
Lindy larsson. tom of finland. mjuka klappar & hårda paket. 
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Carina berg leder gaygalan. 31 fascinerande saker med flator

september
petra är hetast i vinter
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maria montazami
på gaygalan 2010.
Vilka har chans
att kamma hem en
gaygalavinst 2011?
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Två flator drar alla flator
över en kam och listar 31
saker som flator gör, tyck-
er, gillar, tänker och kän-
ner. Fördomar eller san-
ning? Gränsen är hårfin.

I januari startar nya tv-
kanalen TV11. En av seri-
erna som kommer att
visas är dragqueenrealityn
RuPauls Drag Race.

Nya singeln Resuscitate
Me (återuppliva mig) var
kanske en uppmanande
tanke från September
inför comebacken med
nya skivan ”Love CPR”.
Men sångerskans karriär
har knappast fått nytt liv
genom nån mesig mun-
mot-mun-metod.
Den har snarare fått en
rejäl elchock.

Qruisers hetaste bloggare
Daskadasenibordet heter
Andreas och för QX läsare
visar han vinterns hetaste
kallingar.Vilka vill du hitta
under granen?

Snart har Killarna i logen
premiär på SVT:s webb-
satsning SVT Humor. I
den humorserien kommer
vi att få möta Stefan och
Robin.

I höst har hon har tränat
med Anja Pärson, dansat
med Andreas Lundstedt
och gråtit med Arja
Saijonmaa. Nu ska
Carina Berg hoppa i
galastassen och festa loss
med QX-publiken på
Cirkus. Hon ska nämli-
gen leda hela Gaygalan.

Han vill inte kalla det för lyx-
hotell. Han ser hellre att Nobis
blir Stockholms vardagsrum..

QX är först att visa bilder från
2011 års stora flatfavorit på
Sveriges biografer.

Exklusiva bilder: 
Kyss mig

31 fascinerande 
saker med 
flator

Rupauls dragrace - 
nu i sverige

September i 
december

Jonas Andersson

Mjuka klappar &
hårda paket

Killarna i logen

Carina leder 
gaygalan

månadens omslag
Petra “September”
Marklund 

alltid i QX

6. Ledare
12. Krönika: Sara Lövestam
21. Köket & en bög
44. EGO med Stefan Nilsson
48. Fitness: Jari Ketola
53. Film: Burlesque
59. Musik: Så mycket bättre
63.TV: Ny tv-kanal
73. En Person: Mikael
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Efter sista gaygalan jag
var på hittade kristian
mig naken i soffan mitt i
natten.”

Carina berg om sina gaygalaminnen. 
s.36

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ,
UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, KOM UT MED
FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN
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omslagsfotograf:
Foto: Peter Knutson
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Desirée Nordin
Traffic

– Jag önskar att nästa år blir lika
bra som det här året slutar.

ista numret för i år.
Men även det första för 2011.
QX januari andas både nystart och tillbakablickar.

Så här kommer en snabb sammanfattning av decenniets sista år.
2010 var året då Pride flyttade till Östermalm medan

Sverigedemokraterna flyttade in i riksdagen. Sverige kom återigen på
jumboplats i Eurovision, men allt vi sa var ”Inget konstigt alls” och
Kungen uppmanade oss alla att vända blad.

När artister fick chansen att hylla varandra i TV blev allt så myck-
et bättre, när prinsessan fick sin prins jublade Sverige, och när
Jöback fick sin man ropade vigselförrättaren ”and the Oscar goes
to”. SAS fixade gaybröllop i luften och världens alla homosar uppma-
nade HBT-ungdomar på youtube - It gets better!

Och Robyn släppte skiva.
Maria Montazami fick alla att prata om tofsar, uppföljaren till

Sex and the city utspelade sig mer i öknen än i city, Mona knuffades
ut ur partiet medan lesbiska Sassa knuffades ut ur Idol

efter första avsnittet.
QX fyllde 15 och RFSL fyllde 60.

Björn Kjellman spelade bög på film,
medan Rikard Wolff spelade kvinna på
teatern och herrarna Dorsin och
Malmsjö var damer i hetaste laget. Jonas
Gardell lärde oss allt om Gud medan

Ingen var som Eva Dahlgren.
Och Robyn släppte skiva.

Carina Berg flyttade in till Andreas Lundstedt som friade till
sin pojkvän i sitt sommarprogram i P1, pjäsen Pride! flyttade in på
Stadsteatern medan Annie Leibovitz flyttade in på Fotografiska.
Jerusalem skapade rubriker i Göteborg, och Dolph i Melodifestivalen.
Lodalen och Boije af Gennäs släppte böcker nästan samtidigt,
QX-Håkan vann Halvåtta hos mig, Attling vann en guldknapp och
Lotta Bromé fick Stora Radiopriset - för tredje gången.

Och Robyn släppte skiva.

The Kids are all right var mer än all right och En enda man
var både vacker och lite Brokeback light. Gaga skapade gayfest i
Globen, medan Samantha Fox skapade gayfest på Galaxy - och
allt var bögarnas fel...

Lisbeth Salander blev amerikansk, Take That blev komplett
och Ipads blev allas dröm. Januari var kall, juli var varm, men
hetast var September...

Och alla undrar, när kommer Robyns nästa skiva?

Gott Nytt År på er alla QX-läsare och tack för i år.Vi ses på
Gaygalan på Alla hjärtans dag den 14 februari om inte förr.

Skål! 

ingång
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Mats Bax
Frilans

– Jag tänkte inte ha några 
förhoppningar, så blir jag inte 

besviken.

Ulrika Lahne
Marknad 

– Mera sömn, mindre stress,
ledig sommar och skön bland-
ning av vardagslunk med gala

och glamour.

Peter Knutson
Omslagsfotograf

– Att jag kommer iväg på nån
rolig resa till ett spännande och

soligt land!

Ronny Larsson
Redaktör 

– Att jag och mina kära får vara friska, att
jag och Mr Ken får en fantastisk schlager-

turné och att M ringmärker mig.

Redaktionen: vad hoppas du ska hända under 2011?

fakta: tidningen qx 

Ser fram mot att vara
lite ledig över jul, nyår och
trettonhelgen. Semester, kom
och ta mig. I need you!

Månadens mest själv-
klara Nej tack är körsbärslikö-
ren i Aladdin-asken.Tuffa kil-
lar tar gräddnougaten! 

JA. Nej. Efter Så mycket bättre-succén
känns Stjärnorna på slottet lite...
gammalt! Men coola Marie
Göranzon gör att jag tittar!

JA.

-6-

s

]
”januari var kall, 

juli var varm, men hetast 
var september”
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I paketerbjudandet Nyckelkund Mer ingår tjänster för livsnjutaren. Vi gör 
det enkelt att resa, shoppa och uppleva. Dessutom ingår allt du behöver 
för att hålla koll på privatekonomin och skapa utrymme för det lilla extra.
Läs mer på swedbank.se/nyckelkundmer 

Conciergeservice samt rabatt  
på restauranger och hotell.

Ring 

och skaffa!

0771-SWEDBANK

(0771-79 33 22 65)
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– Ja, det är en bra och
passande titel eftersom
Touko Laaksonen är
född i Karrina som
ligger nära Åbo.

Hur mycket folk för-
väntas besöka utställningen?

– Ungefär 50 000 under ett år.Vi vill att folk ska upptäcka
den här fantastiska konstnären och det inflytande han haft i
världen, både inom mode, konst och politik.

Kan man köpa med sig något konstverk hem?
– Nej, tyvärr.
Vilket av konstverken på utställningen är din favo-

rit?
– Bilden här bredvid. Det är en klassisk finsk scen och

med en av Tom's män som ser stolt, heroisk och maskulin ut.
Den är från en serie av konstverk som heter ”Men of the
forest” från 1969.

Träffade du någonsin Touko?
– Nej, tyvärr. Jag önskar att jag hade det, han var verkligen

en speciell man.
Anders Öhrman

-8-

slutet av januari startar Kanal 5 Plays
stora satsning Stylisterna. I den syst-
rarna Fahrman-ledda moderealityn

tävlar tio hoppfulla kandidater om en sty-
listassistentpraktik på Sofis Mode. De tio
tävlande kommer att leva och bo tillsam-
mans i en lägenhet i Stockholm, och till-
sammans genomgå en utbildning ledd av
stylisten Helene Falk som driver en skola
för stylister.Varje vecka avslutas med ett
uppdrag av Frida och Sofi, och den täv-
lande som levererar sämst resultat måste
lämna skolan. En av de tävlande är 25-
årige stockholmsbon Niklas Lundqvist.

Varför sökte du till Stylisterna?
– Det var ett karriärsdrag. Mode och

styling har alltid varit ett stort intresse och
bättre publicitet kan man nog inte få.

Vad går programmet ut på? 
– Vi utsätts för tuffa utmaningar som

har med just styling att göra och bedöms
av juryn som består av Sofi Fahrman,
Frida Fahrman, Helene Falk och Teresa
Grundin.Vi går även i stylingskola och
makeupskola. Folk kommer åka ut en efter
en tills det finns en vinnare kvar som vin-
ner en praktikplats på Sofis Mode.

Varför tror du att det bara är två
killar med i programmet?

– Jag tror att det generellt är färre kil-
lar än tjejer som intresserar sig för just
mode och styling och därmed sökt till
programmet. Sen råkade jag och den
andra killen som är med, Gustav, vara de
vassaste av de killar som sökt.

Vad är din styrka som stylist?
– Att jag är en bra lyssnare. Plus att jag

inte är rädd för att utmana.

En stylist som är
din förebild?

– Nicola Formichetti.
Vem skulle du helst

vilja jobba med utom-
lands?

– Lady Gaga. Eller
följa med som Robyns
stylist runt i världen.

Vilken kändis skulle behöva en
rejäl make-over?

– Snooki från Jersey Shore.
Beskriv din egen personliga stil?

– Jag är inte rädd för att influeras av
damtrender. Jag blandar vintage med mär-
keskläder och vågar sticka ut.

Vad är det största stilmisstaget
som folk gör? 

– Personer som inte kan
gå i klackar ska inte ha klack-
ar. Och desto mer smink
betyder inte desto snyggare.

Du finns på Qruiser
också, kan folk höra av
sig till dig för stilråd?

– Alla på Qruiser får
absolut höra av sig till mig, mitt nick är
“Turn it up”. Eller kolla in min egen
blogg niklun.blogg.se.

Ronny Larsson

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

det här numret ber vi er

nominera era favoriter till

qx-galan, det gjorde vi

även för tio år sedan. Bland de

nominerade till årets utländska

låt fanns Madonnas Music med.

Och på omslaget intog Efva Att-

ling samma pose som på Ma-

donnas skivomslag med ”Eva

Dahlgren”tryckt på sin t-shirt.

Eva berättade att hon aldrig tve-

kade att komma ut som lesbisk,

och att det känns bra att kunna

vara en förebild för andra män-

niskor även om det inte är nå-

got som hon strävar efter. Lars-

Åke ”Babsan”Wilhelmsson

gjorde sådan succé i musikalen

La cage aux folles på på Teatern

iVäxjö att man blivit tvungen

att lägga in extraföreställningar i

mellandagarna år 2000 och

bland de nya filmer som släpp-

tes gillade vi bland annat Colin

Nutleys Gossip med bland an-

dra Margareta Krook. På QX

redaktion diggade vi Upside

down med A-teens och Supre-

me med Robbie Williams

PL
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Är niklas nästa
stora stylist?
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”Jag är inte
rädd för att
influeras av
damtrender.”

tom of finland 
kommer hem
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”utställningen 
kommer att 

innehålla många 
sällsynta verk”

en 16 januari öppnar utställningen ”Tom's Coming
Home” på Logomo Centre i Åbo. Utställningen som
hyllar Tom of Finlands verk av Touko Laaksonen

är en del av kulturhuvudstadsåret i Åbo.
Gary Everett ansvarar för utställningen.
– Vi har planerat den här utställningen sedan i början av

2009. Utställningen i Åbo kommer att innehålla många säll-
synta verk från 1940-talet och några målningar han gjorde
som barn.

Jag inbillar mig att vissa av bilderna kan vara stö-
tande för folk. Har det varit några problem att få
visa utställningen?

– Inte alls. Det har varit enormt kul och organisationen
kring Kulturhuvudstadsåret har varit både stöttande och dri-
vande att få till det här, så det har inte varit några problem
än. Men Finland är fortfarande relativt konservativt så vi får
väl se. Nästa år är det dessutom 20 år sedan Touko
Laaksonen avled.

Utställningen heter ”Tom's coming home”.

d
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Valle Reale
Montepulciano
d’Abruzzo

Art.nr 2355
89 kronor

Från hjärtat av Abruzzerna kommer denna
urtypiska Montepulciano. Ett sällskapsvin
med doft av körsbär och choklad och en smak
av mogna plommon och vanilj. Njut av hant-
verket till expempelvis lammkotletter med
vitlök och rosmarin.

The Best 
Montepulciano 

d’Abruzzo!
The New Tork Times
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Bengt  Fr i thiofsson -  T V4 Nyhetsmorgon

Snudd på fem solar!
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augusti 2011 beräknas den svenska
filmen Kyss mig ha premiär. QX
har tidigare berättat om storfilmen

med bland andra Lena Endre, Krister
Henriksson och Joakim Nätterqvist
som handlar om en kärlekshistoria mellan
två kvinnor. Kyss mig, berättar storyn om
Mia som blir förälskad i Frida som är
öppet lesbisk. Grejen är bara den att Frida
är Mias blivande styvsyster eftersom tjejer-
nas föräldrar ska gifta sig. Och Mia är inte
heller singel, hon förlovad med sin pojkvän
Tim.
Bakom filmen står producenten och skåde-
spelerskan Josefine Tengblad och regissö-
ren och manusförfattaren Alexandra-
Therese Keining.
I somras spelades filmen in i Stockholm,
på Österlen, på danska Fyn, och i spanska

Sitges. Nu kan QX som första tidning
exklusivt visa bilder ur filmen.

– Inspelningen av filmen var fantas-
tisk, berättar Josefine Tengblad.Vi lyck-
ades skapa en bubbla som var vår egen
värld vilket gjorde det lättare att för oss
att få fram det bästa materialet ur både
team och skådespelare. Jag har aldrig upp-
levt ett team så dedikerat och måna om
att det ska bli bra. Det är få gånger i livet
man får uppleva att alla som är med i pro-

jektet är med för att de brinner för histo-
rien och att vi alla hade samma mål, att
göra en så bra film som möjligt.

– Eftersom filmen har det tema den
har så uppstod diskussioner varje dag
kring sexualitet, relationer och varför vi
lever som vi gör.Varför är vi människor så
rädda och jag tror många fick sig en tan-
keställare kring hur vi lever och varför.

Berätta om någon kul händelse
under inspelningarna?

– När vi åkte till Spanien för att filma
så var det dåligt väder när vi kom
fram. Dag två började det regna helt
hysterisk, och i Sitges regnar det aldrig
sägs det....

–Vi kom dit den 16:e och skulle
filma den 19:e. På kvällen den 18:e så var
vi alla rätt låga över allt regn och vi hade
bara en chans att filma scenerna och vi
var bara tvungna att ha bra väder med sol
annars kunde vi lika bra ta scenen i
Sverige. På söndag morgonen den 19:e

vaknade vi av att det inte var ett moln på
himlen. Det var helt fantastiskt, och det
symboliserar faktiskt hela den här inspel-
ningen. Lena Endre sa flera gånger. Den
här produktionen har filmgudarna med
sig.

– Och första inspelningsdagen var i
ett växthus där huvudrollsinnehavarna Liv
och Ruth, som knappt kände varandra,
fick börja med en scen där de skulle
hångla med varandra.... Men det klarade
de väldigt bra!

Vad händer just nu, vad gör ni?
– Nu är vi i slutfasen av klippningen

sen ska filmen in i postproduktionen där
både ljud och bild ska bearbetas.

Ronny Larsson

Överst fr.v:
Liv Mjönes & Ruth Vega Fernandez

Foto: Ragna Jorming

Liv Mjönes & Ruth Vega Fernandez 
Foto: Rolf Konow

Krister Henriksson, Ruth Vega Fernandez,
Liv Mjönes,Tom Ljungman, Joakim

Nätterqvist & Lena Endre
Foto: Rolf Konow

I somras spelades den svenska filmen ”Kyss mig” in. 
En film som kretsar kring ett lesbiskt par...

i

-10-

kyss mig

”Eftersom filmen har det tema 
den har så uppstod diskussioner 

varje dag kring sexualitet, 
relationer och varför vi 

lever som vi gör”

nästa års stora flatfilm
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FREDAG
17 DECEMBER

ONSDAG
22 DEC

ONSDAG
29 DEC

LÖRDAG
1 JAN 2011

LÖRDAG
25 DECEMBER

THE ONLY WEDNESDAY CLUB
23-03 · 20 ÅR

FRI ENTRÈ

FRI ENTRÈ
23-03 · 20 ÅR

DRAGSHOW MED

DARK LADIES
23-03 · 20 ÅR

FREDAG
31 DECEMBER

LÖRDAG
18 DECEMBER

DIAMOND DOGS present:      

Adventures in Wonderland
&  STRAIGHT UP! performing "Twink"

& secret guests! 

23-sent · 18 ÅR

23-sent · 23 ÅR

 HARD PACKAGES AND BIG BALLS

YES! WE ARE OPEN!
GOES CRAZY

OBS! FRI ENTRÈ
23-03 · 23 ÅR

OBS! ÖPPNAR 00:30
20 ÅR

En riktigGOD JULtill er alla!Från oss alla på

GOTT
NYTT
2011
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månadens mesta

MÅSTEN
JanuariSju saker vi

älskar och
en vi dissar

Amber Heard (nyutkommen)
“I personally think that if you deny something or if you hide something you’re inadver-
tently admitting it’s wrong. I don’t feel like I’m wrong. I don’t feel like millions of people

are wrong because they love who they love or they were born how they were born”. Skådisen
Amber Heard från dvd-aktuella Stepfather och Familjen Jones kom nyligen ut som flata
och öppnade sitt hjärta för gaysajten afterellen.com. Klok och snygg. En grym kombo.

WORLDS BIGGEST SCHLA-
GER NEW YEARS PARTY 31/12
Vad sägs om att fira nyår i schlagerpo-

pens tecken? Linda Bengtzing, Lili &
Susie, Dark Ladies, nykomlingen
Johannes Nilsson och en hemlig gäst är
alla redo att ge järnet på Operaterassen efter
tolvslaget under en stor fest signerad Clean
Group. Bakom skivspelarna står bekanta
namn som Edward af Sillén (Zipper),
Markus Gisslen (BeeBar), Dj Inca (Gina &
Mouseclub) och David Amberton (Clean
& Torget). Det blir schlager, disco, RnB,
house och dans hela natten.
Operaterrassen 31 dec, 23.00-05.00,
Förköp Torget, 160-240 kr.

1

Okej (3-cd box)
Låt januari gå i benvärmarnas, nitarm-
banden och horsminkets tecken genom

att klicka hem den här fantastiska cd-samlingen
med de bästa namnen från poptidningen Okejs
storhetstid. Här finns alltfrån schlager och synth
till hårdrock och bystpop. Åh, ljuvliga åttiotal!

De stora tv-kana-
lernas helgunder-
hållning.
Men hur kul är
det att satsa på en
tv-kväll fredagar

eller lördagar? Idol har ju tappat all
steam den här hösten och känns
trött och oglammigt. Dansbands-
kampen var kul EN säsong. Och
Doobidoo är ju genomtrött med
sin parad av bleka stjärnor och Lasse Kronér som go gubbe. Nä,
nämnda program borde göra som På Spåret, som nu är omgjort,
fräscht och smart. Gör om och gör rätt!

x4

3

La Marque du Loup
(vintermåste)
Jackvarumärket La Marque

du Loup har gjort vinterns absolut
läckraste dunjacka. Den fjäderlätta
jackan är inspirerad av de franska
alperna och är riktigt snygg.
Dessutom är den varm.Vi har testat
den när det var som kallast nyligen,
och den höll helt klart måttet.
Finns i både herr- och dammodell.
Finns på Red Devil, Nelly, Playground,
Addnature och Alpingaraget.

-12-

Skogsbärslycka 
(mellanmål)
Vår skidfavorit Anja Pärson

står som avsändare på den här smar-
riga mellanmålspåsen med torrostade
nötter och bär, rika på nyttiga fetter,
protein, mineraler och antioxidanter.

2
7

NEJ tack!

SmartShake
Charlotte Perelli har en - och snart kommer du troligtvis också ha en.
SmartShake är perfekt för dig som blandar ett par proteindrinkar om dagen.

Det som skiljer SmartShake från andra shakers är att det går att skruva på fler ”por-
tionsbehållare” där du enkelt kan förvara dagens förbrukning av kosttillskott. Nu
slipper du ta med plastpåsar och burkar till gymet. Nu kan du ha ”allt-i-ett”.Topp!

6

Lady Warhol
På Fotografiska Museet i Stockholm visas just nu Christopher Makos bild-
serie av Andy Warhol där den kände popkonstnären i åtta olika peruker

gestaltar sitt alter ego, Lady Warhol. Bilderna har tidigare visats på Londons Tate
Modern, New Yorks the Whitney Museum of American Art och Reina Sofia i
Madrid. Det här är första gången Lady Warhol visas i sin helhet.

5
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SILVER, FOTO
OCH ROKOKO
ALLT DU ÖNSKAR
KAN DU FÅ

VÄLKOMMEN TILL BUKOWSKIS JULAUKTION

VISNING 16 - 18 DECEMBER
AUKTION 19 DECEMBER
WAHRENDORFFSGATAN 8, STOCKHOLM
TELEFON: 08-614 08 00

SE KATALOGEN PÅ WWW.BUKOWSKIS.COM

S TÖ R S T  I  N O R D E N  PÅ  KVA L I T E T S A U K T I O N E R
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et började på Facebook som en ventil för
deras frustration över uteblivna huvudroller
på musikalscenerna. Nu är Killarna i logen
högaktuella i SVTs humorsatsning på nätet.

Från och med mellandagarna syns Robin
Olsson och Stefan Clarin i SVT Humors nya
webbserie Killarna i logen. Där får vi se hur jobbigt
det är att vara Sveriges två bästa musikalartister utan
att någon förstår det.

–Vi är oss själva men ändå inte, berättar Robin.
Vi har skrivit manus, kommit på idén och plockar av
våra egna erfarenheter från alla år på musikalscener-
na.

– Eller rättare sagt bakom musikalscenerna, fyller
Stefan i.

– I Killarna i Logen använder vi en humorform
som är vanlig i USA, att spela en förhöjd version av
sig själv. Robin och Stefan with a twist typ.

–Vi är ju oss själva med alla våra rädslor och
drömmar, fortsätter Stefan. Sen har vi lagt till ett
hopkok av människor vi jobbat med genom åren
och skapat de här karaktärerna. Som är två väldigt
seriösa musikalartister.

Robin och Stefan har under sina musikalår aldrig
sett varandra som konkurrenter. Snarare har de
utvecklat nån form av brodersrelation, stöttat varand-
ra och upptäckt att de har samma humor.Att de
skrattar åt samma saker och hade samma känsla av att
aldrig nå ända fram. Och det var under all väntan i
kulisserna som de skapade Killarna i logen.

–Vi skapade medan de andra stod på scenen, typ
som terapi säger Stefan.Att skratta åt sig själv är guld
värt i vår branch.

– Ja, nån form av självdistans är ju ett krav för att
man ska kunna ta sig an roller som ”Man i hatt” och

”Dansande Nazist nr 5” i olika musikaler, fyller
Robin i. Men äntligen så fick vi vår chans att bli
upptäckta! Och det är ju på tiden, man blir ju inte
yngre direkt.

Vad kan ni säga om innehållet i Killarna i
logen?

– Det blir helnaket, både fysiskt och psykiskt,
lovar Robin. Och skrattar man åt livet skrattar man
åt oss, fastslår Robin.

– Och så blir det en massa kändisar, fortsätter
Stefan.Alltifrån stora Dramatenskådisar till schlager-
bönor. Men dom är biroller såklart. Fokus är på oss.

Varför ska QX läsare se ”Killarna i logen”
då?

–Vi är två öppet homosexuella skådisar som gör
en jävligt rolig serie där vi inte hymlar med att vi är
bögar, fastslår Robin.

– Fast det är inte det som är grejen. Även om vi
älskar att böga.

– Ja, vi lovar att vi kommer att ligga med alla
som lovar att titta och gör serien till en succé…
säger Robin och fortsätter:

– … fast jag har å andra sidan legat med hälften
av alla som läser QX, så det kanske inte känns så
exklusivt.

– Men det har inte jag, så jag har nåt nytt att se
fram emot, avslutar Stefan.

Ronny Larsson
www.facebook.com/pages/Killarna-i-Logen-pa-SVT-Play

killarna i logen

d
Två killar och en loge. Möt Robin och Stefan.

”Vi är två öppet homo-
sexuella skådisar som
gör en kul serie där vi

är väldigt öppna”

Stefan och
Robin
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et nya året ska bli året då
vi hittar kvinnan i våra
liv. Det kommer att bero

på att vi inte längre förnekar allt
som vi är värda, men också på att
just den här kvinnan inte trätt
fram förrän just det här året. Hon
var utomlands, eller upptagen
med sitt viktiga jobb, eller egent-
ligen både och eftersom hon var
i olycksdrabbade länder och gav
mat och medicin till de allra
mest behövande. Det kan vi för-
låta henne. Hon visste ju inte att
vi var här och väntade.

Det nya året ska bli året då vi
kommer ut.Vi kommer aldrig
mer att flacka med blicken och
säga ”ja, gud vad Erik H är söt”,
och önska oss en hunkalmanacka
i julklapp för att ingen ska ana.
Eller undvika att önska oss en
hunkalmanacka, om det är så det
ligger till.Vi ska dra ett djupt
andetag och säga: ”Jo. Det är
något jag vill berätta om mig
själv.” Och när vi har gjort det
kommer vi att flyga fram, höga
på att ha överlevt och att ha visat
oss själva så mycket kärlek.

Det nya året ska bli året då vi
säger hej till snygga bruden som
byter ut automatkaffet på våra
jobb.Vi ska luta oss nonchalant
mot kaffemaskinen och inte låtsas
om att vi alltid väljer den mesi-
gaste mjölkchokon, den som inte
ens kommer med koffein. Nej,
rått som en slät kopp svart ska vi
stå där, och vår replik ska vara
som gjuten i hennes längtande
själ.Vi ska inte säga ”och vilken
knapp ska man trycka på för att
få en pudding som dig då”, nej,
vi ska se henne i ögonen och
säga...

Det nya året ska bli året då vi
kommer på vad vi ska säga till
snygga automatkaffebruden.

Det nya året ska bli året då vi
tränar sådär som Eva Röse säger
att hon tränar. Liksom för vår
egen skull och med respekt för
våra egna liv och kroppar, alltså
inte för att jämföra oss med
varandra i tanktops på Mouse
Club och inte - jag säger inte -
för att imponera på bruden i
gymmets reception. Det är inte
mycket under det nya året som
ska handla om att vi ska impone-
ra på folk, utöver oss själva.

Det nya året ska bli året då vi
bara har sex som vi inte kommer
att ångra dagen efter. När någon
fem i tre (eller fem i ett på
Momma) tar oss i ena handen
och stoppar en taxi med den
andra, ska vi stanna och fundera

på om vi mår bättre med eller
utan en natt med en flämtande
främling. Om svaret blir ”med”
ska vi inte bara åka med, utan
dessutom betala taxin. Om svaret
blir ”utan” ska vi le och säga
något snällt, för att sedan vandra
hem ensamma och enastående i
natten. Luften kommer att vara
kristallklar och god som vatten.

Det nya året ska bli året då vi
ser till att ha sex som vi vill ha.
Vi ska lägga ned tankarna om att
sakerna vi gillar är konstiga, att
våra magar bara är snygga om vi
ligger på rygg, att vi stönar för
högt eller att våra ben är för
långa.Vi ska i högsta grad lägga

ned tankarna som gör att vi
hamnar utanför sexet i stället för
i det, och vi ska dyka rakt in i
allt vi vill göra med människan vi
har mellan våra lakan. Eller på
vårt köksbord, eller i vår bil, båt,
pulka.

Det nya året ska bli året då vi
ger våra komplimanger till dem
som inte vet att vi beundrar
dem. Förra året glömde vi bort
att öppna munnen, eller ett nytt
e-postmeddelande, och allt vi
gjorde var att tänka ”hon är fak-

tiskt jävligt söt” och ”shit vad
hon är bra på cello”. Hon fick
aldrig veta vad vi tänkte. Det nya
året ska tankarna gå hela vägen
fram, och hon ska le eller rodna
eller - åh möjligheten - ge oss en
komplimang tillbaka.

Det nya året ska bli året då vi
gör slut. För vi har gått alldeles
för länge med klumpen i magen,
den som började som lite tillfäl-
ligt grus men som blivit till en
kronisk koloss vi släpar med oss.
Den kanske kommer sig av att
hon säger att allt vi gör är fel.
Den kanske beror på att hon ald-
rig låter oss vara precis dem vi är,
och att hon långsamt krympt oss

till storlekar vi inte ens haft som
nyfödda. Eller så beror den på att
vi vet att vi bara har nöjt oss, för
att alla andra är ihop och för att
det ändå är värre att vara ensam.
Men det är det ju inte, egentli-
gen. Det nya året ska påminna
oss om att vi älskar ljudet av våra
egna steg.

saralövestam

”Vi ska lägga ned tankarna 
om att sakerna vi gillar är

konstiga, att våra magar bara
är snygga om vi ligger på rygg,

att vi stönar för högt eller 
att våra ben är för långa

d

KRÖNIKA

”det nya året ska 
bli året då...”

GAY GUEST HOUSE - SOUTH OF FRANCE

&SeptCinq
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vå män ser djupt in i varandras
ögon, håller varandras händer, kläd-
da helt i vitt. De har rest en lång

väg för att komma hit, och ska just lova
varandra evig kärlek:

– Jag tar dig, Alex, att bli min make. Ditt
hjärta och skönhet inspirerar mig att vara
den bästa människa jag någonsin kan bli och
för detta kan jag inte tacka dig nog. Jag lovar
att...

SPRAK!
– Ladies and gentlemen this is your cap-

tain speaking…
Ja, den som gifter sig i ett flygplan får

räkna med lite turbulens. Men tillslut kunde
Aleksandar Mijatovic och Shantu
Bhattacharjee från Tyskland byta ringar,
skära tårta och till och med klämma in en
vals mellan stolsraderna på flight SK903 från
Stockholm till New York. Den 6 december
2010 blev således ett historiskt datum, då
inte bara ett, utan två, samkönade par gifte
sig i luften – för första gången i historien.

Det hela skedde inför en handfull vänner
och journalister, 7000 meter över Borlänge.
Fröet till regnbågsbröllopet bland molnen
såddes i somras på Stockholms gator. Där
gick Anders Lindström, PR ansvarig på
SAS, på en arg promenad efter ett bråk med
sin dåvarande pojkvän. Stockholm var ful-
komligt tapetserat med affischer om det
kungliga bröllopet; glada ansikten med stora,
leende hakor. Det var då Anders Lindström
fick idén.

–Varför inte ordna ett samkönat bröllop i
luften? Vi på SAS har länge legat långt efter
våra konkurrenter vad gäller att rikta oss till
hbt-personer och med tanke på att det nu är
lagligt för hbt-personer att gifta sig så är de
ju perfekt, säger Anders Lindström.

Han bollade sin idé med SAS ledning
och fick full backning. Den 1 september

släpptes frågan lös på SAS-anställdas
Facebook-sidor och Twitter världen över:
vilka vill vara det första samkönade paret att
gifta sig i luften? Gensvaret blev långt över
förväntan: över 300 anmälda par och över
450 000 röster.

– Det är den mest lyckade kampanjen i
SAS-historia.Totalt räknar vi med att den
nått 120 miljoner människor världen över,
säger Anders Lindström.

Christina Guggenberger från
Stockholm Visitors board var med på bröl-
lopsflighten.

– Anders borde få något slags pris för det
han gör för hbt-communityt, inte bara i
Sverige utan i hela världen. Hela det här
projektet är hans idé.

Alex och Shantu vann tävlingen med 81
000 röster efter att nästan ha jobbat heltid
med att ragga röster genom Youtube-filmer.
Men SAS lät även viga tvåorna, Ewa
Tomaszewicz och Gosia Rawinska från
Polen där kampanjen fått ett stort genomslag
med 37 anmälda par. Polen erkänner ännu
inte samkönat äktenskap, så giftermålet var
bara symboliskt, men Ewa och Gosia var
trots det överlyckliga.

– För mig är det här oerhört stort.Varje
gång jag ser Ewa vet jag att jag vill göra allt
jag kan för att leva med henne resten av mitt
liv.

Paret har fått stort stöd från det polska
folket och var ett av de få polska par som
gick ut i tv med att de var med i tävlingen.

– Många är fortfarande rädda att synas
eftersom homosexualitet fortfarande är rätt
… osynligt i Polen. Gosia var en av de första
offentliga flatorna i landet, så det var inget
problem för oss att vara öppna, säger Ewa.

Ni kom tvåa i tävlingen trots 70 000
röster och skulle först inte få åka.Vad
tänkte du då?

–Vi var ändå nöjda. För oss har det ald-
rig handlat om champagne och tårta, utan
om en mänsklig rättighet att älska vem man
vill, och det budskapet har vi nått ut med.
Men jag är oerhört glad över att få uppleva
det här, du har ju sett hur mycket jag gråtit.
Jag hoppas att alla hemma en dag ska ha
samma möjlighet.

Ni är inte gifta när ni kommer
hem, hur känns det?

– Sant, hemma förändras ingenting för
oss, men förhoppningsvis har vi fått politi-
kerna att se att man inte behöver förlora rös-
ter på att driva hbt-frågor. Det polska folket
har verkligen stöttat oss.

För Alex och Shantu återstår bara att fylla
i några papper hemma i Tyskland för att vara

gifta även där. När det är gjort ska de festa i
ett år.

– De var ju så många som ville komma
som inte fick plats på planet. Men vi har
inget att vara ledsna för. Det här blir en fan-
tastisk historia att berätta för barnbarnen.

T

”jag vill göra allt
jag kan för att leva

med henne resten 
av mitt liv”

kärlek bland molnen
”Jag svävar som på små moln” är en vanlig klyscha bland förälskade par. Mats Bax följde med 
fyra människor som verkligen vet vad det betyder när de gifte sig 7000 meter över Borlänge.
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GAYGALAN2011!
påalla 

hjärtansdag. 
vem är årets homo? vem är årets

hetero? vilket är årets gayställe?
vilka är årets duo? vilken är årets

film och vem älskar vi mest?

Rösta på dina favoriter på www.qx.se fram till och med den 
28 januari. Gaygalan hålls på Cirkus i Stockholm på Alla hjärtans dag,
måndagen den 14 februari 2011. Dörrarna öppnas 18.00. Show 21.00.

Biljetterna släpps onsdag den 15 december på ticnet.se.

Galakonferencier: Carina Berg 
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ego
med stefan nilsson

Månadens brillor
Sighsten Herrgård var Sveriges coolaste och trendigaste snubbe på 70- och 80-talen –
och bisexuell. Många minns kanske honom mest som mannen som gav AIDS ett
ansikte i slutet på 80-talet, men han var innan dess en otroligt framgångsrik designer.
Nu relanseras hans fräcka 70-talsbågar för Skaga.

www.skaga.se

Månadens 
våta lekar
Badrummet blir 2011 det rum vi vill
hänga i. Mys med tvål och vatten. Nu
lanseras duschar med doftpustar och
vattenfallskänsla.Allt för att vi ska vilja
stanna kvar lite längre...

www.dornbracht.se

Månadens klocka 
Franska modemärket Hermès har varit i stan och visat upp sina senaste klockor. Inom
klockvärlden drar trenderna åt att bli mindre och mer minimalistiska. På frågan om
vad som är riktig lyx, svarade Hermès – ”Real luxury is an object you can repair”.
Lite fint.

www.hermes.com

Månadens 
broderi 
Alltså, det kanske inte blir tok-trendigt
med broderi. Jag är lite tveksam till om
vi verkligen sitter och pysslar med nål
och tråd på Torget i vår, men det är
fint. Karin Holmberg har gjort en bok
som är galet fin där man får inspiration
för enklare detaljarbeten på t-shirts etc.
Spana efter ”Karins broderi” i bokhan-
deln. www.nok.se

Månadens 
spel
Grandpa, som gjorde det uppskattade
Stockholmsspelet, kommer med nytt
spel – Plugget. För dig som trodde att
du var allmänbildad och visste mer än
en 15-åring… Plugget är ett kunskaps-
spel med frågor baserade på högstadiet
och gymnasiet i bl.a. NO, SO och
Språk/litteratur. Du kan få skåpet
insparkat men du kan också ha flyt och
komma undan med fusket på tyskapro-
vet… 
www.grandpa.se

Månadens 
kärleksarmé
Jag vet, det är lite tidigt att prata vårklä-
der men shit vad jag gick igång på den
nya arméoverallen från H&M.Ascoolt.
Vårens kanske viktigaste plagg?

Månadens 
nej nej nej 
Alltså vad är det med tjejer och fårskinnsskor? De
är klunsiga, svettiga, brun-beiga och riktigt, riktigt
fula. Och så hasar man fram i stövlarna. Hasar...
Som om de inte orkar lyfta fötterna. Och är det
bara jag som tänker ”fotsvamp” när jag ser dessa
varma klossar? Det finns inget värre än tjejer och
UGGs. Jo, förresten – killar med UGGs.

-17-

Månadens kräm
Det är vinter och otroligt viktigt att till-
föra fukt till huden. Dermalogicas nya
serie UltraCalming är perfekt för vinter-
känslig hy.Visste du förresten att huden
behöver 60 % luftfuktighet, och en kon-
torsmiljö normalt sett bara har 40 %
luftfuktighet? Ge ansiktet en rejäl facial.
www.dermalogica.se

Månadens häng
Ikea är lika känt för platta paket som
Stockholm har begåvats med ett nytt
lyxhotell. Nobis är snyggt, stiligt och
förmodligen bland det bästa vi har i
stan just nu. Jag gillade guldbaren med
de tonade spegelglasen så att man ska
se extra snygg ut. Ligger vid
Norrmalmstorg. www.nobis.se
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19
frågor
till
helen

Just nu toppar hon listorna med albumet ”Euforia - Helen
Sjöholm sjunger Billy Joel”. Och efter nyår tar hon med 
sig albumet ut på Sverigeturné. QX ringde upp en 
förkyld Helen Sjöholm.

interns kalla vindar viner utanför
fönstret och det är hur många
minusgrader som helst, men inne vär-

mer Helen Sjöholms röst från stereon. En röst
som tinar de frusnaste fingrar och tår. På nya
albumet tolkar hon några av Billy Joels låtar.
Ett album som hittat sin publik.

Tre veckor på topp 10 och albumet
har redan sålt guld, grattis Helen!

– Åh, tack! Jag fick precis reda på det så
ikväll har skivbolaget fixat en middag
med hela bandet, det ska verkligen bli
jättekul att fira lite. Det känns lite
oväntat att den sålt guld eftersom
skivbranschen ser ut som den gör
idag.

Vad var det som drog igång
hela det här Billy Joel-projektet?

– Vi var mitt i en flytt och plock-
ade upp kartonger och min man
David höll på att föra över musikfiler från
datorn och plötsligt kom She’s always a woman
ur högtalaren. Då kom minnena tillbaka.

Det var en gammal favorit?
– Ja, jag hade haft den på ett blandband

när jag var 14 år och jag tyckte så mycket om
den. Sedan fortsatte jag att gräva lite i Billy
Joels material.

Kunde du några fler låtar med
honom innan du satte igång det här
projektet?

– Nja, jag kunde väl ett par låtar som
Uptown girl,Tell her about it, New York State of
mind och Just the way you are. Sen kände jag ju
igen en del låtar men visste inte att det var
Billy Joel som gjort dem.

Den reaktionen verkar rätt vanlig.

– Ja, många säger liksom ”Jaha, är det Billy
Joel som gör den”

Ja, och inte Billy Idol!
– Haha, nej, men jag hörde att det fak-

tiskt var någon som trodde att jag gjort en
coverskiva med Billy Idol-låtar. Det vore
något. Det kanske är nästa skiva...

De svenska texterna på skivan är
skrivna av Tomas Andersson Wij, vilken
kille...

– Ja, han är fantastisk. Han har ett speci-
ellt språk. Det är både enkelt och poetiskt. Jag
är så glad att han sa ja till det här.

Har du träffat Billy?
– Neeej, (skrattar) jag tror inte han är så

anträffbar heller.
Har du skickat skivan?

– Nej, inte än, men jag tänkte ta upp det
ikväll, klart han måste ha den.

Då kanske han ringer dig en dag...
– Ja, och skriker ”What the fuck have you

done with my songs”...
Och nu ska ut på turné?
– Ja, det ska bli otroligt kul.Vi börjar i

slutat av januari och fortsätter hela februari.
Vad kan vi vänta oss av konserten?
– Det blir ju mycket material från nya

v

-19--18-

”det var faktiskt
någon som trodde 
att jag gjort en
coverskiva med 
Billy Idol-låtar
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albumet, och en låt som inte kom med på skivan, vi tog bort
den i sista stund, The Entertainer, men den kommer funka bra
live. Sedan blir det en del tillbakablickar i karriären.Men det
är ingen best of-turné.

Finns det något låt du känner att du måste
sjunga?

– Nej, det tror jag inte. Jag försöker undvika att tänka så.
Du är min man?
– Nej, då får man komma på någon BAO-spelning iså-

fall. En del låtar passar helt enkelt inte att köra med det ban-
det och den uppsättningen jag har med mig ut på turnén.

Gillar du att turnéra?
– Ja, men det var så länge sedan jag turnérade. De senaste

åren har jag mest uppträtt på ett och samma ställe i två eller
tre säsonger. Som ”My Fair Lady” och nu ”Aniara” som jag
spelar på Stadsteatern. Men det ska bli kul. Jag har ju turnérat
förr och har sett hela Sverige.

Kan du Sverige?

– Nja, jag är ingen ”På Spåret”-person direkt som kan allt
om skogar och städer och sjöar, men jag har sett mycket och
spelat på väldigt många olika platser.

Hur känner du för mellansnacket på en konsert,
är det nervöst?

– Nej, inte alls. Det tycker jag är kul. Jag har börjat funde-
ra lite på vad jag ska säga, men det brukar falla sig naturligt
när man satt ihop låtlistan och så. Mellansnack är viktiga, det
vet jag ju själv när jag går på konsert med någon man gillar,
man vill att de ska prata lite, berätta saker.

Jag kollade vilka klipp som finns med dig på you-
tube och då är det ett klipp från Carnegie Hall i New
York där du framför Du måste finnas på engelska, You
have to be there. Och i en av kommentarerna står det
”Jag har aldrig tidigare sett 2800 människor hoppa ur
sina säten på samma gång som efter det låten”. Det
verkar ha varit ett magiskt ögonblick.

– Jaaaa, det var det verkligen. Jag fick nästan en chock när

jag sjungit klart, jag var inte alls beredd på det. Jag höll på att
smälla av när jublet brakade loss, det kommer jag aldrig att
glömma.

Den 14 februari anordnas QX Gaygala där Årets
homo bland annat ska utses, vem är din egen Årets
homo?

– OJ! Det var ingen lätt fråga. Jag jobbar ju med så många
homosar som är så duktiga och bra på alla sätt. Men jag troratt
min väninna Karin får bli min Årets Homo. Hon insåg rätt
sent i livet hur det låg till och bröt upp från sitt tidigare liv
och har idag en fru och två barn. Modigt och imponerande.
Jag är så glad för hennes skull!

-19-

AV anders öhrman

helen sjöholm
Namn: Marie Helen Sjöholm

Granditsky
Ålder: 40
Bor: Nacka, Stockholm
Aktuell: Med nya albumet

”Euforia - Helen Sjöholm sjunger
Billy Joel”

Nyårslöfte: Nej, inget offentligt.
Det håller jag för mig själv, så ingen
vet om jag bryter det...

”min väninna Karin 
är min Årets Homo”
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komiform
21 små & stora tips på hur du får en bra start på 2011

Okej, vi börjar med det roliga: Du kan äta pizza och gå ner i vikt. Det är nämligen så att vi tokfastnat för Weight
Watchers smaskiga pizza.Testa till exempel den italienska varianten som bara innehåller 360 kalorier och är knas-
god. Och med enkla medel kan du ge den en nyttig och okej ansiktslyftning: Släng på lite mager ost, lite paprika,

ett par tomatskivor och lite tunt skivad kalkon, eller små kycklingfilébitar, och din gom befinner sig snart i himlen.
Viktväktarpizzan är ett utmärkt måltidsaletrnativ och du kan variera den i all oändlighet.Tänk bara på att pimpa upp den
med lätta råvaror och inte fet ost, bacon eller bearnaise. För då har vi en helt annan situation.

1
viktväktarmatens Rolls Royce

Alla tidningar skriver att nötter är ett bra
snacks, men det är ju en sanning med modifi-
kation. De flesta nötter är urfeta och man kan

äta typ tre nötter innan kalorimätaren slår i höjden. Nä,
satsa på lite kallskuret istället.Tunn Parma, kalkon eller
skivad bresaola är betydligt nyttigare - och godare.

3
snacks som passar

Vad är ditt mål? Att gå ner i vikt? Att gå upp i
vikt? Att sluta röka? Vad vill du med träningen?
Det är viktigt att ha både mål och delmål när

du tränar. Är t.ex. målet att gå ner 10 kg på tre måna-
der så är kanske delmålet att gå ner 5 kg på fem veckor.
Sedan ytterligare 2,5 kg på 3 veckor. Och sedan ytterli-
gaer 2,5 kg på två veckor.Tada! 10 kg! 

2
sätt delmål & mål

Lika självklart som det är att ta en dusch efter
träningen, lika självklart har det blivit att dricka
en proteindrink efteråt.Vi ser alltid folk som

skakar sina vattenflaskor med proteinpulver i omkläd-
nigsrummet. Och proteinpulver hjälper. Big time!
Dessutom håller det borta mat- och sötsuget som ofta
infinner sig efter träningen när man vill ”unna” sig nåt.

4
proteinpulver

Vi vet inte hur många liter man bör dricka per
dag, vi vet bara att det är bra och att man får kissa
väldigt mycket. Men en sak är säker, det är bra

mycket roligare att dricka vatten ur en snygg vattenflaska
än från ett trist saftglas. Unna dig en snygg vattenflaska
som ständigt står påfylld med friskt vatten på skrivbordet.

5
vattenflaska

Den överlägset bästa motionen är att promene-
ra. Och det är inte ens speciellt jobbigt. Och
det tar inte så mycket längre tid än att åka buss

eller tunnelbana i stan, dessutom slipper du trängas med
sura och morgontrötta människor. Och som bonus får
du lite frisk luft. Hej Herr Gårman!

6
promenera till jobb
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Ett bra sätt att minimera riskerna att du ska få
för dig att stanna hemma istället för att gå till
gymet, är att träna med en kompis. Då har man

ju bestämt träff med någon och man känner sig som en
latmask om man avbokar. Och framför allt, det blir lätta-
re att motivera sig. Är man dessutom en tävlingsmänni-
ska så kanske man sporras av att vara bättre eller lika bra
som sin träningskompis. Delad glädje är dubbel glädje!

Okej, det spänntajta exemplet här ovan kanske
inte är klockrent, men ni fattar ju vad vi menar.
En snygg kropp passar bäst i snygga träningsklä-

der,och det är roligare att träna i Nike, Puma och Adidas
än i en sliten t-shirt du köpt på en marknad i Thailand...

Att stå och harva ensam vid en massa svårbe-
gripliga maskiner funkar faktiskt inte för alla. Så
vi går hellre på pass där man kan smälta in i

mängden men ändå triggas av alla som kämpar.Testa till
exempel spinning (enormt effektivt och peppande med
hög musik), bodypump (lyfta vikter i grupp till bra
musik är oväntat roligt) och ge magen en rejäl fight
under en core-klass (gruppövningar för magmusklerna).

Ett bra sätt att dels känna sig duktig och dels
sätta lite press på sig själv är att föra träningsdag-
bok. Skriv upp vad du tränat på gymet och hur

långt eller länge du sprungit eller promenerat. Det ger
en bra kick efter träningen. Och vill man ha lite extra
koll på sig själv kan man ju skriva ner vad man ätit
under dagen också...

träningsdagbok

För att det ska bli svårare att ge upp så råder vi
dig att berätta för alla du bara kan att du har bör-
jat träna eller slutat röka eller börjat banta, eller

vad det nu är. Skriv på facebook hur mycket du tränar! Twittra
om hur svårt det är att sluta röka! Berätta på Qruiser! Skriv
om det på din blogg! Ju fler som vet, desto svårare och pin-
sammare blir det om du misslyckas och blir sedd med en
McTasty på McDonalds klockan 03.15 en lördagsnatt..

Låt oss presentera ”Diet Piggy”. En söt liten
rosa gris som sitter helt tyst i ditt kylskåp.
Tills du öppnar det. För då skriker och

grymtar den i högan sky. Allt för att skrämma bort dig
från att ta den där nattmackan i smyg utan att väcka
familjen... Den bestämda lilla rosa grisen Diet Piggy ser
till att alla hör dig om du försöker synda!

En bra frukost gör att du kommer igång
och håller dig under dagen. Men bara för
att du inte bör slurpa i dig en gräddig latte

och ta en macka med ett polaristjockt lager av ost bety-
der inte det att frukosten blir tråkig.Vårt tips: Mixa lätt
vaniljyoghurt, frysta bär och krossade linfrön till en
smoothie, dra ett lager smaksatt Philadelphia över mack-
an och toppa med kalkonskivor och grönsaker.Ta ett
shotsglas med färskpressad apelsinjos och 0.9-procentig
lattemjölk i kaffet.Vi säger som Montazami: Mums!

7
8

9

11

12 13
14

gå på pass
snygga kläder

kompisträna

berätta för alla grisen i kylen
se över frukosten

Glöm Felix och Findus schnitzlar och pasta: Nu är GI-boxen här, med mat som både är nyttig och god.
Dessutom får du den hemkörd! Så vad är haken? Jo, det kostar en del. För 2772 kr får du 36 matlådor leve-
rerade hem till dörren (uppdelat på två utkörningar) som ska räcka i fyra veckor. Slutsumman per måltid

blir då 77 kr. Men: I dealen ingår även en så kallad viktgaranti som innebär att om du inte går ner i vikt så får du en
personlig coach som kan hjälpa dig. Och det absolut bästa med den här färdigmaten är att den smakar väldigt bra (sär-
skilt när man tillagar maten i ugnen i 45 min på 150 grader, och tillsätter lite salt & peppar). I boxen ingår bl.a. köttbul-
lar, fläskytterfilé, fisk, kycklingfilé mm, allt serverat med bulgur, quinoa eller matvete. Helt klart värt att testa säger vi,
som de senaste veckorna ätit oss igenom GI-boxarna och varit både mätta och belåtna efteråt.

10
olas gi-box
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KUNGLIGA BALETTEN

Messias
 
Premiär 14 januari 2011!
 
Kraftfull och spirituell balett till 
Händels magnifi ka musik
 
Koreografi : Mauricio Wainrot
Musik: Georg Friedrich Händel 
– ur oratoriet Messias
Text: Charles Jennens efter Bibeln
Kungliga Baletten, 
Anna Valev/Desislava Stoeva, 
Olof Westring/Andrey Leonovitch
Sångsolister, Marie Alexis sopran, 
Susanna Sundberg alt, 
Daniel Johansson tenor, 
John Erik Eleby bas
Kungliga Operans Kör
Kungliga Hovkapellet
Dirigent: Rossen Milanov
 
15, 19, 21, 26, 28, 30 januari,
1, 5 februari

Tel: 08-791 44 00
www.operan.se

KPMG • Nordea
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Ibland kan man träna och träna utan att
tycka att det syns.Vi har alla varit där. Så,
vårt tips:Ta ett kort på dig själv naken innan

du sätter igång med ditt rädda-kroppen-projekt och sätt
det på kylskåpet.Vi lovar, det hjälper.

Världens vanligaste nyårslöfte alla kategorier är att sluta röka eller snusa. Och det är nog även världens mest
brutna nyårslöfte. Och det vet läkemedelsföretagen om. Nu görs det enormt mycket reklam för hjälpmedel
som lindrar abstinensen; tuggummin, plåster, tabletter och inhalator - you name it! Men... det funkar. Om man

verkligen vill. Så bunkra med hjälpmedel hemma, välj något eller prova allt, bara du håller ditt löfte att fimpa - för alltid!

Att ha en morot att jobba mot är det absolut
effektivaste sättet att komma i form. Se till att
komma igång inför utlandsresan om fyra måna-

der, eller den där festen du ska på i maj. Eller varför inte
köpa ett lite dyrare svinsnyggt plagg i en mindre storlek,
och jobba mot att kunna bära det om ett par månader.
Att jobba mot ett mål är en enorm drivkraft.

Ett av de absolut bästa viktprogrammen är
Aftonbladets Viktklubb.Vi har lyckats riktigt
bra då vi kört programmet. Här får du äta

allt du vill men det viktiga är att du fyller i allt på din
egenskapade viktprofil. Programmet tar hänsyn till
näringsvärdena i olika livsmedel och det är löjligt roligt
att hitta just de där livsmedlen du FÅR äta mycket av.

”Frukt är också godis” ljuger vuxna till sina
barn. Men nej, det är det inte. Däremot är
det jäkligt bra att ha hemma när ”suget”

kommer farande. Äpplen, päron, apelsiner och bananer är
alltid ett bättre alternativ än nattmackan och godisbiten.
Det är alltid bättre att bli påkommen med fingrarna i
fruktkorgen än i kakburken. Ha alltid färsk frukt hemma!

ha frukt hemma

Alkohol är ju typ det sämsta man kan ge kroppen eftersom det tar så lång tid att bli av med det. Dessutom
är det fett och innehåller mycket socker. Men let’s face it: Du kommer att vilja ta ett par glas ibland, och
vad är bäst att dricka då? Öl är kaloribomber, cider är sockerbomber och drinkar båda delarna. Men här

gäller det att vara innovativ! Snåla med starkspriten och låt groggvirket vara av light-karaktär. Blanda vodkan med Sprite
Zero och en skvätt Fun Light, och du kan faktiskt drinknjuta även i kroppsförbättrartider. Vin är också okej. Framför allt
vitt vin. Så ett glas vin kan du allt unna dig - någon dag i veckan... Skulle man däremot dricka massor med alkohol så är
det meningslöst att träna dagen efter, då behöver kroppen tid att bli av med alkoholen.

Se till att du får dina åtta timmars sömn
varje natt så kommer du inte bara att bli
friskare. Du kommer att orka mer, vara mer

mottaglig för förändringar och ha lättare att ta eventuella
motgångar. Så, vad väntar du på? Marsch i säng med dig!
Och tänk på att man faktiskt gör av med kalorier medan
man sover...
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sluta röka och snusa

Glöm inte sömnen!

Motivation! aB viktklubb

välj rätt alkohol

ta kort före -
och efter
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en 19 januari blir TV400 TV11 och

får därmed en jäkligt efterlängtad an-

siktslyftning. Den

nya kanalen lovar att

ha fokus på under-

hållning, och har re-

dan nu en stark sam-

ling program i sin

framtida tablå. Här ska bland annat homofavo-

riten Glee visas i fortsättningen, och här kom-

mer även en ny svensk Big Brother att visas.I

TV11 ska även serier som Glee, Heroes, Califor-

nication, 30 Rock och American Idol visas. Och

så blir det underbar drag-

reality med RuPaul i

läckra  Rupauls Drag

Show Race.Andra nyin-

köpta serier som ska vi-

sas är Mixed Signals, Rai-

sing Hope och Worst Week.

En kanal för oss?

Start den 19 januari för TV11

ronnys

Dragrace i nya
kanalen Tv11

“Och så blir det
underbar drag-
reality i läckra

Rupauls dragrace” 

D

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Glee.
Bögen Kurt har
hamnat i fokus
ännu mer under
säsong två som
drar igång på
nya TV11 i
januari. Och
han har fått sig
en flirt som
både sjunger
bra och är helt
jävla dreamy.

Stjärnorna på
Slottet.
Ska bli kul att
se hur det står
sig mot höstens
storsuccé Så
mycket bättre.
Kan Niklas
Strömstedt och
Monica
Dominique
mäta sig med
Petter och September?

Babbens 
berättarröst.
Man fattar vil-
ken genial kom-
mentator Helge
Skoog är i Halv
åtta hos mig när
man hör Babben
Larsson kom-
mentera
Restauarang i
vårt vardagsrum
på samma sätt. Burr vad dåligt!

vill se i
tablån

I amerikanska Sundance-kanalen
visas en skön liten realitypärla
som handlar om vänskapen mel-
lan straighta kvinnor och gaykil-
lar i New York.Vi får följa fyra
olika par i nämnd konstellation
och se hur deras förhållanden ser
ut, vad de egentligen tycker om
varandra och hur de lärde känna
sin kompis. Det här är PRECIS
vad vi vill se i en svensk kanal.

Girls who like 
boys who like boys

The Comeback
En av få komediserier
som jag verkligen skrattat
mig sönder och samman
åt är Lisa Kudrows The
Comeback.Vänner-stjär-
nan gjorde den avdanka-
de skådisstjärnan Valerie
så sorglig och så naiv.
Men såå rolig.

TV

Lone Star
I höstas hade den ameri-
kanska oljesåpan Lone
Star premiär. Tyvärr flop-
pade den hårt och lades
ner.Tyvärr säger jag som
älskade James Wolks sårba-
ra bedragare med en pus-
hig pappa och två fruar i
två olika städer.

My so-called life
Den här kultförklarade
serien lades ned efter en
säsong under tidigt 90-
tal. Både jag och kritiker-
na älskade  Claire Danes
tonårsångestserie (och
Jared Letos Jordan
Catelano), och den hade
kunnat bli en klassiker.

TV-trissen:Tre bra serier som lades ner alldeles för tidigt

3 tv-tider i
Januari!

Bröllopet – bakom kulisserna
En film om förberedelserna inför
det kungliga bröllopet i somras.Vi
möter alltifrån artister och SVT-
folk till kockar och hovfurier .

27 dec kl 20.00, SVT1

No Ordinary Family
Vi bad dom köpa in den, och nu
är den här. Dramaserien om en
familj med superkrafter går hyfsat i
USA. Hur funkar den här?

2 januari 20.00, Kanal 5

Sissela Kyle – Dina dagar är
räknade
SVT har spelat in vår favoritkome-
diennes Calle Norlén-skrivna
enmansföreställning från stock-
holmska Rival och visar den dagen
innan nyårsafton. Hurra!

30 dec, 20.00, SVT2

En doku om det kungliga
bröllopet, en ny överna-
turlig serie och en Sissela.
Detta ska absolut inte mis-
sas i januari!

-26-
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BILJETTER: 145–525 KR
LÄS MER PÅ WWW.BERWALDHALLEN.SE 

I SAMARBEtE MED

TORSDAG 6 JANUARI 
KL 18.00 / 20.00

Två kONSeRTeR  
– Två pROGRAm!

SveRIGeS RADIOS 
SYmFONIORkeSTeR
ANU TALI DIRIGENT

kAROLINA BLIXT
LAGAYLIA FRAzIeR
SARA JANGFeLDT
mARIANNe mÖRCk
eLIN ROmBO

LAGAYLIA 

FRAzIeR eLIN
ROmBO kAROLINA

BLIXT mARIANNe

mÖRCk ANU 
TALISARA

JANGFeLDT

med
kondom

är jag mer
avslappnad
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I höst har hon har badat med Christer Sjögren, tränat med Anja Pärson, dansat med 
Andreas Lundstedt och gråtit med Arja Saijonmaa. Nu ska Carina Berg hoppa i galastassen 
och festa loss med QX-publiken på Cirkus. Hon ska nämligen leda hela Gaygalan.

FOTO daniel ohlsson

carina 
leder 
gaygalan 
2011

-29-

i har älskat henne ända sedan hon var
Annika Lantz sidekick i radio. När
hon sen tog steget till tv växte vår kär-

lek för Fröken Berg ännu mer. Hennes fantas-
tiska intervjuprogram Berg flyttar in har blivit ett
tv-måste av rang.

Förra året var hon nominerad i tre katego-
rier på Gaygalan, och i år är hon återigen
nominerad, denna gång i kategorin Årets Vi
Älskar Dig. När man får så mycket kärlek så
kände vi att det bara finns en väg att gå:Att be
henne vara konferencier för Gaygalan 2011.
Och Carina tackade till vår stora glädje ja..

Carina, du ska vara konferencier för
Gaygalan 2011, hur känns det?

– Ja men, shit.... Det känns askul! Det är ju
enda galan i Sverige där publiken vet hur man
uppför sig, det vill säga kärleksfullt, högljutt och
fabulöst!

Vad kände du när du fick frågan?
– I helvete heller! Jag är livrädd för galor

eftersom jag tänker att jag måste vara Henrik
Schyffert-tuff-och-vass.

Vad fick dig att säga ja?
– QX-människornas flirt. Dom har

LOVAT mig att det går bra att bara vara sig
själv. Och att glad är det nya tuffa.

Vad ser du mest fram mot?

– Jag vet ju inte riktigt än... Allt är ju så
sablarns hemligt. Men det ska bli skitkul att
dricka champagne på efterfesten med alla som
vill.

Finns det något du bävar för?
– Pfhyyy... Bäva är mitt mellannamn! Don't

get me started! 

Visste du att det är den 13:e galan i
ordningen?

– Oj, coolt!
Du har ju varit på en del gaygalor

tidigare, några minnen?
– Väldigt suddiga.... Och tur är nog det!

Efter sista gaygalan jag var på hittade Kristian
mig naken i soffan hemma mitt i natten.
Tydligen var jag på oerhört gott humör, skratta-
de och skojade och plockade ur 100 hårnålar
som jag strödde över golvet i små formationer.
Sedan kräktes jag hela nästa dag.

Hur har ditt gay-år varit?
– Väldigt hetero. Dagis, grönt snor, bergvär-

meinstallation,Täby centrum, weber grill... Ja,

fy fan. Nu räcker det. 2011 blir Carinas gay-år!    
På galan koras ju bland annat Årets

Homo, vem är din egen årets homo?
– Tre faktiskt! Min sons gudpappor. Öser

kärlek och Dior-nallar över min pojke. Och
min fina vän som är den starkaste jag känner.
Hon orkar mer än någon skulle behöva orka.
Peter, Joel och Johanna, jag älskar er.

Så, den 14 februari står Carina Berg på
Cirkus scen för att leda årets stora gala. Och
precis som vanligt är allt som händer på galan
hemligare än hemligast. Men vi vet att Carina
knappast kommer att vara ensam på scenen.
Hon kommer att få sällskap av vackra vinnare,
piffiga prisutdelare och sjungande stjärnor.
Så, sätt ett gigantiskt hjärta över Alla Hjärtans

Dag i 2011 års almanacka.Vi lovar att Cirkus
kommer att explodera.Av kärlek.

Biljetterna till Gaygalan släpps på ticnet.se 
onsdagen den 15 december.

V

”nu räcker det. 
2011 blir Carinas

gay-år!”
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GAYGALAN
ÅRETS HOMO/BI

ÅRETS Hetero

ÅRETS keep up the good work

Mia Skäringer kan konsten att roa på ett smart sätt. Hennes
bästsäljande bok blev föreställning som nu går för utsålda hus
Sverige runt. Dessutom gjorde hon succé som Felix
Herngrens fru i Solsidan. Det finns många skäl att älska Mia!

Robyn är en av de absolut coolaste och vettigaste hetero-
brudar vi vet. Och i år är hennes plats här lika självklar som
den respekt, kärlek och glädje hon ger oss. Det finns ingen
som helst anledning till att hon ska fortsätta dansa ensam.

Birgitta Ohlssons namn dyker alltid upp när det börjar van-
kas Gaygala. För är det nåt HBT-Sverige vet så är det att
den här kvinnan sedan länge stått på vår sida och hon är
inte otydlig med att visa det. Är detta hennes år?

Först gjorde han Gossip till en Göteborgshit. Sen lyfte han Bee
Bar till ett löjligt populärt partymåste. Han ser även till att Bee
syns under såväl HBTQ-festivalen som Pride, och så är han en
stor kraft i Bees årliga WAD-insamling. En sann förebild.

Inte nog med att han år efter år lockar folk till klubben
Wonk, han driver dessutom lyckade sommarklubben G-
Bar och fredagshiten Pour Le Pedes. Malmö borde resa
staty över den här driftige homoentreprenören.

Mommas dynamiska duo driver flatsuccén på Södermalm
med säker hand, och de ser ständigt till att förnya sitt fram-
gångskoncept. Men grunden, prisvärd mat, kul artistspel-
ningar, varierande dj:s och harmoniskt häng består givetvis.

anders pihlblad
I TV4 ser vi honom ställa politiker
mot väggen, alltid påläst och
respektfullt. 2010 var Anders
Pihlblads år, nyförlovad med pojk-
vännen Henrik kom han ut i QX,
och släppte dessutom den omtalade
boken ”Drevet går”. Blir han dess-
utom Årets Homo?

Elisabeth Ohlson 
wallin
Fotografen och konstnären skapade
återigen rubriker i media, den här
gången med utställningen Jerusalem
till vilken hon tagit bilder som
kommentar till olika citat från
Bibeln och Koranen. Elisabeth är en
sann förebild och kämpe!

Lotta bromé
Åh, lovely Lotta! Att under veckor-
na få ta del av din blandning av
aktualiteter och trivialiteter är ett
sant nöje. Få behärskar din förmåga
att ställa de rätta frågorna som både
smeker och har klös, och få besitter
din värme och trygghet.
En äkta Radio Romance.

Eddie Razzaz
Efter att två Idol-flator lagt beslag
på Årets Homo-titeln får nu även
en snygg och talangfull bög chan-
sen. ReBound-sångaren, som kom
ut i maj i QX, fick fint support från
bandkollegan Rabih. Och ett par
hits blev det också i ”Hurricane”
och ”Not Helpess”.

Ulrika Westerlund
Sveriges hårdast arbetande flata?
Underbara Ulrika jobbar ständigt
för att förbättra situationen för alla
oss i HBTQ-communityt, på alla
fronter, och när andra trappar ner så
trappar hon upp. Som RFSL-ordfö-
rande drar hon ett tungt lass, och
hon gör det med den äran.

nominerade till:

mia skäringer robyn birgitta ohlsson

Markus Gisslen Joakim “Joe” Nilsson Anna Högkil & Titti Blixht
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2011ALAN
ÅRETS Gayställe

Momma
Var är flatorna undrar ni? Här sva-
rar vi. Finns det någon brudgillan-
de tös i Stockholm som inte glider
in på Söderfavoriten Momma så
ofta de kan? Söderbistrot är och
förblir en fantastisk samlingsplats
för alla som gillar bra mat, goda
drinkar, skön musik och festfeeling.

Zipper
Fjolårsvinnaren Zipper fortsätter
sitt segertåg. Med dansgolv för alla
smaker, trevlig personal, en skön
mix av människor och ett kanonlä-
ge mitt i stan är klubbsuccén ett
faktum.Tobbe Nyman och compa-
nys partyhit har verkligen alla för-
utsättningar att bli långlivad.

Torget
Tioårsfirande Torget håller ett sta-
digt grepp om huvudstadens HBT-
crowd.Att glida in på den varma
“restaubaren” i Gamla Stan för ett
glas, en bit mat eller lite span känns
lika självklart som solen.Where
Everybody Knows Your Name?
Abso-fuckin-lutely.

gretas Bee Bar
Göteborgs senaste partyborg lockar
vecka efter vecka dans- och ming-
elsugna göteborgare. Och det med
besked! Markus Gisslens finger-
toppskänsla har återigen  skänkt
Sveriges andra stad ett ställe med
varm atmosfär, bra crowd, och ett
sjujäkla party. Kärlek!

ÅRETS artist

Vilket år för Robyn! Tre tokhyllade plattor, stora framgångar
utomlands och älskad av såväl kreddeliten som svennebanan.
I år har hon haft fler hits än andra artister har under en livs-
tid, och hon är tveklöst vår ohotade popdrottning just nu.

Vilket år för ex-Snookaren! Ordkonstnären Oskar hyllades
för plattan ”Vilja bli”, och fick hits med Ack, Sundbyberg, Från
och med du och Genom eld. Hans personliga poptexter och hit-
känsliga harmonier är kort och gott en vinnande kombo.

Äntligen fick sköna September det svenska genombrott hon
förtjänar.Vecka efter vecka visade hon bredd på sin musikalitet
i Så mycket bättre, och hennes fantastiska danshits rusade upp
för listorna. Och hur bra är inte nya rökaren Resuscitate Me?

robyn Oskar Linnros September

ÅRETS duo

Vinterns sötaste filmpar är givetvis Fyra år till-paret David
och Martin alias Björn Kjellman och Eric Ericson. Deras
självklara kemi greppade våra hjärtan, och för oss är den här
nomineringen självklar. Kärlek belönas så klart med kärlek.

Straight så det förslår, men vad gör det? Kärlek känner inga
gränser, och vi vet att ni liksom vi grät floder under det där
talet då Daniel bedyrade sin kärlek för Victoria. En så här söt
kärlekssaga får alltid ett fint slut. Och en gaygalanominering.

Finns det något som slår en tjusig comeback? Nope. Den
här dunderduon från åttitalet gjorde en bejublad återkomst
med dvd-samling, bok och show. Och vi insåg hur mycket
de saknats på den svenska humorhimlen.

Björn Kjellman & Eric Ericson Prinsessan Victoria & Prins Daniel Lill-Marit Bugge & Anna-Lena Brundin
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Veteranen Gretas gör comeback i
den här kategorin under sitt tret-
tonde år.Aslans straightfriendly
nöjespalats fortsätter alltså att vara
en klart lysande stjärna på
Göteborgs klubbhimmel.Tänk vad
bra musik, snygga bartenders och
en jädra partystämning kan göra!
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ÅRETS utländska låt

ÅRETS drag

ÅRETS vi älskar dig

Årets mest explosiva duo levererade en poplåt som hette
duga. Beyonce och Gaga som det mördande läckra paret i
vansinnigt heta kreationer fick oss alla att sjunga och dansa
med i deras catchiga hit från våren 2010.

Hit-Kylie kom i år tillbaka på popscenen med den här
utmärkt smekande electropoppastejen. Förutom att vi alla
älskar den genomsexiga och homovänliga videon så är det
sjukt svårt att sitta still till den här euforiska sommarhiten.

Minsann... en bög som kan konkurrera med Gaga och
Kylie? Inte illa pinkat av den amerikanske uppkomlingen
som älskar kajal och snyggt poprockiga refränger. Här får
han kärlek för sin Pink & Max Martin-skrivna dänga.

Lady gaga & beyonce “telephone” Kylie Minogue ”All the lovers” Adam lambert ”Whataya want from me”

Snygga blondiner kommer alltid i par: Lili & Susie, systrarna
Graaf, och nu Dark Ladies. Det stockholmska draggänget
syns ofta showa loss i läckert glittriga nummer till moderna
hits, och vi bara älskar´t.True talang.

Malmös snyggaste trio fortsätter att visa prov på dragtastic
underhållning. Babushka, Elektra och Carina de Soleil har i
höst tagit med malmöiterna på en resa med Moulin Air, en
tillfällig flykt från den grå vardagen.

Den här skojfriska galatrion har genom åren roat oss med
sina dragupptåg, ofta med support av Sveriges artistelit. I år
har de bland annat uppträtt på 90´s under Stockholm Pride,
och gjort stor succé under WAD-galan på Kolingsborg.

Dark Ladies cabaret moulin Diamond Dogs 

Än en gång får vi ett bevis på hur omtyckt fina Carina är.
Hennes Berg flyttar in är lika genialt som det är bra, och vi
önskar alla att hon flyttade in sin rullväska i vårt hem. Så
Luuk, move over. Vi vill också komma åt Carinas hjärta.

Efter fjolårets gaygalasuccé är det ingen tvekan om att
Maria hör hemma i den här kategorin. Med sitt stora hjärta,
sin oändliga naivitet och alla underbara Montazami-ismer
har Hollywood-amazonen för alltid en plats i våra hjärtan.

Han knep inte riktigt en plats bland Årets Heteron, men visst
älskar vi Petter? QX coverboy från maj har i Så Mycket bättre
visat vilken grymt skön kille han är, både på scenen och
utanför. En tuff grabb i snyggt fodral är alltid rätt. Så klart!

Carina Berg Maria Montazami Petter
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ÅRETS svenska låt

“Dancing on MY Own”
Robyn
Årets sommarhit var för en gångs
skull ingen hjärndöd playaplåga,
utan en genialt läcker popdänga
som toppade alla listor. Robyns
vemodigt mästerliga anthemdisco
startar vilket dansgolv som helst.

“Manboy”
Eric Saade
Näst flest röster av folket i årets
Mello fick såklart Saades vatten-
dansande popdänga. Kempes dun-
derrefräng gav unge Eric är årets
svenska genombrott. Och visst sjut-
ton hade den gjort succé i Oslo?

“Mikrofonkåt”
September
När September gjorde klubbig
disco av Petters raphit bubblade
Sverige över av positivism. Suget
fick September att hetssläppa låten
och vips toppade den alla listor.
Klart att det är en av årets låtar!

“Kom”
Timoteij

“Från och med du”
Oskar Linnros
Mr Linnros luftiga popmelodi
med den vemodiga texten fick alla
att känna igen sig i avslutade för-
hållanden-situationen. Oskar
Linnros är Sveriges nye popprins,
och vi älskar hans snygga poplyrik.
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Det läckert eurovisiondunkiga
introt får oss fortfarande på fötter.
Skövde-kvartettens trallvänliga och
charmiga schlagerdänga är en av
årets största hits och har ett långt
liv framför sig på schlagergolven.
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ATT TÄMJA ETT GLAS.
Enligt den grekiska mytologin sägs det att den som lyckas fånga och tämja en Pegasus får en trogen följeslagare livet ut. 
Vi vågar påstå att detsamma gäller den som kommer över en av Kjell Engmans spektakulära glaspjäser med samma 
namn. Välkomna att se Kosta Bodas nyheter på NK Glas, Porslin & Kök.

NK STOCKHOLM: MåNdag–Fredag 10.00–20.00. Lördag 10.00–18.00. SöNdag 12.00–17.00. HaMNgaTaN. 08–762 80 00.

NK göTebOrg: MåNdag–Fredag 10.00–19.00. Lördag 10.00–17.00. SöNdag 12.00–16.00. öSTra HaMNgaTaN 42. 031–710 10 00. NK.Se.

nk GLAS, PORSLIn & kÖk 

Pegasus Kosta Boda design Kjell engman 
vas 3500:– och skål 3500:–. 
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www.regnbagsmassan.nu

Livets källaLivets källa

Gott Nytt År! önskar Regnbågsmässan

ett nytt år, en tankens möjlighet till ny början 
och nya tag. Var hittar jag min brunn, min källa, 
mitt vatten? Hur hittar jag min källa, min botten, 
mitt centrum?
Medan isen ligger frusen hård tinar vi upp själens längtan 
och borrar provhål på jakt efter källan med friskt vatten.

irma schultz keller, aktuell med albumet Blank is 
med sånger av Joni Mitchell, är gästartist. (Den här gången 
får vi ha henne alldeles för oss själva ;-)

regnbågsmässa SÖN 16 JAN kl 18 i So a kyrka, Söder

»Se, jag gör allting nytt.«

RIHANNA
THE LOUD TOUR 2011

WITH SPECIAL GUESTS

31 OKTOBER
 MALMÖ ARENA 

1 NOVEMBER
 STHLM ERICSSON GLOBE

WWW.RIHANNANOW.COM

A LIVE NATION PRESENTATION IN ASSOCIATION WITH 
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTERTAINMENT

Albumet 
’LOUD’ ute nu

MALMÖ: LIVENATION.SE, MALMÖ ARENA 
077-578 00 00, TICNET 077-170 70 70 
SAMT TICNET-OMBUD. 

STOCKHOLM: LIVENATION.SE, STOCKHOLM 
GLOBE ARENAS BILJETTKASSA 077-131 00 00 
SAMT TICNET-OMBUD.
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ÅRETS tv-program

ÅRETS tv-stjärna

ÅRETS bok

ÅRETS film

Höstens tv-snackis har en given plats i den här kategorin.
Vilket genidrag att låta artister samlas och framföra varandras
låtar! Och vilka covers de gjort! Så mycket bättre är verkli-
gen tv när den är som allra bäst.

Äntligen en svensk komediserie som är ROLIG! Succén
om medelklassens bestyr i villaförorten blev vårens stora tv-
hit och äntligen fick Felix Herngren, Johan Rheborg, Jossan
Bornebusch och Mia Skäringer material värdigt deras talang.

Receptet bakom en tv-framgång är ofta originalitet, och
visst tusan är den här färgglada musikalkomedin ett uni-
kum? Kul karaktärer, smart manus, roliga repliker och snyg-
ga musiknummer. Och vettig homoproblematik.

Så mycket bättre Solsidan Glee

Blombergs imitationer av såväl Lill-Babs som Anna Anka har
blivit rejäla YouTube-snackisar. I SVT:s Robins har en av
landets mest träffsäkra komiker visat att hon är så mycket
mer än sin underbara Kvarteret Skatan- figur “Kåta Gun”.

Under våren ledde Måns med säker hand den där sexveck-
orsturnén som ses av halva folket. Den 24-årige lundapågen
gav oss trygghet, humor och precis den där glimten i ögat
som en perfekt programledare ska ha. Mr Måns, 12 points! 

Maria skulle kunna sitta och måla naglarna i en timme och
vi skulle ändå titta. Sveriges absolut mest älskade
Hollywoodfru fortsätter att locka tittare till realityserien om
fruarna i Lala-land, och vi är fortfarande betagna av henne .

Anna Blomberg Måns Zelmerlöw Maria Montazami

Veteranen Lodalen fortsätter att intressera. I Tiger får vi lära
känna Connie som växer upp i 70-talets Jönköping med en
stor hemlighet. Vi var fast från sida ett, och jublade efter
sista sidan: Så här ska unga brudars sexualitet skildras!  

Sandreyos debut om 16-årige Filip som blir kär i den kri-
minelle fotbollsspelaren Emilio har under hösten smält hjär-
tan.Att skildra att homo- och bisexuella existerar inom den
machofierade idrottsrörelsen är helt klart en fräsch bokidé.

Boije af Gennäs första bok i trilogin Högre än alla himlar
utspelar sig under åren 2000-2003 och kom lagom till hösten
så vi kunde krypa upp i soffan och få ta del av bokens karak-
tärer, däribland gaykillen Hjalle.Andra delen bums tack!

“Tiger” “Ung, bög & jävligt kär” ”Högre än alla himlar”

Den svenska rom-comen fick en efterlängtad upprättelse i
och med den här Tova Magnusson-regisserade höjdaren. Helt
plötsligt kändes politiker lite...sexigare. Den mysromantiska
kritikersuccén känns löjligt given i den här kategorin.

Flatfilm? Pyttsan. Sommarens relationskomedi med stänk av
drama är en film för alla. Lisa Cholodenkos kaliforniska
adoptionsstory är en av årets bästa, och Annette Bening och
Julianne Moore strålar som struliga Jules och skärpta Nic.

Tom Fords hjärtslitande drama om en man som mister sin
stora kärlek träffade oss rakt i solar plexus. Sällan har en
film varit så träffsaker i sitt skildrande av saknad. Och sällan
har en film varit så satans snygg.

Fyra år till The Kids are alright en enda man
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ÅRETS scen

göteborgspriset

öresundspriset

En fantastiskt vacker men sorglig pjäs drabbade publiken på
på Stadsteatern i somras. Pride består av två parallella hand-
lingar, en på 50-talet och en i nutid. Den handlar om kärlek,
svek, ensamhet och rädsla. Och den är förbannat bra!

Mia Skäringers scenshow spelas för utsålda hus runt om i
Sverige.Var hon än är så lovordas hon för sitt nakna, humoris-
tiska och frispråkiga sätt. Och jublet vill aldrig ta slut!

Under sin avskalade oerhört mäktiga höstturné bjuder Peter
på stora hits, små floppar, vackra covers och enormt vettigt
mellansnack i en salig blandning. Få artister kan skapa den
där magiska närheten med sin publik som vår Peter kan.

pride mia skäringer ”dyngkåt och hur
helig som helst”

En kväll med Peter Jöback

OMG! Den här heta 13-åringen är faktiskt Sveriges äldsta
bögklubb och håller fortfarande ett stadigt grepp om
Göteborgsgaysen och deras vänner.Aslan och hans gäng vet
hur man startar ett party och håller igång det.

Göteborgs årliga konst- och kulturfestival för HBTQ-commu-
nityt och våra vänner växer sig starkare för varje år, och i som-
ras fullkomligt exploderade festivalen.Vi älskar att man genom
regnbågskulturen uppmuntrar till ett tolerant Göteborg.

Beebar ligger i centrala Göteborg och ägarna Ulf och Sten
hade Köpenhamnsstället Oscar som förebild när de skapade
detta ”straightfriendly” ställe där tanken är att man skall
kunna komma in och bara vara. Precis så känns det på Bee.

Gretas HBTQ-festivalen Bee Bar

Malmöfavoriten fortsätter att locka folk. Med smart svängiga
dj:s, bra stämning och skönt folk så är det givet att vi åter-
vänder. Dessutom vill vi plussa för alla kul extratillställningar,
som exempelvis Lady Gaga-festen och Halloween. Love it.

Fritidshänget för alla mellan 13-20 som är hbtq eller nyfi-
ken på homo, bi, trans och queer har blivit ett poppis tillhåll
i Malmö.Vi älskar när det tas initiativ för kidsen och det är
extra kul att ni uppmärksammar detta med en nominering.

Dunderdrugorna fortsätter att imponera på Skåne med
extremt mycket glamour, snygg koreografi och en satsning
på traditionell dragshow. Och vi gissar att självdistansen och
förmågan att driva med sig själva också bidragit till hajpen.

Wonk Habitat Q Cabaret Moulin

-37-
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galakommentar
å där ja. Nu är nomineringarna
till Gaygalan 2011 offentliggjorda.
Tusentals röster har strömmat in

till QX-redaktionen sedan vi uppmanade
er att komma med förslag till vilka ni tyck-
er var bäst under det gångna året.

Och de som nu nominerats är en kul
samling av fräscha nykomlingar och åter-
kommande älsklingar.

Två av årets QX-covergirls finns bland
de nominerade: Robyn och September.
Två coola blonda och talangfulla brudar
som tokälskas av gaycommunityt. Båda två
har nominerats som Årets Artist och till
Årets Svenska Låt. Robyn har även chans
på Årets Hetero-titeln.

Förra årets stora Gaygala-ögonblick
inträffade när Maria Montazami intog

Cirkus scen till öronbedövande jubel. Och
visst älskas Hollywoodfrun fortfarande. I år
har hon åter chans att plocka hem kärleks-
priset Årets vi-älskar-dig, samt Årets tv-
stjärna, där hon slåss mot Melodifestivalens
Måns Zelmerlöw och fantastiska imitatö-
ren och komikern Anna Blomberg.

På musikfronten har vi utökat katego-
rin Årets Svenska Låt till fem nominerade.
Dels för att det är en kategori alla röstare
har en åsikt om, dels för att vi vill visa att
HBT-röstarna tänker brett i den kategorin.
Den tidigare så schlagertäta klassen har i år
fått popfärg av Robyn, Oskar Linnros
och September. Men givetvis återfinns här
också de poppiga schlagerhitsen Kom och
Manboy. Låtarna som nästan nominerades
var Hang With Me (Robyn), Keep On

Walking (Salem al Fakir) och Kärleksvisan
(Sarah Dawn Finer).

I kategorin Årets Gayställe klämde sig
två Göteborgsklubbar in, och stockholmska
Torget gjorde comeback i kategorin de

tidigare vunnit. Fjolårets vinnare Zipper får
nu dessutom åter konkurrens av überpopu-
lära Mommas. Det blir en hård fight...

Vidare: Om ni tycker att det är märk-
ligt att det är tre TV4-program som nomi-
nerats till Årets TV-program så kan vi
avslöja att de två som inte riktigt räckte

ända fram också visas i kanalen. Berg flyttar
in och Halv åtta hos mig snuvades på nomi-
neringar, precis som Svenska Hollywoodfruar,
Modern Family och Filip & Fredriks Lite
sällskap.

Och avslutningsvis: Vilken fantastisk
uppställning i galans tyngsta kategori! Äls-
kade Lotta Bromé, som var nominerad i
fjol, ställs mot modiga fotografhjälten
Elisabeth Ohlson Wallin, och kämpen
tillika RFSL-hjältinnan Ulrika
Westerlund. Släng även in duktiga politis-
ke reportern Anders Pihblad och talang-
fulle ReBound-hunken Eddie Razzaz,
och vi har en match som heter duga.

Så nu gäller det, vem vill Du se som
vinnare på Cirkus den 14 februari nästa år?
Klicka in på qx.se och gör din röst hörd.
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”vi vill visa att
HBT-röstarna
tänker brett”
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STAGE MAGIC PRESENTERAR

ETT HELT NYTT ÄVENTYR

MARKOOLIO
& Benjamin Wahlgren 

/ Hannes Alin m fl 
Regi: Staffan Götestam

Av Astrid Lindgren

Biljetter: 08-20 50 00 
SJ 0771-75 75 75, www.sj.se/upplevelser 

& i SJ Resebutik. www.ticnet.se 077-170 70 70   
www.karlssonpataket.com F
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Världens 

bästa 

julklapp!
Världens 

bästa 

julklapp!

JULENS BILJETTER SNART SLUTSÅLDA
SPELPERIOD 26/12 – 17/4

Trött på
att vänta 
på taxi?
Bo hos oss 
istället!

Mellan 22 december och  
9 januari erbjuder vi dig  
som QX-läsare att bo på  
Scandic Park för 
690 sek/natt.

Priset är per rum och natt, stor frukostbuffé ingår. 
Gäller mellan 22 dec, 2010 och 9 januari, 2011. Boka per 
mail på park@scandichotels.com.  
Uppge kod: QXpark när du bokar. 
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qx anropar högkvarteret

-38-

ögkvarteret är lite som ett queert
Kinderägg, med scen, bar och galle-
ri i ett. Utifrån ser det inte mycket
ut för världen: en rosa neonskylt på

Närkesgatan i Stockholm med texten ”bar”
och en trappa ner i ingenting.

– Känslan ska vara lite som Alice i
underlandet. Gästen går ner i en sunkig
betonggång och tänker ”vad är det här, det
luktar lite illa” men så öppnas dörren till
någons fantastiska, flärdfulla vardagsrum,
säger Hanna Wildow, som driver
Högkvarteret på heltid tillsammans med
Elin Sandström Lundh.

Stället är kolossalt genomtänkt, där varje
val flasköl och veganrätt är väl motiverad.
Kaffet som landar framför mig är inget
bränt barblask, utan en dubbel espresso med
stänk av vanilj. Opretentiös kvalitet.Att
konceptet funkar syns på det diplom som
hänger över baren: Årets bar 2009, enligt
tidningen Stockholm City.

– Och då hade vi bara haft öppet några
månader, säger Elin Sandström Lundh nöjt.
Inspirerade av sina favoritställen i Berlin
(Wohnzimmer, Rum Trader m. fl.) har de
skapat en ruff hemma-hos-aktivist-farmor-
känsla i restaurang Roxys källare. De grova
betongväggarna har målats vita eller täckts
med storblommiga tapeter och speglar i
guldram. Inredningen är lika brokig som
klientelet; alltifrån pinnstolar och stoppade
fåtöljer till trampsymaskiner och barstolar

formade som kvinnoben har hämtats hem
under ändlösa second-hand-safaris genom
Norrland.

– Dels finns det ett miljötänk i att
använda gamla saker och dessutom är det
rätt charmigt när alla ting är lite udda. Idag
ser ju till och med alla mackor identiska ut
när du går ut, säger Hanna Wildow.

Sedan tidigare driver Hanna och Elin
den queerfeministiska föreningen Idyll, och
tanken när de i augusti 2009 flyttade ner i
Roxys källare var att skapa en mötesplats för
människor och kultur som inte får utrymme
någon annanstans.

– Vi saknade själva ett ställe i Stockholm
där vi trivdes, ett ställe som erbjuder på
något annat än det som finns överallt
annars.Vi har medvetet valt att vara lite
utanför på det sättet, förklarar Hanna.

Om någon har en åsikt eller uttryck,
står Högkvarteret för utrymmet. Fem kväl-
lar i veckan ordnas spelningar, temakvällar,
konstutställningar och författarsamtal.

– För mig var det en milstolpe när
Dorian Wood, en artist från Kalifornien,
kontaktade oss och ville göra sin enda
Sverigespelning hos oss, för att han tyckte vi
hade ett bra tänk, säger Elin.

Vilken är drömartisten?
– Anthony and the Johnsons vore

obeskrivligt coolt.Varje gång någon stor
artist är i Sverige så mejlar vi och frågar om
de vill komma.Vi är lite knäppa på det sät-

tet, det finns inga gränser för våra drömmar.
Någon dag nappar det och så står Lady
Gaga där.

35-åriga Michaela Vestermark är en
av dem som uppskattar Högkvarterets kul-
tursatsning.

– Jag gillar försöket att hitta de lite mer
smala och alternativa uttrycken. Jag uppskat-
tar även initiativet med tryckarkvällar och
deras Buffy-tribute.

Men att alltid dela ut godis till alla är
inte gratis:

– Eftersom lokalen bara rymmer 150
personer och vi aldrig tar högre inträde än
60 kronor så är det svårt att få ihop den
ekonomiska ekvationen.Vi är väldigt bero-
ende av kulturstöd, även om 20 000 kronor
för ett helt år täcker långt ifrån allt, säger
Elin.

– Samtidigt har vi våra principer att inte
någon ska arbeta gratis.Vi har så många
stödhjul som stöttar oss, och betalar alltid –
om än symboliska summor.

Ni satsar mycket av er själva i det
här.Vad får ni tillbaka? 

–  Vi får alltid en massa kärlek, men eko-
nomiskt kommer ersättningen aldrig att
motsvara arbetet. I våras fanns en period när
jag kände att jag inte orkade mer, säger
Elin. Men efter en omstrukturering i somras
har de fått hjälp av flera ”fantastiska prakti-
kanter” och för första gången kan Elin och
Hanna vissa kvällar unna sig att vara gäster i
sin egen bar.

– Det är en fantastisk känsla.Att bara

luta sig tillbaka och se allt fungera ger en
nästan euforisk känsla.

h

Ett galleri, en scen och en bar? Men det är ju tre önskningar på en gång! 
Det går ju faktiskt inte … Eller? QX anropar Högkvarteret i Stockholm. 

”Varje gång någon stor artist är i
Sverige så mejlar vi och frågar om 

de vill komma,Någon dag nappar 
det och så står Lady Gaga där.”

AV mats bax FOTO mats bax

Hanna Wildow (t.v.)
Ålder: 27. Från: Örebro
Är bland annat: Genusvetare 
och utbildningskonsult.

Elin Sandström Lundh
Ålder: 27. Från: Gävle
Är bland annat: Genusvetare 
och medförfattare till boken 
”Vi är misfits!”

Högkvarteret 
tipsar: 

Från menyn:Vegetariska piroger
med vitlöksmajonäs och vitkålssallad 95:-

Från baren: Vin: Otto Marzo, vitt,
ekologiskt 60 kr, Öl: IPA 69 kr, Stor stark
43 kr, Drink:Ain’t no broke about this
mountain.

I högtalarna: Edith Piaff, Nina
Simone och Janis Joplin.
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Bäddat för minnesvärda
stunder i Thailand.

Vi ger dig ett Thailand som du inte hittar någon annanstans. Här ser du 
några utvalda munsbitar. På Fritidsresor.se guidar vi dig till designhotell, 

äventyrliga ö-luffarpaket och nyheter på populära semesterorter. 
Missa inte din plats.

Stranden nedanför Blue Couples Cape Sienna, Phuket.

Regnbågsrabatt

1 500:-
Bara för dig som 

läser QX.

BOKA SENAST 31/12 
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Upplev en annan
sida av vintern.

Vi ger dig hela Thailand
Ta en paus från verkligheten vid Thailands stränder. Vi 
flyger dig nonstop till Phuket, Krabi och Bangkok och 
visar vägen till fartfyllda badorter och orörda lilleput-
töar, lyxiga designhotell och enkla bungalows på 
stranden. Välj en semester som passar dig så lovar vi 
dagar att minnas för alltid.

Alltid nonstop med TUIfly Nordic
Du flyger med vårt eget flybolag TUIfly Nordic, antin-
gen i Jumbojet eller i Boeing 767 som har individuella 
TV-skärmar och film on demand. I båda finns tre 
klasser ombord så att du kan välja den komfort du 
önskar och göra även flygresan minnesvärd.

På tu man hand
Vill ni bara ha tid för varandra? Koppla av helt utan 
krav i en miljö som är skräddarsydd för sköna stunder? 
Då ska ni titta närmare på våra Blue Couples-hotell.

För många är vårt Thailand drömmen om 
paradiset. Här möts du av varma leenden, 
vita stränder, gröna öar, ljuvlig mat och 
storslagen natur. Sommar som vinter. Det 
är inte konstigt att så många resenärer 
återkommer år efter år.

THE ACCESS POOL RESORT & SPA FFFF 

Karon Beach 9 398:-
Pris per person med del i dubbelum på The Access Pool Resort & Spa FFFF, 
1 v fr Arlanda 6/3. Regnbågsrabatt 1500:-/bokning (750:-/pers) avdragen. 
Kan ej komb. med andra erbjudanden. Begränsat antal platser.

BHANDARI RESORT FFFF

Khao Lak 8 998:-
Pris per person med del i dubbelum på Bhandari Resort FFFF, 1 v fr Arlanda 19/3. 
Regnbågsrabatt 1500:-/bokning (750:-/pers) avdragen. Kan ej komb. med andra 
erbjudanden. Begränsat antal platser.

BLUE COUPLES CAPE SIENNA FFFF+

Kamala Beach 9 598:-
Pris per person med del i dubbelum på Blue Couples Cape Sienna FFFF+ , 1 v fr 
Arlanda 6/3. Regnbågsrabatt 1500:-/bokning (750:-/pers) avdragen. Kan ej komb. 
med andra erbjudanden. Begränsat antal platser.
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Upplev en annan
sida av vintern.

Parhotell för kräsna 
På Blue Couples finns inga knatteklubbar och inga 
barn under 12 år. Och det är lika bra det. De skulle 
nämligen inte trivas här. Här väntar en snygg miljö och 
vuxen atmosfär. Strand, restauranger och shopping 
ligger inom promenadavstånd. Och det råder alltid 
stiltje vid poolen. 

Handplockade hotell med det lilla extra
Våra fem Blue Unique-hotell i Thailand har hand-
plockats för dig som vill tillbringa årets viktigaste dagar 
i en unik miljö och få upplevelser utöver det vanliga. 
Vilket är ditt favorithotell?

Regnbågsrabatter med guldkant  
Exklusivt för dig som läser QX gäller just nu 1500:- 
rabatt per bokning på utvalda semesterresor till  
Thailand. Ange bokningskod RAINBO när du bokar på 
Fritidsresor.se senast 31/12.

Regnbågsrabatt

1 500:-
Bara för dig som 

läser QX.

BOKA SENAST 31/12 

APASARI KRABI FFF+

Ao Nang 7 598:-
Pris per person med del i dubbelum på Apasari Krabi FFF+, 1 v fr Arlanda 18/3. 
Regnbågsrabatt 1500:-/bokning (750:-/pers) avdragen. Kan ej komb. med andra 
erbjudanden. Begränsat antal platser.

THE SEVEN SEAS FFFF

Koh Kradan 11 598:-
Pris per person med del i dubbelum på Hotell The Seven Seas FFFF, 1 v fr 
Arlanda 18/3. Regnbågsrabatt 1500:-/bokning (750:-/pers) avdragen. Kan ej 
komb. med andra erbjudanden. Begränsat antal platser.

BLUE COUPLES KRABI CHADA FFF

Ao Nang 10 998:-
Pris per person med del i dubbelum på Blue Couples Krabi Chada FFF, 1 v fr 
Arlanda 18/3. Regnbågsrabatt 1500:-/bokning (750:-/pers) avdragen. Kan ej 
komb. med andra erbjudanden. Begränsat antal platser.

Stranden vid The Paradise Koh Yao Boutique 
Beach Resort & Spa FFFF, Koh Yao Noi.
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BLUE UNIQUE INDIGO PEARL FFFFF

Nai Yang Beach 10 998:-
Pris per person m del i dubbelrum på Blue Unique Indigo Pearl 
FFFFF, 1 vecka från Arlanda 30/1. Regnbågsrabatt 1500:-/bokning 
(750:-/pers) avdragen. Kan ej komb. med andra erbjudanden. 
Begränsat antal platser.

BlueUnique®

 För er som gjort och sett allt

Det är inte för inte som vi kallar våra Blue Unique hotellpärlor. 
Det här är ett annorlunda boende, där varje hotell blivit hand-
plockat för att det har personlighet och en historia att berätta. 
Som t.ex. Indigo Pearl, ett av världens mest originella design-
hotell, skapat där en tenngruva nyligen låg.

Begränsat antal platser.

Läs mer och boka på Fritidsresor.se, ring 0771-84 01 00 eller besök din närmaste resebyrå.Läs mer och boka på Fritidsresor.se, ring 0771-84 01 00 eller besök din närmaste resebyrå.Läs mer och boka på Fritidsresor.se, ring 0771-84 01 00 eller besök din närmaste resebyrå.
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Erfarna kirurger på Sveriges enda helspecialiserade åderbråcksklinik. 
Vi behandlar med metoder som gör att du kan gå hem samma dag. 

Ring, så berättar vi mer. Välkomna!
Vi tar också emot patienter enligt vårdgarantin från hela landet. 

Läkarhuset Odenplan Stockholm   Tel 08-587 101 33
Läkarhuset Ellenbogen Malmö   Tel 040-20 80 92

scandinavian centre

Bli fri från åderbråck!

scandinavianvc.se

TOLERANTA CURAçAO
OCh smAkfULLA ITALIEN

www.wetravel.nu
0300-308 40 | info@wetravel.nu

Vi har haft nöjet att introducera dig till den 
Karibiska ön Curaçao. En ö med många sidor. 
Tolerant i alla avseenden.

Hyr hus som rymmer många, bo på hotell 
inne i den historiska staden Willemstad eller vid 
stranden. Lär dig att laga kreolsk mat antingen 
i grupp eller på egen hand.

GRUPP/
kONfERENs

kRYssNING/
BÅTREsOR

ABC ÖARNA

sINGELREsOR

AffÄRsREsOR

DIN NYA 
REsEBYRÅ

We Travel kan boka dig inom hela världen, eftersom vi har ett stort nätverk 
med väl etablerade företag. Givetvis har vi specialiserat oss, inom till 
exempel ABC Öarna och delar av Italien.

Samma koncept kan vi erbjuda dig på 
hotellet Mamiani i Italien. Staden med italiens 
äldsta universitet, Rafaels födelsestad, Urbino. 
Även här lurar historia och god mat alldeles 
runt hörnet.
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”Visst, Mikrofonkåt 
är Petters låt, men
jag har ju gjort den

till en Septemberlåt. 
Den känns ju som min

lilla baby nu.”

September  10-12-11  12.16  Sida 40



Nya singeln Resuscitate Me (återuppliva mig) var kanske en liten uppmanande tanke från September inför
comebacken med nya skivan ”Love CPR”. Men sångerskans karriär har knappast fått nytt liv genom nån
mesig mun-mot-mun-metod. Den har snarare fått en rejäl elchock.
September är hetare än någonsin.

AV Ronny Larsson FOTO peter knutson

sweet
september

-41-

et är inte direkt så att hon har rim-
mat på från undergroundnivå, men
Petra Marklund, alias September,

har aldrig varit så stor i Sverige som hon är
just nu.

I skrivande stund innehar hon fem av
tio placeringar på iTunes topptio-lista, Det
skrivs om henne i tidningarna varje dag,
och hon vann överlägset en kvällstidnings-
omröstning över vem som var bäst i
höstens Så Mycket Bättre.

Men det var inte alls givet att Petra
skulle tacka ja till serien som fått henne så
folkkär.

– Det kändes inte riktigt som en Petra-
grej, det här med att bo ihop och så. Men
sen ringde produktionsbolaget igen och när
fick jag höra att Petter, Lill-Babs och
Lasse Berghagen tackat ja, så kände jag
att ”ja, that’s my shit.” (skrattar)

Från det att Petra sagt ja gick allt väl-
digt snabbt, och det tog ungefär en vecka
att producera om och spela in de låtar
September framfört i programmen.

– Jag ville att man skulle känna igen
September i soundet, men samtidigt också
visa en annan musikalisk sida av mig.

Hon hade tur i låtvalsprocessen. Ingen
av de andra artisterna hade tagit hennes
förstahandsval, som Lasse Berghagens
Teddy-björnen Fredriksson, som blev en
avskalad ballad, Eldkvarns Kärlekens tunga
som kläddes i en läckert vemodig electro-
discokostym, och såklart, Mikrofonkåt som
blev den röjiga danshit som nu toppat
varenda tänkbar lista.

– När vi var klara med Mikrofonkåt
kände jag ”kan jag göra så här? Ska JAG
rappa liksom?” Sen insåg jag att det var jäv-
ligt coolt eftersom det inte hade gjorts
förut. Efter inspelningen etsade sig låten fast
i min hjärna, men jag visste inte att den
skulle bli så här stor. För mig var det ju
först och främst en låt för programmet.
Men den 6 november blev det en låt för
svenska folket.

Facebook, twitter och kafferum, överallt
buzzades det om hur September genialt
gjort Petters hit från 1988 till en tuff dans-

låt.Trycket på att den skulle släppas som
singel ökade och inom en vecka gick
Mikrofonkåt att ladda hem, och vi behövde
inte längre sitta framför youtube för att se
Petras numera klassiska framförande i glitt-
rig jacka på middagsbjudningen i Burgsvik.
Ungefär samtidigt som Mikrofonkåt explo-
derade släpptes Petras egen Resuscitate Me,
som fick en rejäl skjuts på listorna.Att hon
nu har två singlar som hon är aktuell med
ser hon som ett angenämt problem.

- Resuscitate Me har ju gått upp högre
på listorna än den senaste singeln jag släpp-
te, så för mig var det bara ett stort plus att
Mikrofonkåt kom ut i samma veva.
Låtarna hjälper ju snarare varandra.Visst,
Mikrofonkåt är Petters låt, men jag har ju
gjort den till en Septemberlåt. Den känns
ju som min lilla baby nu.

Petra har sedan genombrottet med La
La La (Never Give It Up) 2003 haft en
drös hits på de svenska listorna. Och det
har gått ännu bättre utomlands. I Polen,
Spanien, Rumänien, USA och
Storbritannien har hon haft stora framgång-
ar. Största hiten, Cry For You, toppade till
exempel amerikanska Billboards danslista
och låg topp5 på brittiska singellistan.

Här hemma har de flesta hört hennes
låtar, men Septembers ansikte har inte alla
varit  bekanta med. Kanske beror det på att
dansmusik aldrig haft hög status i Sverige.

– Visst har det varit svårt att bli tagen på
allvar. Det har inte varit riktigt rumsrent att
göra dansmusik. Istället har folk försökt få
det till att jag hellre vill sjunga till exempel
jazz, och att jag gör det här bara för att
överleva. Men så är det inte alls. Jag älskar
att sjunga jazz, men det jag går igång på är
Rihanna, och sånt, modern dansmusik. Det
är ju det jag vill göra, och så har det alltid
varit.

Petra har gått en annan väg än den väg
som många tjejer i musikbranschen gått i
Sverige.Antingen gör man Melodifestivalen
eller så hamnar man i singer/songwriter-
facket. Däremellan finns Robyn och…ing-
enting.

– Min producent sa att om jag ville
göra den här typen av musik så skulle jag
inte räkna med någon credd. Så jag har ald-
rig jagat efter något erkännande från bran-
schen. Och jag har credd i själen, eftersom
jag får göra det jag älskar och tror på.

– Men visst har det varit tufft att inte
bli tagen på allvar. Jag har ju jobbat med
musik hela mitt liv, och spelade in en skiva
redan när jag var tolv. Men jag har fått gråta
ut och sen gå vidare, och varje gång jag
tagit mig över ett hinder så har jag fått
energi att köra vidare på.

Petter sa i ett av programmen att
du är lite svår att få grepp om…

– Ja, men det är jag. Man kan inte lära
känna mig på direkten, det tar tid. Jag har
några vänner som jag är crazy med, och
som verkligen lärt känna mig på riktigt. Jag
kan inte bara öppna mig på en gång för
främlingar.

– Men nu har jag hängt ganska mycket
med Petter efter inspelningarna och vi kän-
ner varann mycket bättre nu. Samma sak
med Lasse och Barbro, vi pratar mycket i
telefon.Vi ska snart glögga ihop!

Nya plattan “Love CPR”, kommer i
februari och låter ”September” (”fast lite
mognare och hårdare, och med lite mer
edge”). Petra har skrivit en hel del själv.

– Det har varit något av det roligaste
jag gjort, säger hon med ett stort leende
och nämner ett gäng kända producenter
(Darude, Niclas Bergwall och Jonas
Van Der Burg) som hon jobbat med.
Dessutom har hon jobbat med killarna som
producerat låtar på Kylie Minogues senas-
te platta.

– Jag älskar Kylie! Hon har gjort
popgrejen med bra låtar, koreografi och
image med klass. Och det är lite mitt mål,
att också göra dansmusik med samma fing-
ertoppskänsla. Den vägen vill jag gå.

Var är September störst?
– I Chicago!  Petra skrattar och fortsät-

ter: Jag har spelat på Pridefestivalen och har
en  massa fans där. När jag skulle spela där
senast kom flera tusen bögar och flator som
skrek som galningar. Det var helt hysteriskt.
I Chicago, och San Francisco gigar jag all-
tid i när jag är i USA.

Petra brister ut i ett stort leende och
berättar hur kul hon tycker det är att spela
på gayställen. Och att gayfansen fått henne
att våga mer.

– Det är så mycket friare i gaysamman-
hang, jag vågar ta ut svängarna lite mer. Jag
har hittat så många nya sidor hos mig själv
när jag spelat för gaypubliken. Det är bara
på G-A-Y i London som jag till exempel
fått för mig att sjunga i stor krage och fem-

d

”det har kastats
upp både en och 
två trosor på 
scenen under 

mina spelningar”
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toncentimetersklackar.
Att bögarna omfamnat glammiga Petra

kan man räkna ut med lilltån. Men även
flatpubliken har länge haft ett gott öga åt
26-åringen från Stockholm.

– Ja, det har de absolut. Har man spelat
i Chicago och San Francisco så har man
varit med om allt möjligt. Det har kastats
upp både en och två trosor på scenen
under mina spelningar. Och visst har bru-
dar stött på mig när jag varit ute, men jag
blir bara smickrad av sånt.

Vilka brudar tycker du är häftiga?
– Amber Rose är jävligt cool. Och

Nina Persson är “top notch”. Rihanna är
också jävligt cool när hon är stilren.

Jag läste någonstans att du blev
erbjuden en massa pengar för att
näcka i Playboy, stämmer det?

– Ja, Playboy erbjöd mig två miljoner
för att jag skulle klä av mig. Jag tackade nej
på direkten. Jag har inga problem med att
vara naken, inte alls, men inte i fel samman-
hang. Jag diggar inte det där med att visa
upp sig naken för pengar. Jag kör min egen

stil och vill inte bli sedd som någon halvna-
ken Barbie i löshår.

Petra drar sin handen genom sin blon-
da kalufs och fortsätter:

– När jag nu ser tillbaka på bilderna på
när jag var långhårig så känns det inte som
jag. Jag kände mig som Barbie i extensions
och jag har ingen Barbie-personlighet. Jag
vill att mitt utseende ska spegla den jag är.

En grej som Petra varit omskriven för
den senaste tiden är hennes eventuella
Melodifestivalmedverkan. Men precis som
tidigare år så tackade hon nej till att ge sig
in i schlagercirkusen.

– Jag kan inte tala för vad jag kommer
att göra i framtiden, men just nu vill jag
göra andra saker. Jag har så mycket som
händer framöver och skivan ska släppas i

över tjugo länder. Melodifestivalen hade
tagit upp hela våren.

Men kan du inte känna att all
medvind du fått från Så mycket bätt-
re skulle ha gett dig ett fantastiskt
utgångsläge för Melodifestivalen?

– Det är klart jag fått medvind av det,
men jag har visat det jag vill visa. Det har
varit väldigt mycket teve för mig på sistone
och sen så ska vara med i en grej i vår…
Fast… 

Petra pausar.
– …det som lockar mig med

Melodifestivalen är den stora produktionen.
Att få bjuda på ett riktigt kaxigt nummer
med klackar, dans och att få snurra runt i
luften på nån pelare. Jag skulle älska det.
Men som sagt, det får bli när det blir.

Fanns det någon låt på den kom-

mande plattan som skulle kunna ha
funkat i Melodifestivalen?

– Jag har en massa låtar som passar i
Melodifestivalen. Hela min platta är full av
dängor, skrattar hon.

I och med att det här numret av QX
kommer ut så är det också klart att
September är nominerad i två kategorier
inför 2011 års Gaygala, som Årets Artist
och Årets Svenska låt med Mikrofonkåt.
Dessutom är Så mycket bättre nominerat till
Årets tv-program.

– Det känns ju enormt coolt! Så jäkla
kul! Jag har ju levt så mycket i gayvärlden
på så många andra ställen i världen så det
känns fantastiskt att man får så mycket till-
baka här hemma också.

– Det känns faktiskt helt overkligt att
allt det här händer. Folk kommer fram på
stan och tackar för programmet, och mina
gamla låtar klättrar på listorna igen. Det är
helt fantastiskt.

”jag har ju levt så mycket i gayvärlden på 
så många andra ställen i världen, så 
det känns fantastiskt att man får så 

mycket tillbaka här hemma också.”
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”Jag älskar Kylie.
Det är lite mitt
mål, att också
göra dansmusik

med samma finger-
toppskänsla”
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&enbög
köket

nyårs-
bubblor

vå bra alternativ att
fira in det nya året
med. Båda väldigt

prisvärda och du får en äkta
Champagne för 199kr, Massé
Brut som finns i ordinarie
sortiment på systembolaget.
Jean-Louis Blanc de Blanc
brut är ett torrt och friskt
mousserande vin som du
också hittar i ordinarie sorti-
ment och kostar 59kr.Vill du
imponera lite extra på festen
finns denna även på Magnum
flaska (150cl) och kostar då
139kr.

n riktigt stor och tung kokbok är
denna, utgiven av Allt Om Mat.
Verkligen en källa till inspiration, var-

dag som fest. Den är fylld av recept och läckra
bilder. Den har även ett temaavsnitt, där du
enkelt kan läsa och tillaga både en god brunch

och en komplett
nyårsmiddag. En
klassisk kokbok i
modern tapp-
ning med fantas-
tiska bilder att
njuta av.
Cirkapris 339kr.

ag älskar alla
amerikans-
ka influen-

ser när det kom-
mer till köket.
Den smaksatta
vispgrädden från
Arla känns som
en riktig sådan.
Varför själv behöva
blanda ner lite kakao eller jordgubbar i
vispgrädden när det finns färdigt, bara att vispa!
Kan det bli enklare? 
Perfekt till desserten eller att göra parfait på.
Chokladsmaken utgörs av 70% choklad och
jordgubbssylt är det som får grädden att smaka
jordgubbe. Mums!

med håkan svensson

lingsalt i all ära men
min nya favorit i
kryddhyllan, och som

jag har utsett till ett ”måste” i
alla gaykök, är det rosafärgade
Himalaya saltet från Falksalt.
Det är ett salt helt fritt från
tillsatser och är naturligt rikt
på mineraler. Säljs i den tradi-
tionella 500gr plastförpack-
ningen men Himalaya har ett
rosa lock och text.Tänk vad
mycket roligare potatiskoket
blir med ett rosa salt…

et är hög tid att planera
inför årets sista dag, 2011
står för dörren. För de

lyckligt lottade som redan har alla
planer för nyårsafton klara är det
bara att gratulera. Men min upp-
fattning är att de flesta av oss inte
har det och många av oss känner
nog av lite ”nyårsstress”. Några tips
från köket kan kanske vara till
hjälp.

Ska du ha middag hemma,
bjud inte hem för många denna
kväll. För om du vill göra det lite
extra festligt så blir det ju både mer
jobb och mer kostsamt ju fler du
bjuder in. Nyår behöver ju faktiskt
inte vara kvällen då du bjuder in
din bästa kompis syster och hennes
nya tjej... En nyårsmiddag är för-
knippad med lite lyx och det är
lättare att uppnå den känslan om
man inte är så många. Jag har själv
varit med om en nyår då vi åt  på
tre olika ställen för att dela upp
jobbet. Fördrink och förrätt på ett

ställe, sedan gick vi vidare och åt
huvudrätt hemma hos en annan
gäst och kvällen avslutades med
dessert och efterfest hos en tredje
middagsgäst. Det blev väldigt lyckat

och en kul grej, men det bygger på
att man bor nära varandra och helst
kan promenera mellan hemmen.
Nyår är inte den bästa kvällen för
att åka kommunalt eller beställa
taxi...

Tänk bort all jul. Ingen vill äta
på en duk som ens i någons vildas-
te fantasi liknar en tomte.Vitt och

silver är klassiskt och passar denna
kväll.Ta en tur på stan, butikerna
brukar ha ett litet nyårssortiment
med allt från silverstjärnor att strö
ut på bordet till bordsraketer med
konfetti.

Vad ska ni äta? Ska vi fortsätta
på den klassiska linjen så hör någon
form av skaldjur till en nyårsmid-
dag. Dels som en kontrast till all
tung och fet julmat de flesta har
ätit och dels blir det lite lyxigt med
till exempel hummer, men tänk på
att hummer inte smakar så mycket
utan att det är tillbehören och till-
redningen som gör den god.
Matbutikerna och deras reklamut-
skick är bra inspirationskällor och
det är oftast extrapris på skaldjur
till nyår.

Krångla inte till det utan gör
något du har lagat tidigare men
med en twist. Byt ut brunsåsen
mot en champagnesås denna kväll.
Spritsa potatismos på en plåt med
bakplåtspapper som du sedan grati-

nerar i ugnen tills de fått en lätt
brun färg. Både enkelt, lyxigt och
gott, dessutom kan den göras i för-
väg.Till detta ännu en klassiker,
helstekt oxfilé och till dessert färska
bär med den nya smaksatta
vispgrädden, lätt vispad och med
båda smakerna.

Är det någon kväll man ska
dricka champagne så är det denna.
Börja med den äkta varan och ju
längre in mot tolvslaget ni kommer
övergå till det mousserande vinet.
Du hittar två, både goda och pris-
värd,a bubbel här på sidan. Gör det
enkelt och superfestligt, servera
bubbel genom hela middagen!
Glöm inte heller bort att nyår
också kan innebära en släng av
”singelångest” för många, bjud inte
bara etablerade par. Blanda gästerna
och en puss vid tolvslaget vill alla
ha oavsett status.

Och med det önskar jag er ett
riktigt Gott Nyår!

”Nyår behöver
faktiskt inte
vara kvällen
då du bjuder 
in din bästa

kompis syster
och hennes 
nya tjej...
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Taittinger 
Brut Réserve
Art.nr: 7422
Pris: 349 kr

12% vol
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Taittinger 
Brut Millésimé 2004
Art.nr: 7871
Pris: 449 kr
12% vol
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ILJEN FONDBERG

...Taittinger Brut Réserve och Brut Millésimé. 
I alla fall om vinrecensenterna får bestäm-
ma. Vi håller naturligtvis med och är mäkta 
stolta över att få representera Taittinger 
-  familjeföretaget som ända sedan 1734 
försett oss med världens mest berömda vin. 
Champagne. 

Årets par 
är...

”Bästa Köp!”
Allt om Vin nr 6/2010

Decanter World 
Wine Awards 2010

Kvällsposten/GT 

”Bästa Köp!”
Allt om Vin nr 9/2010

GöteborgsPosten 

Svenska 

Dagbladet

”Verkligt stor 
årgångschampagne”
Dagens IndustriLivets Goda nr48

”Mycket stark
rekommendation.
Ett stort vin!”

Är du på jakt efter � er viner som faller både oss och recensenterna i smaken? Du hittar dem på  www.fondberg.se

Hälften av alla som drunknar 
har alkohol i blodet

Annonssidor Jan -11.indd   45 2010-12-10   17.32



www.tallinksilja.se   08-22 21 40*

jan – feb 2011

*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris per person, begränsat antal platser, gäller utvalda avgångar.

Vi rear in 
det nya året!

2011 inleds med årets stora rea till sjöss. Förvänta 
dig superpriser på allt från kryssningar och hotell-
paket till taxfreevaror och måltider. Ingen annan-
stans är nyårsrean så rolig som 
på våra fartyg, där fyndfesten 
ramas in av fartfyllda shower, 
strålande underhållning 
och delikata måltider. 

Kryssningar fr

35:–
Gäller utvalda avgångar. 

25.12 2010–15.2 2011. 
Kod: HULABALOO

”All inclusive” 
Nyårskryssning 

i galastil!

All inclusive 
Tallinnkryssning fr 1608:–

Avresa 30.12 2010. Ingår: båtresa, del i B4-hytt, All inclusive. 
Boka nyårsbuffén till önskad sittning för att få paketpris.

Ta den enkla och bekväma vägen till det perfekta nyårsfirandet. 
Den 30 december avgår nyårsfesten från Stockholm med sago-
likt vackra Tallinn som mål. Det bjuds på två kvällar med färg-
sprakande underhållning. På nyårsafton avnjuter du en storstilad 
nyårsbuffé med tillhörande dryck. I barerna bjuder vi på drycker 
fram till stängning och du inviger det nya året med nyårsvick-
ning. På nyårsafton ingår allt i priset!

 I All inclusive-kryssningen 30.12 – 1.1 ingår: 

 –  Båtresa
 –  Nyårsbuffé inkl öl, vin, alkoholfritt, kaffe, te på 
  nyårsafton 31.12
 –  Dryck i barerna: fatöl, cider, gin, vodka, rom, läsk från   
  dryckespistol, kaffe, te. Fram till stängning 
 – Nyårsvickning/nattmat kl 01.00 – 04.00
 – 1 frukost, valfri väg
 – Nyårsunderhållning båda dagarna

Unna dig en natt på våra mest eleganta hotell, där vi just nu erbjuder extra lyxiga hotellpaket. I vintervackra Riga har vi 
Tallink Hotel Riga, ett riktigt elegant, nybyggt, 4-stjärnigt hotell mitt i staden på en av de ståtliga paradgatorna. På Tallink City 

Hotel bor du i stilren, elegant design med bästa läge i Tallinn med nära till både shopping, kultur och historiska sevärdheter. 

Lyxsemestra i Baltikum
Tallink Hotel RigaTallink City Hotel

Deluxpaket 
Tallink City Hotel fr 1853:– 

Ingår: båtresa, del i Deluxe-hytt, 2 specialfrukost, 
hotellövernattning med del i Deluxe-rum inkl frukost. 

Gäller: 25.12.2010–13.2.2011. 

Deluxpaket 
Tallink Hotel Riga fr 1584:–

Ingår: båtresa, del i Deluxe-hytt, 2 specialfrukost, 
hotellövernattning med del i Deluxe-rum inkl frukost.

Gäller: 25.12.2010–13.2.2011. 
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likt vackra Tallinn som mål. Det bjuds på två kvällar med färg-
sprakande underhållning. På nyårsafton avnjuter du en storstilad 
nyårsbuffé med tillhörande dryck. I barerna bjuder vi på drycker 
fram till stängning och du inviger det nya året med nyårsvick-
ning. På nyårsafton ingår allt i priset!

 I All inclusive-kryssningen 30.12 – 1.1 ingår: 

 –  Båtresa
 –  Nyårsbuffé inkl öl, vin, alkoholfritt, kaffe, te på 
  nyårsafton 31.12
 –  Dryck i barerna: fatöl, cider, gin, vodka, rom, läsk från   
  dryckespistol, kaffe, te. Fram till stängning 
 – Nyårsvickning/nattmat kl 01.00 – 04.00
 – 1 frukost, valfri väg
 – Nyårsunderhållning båda dagarna

Unna dig en natt på våra mest eleganta hotell, där vi just nu erbjuder extra lyxiga hotellpaket. I vintervackra Riga har vi 
Tallink Hotel Riga, ett riktigt elegant, nybyggt, 4-stjärnigt hotell mitt i staden på en av de ståtliga paradgatorna. På Tallink City 

Hotel bor du i stilren, elegant design med bästa läge i Tallinn med nära till både shopping, kultur och historiska sevärdheter. 

Lyxsemestra i Baltikum
Tallink Hotel RigaTallink City Hotel

Deluxpaket 
Tallink City Hotel fr 1853:– 

Ingår: båtresa, del i Deluxe-hytt, 2 specialfrukost, 
hotellövernattning med del i Deluxe-rum inkl frukost. 

Gäller: 25.12.2010–13.2.2011. 

Deluxpaket 
Tallink Hotel Riga fr 1584:–

Ingår: båtresa, del i Deluxe-hytt, 2 specialfrukost, 
hotellövernattning med del i Deluxe-rum inkl frukost.

Gäller: 25.12.2010–13.2.2011. 
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Alla flator har ryggsäck
Handen på hjärtat: har du någon-

sin sett en flata med handväska? Nej trod-
de väl det.Vi har istället ryggsäck alterna-
tivt ingen väska alls, eftersom vi flator ald-
rig behöver ha med oss en massa läppglans
och andra onödiga prylar. Mobilen i näven
och snusdosan i bakfickan sen är flatan
redo att ge sig iväg på nya äventyr!

2. Alla flator har en bild på qrui-
ser där de borstar tänderna

Av någon obegriplig anledning som
ingen känner till.

3. Alla flator pratar om sex
(jämt!)

Faktum är att vi sällan pratar om något
annat.

4. Alla flator vet vad uttrycket
"kolla på film" betyder

Åtminstone om man bara är två.

5. Alla flator har korta naglar
Eller för att citera lesbiska bloggaren

Charlotte: "Jag brukar inte måla naglarna
så ofta för jag har inga långa naglar, därför
att man inte kan ha det om man är les-
bisk. Man KAN inte och FÅR inte ha
det. Så är det bara. IT'S A NO-NO!
(Träffar du en tjej som påstår att hon är
lesbisk och har långa naglar ljuger hon
garanterat. Eller är bara otroligt oerfaren
eller dålig i sängen.)"

6. Alla flator är kompisar med
sina ex.

av den enkla anledning att flatvärlden
är för liten för att kunna byta partner så
pass ofta att den lesbiska sängdöden inte
slår till men fortfarande kunna gå ut på
klubb utan att behöva undvika halva stäl-
let.

7. Alla flator har gynekolog-fobi
Att flator får något stirrigt i blicken

när man pratar om gynundersökning är
inte så konstigt. För hallå, hur kul är det
att ständigt få frågor som "Har du kil-
leeeee?" eller varför inte "Okej, du äter
inte p-piller... varför då? Försöker du bli
med barn eller??" Please! Lite hbt-kompe-
tens vore på sin plats.

8. Alla flator röstar rödgrönt
Blodet är rött och hjärtat sitter på

vänster sida. (Dessutom är ju Maria
Wetterstrand så jävla het.)

9. Alla flator heter Anna
Och Sara “Bruden” Lövestams

berömda raggningsreplik-tips "Är det du
som känner Anna?" Är i princip kultför-
klarad i vissa flatkretsar.

10. Alla flator har pluggat genus-
vetenskap

Och om man inte är flata när kursen
börjar så är man det i allafall när den är
slut. Det är till och med vetenskapligt
bevisat! 

11. Alla flator har ett komplicerat
förhållande till finkläder

Usch och blä inför alla typer av kalas,
begravningar, släktträffar och bröllop för
Vad ska man ha på sig? Eftersom ca 95%
av flatorna är klänningsvägrare uppstår
detta problem så fort något ska vara lite
högtidligt. (Tänk scenen när Shane är på
fest med Carmens släktingar så förstår ni).
Visst, man kan ha skjorta och slips och
grejer men om man inte känner för att
vara väldigt uppenbart flatig just då eller
har en homofob släkt blir det ganska job-
bigt. "En liten blus kanske? Nja. Eller en
piffig dräkt? Uuuhh... Jag känner mig bara
utklädd och obekväm. Dessutom äger jag

inget av det där. Jag vill bara ha mina van-
liga kläder. Är det ok att komma i trasiga
jeans..?"

12. Alla flator jobbar på citymail
Jaha, vad då? Är det verkligen så?
Ja, så är det.

13. Alla flator grenslar
Den avspända, lite kaxiga bakåtlutande

stilen med knäna brett isär när vi sitter
samt den grabbiga, lunkande gångstilen
gör att du känner igen en flata på 100
meters avstånd!

14. Alla flator har häng
Detta är ytterligare en anledning till att

vi inte har väska, våra jeansfickor är nämli-
gen gigantiska... praktiskt.

15. Alla flator överdramatiserar
Ja vi har alla sett scenen förut: flator

som ryker ihop på krogen och blir
utslängda. Någon brud börjar limma på fel
tjej, tjejens flickvän dyker upp och blir
svinsur, någon börjar veva och sen är faj-
ten igång.Allvarligt ,hur gamla är ni?
Skärpning.

16. Alla flator spelar fotboll
Och vi blir lika glada varje gång någon i
damlandslaget kommer ut =D

17. Alla flator skaffar först hund,

sen barn.
Bögarna däremot stannar vid hun-

den...

18. Alla flator har haft sex med
minst hälften av sina närmaste flat-
polare

Vi har alla varit med om det, bästa
polaren ska presentera nya flickvännen och
så fort du ser henne inser du att det är ditt
tjejfests ragg från förra pride. Senaste flör-
ten är efter några ölkvällar en i gänget osv.
Och skulle man mot förmodan först bli
vänner så kommer man för eller senare
åtminstone provligga varandra.

19. Alla flator är antingen veganer
eller köttälskare

Du hör knappast en flata säga: "Jo alltså
jag är vegetarian fast jag äter fisk ibland
och julskinka på julafton..." Nope! Här är
det allt eller inget som gäller - antingen är
du grodd-odlande straight-edge-flatan som
kan rabbla receptet på linssoppa i sömnen
eller så är du "jag kan inte leva utan kött,
ge mig en biff NU"-butchen.

20. Alla flator är feminister
Vem fan skulle inte bli det med två

kvinno-löner.

21. Alla flator har ett ambivalent
förhållande till bögar.

Å ena sidan: de är skrikiga, fjolliga,
utseendefixerade, och tenderar att ta över
gaysamhället lite för mycket hela tiden,
utan en tanke på att vi andra hbt:isar kan-
ske vill ha lite utrymme vi också.
(Dessutom vet vi ju att alla bögar är kro-
niskt ointresserade av allt vad politik och
homokamp heter.) Fast å andra sidan är de
ju alldeles..... alldeles... Underbara! 
Bögarna är som din störiga lillasyrra - hon
är sjukt jobbig ibland, men du älskar

1.

fascinerande
sakermed 
flator

31
Två flator drar alla flator över en kam och listar 31 saker som flator gör, tycker,
gillar, tänker och känner. Fördomar eller sanning? Gränsen är hårfin.

AV sigrid Abelli & Emelie Mire Åsell

”Och om man inte
är flata när 

kursen börjar så
är man det i 

alla fall när 
den är slut.”
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henne i alla fall. Såklart!

22. Alla flator har kort hår 
Kortklippt på ena sidan, sedan lite

längre på toppen och någon snurr på
det... typ. Har Pink stått modell? 

23. Alla flator äger ett par bir-
kenstock

Detta gäller i första hand 30+ flatorna,
men gemensamt för alla flator är dom fot-
räta skorna. Nada högklackat!

24. Alla flator blir fullare än bögar
Fast till skillnad från bögarna är vi så

panka (snåla..?) att vi dricker alltihop på
förfesten och inget på krogen. Detta är
anledningen till att alla flatställen måste
stänga efter tre månader.

25. Alla flator använder menskopp
Om flatorna skulle utse en

Nobelpristagare skulle det bli menskop-

pens uppfinnare. Äntligen slipper vi den
där rinnande, kletiga, kladdiga känslan i
brallorna och äntligen kan vi ha hyfsat bra
sex även när vi har mens, utan att behöva
bloda ner fingrar och säng och utan att
behöva fastna med framtänderna i något
äckligt tampongsnöre. Leve menskoppen! 

26. Alla flator har haft en crush på
L-word-Shane

Sedan växer man upp och inser att
man borde satsa på något tryggare och
mindre självdestruktivt.Till exempel Tina!
Där har vi massor av vuxenpoäng!

27. Alla flator älskar schlager

Trodde ni att det bara var bögarna som
älskade schlager? Ha! Think again, vi skrå-
lar till Kikki, trånar efter Shirley och
drömmer om Jill.

28. Alla flator äger en rutig skjor-
ta

...eller två eller fem.

29. Alla flator har en flat-mamma
Det betyder inte att ens mamma är

flata; en flatmamma är en äldre, mer erfa-
ren flata som fungerar som guide ut i
Lesbiania. Ungefär som en fadder eller
storasyster. Perfekt när man är liten och
vilsen och ännu outkommen. Sen på sikt,
när man lär känna fler i sin egen ålder och
kanske träffar en tjej fasas flatmamma-rol-
len ut och man blir mer som vanliga
kompisar. En regel är att man inte ligger
med sin flat-mamma - det är att likna vid
incest.

30. Alla flator får nåt nostalgiskt i

blicken när man nämner Fucking
Åmål

Världens bästa film. Dessutom Sveriges
allra första flat-film, som för övrigt ledde
till att O´boy samma år ökade sin försälj-
ning av chokladdryck med 300%.

31. Alla flator flyttar ihop efter att
ha dejtat två gånger

Trots att förhållandet är dödsdömt
redan från början envisas vi med att skaffa
lägenhet och katt och dvd-boxar och tras-
ka in i symbiosen tillsammans. När vi sen
slutligen inser att det här funkar inte så
himla bra, i den fas när tex. ett heteropar
skulle göra slut och flytta isär, då gör vi
precis tvärtom.
"Älskling, ska vi inte gifta oss?" 

”vi dricker 
alltihop på 

förfesten och
inget på krogen”
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&hälsa
fitness

med jari ketola

Börja idag – Och tänk inte så
mycket!
Jag tycker att du ska tänka positivt, och

det är bara att bestämma dig, och tänk att du
är i bättre form än du tror så det kommer att
gå bra att komma in i nya rutiner

2 . Boka egen tid i din kalender
Planera in vilka dagar och tider i veckan som
kommer att fungera bra för dig att träna på.
Boka sedan av tid för dig själv i din kalender
som du vet som kommer att fungera. Planera
gärna in fasta tider i veckan!

3. Skaffa en träningskompis
Var en förebild. Berätta för vänner och
bekanta om dina hälsomål för 2011. Planera
och ring i god tid! Vänta inte med att ringa
kompisen tills det bara är några minuter kvar
tills passet börjar.

4. Skaffa en KICK genom att prova nya
träningsformer
Välj en eller flera  aktivitetsformer som du

tycker är roliga och utmanande.Viktigt är att
du får en riktig nytändning, då blir träning-
en effektiv. Det finns så mycket roliga trä-
ningsformer med allt ifrån styrketräning,
konditionsträning, cirkelträning, yoga, och
pilates till dans, simning, löpning eller olika
sporter

5. Prova personlig träning
Det blir mer och mer populärt att anlita en
egen personlig tränare när du ska träna på ett
gym och vill komma i form. Detta för att du
på bästa sätt ska kunna uppnå de mål du har
satt upp med din träning.

6. Positiva mål
Sikta lagom högt och sätt upp ett konkret
mål med din träning som till exempel att gå
ner i vikt, att orka springa en viss sträcka
eller att kunna ha vissa kläder . Fokusera och
ställ sedan in hjärnan på det målet, Bra är att
till exempel visualisera om hur du når ditt
mål. TIPS: Skriv ned ditt mål på en lapp och
sätt upp det på kylskåpet hemma

7. Glada Belöningar
När du når dina mål eller delmål är det vik-
tigt att du belönar dig själv men helst inte
med massa godis eller en fettbombsmiddag.
Varför inte exempelvis en mysig spa-helg.

8.Vägra inga misslyckanden
Skapa nya vanor och rutiner och viktigt är
att du ger dig tid att tycka om din nya livsstil
för att du ska få fortsätta utvecklas.Viktigt är
att ha med i beräkningen att du inte kan vara
på topp jämt, det är bara att köra i gång igen
med träningen och igen och fortsätta att
utvecklas

-58-

Fråga Jari
Har du frågor och funderingar om
träning, hälsa och motion, sänd din
fråga till: jari@qx.se

”När du når dina
mål eller delmål

är det viktigt 
att du belönar

dig själv”

– Träning är något speciellt för
mig, mitt löfte till mig själv är
att försöka göra ”en Beckham”,
det vill säga 200 situps om
dagen. Beckham Beach 2011 !

Pekka Heino

– Jag älskar att simma så 2011 ska jag träna
mycket med Stockholm Dolphins swim club
och målet att hålla mig under 30 sek på 50 m
frisim. Catrin Notbohm (t.v.)

– Back to Active life. Jag har alltid tränat men
jag krossade min knäskål 2010 så jag har inte
kunnat utöva någon träning alls. Mitt mål 2011
är att träna upp mitt knä så att jag kan bli mer
aktiv samt spela framförallt badminton igen.

Charlotte Bergdahl (t.h.)

HUR BLIR DIN TRÄNING 2011?
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så håller du dina nyårslöften

1

Fråga
Vi ska åka på semester under jul
och nyår, och vi gillar att simma
mycket och vi undrar om hela
kroppen används när man simmar,
måste vi även träna styrketräning? 

Katrin & Erika

Svar:
Alla muskler aktiveras vid simning
såsom rygg, axlar, armar- och mag-
muskler är aktiva - de hjälper till att
hålla balans och rätt kroppsställning
i vattnet. Även rumpa och lår är
aktiva när benen arbetar. Simning
är ett perfekt semester komplement
till styrketräning som annars ger dig
en mer harmoniskt byggd kropp.

Fråga:
Under helgerna har jag inte tid att
gå till gymmet, Så jag har en annan
plan, att köpa hem egen utrustning,
vad ska jag tänka på när jag köper
hem tränings utrustning? 

Makkan K

Svar:
Allt beror på vilka behov och öns-
kemål du har, i princip kan man
säga att du får vad du betalar för.
Ett tips är att prova tränings utrust-
ningen innan du bestämmer dig.
Tänk på att kolla att alla rörliga
delar rör sig smidigt utan motstånd
eller gnissel samt att det känns sta-
bila och trygga, detta minskar ris-
ken för att du ska råka ut för obe-
hagliga överraskningar när du väl
använder utrustningen. Köper du
fria redskap så är gummiband eller
hantlar i två olika motstånd eller
vikter ett bra förslag.

– Jag anser att försöka hålla ett
nyårslöfte är dömt att misslyckas.
Det är mer realistiskt att sätta
upp hälsosamma mål i vardagen
än att bara utmana sig själv vid
tolvslaget en gång om året.
2010 blev året då jag valde bort
alkohol och festande. 2011 års
må-bra projekt är yoga. Jag upp-
täckte nyligen hur fantastiskt det
är både för mitt fysiska och
mentala välbefinnande.

Rickard Engfors

– Mitt hälsolöfte 2011 är att
fortsätta med välbalanserad mat,
sen vill jag bli bättre på springa,
jag kommer att komplettera min
träning med yoga och simning.

Jimmy Myhrinder

– 2011 vill jag framförallt komma
igång mer regelbundet med yoga.
Jag tycker att yoga är jätteskön trä-
ningsform, men jag har känt att
jag inte riktigt tagit mig tid till
det.

Erik Engebretsen

Fitness  10-12-11  12.26  Sida 50



Nu är den här.
Idag fi nns DN på en ny plats. Den kombinerar dags-

tidningens djup och kvalitet med webbens snabbhet, 

möjligheter till uppdatering och interaktivitet. DN+ är 

bortom papper och webb, men tar dig närmare oss 

som skriver. Nyheter kan uppdateras löpande framför 

dina ögon. Kristallklara bilder, rörlig grafi k och fi lm-

klipp ger tidningen en helt ny dimension. Det är dags-

tidningen som om vi hade uppfunnit den idag. 

Gå till AppStore och ladda ner appen och 
ett kostnadsfritt provnummer. 
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östens stora tv-succé har snart ge-

nererat fler iTunesframgångar än

Melodifestivalen brukar göra. Både covers

och originallåtarna har ju efter att program-

men sänts kastat sig över listorna som termi-

ter över ett ruttet hus. Och i princip alla ar-

tisterna har blivit galet folkkära (eller i vissa

fall ännu mer folkkära). När de efterlängtade

samlingen nu kommer så har därmed alla

synpunkter på vad som saknas på den 19

spår långa skivan, som såklart borde varit en

dubbel och rymt alla tolkningar. Men efter-

som artisterna inte själva ville ha med allt så

ströks det upplägget. DiLeva ville till ex-

empel bara ha med en låt (Sträck ut din

hand). Synd, med tanke på att kaftantomten

faktiskt gjort några av de absolut bästa ver-

sionerna av de andras låtar (som Septem-

bers Cry For You och StylesVill ha dig igen).

Andra låtar som tyvärr inte inkluderats:

Septembers Teddybjörnen Fredriksson, Pluras

Miraklet, Petters Satellites och Lill-Babs Loo-

king For Love. Men som tur är så finns de all-

ra bästa tolkningarna här. Septembers Mikro-

fonkåt och Kärlekens tunga, Petters En tuff

brud i lyxförpackning och Stockholm i mitt hjär-

ta, Pluras Logiskt och Det hon vill ha och

Lill-Babs Så Klart! är alla med i full längd.

Årets mest sålda skiva? Så klart!

Ronny Larsson

Ladda ner:

Mikrofonkåt, Kärlekens tunga, Så klart!, Det

hon vill ha, En tuff brud i lyxförpack-

ning och Naked Number One.

fokus

MUSIK

supersamling
September, Petter, Plura m.fl
“Så Mycket Bättre”

H

1. Alcazar & Same Difference
"Karma, Karma"
Bollywoodsmocka som ratades till
MF2010 men som nu får nytt liv som
duett mellan de brittiska och svenska
mästarna i skamlös gladpop.

2. September & Petter
"Baksmälla"
Klart Sveriges nya kelgrisar ska ha en
singel ihop! Petters tunga beats gifter
sig fint med Septembers elektrosound.

3. JC Chasez "Don't Stop"
Diskades tyvärr från MF2011, men en
riktigt bra demoversion med den
gamle N'Sync-medlemmen finns (som
bekant) ute på nätet.

4. Hurts "All I Want for
Christmas is New Years Day"
Vi har alltid sagt att det görs för lite
låtar om nyår. Klart att vårt nya favo-
ritband har fattat det.

5. Gorillaz feat. Daley
"Doncamatic"
Grym, ny låt från Gorillaz för alla oss
som fortfarande inte kan sluta lyssna
på On Melancholy Hill på Spotify.

6. Joe McElderry "Someone Wake
Me Up"
Ett av de snyggaste radiopop-spåren
från X-Factor-bögens debutskiva har
nu blivit singel.

7. Mohombi feat Akon "Dirty
Situation"
2005 var han med i Melodifestivalen
som Group Avalon. Nu gör han
grymma RedOne-skrivna låtar med
Akon. Inte illa pinkat.

8.White Lies "Bigger Than Us"
Första smakprovet från uppföljaren till
succédebuten är klart godkänt - men
den tillhörande E.T-inspirerade vide-
on är briljant.

9.The Wanted "Lose My Mind"
Westlife,Take That och JLS; i
Storbritannien lever och frodas pojk-
banden och bäst är The Wanted.

10. One Direction 
"All You Need is Love"
Och på tal om pojkband. Ni vet inte
vilka de är nu, men om ett år kom-
mer ni förmodligen avsky eller älska
dem lika mycket som Justin Bieber.
Gånger fem.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa
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”...Som tur är 
så finns alla 

de bästa 
tolkningarna 
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En spretig och avskalad coverskiva är nog
inte vad EMD:s fans hade hoppats skulle
komma härnäst från poptrion. Och jag för-
står inte alls varför killarna kastat sig över den
här högen med trötta hits från deras uppväxt.
Här finns alltifrån The Wannadies You and
Me Song till Coolios Gangstas Paradise i
akustiska versioner som bara är så fruktans-
värt intetsägande. Jag gillar killarna och deras
tidigare hits, men det här stinker bara vi-har-
kontrakt-på-en-skiva-till-och-sjunger-väl-in-
nåt-enkelt-då. Ronny Larsson

EMD
Rewind

Duffy dominerade min iPod så mycket under
2008 att jag var förberedd på att nya skivan
skulle kunna kännas hopplöst daterad. Jag
hade fel. Delvis. För trots att rösten med sitt
småjobbiga vibrato är den samma, och trots
att låtarna oftast känns minst lika ogenerat
Motown-flirtiga som sist (trots ny samarbets-
partner i Albert Hammond) så känns det
inte alltför unket. Mer då som nya, helt okej
kryddor till mina gamla Duffy-spellistor.
Alltid något. Ken Olausson

Duffy

Shut the 
fuck up, 
please

Hur kan han bli barnsligare och
sämre för varje plojbidrag han
spyr ur sig?

En låt,
En historia
Duck Sauce “Barbra Streisand”
Hiten samplar Boney M:s Gotta Go
Home, som i sin tur bygger på tyska
Hallo Bimmelbahn av Nightrain. Låten av
amerikansk-kanadensiska Duck Sauce
(Armand Van Helden & A-Trak) blev en
snackis under en stor musikkonferens i
Miami vintern 2010 och har toppat lis-
torna i Belgien, Holland och Skottland.
Den består enbart av upprepade “ooh”
och “Barbra Streisand”

Sena Banan “Gott nytt jul”

Endlessly

Jag älskar Cheryl Cole. Som medlem i Girls
Aloud, som skvallerpressobjekt och som
jurymedlem i fantastiska X-factor alltså. Som
soloartist har jag däremot väldigt svårt att
konsumera den lättmjölksaktiga pop-RnB
som presenterades på debutalbumet och i
ännu större grad här. Promise This och The
Flood är hits. Helt klart. Men resten? En axel-
ryckning. Utan Cheryls personlighet hade
det förmodligen aldrig ens spelats in.

Ken Olausson

Cheryl cole
Messy Little Raindrops

Det finns något symptomatiskt i att när det
äntligen dyker upp en Black Eyed Peas-
skiva jag tycker är helt okej, och där jag
som refrängtokig svennebananpopälskare till
och med kan gilla en del låtar på grund av
dess ogenerade partyinställning, så dömer de
som följt gruppen (och några till) ut plattan
som det absolut sämsta som getts ut på CD.
DN gav den här skivan sin första nolla
någonsin. Det gör inte jag. Riktigt så illa är
det inte. Ken Olausson

Black eyed peas
The Beginning
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Calvin Klein
299 kr

Andreas
Namn:Andreas

Ålder: 22 år
Bor: Stockholm
Uppväxt: Malmö
Yrke: Student/Gyminstruktör
Civilstånd: Singel
Blogg: blog.qruiser.com/daskadasenibordet
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Qruisers hetaste bloggare ”Daskadasenibordet”
heter Andreas och här visar han vinterns hetaste 
kallingar. Vilka vill du hitta under granen?

FOTO peter knutson 
AV anders öhrman MODELL andreas
TACK TILL courtyard by marriott

Mjuka klappar 
& hårda paket

James Rocco,
199 kr

Calvin Klein
299 kr

Andrew Christian
19 dollar

Frank Dandy
229 kr

Cirque deluxe
199 kr
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Ginch Gonch
299 kr

Ginch Gonch 299 krCirque deluxe, 229 krFrank Dandy, 199 kr Cirque deluxe, 229 kr

ndreas, vilka är dina favoritkallingar?
– Ett par vita boxerkalsonger ifrån

Abercrombie & fitch. Funkar både på fest
och till vardags.

Vilka av dem du hade på dig gillade du
bäst?

– De vita med rödakanter ifrån Frank Dandy.
Enkla, sportiga och snygga.

Vilka kallingar hittar du helst på en kille
när byxorna åker av...

– Björn Borg boxerkalsonger, helt klart! Ser helst
dem framför mig när jag vaknar på morgonen osså, en
bit bort, i köket där han står och lagar pankakor åt
mig.

Något som går fetbort?
– Egentligen inte? Jag menar så länge killen ifråga

själv känner sig snygg och bekväm i de kalsonger han
har på sig, kommer även jag att tycka det. 100%.

Kan kallingar vara avtändande?
– Nej, snarare tvärtom! Kalsonger är bara upptän-

dande enligt min mening. Jag älskar verkligen kal-
songer.

Måste man ha kallingar på sig? Eller kan
man köra commando?

– Det är väl upp till var och en. Själv föredrar jag
dock kalsonger både på mig själv och andra.

Hur många kallingar har du?
– 58 stycken för att vara exakt, men använder

nästan alltid samma ändå. Man har ju sina favoriter
menar jag.

Vilka sorter?
– Har nästan uteslutande boxershorts men gräver

man lite djupare hittar man kanske även ett par y-
front eller två.

Vilket tycker du är det bögigaste märket
man kan ha?

– Aussiebum – inget tvivel om den saken.
Har du önskat dig kallingar i julklapp?
– Nej, men brukar alltid får ett par eller två ändå.

”så länge killen
ifråga själv 

känner sig snygg
och bekväm i de 

kalsonger han har 
på sig kommer även 
jag att tycka det”

a

Björn Borg
269 kr
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Pol Roger 
Brut Réserve

(artikelnr : 7549) 12%

Halvflaska 198 kr 

Helflaska 348 kr

Magnum 698 kr

In success you 
deserve it, 
and in defeat 
you need it.

(Winston Churchill)

Ward Wines
08-678 19 10 

www.wardwines.se

Alkohol är 
beroendeframkallande.
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Lindy Larsson har en roll 
i nya änglagård

-58-

scarbelönade Laurence Olivier har
liknat skådespeleri vid magi. Och
visst är det lite trolleri att kunna dö

varje kväll på scen, eller att få leva andra
människors liv i en film. Lindy Larsson
har prövat de flesta tricken i boken. Ända
sedan han var elva år har han tänjt gränser.

– Det var på en julavslutning i skolan
och vi röstade om vem som skulle spela den
elaka trollpackan som kidnappade Lucia och
kokade henne levande. Rösten föll på mig
och jag älskade det. Jag har fått göra en del
queera roller sedan dess.

På juldagen gör han debut på vita
duken.Vägen dit började med ett telefon-
samtal, någon gång i juni 2009.

Det hade hunnit bli så pass varmt att
man kunde gå runt i kalsonger i Lindy
Larssons hus i Grödinge utanför Stockholm,
och det var just vad Lindy gjorde.
Pojkvännen Stefan låg fortfarande och sov,
men Lindy sprang ändå ut i trädgården,
eftersom att det är så jobbigt att prata i tele-
fon när andra kan höra. Där, under en
björk, fick han frågan:

– Jag gör en ny uppföljare till Änglagård.
Vill du vara med?

Rösten i andra änden var ingen annan
än Colin Nutley.

– Jag fick nästan inte fram något mer än
”ja” under hela samtalet. Änglagård-filmerna
har betytt så mycket för mig.

Lindy berättar att han som barn inte
kände sig som en del av den svenska

gemenskapen. Pappa var svensk och mamma
var av resandefolket. Lindy och hans sex sys-
kon bodde aldrig länge på ett och samma
ställe. Sitt andra skolår avverkade Lindy på
fyra, fem skolor runtom i Småland.

– På den här tiden fanns en utbredd
rasism mot ”tattarna” som man kallade oss,
så vi höll oss mycket för oss själva. Det var
något jag kände av ända tills jag flyttade
hemifrån som femtonåring.

När så filmen Änglagård kom 1992,
kände Lindy igen sig så pass att han och
kompisen Petra började kalla varandra
Fanny och Zac efter filmens huvudkaraktä-
rer.

– De passade ju inte heller in i den
svenska landsbygden. Jag och Petra drömde
om att vara sådär berlinskt mystiska och far-
liga.

Nu blir Lindy Larsson själv en del av
historien, som nyinflyttade Kristoffer, en bli-
vande pastor som alltid ser det goda i allt
och alla. I den rollen har Lindy fått utforska
hur hans liv kunde ha sett ut om inte valt
att bli skådespelare.

– Jag ville nämligen bli präst när jag var
liten. När jag var tolv höll jag lunchmässor i
kyrkan i Östersund, där vi bodde då, och
sjöng psalmer för pensionärer.

Och precis som Lindy blir Kristoffer
förtjust i den mystiske Zac.

– Men det är väldigt oskyldigt, jag tror
inte Kristoffer själv riktigt har kommit fram
till vad han känner. Inte ens jag har fattat.

Men jag tror såhär: ge honom några år –
and he’s a gay man.

När Lindy i tonåren kom fram till att
han själv var ”a gay man” lämnade han kyr-
kan.

– Men min familj var väldigt förstående.
Mamma älskar minoriteter så hon skrek
nästan rakt ut av lycka. Några av mina brö-
der sade att de också experimenterat med
killar. ”Det är ju ändå inga tjejer som vill ha

oss”. Pappa var väl lite stel första gången
han hämtade min pojkvän från tågstationen,
men ingen Tyko Jonsson; inget ”jag har närt
en bög vid min barm!”.

När Lindy lagt psalmboken åt sidan
började han leva livet på scenen. Eller, flera
liv. Precis som i barndomen flackade han
fritt utan att riktigt känna sig hemma: han
tröttnade på teatergymnasiet, tillbringade ett
år vid Balettakademien i Göteborg, reste till
Barcelona för att lära sig Flamencosång och
kom in på Teaterhögskolan i Stockholm.
Men inte förrän han hittade dansteater, med
regissörer som Dorte Olesen och Kajsa
Giertz slog han sig till ro.

– Där fick jag göra lite av allt på samma
gång och det var verkligen min grej. Jag är

bara så glad att folk vill betala mig för det
här.

Han hyllades för sin insats i Ronny
Danielssons ”All we need is love” på
Intiman i Malmö och fick pris för sin tolk-
ning av Carmen på samma scen.

Men oavsett vem han spelat, har Lindy
Larsson alltid haft en ovälkommen känsla
med sig i bagaget: prestationsångesten.

– Jag har extremt höga krav på mig

själv. Innan vi skulle filma Änglagård mådde
jag illa i en månad för att jag var rädd att bli
en nationell skamfläck. Jag har inte sett fil-
men än, förutom att jag steppar i trailern,
men jag hoppas vid gud att jag kan koppla
bort att det är jag. Låt mig slippa snabbspo-
la!

Men något som är starkare än ångesten
är viljan som driver honom:

– Känslan av att få vara någon annan.
Att få leka. Som i Carmen; tänk att få dö
varje kväll. De flesta får bara uppleva det en
gång i livet.

Och det är väl det som är magin.

”Änglagård – tredje gången gilt” har 
premiär på Juldagen

O

När han kom ut skrotade Lindy Larsson drömmen om att bli präst och gav sig av för att bli skådespelare. 
Nu gör han långfilmsdebut – som pastorslärling med gaytendenser.

”Innan vi skulle filma Änglagård
mådde jag illa i en månad för 

att jag var rädd att bli 
en nationell skamfläck”

AV mats bax FOTO tony nutley
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her, Christina Aguilera, sång och

dans. Sällan har en film med så

många avklädda damer varit så uppenbart

riktad mot gaypubliken.Aguilera flyr

småstad för att pröva lyckan i L.A. där hon

nästlar sig in på burlesk nattklubb. Kom-

mer Christina gö-

ra succé på scen,

få ihop det med

den hunkiga bar-

tendern, hitta en

modersförebild i

ägaren Cher och

rädda nattklubben

från nedläggning? Klyschorna haglar inte

oväntat i den här påkostade kombinatio-

nen av Coyote Ugly och Moulin Rogue

vars huvudattraktion är maffiga shownum-

mer.Att filmen ska fungera som showcase

för fröken Aguilera framgår också tydligt

men det är faktiskt inte lika illa som t ex

Mariah Carey i Glitter. Däremot är hon

långt ifrån tillräckligt kompetent skådis för

att ge liv åt en klantig, tunn och påfrestan-

de karaktär. Dessutom trampas hon på tår-

na av veteranen Cher som ger allt i sina få

scener men hamnar alltför ofta i skuggen

och kastas bort i stereotypisk andraplans-

roll (med ynka två sångnummer!). Samtliga

karaktärer är per-

sonlighetsbefriade

klippdockor med

enda syfte att föra

handlingen framåt

och dialoger prak-

tiskt taget spottas

fram för att nästa

sångnummer med Aguilera ska gå på. Och

visst är hon en fantastisk scenartist med

grym sångröst men låtarna är alltför ano-

nyma, och det liknar ofta valfri MTV-vi-

deo. Hygglig underhållning för stunden

men ack så lättglömt.

Andreas Samuelson

”Sällan har en film 
med så många avklädda

damer varit så 
uppenbart riktad 
mot gaypubliken” 

C

fokus

film

Burlesque

Love And Other Drugs
Jake Gyllenhaal spelar den medicinsäl-
jande kvinnotjusaren Jamie som faller
för Parkinsonsjuka Maggie (Anne
Hathaway) i den här dramakomedin.
Filmen har fått okej kritik, men hyllats
för sin frisinnade inställning till sex
och nakenhet då båda huvudrollsinne-
havarna visar mer hud än normalt.

Edie & Thea: A Very Long
Engagement (2010)
Den här dokumentären handlar om
Edie Windsor och Thea Spyer som
efter 40 års förhållande gifte sig 2008.
Trots att Thea sedan länge varit rulls-
tolsbunden
så har paret
varit aktiva
och rest
mycket.
Här får vi
se bilder
från resor-
na och ta
del av en
fantastisk
kärlekssaga.
amazon.com

Den här fransk-kanadensiska filmen om
hur en vänskap sätts på prov när två vän-
ner, en bög och en straight tjej, faller för
samma kille öppnade i år Stockholm
Filmfestival. 21-årige Xavier Dolan, som
både spelar bögen och regisserar, har gjort
en snygg och smart historia på temat
“nobbad”. Dolans sätt att teckna löjlighe-
ten över hur man beter sig när man fattat
tycke för någon är jobbigt igenkännings-
bar och fantastisk musiksatt.

Ronny Larsson

Hjärtslag
Monia Chokri, Xavier Dolan, Niels
Schneider, Anne Dorval 

månadens
import

Sjuttonåriga Ree Dolly uppfostrar ensam
sina två yngre syskon i fattiga Ozark,
Missouri. Deras mamma är närvarande,
men hon är sjuk och apatisk. Deras knark-
tillverkande pappa har försvunnit efter att
ha varit ute mot borgen, och om inte Ree
hittar pappan inom en vecka förlorar
familjen huset och marken som pappan
lagt borgen med. Så Ree ger sig ut på jakt
efter farsan. Winters Bone ger en skräm-
mande smutsig och sorglig bild av hur
livet är i delar av “the worlds greatest
nation”, och Rees situation med vidriga
rednecksläktingar berör. Jennifer
Lawrence är underbar som Ree, och att
hon tippas bli Oscarsnominerad är helt
logiskt. Spana även in denna unga skådis i
förbisedda och fantastiska The Burning
Plain. Ronny Larsson

Winters bone
Jennifer Lawrence, John Hawkes

ÅH VAD VI
LÄNGTAR!

-59-

Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci,
Kristen Bell, Cam Gigandet, Eric Dane
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OBS! Under helgerna är drop-in-
mottagningen stängd. Om du har 
symtom eller känner dig orolig för 
smitta, ring för att boka en tid på dagtid.
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tar hand om gästerna på lyxiga nobis

-61-

onas Andersson tar med mig på en
privat visning av Stockholms nya
samtida  lyxhotell, Nobis Hotel, där

han är Guest Relations & Brand Manager.
Jonas är både underhållande och imponeran-
de att gå bredvid. ”Jag har en dröm om att bli
Stockholms borgmästare en dag, det skulle väl
ligga helt rätt tiden”, säger han.

Medan vi går genom korridorer, kikar på
rum och dricker kaffe i loungen hinner han
både kindpussa och ta ett tiotal personer i
hand.Alltid med en liten uppmuntrande och
skräddarsydd kommentar. Han är gästvänlig-
heten själv.

– Jag vill att det här ska bli Stockholms
nya internationella vardagsrum.Att det ska
vara en härlig blandning av människor här –
finansfolk, modemaffian, supergays,artys,
familys, weddings. Det ska vara New York,
Rio och Beijing. Och jag älskar ju barn. Jag
hoppas barn ska lära sig att gå här medan
familjerna sitter i sofforna och dricker cham-
pagne i vår lounge eller käkar middag i
restaurang Caina.

Framtill Jonas stora högtidsdag hade han
egentligen tänkt att, som han säger, ”etablera
ett större Residence De Cheval” och tillbringa
mer tid i stallet med sina hästar, ”jag är ju i
grunden dressyrhästutbildare”. Men så ringde
Pelle Lydmar och erbjöd honom jobb på
nya Lydmar Hotel, ett jobb han inte kunde
tacka nej till. Och det sjösatte han under två

år. Sedan ‘headhuntades’ han till Nobis Hotel
och här har han tillbringat all vaken tid de
senaste månaderna.

– Det blir ju så nu när allt är nytt, det är
första dagen vi har öppet idag! Förra veckan
hade vi press- och galainvigning fem dagar i
rad med både internationell och svensk jet-
set. På fredagens housewarming kom över
900 gäster och det var minst 150 journalister
här under veckan. Nobis Hotel  har satt
Stockholm på världskartan igen. Det har
varit en helt fantastisk vecka, men visst känns

det i benen, säger han när vi tar trappan upp
till sviten på hotellet.

– Det är som att vara på världsturné med
Madonna. Så jag lever min dröm nu, säger
han och skrattar.

Jonas berättar om de anrika husen som
binder samman hotellet, om tapeter som spe-
cialritats av Claesson Koivisto Rune, om
färger på tyger, om marmor som tål att
skrubbas och bord som levererats genom
fönstret då det var för stort för att bäras in
genom dörren.Allt i samma andetag, men
med samma entusiasm.

– Jag gillar inte att säga att det bara är ett
lyxhotell, lyx låter lite omodernt tycker jag,
det här är ett samtida lyxhotell, lyx som man

har råd med. Lyx med stil, värme och med-
vetenhet.

Att det är en fördel i yrket att han är gay
är han övertygad om.

– Det är en extrem fördel, jag är ju både
coach och cheerleader i min roll. Och jag
tror vi gays är lite svischare, lite gladare och
lite snabbare i tungan. Det är fart och fläkt, vi
älskar liksom att direktsända. Dessutom reser
vi mycket och har sett en del, vi är helt enk-
let uppdaterade och samtida.

– Sen är det ju viktigt att man gillar det
man jobbar med. Jag tror inte man kan bli
bra på det man gör om man inte gillar det.
Och jag älskar det jag gör.

Jonas, som snart blir 50 och som kallar
sig för superbög, har älskat hotell sedan
barnsben.

– Det är en magisk förtrollande värld,
särskilt förtjust är jag i den franska hotellkul-
turen med de mindre madamerna. Och jag
hängde ju jämt på gamla legendariska
Lydmar vid Stureplan. Idag händer det däre-
mot att jag går hem efter jobbet... Det bästa
jag vet är att vara i stallet, handla och ha
tvättstugan, det är vardagslyx för mig, för då

vet jag att jag har en lugn och skön hem-
makväll.

Och för första gången i sitt liv längtar
Jonas efter ett förhållande.

– Ja, det vore himla skönt att ha någon
som väntade hemma på en, och som kanske
till och med hade maten klar när man kom
hem. Så har jag aldrig känt förut. Kanske
börjar jag bli stor nu...

J
Egentligen vill Jonas Andersson inte kalla det för lyxhotell. Han ser hellre att Nobis blir stockholmarnas nya vardagsrum.

”hotellvärlden är en magisk 
och förtrollande värld”

AV anders öhrman FOTO Christian hagward

fem snabba 
om nobis

Bästa rummet enligt dig?
Panoramasviten, helt otrolig utsikt näst

högst upp med underbar vy över takåsarna
och helt magisk solnedgång direkt i
Badkaret. Och förstås, rum 231, där det
finns plats för romantik, fransk balkong och
tummel i underbar duxsäng.

Har in spa/relaxavdelning?
Stans Snyggaste Sauna och Gym.
Antal rum? 201
Pris på rum, från - till?

Nobis Sviten 25 000 kr med båda
Connecting rummen 36 000 kr. One
Room Svits 7 000 kr, de Luxe 4500 kr,
medium 2800 kr, urschyssta enkelrum
1795 kr.

Ett glas champage i baren kostar?
Ett glas Tattinger kostar 145 kr.
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Beteendeförändringar är vanliga biverkningar

VÄRME INIFRÅN OCH UT – DEFA BILVÄRMESYSTEM

Bli inte förvånad om någon granne börjat få lite udda morgonvanor. Att möta dagen med 

isfria rutor, behaglig värme i kupén och en uppvärmd lättstartad motor är så bekvämt 

att man nästan glömmer kylan. Samtidigt handlar det om kalla fakta: färre kallstarter 

betyder lägre bränsleåtgång, minskat motorslitage och bättre bilekonomi. I ett större 

perspektiv innebär det minskad klimatpåverkan. Så fråga efter DEFA bilvärmesystem, 

där både motorvärmare och kupévärmare ingår. Bekvämt och sunt på samma gång!

Läs mer och tävla på www.varmtibilen.se

Vill du ha ett roligt jobb?
Unicorn söker ett flertal värdar/värdinnor till en ny webb 
textchatt. Vi söker dig som är fantasirik, social, fördoms-
fri och gillar att skriva. Arbetstiderna är varierande och 
passar dig som vill ha extrajobb te.x studenter. Arbetet 
kan utföras hemifrån om du har dator och internet eller 
från vårt Stockholmskontor.

Lön: enligt avtal.
Var vänlig maila din intresseanmälan
till career@unicorn.se
Frågor besvaras vardagar kl. 10.00 - 12.00
på tel: 08-440 41 00
 
Med vänliga hälsningar,
Unicorn Totalvision AB
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qx förhands-
visade ”fyra
år till”
Det var trångt och hjärtligt när
QX bjöd in ca 500 personer till
förhandsvisningen av höstens gay-
rulle, ”Fyra år till” i november. Det
allmänna omdömet efteråt var att
”Fyra år till” är en riktigt bra
svensk komedi.

Foto Jonas Norén

Fredrik och Philip

Gabbi och Ingela

Johanna och Camilla

Mattias, Micke och HåkanStefan, Martin och Tiina

Johannes, Alle och Tobias

Peter och Johan

Henry, Calle och Jesper

Jonas och Hjalmar

Mathias och Bicke
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Skandinaviens största
gayshop online

www.homoware.se

Äntligen en sexshopbara för bögar!

QX annons - 105x155 mm skiss#1_1.pdf   2   2010-11-15   14.14

blog.qruiser.com

Andreas
blog.qruiser.com/daskadasenibordet

Dasedaskaren
Har du aldrig blivit 
så arg, så frustrerad 
att du bara känner 
för att daskadaseni-
bordet? Det har jag! 
SMACK, säger det!

Nikki, Peter, Marcus
blog.qruiser.com/queermaffian

Queermaffian
Tre bögar, tre 
röster, tre liv - i en 
blogg. Queermaf-
fian.

Annonssidor Jan -11.indd   64 2010-12-12   21.10



Niclas Ericsson 
skriver från 
porrindustrins 
San Francisco 
Följ artikelserien om porrens pionjärer, om 
de som tar risker och om de som inte längre 
får vara med.

SENTRY.nu roar, informerar, förklarar och svarar på dina frågor.

Sentry_QX_11_2010_240x335.indd   1 2010-11-16   17.00
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För en  
tryggare resa

15

16

BERNS
HOTEL

A CONTEMPORARY 
BOUTIQUE HOTEL LOCATED IN 

WWW.BERNS.SE  TELEPHONE 08-566 322 00

17

9

9

Bar/
restaurant

      Monarki, Tulegatan 
10, Mån-sön 17-01. 
Restaurang & bar, dj`s, 
liveband, music quiz.
     tomrik mat & 
dryck, Österlånggatan 7, 
Sön-tors 15-00, Fre-Lör 
15-01.
     torget, Mälartorget 
13, Gamla Stan. Mån-tors 
17-01, fre-sön 16-01. 
Gaybar och restaurang.
     Göken, Pontonjärg. 
28. Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 
12-23. 
     Zink Grill, 
Biblioteksgatan 5,  
Restaurang, Bar. Klubb hel-
gerna. 11.30-01. Lör 13-01, 
sön 12-23.
     urban Deli, Nytorget 
4, Mån-tis 08-23, ons-
tors 08-00, Fre-lör 08-01. 
Butik. delibar och skal-
djursbar. 
    Momma, Renstiernas 
gata 30, Mån-tis 17-23, 
ons-tors 17-00, Fre-lör 
12-01. Restaurang, bar och 
lounge
    Björk bar & Grill, 
Courtyard Hotel, 
Rålambshovsleden 50 
Restaurang, bar och lounge
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar och restau-
rang
roxy, Nytorget 6, Tis-tors 
17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang och bar.
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Mån-Lör 17-00.
stuket, Swedenborgsgatan 
43,  Kvarterskrog & bar. 
16-01.
Chakula, Pontonjärg. 28. 
Restaurang och bar med 
smak från Afrika. Mån-Lör 
17-00.

KluBBar/CluBs
    Paradise, Kolingsborg, 
fredgar 22-03, pop och 
schlager och The Ba(s)
sment med house och 
techno
     Paradise Garage, 
Kolingsborg, lördagar 
22-03, Bögklubb för alla, 23 
år. House, techno, pop.
    Gay as Hell, 
Kolingsborg, onsdagar 
22-03. Fri entré. Ingång till 
nedre våningen direkt Gula 
Gången, mot Gamla stan.
    slM, Wollmar 
Yxkullsg 18, ons 21-00, 
fre-lör 22-02.  Läderbar för 
killar. Medlemsklubb.
    Berns, Berzelii Park. 
Hotel, restaurang, bar och 
klubbar. Ballroom Blitz 
31/12 - Nyår på Berns.
Kinks & Queens, 
Camarillo, Kungstensg. 22, 
Se QX.se/GayMap, 21-03
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista torsdagen i måna-
den för kvinnor intresserade 
av fetish och S/M.
Zipper stockholm, 

Zink Pink
FRANSK ANTIK ZINKBAR
KOLGRILL, PATISSERIE AV FRUN
CHARKUTERI ITALIANO
COCKTAILS, BELÖNAD VINLISTA
DINING ALFRESCO

ÅRETS RESTAURANG 2008

08-611 42 22
WWW.ZINKGRILL.SE

18
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Wollmar Yxkullsgatan  18   •  T-Mariatorget 
Ons 21 - 24 Pub  •  Fre 22 - 02 Pub  •  Lör 22 - 02 CLub

MER INFO PÅ:
www.slmstockholm.se

STOCKHOLM
LEaTHER CLub

MEdlEMsklubb MEd drEsscodE
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Stig Söderling Kartor & diagram

För en  
tryggare resa

11

7

6

13

14

15

Lästmakargatan 8. klubb-
kväll lördagar 22-03.
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-03.
Högkvarteret, Närkesgatan 
8, Tis-Tors 18-24, Fre-Lör 
18-01.
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar 
för hiv-positiva män.
Björnpub, Aguéli, 
Blecktornsgr. 9. Pub och 
Fester se qx.se/gaymap

Café
    Chokladkoppen, 
Stortorget 18, alla dagar 
09-23. Se annons i QX på 
sidan 14. 
Egalia, Sveavägen 59, 
Fritidshäng för HBT:isar 
under 20 år. Öppet månda-
gar 16.30-20.30 
Copacabana, 
Hornstullsstrand 3. Mån-tor 
09-21, Fre, 09-19, Lör-sön 
10-19
Golden Ladies, RFSL, 
Sveav 59, tisd. från 17-19.  
För kvinnor i mogen ålder.
Seniorcaféet, RFSL, Sveav 
59, ons från 14.30.  För 
gaymän i mogen ålder.

ÖVRIGT
    Stiftelsen Noaks ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. Hivtest med snabbsvar 
on 15-18. Lunch för hivpo-
sitiva ti & to 12:15.
    Regnbågsmässan, 
Sofia Kyrka, 
Vitabergsparken. 16/1 
klockan 18.00

SHOPPING
     Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. Läderskräddare 
och shop med läderleksaker. 
Lagar även läderartiklar. Se 
annons i QX på sidan 14. 
Hallongrottan, 
Bergsundsgatan 25, Queer 
och feministisk shop.

EROS
     Manhattan, 
Hantverkargatan 49,  
Dagligen 12-06. Stor video-
klubb med shop.
     H56, Hagagatan 56. 
Sön-Tor 12-04, Fre-lör 
12-06. Non Stop. Dark 
room. Se annons i QX på 
sidan 64.
     Blue Vision, 
Fridhemsgatan 46, cruising 
och sexshop. Mån-tors 
10-24, Fre 10-06, Lör 
12-06, Sön 12-24. Se 
annons sid 64
US Video, Regeringsgatan 
76. Öppet dygnet runt. 
Non Stop Crusing Area, 
Sex shop, Dark rooms
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THE GAY CLUBS
IN STOCKHOLM!

THE ONLY WEDNESDAY CLUB
23-03. 20+

THE BIG PARTY FRIDAY CLUB
22-03. 20+

THE FUN SLEAZY SATURDAY CLUB
23-03. 23+

T-SLUSSEN · GULA GÅNGEN · STOCKHOLM
WWW.KOLINGSBORG.SE

VÄLKOMMEN TILL 

SKALDJURSBRUNCH
PÅ NYÅRSAFTON

BOKA  
BORD!

TEL 08-599 091 83
2 SITTNINGAR

11.30-14.00 & 14.30-17.00.  

Stockholm Jan 11.indd   67 2010-12-10   16.12



SVERIGES TELEVISION I SAMARBETE MED LIVE NATION OCH BLIXTEN & CO PRESENTERAR

MELODIFESTIVALTURNÉNS SPONSORER

AFTONBLADET DELICATO GLACÉAU VITAMINWATER  MASTERCARD OLW SJ SONY ERICSSON      VILLALIV  

BILJETTER: 
ticnet.se 077-170 70 70, Ticnetombud (ej till fi nalen), 
sj.se/upplevelser, 0771-75 75 75 el i SJ Resebutik. 

Bokade biljetter kan hämtas på ATG-ombud. För hotellerbjudanden choice.se

LULEÅ COOP ARENA 4-5 FEB
GÖTEBORG SCANDINAVIUM 11-12 FEB

LINKÖPING CLOETTA CENTER 18-19 FEB
MALMÖ MALMÖ ARENA 25-26 FEB

SUNDSVALL NORDICHALLEN 4-5 MARS
STOCKHOLM ERICSSON GLOBE 11-12 MARS
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www.rfsl.se/goteborg
031-13 83 00

För dig som är 
homo, bi eller transperson

Läs mer på hemsidan eller ring oss:
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GöteborG Gay GuideGöteborG Gay Guide
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QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

Stig Söderling Kartor & diagram

www.JensK.se

6

Bar/CLUB

4

    Bee Kök och 
Bar, Kungstorget 13-15, Öppet 
varje dag - www.beebar.se. Fred. 
BusyBee, lörd. Club BarBee
LUST, Järntorgsgatan 4-6. Bar och 
nattklubb. Pop the Cherry, torsd.
Queer, Park Lane, Kungsports-
avenyn 38. Sista fredagen/månad på 
Park Lane. Öppet kl 23-05 
Gretas, Drottninggatan 35. Bar 
ons. 18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
SLM, Haket Pub, 1:a Långgatan 
32. Bar och festkvällar. För datum, 
slmgbg.nu eller qx.se/gaymap.
Haket, Första Långgatan 32. Extra 
fester då och då se qx.se/gaymap
Saga Bar, fester då och då på olika 
platser se qx.se/gaymap

övriGT
    rFSL/Träffpunkt HaBiT, 

Stora Badhusgatan 6. Café onsdagar 

18-21, söndagar 17-20.  www.rfsl.

se/goteborg/

     Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna 

Stråket 16, vån 1. Mottagning helg-

fri måndag 16.30-18.00

     Coffee Culture, Vasagatan 

5c, Café.

     Jens K. Drottninggatan 30,  

Herrkläder med andra varumärken! 

Mån-fre 11-18, lör 11-16

Kondomeriet, Lilla Drottning-

gatan 1, Mån-tor 10.30-18, Fre 

10.30-19, Lör 11-17, Sön 12-16. 

Tel  031-131069.

ErOS
     Nyhavn Shop, Lilla Drott-

ninggatan 3. Mån-Lör 10-22. Helg 

12-22  

5

Vi har öppet varje helgfri måndag 
kl 16.30-18.00, under terminerna, 

ibland måste mottagningen begränsas. 
 Vi finns på Hudkliniken, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Gröna Stråket 16, vån 1

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

Du kan också komma för samtal 
eller frågor om säkrare sex

Vi kan förmedla kontakt med 
kurator och psykolog

Du kan även söka på 
Könsmottagningen Sahlgrenska, 

Gröna Stråket 16, vån 1 eller 
Sesammottagningen, 

Karl Johansgatan12
 

En mottagning för män 
som har sex med män

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

www.sahlgrenska.se/su/hud

www.beebar.se

Vi har öppet varje dag. Välkommen!
Stora Saluhallen Kungstorget 13-15

031-13 38 39

Göteborg Jan 11.indd   69 2010-12-10   17.38



TOM’S COMING HOME! 16.1.-18.12.2011

TOM OF FINLAND RETROSPECTIVE
LOGOMO, KÖYDENPUNOJANKATU 14, TURKU, TICKETS 12/8EUR

Annonssidor Jan -11.indd   70 2010-12-10   17.45



7

8
4

6

2

1

Frågor kring
hiv?

Vi finns här för dig!

Noaks Ark Skåne
040-611 52 15 
www.noaksark.org

MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE
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QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap
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Bar/CLUB
    Wonk@ a2, Adelgatan 2.

Lördagar 23-04. Gay dans/partyklubb.

    Pour les Pédés, Rasoir, Norra 

Vallgatan 62. Fredagar 21-01.   

    G-Bar, Mando Bar, Skomakareg. 

4. Onsdagar 21-01.  

     Hedonism, Akvariet, måndags-

klubb. Nästa fest 28 januari

     SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll 

lörd från 22. Specialfester se slmmalmo.

se, qx.se/gaymap

TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 

Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.

SHOPPING
    Miss Juniversum, 
Davidshallsgatan 19. Mån-fre 12-18, 
Lör 11-16. Malmös kitschigaste present 
och intredninsgbutik.
Butik Fredrik, Davidshallsgatan 9, 

Tis-fre 10-18. Lör 10-15. Designbutik 
   

ÖVrIGT
    Noaks ark, Barkgatan 11, Mån-
tors 10-16, Fre. 10-15. Fik och stöd-
center för de av oss som lever med hiv 
och våra närstående.
rFSL-rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre 
09-12. 040-6119950
    Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansgatan 13. 040-664 64 00

ErOS
Taboo, S. Förstadsgatan 81, Malmös 
enda Non Stop Visning, dagen.

DaILY UPDaTED 

GUIDE IN ENGLISH/DEUTSCH/ 

DaNSK/ NOrSK/SUOMI/SVENSKa 

www.gaymap.eu 
or via mobil.qx.se choose gaymap

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se
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”slm är mitt andra vardagsrum”
ar du pojkvän? 

– Ja, min sambo, men vi har en
överenskommelse.
Vadå för överenskommelse?

– Att vi får träffa andra. Ända från början
har vi träffat andra tillsammans – delad glädje
är dubbel glädje – men att vi gör det var för
sig är något nytt. Det betyder inte att vi lig-
ger med andra hela tiden men den dörren
står öppen.

– Det är dock inget jag rekommenderar
om man är det minsta otrygg i sin relation.
Jag älskar min sambo, vi har varit tillsammans
i sju år, och att någon av oss skulle rymma
med en kk har aldrig ens varit en tanke.

Hur träffades ni?
– På Qruiser, men jag tog snart med

honom till SLM. Det är som mitt andra var-
dagsrum. Det finns ingenstans som jag kän-
ner mig så trygg. Jag känner väldigt många
och där finns en outtalad respekt och en till-
låtelse att vara väldigt rakt på – om man så
vill. Ibland kan det räcka med en blick eller
beröring för att man ska … förstå varandra.

När upptäckte du att du gillade
läder?

– Första gången var när jag hittade en
trave porrtidningar någon gång i tonåren.
Det här var innan bastuklubbar blev olagliga
och jag såg en annons från Viking sauna.
Bredvid den var det en bild på en man i

läder och jag tänkte bara ”oh, my god – så
ska det se ut!”. Men det var inget jag agerade
på; på den tiden hade jag mest anonymt sex
på någon toalett med någon jag träffade i
Tivoliparken i Kristianstad. Ren avköning.
Väldigt tråkigt.

Vad var det som hindrade dig?
– När jag kom ut lade jag mig till med

ett väldigt fjolligt sätt, som visserligen inte
kändes helt rätt, men alla mina kompisar var
feminina så jag följde med strömmen. Jag var
rädd för vad kompisarna skulle säga om jag
berättade om min fetisch. Och mycket rik-
tigt: när jag 1984 kom tillbaka från
Köpenhamn och sade att jag varit på
läderklubb utbrast de: ”men fy faen va’ äck-
ligt! Hur kan du gå in däer?!” De förstod
inte hur jag, som till och med var dragqueen,
kunde dras åt något som var precis raka mot-
satsen.

Du var dragqueen?
– Ja, i gruppen The Remix Show. Men

det var ju inte ”jag”, det var teater – lika
självklart som lokalrevy.

Så du backade in i lädergarderoben
igen?

– Ja. När jag sedan flyttade till Stockholm
var jag tillsammans med en kille i tolv år som
inte delade mitt ”intresse”. Inte förrän det
tog slut i mitten på 90-talet vågade jag mig
ner till SLM.

Hur var ditt första besök där?
– Jag var livrädd. Precis som många andra

trodde jag att man skulle bli upphängd på ett
kors och piskad så fort man gick in genom
dörren. Men det blir man inte, även om
några säkert skulle vilja. Och idag är SLM
långt ifrån den mystiska subkultur som det
var då.

Hur ska man uppföra sig?
– SLM hyllar det traditionellt manliga, så

attityden blir därefter. Jag älskar fjollor, men

på SLM kan det bli fel. Själv är jag väl egent-
ligen någonstans mittemellan fjollan jag var
som ung och den jag är på SLM.

Vad har du helst på dig när du går
till SLM?

– Läder, gummi eller skingear; alltså
kängor, Ben Sherman-skjorta, rakat huvud
och hängslen. En favorit är ett par långbyxor
i gummi med två dragkedjor i grenen och en
Fred Perry-liknande gummitröja. Många tän-
ker att SLM är som en MC-klubb, men det
är mer stilrent – inte så slafsigt.

Du verkar ha haft lättare att komma
ut som bög än som läderkille.

H

en
person

text & foto mats bax
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– Ja, den ende som muttrade något om
min läggning var pappa, som undrade om jag
skulle börja måla naglarna nu. En fetisch är
mer skamligt. Ett bra exempel är att sjukdoms-
stämpeln för homosexualitet togs bort 1979,
medan BDSM:are blev friskförklarade först
2009.

Du har en för åldern rätt oortodox
frilla, med normativa mått mätt – hur
kom den till?

– Vi skulle till Berlin, jag klagade på min

tråkiga frisyr och min kompis sade att han
hade en idé. Och det kändes rätt! 

Du sade att du söker jobb – hur blir
du bemött?

– Folk blir lite förvånade när de först ser
på CV:t att jag varit ordförande i RFSL
Stockholm, politisk sekreterare och allt vad det
är – och sedan får de se hur jag ser ut. En del
vänner menar att jag borde låta håret växa, och
ibland tänker jag att de har rätt. Oavsett hur
ute ur garderoben jag än är och hur mycket
jag än stått på barrikaderna, kanske jag i vissa
lägen ändå ska hålla tillbaka.

”den ende som muttrade något om min
läggning var pappa, som undrade om
jag skulle börja måla naglarna nu”

Namn: Michael Silkesjöö. På Qruiser: Silkesjöö. Ålder: 45. Bor: Nacka. Yrke: Kanslichef på motionsförbundet
Stockholmskorpen. Men ser sig om efter nytt.

”jag älskar fjollor
men på slm kan 

det bli fel”

En Person  10-12-11  12.24  Sida 72

    



SYDAFRIK A – GARDEN ROUTE 
& WINEL ANDS 29 998:-
Pris per person avser fl yg, hotell, alla transporter, inträden,utfl ykter, 
reseledning och de fl  esta måltiderna. 11 dagar med avresa fr Arlanda 14/2.

W W W.T EM A R E S O R . S E 0 7 7 1-3 7 3 8 3 9 B O K A I  F R I T ID S R E S O R S 
B U T IK ER EL L ER H O S D IN N Ä R M A S T E R E S EB Y R Å

Upptäck Sydafrika med TEMA.
Slå följe med en expert på Sydafrika i vinter. Safariturer bland 

Afrikas stora däggdjur och vinprovningar i några av södra halvklotets mest 
kända vindistrikt. Det är några av höjdpunkterna under vår rundresa ”Garden 

route & Winelands”, som även ger dig några oförglömliga dagar i Kapstaden. 
Läs mer och boka ditt livs största äventyr på Temaresor.se

TEMA-QX-240x335-nr1-2011.indd   1 2010-12-09   15.18
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Varje lördags-
natt mellan

lördag och söndag sänder
Sveriges Radio erotiska
noveller under rubriken
”Radiosex”. I januari kan du
höra Straffpoker, skriven av
Finn Hellman, som handlar
om en blind kille som raggar
upp en snubbe på stan, och
försöker förföra honom.
Erotik är bäst i radio! 
P1, natten mellan 8-9 januari,
kl 00.03.

Jag kan inte riktigt tygla min enorma entusiasm över
Dramatenuppsättningen av Kristina Lugns

Idlaflickorna med systrarna Stina och Ylva Ekblad i huvud-
rollerna. Såg ett smakprov på ”Dramaten efter paraden” i
somras, och tror det här blir stort! Superstort!

Fotografen Elisabeth Ohlson är i blåsväder igen. Den här
gången för utställningen och boken ”Jerusalem” som skildrar
hbt-personers kärlek i den heliga staden.Världskulturmuséet
visade utställningen, men var ordentligt skraja. Nu kommer
den till Stockholm och Södra Teatern, 4-13/1 2011. Gå och se! 

är jag började röra mig i
homokretsar i början av 90-
talet var jag övertygad om att

alla homosexuella var frisinnade och
toleranta.Att bögar och flator skulle
kunna vara rasister framstod som
orimligt. Inte kunde väl en grupp
människor som själva upplevt
andras fördomar och förutfattade
meningar reagera likadant mot
andra utsatta grupper i samhället?

Några månader i Malmös bög-
värld tog effektivt kål på alla naiva
illusioner, och snart 20 år i hbt-värl-
den har knappast gett mig oskulden
tillbaka. Idag skulle jag nog snarare
säga att hela homorörelsen är präglad

av vanföreställningar. Inte bara när det
gäller etnicitet.

Ungefär i Pridetider brukar till
exempel vissa bögbekanta bli allt mer
hårddragna i sina åsikter om flator.
”Lesbiska har ingen humor” är en
gammal sliten klassiker. ”Pk-flata” är
en eufemism. Och till den mixade
klubben Slick kunde vissa av mina
bögpolare inte gå eftersom det ”lukta-
de för mycket fitta där”. Det är i de
ögonblicken man förstår hur löjligt
segregerad vår värld egentligen är.
Hur sällan vi, som samsas om samma
bokstavskombination, möts över reser-
vatsgränserna.

Just nu går den tydligaste skiljelin-
jen inom hbt-rörelsen mellan de
genuspolitiskt medvetna och svenne-
bananhomofilerna. På ena sidan en
grupp där man diskuterar varierande
former av könsidentitet och slåss för
införandet av tilltalsordet ”hen”. På
den andra självutnämnt ”normala”
bögar och flator som skriver ursinniga
debattartiklar om hur de avskyr de

politiska teman som Pridefirandet haft
de senaste åren, eller att ”obscena”
föreningar som SLM borde förbjudas
att vara med i paraden.

Under Pride manifesteras motpo-
lerna när svennebananerna firar sin
årliga högtid på den folkliga schla-
gerkvällen, medan genusbrigaden intar
debatt- och kulturscenen Pride
House.Visst finns det en del som rör
sig mellan bägge grupperna, men där
schlagertexter är enkla och lättförstå-
eliga så rör sig en del av de politiska
diskussionerna i Pride House på en
nivå som är svår att hänga med i om
man inte har en akademisk utbildning
i bagaget. För att vara en rörelse som
drivs av rätten till mångfald antas det
lite för ofta att vi alla har exakt samma
bakgrund.

Missförstå mig rätt. Jag tycker att
diskussioner och samtal måste få vara
komplicerade, att man inte alltid kan
utgå från den minsta gemensamma
nämnaren.Vad jag efterlyser är en
generös samtalston från bägge sidor.
Det känns som om det finns en brist
på välvilja inom en hbt-rörelse där,
grovt förenklat, ena halvan helst vill
teoretisera kring sex och den andra
bara strävar efter att smälta in och
accepteras av normalitetssamhället.
Fördomar frodas när grupper inte har
någon kontakt med varandra.
Problemet för hbt-rörelsen är att det
börjar bli allt svårare att hitta ett språk
att kommunicera med varandra på.
Homorörelsen har alltid varit bäst på
att förena festande med aktivism, blan-
da party och politik. Så kanske är det
bara upp till var och en av oss att se
till att gästlistan alltid är välmixad.Att
vi blandar flator, bin, transpersoner,
singlar, par, föräldrar, ensamstående,
blattar, svennar och genusvetare med
varandra. För om inte vi kan hålla
sams i vår lilla, lilla regnbågsvärld, hur
ska vi då kunna begära att resten av
världen ska respektera oss? 

n

kulturpuggan: 

”jag efterlyser en generös
samtalston från bägge sidor”

[Henofobi]
månadens glosa:

Genusvetarskräck hos så kallade ”normala” bögar. Se också genusskräck, queer-
ångest och feministavund.

Månadens kvarsittning...
Oprah sumpade chansen att bli världens raraste tantlesbian när
hon blev intervjuad av Barbara Walters i amerikansk tv.
Namnet Gayle är det enda som är homosexuellt hos hennes
bff Gayle King. Gud så trist.Världen blev plötsligt så himla
mycket tråkigare. Jag unnar Oprah lite muffdiving på kvällarna! 

hör:

se:
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guldstjärna:
”Just nu går 

den tydligaste
skiljelinjen inom

hbt-rörelsen 
mellan de genus-

politiskt medvetna
och svennebanan-

homofilerna.”

www.auktionsverket.se
08-453 67 00

VISNING
FRE-SÖN 7-9 JAN

FRE-SÖN 21-23 JAN

Välkommen på inredningsauktion i våra
lokaler i Frihamnen. Blanda gammalt
med nytt och tradition med trend.

AUKTION
MÅN-TIS 10-11 JAN KL 12

MÅN-TIS 24-25 JAN KL 12

Besök gärna café Rålamb i anslutning till
visningen. Se hela katalogen på
www.auktionsverket.se
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INTE VEM SOM HELST. DEN RÄTTE!
Av alla tjejer där ute fi nns det en som är rätt tjej just för dig.
Hon väntar på dig på gayPARSHIP.com, dejtingtjänsten för personer som förväntar sig mer av livet och 
ett förhållande. Själva kärnan i denna trygga och säkra matchningsprocess baserar sig på ett unikt per-
sonlighetstest. Detta ger dig förslag på rekommenderade partners som är anpassat för att matcha just 
dig och dina förväntningar. Ett oslagbart sätt att hitta ett förhållande som man så väl förtjänar.

gayPARSHIP
stödjer
whiteknot.org

Ta vårt matchningstest nu helt GRATIS på:
www.gayparship.com
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