roli-
gaste i det här yrket är att skapa. Man
kan stå i tolv timmar och göra tusentals
praliner och det kan vara jobbigt,  men
när man tänker att varje person som
stoppar en sån här i munnen kommer  att
njuta av den så känns det väldigt kul.

Vilken är storsäljaren?
– Kardemummapralinen är väldigt

populär, och så här till jul blir det ju en
hel del säsongsbetonat som glöggprali-
ner och praliner med smak av saffran
bland annat.

Har du gjort någon pralin som in-
te blev så lyckat någon gång?

– (skrattar). Ja, det händer ju när
man experimenterar, vi gjorde en pralin
med melon och det blev inte alls bra.

Robert E’s Choklad har även fått ett
internationellt erkännande. I en uppda-
tering av Chantal Coadys bokklassiker
“The Chocolate Companion : A Connoi-
seur’s Guide to the World’s Finest Cho-
colates” återfinns Robert E’s choklad
som en av världens bästa chokladmaka-
re. Betyget blev 4 av 5 möjliga.

Peter Ludvigsson

Robert E´s choklad hittar du 
på Odengatan 72 , samt i Åhléns ci-

ty på tunnelbaneplanet.

LANDET RUNT

E
Choklad-Robert fyller 10

ur ska man beskriva en form av
underhållning vars namn känns
mossigt och bara innehåller helt

okända artister, men som man själv blev
galet positivt överraskad av när man såg
och insåg att man aldrig skrattat så
mycket under något äta-middag-och-se-
show-tillfälle någonsin tidigare. Varietén
Medium Rare återkommer till Stock-
holm i januari och vi blev tvungna att be
två av varieténs största fans att berätta
varför man inte får missa showen under
detta stockholmsbesök:

Roger Nordin
– Jag älskar Medium Rare. Jag har

nu sett variten i två år och det första året
var otroligt bra. Det roliga med Medium
Rare är att man dammar av konstformen
varité och gör något helt nytt av det. Man
tror att det ska vara som typ Karl-Ger-
hard men det är så otroligt oväntat och
roligt. Jag är helt övertygad om att
många homos skulle älska showen om

dom kom och kollade. Jag skrattar hejd-
löst åt tyske porrfilmstjärnan Günter som
bara är helt galen och går runt i leopard-
tanga och juckar mot publiken. Alla som

nån gång sett tysk porrfilm kommer att
skratta ihjäl sig. Jag kommer definitivt att
vara på plats i år också och jag tar dessu-
tom med mig Gert och Titti så att dom

får kolla in Medium Rare i år.

Fredrik Robertson
– Medium Rare är såå mycket bättre

än vad man tror. Jag har rekommenderat
massor av människor att se showen och
ingen har varit missnöjd. Någonsin. Jag
tycker ändå att jag har sett väldigt myck-
et, men detta är något över det vanliga.
Min favorit är kvinnan som kommer in

med massor av ballonger över hela krop-
pen och sen bara freakar ur och slår sön-
der allihop. Just konceptet med galna
och framförallt fräcka nummer du aldrig
sett förut på en lyxkrog  är så briljant och
egen. Jag skrattar bara jag tänker på Me-
dium Rare.

Ronny Larsson

H

Håkan och Ola har Tekompaniet ihop

Medium Rare 
är tillbaka!

Häng med QX!

”Alla som nån
gång sett tysk

porrfilm kommer
att skratta 
ihjäl sig”

F

”När jag började
fick man samma te
på Seven Eleven
som på Sheraton

hotell.”
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slutet av januari strålar bland annat
Towa Carsson, Alcazar, Linda
Bengtzing, Svante Thuresson

och Annelie Rydé samman för att i
Berwaldhallen framföra låtar från Me-
lodifestivalen. Allt sker under ledning
av Anders Berglund, med regi och ma-
nus av Edward af Sillén och Lill Lind-
fors som sjungande konferencier. 

QX tog ett schlagersnack med An-
ders och Lill inför konserterna som äger
rum 31 januari -2 februari. Anders har
varit kapellmästare otaliga gånger i Me-
lodifestivalen och Eurovision samt varit
kommentator 1999 i Israel. Lill vann
Melodifestivalen 1966 och var pro-
gramledare för ESC 1985. Idén till
Schlagerfestivalen på riktigt föddes för
ett par månaders sedan och är tänkt som
en hyllning till den älskade festivalen.
Med en tjugofyra-mannaorkester, kör
och tio artistakter ska Berwaldhallen
återskapa Melodifestivalen som den en
gång såg ut. 

Konserten kommer att delas in i två
akter. I akt ett tävlar tio bidrag i origina-
larrangemang mot varandra i en klas-
sisk schlagerfinal och publiken får rösta
fram en vinnare i pausen. I andra delen
uppträder artisterna själv och i nya
kombinationer med egna eller andras
låtar och det fullkomligt frossas i schla-
ger. Anders Berglund har suttit på Sve-
riges Radios musikbibliotek och letat
fram originalarrangemang. Och om det
inte funnits så har han skrivit nya ar-
rangemang. 

– Det är inte så svårt. Det går abso-
lut att återskapa samma låt live, dess-
utom blir det kanske lite bättre live, be-
rättar han.

Anders som jobbade med festiva-
len i många år saknar den inte men han
saknar däremot liveorkestern:

– Det blir mer nerv och mer gala
med en orkester, och inte så statiskt.
Men sen har ju festivalen tagit en annan
form idag. Idag är det inte lika mycket
fokus på musik som allt runtomkring.

Det är inte första gången Anders
jobbar med Lill. Deras vägar korsades
redan 1972 då Anders stod i valet mel-
lan intagningsprov till musikhögskolan

eller att turnera med Lill. Han valde
Lills turné och under åren har de haft
många jobb ihop. Däremot jobbade
dom inte ihop under Eurovision 1985
då Lill ledde ESC i Göteborg. 

– Nej, den gick i Göteborg så det
var Curt Eric Holmqvist som hade an-
svar för orkestern då., berättar Anders. 

Lill Lindfors minns med glädje
programledarjobbet och gillade utma-
ningen att leda ett program på olika
språk inför miljontals tv-tittare. Mest
ihågkommen är hon dock av Eurovi-
sionfans och tv-tittare för att hon tappa-
de kjolen i en tv-klassiker:

Vi kände att vi ville ha något som
bröt rutinerna, som fick folk att reagera

och då kom det här numret upp. Det var
en utveckling av ett dansnummer som
jag gjort med Emilio Ingrosso och där
också kjolen åkte av. 

Lill har ju också tävlat i Melodifes-
tivalen. 1966 vann hon och Svante Thu-
resson med Nygammal vals och låten
kom sedan tvåa i Luxemburg.

– Det jag mest minns därifrån är
hur alla andra länder hade det så snyggt
med presentationsmaterial och foldrar,
medan vi stod utan. Svante och jag låg
ju inte på samma skivbolag så han fick
sjunga in den med Ulla Hallin och jag
gjorde en version med Östen Warner-
bring. Så vi hade inget gemensamt ma-
terial.

Lill får fortfarande erbjudanden om
att vara med i Melodifestivalen och se-
nast förra året tackade hon nej:

– Ja, jag har gjort det där och det
lockar inte alls att ställa upp igen.

Även Anders har faktiskt erfaren-
het av schlagertävlan. 1986 tävlade han
som kompositör med låten Du förför
mig med Git Persson. Den slutade på
en delad sjätteplats.

– Jag blev sur när dom tog bort or-
kestern eftersom dom skulle köra play-
back och med musikvideos det året. Så

jag skrev en låt som kom med. Men det
gick ju sådär (skrattar). 

Vad är skillnaden mellan kapell-
mästare och dirigent?

– Kapellmästaren är oftast chef för
hela orkestern och ska välja ut musiker,
plocka ut notmaterial, och sedan dirige-
ra. Som dirigent hoppar man bara in
och gästar orkestern. 

Anders favoritschlagers är En dag
och Waterloo. Lill Lindfors föredrar
Sakta vi gå igenom stan och Fångad av
en stormvind.

Anders var faktiskt med Carola
som dirigent i Rom 1991. Vilket inne-
bar både lycka och problem. För trots
en spännande omröstning där Carola

slutade som segrare så höll det på att gå
illa:

– Mitt under sändningen gick
strömmen på scenen och det blev helt
tyst på scenen i tio sekunder, vilket
gjorde att Carola inte hörde någon mu-
sik. Men hon fortsatte som om ingen-
ting hade hänt. Jag var däremot precis
på väg att slå av hela orkestern när lju-
det kom tillbaka, så vi fortsatte. Det en-
da man kan höra efteråt är en liten takt-
ändring ett kort tag, men annars märks
inget alls.  

Och apropå schlagerminnen så
minns Anders även när han var i Stor-
britannien med Forbes och dom delade
hotell med den israeliska delegationen.

– Den israeliske dirigenten var
även livvakt och hade en puffra innan-
för smokingen. Det var lite speciellt
(skrattar).

Av Schlagerfestivalen på riktigt är
än så länge fyra konserter planerade.
Och det är väl inte helt omöjligt att kon-
ceptet återkommer:

– Nej, det finns ju outsinligt med
material och artister. Biljettförsäljning-
en har i alla fall  gått väldigt bra, avslu-
tar Anders Berglund nöjt.

Ronny Larsson

Stöd
STIFTELSEN

Läkare Mot AIDS
FORSKNINGSFOND

Post- och bankgiro 90 06 95-8
www.aidsfond.se

 JORGE VALDÉS
 fotvårdsspecialist

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

www.kristinehovskliniken.se
08-720 13 50

Klassisk 
fotvård

Fot-
massage

SPA

Sundbybergs Hemtjänst HB
Allt inom hemtjänst - erfarna undersköterskor / biträden

50 % skatterabatt

Jari Haapasaari
Tel : 08 - 502 190 18

Eva Linck
Tel : 08 - 428 603 04

Reg nr. 969729-4677 - Innehar F-skattsedel

Scandinavian  Leather  Men
Medlemsförening med dresscode

Ons.  21-24    fred.  lörd.  22-02

JULÖPPET  24  -  26/12

NAUGHTY NEW YEAR  31/12

GEAR FETISH  FRIDAY  18/1

Wollmar Yxkullsgatan 18 • T-Mariatorget

”Med en tjugofyra-mannaorkester, kör och
tio artistakter ska Berwaldhallen återskapa
Melodifestivalen som den en gång såg ut.” 

I
Schlagerfestival på gammalt hederligt vis

Anders Berglund

Lill Lindfors

Svante Thuresson Linda Bengtzing Anne-Lie Rydé
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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

Namn: Zandra ”NoSilence” Mört-
berger

Ålder: 30
Bor: På Söder. Jag flyttade till

Stockholm från Luleå efter gymnasiet.
Vad vill du bli när du blir stor?

Psykolog eller författare. Eller rock-
stjärna. Helst allt samtidigt. Jag har inte
riktigt hittat min väg, sådär.

Vad har du pluggat? En massa
olika. Filosofi, genusvetenskap… det är
intressant att spåna kring sånt, även om
det inte finns några helhetslösningar.

Varför flyttade du från Luleå?
Jag träffade en kille från Stockholm
faktiskt. Sen när vi gjorde slut träffade
jag min första tjej. Då genomgick jag
ett slags andra pubertet, så filosofin
kom lite i second hand (skrattar).

Hur kom du ut? När jag träffade
den här tjejen så hade jag tyckt ett tag
att tjejer var intressanta. Under gymna-
sietiden hade jag många vänner i Luleå
som hade lite bitendenser. Jag pratade
mycket med dem om att jag kanske var
bi, men att jag aldrig trott att jag kunde
bli kär i en tjej. Kanske ha sex, men allt
sånt gull efteråt kändes bara äckligt.
Jag och mamma pratade också väldigt
öppet och hade en jättenära relation, så
jag kände att hon verkligen skulle för-
stå när jag berättade. Men hon blev
fruktansvärt upprörd och var det i två-
tre år. Så pappa tog på sig rollen som

den förstående föräldern.
Är det lättare att komma ut nu,

tror du? Ja, det tycker jag absolut.
Många filmer och serier har ju något
slags hbt-inslag, så folk har vant sig
mer.

Har du alltid vetat om din lägg-
ning? Jag kan inte relatera till sju års
ålder och känna att ”ah, jag har varit
lesbisk hela tiden”. Jag har alltid funde-
rat väldigt mycket och analyserat om
jag verkligen tycker om tjejer, eller om
det bara är något jag vill av politiska

skäl för att stå upp mot patriarkatet, ha-
ha. Men för mig har det nog handlat
mest om att hitta rätt person, oavsett
kön.

Du är bisexuell? Jag hatar att ka-
tegorisera. Samtidigt behövs det för att
belysa att det finns minoriteter och nor-
malisera dem. Men när människor bör-
jar berätta för varandra hur de ska vara
för att tillhör en viss kategori så låser
man sig… man får inget spelrum. Fast
det är väl upp till en själv att spränga de

här gränserna och inse att problemen
och makten att lösa dem ligger hos en
själv…

Grubblar du mycket? (skrattar)
Ja, alldeles för mycket. Jag tillhör nog
den otacksamma generationen som ald-
rig är nöjd med det man har. När jag
pluggar vill jag jobba, när jag jobbar
vill jag plugga.

Hur får du utlopp för det? Jag
skriver väldigt mycket för att kanalisera
tankar och känslor. Det har ett jättes-
tarkt självterapeutiskt värde att få ner
saker på papper, så jag kan släppa dem
för stunden.

Vem beundrar du? Folk som kan
uttrycka sig i tal och skrift. Jag blev helt
kär i Sara Stridsbergs språkbruk i bo-
ken Drömfakulteten.

Vad beundrar du hos din flick-
vän? Hon är inte dömande och väldigt
trygg. Jag känner mig fri att vara den
jag är.

Hur träffades ni? På en fest hos
en gemensam vän. Vi är jätteolika, så vi
hade nog inte träffats annars. Men man
får vidga sina vyer och leta utanför sin
egna lilla värld för att hitta kärleken.

Har du träffat någon via Qrui-
ser? Näe, faktiskt inte. Bara småflirtat,
men aldrig träffat nån av kärleksskäl så. 

Vart går du ut? Roxy älskar jag!
Och Club Intern, när det fanns.

Mats Bax

”Man får vidga sina
vyer och leta utanför
sin egna lilla värld för

att hitta kärleken”

Sandra: ”Pappa tog på sig rollen 
som den förstående föräldern.”
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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



BAR/RESTAURANG
Side Track, Wollmar Yxkullsg 7, ons-lör från 18.00 

Gaybar och restaurang 
Leijonbaren, Victory, Lilla Nygatan 5, mån-tor 17-00, fre-lör 17-01.

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

Posithiva Gruppen, Tjurbergsgatan 29, ons 18-24, fre-lör 19-24      
Bar för hiv-positiva män.

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

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

Göken, Pontonjärsg. 28. Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 12-23 OBS Öppnar 17 sommartid.

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

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

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

KLUBBAR
Gay Club Gaysha, Papa RayRay, Swedenborgsgatan 11. Ons. 20-01

Judy’s, Närkesgatan 8, Ons-Lör 19-01
The Spot, Kickis bar & café, Kungsg. 54. 2:a torsdagen i månaden. HipHop,

RnB, dancehall, electro för homo-bitjejer, transpersoner och deras vänner.
Club Pigalle, Järntorgsgatan 5, Onsd-Lörd 18-03. Söndag brunch 18-22.

G, Kolingsborg, fredgar 22-03. och NYÅRSFEST 31/12
Connection Julfest, H62, Hornsg. 62, 25/12 22-03

Clean Party, Göta Källare, Folkungagatan/Götgatan, Ons. 26/12  22-03
CocoLoco, Sveavägen 36, (Mango). Fredagar 22-03.

Klubb Intern, Bysis, Hornsg 82,  fre 20-03.
SLM, Wollmar Yxkullsg 18, ons 21-24, fre-lör 22-02. 

Läderbar för killar. Medlemsklubb. JULÖPPET 24-25/12, 31/12
Lino Club Sthlm, Södra Riddarholmshamnen 19, lör 22-03. 

Utesett till Årets Gayklubb 2006. Fyra barer, tre dansgolv stor utebar.
Patricia, Stadsgårdskajen 152, sön 18-03.

Combustion, Fester, se QX.se/guide för mer info
Kinks & Queens, Container, Odengatan 87. Se QX.se för festdatum.
Monday Bar, GK, Folkungagatan/Götgatan, 15-årsfest. 25/12, 22-03.

NYÅRSFEST, Münchenbryggeriet 22-05

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

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

Även antik och second hand.
Seniorcaféet, Sveav 59, ons från 14.30 (Hyllan). 

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

Vardagar 10-20, helger 11-20. 
Egalia, RFSL-Huset, Sveavägen 59. Måndagar och fredagar från 17.00

BARA FÖR TJEJER
Gina Girls Club, Nalen, Regeringsgatan 74. tjejklubb 22-03 Lördag 29/12.

Dansgolv och flera barer. Fre och lör 23 år, onsd 18 år.
LASH, Wollmar Yxkullsg 18, fest i SLM:s lokaler sista torsdagen i månaden.

Kvinnokafé Antippa, Kafé 44, Tjärhovsg. 44,  anarkafem. ons 19.00
Golden Ladies, Sveav 59, café tis 17-19 (Hyllan).

Club Sappho, olika festplatser. För kvinnor 30+, endast förköp
www.clubsappho.se. Festinfo via hemsidan och qx.se/guide

STOCKHOLM GAY GUIDESTOCKHOLM GAY GUIDE
BAR/RESTAURANG/KLUBB/CAFÉ

Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 18-02, tor. 18-01, 
fre-lör. 18-04.  Klubb Matahari fre-lör. 22-04.

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

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

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

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

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

Klubb Fête, Stars N Bars, Järntorget, 22-03. Queer club. Se QX.se/guide
S.oH.o goes Gay, S.o.H.o, Östra Larmg. 16, 21-02. Se QX.se/Guide

GÖTEBORG GAY GUIDEGÖTEBORG GAY GUIDE

BAR/RESTAURANG
KØBENHAVN

Code, Rådhusstæde 1. Mån-tors 12-02, fre-lör 12-05, sön 12-02.
Dragkväll onsdagar, DJs på helgerna.

Amigo Night Bar, Schønbergsgade 4: dagligen 22-06. Mixad publik.
Dunkel Bar, Vester Voldgade 10. Gay bar. Tis-lör 16- sent.

Café Intime, Allégade 25 på Frederiksberg. Pianobar med livemusik 
21-midnatt alla dagar utom måndag och tisdag. Mixat. Dagligen 18-02

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

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

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

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

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

Masken Bar & café, Studiestræde 33. bar, blandat bögar och lesbiska.
Mån-tor 16-02, fre 16-05, lör 15-05, sön 15-02

Men’s Bar, Teglegårdsstræde 3. Läder och killbar. Alla dagar15-02
NeverMind, Nørre Voldgade 2, bar med dansgolv och glad attityd. 

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

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

Ons-tor 20-00, fre-lör 18-05

KLUBBAR

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

Wonk, Deep, Amiralsg. 20. lör. 23-05
SLM Malmö, Ystadsg. 13. Läderklubb för medlemmar. Lör 22-02 

Temafester vissa fredagar och onsdagar. Se slmmalmo.se eller qx.se/guide.
Golden Ladies Södra. Indigo, Monbijougatan 15. 

Klubb TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20  queer club  20-01. 
För info om festdatum se tomboy.se eller qx.se/guide

Switch, Indigo. Klubb för transpersoner och vänner. Se qx.se/guide

KØBENHAVN
Blender-CPH, Hausergade 34, Kultorvet. Fre-Lör. 23-05. 

Wonk CPH, Foxy, Meldahlsgade 4,  21/12, 12/1
Foxy Gay Club, Meldahlsgade 4, fre-lör 23-06

Rocco. Zum Biergarten, Axeltorv 12 E, 23-? , 31/12.
Below, The Tube, Axeltorv. Gayklubb Lör 23-05

SLM København, Läderklubb för medlemmar. Studiestræde 14a, över
gården. Fredagar och specialkvällar lördagar. 

Bøssehuset, Christiania. Oregelbundna aktiviteter. Se qx.se/guide

CAFÉ

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

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

KØBENHAVN
Kafé Knud, Skindergade 21, Tis-Tors 14-22. Café för hivpositiva.

ÖRESUND GAY GUIDEÖRESUND GAY GUIDE

rodde du att du skulle behöva
sitta hemma med farmor och
gammelkoster på julafton, inte

då! SLM i Stockholm har öppet både på
julafton och på nyårsafton.

Crazy Christmas Klubb den 24 de-
cember 21-00 och Naughty New Year
Eve 22-02 den 31 december.

Ingen entréavgift. Men medlems-
skap krävs.

T
Jul och nyår på SLM?

avid Kabiri nöjer sig inte med
gayklubben Cocoloco utan hit-
tar även på andra upptåg i mel-

landagarna
Onsdagen den 26 december anord-

nas Clean på Göta Källare. DJ:s är
Micke Hi, Niklas Paus med flera. Det
blir tre  dansgolv och en salig blandning
av allt från house via schlager till reag-
geton.

Förköp finns på bland annat Torget
och Leijonbaren för 120 kr, i dörren
kostar det 160

Den 29 december anordnas tjejfest
på Nalen. Den går under namnet Gina
girls club och förutom Dj-brudarna Ol-
ga och Romina blir det en riktig su-
perstar-dj i form av Carolina Gynning.
Dessutom kommer Ginas Candy girls
se till att alla får en oförglömlig kväll.

Förköp för 120 finns på Torget 
och priset i dörren är 160.

Gynning spelar 
på Claen

N
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Den 2:a torsdagen i varje månad har nya flathaket The Spot öppet. Klubben huserar på Kickis på

Kungsgatan 54 i Stockholm. The Spot vänder sig till homo/bi-tjejer, transpersoner och deras vänner.

Musiken är hip hop, R’n’b, dancehall och electro. Ölen kostar 29 kr. Entre 60 kr. Öppet 22-03.

Hanna och Jessica firade 

Luciakvällen på The Spot

Julöppet hos SLM. Beskuren bild
från Svart Lucia-affisch 

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

HAGAGATAN 56, STHLM
Öppet alla dagar

12:00 - 06:00 

Där alla träffas och trivs!

Vi bjuder på både
 gungor & karusell…

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

100 000 kompisar
www.qruiser.com

100 000 kompisar
www.qruiser.com



Skydda dig själv och andra. Använd kondom.
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”SOM VACKRASTE MÖRKER” AV STAFFAN

”NYINFLYTTAD” AV FREDRIK

SENTRY.nu ger dig fakta, intressanta artiklar, nyheter och underhållning. 
SENTRY står för Safe Entry och är en informations– och nyhetstjänst till alla 
nätsurfare. Sentry har funnits på nätet sedan 2001 och drivs av QX Förlag AB. 
SENTRY riktar sig till män som har sex med män och vill via Internet påminna om 
vikten av säkrare sex för att skydda sig mot sexuellt överförbara könssjukdomar.

Alla Qruiser-killar är välkomna att rösta på sin favoritnovell. Författarna
tävlar om en weekend för två i Berlin. Läs och rösta på www.SENTRY.nu.



et mesta av förra sommaren ägnade jag åt gruppsex. Stora orgier i gi-
gantiska våningar, raggvänliga fester på stranden och en och annan
svettig natt på bastuklubb. Och som om inte sexet räckte till, så formli-

gen flöt jag fram i en flod av poppers, valium, gräs och kokain. 
Mmm. Alltså. Jag läste om sexet i böcker, såklart. 
För i somras bestämde jag mig för att – en gång för alla – börja beta av bög-

klassikerna i bokhyllan. Och gissa om jag fick en överdos av sex, droger och
olyckliga bögar. 

Det föll sig nämligen så att de första böckerna jag hetsläste var två skild-
ringar av New York från slutet av sjuttiotalet. Faggots av Larry Kramer och
Dancer from the Dance av Andrew Holleran. Bägge släppta 1978, och skrivna
av författare som tydligen umgicks i samma lilla bögkrets. I bägge böckerna dy-

ker nämligen identiska bifigurer upp – till exempel en snubbe som är modell för
cigarettmärket Winston och några fnissiga egyptiska arvtagerskor. Samma
brandförolyckade bastuklubb förekommer hos båda författarna. Och bägge be-
rättelserna avslutas med stora, flippade fester bland puggorna på Fire Island. 

Men någonstans där slutar likheterna. För medan Faggots är en elak satir
om sönderknarkade och känslokalla klubbpuggor på Manhattan, så är Dancer
from the Dance den mer romantiska versionen. Där kontaktlösheten och ensam-

heten i myllret av vältränade kroppar får
ett sorts magiskt och förtrollat skimmer. 

För mig som vuxit upp samtidigt som
aidsepidemin tog fart var det nästan lite
chockartat att läsa om livet före sjukdo-
men. På sidan tre dyker begreppet fel-
ching upp till exempel (ni får googla
det, även QX har sina gränser, tror jag).

Och även i övrigt finns det inga gränser för hur mycket
det knullas.

Men samtidigt förvandlar den obegränsade till-
gången på sex bögarna till knullbulemiker – mer sex

är alltid en möjlighet, men en nära relation eller
ett förhållande är något mycket ovanligt. Ja,

nästan unikt. 
Larry Kramer skrev sin Faggots som en

ren protestskrift. Som ett sätt att ge bög-
världen en örfil och få den att stanna upp
en stund. För att påminna puggorna om att
det finns andra sätt att förverkliga sig på än
genom sex. Holleran, däremot, är betydligt
mer finstilt i sin kritik, men den finns också
hos honom. Han följer några stammisar på
New Yorks bögklubbar som träffas i ute-
svängen varenda vecka, som kan rangord-
na kukstorlekarna hos alla på dansgolvet
ner till millimetern, men som egentligen
aldrig lär känna varandra. Bara ensamheten

är konstant, verkar det som. 
Livet verkar förvandlas till en sorts bögsta-

fett där nästa sexuella erövring, nästa fylla och
nästa olyckliga förälskelse avlöser varandra. 

Och det var väl där, mitt i sommarvärmen,
som jag slogs av den kanske största insikten. Hur
utvecklingen liksom gått i cirkel under de senas-
te 30 åren. Och hur bekanta så många av figurer-
na i böckerna kändes. 

Kommentera krönikan på Roger Wilsons sida

på Qruiser: mondotrasho

Läs bloggen på: rodeomagazine.se/roger

”Faggots” och ”Dancer from the Dance”
finns tyvärr bara på engelska, men du 

kan beställa dem på till exempel Bokus eller
AdLibris.  Läs mer på www.bogjavlar.se
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Bögarna ha-
tade Crui-
sing när den
först kom ut
1980, och
demonstre-
rade mot ho-
mofobin. 27 år senare känns det
nästan nostalgiskt att se Al Paci-
no som en snut som infiltrerar
läderbögvärlden på jakt efter en
mördare. Själva intrigen är crap,
men det är alltid intressant med
en mainstreamfilm som sportar
fisting. Ny på import-dvd i USA. 

se

Nöjesguidenjuryn
Bögarna har börjat infiltrera Stockholms nö-
jes- och kulturliv på allvar. Det märktes när
alla nominerade till Nöjesguidens Stockholm-
spris plåtades häromveckan. Det var lite som en helt
vanlig kväll på Roxy, liksom. Nu hoppas vi bara på att
juryn har gott omdöme in i det sista. Nämnde jag att
jag var nominerad, förresten? I två klasser?

Svensk popkultur-
skymning
Jag saxar direkt ur TT:s telegram: 
“Christer Sjögren mot Poodles tillsammans med

E-Type. Det blir en tung schlagerkamp i första deltäv-
lingen i Göteborg. Vi är glada över att möta honom,
säger Martin”E-Type” Eriksson när SVT i dag presente-
rade halva startfältet i Melodifestivalen 2008.”
Det populärkulturella midvintermörkret ligger tungt

över Sverige. Och varar längre än till påska. 

DET MESTA AV FÖRRA SOMMAREN
ÄGNADE JAG ÅT GRUPPSEX

D

[PSB]
månadens glosa

Förkortning för Proud Slutty Bottom (eng), kampbe-
grepp bland homosexulla män som vill synliggöra pas-
sivas viktiga roll i det homosexuella sexlivet. T ex i be-

tydelsen aktivt passiv och stolt rumpa. Ska inte för-
växlas med fans till popgruppen Pet Shop Boys. Se
också bottomless, catcher och penetrationsproffs. 

guldstjärna till:

men kvarsittning för:

hemläxa januari:

Lite homo 
i bokhyllan...

VERSUS NATURE
P H O T O G R A P H S  B Y  J O A K I M  K A R L S S O N

Rufus
Wainw-
right går
gamla sko-
lan på all-
var, när han
gör om hela
Judy Garlands klassiska kon-
sert från Carnegie Hall från
1961. Och trots att det är långt
ifrån Wainwrights vanliga stuk
så  blir det riktigt, riktigt bra.
Till och med slitna Over The
Rainbow känns fräsch och
oförstörd. 

hör
Den är
stor, tung
och lyxig.
När Nor-
mal förlag
släpper
”The Line
of Beauty” på svenska så ger
man inte ut någon tramsig
pocketutgåva. Och redan från
första sidan är man fast, och
förstår hur lite av bokens nyan-
ser som kan översättas till en
tv-serie. Årets definitiva ho-
mojulklapp!

KULTURPUGGAN/ROGER WILSON

WWW.QX.SE

”Och gissa om jag
fick en överdos av

sex, droger och
olyckliga bögar.”
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Twinkle twinkle

Gallerian_QX_270x390_nr01-08.indd    1Gallerian QX 270x390 nr01-08 indd 1 07-12-06    14.30.3707-12-06 14 30 37



Alkohol är beroende-
framkallande.
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