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säg hej till heino. marie & rickard leder Melodifestivalen.

men’s club. vilka är isak & billy? halvåtta hos homosar.

33 saker att se fram emot i vår. singel på alla hjärtans dag.

tv-klassiker
nu börjar melodifestivalen 2011
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Idylliska nyheten Isla de Holbox

Tips!
Läs vinnaren Henriks 

HBT-reportage från 

Mexiko.

FRITIDSRESOR.SE/

RAINBOW

Mexikos bäst bevarade
hemlighet.

Blunda och föreställ dig dina drömmars ö. Kanske är det orörda pärlan Isla de Holbox 
du ser framför dig. En idyll med vita finkorniga stränder, turkost hav, gator av sand 
och hotell med palmbladstak. Du flyger bekvämt med vårt charterflyg till Cancún. 

Ta med någon du tycker om så lovar vi en semester du aldrig glömmer.d någon du tycker om så lovar vi en semester du aldrig g

Mexiko, Isla de Holbox, 
Villas Paraiso del Mar FFFF 11 098:-*

Vintern 2011/2012
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Babsan som Dynastins
dramadrottningar
Alexis & Krystle 
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En tradition: QX samlar
de hetaste deltagarna inför
årets stora tv-fest. I år är
temat tv-klassiker.

Firar man parfrossarhög-
tiden Alla Hjärtans Dag
när man är singel? 
Vi har pratat med tre
singlar.

I dagarna debuterar 27-
årige Kristofer
Folkhammar med den
skönlitterära boken Isak
& Billy – ett relations-
drama mellan två bögar.
Redan innan boken
släppts har den rosats av
kritiker.Vi tog oss en
liten pratstund författa-
ren.

Samma vecka som gayga-
lan sänds i TV4 kör kana-
len ett Halv åtta hos mig-
special med bara homos.
Klart QX vet vilka de fyra
homosarna är....

När mörkret är som job-
bigast och plånboken som
mest tom, då rycker vi in.
Här har vi sammanställt
33 saker att se fram emot.
En av sakerna är
Stadsteaterns uppsättning
av Angels in America med
Ola Rapace.

I slutet av januari var det
premiär för en ny hemlig
tjejklubb med dresscode.
QX har pratat med kvin-
norna bakom den
Stockholmsbaserade
klubben.

Dimitrios ”Dino” Lenis är ung, lyhörd,
kvick, invandrare och homosexuell.

Och en riktigt vass bilförsäljare.

Ofta sedd i rutan, men ovanligare
i QX. Det är hög tid att vi upp-
märksammar fina Pekka Heino.

Pekka Heino

En ny 
TV-klassiker: 
Melodifestivalen 
2011

Alla Hjärtans 
Singel

Isak & Billy - 
Ny Bok

Dino säljer bilar

Halv åtta hos 
mig goes gay

33 saker vi ser
fram emot i vår

Nya tjejklubben 
Mens club

månadens omslag
Linda Pritchard,
Simon forsberg, 
Sara Varga, danny,
Eric Saade & Babsan 

alltid i QX

6. Ledare
14. Krönika: Mian Lodalen
32. Motor
22. EGO med Stefan Nilsson
53. Fitness: Jari Ketola
55. Film: 127 timmar
56. Musik: September
63.TV: Ny zombieserie
72. En Person: Malin
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Men en miljon människor kän-
ner ju inte mig och då kan jag
nog framstå som en elak typ”

Pehr Hante bävar lite för vad folk ska
tycka om hans insats i regnbågsveckan av

halvåtta hos mig på tv4 i februari.
s.10

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

– Åh vad svårt! Jag var en riktig
fantast när jag var liten. Många

melodier sätter sig ju i huvudet, jag
tröttnar men sedan kan de vara där

igen och gnola.

läpar mig upp när larmet på mobilen piper strax efter kl 06.00.
Det svider i ögonen. Inte ens hunden är vaknen. På med kläder-
na och mot gymet. Det är becksvart ute, men vi är några tappra

själar som kliver upp på rullbandet innan 07.Alla av samma anledning,
att bli av med julgodiset man frossat i under hela december.Att springa
av sig julskinkan och köttbullarna från julen och vinet, skumpan och
maten från nyår. Så nu är det dags. Det goda livet har satt sina spår.
Dags för ett hälsosammare liv. Har till och med haft en vit månad i
januari och funderar nästan på att ta en till, men februari är en kul
månad, en ”fab february”. ”Bortbjudningarna” är många. De flesta i
samband med Melodifestivalens sex veckor (nej, den pågår inte i ett halvår
som en del vill påpeka, det gör däremot både Let’s Dance och Idol).

”Mellon” är en TV-klassiker och följetong. Deltagarna är oftast
samma år från år även om den del byts ut - precis som en bra serie.
Och Mellon har ju även både dramatik, skandaler och cliffhangers -
precis som en bra serie. Och den engagerar. För precis som den bästa av

följetonger på TV så rasar vi, känner för de som är med
och pratar om det på lunchraster på skolor och

arbetsplatser.Vi hatar och älskar. Idiotförklarar
och geniförklarar.Tittar ensamma.Tittar med
vänner. Eller tittar i smyg.

Men vi tittar.
Melodifestivalen går som en röd tråd

genom det här numret. Ronny Larsson
har traditionsenligt samlat artisterna

som känns mest QX och som han

tror mest på - och plåtat dem som TV-klassiker. Bland annat Danny
som vampyr i True Blood, Love Generation som Desperate Housewives
och Babsan som både Krystle och Alexis i Dynastin. Peter Knutson
har plåtat.

En annan röd tråd i tidningen är Pekka ”röda tråden” Heino.
Programledaren som blev TV-hallåa som nu återigen blir programledare
då han tar plats i Go’kväll-studion. I en öppenhjärtig intervju berättar
han bland annat om sina finska rötter och uppväxten utan pappa.

Bilderna har plåtats av Elisabeth Ohlson-Wallin som Pekka
för övrigt bjudit in till sin första middagsbjudning i Go’kväll
fredag den 28 januari.

Elisabeth är även inbjuden till en annan fest, den 14
februari (på Alla Hjärtans Dag) är det nämligen dags för QX
Gaygala, och där är Elisabeth nominerd till Årets Homo/bi.

Har du inga planer på Alla hjärtan? Kom till Cirkus och
upplev Gaygalan. Där är det kärlek i luften hela kvällen.

Ni har röstat, nu ska priserna delas ut.
Missa inte årets roligaste kväll!

Vi ses!

ingång

”fab february”[
Anders Öhrman, chefredaktör
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Mats Bax
Frilans

– Hos mig fastnar schlager som
bacon på teflon. Undantaget skulle

väl vara We are all the winners.
Härlig svennenostalgi.

Ulrika Lahne
Marknad 

– Waterloo.

Peter Knutson
Omslagsfotograf

– Etymon med Sonja Aldén.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Dött lopp mellan Timoteijs Kom,
Caracolas Smiling in Love och

Excellences Last to Know.

Redaktionen: En melodifestivalslåt du inte tröttnar på?

fakta: tidningen qx 

Carina Berg. Den 14
februari gör hon debut som
konferencier för QX
Gaygala! Kan bli så bra!

Elaka el-räkning! Nåt
tråkigare att betala finns inte,
och hur kan el vara så vansin-
nigt dyrt?! El är nya saffran...

JA. Nej. Det blev flera ”gayvinster”
på Golden Globe, nu hoppas
vi på fler på Oscarsgalan i feb.
En Oscar till Annette Bening?

JA.

-6-
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]”Vi Tittar ensamma. Tittar
med vänner. Eller tittar i

smyg. Men vi tittar.”
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Allt vad Miami erbjuder i form av  
het sol, mjuka stränder, spännande 
möten, skönhetsupplevelser,  
böljande nattliv och all världens 
livsnjutningar - det kan du få nu!

Så plocka fram dina sommarkläder, 
solisar och ditt bästa partyhumör  
ur vintermörkret och boka din  
biljett till härligt heta Miami. 

Varmt välkommen ombord!

Fr.o.m. den 21 mars flyger vi fyra gånger i veckan till Miami.  
För mer info om tider och priser, besök klm.se

Miami heat!

Boka din resa på KLM.se

KLM Royal Dutch Airlines flyger dagligen från Stockholm, Göteborg, Linköping och Köpenhamn till hela världen.
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dagarna debuterar 27-årige Kristofer
Folkhammar med den skönlitterära
boken Isak & Billy – ett relationsdrama

mellan två bögar. Redan innan boken släppts
har den rosats av kritiker.Vi tog oss en liten
pratstund med författaren.

Hej Kristofer, ditt namn låter
bekant.

– Hm, du kanske känner igen det från
Aftonbladet, jag recenserar litteratur på kul-
tursidorna. Parallellt med det pluggar jag för-
fattarutbildningen litterär gestaltning vid
Göteborgs universitet.

Isak & Billy är din första bok.
Berätta!

– När jag började fundera på att skriva
den här boken var det två saker jag ville
undersöka. Det ena är det svåra, ja rentav
sura faktum att kärlek och intimitet gränsar
till utsatthet. Man är sårbar när man kommer
någon annan nära. Det andra som jag ville
göra är att skildra bögmaskulinitet. För mig
är det viktigt att det är en specifik kärleks-
historia om bögar.

Vad handlar boken om?
– Om Isak och Billy som är ett par.

Isak är väldigt deprimerad och ångestfylld
och har svårt att ta sig fram i tillvaron.
Billy är hans raka motsats. Provocerande
glad, vältränad och ganska dum. Han är
framåt, fylld av självförtroende och tycker
att andra borde vara detsamma.

Jag anar ett budskap. Är det så här
det är i gayvärlden tycker du – ytter-
ligheter och ytligheter?

– I varje fall finns den här bilden, och
jag är intresserad av hur man brukar berät-
ta om bögar. Jag har velat spetsa till karak-
tärerna och beskriva de poler som lätt
uppstår i en relation, antingen är man stark
och vill klara av allt eller så känner man sig
helt hjälplös inför den andra.

Är du Isak eller Billy? Eller kanske
lite av båda?

– Ha, ha nej, ingen av dem. Jag har snara-
re ett smått kluvet förakt för karaktärerna.
Men det var roligast att skriva om Billy.

”Manskroppen har sällan så ingåen-
de och rakt beskrivits i prosa, inte
minst i flertalet välskrivna sexscener",
skrev Göteborgs-Postens recensent. Det
måste vara en fin komplimang, särskilt
med tanke på att sexskildringar i litte-
raturen ofta får bottenbetyg.

– Jag tycker att det är svårt att skriva om
sex, det var därför jag ville göra det. Jag ville
skildra det rakt upp och ner. Jag vill att tex-
ten ska vara både vacker, rolig och otäck.
Men jag har inte suttit och tänkt att det ska

vara något man runkar till, det
kanske jag skriver en annan
gång. Ibland är sex
behagligt, ibland obe-
hagligt. Jag har velat skri-
va om sex på ett omedelbart
sätt, där det fysiska och känslo-
mässiga skildras på samma nivå.

Blir du generad när du sitter fram-
för datorn och skriver om sex?

– Nej, det blir jag inte. Men jag tycker
att det är lite jobbigare att läsa om sex högt.

Bra, kan du läsa upp något?
– Okej då. Jag hade väldigt kul när jag

skrev den här meningen: ’Det tar omkring
femton sekunder för den inre ringmuskeln
att slappna av efter att den utsatts för tryck’.
Det är roligt med den vetenskapliga, lite kli-
niska beskrivningen. Mer än så läser jag inte,
då blir jag generad.

Du har precis haft releasefest för
boken, hur var det?

– Det var väldigt fint! Höjdpunkten på
kvällen var när mina vänner överraskade
mig. De hade skrivit vykort med hälsningar
från mina favoritförfattare, både levande
och historiska personer.

Får man fråga vilka favoritförfat-
tarna är?

– James Baldwin gillar jag, speciellt
Giovannis rum som skrevs i mitten av 1950-
talet. Dennis Cooper är också en favorit.
Sedan tycker jag mycket om Eli Levéns
bok som kom häromåret, Du är rötterna som
sover vid mina fötter och håller jorden på plats,
som skildrar homo- och transsexualitet. Jag
tycker faktiskt att det finns många bra gay-
författare.

Skriver du på någon ny bok?
– Ja, jag har kommit ganska långt med

ett diktmanus. Om bögar, kärlek och poli-
tik.

Nicolas Jacquemot

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

i som hängt med och

läst QX genom åren vet

att det inte bara är prins

Carl-Philips nya flickvän Sofia

som har ett förflutet som pinup-

pa. QX körde många bilder på

prinsen under ett antal år och i

februarinumret fick han pryda

omslaget glatt leende i militär-

uniform.Anledningen var att

han toppade listan över sveriges

20 sexigaste män enligt QX eg-

na jury. Någon intervju var det

naturligtvis inte tal om.Tvåa på

listan blev Thomas Bodström

och Fredrik Ljungberg kamma-

de hem bronset.Vi gjorde inter-

vjuer med två riktiga gayfavori-

ter varav en var med Lena Phi-

lipsson, då aktuell som kom-

mande hedersgäst på Gaygalan

men i övrigt var väl karriären i

något av ett mellanläge innan

den stora comebacken med

show på börsen. Lena berättar

att hon är tveksam till en come-

back i Melodifestivalen. ”Jag

känner mig lite feg – jag kan ju

bara vara med om jag vinner”.

Well, tre år senare både vågade

och vann hon.Vi träffade även

Charlotte Nilsson (numera Per-

relli) som var aktuell med nya

plattan Miss Jealousy. Plattan

blev ju med facit i hand ingen

större framgång och Charlotte

skulle få vänta sju år till innan

hon fick en ny hit värd namnet

ens i närheten avTake me to

your  heaven. Charlotte förkla-

rade varför hon inte ville med-

verka som prisutdelare när Eu-

rovision gick i Globen året in-

nan. ”Det vore ju en sak om jag

som alla andra som vunnit fått

sjunga min vinnarlåt, men när

de enbart ville ha mig för att

dela ut en blomsterkvast så kän-

de jag att aldrig i livet, ring Frö-

ken Sverige istället!”. PL
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kristofer, isak & billy

”För mig är det 
viktigt att det är 

en specifik kärleks-
historia om bögar.”
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 Stockholms 
Auktionsverk
Fashion & Lifestyle

Varmt välkommen till Stock-
holms Auktionsverk på visning 
inför auktionen Fashion & Lifestyle 
med bl a kläder & accessoarer 
av Yves Saint Laurent, Christian 
Dior, Chanel, Hermès, Louis 
Vuitton m fl

Katalog finns på 
www.auktionsverket.se

Stockholms Auktionsverk
Nybrogatan 32, Stockholm 
Tel 08-453 67 50

Världens äldsta auktionshus

Visning 
11–13 februari

Auktion 
14 februari kl 17 

Nybrogatan 32
Stockholm
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gayvecka i ”halvåtta hos mig”
amma vecka som QX Gaygala visas på TV4 har
kanalen gjort ett Halvåtta hos mig-special, det är
nämligen Regnbågsvecka då och fyra HBT-perso-

ner står för middagarna.
Pehr, Karolina, Mimmi och Marcus heter de fyra

deltagarna som ska tävla om 15 000 kr denna vecka.
Vi ringde upp två av deltagarna, Mimmi och Pehr.

Regnbågsvecka i Halvåtta med bara HBT-per-
soner, berätta, hur var det?

Pehr: Det var fantastiskt roligt att träffa tre för mig
nya bekantskaper. Precis som det ska vara i halvåtta så
kom vi från helt olika världar men har ett starkt intresse
för mat. Både att äta och att laga.

Mimmi: Jag håller med, det var jätteroligt.Verkligen
superkul.

Var det som ni tänkt er?
Pehr: Jag hade nog väntat mig att vi skulle ha varit

lite mer färgstarka personer runt middagsbordet. Nu blev
det blev lite, från oss alla, inställsamt och ibland tråkigt
artigt.

Mimmi: Det var jobbigare än jag förväntat mig.
Och långa dagar, från 15 till 02 alla dagar, förutom när
man hade ”sin” dag, då knackade TV-teamet på 08.00.
Det var tufft, men kul.

Vilka dagar hade ni?
Pehr: Jag bjöd på middag dag tre alltså på onsdagen.
Mimmi: Och jag dagen innan, på tisdagen.
Hur kom det sig att ni är med i

Regnbågsveckan?
Pehr: Någon hade tipsat om mitt matintresse och att

bjuda på middag så jag blev uppringd och tillfrågad.
Mimmi: En kompis till mig blev först tillfrågad,

men hon ville inte, men tipsade om mig eftersom hon

vet att jag är matintresserad. Jag äger ju två restauranger.
Dock jobbar jag inte i köket vill jag poängtera. Jag är
ingen kock, därmeot läste jag till sommelier förut.

Brukar ni titta på Halvåtta?
Pehr:Absolut, det är ett av mina favoritprogram. jag

tycker det är oerhört underhållande att få se hur folk bor
och vad de bjuder på för mat. När det sedan ibland dyker
upp riktiga original som till 100 procent bjussar på sig
själva blir programmet verkligen bara ännu bättre. Det är
ett riktigt feel good program som man blir glad av att se.

Mimmi: Ja, det är ett jättehärligt program. Det är
feelgood, ingen smutskastning, det är skönt. Jag gillar inte
när man försöker få folk att framstå som idioter.

Fyra middagar fyra dagar i rad, hur mätt var
du efter veckan?

Pehr: Inte så farligt faktiskt. ibland var man till och
med riktigt hungrig när man var på väg hem. Det var
långa väntetider mellan varje rätt och framförallt efteråt.
Efter en middag var vi flera som antingen åt något på
vägen hem eller när vi hade kommit hem, eftersom por-
tionerna hade varit väldigt små.

Mimmi:Va? Nej, jag var nog rätt mätt måste jag
säga. Men jag kan nog lista ut vilken dag du menar…

Är ni nöjda med era insatser?
Pehr: Ja det är jag även om jag hade hoppats att det

hade gått lite mer smärtfritt. Jag serverade på friterade
rispapperskorgar och när jag gjorde dem så brände jag
min hand rejält på frityroljan. Blev blek och såg allmänt
svimfärdig ut samtidigt som Kamera teamet stod där och
frågade ”hur känns det?”

Mimmi: Ja, jag är jättenöjd, det gick strålande, inga
missöden. I alla fall inte när kameran var på.

Åt du något som var riktigt äckligt under
denna vecka?

Pehr: Ja men det säger jag också.Vad det är får ni se.
Mimmi: Nej, det gjorde jag inte.
En miljon tittare, längtar du eller bävar du tills

det ska visas?
Pehr: Jag bävar verkligen. Jag var väldigt rak och ärlig

i mina kommentarer. Men de som känner mig vet ju att
jag är sådan. Men en miljon människor känner ju inte
mig och då kan jag nog framstå som en elak typ.

Mimmi: Jag är faktiskt lite nervös… Men som tur är
har jag bokat en resa i samma veva. Dagen efter ”min
dag” flyr jag landet och åker på Mardi Gras i Sydney,
Australien. Det känns skönt.

Anders Öhrman

Regnbågsveckan i ”Halvåtta hos mig” visas 
14-17 februari i TV4, kl 19.30.

s

”Jag bävar. En miljon 
tittare känner ju inte
mig och då kan jag nog

framstå som en elak typ”

Fyra homosar. Fyra middagar. I februari har Halvåtta hos mig ”Regnbågsvecka”.

Pehr, Karolina,
Mimmi och Marcus

-10-
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Granne med Gud... 

Siv Kraft Mäklarbyrå AB   Banérgatan 9   114 56 Stockholm.   Ring oss gärna på 08-660 44 60   info@sivkraft.se   www.sivkraft.se 

Höjden av lycka är för många att bo där sikten är fri 
och himlen nära. Hör du till dem som också söker 
något speciellt och som därför gärna höjer blicken 
lite extra? 
 Vi på Siv Kraft är bäst på och har längst erfaren-
het av vindsvåningar, penthouse, råvindar, våningar 
högt upp i huset och framför allt: Vindar Under 

Produktion i Stockholms innerstad. Med åren har vi 
byggt upp ett värdefullt kontaktnät av byggare, ar-
kitekter och inredare med samma högtflygande pla-
ner och passion för vindar som vi har. Tillsammans 
hjälper vi dig att urskilja ditt drömboende även när 
det enda som finns är kala ytor utan varken väggar, 
kök eller badrum. 

Om du har särskilda önskemål och vill vara med 
och påverka ditt nya boende är utsikterna för att du 
ska hitta det du vill ha extra ljusa nu.
	 Slå en signal på 08-660 44 60 och berätta om 
dina önskemål. Om vi inte har din drömvåning 
redan nu så sätter vi upp dig i vårt spekulantregister 
och hör av oss när den rätta dyker upp.

QX_jan_2011.indd   1 2011-01-20   14:30:21
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Den ljusskygge superdesignern

an hamnar aldrig riktigt i fokus.
Där andra designers sveper fram
med en attityd som säger ”fuck

you, baby, I’m fashion” utstrålar Pär
Engsheden snarare ”nej, men inte ska väl
jag”.Till och med på Guldknappen-galan,
modevärldens Guldbagge, sänkte fotogra-
ferna sina linser när den gänglige 43-åring-
en leende smög fram över röda mattan.
Pär Engsheden trivs bra så.

– Jag har aldrig sökt uppmärksamhet. I
vintras blev jag nervös bara jag såg mode-
människor som kände igen mig när jag jul-
handlade. Jag nästan hörde deras tankar:
”jaså, är det den kokboken som Pär
Engsheden helst ger bort i jul?”

Men på årets Elle-gala kunde inte Pär
Engsheden hålla sig undan strålkastarljuset
när han tog emot Årets hederspris.

– Priset kom väldigt oväntat. Det bru-
kar vara något man får innan man går i
pension, som tack för ett gott livsverk, och
jag har förhoppningsvis många år kvar.

Han sitter klädd i en Misfits t-shirt och
svart kavaj i konferensdelen på Grand
Hôtel i Stockholm. Ikväll kommer han att
ta emot sitt pris på Elle-galan klädd i
samma t-shirt och kavaj, och efter ett mjukt
”tack Elle, tack juryn, tack alla som hjälpt

mig genom åren och tack alla som valt att
bära mina kläder” snabbt se sig om, och
sedan vandra av scenen.

Det känns mer som att intervjua en
vetenskapsman eller uppfinnare, snarare än
en konstnär. Pär Engsheden är inte en sån
som kan prata i timmar om hur han kreerat
i paper tafetta och betong som ett state-
ment mot den rådande socioekonomiska
segregationen; han är kort och gott de
svenska prinsessornas go-to-guy när det
vankas Nobelfest och bröllop, men ser
ingen mening med att prata om det.

– Det är upp till dem som bär mina
kläder om de vill säga vem som gjort dem
eller inte.

När Expressen i juni avslöjade detaljer
om Victorias brudklänning, där bara mate-
rialkostnaderna uppskattades till 200 000
kronor, avslutades artikeln mycket riktigt
med: ”Expressen har förgäves sökt Pär
Engsheden”.

Just Victorias drömklänning i 36 meter
pärlvit sidenduchesse, som Pär Engsheden
draperat direkt på hennes kungliga höghets
kropp, är en av orsakerna till varför han
vunnit priset på Elle-galan.

Vad tänker du när du ser bröllops-
bilderna där Victoria firar sin största

dag i en klänning du sytt?
– Jag tror mest att jag tänker: oj vad

mycket jobb det måste ligga bakom – det
där skulle jag aldrig orka!

Men det är ju du som har orkat!
– Jag vet, men … man är så mitt uppe i

det.
Pär Engshedens ödmjukhet inför sin

storhet syns kanske bäst i hans reaktion den

dagen han fick veta att han vunnit Elles
hederspris:

– När telefonen ringde trodde jag att
jag skulle få en utskällning. Jag hade gjort
en plåtning för Elle och insisterat på att de
skulle använda äkta smycken från (hovjul-
veleraren) W.A. Bolin, eftersom det inte blir
autentiskt annars. Jag var rädd att de tyckt
att jag var för jobbig och krävande.

Varifrån får du din inspiration?
Det är väl som med alla som skapar:

jag ser former och linjer i min omgivning
som i mitt fall blir till axelband och möns-
ter.

Jag konstaterar att vi måste se världen
genom väldigt olika ögon och frågar om
han ser någon potentiell klänning i dekoren
i Grand Hôtels konferenslokal.

Pär Engsheden ler, drar handen över
armstödet till den rostbruna fåtöljen och
låter blicken svepa över den kungsblå hel-
täckningsmattan som skriker ”Finlandsbåt
Royale” och upp i det låga vita taket.
Fingrarna trummar en stund innan han
säger.

– Tycker… Tycker du själv att det är
snyggt?

Är det så illa att hjärnan skriker
”bort, ta mig härifrån!”?

– Nja, men i sådana här miljöer vill jag
helst inte vistas för länge.

Men det måste han: det är många som
vill träffa den ljusskygge superdesignern.
Själv har han bara en plats han drömmer
om:

– Ett vitt rum, säger han medan han
försvinner bort med en man med tv-kame-
ra.

– Ett stort, vitt rum med högt i tak och
helt utan ljud.

Och helst skulle väl varje artikel avslu-
tas: ”Vi har förgäves försökt att nå Pär
Engsheden.”

2,9 miljoner svenskar såg den i direktsändning: kronprinsessan Victorias brudklänning.
Men få känner igen mannen bakom briljansen. Mats Bax kastar lite ljus över Per Engsheden.

h

”Det är upp till dem
som bär mina kläder 

om de vill säga vem som
gjort dem eller inte”
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h, suckade min unga pola-
re med sådant eftertryck
att jag fick vind i luggen.

Hon hade ögonen riktade mot
Mommas entré.

”Vad?”, undrade jag och scan-
nade av ett gäng kärringar i min
egen ålder.

”Titta inte nu, men hon i svart
kappa. Jag DÖR vad snygg!”.

”Du, hon skulle lätt kunna vara
din mamma”, kommenterade jag
myndigt.

”Och?”
Nähä. Detta med milsvids

åldersskillnad var uppenbarligen
inget som kunde störa min vän
mindre.

Som nygräddad flata hade jag
svårt att ens fantisera om någon
som inte var jämnårig. Några
dagar efter min tjugoårsdag över-
raskade jag mig själv med att ändå
ligga med en kvinna (kvinna!
bara ordet andades auktoritet)
som skulle fylla 28.Tjugoåtta!
Det kändes som om mormor
raggat omkull mig. Det måste ha
varit hennes sämsta ligg för jag
låg som stelopererad, livrädd för
vad en så mogen människa kunde
tänkas hitta på mellan lakanen.

Min unga vän och jag hade
ett långt samtal om år och ålders-
fixering. Om skillnaden mellan
hetero- och homo. Och om var-
för äldre flator är sexiga.

Efter den kvällen kunde jag
inte låta bli att fråga ut resten av
bekantskapskretsen.Till min för-
våning visade sig att vännen från
Momma-kvällen inte var ensam
med sin böjelse. En efter en vitt-
nade om attraktionskraften i fåror
och kortsnaggat, grånat hår. En
del färgar till och med håret grått
för att se äldre ut. ”Kvinnor är som
riktigt bra vin- godare och godare ju
äldre de blir och tills you can make it,
fake it”, menade en. Sexuell mog-
nad, anförde en annan som hett.
Att våga ta för sig och ha mod att
visa vad man vill. Både i- och
utanför sängen. Livserfarenhet
som utmärker sig i blicken. Jag
skulle bara veta hur många grou-
pies Tiina Rosenberg har! Ja,
det är väl inte otänkbart att det
finns fler anledningar än ren aka-
demisk förkovring till att raderna
längst fram fylls av unga tjejer
med tindrande ögon, så fort hon
ställer sig på en scen. Nu drar jag
mig till minnes (ja minnet börjar
annars onekligen svika, inte SÅ
sexigt) en tjej som jag har för-
trängt hur ung hon var och som
skickade ett mejl på Qruiser där
hon frankt upplyste om att hon

onanerat efter mitt föredrag.
Borde kanske smickrats, men det
kändes syndigt att ens läsa det där
med tanke på åldersgapet, och jag
vågade än mindre svara.

En genusutbildad väninna
hänför den lite mer djupodlade
teorin om att vi som går igång på
samma kön gärna söker vår mot-
sats på andra plan. Det kan röra
sig om ålder men också om etni-
citet. I USA har man sett att gays
i större utsträckning än heteron
lever i så kallade ”mixedrace-
couples”.

Min lesb-belästa kompis
pekar på att vi är präglade av lit-
teratur och film, där just lärarin-

na-elev-romans-konceptet måste
vara det flitigast förekommande
temat. (Senaste flatfilmen jag såg,
Oskuldens tid, handlade om pre-
cis detta och i sedvanlig ordning
kolade naturligtvis en av dem på
slutet, men det tycks ju inte
avskräcka någon.)

I den mån det finns förkla-
ringsmodeller så tror jag att det
stavas normer. Bryter du mot en
så är det lättare att bryta mot
andra. Jag kan fortfarande dansa
på bardiskar, åka pulka utan barn
som förkläde och stå upp på
pakethållaren med armarna rakt
ut i luften och leka Leonardo di
Caprio i Titanic. Eller inleda en
relation med någon som är tjugo
år yngre. Omgivningens förhopp-
ning att jag ska uppföra mig som
det anstår en dam får väl betraktas
som obefintliga, jag är ju ändå
flata och då spelar det ingen roll
att jag drar mig mot femtio.

Men flator är inte opåverkade

av rådande skönhetsideal eller
ungdomsfixering. Flator är ju
också människor. Så i sanningens
namn ska det väl medges att även
”vår” kultur är belastad med nor-
mer och förväntningar.Alla flator
anser inte att ”insidan är det enda
som räknas” men vi har betydligt
mindre negativa krav på varandra
om du frågar mig och säkert
tusentals andra lesbianer. Medan
heterona allt oftare strävar efter
obegripligt osexiga kuksugarläp-
par, högklackat och djupare klyfta
i dekolletaget går flator snarare
igång på god självkänsla, möjligen
humor och definitivt ett par väl-
pumpade muskler. Man kan tycka

vad man vill, men det senare får
väl ändå betraktas som mer hälso-
samt än det förra. Och medan
medierna gör löpsedlar när tio år
skiljer mellan en man och en
känd kvinna, gäspar de flesta
homon ointresserat när glappet
mellan två samkönade är det
dubbla. Så har jag heller aldrig
någonsin träffat eller hört talas
om en flata som spenderat sina
surt förvaltade slantar på att för-
stora lökarna eller som till 50-års-
dagen önskar insamling till
ansiktslyft.

Vi har kallats sjuka, men i det
här avseendet hävdar jag med
hela armen är vi friskare än resten
av befolkningen. När jag tänker
på det bryter jublet loss inom-
bords. Jag är så fruktansvärt glad
att jag blev som jag blev och att
vi är som vi är.

mianlodalen

”Vi har kallats sjuka, 
men i det här avseendet 

hävdar jag med hela armen 
är vi friskare än resten 

v befolkningen”

A

KRÖNIKA

”kvinnor är som riktigt bra 
vin - godare ju äldre de blir”
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English speaking therapist 
www.forwardtherapy.se

Ash Rehn BSocWk, MA, MAASW (acc.)

counsellor & narrative therapist 
tel. 08–559 22 636
ash@forwardtherapy.se

Dricker någon i din omgivning för mycket? 
Påverkar det dig negativt?

Boka tid hos mig
Krister Svensson

Samtalsterapeut och internationellt cert. Coach
Specialist medberoendefrågor

Läs mera på 
www.copa.se
Tel 08 462 68 50

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap
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Fondueset 1699:–, ramekin 2 pack 219:–,                 
gryta rund från 1599:–, traktörpanna 28 cm 
1399:–. Samtliga produkter från Le Creuset.

Mätta din inre köksfashionista.
Vi kan nästan lova att vårt utbud stillar din hunger efter både form och kvalitet. 
Här finns allt från Le Creusets klassiska gjutjärnsserie till moderna glasskapelser
för blommor och vin. Välkommen på shoppingtur hos 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 
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UNIK KERAMIK

Två stora samlingar ropas ut på Bukowskis. En 
större orientalisk med föremål från före vår 
tideräkning till 1900-talet. Den andra ett stycke 
svensk porslinshistoria med Gunnar Nylunds 
fräcka djur från ca 1932 – 1960.

SE HELA KATALOGEN OCH LÄGG BUD PÅ 
WWW.BUKOWSKIS.COM

VISNING: 16 – 20 FEBRUARI, KL 11-18 
PÅ BERZELII PARK 1, I STOCKHOLM
TELEFON: 08-614 08 00
AUKTION: 20 FEBRUARI

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

KERAMIK FRÅN ASIEN: 
EN STÖRRE SAMLING

MODERNA DJUR: 
SAMLING JONASON

usentals röster kom in när vi bad er rösta fram
det snyggaste QX-omslaget från 2010. Här
presenterar vi Topp 5!

1. November (Richard Ulfsäter)
Inte helt oväntat blev det en avklädd man som syns
på Årets snyggaste omslag. Novembernumret av QX
brukar vara lite hetare och omslagsbilden ska kittla. I
år valde vi skådisen Richard Ulfsäter som synts i både
Fyra år till och Patrik 1,5. Peter Knutson plåtade i
sin studio och samma golv, syns även på det här
numrets omslag. Richard har för övrigt redaktör
Ronnys privata vita kofta på sig.

2. Maj (Paolo Roberto & Petter)
Här plåtade Bingo Rimér en påhittad bröllopsbild

och det var redaktör Magda som låg bakom hela det
här påhittade bröllopsjobbet. Inne i tidningen gifte
sig bland annat Birgitta Ohlsson med Sofia
Wistam och David Hellenius med Peter Jidhe.

3. September (Robyn)
Robyn plåtades i augusti för omslaget och det var två
rejäla klädställningar som stylisterna tagit med sig till
Peter Knutsons studio. Robyn valde snabbt ut kläder
och var en pärla under hela plåtningen.

4. Februari (Schlagergänget)
I en hotellägenhet samlades ett gäng artister i januari
2010 för att plåtas av Peter Knutson som skräckfilm-
skaraktärer.Till omslaget valde vi en kaxig gruppbild
där de är sig själva men beväpnade. Kul kuriosa är

att redaktör Ronnys alla
fem utvalda stjärnor tog
sig till Globen-finalen i
2010 års Melodifestival.

5. Augusti 2010
(Simon & Erik)
Vi ville ha en somrig
bild på augustinumret
som kommer ut lagom
till Pride. Och eftersom
Mr gay-tävlingen anord-
nas då tyckte vi att det
var kul att ha två deltaga-
re på omslaget. Paret
Simon & Erik droppade
kläderna vid en strand på
Långholmen och det var
Peter Knutson som plåta-
de. Ronny Larsson

snyggaste omslagen 2010

T
November, juni och september. Där har ni de tre snyggaste månaderna.
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redagen den 28 januari är det pre-
miär för Mens Club, en exklusiv
herrklubb för tjejer. Bakom klubben

står festfixaressen Tove Alexandersson,
Katja Gustafsson och Karin Victorin, alla
framgångsrika klubbfixare i Stockholm.

– Jag och Katja satt och snackade om att
starta en ny klubb och då kom vi fram till att
vi ville starta en medlemsklubb med dressco-
de för tjejer, berättar Tove Alexandersson och
fortsätter:

–Vi utgick från ett snyggt gammalt tju-
gotalsfoto som Karin Victorin hittade av skå-
despelerskan Theda Bara där hon och två
vänner bär frack. Det såg så mäktigt ut och
utstrålade precis det vi vill skapa med klub-
ben.Vi vill att det ska vara lite av en social
club som inspirerats av 1920-30 talets Berlin
under Weimar Era och Paris Montmartre.

ragklubb vill däremot inte Tove kalla

Mens club. För även om en målad mustasch
är en helrätt utsmyckning så vill trion hålla
fast vid att det är en herrklubb för alla tjejer
som är stolta över sin sexualitet, oavsett lägg-
ning.

–Vad jag vet så har det inte funnits

något liknande i Stockholm, och efter en
period med ganska klent utbud med klubbar
så kände vi att det var dags att dra igång nåt.
Det blir som en ond cirkel, tjejer slutar gå ut
när det inte finns så många bra klubbar, och
det skapas ju inga nya klubbar om ingen är
ute.

Vad blir det för musik?

- Allt möjligt, vad dj:n själv väljer helt enkelt.
Man kan få en fingervisning via vår
Myspace-sida, och så kommer det att kom-
municeras ut till våra medlemmar.

Var hittar man som tjej en snygg
kostym I Stockholm?

– Jag har faktiskt fått leta lite extra efter-
som jag är lite kort i rocken. Men till slut
hittade jag fantastiska second hand-butiken
Epok på Odenplan. Där har de hela övervå-
ningen fylld med gamla kostymer och frack-
ar. Dessutom är välfyllda secondhandkedjan
Beyond Retro ett bra alternativ. Där hittade
jag till exempel min fluga.

Herrklubb låter mycket cigarr och
cognac?

– Man får ju inte röka inne men hade
det varit tillåtet så hade vi absolut haft ett
rökrum. Och en cognac eller whiskey är jag
övertygad om att det blir under kvällen.
Var klubben kommer att äga rum, på olika

platser varje gång och detta kommuniceras
endast ut till klubbens medlemmar via e-
mail.Allmän information kan du hitta på
Facebook och Myspace.

–Vill man bli medlem är det bara att
mejla oss, på mensclub.sthlm@gmail.com.
Alla får komma, men du måste vara minst 18
år.

...Och män göre sig icke besvär?
– Män göre sig icke besvär.

Ronny Larsson

Mens Club, premiär 28 januari. Kolla upp
gruppen Mens Club på Facebook och klubben

Mens Club på Qruiser för mer info.

”vad jag vet så har
det inte funnits
något liknande i

stockholm”

f
ny öppnar men’s club - för tjejer
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KUNGLIGA BALETTEN

Sync, Altro Canto  
Premiär 25 februari 2011
 

SYNC
Koreografi : Nils Christe
Musik: Ludovico Einaudi
Koreografassistent: Annegien Sneep
Scenografi  och kostym: Nils Christe 
och Annegien Sneep
Ljus: Martin Säfström
 

Altro Canto
Koreografi : Jean-Christophe Maillot
Musik: Claudio Monteverdi, 
Biagio Marini och 
Giovanni G. Kapsberger
Iscensättning: Bernice Coppieters
Scenografi : Rolf Sachs
Kostym: Karl Lagerfeld
Ljus: Dominique Drillot
 
26 februari 
10, 12, 18, 20, 25 mars

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

KPMG • Nordea
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19
frågor
till
Marie&
rickard
Under sex veckor ska Rickard Olsson och Marie Serneholt
leda Melodifestivalen genom Sverige. Klart vi kollade läget
med Sveriges nya favvo-duo.

ar det ja direkt när SVT frågade
om ni ville leda Melodifestivalen?

Rickard: Ja! Jag sprang upp som
en öppnad champagne, och blev glad som en
speleman. Det här är ju ett drömjobb!

Marie: Jag fick först ett mejl från produ-
centen Joakim Brobäck, som bara ville kolla
vad jag gjorde under den här perioden. Så till
en början var det väldigt lite information. Jag
var ju en av dom som hade skickat in en låt så
jag visste inte om det handlade om det, eller
om de ville ha med mig i någon pausunder-
hållning. Sen pratade vi på telefonen och då
fattade jag vad det handlade om, även om jag
trodde att det var någon som drev med mig.

Kändes det trist att du inte skulle få
tävla i år?

Marie: Nej, verkligen inte. Det
här är som sagt ett drömjobb, och jag
får vara med i sex veckor utan att
behöva åka ut (skrattar).

Kommer låten du skickade in
att släppas ändå?

Marie: Nej, inte just nu i alla
fall. Vi får se om den skickas in till
tävlingen igen.

Kände ni varandra sedan innan?
Rickard: Jag gjorde faktiskt en av de

första intervjuerna med Abba Teens, som de
hette då, för Bullen i SVT 1999. Och så har vi
setts i Bingolotto och på andra premiärer.
Sverige är ju inte så stort.Alla ryms i en bio-
graf.

Vad ser ni mest fram emot?
Marie: Just nu ser jag mest fram emot att

stå på scenen i Luleå och säga ”Hej Luleå!”.
Då börjar ju hela det här på riktigt på ett väl-
digt mäktigt sätt.

Har ni hört låtarna som ska tävla?
Rickard: Vi hade en kick-off i decem-

ber, men jag var inte med då. Så jag har bara
hört fragment av vissa låtar när jag passerat i
korridorerna. Men jag och Marie skulle

behöva sitta en hel kväll med nya låtar, gamla
program och en röd och en vit bag-in-box
och bara grotta ner oss i Melodifestivalen.

Finns det något moment som ni är
lite extra nervösa inför?

Marie: Jag är ju väldigt ny på det här
med direktsändningar, och har bara gjort
nationaldagssändningen tidigare. Jag är nog
mest rädd för tävlingsmomentet, att man ska
råka säga fel namn på den som går vidare. Det
vore ju fruktansvärt.

Rickard: Showdans ligger utanför min
trygghetszon. Men man ska utmana sina
demoner.

Hur kommer era roller att se ut?
Rickard: Vi delar på det mesta. Det är

roligare att leka med de roller som är förvän-
tade, att göra tvärtemot vad tittarna tror.

Rickard, har du några A-teensskivor
hemma?

Rickard: Nej, men jag kanske har någon
gammal Absolute-skiva där Floorfiller är med.

Vad har ni för favorit bland tidigare
programledare?

Rickard: Jag minns Ulf Elfving, han var
ju lysande. Kristian Luuk gjorde det också
med bravur. Och Peter Settman, det var ju
han man kom ihåg det året.

Marie: Peter är min favorit också. Och
jag tycker att Petra Mede var fantastisk bra.
Hon växte i rollen och var väldigt rolig. Hon
var genial när hon fick improvisera.

Rickard, du som är duktig på att

v
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gamla program och en
röd och en vit bag-in-
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improvisera och skoja, är du orolig för att du ska råka
säga nåt dumt. Allt i Melodifestivalen har ju en för-
måga att växa till gigantiska proportioner...

Rickard: Att jag ska få galopperande tourettes, typ? Nä,
jag  tycker att vi i Sverige anpassar oss lite väl mycket efter
den moraliska minoriteten, och så får den här extremt lilla
klicken sätta normen för alla människor. Det blir lite av
minoritetens diktatur. Jag kan känna, att om du inte tycker att
det är kul.Tyck gärna det, men storma inte så mycket.

Vem skriver manus?
Marie: Jonas Åhlund som har gjort Halv åtta hos mig

och Johan Hedberg som uppfann Kungafamiljen i Hey
Baberiba, och han har skrivit mycket för just Hey Baberiba och
David Hellenius. Han har skrivit för Melodifestivalen tidi-
gare också.

Vad hade ni för favorit ifjol?
Marie: Jag tyckte nog att Timoteijs låt var bäst. Introt

var grymt och den är väldigt trallvänlig, och hon som sjöng
mest hade en väldigt hitvänlig röst. Den hade varit kanon att
skicka till Eurovision. Sen gillade jag Annas låt också.

Rickard: Jag tyckte Darin sjöng sin låt väldigt bra. När
han sjöng ”it cuts med like a knife” så gick det rakt in i hjär-
tat.

Hur brukar ni titta på festivalen?
Marie: Jag ser alla program och vill att andra ska vara

lika engagerade som mig när vi tittar. Men får bara prata

under låtarna om man pratar om låten, framträdandet eller
nåt som har med festivalen att göra, så om man börjar prata
om vad man ska göra i veckan säger jag ifrån. Också har jag
röstningstabeller där man får sätta betyg.

Rickard: Ja, ju mer man går in i det desto roligare blir
det.

Vad äter ni helst medan ni tittar?
Marie: Vad äter jag inte? Jag gillar att man äter tacos

innan det börjar. Sen dukar man fram godis och chips, blå
lantchips.

Rickard: Nackdelen med chips är att det knastrar i
huvudet, så man får äta när programledarna pratar. Jag skulle
gärna sitta med twitter också så man får alla kul kommenta-
rer.

Kommer ni att läsa i tidningarna om det som
skrivs?

Rickard: Jag kommer nog läsa tidningarna och se hur
det går i olika omröstningar och så. Om vi blir utsedda till
sämst någonsin så kan man ju i alla fall göra nåt åt det i nästa
program. Däremot håller jag mig borta från tidningarnas saj-
ters klotterplank där alla anonyma nättroll finns.

Marie, din A-teens-kollega Sara Lumholdt tävlar i
år. Känner du några fler deltagare?

Marie: Jag har ju träffat många av dem i olika samman-
hang. men Sara är den som jag har största kopplingen till. Det
ska bli fantastiskt roligt att se henne i det här sammanhanget

och jag är jätteglad att hon ska vara med. Vi slåss om vem
som ska presentera henne.

Vem tippar ni blir gayfavoriten i år?
Rickard: Babsan tror jag att många stödröstar på. Och

den här Pritchard kan nog bli en favorit för många.
Marie: Eric Saade var ju en jättefavorit ifjol så han är nog
poppis i år igen. Och en kille som är med var ju Mr Gay,
...Simon. Ja, honom röstar många av QX-läsare på! Och
Shirleys Angels!

Ska ni hålla er på rummet efter programmen
eller blir det efterfest under turnén?

Marie: Jag brukar vara väldigt fokuserad, så jag ska nog
ta det hyfsat lugnt men kanske fira på lördagskvällarna.

Rickard: Jag är väldigt social i de sammanhang jag är i.
Efterfest blir det ju definitivt. Jag är väldigt mån om att ha bra
kontakt med alla, alltifrån sminköser och ljudtekniker till
artister.Vi gör ju det här tillsammans.
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AV Ronny larsson FOTO carl-johan söder

Marie Serneholt
& Rickard Olsson

Namn: Marie Eleonor Serneholt
& Rickard Olsson

Ålder: 27 & 43
Bor: Stockholm & Nacka,

Stockholm
Aktuell: Leder Sveriges största

tv-program i SVT sex lördagar i
rad. Start 5 februari.

19 frågor  11-01-21  19.02  Sida 21



ego
med stefan nilsson

Månadens klädpoker
Den här kortleken är så stylish att det nästan gör ont. Perfekt för klädpoker och andra
lekar.

www.goodygrams.com

Månadens 
aktiva
The Body Shop har gjort en duschtvål
för aktiva killar. Härligt lödder. Frågan
är vad alla passiva gör efter träningen?
Activist Shower Gel passar alla hudty-
per.

www.thebodyshop.se

Månadens 
norsk 
Norsk design är på frammarsch. Under
våren kommer man göra flera nedslag
inom mode, inredning och lifestyle.
Håll koll på de här killarna och deras
söta träsvampar.Anderssen och Voll är
två av killarna som låg bakom designg-
ruppen Norway Says.

www.anderssen-voll.com 

Månadens 
spel
Alla älskar Angry Birds. Så även jag. Jag
har ägnat timmar åt att knocka grisar
och kasta fåglar på isberg. Laddas ner
för en spottstyver till din iPhone eller
iPad. Har du inte någon Apple-pro-
dukt? Angry Birds finns som mjukis-
djur också. Perfekt om du vill kasta en
fågel på din gris...

www.angrybirds.com

Månadens 
mode
Martin Margiela är modeskaparen som
gör stiliga och enkla kläder. Under sena-
re år har modehuset börjat ta fram coola
inredningsdetaljer som finns på bla NK
Glas & Porslin. Här två otroligt vackra
fjäderpennor. Måste ha.

www.maisonmartinmargiela.com

Månadens 
nej nej nej 
Det är snart vår och alla killar och tjejer putsar på
figuren för sommarvärmen, men nej... Jag vill inte
att ni pillar på fötterna i bastun. Inget rivande av
tånaglar, inga hudflagor eller rester av fotsvamp.
Usch.

-22-

Månadens bubbel
Zarb är ett nytt champagnemärke som
försöker göra lite annorlunda flaskor. Jag
gillar tanken att flaskan och själva kor-
ken kan fungera som en raket.

www.zarbchampagne.com

Månadens
huvudbry
Efter den här mössvintern vill vi inte
ha tjocka, stickade, eller pälsklädda
huvudbonader på ett tag. Men hatt är
ju lite snyggt.Till våren, testa en sån
här cool hipsterhatt från t.ex. River
Island.

www.riverisland.com

Månadens högtid 
Februari är inte bara en j-vligt kall månad. Det är den månaden man firar Alla
Hjärtans Dag.Trött på nyförälskade kompisar? Satsa på ett par solglasögon, så slipper
du se allt pussande.

www.urbanoutfitters.se

Månadens finger 
Harry Allen är en New York-designer som varit med och startat ”minimalismen” som
härjade på 90-talet. Idag är han kanske mest känd de här fingerkrokarna. Praktiskt.
Harry är för övrigt tillsammans med en trevlig norrman, så han är lite skandinavisk på
många sätt.

http://www.harryallendesign.com
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ögonblicket din hud förändrades.
– för alltid.

Verkliga resultat – inga tomma löften – med våra produkter 
och professionella hudvårdsbehandlingar. Dermalogica ger 
begreppet hudhälsa en helt ny innebörd.

På dermalogica.se hittar du mer information om vad vi kan 
göra för din hudhälsa.
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brunch 
@park

öppnar igen
6 februari
Söndagar  12.00 - 16.00

För bokning  08 - 517 348 07 
eller  park@scandichotels.com

Yngre utan kirurgi!
Restylane, Botox, laser, IPL och 
AWT (acoustic wave therapy)

08 – 411 2107
www.estetiskmedicin.se

Vasa läkarmottagning har flyttat till 
Sveavägen 76, 2 tr. 
(T-bana Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan)

Boka tid för en behandling nu så får du  15 % 
rabatt!

Välkommen!
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M saker att 
se fram 
emot i vår333333 3333

I mars går Darren Aronofskys starka
balettdrama Black Swan upp i
Sverige. Då har Natalie Portman med
99 procents säkerhet precis knipit
en Oscar för huvudrollen i det här
psykologiska dramat. Hon är nämli-
gen fantastisk som dansösen Nina
som upptäcker en mörk sida hos sig
själv i jakten på en roll. Black Swan
går verkligen under skinnet och flera
scener är ruggigt rysliga. 
Ett måste!  

Black swan En ny gay-tv-kanal!
Den 1 mars börjar ComHem som första operatör i Sverige sända Out-TV; en lifestylekanal som riktar sig till gay-
publiken. Kanalen kommer bland annat att visa tv-serier, filmer och reseprogram med gayanknytning. En serie som
flera länders Out-tv visar är Dantes Cove, och vi hoppas såklart att den dyker upp i den svenska tablåerna också.

QX Gaygala på TV4
med carina berg!
För fjärde gången sänds QX Gaygala på TV,
denna gång i TV4. I ett längre sammandrag får
vi se underbara vinnare, oväntade artister och
populära prisutdelare. Det blir röda mattan-
vimmel och självklart en hel del Carina Berg,
som är ny konferencier för Gaygalan. Så ringa
in lördagen den 19 feb i almanackan. Direkt
efter att den tredje deltävlingen i
Melodifestivalen slutat i SVT1 slår du över till
TV4, 21.30. Gaygala på dig!

niclas
ericssons 
uppföljare
I slutet av mars kommer
Niclas Ericssons uppföljare
till debuten Familjehemlig-
heter som bl.a. nominera-
des till Årets Bok på
Gaygalan 2010. Nya deck-
aren heter Turkish Delight
och handlar om prostitue-
rade transpersoner i ett
kvarter i Istanbul.
Förhandssnacket säger att
den ska vara fantastisk.

Vi längtar!

ipad 2
Enligt experter så kommer en
ny version att släppas i april-
maj. Det spekuleras i att den
blir tunnare och lättare med
en bättre bildskärm, som
iPhone 4, och att den kom-
mer att utrustas med dubbla
kameror så att man kankan
ha samtal genom programmet
facetime som Apple släppte i
somras.

La Soirée i stockholm
Precis som varietén Medium Rare så är La Soirée svårbe-
skriven. Men här möter vi många av de som uppträdde i
La Clique på Tyrol i höstas. Nu är de tillbaka med en
show med burleska och akrobatiska inslag. Här får du se
Ursula Martinez,The English Gents & David O’mer.
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Biljettbokning 08 - 784 18 00 
berwaldhallen.se

Sveriges Radios Symfoniorkester
Lisa Milne sopran
Daniel Harding dirigent

J S BACH: Brandenburgerkonser nr 3
BERG: Sieben frühe Lieder
MAHLER: Symfoni nr 4

Konserter i 
Berwaldhallen  
för dig som  
läser QX!

Konsert + vin + KluBB

MAHLERS 
FJÄRDE 
SYMFONI
MED DANIEL HARDING

Boka din biljett på berwaldhallen.se. Du som QX-läsare får ett glas vin  
eller alkoholfritt alternativ. visa din biljett i kassan och uppge koden QX! 
efter konsert Club Berwald med DJ, bar och mingel!

månaDens QX-Konsert

KommanDe QX-Konserter

FREDAG 25 FEb KL 19.30

Lördag 19 mars
LOVE SONGS
Anne Sofie von Otter
och Brad Mehldau 
på piano

Fredag 1 april
BRAHMS 
DUBBELKONSERT
Lysande solister + 
Club Berwald

För övriga konserter gå in på
berwaldhallen.se

Daniel Harding
Chefsdirigent Sveriges 
Radios Symfoniorkester
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flickan som levde med stieg - 
nu finns boken här
Som vi har längtat! Den här ska bli lika spän-
nande att läsa som en fjärde Millennium-bok
hade varit. Ok, kanske inte riktigt, men nu får
vi äntligen läsa sanningen och berättelsen om
arbetet med världens just nu populäraste trilo-
gi. Författaren och Stieg Larssons f.d. sambo,
Eva Gabrielsson, är vår hjältinna. Vårläsning!

tack & hej
the ark
The Ark firar 20 år genom
att - sluta! Nu samlar ban-
det ihop sin karriär på skiva
och släpper samlingsskiva,
dessutom ger de sig ut på
en lång avskedsturné som
börjar i mars och varar
sommaren ut.Tack The Ark
för allt, vi saknar er redan!

the kids 
are all
right på dvd
Det blev två Golden Globe
till filmen som handlar om
två flator (Anette Benning
och Julianne Moore) som
skaffat barn via en donator,
när tonårsbarnen sedan vill
söka upp donatorn startar
problemen... Ett måste!

Brittbröllop
Förra sommaren var det svensk
bröllopslycka. Den 29 april i år
dukar vi fram te och scones för
att se när brittiska tronarvingen
William gängar sig med snygga
Kate Middleton. How Lovely!

Cos i taket!
Under sena våren, inget datum
är ännu sagt, öppnar H&M:s lyx-
igare variant Collection of Style
i Stockholm. Stilrena basplagg i
bra kvalitét säger vi. Grinollarna
kallar konceptet för tråkigt och
färglöst.Avgör själv i vår! 

vm-guld, anja?
Den 8-20 februari avgörs alpina
VM i Garmisch-Partenkirchen i
Tyskland. Självklart hoppas vi att
Anja Pärson har prickat in formen
lagom till VM och är med och slåss
om medaljerna. Nu finns det ju en
hel del andra åkare i svenska lands-
laget, men det är ändå Anja vi
hoppas mest på.

fyra år till 
på dvd
Gaygalanominerade filmen Fyra år till
blev utan Guldbaggenominering, men är
ändå en stor favorit bland QX-läsarna.
Och i vår släpps den på dvd. Så här skrev
Ronny Larsson i sin recension av fil-
men som fick fyra av fem: ”Det som gör
mig lyckligast med Fyra år till är att det
inte plockas några som helst billiga
poänger på att killarna är bögar. Här finns
inte ett enda olustigt penseldrag av
homoschablon. Istället framstår David och
Martin som två “vanliga” män som delar
kärleken till politiken och popduon
Ratata”.

MElloboxen!
Den 3 mars kommer boxen
varenda schlagerfan måste ha i
sin samling: 100 viktiga låtar
från åren 2002-2011, en maf-
fig bok där Christer
Björkman berättar ALLT om
varje år, årets 32 låtar OCH
en cd med unika demoversio-
ner av låtar som tävlat.
Snällagudkandetblimarsnu!

mf-final 
i globen
Kommer vi få se det rosa yrvädret Babsan i
Globen när finalen av årets Melodifestival
avgörs? Babsans Ge mig en spanjor sägs ju vara

en blandning av La Dolce Vita och Viva
Espana. Låter ju fantastiskt!
Finalen i Globen hålls lördagen den 12

mars. Då ska det avgöras vem som får repre-
sentera Sverige i Eurovision Song Contest

som avgörs i Düsseldorf i maj! män i 
baddräkt
Med start den 25 januari visar i
vår Nordiska Muséet utställning-
en ”Män i baddräkt”. En liten
utställning som helt enkelt hand-
lar om baddkläder för män. Det
handlar om normer och konven-
tioner i ett föränderligt samhälle.

saker att se fram emot i vår

333333 3333
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Angels in america på 
stadsteatern
I maj har klassikern Angels in America premiär på Stadsteatern. Pjäsen, som
spelades på Stadsteatern för många år sedan, har gjort stor succé världen över.
Den resulterade även i en miniserie på TV med bl.a. Meryl Streep och
Emma Thompson i huvudrollerna. I årets uppsättning på Stadsteatern är pjä-
sen uppdelad i två fristående delar. I huvudrollen ser vi Ola Rapace som
Prior Walter, en ung homosexuell man som precis fått veta att han har aids.
Pjäsen utspelar sig i New York 1985. Premiär 7 maj

scream 4 
Det var femton år sedan vi för första gången såg Sidney,
Dewey och Gale jagas av Ghostface. Nu kommer del fyra av
Wes Cravens skräckserie, och i april får vi även se unga stjär-
nor som Kristen Bell, Anna Paquin och Hayden
Panettiere jagas av spöket med jättekniven.“New decade,
new rules” säger filmaffischen. Burr!

madeleine pyk ställer
ut på sofiero & öland
En av Sveriges mest älskade konstnärer är Madeleine
Pyk. Madeleine, som prydde omslaget av QX 2006 där
hon bl.a. berättade om kärleken till sambon Kri(stina),
har två större utställningar i vår. Den första på Vida
Konsthall på Öland (vernissage 26 mars) som heter
”Interiörer” där Madeleine målat av sin egen ateljé. Den
andra utställningen hålls på Sofiero Slott och har vernis-
sage den 2 april, det är en mer klassisk utställning med
verk från Madeleines långa - och fantastiska - karriär!

skunk anan-
sie i mars
Det multimiljonsäljande rock-
bandet från England som åter-
förenades under 2009 kommer
nu till Berns i Stockholm den
1 mars för en spelning! Hej all-
sång i ”Weak as I am...”

en himla
Massa 
mässor!
Möbelmässa,Antikmässa,
Båtmässa,Trädgårdsmässa...
Många mässor blir det. På
Stockholmsmässan i Älvsjö
hittar du i vår samtliga.

mellan x & y,
teater i skärholmen
Måste alla tjejer se ut på ett visst sätt? Är rosa nag-
lar på en kille alltid ett tecken på att han är bög?
Hur blir man av med den inre rösten som alltid
berättar att inget man gör är bra nog? När
Scengymnasiets musik- och artisttvåor fick skriva
sina egna texter på ämnet ”genus” resulterade det
i föreställningen mellan X och Y som spelas på
Stockholms Stadsteater Skärholmen 27 till 29
januari.

Medium Rare
Vi hade inga förväntningar alls på föreställningen
när vi gick och såg ”Medium Rare” första gången.
”Alla” som sett den var lyriska och sa att det var
fantastiskt och underbart, men ingen kunde förklara
vad det var. ”Det måste upplevas” sa de men försök-
te ändå stapplande berätta att det var lite burleskt,
lite varieté, lite show, Redan där kände vi att det
nog inte var något för oss. Men vi hade fel. Så fel.
”Medium rare” är föreställningen vi skrattat mest åt
och fascinerats mest av på väldigt väldigt länge! Det
är en makalös värld där tabun är till för att brytas
och tyngdlagar till för att trotsas!   

Pontus by the sea, Stockholm, 27 jan - 5 febr.

ljust &
fräscht med
henrik &
fredrik
Snacka om succé! Redan innan
föreställningen börjat eller man
ens kunnat läsa en recension så
har extraföreställning på extrafö-
reställning fått sättas in. Schyffert
och Lindströms show om inred-
ning ligger helt rätt i tiden!
Årets show?

-28-
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2010 gjorde vi vår största festival hittills. I år fyller vi 
5 år och det vill vi fira med många fler. Välkomna 
till HBTQ-Festivalen i Göteborg den 1-5 juni 2011!

HBTQ-Festivalen 2011 presenterar stolt: 
Invigningsgalan 1 juni på Gothia Towers
Regnbågskvarteret
Regnbågsparken
Regnbågsfilmfestivalen
Regnbågsparaden 5 juni
Artistgalan 5 juni på Liseberg

Och mycket, mycket mer som du inte vill missa!

Medverka i festivalen med egna arrangemang – skicka in en 
intresseanmälan senast 15 februari! Eller vill du jobba med 
festivalen? Anmäl dig som funktionär. 

För mer information och anmälan, gå in på hbtqfestivalen.se

HBTQ-FESTIVALEN 1-5 JUNI 2011

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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Nya
Britney!
Nya singeln Hold It Against
Me är en grym klubbröka-
re som åter placerade
Britney på poptoppen.
Kommer albumet gå i
samma anda? Den 15 mars
vet vi. Då kommer
Britneys sjunde studioal-
bum. album. Hit us one
more time, Brit!

333333 3333
saker att se fram emot i vår

härliga häir
Det blir spännande att se på vilket sätt Stockholms stadsteater kommer att skaka liv i musikalklassikern Hair som
har premiär 19 mars. I rollerna bland andra Albin Flinkas (som nyligen sågs i pjäsen Pride på Dramaten och är
nominerad på gaygalan). För kostymen står Camilla Thulin.

Oscarsgala!
Är saken Oscar? För oss är den det. Den 27 februari samlar vi kompis-
gänget, köper hem cola och snask, och njuter av talangfulla Anne
Hathaway och James Franco som fått äran att leda galan detta år.Vi
tippar så klart även vinnare med polarna under världens glammigaste
filmgalanatt.Vi säger The Social Network, Natalie Portman, Colin
Firth, Melissa Leo och Christian Bale.Vad säger ni? 

Dejlige Take That
Den 16 juli intar pojkbandet Take That Köpenhamn. Då
får vi återigen se Robbie Williams sida vid sida med sina
forna bandkamrater. Nya singeln The Flood visar att Take
That håller än och på konserten utlovas både nytt och
gammalt material! Are they Back for good?

...och andra skivor!
Tre sköna gayfavoriter har fått egen plats i den här
uppräkningen. Men det finns ju andra skivsläppare i
i vår. Eller vad sägs om: Mars: REM, Lykke Li, The
Sounds, Nicole Scherzinger och Pet Shop Boys.
April: Glasvegas.Amy Winehouse och Adam Tensta.

kan gaga
oss åter
behaga?
Den 23 maj släpps “Born
This Way”, Lady Gagas nya
platta och vi vet att hon på
nytt frälser oss med hits. Men
först: Singeln med samma
namn kommer den 13 feb.

La-La-Lena 
Äntligen nytt med Lena
Ph! Nyligen fick vi veta att
hon switchat skivbolag och
att nya singeln Idiot är skri-
ven av Magnus Lidehäll
(Maskinen) som även
skrivit till Kylies senaste
album. Den 5 feb vet vi
hur nya Lena låter!
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Petra & Ika
Två temperament i ett laddat experiment. En oförutsägbar
revyföreställning  om perfektion och passion. Så beskriver
Sissela Kyle och Calle Norlén föreställningen de
gemensamt arbetat fram med musikalstjärnan Petra
Nielsen och mim-ikonen Ika Nord i rollerna.

boss + orlando
bloom = sant
Vecka 8 släpper Hugo Boss en ny par-
fym, Boss Orange. Killen som ska ge
parfymen en extra skjuts är skådisen
Orlando Bloom som sägs vara doften
personifierad. Och är det så här Bloom
luktar så visst, då kan vi gärna ligga och
snusa lite på honom.
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motor

automatisk
biluthyrning

SuperTooth Buddy är en liten
grunka som fästs på solskyd-
det och via Bluetooth, kopp-
las till mobiltelefonen. Sedan
har man en enkel och lätt-
skött handsfree-enhet för säk-
rare mobilprat under kör-
ning. Det uppladdningsbara
batteriet räcker till 20 timmar
samtal eller 1000 timmar
stand-by. SuperTooth Buddy
kostar ca 695 kronor.

med tommy wahlström

[chefredaktör allt om 
miljöbilar]

obias Karlsson,
dansare.Aktuell
i Let's dance till-

sammans med rallyföra-
ren Tina Thörner.

Vad kör du för bil?
- Haha, helst radiobil!

Nej, jag har körkort
men ingen bil. Men i
julas var jag och Tina
nere i Schweiz och bila-
de. Då körde jag en

AUDI Q5 och det var
mäktigt. Man kände sig
lite större än alla andra.
Den hade GPS och en
fantastisk ljudanläggning.
Vi spelad ”We are the
champions” och det

kändes som om man
ägde världen.

Vilken är din
favoritbil?

- En röd!

t

kunden?
- Det är faktiskt inte så stor

skillnad. Ofta handlar det om
familjer eller singlar som letar en
bil utefter sina behov. Ska jag
generalisera så tror jag att gayfolk
kanske är något mer miljömedvet-
na än straighta kunder. Även
designen är viktig för många och
man vill ha en bil som är ”inne”.
Är man ung gaykille vill man inte
åka Volvo V70!

Får söta killar rabatt?
– Självklart, skrattar Dino och

skyndar sig sedan att tillägga att
alla får rabatt. Eller i alla fall bra
priser! 

ä

blåtand
för bilen

-32  -

lyft för 
c-klass
Mercedes C-klass får en
ansikslyftning inför det nya
modellåret. Bland annat har
front och akter gjorts om med
ny design och ny belysning.
Även om inte allt syns från
utsidan har den nya bilen fått
2 000 nya delar. Start/stopp-
system och en ny sjustegs
automatlåda sänker bränsleför-
brukningen med upp till 31
procent. För C-klass ny teknik
introduceras i form av bland
annat farthållare med radar
som håller avståndet till fram-
förvarande och dödavinkeln-
varnare i backspegeln. Nya C-
klass introduceras under våren
med pris från ca 290 000 kr.
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Biluthyraren Hertz öppnar
Sveriges första automatiska
biluthyrning i Malmö. Bilen
bokas via Internet eller tele-
fon och bilnyckeln hämtas
sedan ut via en automatiserad
kiosk. ”Kunderna kan hämta
ut hyrbilen när det passar
dem, istället för att behöva
anpassa sig till uthyrningskon-
torens öppettider” säger
Nicklas Steorn, projektledare
på Hertz Biluthyrning.
Hertz Self Service-kiosker har
funnits i ett par år i anslutning
till ett flertal av företagets
bemannade hyrbilskontor.
Men nu ska obemannade
kiosker oftare finnas helt fri-
kopplade från bemannade
kontor.

”Vi spelade ‘We are the
champions’ och det kändes
som om man ägde världen”

ino tar udden av de
flesta fördomar man kan
ha om bilförsäljare. Här

finns varken rutig kavaj, stors-
vensk bonnighet eller påklistrad
falsk käckhet. Dimitrios
”Dino” Lenis är ung, lyhörd,
kvick, invandrare och homo-
sexuell. Motorintresset är starkt
och allt som går fort är kul.

- Kom får ni se, säger Dino
entusiastiskt och drar med oss
till de bakre regionerna av hal-
len för begagnade bilar hos
Nissans återförsäljare Mobility
Motors i Sätra.

Dino försvinner ett ögon-
blick och återvänder sedan med
en trehjulig motorcykel, en
Can-Am Spyder.

- Det här är min senaste lek-
sak, säger han stolt. Jag sålde min
Ford Mustang -65:a och köpte
den här istället! 

Dino lämnade Grekland år
2003 och flyttade hit till Sverige.
Han började plugga ekonomi
och jobbade samtidigt på
Chokladkoppen.

Sedan följde några år i klä-
desbranschen innan hans granne
frågade om inte han hade lust att
komma och börja jobba för
henne. Några veckor senare var
Dino bilförsäljare på Mobility
Motors, trots att han ännu inte
hade något körkort!

- Jag sålde faktiskt en bil
redan på min första arbetsdag
som säljare. Det var en utländsk
familj som köpte en ny Nissan
Qashqai, en röd. När den skulle
levereras visade det sig att det var
fel i vårt system och att bilen i
verkligheten var svart! Det gick
naturligtvis att ordna men kun-
den fick vänta ytterligare någon
vecka på leverans.

Mobility Motors är ett famil-
jeföretag där ägarfamiljen har sina

rötter i Sydafrika och som med-
vetet satsat på att nå mångfald.
Inte bara när det gäller gaycom-
munityt utan även när det gäller
invandrare. För gaypubliken är
Nissan och Mobility Motors
kända som stolt samarbetspartner
i Stockholms Pride, ett projekt
Dino deltagit i från start.

- Jag har varit öppen homo-
sexuell sedan länge och jag tyckte
det var tråkigt att inget bilmärke
försökt närma sig oss homosexu-
ella som kundgrupp. Nästan
direkt när jag börjat på Mobility
Motors, pratade jag med min
chef om vi inte skulle kunna vara
med och göra något på Pride.Vi
lyckades få ihop en satsning och
2007 var första året som vi var

med i parken. Det var jäkligt
roligt!

Lönade det sig då? 
- Absolut! Responsen var jät-

testor och även åren efter tycker
jag mig ha sett mer gayfolk i bil-
hallen. Jag har ganska bra gaydar!
Dessutom sålde vi några bilar där
i parken. Men det handlar inte
bara om att sälja bilar, man vill
vara med där för att stötta! 

Hur skiljer sig gaykonsu-
menten från den straighta

”responsen var
jättestor och
jag har sett 
mer gayfolk i

bilhallen”

dino - bilförsäljare och gay

d

vad kör du för bil, tobias?
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nissan Garantier • 3 års/100.000 km nybilsGaranti • 3 års vaGnskadeGaranti • 12 års rostskyddsGaranti • 3 års lackGaranti • 3 års/100.000 km nissan pan europe väGassistans. 
Via Nissan Finans, 20% kontantinsats, 36 månader och 45% restvärde. Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: Juke 0,51-0,76, Qashqai 0,52-0,82 och Qashqai+2 0,53-0,84. CO2-utsläpp g/km: Juke 134-175, 
Qashqai 139-194 och Qashqai+2 139-199. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för ändringar.

1,99%
RÄNTA*

Mobility Motors
SVERIGES STÖRSTA NISSAN-EXKLUSIVA ÅTERFÖRSÄLJARE

NissaN BROMMa: 
Ulvsundavägen 112. Telefon 08-546 328 00
NissaN sätRa: 
Murmästarvägen 17-19. Telefon 08-603 27 00

Vardag 9-18. Lördag-söndag 11-15
www.mbil.se Vi är stolt sponsor aV pride!

Annonssidor Feb -11.indd   33 2011-01-21   17.49



hej
heino

Få ansikten är så välbekanta för oss svenskar som Pekka Heinos. Han har
suttit i tv-rutan sedan 1985, vänligt leende, alltid lika vältalig och till synes
allvetande. Det åtminstone inte jag visste om Pekka Heino när jag tittade på
mitt favoritlekprogram Röda tråden i början på 90-talet, var att Pekka är gay.
Bara ovanligt charmig.

AV pär jonasson 
FOTO elisabeth ohlson-wallin 
ASSISTENT Robert Pariniak
SMINK Camilla Moberg/makeupshowbrush.se
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ekka kom inte ut för allmänheten
förrän i samband med att han och
hans man Erik gifte sig 1997. Då ville

givetvis QX göra en intervju, men Pekka
kände sig inte bekväm med det. Han har all-
tid velat hålla sitt privatliv just privat, och så
är det fortfarande.

Så här nästan 14 år senare är det dock
äntligen dags för en rejäl QX-intervju med
Pekka Heino.Vi ses över en sushilunch en
helt vanlig snögloppig januarionsdag, och
börjar med prata om Pekkas nya stora utma-
ning på jobbfronten – nämligen som pro-
gramledare i det direktsända magasinet
Go’kväll i SVT1.

– Jag såg en notis i personaltidningen, att
man behövde en ny programledare. Jag
anmälde mitt intresse, åkte till Umeå och
gjorde ett testprogram, och sedan var vi
överens.

Vad ser du mest fram emot när det gäller
Go’kväll?

– Att få leda direktsändningar med
många olika spännande gäster. Så länge
jag har det här jobbet kommer jag inte
att behöva några droger, det är verkligen
en kick.

Vem är din drömgäst?
– Varje gäst är en potentiell
drömgäst, som i stunden kan

kännas helt rätt. Om jag
utser en viss dröm-

gäst på för-
hand

är ju risken stor att jag blir besviken när gäs-
ten väl sitter där i soffan, och kanske har en
dålig dag…

Vad är du mest orolig ska gå fel under
sändning?

– Ingenting. Uppstår något problem har
jag så pass mycket rutin att jag bör kunna
hantera det. Jag nästan välkomnar de där till-
fällena då det händer något oförutsett, för
det är då man lär sig något.

Ett populärt inslag i Go’kväll är ju ”mid-
daggästen” på fredagar, vilka imaginära gäs-
ter skulle du själv bjuda till bords?

– Mitt patentsvar är Abba, eftersom de
var mina första idoler, och det finns en del
frågetecken som borde rätas ut. Exempelvis,
hatade Agnetha och Frida verkligen varandra
mot slutet av Abba-tiden?

Vad drömmer du mer om att göra i din
framtida karriär?

– Jag tänker inte så, jag lever i stunden,
och tycker bara att det är slöseri med energi
att gå omkring och drömma. Det skulle ta
fokus från det jag gör nu, och så riskerar jag
att bli besviken.

Pekka Heinos första jobb i Stockholm
var som guide för finska och amerikanska
turister. En dag när han guidade en turist-
buss förbi Radiohuset påpekade chauffören
att Pekka borde söka jobb som programpre-
sentatör, eftersom han hade en så bra mikro-
fonröst. Pekka tackade för tipset och skick-
ade in en intresseanmälan. Ett antal prov och

kurser senare fick han så börja jobba som
presentatör på Sveriges radio, året

var 1984. Året därpå gick han
vidare till SVT .Vad är det

då som är själva ”gre-
jen” med att

vara tv-presentatör?
– Att mata in en massa information om

ett program, och sedan koka ner till något
välformulerat och intresseväckande på 25
sekunder.

Vad är det bästa med jobbet?
– Att jag under 25 års tid har fått lära

mig så fantastiskt mycket. Jag kan verkligen
lite om mycket.

Och så har du fått kändisskapet på
köpet…

– Ja, speciellt som jag började när det
bara fanns två kanaler. Allt i tv fick ett
enormt genomslag på den tiden. Det kändes
såklart smickrande, men jag kan samtidigt
ärligt säga att kändisskapet aldrig varit en
drivkraft. Det var en bonuseffekt. Jag kan
inte låta bli att tycka att det är lite märkligt
när de gymnasister jag ibland guidar runt i
tv-huset säger "jag vill jobba med tv för jag
vill bli känd".

Vad har varit roligast i din tv-karriär hit-
tills?

– Absolut roligast har varit att kommen-
tera Eurovision Song Contest, som jag gjort vid
sex tillfällen. Där har jag verkligen kunnat
kombinera min radio- och min tv-erfaren-
het. Jag minns tydligt första gången 1994, hur
hjärtat slog extraslag när jag hörde den
berömda signaturen och strax skulle börja
prata. Men det finns en missuppfattning om
att jag är schlagernörd. Det är själva kom-
menterandet jag gillar. Hantverket. Det är
nästan lika roligt att kommentera nyårskon-
serten från Wien…

Att Pekka Heino är ett finskklingande
namn är ju uppenbart, men ändå bryter han
inte det minsta på finska, eller pratar fin-
landssvenska som exempelvis Mark

p

”den gamla klyschan
mamma vet stämde 
faktiskt även för 

min del.”
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Levengood.Andra generationens invandrare kanske? Nej,
sanningen är att Pekka är född och delvis även uppväxt i
”mörkaste Finland”,

– Jag kommer från en liten håla strax norr om Åbo, på
ett par tusen invånare. Där talas det inget annat än finska,
och själv talade jag också bara finska fram tills jag fyllde
nio, då jag och mamma flyttade till Norrköping. Det här
var 1970, och det var flera hundra tusen finnar som flyttade
till Sverige för att få jobb. Mamma hade visserligen jobb,
men flyttade för att hon ville ha en utmaning. Efter bara
ett halvår pratade jag flytande svenska, och även engelskan
kom lätt. Jag har ofta funderat på om jag hade haft lika lätt
för språk om jag bott kvar i Finland, eller om det är ett
resultat av att jag tvingades byta språk.

Var det bara du och din mamma som flyttade
till Sverige?

– Ja, jag har inga syskon, och min pappa har jag aldrig
träffat, typ.

Är det känsligt att fråga om din pappa?
– Nej, eftersom jag aldrig haft någon pappa är det ett

normaltillstånd för mig, jag vet ju inte vad jag saknat. Min
mamma har varit manhaftig nog att fylla pappaskorna
också… När jag var runt 20 tog jag mot mammas vilja
kontakt med den man som påstods vara min pappa, men
han var inte intresserad av någon vidare kontakt. Och han
varken bekräftade eller dementerade att han faktiskt är min
pappa.

Kände du på dig att det ändå var han?
– Nej, jag kände ingenting, vilket inte är så konstigt

eftersom jag ju är en kopia av min mamma, både vad gäller
den korta stubinen och utseendet. Så det fanns väl inte
plats för hans gener…

Din mamma har flyttat tillbaka till Finland?
– Ja, när hon gick i pension längtade hon tillbaka till

sina rötter och släktingar.Annars hade jag inte vågat prata
om det här i en svensk tidning (skrattar).

Har du själv funderat på att flytta tillbaka?
– Nej, det känns väldigt främmande för mig. På

många områden, inte minst vad gäller hbt-frågor, vore det
att vrida klockan tillbaka. Det räcker inte med tio år…

Pekka Heino kom som de flesta av oss ut ur gardero-
ben lite successivt. Han började med att berätta för sina
närmsta vänner i mitten av 80-talet, och hade turen att få
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”draghjälp” av en annan gaykille i kompisgänget. Det faktum
att Pekka i samma veva blev en offentlig person genom sitt
jobb försvårade komma ut-processen något. Han fattade ju
att han så småningom skulle tvingas komma ut inför hela
svenska folket. Detta dröjde faktiskt ända till 1997 då Pekka
ingick partnerskap med Erik Kristensen. De träffades dock
redan 1992, men sågs de första åren aldrig tillsammans på
några vimmelbilder.

– Ett skäl till att vi inte var så offentliga i början var att
vi inte ville att Erik bara skulle få epitetet "Pekka Heinos
pojkvän", utan hinna få en egen yrkesidentitet.

Det fanns ju inte lika många kändishomos på
den tiden, kände du att du var en viktig förebild som
offentlig bög?

– Jag kommer ihåg att QX vill skriva om mig då, men
jag ville inte vara med i QX. Jag vet inte om det uppfattades
som att jag inte stod för min homosexualitet, men det hand-
lade inte om det. Jag har alltid varit extremt privat, och
kommer exempelvis aldrig att göra ett hemma hos-reporta-
ge. På den tiden var jag inte redo att prata om det offentligt,
men på sätt och vis gjorde jag och Erik ändå en insats för
synliggörandet av homosexuella genom att ställa upp på
vimmelbilder i alla tidningar. Och jag har faktiskt fått kvitto
på att det är så. Flera gånger har det kommit fram killar och
sagt att det varit en stor hjälp för dem att vi synts i tidning-
arna som deras mammor läste, och som de kunde referera till
när de kom ut. "Titta mamma, jag är också sån…".

Hur var det att komma ut inför din mamma?
– Den gamla klyschan "mamma vet" stämde faktiskt

även för min del. Hon ringde mig någon gång i mitten av
80-talet och sa "Jag hör att du inte mår bra". Jag svarade
"Det gör jag visst", men hon gav sig inte. Så till slut sa jag
bara "Jag är bög". Efter en halv sekunds tystnad svarar hon
"Det vet jag väl, men vad vill du ha i julklapp?".That's it. Jag
trodde det skulle bli betydligt mer dramatiskt än så. Efteråt
har hon bland annat sagt "Vilken tur att du är gay och ihop
med Erik, för jag hade aldrig klarat av en svärdotter". Hon
har även kallat Erik för sin bonusson.

Några negativa konsekvenser med att komma ut?
– Nästan inga alls. Jag var lite orolig när jag skulle berätta

för min kusin i Finland som jag växte upp med. Det här var
en bit in på 90-talet, efter att Erik och jag hade träffats, men
jag ville ändå ta tag i det eftersom vi stått varandra så nära.
Det blev också ett helt odramatiskt telefonsamtal. Övriga i
släkten har fått fatta allt eftersom, och vissa har frågat
mamma hur det ligger till.Trots att mina släktingar på den
finska landsbygden är väldigt konservativa har många av dem
välkomnat mig och Erik med öppna armar. Jag har ibland
blivit så glad och rörd att jag nästan börjat gråta vid fikabor-
det.

Har du och Erik funderat på barn?
– Nej, vi har inget sånt behov, och tycker för övrigt all-

deles för mycket om att sova länge på morgonen. Dessutom
har vi fyra gudbarn i olika åldrar, och Erik har så många sys-
konbarn att det räcker till.

För oss som gärna läser kändisjournalistik och premiär-
vimmel är Pekka Heino och hans man Erik en välbekant
syn. De syns i nästan vart och vartannat vimmelreportage,
alltid tillsammans, och ser verkligen ut att trivas där i kame-
rablixtarnas sken.

– En del har gjort sig lustiga och undrat om jag har
något hem över huvud taget, eftersom jag jobbar många
kvällar och är ute och vimlar övriga. Så är det definitivt inte.
Jag tror vi ligger under genomsnittet när det gäller vimlande,
men vi hamnar däremot väldigt ofta på bild i tidningarna
när vi väl vimlar.Vi har blivit det ständiga gayalibit på pre-
miärfesterna. Det är faktiskt inte ens varenda vecka som vi är
ute och vimlar, ibland inte ens varenda månad… Vi tackar
bara ja till en bråkdel av alla inbjudningar, oftast till film och
teater.Vi är väldigt förvånade över att vi får så många
inbjudningar som vi får. Det går ju inte att förneka att det
kan vara roligt att vara ute och träffa lite folk, men de allra
trevligaste kvällarna har man oftast när man bara pratat med
ett par personer, men mer på djupet.

Vad händer om inbjudningarna slutar komma?
–Vi är som sagt förvånade att vi får så mycket inbjud-

ningar, och trodde de skulle sina för längesedan. Livet skulle
definitivt gå vidare ändå, och livet kan ju inte bara bestå av
premiärer. Utom för Alice Timander, men hon är ju död….
Jag har varit noga med att se till att min bas finns i något
annat än i jobbet och kändisskapet.

Till sist – vad har Sverige för bild av dig, tror du?
– Jag har förstått att jag har en stor trovärdighet i det jag

gör, vilket är kul. Man uppfattar mig nog också som ganska
präktig, men det är jag ju kanske inte, riktigt…

”Jag tror vi ligger
under genomsnittet när

det gäller vimlande,
men vi hamnar däremot
väldigt ofta på bild i

tidningarna när vi väl
vimlar. Vi har blivit det

ständiga gayalibit på
premiärfesterna”

Pekka Heino
Ålder: 49 år.
Yrke: Programledare och programpre-

sentatör i SVT.
Familj: Gift med producenten Erik

Kristensen.
Bor: Östermalm, Stockholm.
Bästa tv-programmet: "Mad Men

och den kommande tv-serien
Downton Abbey."

Sämsta tv-programmet:
"Alla program med reklamav-
brott."

Aktuell med: Ny pro-
gramledare i Go'kväll på
SVT1 vardagar kl 18.15.
Premiär tisdag 25
januari.
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melodifestivalen 2011

årets
tv-klassiker

i rollerna love generation Danny eric saade
simon forsberg sebastian karlsson  

Le kid Babsan sara varga jenny silver
linda pritchard & sara lumholdt

fotograf peter knutson
regi & idé ronny larsson smink & hår Helene 

norberg gabriella mariano 
tack independent kostym 

fridhemsskolan  St: Eriks ögonsjukhus 
camilla bjering Tomas Lingman Tomas

Lööw Felix persson Christina bredberg
robert skrowronski, johanna randolph

& anna på momma.

annys In the Club avslutar den första deltävlingen i
Luleå. Låten beskriver han som ”en låt som platsar bland
alla andra clubdängor som spelas på uteställena och num-

ret ska ge känsla av klubb.
Men det är svårt när man är sex personer på scenen, så det

är väl mer som ett skönt gäng som är ute och festar och dansar.,
säger han med ett skratt.

Danny berättar att In the Club har ”en touch av house i
prodden, en rågad skopa RnB och en tydlig dance refräng. ”
Han säger att en sådan här låt aldrig hörts i Mello-sammanhang
förut, och ser deltagandet som ett stort risktagande. Men han
ville inte kompromissa eller försöka anpassa sig, utan bara bjuda
på en presentation av sig och sin musik.

Om han har lite vinnarbuzz så ser han inte det som en fördel.
– Det är samma sak när man läser om en film som blir upp-

haussad och sedan ser den på bio. Folk blir för det mesta besvik-
na.Anledningen till att jag eventuellt har lite vinnarbuzz är nog
mest för att folk vet vem jag är sedan tidigare och har en förvän-
tan och en bild om vem jag är. Men det betyder egentligen ing-
enting i tävlingen.Tror att man har mer genomslagkraft som
nykomling, när man slår från ingenstans.

True-Blood har han aldrig sett, så favoritvampyren blir en
annan:

– Min favvo-vampyr är och förblir vackra "Louis de Pointe
du Lac" som spelas av Brad Pitt i "En vampyrs bekännelse”.

D
danny [true blood]
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enny Silver
Jenny beskriver sin låt, Something In Your Eyes, som en snyggschla-
ger: En Abba-disco-schlager innehållandes en saftig tonartshöjning.

Och ett gäng snygga dansare. Ifjol tävlade hon med den suggestiva
electrolåten A Place To Stay, som inte gick vidare, men blev en Trackshit.

– Jag har ju gjort alltifrån visa och jazz till pop och rock, och det är ju
själva kärnan i musik som är det viktiga. Det ska ta tag i en på nåt sätt,
och det gör både den här och den jag tävlade med i fjol.
Jenny är på bild en perfekt Miranda. Men hon har inte följt serien.

– Jag kollar inte på tv… Men jag har koll. Jag älskar Samanthas fri-
gjorda person, och Mirandas bitska och vassa attityd. Hon är en cool
brud.

Linda Pritchard 
Ifjol demosjöng hon Hollow så bra att Fredrik Kempe (ihop med

Oscar Görres) nu gjort en ny låt där Lindas stämma får komma till sin
rätt.

– Alive är en stor sårbar ballad med mycket kraft, fastslår hon.
Linda kommer att se alla deltävlingar innan hon själv står på scenen.
Dessutom kommer hon att följa Lets Dance i vinter. Linda har nämligen
en pakt med delfinalskollegan från i fjol, Jessica Andersson. Om Linda
röstar på Jessica i danstävlingen, så ringer Jessica på Linda i festivalen.
För QX blev Linda en rödhårig Carrie Bradshaw, och valet av serie ver-
kar vara en fullträff. Linda har nämligen sett vartenda avsnitt av serien.

– Fast favoriten är Samantha. Hon är så hämningslös. Störtskön!

Sara Lumholdt
I deltävling tre dyker A-teens-kexet upp. Hon tävlar med Ememy, en

midtempolåt med fläskig refräng och lika delar rock, pop och RnB.
– Man kan ju analysera delfinalerna till man dör typ. Fan, tänkte jag

när jag såg vilka som var med i min delfinal i höstas. Men ändå, man vet
ju inte hur folk röstar så det blir ju en utmaning.
A-teens fick förfrågan om att vara med för ett par år sedan, men då hade
alla projekt på olika håll.

– Man ska inte säga att vi aldrig återförenas, men just nu är det inte
aktuellt. Men jag tycker nästan alla låtar vi gjorde är bra. Om jag går vida-
re så lovar jag att det blir en Mamma Mia på efterfesten.
För QX tog hon på sig en blond peruk och blev Sex & The Citys
Samantha för en dag.

– Hon är favoriten. Hade du frågat mig för ett par år sen så hade jag
sagt att jag var exakt som Samantha när det kommer till det sexuella pla-
net. För jag var lite wild´n´crazy när jag var yngre. (skrattar).

Sara Varga
I den tredje deltävlingen melodifestivalsdebuterar Sara Varga med den

avskalade singer/songwriter-låten Spring för livet. En låt som har en viktigt
budskap och en stark text.

– Melodifestivalen är oerhört stor, och det känns jätteviktigt att få
framföra en så personlig låt i det sammanhanget, berättar hon och avslöjar
att det sceniskt kommer att vara tidlöst och enkelt, eftersom hon inte vill
att något tar fokus från låten.
Vem är du mest nyfiken på i festivalen?

– Det ska bli extra kul att se Le Kid.Vi har samma skivbolag och de
verkar vara världens gulligaste människor. Om de skriver lika bra musik
som de är gulliga så måste deras låtar vara världens bästa.
Sara fick gestalta Charlotte i Sex & The City, en serie hon vuxit upp med.

– Det geniala med serien är att alla människor känner igen sig i
Carrie och de andra. Man är inte bara lik en karaktär, utan har delar av
alla fyra.

jenny silver
Linda Pritchard
Sara Varga
Sara lumholdt
[”sex & the city”]

J
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Släpps 26/2, kl 21.31
Bara på Statoil

Tävla om biljetter till finalen  
på statoil.se/melodifestivalen
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ebastian Karlsson
I Linköping intar Sebastian Karlsson

Melodifestivalscenen i den tredje deltäv-
lingen en andra gång. Sist det begav sig, 2007,
gick han till final med When The Night Comes
Falling. Nu hoppas han nå lika långt med sin
synthiga uptempolåt No One Else Could.

– Jag gissar att vi använder oss mycket av
LED-skärmarna, och jag kör nog själv, säger han
hemlighetsfullt om numret.

Han kommer absolut att kolla på deltävling-
arna innan hans, och ser fram emot Dannys
nummer.

– Han är jävligt duktig, och jag gillar honom
bäst när han kör solo. Det kan bli hur bra som
helst.

Simon Forsberg
”En fin svensk ballad som känns väldigt

genuin och är välskriven”. Så beskriver Simon
Forsberg låten han tävlar med i festivalens tredje
delfinal.

Den Fredrik Kempe-skrivna balladen kom-
mer han med största sannolikhet framföra ensam
på scenen, med visuella attribut som ljus och rök.

Vem är du mest nyfiken på av de andra?
- Linda Pritchard ska bli kul att se, och Eric

Saade har gott självförtroende så han blir farlig.
Så, kommer du att se de andra deltävlingar-

na?
- Ja. jag vill ju se numren, men jag vet inte

hur det kommer att kännas att väl sitta där och
se det på tv veckorna innan jag själv ska tävla
(skrattar).

På vår plåtning var du en av Prison Break-
bröderna. Kollade du på serien när den gick?
- Nej. Men han är ju snygg, så serien har inte gått
mig helt förbi (skrattar).

s
sebastian & simon
[”prison break”]
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lart att Sveriges nya popälsklingar Le Kid blir
Glee-gänget när de plåtas för QX.
De beskriver sin tävlingslåt Oh My God som

”en färgsprakande Le Kid-låt”.
– De som inte riktigt vet vad Motown är kommer

tycka att det låter lite Motown. De som vet vad
Motown är kommer inte hålla med, säger kvintettens
Felix Persson.

Och scennumret?
– Ni får inte ett ord, utan ett citat. ”Too much is

never enough”.
Okej, du ska beskriva Le Kid för nån som

inte vet vad ni är för grupp...
– I Star Wars räddar Luke Skywalker, Leila, Han

Solo, Chewbacca och den där roboten världen från att
bli tråkig och meningslös. Hade dom startat ett band
och skaffat sig lite bättre klädsmak (bara för att man
räddar världen behöver man ju inte vara ful) skulle det
vara Le Kid!

Och för oss blev ni Glee-gänget.Vad tycker
ni om serien?

– Det allra mest fantastiska med Glee är den effekt
serien haft på USA. Den har sopat rent Billboard på
bröl-rock och svass-R'n'B och fyllt den med popmu-
sik istället. Det är helt fantastiskt!

Så ni kollar?
– Tre av oss föjer serien slaviskt.Två gör det inte.

Av sekretess-skäl kan vi inte säga vilka som gör vad.

le kid
[”glee”]

K
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ric Saade ger svenska folket en chans till
att skicka honom till Eurovision. Och
med den pukfyllda uptempolåten

Popular ger han oss mer elektronisk pop än
schlagrig sådan.

– Det blir en grym popshow och vi har

jobbat mer med soundet så att det ska funka
internationellt. Om Europa vill ha en poplåt i
år så är Popular rätt låt att skicka.

När Eric hörde låten för första gången
kände han att det var en smash hit. En låt som
förhoppningsvis kommer att gå hem hos alla.

Förra året var han Jonny Depp i Nightmare On
Elm Street för QX schlagerplåtning. I år är han
Johnny Depp i 80-talsactionserien 21 Jump
Street.

– Han är världens bästa skådespelare även
om jag inte sett den här serien. Jag är lite för
ung för det.

Förståeligt, då serien gick i graven när Eric
var sju månader gammal…

eric saade
[”21 jump street”]

E

-46-

Schlager11  11-01-21  18.29  Sida 46



BILJETTER: CHINA TEATERN 08-562 892 00, WWW.TICNET.SE, 077-170 70 70 ELLER 2ENTERTAIN 0771-36 37 00 (MIN 4 BILJ).
BERNS MENYPAKET 08-562 892 00. WWW.MUSIKALENLEVALIVET.SE

MALENA LASZLO  CHRISTINE MELTZER  LISA WERLINDER  JESSICA ZANDÉN  PATRIK MARTINSSON
ALEXANDER STOCKS  LINUS WAHLGREN  ANNA ÅSTRÖM  KRISTOFFER HELLSTRÖM  FREDRIK LEXFORS  LISA STADELL m fl 

REGI PHILIP ZANDÉN IDÉ OCH KONCEPT SUSANNE BIER OCH JESPER WINGE LEISNER ORIGINALMANUS IDA MARIA RYDÈN OCH INA BRUHN
EN MUSIKAL I TVÅ AKTER - SPELAS TORS-LÖR

2 E N T E R T A I N , V I C K Y  N Ö J E S P R O D U K T I O N  O C H  T H E  O N E  A N D  O N LY  C O M PA N Y  P R E S E N T E R A R

ÅTERUPPLEV 80-TALSGLÄDJEN MED DE STÖRSTA SVENSKA HITSEN
FRÅN BL A: GYLLENE TIDER, LISA NILSSON, EVA DAHLGREN, ORUP, BJÖRN SKIFS,

MAURO SCOCCO, ELDKVARN, THOMAS DI LEVA, FREESTYLE

MALENA LASZLO  CHRISTINE MELTZER  LISA WERLINDER  JESSICA ZANDÉN  PATRIK MARTINSSONMALENA LASZLO  CHRISTINE MELTZER  LISA WERLINDER  JESSICA ZANDÉN  PATRIK MARTINSSON
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vartetten Love Generation har fått äran
att gå ut som startnummer 32 i den
sista delfinalen. Med den RedOne-

skrivna uptempodängan Dance Alone avslutar
de alltså årets festival.

– Vi tävlar med en mäktig poplåt med
mycket tryck i. Lady Gaga hade absolut kunnat
göra den, berättar Charley (den korthåriga), och
fastslår att det är viktigt att komma till
Globen. (”man ställer ju inte upp om man inte
vill vinna! ”)

Gruppen sattes ihop efter en casting, och
har klickat väldigt bra.

– Vi tycker oftast exakt samma saker är
coola. Och vi uppfattar precis samma saker

som lökiga, berättar Mikaela, den rödhåriga,
som en dag hade tråkigt och färgade håret

superrött.
– Och det passade ju perfekt när

jag nu fick vara min favorit Bree i
Desperate Housewives, skrattar hon.

– Desperate Housewives är fak-
tiskt den enda serie jag följer helt
slaviskt, så det var helrätt att vi

fick vara dom, fastslår blonda
Cornelia.

love generation
[”desperate housewives”]

K
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absan tävlar i Göteborg mot namn som
Brolle, Sanna Nielsen och Christian
Waltz, och beskriver Ge mig en spanjor

som ”en glad discoflamenco skriven av trion
bakom La Dolce Vita”. Den var inskickad ifjol
men då blev det inget. Men i år ringde Christer
Björkman och frågade om Babsan ville vara
med i år, och så så fick det bli.

– Det behövs såna här roliga shownummer
i schlagern. Det blir koreografi, dekor och
klädbyten. Och en liten nakenchock… Jag
vill inte jämföra mig med fantastiska La
Dolce Vita, men det går lite åt det hållet.
Christer Lindarw tyckte förresten att jag
skulle vara mindre Babsig och mer
snygg, men Babsan är ju Babsan och jag
kan inte göra henne till en 25-åring. Men
jag vill i alla fall vara lite halvsnygg,
skrattar Lars-Åke Wilhelmsson.

Dynastin var han först osäker på om
han sett, men under plåtningen lockade

han fram både sina inre Alexis och Krystle.
– De elaka rollerna är ju alltid roligare,

skrattar han medan han försöker få fason
på den mörka peruken.

– Åh Gud, påminn mig om att jag
aldrig ska färga håret mörkt. Jag ser
ju inte klok ut!

babsan
[”dynastin”]

B
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&hälsa
fitness

med jari ketola

tt utföra tester är både motiverande
och stimulerande till fortsatt träning.
Med FMT (Fitness Minut Tester)

blir testerna enkla och effektiva och varje test
tar en minut att genomföra. Du kan bl.a.
testa din styrka, kondition, balans och snabb-
het. FMT kan du göra när du vill och var du
vill. FMT-värdena du får jämför du med dig
själv från de olika testtillfällena. Du får ett
perfekt kvitto på vilka framsteg du och din
kropp lyckats med.

Tänk på att du gör dina FMT vid varje
månads slut.Vad som är viktigt att tänka på
vid varje testtillfälle är att testerna utförs vid
ungefär samma tidpunkt på dygnet, t.ex. på
morgonen, Skriv ner all information kring
ditt test.

Balanstest
Syftet med balanstestet är att stämma av

din kroppsbalans, samt behovet av balansträ-
ning för att minska risken för framtida besvär
i fötter, knä, rygg.

Uppgift

Stå en minut på ett ben upprätt med en
god hållning med båda armarna i kors place-
rade på bröstet. Fokusera blicken på en punkt
framför dig. Jämför sedan balansen mellan
höger och väster fot.

Konditionstest
Kontrollera din vilopuls.Vilopuls är den

puls du har när du vaknar eller när du är helt
utvilad under en längre tid. Syftet är att se
hur bra kondition du har och hur det står till
med hjärtat.

Uppgift
Ta din puls direkt på morgonen när du

vaknat. Ligg kvar i sängen och undvik att
röra på dig. Räkna antalet pulsslag under en
minut eller under 15 sekunder och sedan
multiplicera det med fyra. Placera pek- och
lång finger på insidan av handleden eller på
halsens sida vid halspulsådern,

Att tänka på:
Se till att klockan är placerad bredvid

sängen så att du kan lätt se den. Klocka med
sekundvisare

Kroppstest 
Syftet med kroppstestet är att stämma av
kroppens status vad gäller utseende och form.
Det är ju så att muskler väger mer än fett
och för att se effektivt resultat kan du använ-
da sig av ett måttband, som visar tydlig vilka
framsteg du har åstadkommit med din trä-
ning. Mät överarm, Bröst, midja, höfter, lår
och vader.

Läs mer om tester och resultat på:
http://www.qx.se/Xtra/fitness
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Fråga Jari
Har du frågor och funderingar om
träning, hälsa och motion, sänd din
fråga till: jari@qx.se

Fråga:
Jag går ofta och mycket, undrar hur
snabbt ska mina ”powerwalks” vara
för bra effekt? /Evelina E

Svar:
För att du ska se och känna effekt
av dina powerwalks är det viktigt
du går med sådan intensitet att du
”bara” kan prata med mycket korta
meningar alltså du går med så raska
steg 

Fråga:
Jag spelar en hel del tennis men jag
vill samtidigt gärna styrketräna. Så
jag undrar om jag kan använda
mina tennisskor till att styrketräna
med då det är ganska så dyrt med
träningsskor. /Markus E

Svar:
Tennisskor är relativt plana och
fasta så det fungerar alldeles
utmärkt till att styrketräna med.

”Du får ett 
perfekt kvitto på

vilka framsteg
du och din kropp

lyckats med”

Anna Linde Limnell
Kock
Stavanger/Norge

– Skrattar! Jag gillar konståkning och
snowbord, tycker att ”ALLA” ser
sköna ut!.

Isak Eliasson (t.v.) Kundtjänstmedarbetare, Örebro
– Jag tycker vintersportarna har liksom för mycket kläder på sig!
Men ishockey känns mest passande vem kan egentligen motstå en
bubblig hockeyrumpa1

Roberth Fearon (t.h.) Frilansillustratör, Örebro
– Jag gillar snowboardstilen, och det är ofta rätt snygga och coola
killar. Men måste säga att hockeyspelaren Henrik Lundqvist är det
väl inget fel på.

Jan van Baal
Undersköterska
Uppsala

– Jag ser gärna på alpint och Jens Byggmark
är ju inte helt fel att vila ögonen på.

VILKEN IDROTTSPERSON & VINTERSPORT TYCKER DU ÄR SEXIGAST ATT TITTA PÅ?
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bränn extra
vinter-
kalorier

å här mycket bränner du
när du tränar olika Vinter
aktiviteter (beräknat på 30

minuter) .Hur många kalorier du
förbränner är alltid individuella
och ungefärliga och allt styrs av
bl.a. ålder, kroppslängd och vikt.

Aktivitet – Antal ca kalorier 
Längdskidor (medeltempo 6-8
km/h): 254 
Skridskor (medeltempo): 218 
Slalom (medeltempo): 218 
Stavgång: 177 
Gå lätt: 95 
Gå raskt: 135 

(Källa:Viktklubb.se) 

håll koll på dina träningsresultat

a

Kina har Gojibäret konsumerats
under tusentals år för bättre hälsa,
välmående och livskraft. Super

Gojibäret som innehåller bland annat mer
c-vitamin än apelsiner samt mer betakaro-
ten än morötter. Du kan blanda Gojjibär i
müslin, smoothies, sallader eller som snacks.
Några näringsämnen som fyller gojibäret:
18 aminosyror, 21 olika mineraler,Vitamin
A, B1, B2, B6, C, E, protein, Omega 6.

i

s

Goji är nyttigt
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”INTE BARA ALL RIGHT,

”EN HELT
FÖRTJUSANDE RELATIONSKOMEDI”

”SKÅDESPELERI PÅ HÖG NIVÅ” BETYG 4/5

HELT JÄDRA FANTASTISK!”

”EN VARM OCH KVICKT BERÄTTAD HISTORIA”

”ROLIG OCH VARM”

”EN SMART KOMEDI MED OSCAR-SMAK!”

SAMUEL MESTERTON, AMELIA

AFTONBLADET

”ANNETTE BENING (OSCAR?)
OCH JULIANNE MOORE ÄR

FORMIDABLA I ALLA SCENER.”

”HIPPIE, SEXIGT (TACK VARE
BENING, MOORE OCH MARK RUFFALO),

BRUTALT ÄRLIGT…”

”MOORE OCH BENING
– HELT UNDERBARA I SINA ROLLER”

ANNETTE BENING JULIANNE MOORE MARK RUFFALO

”EN AV ÅRETS BÄSTA FILMER”

                   ”EN SÄLLSYNT
UNDERHÅLLANDE, VARM OCH ÄRLIG FILM.”

”SMART, KOMISK OCH ENGAGERANDE.”

”INTELLIGENT OCH RÖRANDE”

QX

DAMERNAS VÄRLD

METRO

MAMA

MOVIEZINE

M MAGASIN

EXPRESSEN

GÖTEBORGS-POSTENSTOCKHOLM CITY

SVENSKA DAGBLADET

SVT.SE

BJÖRN JANSSON, P4

KOMMUNALARBETAREN

DVD

169:-

DVD+BLU-RAY

199:-

TVÅFALDIGT GOLDEN GLOBE-BELÖNAD - BÄSTA KOMEDI  BÄSTA SKÅDESPELERSKA - ANNETTE BENING
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AFTONBLADET

”ANNETTE BENING (OSCAR?)
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BRUTALT ÄRLIGT…”

”MOORE OCH BENING
– HELT UNDERBARA I SINA ROLLER”

ANNETTE BENING JULIANNE MOORE MARK RUFFALO

”EN AV ÅRETS BÄSTA FILMER”

                   ”EN SÄLLSYNT
UNDERHÅLLANDE, VARM OCH ÄRLIG FILM.”

”SMART, KOMISK OCH ENGAGERANDE.”

”INTELLIGENT OCH RÖRANDE”
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Dubbel-CD
alla 32 bidragen!

Melodifestivalen
10 år på turné 2002-2011

Samlingsbox
2011 års dubbel-CD,
bok, 100 favoritlåtar

Exklusiv samlingsbox
2011 års dubbel-CD, exklusiv bok, 
100 favoritlåtar, versionerna du aldrig hört Förhandsboka ditt exemplar redan idag!

Årets boxar från 
Melodifestivalen!

I butik 4/3! 

Årets boxar från 
Melodifestivalen!

I butik 4/3! 

Förhandsboka ditt exemplar redan idag!

Unik bok av 

Christer Björkman 

med allt du drömt 

om att få veta!

Tidigare helt  
outgivet material! 

-Visste du till exempel att det  

var Sonja Aldén som sjöng in  

demon till “Evighet”?
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ur lyckas man göra en actionfilm

på ett manus om en ensam kille

som sitter fast med ena armen un-

der en sten i en ödslig klippskreva i titelns

antal av timmar? Tja, fråga Danny Boyle

(vars nästa jobb är att regissera OS-invig-

ningen 2012) som med hjälp av en mängd

trick från sina ti-

digare succéer Tra-
inspotting och

Slumdog Millionai-
re lyckas göra pre-

cis detta i den här

filmen byggd på

en sann berättelse.

Aron Ralston

lyckades under

uppmärksammade former karva sig loss

från nämnda klippskreva med en slö fick-

kniv 2003, och skrev därefter boken som

filmens manus bygger på. Det spelar dock

mindre roll om man har koll på bak-

grundshistorien och hur det slutar, för det

här är en magknipsspännande resa - med

en riktigt, riktigt naturalistisk, plågsam och

nästan-omöjlig-att-titta-på-scen mot slutet

- som Boyle tar oss med på.Till sin hjälp

tar han användandet av flashbacks, extrema

inzoomningar och utzoomningar, bra mu-

sik, smart klippning och ett bländande

landskap, samt en James Franco som ald-

rig varit bättre än när hans coola hiker här

får pendla mellan

feberyrsel, despera-

tion och galen, ren

överlevnadsin-

stinkt. En klart

mindre publikfri-

ande film än Slum-
dog Millionaire (och

om jag ska vara

gnällig fortfarande

en bit ifrån Danny Boyles två fantastiska

första filmer) men minst lika vacker att se

på och du lämnar biosalongen med samma

sköna känsla i kroppen. Möjligen med en

lite mer orolig mage.

Ken Olausson

”en James Franco som
aldrig varit bättre än
när hans coola hiker

här får pendla mellan
feberyrsel, despera-
tion och galen, ren

överlevnadsinstinkt” 

H

fokus

film

127 timmar

Limitless
Bradley Cooper spelar en copywriter
som upptäcker en topphemlig drog
som förbättrar intellektet till en oer-
hört hög nivå. Han blir snorrik och
lever livet, men samtidigt följer en
grupp mördare varenda steg han tar.
Spana bums in trailern för den här
vansinniga energikicken till film.

Edie & Thea: A Very Long
Engagement (2010)
Bästa kompisarna Alexa (Emmy
Rossum) och Ben (Ashley Springer)
förälskar sig i hunkige Johnny (Zach
Gilford) som spelar huvudrollen i sko-
lans upp-
sättning av
Linje
Lusta. Och
när attrak-
tionen
besvaras
från
Johnnys
sida så blir
det ännu
knepigare...
amazon.com

Den som sett något av bröderna Coen
tidigare, vet vad de kan förvänta sig av
denna nyinspelade John Wayne-western.
När en ung flicka – klämkäckt spelad av
stjärnskottet Hailee Steinfeld - slår sig i
sällskap med två tuffa revolvermän för att
hämnas sin far, bjuds det nämligen på en
klassisk Coensk blandning av roadmovie,
udda karaktärer, brutalt våld, skruvad
humor och härlig dialog. Inget nytt under
ökensolen, men väldigt trevliga biominu-
ter. Ken Olausson

True Grit
Jeff Bridges, Hailee Steinfeld,
Matt Damon

månadens
import

Pretentiös, melankolisk och övertydlig
Magnolia-wannabe av Clint Eastwood
om livet efter döden. Brittisk pojke försö-
ker ta kontakt med död tvillingbror; fransk
tv-stjärna dricker rödvin i badet och för-
söker förstå meningen med livet efter att
ha överlevt tsunamin; och Matt Damon
(det enda minnesvärda från Eastwoods
Invictus) är medium som kan snacka med
döda människor men helst vill träffa en söt
tjej på matlagningskurs.Västernhjälten
Clintan har blivit mjukis och har lagt skå-
despeleriet på hyllan för att satsa på film-
skapande – tvärtom hade varit att föredra.
Tragisk produktplacering, illa datoranime-
rade effekter och tårdrypande musik sän-
ker den här soppan. Andreas Samuelson

Livet efter detta
Matt Damon, Cécile De France,

ÅH VAD VI
LÄNGTAR!
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James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Sean Bott 
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et jag alltid har älskat med Sep-

tember är hennes klarsynta insikt

och ogenerade stolthet över den musik hon

gör. Hon vågar stå för sin "kommersiella

danspop i Kylie-anda med siktet inställt på

internationella danslistor" i vårt så rädd-för-

att-inte-ha-cred-iga Sverige. Stort! När nu

den stora massan på hemmaplan äntligen så

rättvist omfamnat henne efter TV4-succén

(alla hitsen därifrån finns med som bonus-

spår här) drämmer hon dessutom till med

sin bästa skiva till dags dato.Trots att forna

vapendragaren Jonas von der Burg fortfa-

rande finns med på ett hörn känns det här

som en ny, ännu coolare September med

snäppet bättre låtar och med ett ännu sköna-

re sound än tidigare. Roligt nog är hon des-

sutom mer kontemporär och mer "rätt" än

någonsin, trots att hon fortfarande gör sam-

ma sak. Jag är säker på att Ke$ha, Britney,

Rihanna, ja till och med Gaga, gärna lagt

vantarna på låtar som underskattade Resuci-

tate Me, Guetta-doftande dansexplosionen

Hands Up, Kyliediscon Intimate Connection,

Ibizarökaren Bump & Grind och favoriten

Heat Rising (som hade tagit ESC till Globen

2012) för att bara nämna några hits på den

här 19 spår långa dansgolvsvältaren. Det är

ett tag till hösten – men jag tror vi kommer

ha September i stort sett hela året i år. Och

det ska vi vara jäkligt glada över.

Ken Olausson

Ladda ner:

Heat Rising, Hands Up & Intimate

Connection

fokus

MUSIK

Super, SeptembeR
September
“LOVE CPR”

D

1. Lena Philipsson "Idiot"
Lagom till MF2011 är Lena Ph till-
baka med en låt på svenska i Kylie-
blingad loungedance-stil som växer
för varje lyssning.

2. Le Kid "Mr Brightside"
De melodifestivalaktuella QX-favori-
terna förvandlar The Killers hit från
2004 till en sprudlande ABBA-esque
popexplosion. Kärlek!

3. Beth Ditto "Open Heart
Surgery"
När världens coolaste flata går solo
följer hon härligt nog i Alison
Goldfrapps elektroblippiga fotspår -
fast givetvis med lesbiska texter.
Grymt!

4. Casey Spooner "Spanish
Teenager"
Debuten på egen hand från
Fisherspooner-Casey görs med hjälp
av Scissor Sisters och en video fylld av
nakna män. Klart vi älskar't!

5. Rebound "Psycho"
Med en snygg, soft R'n'B-dänga i
midtempo visar grabbarna att det
fortfarande inte bara är Tove som är
att räkna med från Idol 2009.

6. Sheela "The Last Time"
All Caracola-käckhet är numera som
bortblåst när duon tar hjälp av Darins
låtleverantör Tony Nilsson för snygg
tjejpowerpop.

7. Neo "Underground"
Mika-vibbarna är utraderade till för-
mån för ett mörkare och tyngre The
Killers-möter-Aha-sound. Snyggt!

8. RXM Project feat Jenny Silver
"I Believe in You"Det ryktas att
makarna Paul & Marie Rein ligger
bakom den här skönt suggestiva dans-
låten där Silver återigen blir
klubbdrottning .

9. Jennifer Lopez ft. Pitbull "On
the Floor"
Slut på idéerna, RedOne? Lambadan i
JLos nya singel är i vilket fall vårens
största älska-eller-hata-sampling.

10. Hurts "Sunday"
Ännu en suverän popsingel från vad
som så här i backspegeln kan ha varit
2010 års bästa skiva.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa

-56- -57-

”Favoriten 
HEAt rising hade

tagit esc till 
globen 2012”
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Anders Bagge höll sitt löfte och mjukiskil-
len Lars Eriksson fick spela i sin skiva.
Audition-favoriten Rejected Love är plattans
finaste och vilsamma Console trevar sig också
nära hjärtevrån. Sedan är det stopp. Lars
värmländska Bob Dylan-pastischer känns
mestadels trötta, dammiga och enkelspåriga.
Sinnet för melodier har Lasse, och likaså en
särpräglad röst. Synd att ihopsnickrandet gav
en trist trälåda istället för ett säreget hant-
verk. Pär Björkdahl

Lars Eriksson
Rust & Golden Dust

Jag får inte alltid grepp om Rebecka när hon
flyter i gränslanden mellan soul, pop och jazz.
När hon vacklat som mest har den dovt slä-
piga rösten funkat som livboj. Nu klarar hon
sig utan. Rebecka växlar från experimentlusta
och robust pop, som i inledande I Forget, till
lågmäld suggestivitet. I björkbrusiga Impulse
To Action blir det som allra vackrast. Rebecka
kan kännas otillgänglig för oinvigda, men är
tryggt vaggande för redan hängivna.

Pär Björkdahl 

Rebecka Törnqvist

Shut the 
fuck up, 
please

Låten är en axelryckning och vi
avskyr att Roxette har blivit ett
soloprojekt för Per med Marie
på kör.

En låt, 
En historia
Bruno Mars “Grenade”
Bruno Mars har med Grenade toppat
listorna i både USA och Storbritannien
för tredje gången. Låten släpptes som ett
promospår innan fullängdaren kom ut,
och bygger på en låt som låtskrivaren
Benny Blanco (TiK ToK,Teenage Dream,
I Kissed a Girl) spelade upp för Mars.
Bruno Mars inspirerades av Blancos låt,
gjorde Grenade och utsåg den till sin
favoritsingel.

Roxette "She has Nothing On
(But the Radio)"

Scorpions

GöteborgsOperans Balett
Följ med till ett fiktivt universum påfallande likt en 
förort. Se industristaden Göteborg tolkas på
ett sätt du inte trodde var möjligt. Två världs-
premiärer av Jo Strømgren och Stijn Celis.

26 februari – 26 mars 2011
Biljetter 031-13 13 00, www.opera.se

 Ungdomsrabatt på utvalda
 föreställningsdagar för alla
t o m 28 år. www.opera.se/U28

Jag var aldrig något Lustans-fan när jag var
yngre. Men det är jag idag. Lustans Lakejers
nya album tar täten på listan över Årets (hit-
tills) bästa album! Johan Kinde sjunger i bit-
terljuva och snygga låtar om önskan att vara
ung igen, om allt som var viktigt då men
som inte är viktigt idag. Det låter både 80-tal
och 10-tal, ibland med stänk av både Orup
och Lena Ph. Bästa låt? Förutom singeln,
Det verkade så viktigt då, blir det Eld & vatten,
en duett med Jenny Silver. Anders Öhrman

Lustans Lakejer
Elixir

Londonduons debutskiva To Lose My Life
var en av mina mest sönderlyssnade skivor
2009. Nu är de tillbaka med ännu ett album
fyllt av samma mörka typ av åttiotalsblingad
gitarrpop ekandes av Joy Division och
Talking Heads, men samtidigt sockrat med
ekon från Depeche Mode och förra årets
sensation Hurts. Här finns färre hits (och
allt känns mindre direkt) än på debuten,
men det är samtidigt vinterns bästa depp-
soundtrack. Ken Olausson

White lies
Ritual
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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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singel på alla hjärtans dag
et får inte vara för lätt, tycker
Oscar.Till vardags hjälper han
nyanlända flyktingbarn, när han inte

myser med katten Torsten och parson rus-
sell terriern Habib.Av någon anledning dras
han till svåra killar med ”issues”, killar som –
liksom han själv – är lite ärrade av livet.
Men ibland blir de för mycket:

– Som en Alla hjärtans dag när jag var
20; jag var ihop med en kille med ett miss-
bruk. Han hade druckit för mycket, blev full
och vi började bråka.Vi har snackat om det
sedan dess och det är no hard feelings, men
det är inget bra minne.

Har du något finare minne från Alla
hjärtans dag?

– Ja, jag och mitt senaste ex gjorde en fin
grej första året. Det var då han sade att han
älskade mig. Han hade inte så mycket pengar
men hade skrivit en vacker dikt med silver-
penna. Sånt gillar jag, jag skiter i om jag får
en diamantring.

Hur ser du idag på Alla hjärtans

dag?
– Är man i en relation är det trevligt,

men det är alldeles för upphaussat. Jag känner
människor med ångest för att de vill över-
träffa förra året. För mig behöver det inte
vara så planerat – jag gillar överraskningar.
”Grattis på torsdagen” smäller högre än
”grattis på Alla hjärtans dag”.

Fanns det en tid när du tyckte
annorlunda?

– Ja, när jag var en ung, naiv romantiker
som trodde att kärlek kunde övervinna allt.

Hur är den perfekta dejten?
– Spontan och med bra kemi. Jag har

inget emot tystnad, så länge den inte är pin-
sam.

Vad går bort?
– För hög musik, för mycket alkohol och

människor som inte kan uppföra sig.
Letar du efter någon?
– Nja. Jag gillar att gå på dejt, men jag

trivs bra som singel.
Varför? 

– Ingen kommenterar att jag köper pizza
på en onsdag eller att kalsongerna inte ligger
i tvättkorgen. På jobbet är jag väldigt pedan-
tisk, men hemma släpper jag det helt. Och så
är det skönt med möjligheten att spontan-
träffa någon från Qruiser klockan sex på nat-
ten, även om det sällan leder någonstans.

Vad gör du på Alla hjärtans dag i
år?

– Jag tänker: gruppsex och geléhallon.
Förra året var jag och en polare ute och
käkade och tyckte synd om oss själva.

Vad äter du helst?
– Grekiskt. Lamm och souvlaki och sånt.
Vilken är den bästa mysfilmen?
– Jag ser mest skräck och en jag kan

rekommendera är The Countess, om typ den
kvinnliga Dracula. Hon badar i blod och
dödar oskulder – kanske inte så romantiskt –
men det finns en hel del vackert i den fil-
men.

Vad tänker du när du ser hånglande
på Alla hjärtans dag ?

– Härligt för dem, men bråkar de resten
av året?

Vilken låt hånglar du själv till?
– Angie Stones Wish I didn’t miss you.
Vad är ditt råd till andra som sitter

singel den 14 februari?
– Gör något roligt med dina vänner och

tänk inte på alla lyckliga människor överallt.

d

-59-

”Han hade inte så mycket
pengar men hade skrivit en

vacker dikt med silverpenna.
Sånt gillar jag”

Oscar, Malin och Andres. Tre singlar om kärlek, dejting och dagen då man förväntas vara två - Alla Hjärtans Dag.

Oscar Dahlqvist
På Qruiser: Quintessence
Ålder: 27
Yrke: Socialpedagog
Bor: Saltsjö-Boo
Singel i: Drygt två år.

AV mats bax FOTO peter knutson TACK TILL scandic park, karlavägen i Stockholm
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ndres är modevetaren som pluggar
koreanska för att nästa år flytta till
Seoul och jobba med mode.

Tidigare bodde han i Barcelona, men i som-
ras flyttade han hem till Stockholm där han
festar minst fyra gånger i veckan på någon
svartklubb eller Berns.Alla hjärtans dag firar
han som vanligt:

– Jag och mina andra singelpolare brukar
ha en singelmiddag, sen går vi ut.Två av
mina vänner träffades på en sån middag för
tre år sen och håller fortfarande ihop. Något
sånt skulle jag vilja ha, något som håller.

Singel och söker eller singel och
nöjd?

– Jag är rätt ung, men har dejtat så pass
mycket att jag slutat söka. De jag fallit för
har jag träffat av en slump.

Hur är det att vara singel på Alla
hjärtans dag?

– Nyår är värre. Det är ett riktigt Sex &

the City-moment: nytt år, du blir äldre, och
du är fortfarande singel – det är bara att supa
skallen i bitar.Alla hjärtans dag känns mest
som ännu en orsak att slösa pengar. I värsta
fall är det bara gå och lägga sig och vänta på
nästa dag. Jag kanske låter singelbitter, men
det står jag för.

Varför är du singel?
– Jag vet inte. Jag har ändå dejtat tre, fyra

killar sen jag kom hem, men ingen har fast-
nat. Jag träffade en typisk Östermalmskille
och vi gick till ett ställe som heter String på
Söder, men han påpekade hela tiden hur
sunkigt och ”vänster” allt var. Han såg bra ut
och var väldigt intelligent, men dömande
och feminina killar går bort.

Vad är din typ då?
– Självsäkra killar som retas lite med en,

fast man förstår att de flirtar. Det är lite mel-
lanstadiets skolgård, men jag går fan igång på
det.

Hur ser en perfekt Alla hjärtans-dejt
ut?

– Romantik går bort. Det kanske är för
att jag inte hittat den rätte, men jag klarar
inte av fina middagar. Då tar jag hellre en öl
på Nada och en promenad, sen äter nån fri-
terad thaimat och ser en film i soffan. Men
inga blommor och inga ljus.

Vilken film ser du helst då?
– Pianisten.
Om vi flyttar oss från soffan till

sängen – vad går på i högtalaren?
– Montel Jordans Get It On Tonite. Eller

Juicy med The Notorious B.I.G – oväntat
grovt, men lugnt.

Alla har något fel – vilket är ditt?
– Jag kan aldrig säga förlåt om jag inte

menar det. Jag har hamnat i sådana situatio-
ner där en ursäkt hade gjort allt bra igen,
men det finns inte en chans att jag säger för-
låt om jag inte ångrar mig på riktigt.

Vad är det bästa med att vara sing-
el?

– Att man inte har några plikter och slip-
per få ångest. Som jag sade, jag festar en hel
del.

Vart går du helst?
– Kruthuset, Pluto och Berns. I

Barcelona märkte jag att de hetaste gaykillar-
na träffar man på straighta ställen. Men
ibland vill jag bara ha en anledning att ligga
hemma och mysa istället. Jag kan inte göra
det ensam.

a andres melendez
På Qruiser:Adios Ayer
Ålder: 22
Yrke: Student
Bor: Stockholm
Singel i: Fyra år 

”Självsäkra killar som retas
lite med en, fast man förstår

att de flirtar. Det är lite
mellanstadiets skolgård,

men jag går fan igång på det”

singel på 
alla hjärtans dag
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alin är en obotlig romantiker som
inte kan laga mat men gärna beta-
lar en restaurangnota för två, och

när hon bjöd ut en Internet-dejt från Malmö
föll hon direkt. Bokstavligt talat – rätt nerför
trappan till toaletten.

– Hon såg mig trilla och jag skämdes
som fan. Men hon tyckte det bara var gulligt
och vi blev ihop tillslut.

Men nu är du singel?
– Singel och dejtar på distans. Men efter-

som Alla hjärtans dag är en måndag lär jag
sitta ensam hur som helst. Det blir som vil-
ken dag som helst. Fast jag är en sån som
skickar blombud och handskrivna brev, så
något sånt lär det bli. Fan, vad klyschigt.

Är du en classic romantic?
– Ja. Men jag var mycket värre när jag

var yngre. En Alla hjärtans dag när jag var 17
kom min flickvän över på kvällen. Jag hade
tänt ljus överallt och satt på lite R’n’B – du

vet knullmusik – täckt sängen med rosor och
lagt dit två guldringar. Det var inget frieri,
bara en fin gest eftersom vi varit ihop ett tag.
Hon gav mig ett stort kort med små dikter
om saker vi varit med om tillsammans och
… sen kan du gissa hur den kvällen slutade.

Vilken låt blev det?
– Då var det nog I´ll make love to you

med Boyz II Men, men nu har jag slutat
lyssna på sån musik.

Vilken är den mest romantiska plat-
sen du vet?

– Mitt smultronställe är lantstället på
Mörkö. Huset är omgivet av berg där man
kan klättra upp och se hela Östersjön i sol-
nedgång. Inga ljud, ingen trafik, bara vatten,
träd och en ensam grusväg.

Är du frivilligt singel?
– Delvis. Jag har haft en del bad break-

ups och behövt fokusera på mig själv. Det
blir ju ännu värre när man är gay. Du vet hur

tjejer är: drama, drama, drama. Det viskas och
pratas bakom ryggen.

Hur är din typ?
– Jag vill känna att personen är säker i sig

själv och inte enbart lever för kickar.
Och så har jag en förkärlek för latinas. Jag
älskar chilensk spanska! 

Vad går bort?
– Människor som överdriver och försö-

ker förstora sig själva. De blir ofta osäkert
arroganta.

Vad har du själv för brister?
– Jag har en tendens att stöta bort folk

när de kommer för nära. Så fort det blir all-
var är det ”tack och hej då”, eftersom jag är
rädd att sitta där med uppslitna hjärtrötter
som så många gånger förut. Men ibland ång-
rar jag mig ju efteråt.

Vad gillar du?
– Jag gillar att ta långa promenader med

Anton. Det är min flatcoated retriever. Så

gillar jag att festa, men gör det inte lika ofta
som förut. Då var jag på Paradise, Momma
eller Zipper varje helg.

Vad har du för råd till andra som är
singlar på Alla hjärtans dag?

– Noja inte så mycket – din tid kommer
också.

m malin 
hammarlund
På Qruiser: DuÄrFul
Ålder: 23
Yrke: Jobbar i handelsträdgård.
Bor:Tyresö
Singel i: Nästan två år

”Noja inte så mycket 
– din tid kommer också”

Vem var Valentin
och vad är 
grejen?
Den vanligaste historien är att
Valentin var en präst i Rom på
200-talet. Kejsare Claudius hade
förbjudit sina soldater att gifta sig,
men Valentin vigde dem med sina
älskade i hemlighet. Han fängslades
och dog den 14 februari runt år
269, men hann först bli betuttad i
fångvaktarens dotter. Innan sin död
skrev han en kärlekshälsning till
henne och avslutade med ”din
Valentin” – et voliá: det första Alla
hjärtans dags-kortet var skrivet.
I Finland kallas dagen ”vändagen”
och där skickas hälsningar mellan
vänner istället för älskare.

Källa: Nordiska museet

Middag den mest
uppskattade 
presenten!
1956 försökte varuhuset NK med
en Valentines-satsning som floppa-
de. Först på 90-talet började vi på
allvar förstå att kärlek inte är på
riktigt utan krimskrams med hjär-
tan på. Idag är Alla hjärtans dag den
högtid som ökar mest i betydelse
för handlarna, trots att var fjärde
svensk inte uppmärksammar dagen.
Rosor och choklad är det vi helst
ger bort, oftast för under hundra-
lappen, men bara var femte person
gläds åt blommor och hälften så
många önskar sig snask.
Vinnarpresenten är i stället att bli
bjuden på middag, vilket nästan
hälften av oss går och hoppas på.

Källa: HUI
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www.tallinksilja.se   08-22 21 40* 
*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris per person, 

begränsat antal platser. Gäller utvalda avgångar. 

Det utlovas hög, låg, bred och 
smal kultur när Åbo slår upp 
portarna som årets kultur-
huvudstad. I den stora, ny-
inredda utställningslokalen 
Logomo hålls utställningar 
hela året, bland annat med 
konstnären Tom of Finland, 
världsberömd för sina homo-
erotiska illustrationer. 
 Ta En dag i Åbo-kryssning 
med specialpris på inträde till 
Logomo och få en hel dag att 

utforska Åbo eller stanna över en natt på Sokos Hotel 
Hamburger Börs och få hela kulturupplevelsen. 

En dag i Åbo-kryssning 
med inträde till Logomo fr 296:–

Ingår: båtresa, del i C/E4-hytt. Logomo Combi-biljett. 
Gäller t o m 22.12 2011.

Hotellpaket Sokos Hotel Hamburger Börs
 med inträde till Logomo fr 769:–

Ingår: båtresa, del i C/E2-hytt, 1 hotellnatt med del i dubbelrum 
inkl frukost, Logomo Combi-biljett. Gäller t o m 31.5 2011.

Tom of Finland 
på Logomo i Åbo!

Kultur. Ohoj!

Beroendecentrum
Stockholm

Beroendemottagningen HBT 
är en del av Beroendecentrum 
Stockholm, landstingets 
organisation för missbruks och 
beroendevård. 2009 tilldelades 
vi Regnbågspriset vid Stockholm 
Pride för vårt initiativ att starta 
en beroendemottagning särskilt 
riktad till HBTQ-personer.

Har du svårt att säga nej 
– till alkohol, droger och poppers? 
  

Packad i fel säng?

På Beroendemottagningen HBT bemöter vi 
dig som den du är, inte för det du är.
Vi har koll på riskbruk, missbruk och   
beroende. Kontakta oss om du vill ha hjälp 
eller undrar över dina vanor.

Läs mer på: www.beroendemottagningenhbt.se 
eller ring Christer på telefon 070-737 36 56. 
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förra numret pushade jag för nya TV4-ka-

nalen TV11. Nu gör jag det igen. Kanalen

har nämligen lagt

rabarber på en av de

bästa serierna just

nu, The Walking De-

ad. Serien, som byg-

ger på en serietid-

ning, handlar om hur köttätande zombies tagit

över världen, och är ruggigt bra.Vi får följa ett

gäng överlevande som hela tiden utsätts för

hemskheter och ställs inför svåra val. Och var

som helst kan en zombie dyka upp och bita

till.

The Walking Dead blev

under senhösten en me-

gasuccé i USA, och de

snåla sex avsnitt som ut-

gjorde första säsongen

kommer snart att få sällskap av fler avsnitt.

Missa inte! 20 februari 22.30, TV11

ronnys

En Zombielicious
seriestart!

“Var som helst
kan en zombie
dyka upp och 

bita till” 

I

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Melodifestival.
Tjoho! Nu bör-
jar det igen.
Och ni som
gnäller om att
den håller på
för länge kan
bara vara tysta.
Gör nåt annat
om det inte
passar och ge
oss schlagerfans
de här sex veckorna.

Trash tv.
Teen Moms,
Jersey Shore,
Jerseylicious,
Cops, Jerry
Springer,
Cheaters...
Listan över
amerikansk
trash-tv är lång
och skamlig.
Men jag kan
inte sluta titta. Love it.

Hipp Hipp.
Men vad hände
här? Den enda
figur som håller
måttet är Tiffany
Persson och hon
är ju knappt
med. Nä, gör
om och gör rätt.
Har Johan
Wester och
Anders Jansson
tappat sin magi?

vill se i
tablån

MTV Kanada var först men
sedan tog amerikanska gaykana-
len Logo över det här enkla
pratshowkonceptet: En kvinna
pratar med fem bögar (nya varje
vecka) om olika ämnen. allvar
blandas med skratt, och i det
senaste avsnittet pratade man om
både bisexualitet, och vilken känt
par bögarna helst skulle vilka se
när dom har sex.

1 Girl,
5 Gays

Dexter Säsong 2
Visst, alla pratar om John
Lithgow och säsong fyra.
Men jag satt som på nålar
under säsong 2.Varje
avsnitt slutade med att
det kändes som en omöj-
lighet att Dexter skulle
klara sig. Men bra
manusförfattare löser allt.

TV

24 Säsong 3
Thrillerseriens tredje är
en klassiker i berättartem-
po och storyvändningar.
En perfekt tillagad nagel-
bitare om ett dödligt virus
som hotar mänskligheten.
Lika mycket som man
hatar så älskar man när
oväntade karaktärer dör.

Prison Break Säsong 1
Galet spännande debutsä-
song om de två bröderna
innanför murarna som
kryddades av konspiratio-
ner på hög nivå utanför
fängelset. Synd att reste-
rande säsonger helt tap-
pade ork, trovärdighet
och fokus.

TV-trissen:Tre bra och spännande säsonger av tre olika serier

3 tv-tider i
februari!

Shameless (US Version)
Den ensamstående pappan är alkis,
men hans sex barn klarar sig bra på
egen hand. Och årets bästa serie-
start har givetvis ett homoinslag.

5 mars, Canal+

Scare Tactics
Jag tokälskar den här amerikanska
realityn där kompisar anlitar ett tv-
team att skrämma skiten ur polare.

14 feb 14.00,TV11

Nordiska schlagerfinaler
Det är klart vi kollar in vad våra
grannar skickar till Düsseldorf.
Finland: 12 feb,YLE,
Norge: 12 feb, NRK1 
Danmark: 26 februari, DR1.

En fantastisk ny serie, en
som skrämmer på ett kul
sätt, och ett gäng schlager-
finaler. Detta ska absolut
inte missas i februari!
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Skandinaviens största
gayshop online

www.homoware.se

Äntligen en sexshopbara för bögar!

blog.qruiser.com

Sebastian Stenholm
blog.qruiser.com/gaysosse

Gaysossen
Är HBT-livsvillko-
ren också en fråga 
för politik? För 
mig är svaret ja, 
och därför bloggar 
jag på QX. 

Natalie, Sara och Linn
blog.qruiser.com/sthlmdarling

STHLM Darling
Sthlm Darling 
är en skruvad 
webbserie i 15 
korta avsnitt där 
vi får möta tre 
stockholmstjejer i 
20-årsåldern.

Awa
blog.qruiser.com/chokladkaka

Vilse i chokladasken
Skriver om att jag 
helt enkelt är en 
brun sak som är 
rätt vilsen i chok-
ladasken. Inte ens 
jag vet vad det 
handlar om!

Björn
blog.qruiser.com/vanligjavlamanniska

Björnen i Munkfors
Funderat på vad 
bögar gör om de 
inte har tillgång 
till gayklubbar och 
barer? Jag lever 
det livet, and i like 
it! 

Andreas
blog.qruiser.com/daskadasenibordet

Dasedaskaren
Har du aldrig blivit 
så arg, så frus-
trerad att du bara 
känner för att 
daskadasenibor-
det? 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.
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Osäker 
efter helgens 
sexäventyr? 
Sitt säkert i sadeln med vår interaktiva 
hiv-skola på nätet.

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

Sentry_QX_01_2011_240x335.indd   1 2011-01-17   13.56
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För en  
tryggare resa

13

14

Kom in som du är. Kom ut som du vill vara.
www.regnbagsmassan.nu

Regnbågsmässa sön 20 februari
Sofi a kyrka kl 18

ubuntu
I am what I am 

because of 
who we all are

I am what I am 
because of 

who we all are

15

6

7

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.
     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.
Göken, Pontonjärg. 28. 
Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 
12-23. 
Zink Grill, Biblioteksgatan 
5,  Restaurang, Bar. Klubb 
helgerna. 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.

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.
    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 
     Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar 
för hiv-positiva män.
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, 
Lästmakargatan 8. klubb-
kväll lördagar 22-03.
Patricia, Stadsgårdskajen 

BERNS
HOTEL

A CONTEMPORARY 
BOUTIQUE HOTEL LOCATED IN 

WWW.BERNS.SE  TELEPHONE 08-566 322 00

16

5

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap
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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
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12
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152, sön 18-03.
Högkvarteret, Närkesgatan 
8, Tis-Tors 18-24, Fre-Lör 
18-01.
Björnpub, Aguéli, 
Blecktornsgr. 9. Pub och 
Fester se qx.se/gaymap

Café
    Chokladkoppen, 
Stortorget 18, alla dagar 
09-23. 
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

DaILY UPDaTED 

GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DaNSK/

NORSK/SUOMI/

SVENSKa

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

12

THE GAY CLUBS
IN STOCKHOLM!

OPEN: 22-03 (10pm-3am) · 20+

FRIDAYS:

SATURDAYS:

OPEN: 23-03 (11pm-3am) · 23+

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

FUN SEXY GAYCLUB
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TOM’S COMING HOME! 16.1.-18.12.2011

TOM OF FINLAND RETROSPECTIVE
LOGOMO, KÖYDENPUNOJANKATU 14, TURKU, TICKETS 12/8EUR
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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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3
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

HBTQ-FESTIVALEN 1-5 JUNI 2011
www.hbtqfestivalen.se

www.beebar.se

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

031-13 38 39
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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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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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Stig Söderling Kartor & diagram
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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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”skönhet handlar om personlighet”
ur kom det sig att du började
jobba i skola?

– Jag var själv en strulig unge.
Jag har alltid stuckit ut och blev ibland mob-
bad för att jag var tjock, och jag gjorde väl
mitt bästa för att vara dum tillbaka. Jag vill
hjälpa andra barn som har svårt att sortera allt
som händer i huvudet i den åldern.

Apropå tjock: du var med i TV-pro-
grammet Outsiders då det handlade
om stora kvinnor. Berätta om den upp-
levelsen! 

– Kanal 5 hittade mig på Qruiser och
frågade om jag ville vara med, så varför inte.
Eftersom jag alltid sjungit ville jag vara
”show-bruden”, men de hade redan castat en
sån så jag fick gå på speed date i stället, som
jag aldrig gjort tidigare. Det var bisarrt, det
kändes som om alla killar var stereotyper
med manus.

Dejtade du bara killar?
– Ja det blev så, att jag var bisexuell kom

inte på tal.
När kom du ut?
– I sjuan eftersom jag kände att tjejer

kunde ge mig något som killar saknade. Jag
vet inte vad det var, men jag berättade för de
närmaste. I början hajade folk till, men trod-
de nog mest att jag ville vara annorlunda. Det
är en grej med bisexualitet: många ser det
som en övergångsfas.

Hajar folk fortfarande till när du
berättar?

– Nej, ingen brukar direkt bli förvånad
över saker jag gör, har ofta gått min egen
väg. Nu har jag visserligen tonat ner mitt
rosa hår och går inte på Dekadance (BDSM-
klubb) längre, men folk blir fortfarande
chockade över att jag kan vara fullt normal.

Du är med i flera klubbar på
Qruiser för BBW:s – big beautiful
women.Vad är en ”vacker kvinna” för
dig?

– Jag tycker inte att skönhet handlar om
”tjock” eller ”smal” utan om personlighet.
Men många av de där klubbarna är rätt vid-
riga, jag försöker väl mest sprida positiv
stämning.

Hur är klubbarna vidriga?
– Det är köttmarknad. För många av

medlemmarna är stora kvinnor en fetisch,
man älskar kurvorna och går i gång på fettet.
En kille skrev att jag såg ”så härligt knullbar
ut”. Många kommentarer blir väldigt sexistis-
ka och objektifierande på det sättet. Lite
”bara du tar av dig kläderna så duger du
också”.

– Sen finns det en tendens till hets mot
smala som jag inte gillar. ”Smal” är ofta idea-
let i samhället, men i många BBW-grupper
har det blivit en tvärtomeffekt; man talar om
smala som något fult och att ”vi” är bättre än
”dem”. Det är ju inte heller konstruktivt.Vad
hände med girl powern och att hålla ihop?

Hur bemöts du själv i ett samhälle
där ”smal” är idealet?

– Jag blir förvånad hur ofta folk tar sig
friheter med allt från elaka kommentarer till
”välvilliga” råd om kost och träning. Många
utgår från att stora mår dåligt, känner sig fula
och äter vad som helst, och Anna Skipper-
trenden har väl inte gjort saken bättre.

Förklara.
– Fler och fler har blivit hobbyexperter

som vet precis hur överviktiga ska göra för
att förändra sina kroppar ”till det bättre” och
drar sig inte för att dela med sig, utan att

tänka på om personen i fråga kanske har
någon sjukdom eller skada eller rentav trivs
som de är.

Hur tänker du själv kring din
kropp?

– Jag har bra och dåliga dagar som alla
människor. Jag tror inte att man vinner något
på att varje dag hata hur man ser ut. Man
ångrar sig säkert på dödsbädden och minns
alla gånger som man aldrig vågade gå fram
till den där snygga personen eller när man
skämdes för mycket för att gå till stranden.
Det vackraste för mig är människor som
vågar sträcka på sig. Självkänsla, det är fint.

Finns det något problem med att
vara större?

– Ja, att handla kläder kan vara ett helve-

H

en
person

text & foto mats bax
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te.Tänk att du behöver en vinterjacka, men att
du kan gå igenom en hel galleria utan att hitta
din storlek, och om du hittar något är det
brunt eller svart och sytt för att du ska synas så
lite som möjligt. Internetshopping har under-
lättat en del.

Vilka tycker du ger en bra bild av
stora kvinnor?

– Oprah, Queen Latifah, Beth Ditto...
Och Babben Larsson. Hon är stor på ett
skönt sätt, hon är mer än sitt utseende.

Beth Ditto poserade halvnaken på
flera tidningsomslag för något år sedan.
Vad tycker du om det?

– Det är väl bra. Om tjejer ska posera lätt-
klädda på omslag borde det lika gärna kunna
vara en stor kvinna som en smal.

När tror du att du kan falla för en
kvinna?

– Sedan jag kom ut som bisexuell har jag
funderat över hur jag egentligen ska kategori-
sera mig. Känslorna ändras hela tiden; jag har
lättare att falla för killar, men kan attraheras av
tjejer och har gått i nästan varje Prideparad.
Det är en svår fråga och folk frågar ofta vad
svaret egentligen är. Själv tror jag att ”sexuell”
passar bäst.

”Det är en grej med bisexualitet:
många ser det som en övergångsfas.”

Namn: Malin Björkling. Qruiser: Infected Plastica. Ålder: 26. Bor: Haninge. Civilstånd: Singel. Yrke: Barnskötare/resurs.

”jag älskar fjollor
men på slm kan 

det bli fel””Många utgår från att stora
mår dåligt, känner sig fula
och äter vad som helst, och
Anna Skipper-trenden har väl
inte gjort saken bättre”
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HUVUDSPONSOR PARTNERS

Missa inte världspremiären av Christopher Makos unika porträttserie av Andy 
Warhol, fotad 1981 – som kvinna. Just nu visar vi även 12345 av Sarah Moon. 
Öppet alla dagar 10–21, även måndagar.

T-bana Slussen, Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 22, www.fotografi ska.se

Andy Warhol 
9 december – 20 mars
Andy Warhol 
9 december – 20 mars
Andy Warhol 
9 december – 20 mars
Andy Warhol Andy Warhol 
9 december – 20 mars
Andy Warhol 
9 december – 20 mars
Andy Warhol 
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Andrés Stoopendaals roman Maskerad är lik-
som antitesen till alla snälla komma ut-romaner

som finns. Med ett sorts maniskt språk varvas känslokalla
cynismer med febriga, våldsamma drömmar.Välskrivet och
fascinerande!

Nya glossiga magasinet Out There blandar skäggmo-
de och lite nakna män med långa texter om littera-

tur. Resultatet blir en hyfsad omgång homokultur (även om
det kanske är utvisning när man gjort fel i en text om gaylit-
teratur). Ett lovande försök att göra något i ingenmanslandet
mellan Butt och Attitude.

Xavier Dolan-festen på svenska biografer fortsätter. Efter kri-
tikerrosade Hjärtslag är det nu dags för debutfilmen “Jag dödade
min mamma” på svenska biografer. Lite kantigt och tonårspu-
bertalt, men otroligt charmigt. Xavier är inget mindre än
homofilmvärldens klarast lysande stjärna just nu! 

ar du tänkt på hur få berättel-
ser det finns om att åldras som
bög eller flata? Hur det blir

när man vi blir gamla?
Komma ut-berättelser finns det

gott om. Relationsdramatik också.
Precis som Aids-romaner och -filmer.
Men de där skildringarna av hur det är
att vara 60+ och pugga eller flata
är det fortfarande tunnsått med.
Kanske för att den allra första

generationen av öppet homosexuella
författare först nu börjar komma upp i
pensionsåldern.

De som har lite ångest för sitt åld-
rande kan ju börja med att läsa
Armistead Maupins Tales of the
City-böcker. En serie på åtta romaner
utspridda under drygt 30 år skildrat

livet i San Francisco från det frigjorda
70-talet fram till idag. Och där huvud-
personerna, som i de första böckerna
är rosenkindade 20-någonting med
dejtinggrubbel, nu har blivit grånade
pensionärer med ålderskrämpor.

Armistead Maupins böcker är inte
särskilt svåra att ta till sig. De är,
åtminstone till en början, lättsamma
bagateller som avverkar hjärta, smärta
och sexualpolitisk kamp på samma
kvittrande och sprudlande sätt. Det
påminner om chic lit, även om Tales of
the City påbörjades långt innan termen
ens var uppfunnen. Sen är ju inte
böckernas huvudpersoner enbart kvin-

nor heller, utan hämtade från alla kön
och de flesta sexuella läggningar.

Kanske är den mest korrekta
beskrivningen på serien en sorts regn-
bågssåpa som blandar vardagsrealism
och hyperdramatik.Vardagen på jobbet
och halvtrista kärleksaffärer blandas
upp med bland annat en minnesför-
lust, en kristen kannibalsekt och en
pedofilhärva. Men dramatiken till trots,

det är berättelserna om kärlek, relatio-
ner och vänskap som är det centrala.

Det som började som en följetong
i San Francisco Chronicle på 70-talet
har med tiden vuxit till en impone-
rande svit. En sammanhängande histo-
ria om den generation som faktiskt
varit med om hela den amerikanska
homosexuella frigörelsekampen: vuxit
upp under skammens 50-tal, frigjorts
under den sexuella revolutionen på
60- och 70-talet, paralyserats av aids på
80- och 90-talet, och som nu får se de
yngre generationerna kämpa för rätten
att få gifta sig.Allt finns med i
Maupins böcker, kryddat med mäng-
der av tidsmarkörer. När jag läste alla
åtta delarna för en tid sedan fick jag
med jämna mellanrum rådfråga google
för att hänga med i referenserna till så
skilda saker som pet rocks, Anita
Bryant, Jonestownsmassakern och bil-
modellen Le Car.

Tidsandan finns också mellan
raderna. Maupins sjätte roman, Sure of
you, är till exempel fylld av bitterhet
och sorg.Aids har sargat bekantskaps-
kretsen och de forna vännerna glider
ifrån varandra. Det tog Maupin 18 år
fortsätta att skriva Tales of the City-
romaner. Och de två senaste böckerna
i serien “Michael Tolliver Lives” och
“Mary Ann in the Autumn” handlar
egentligen främst om att livet går vida-
re. Om att man kan förlåta svek. Och
att även en grånande pugga kan hitta
en ung pojkvän. I alla fall om han letar
på daddyhunt.com.

I vår kommer så det slutgitliga
beviset för att Maupins verk hamnat i
en homosexuell kanon. Hans böcker
blir till en musikal. Premiär i maj i San
Francisco med musik skriven av två av
medlemmarna från Scissor Sisters.
Kan det sluta vackrare?

PS Nu kan du läsa mer om bögerier
och annan kultur på min egen blogg.

www.rogerwilson.se Vi ses där!

h

kulturpuggan: 

var kan du läsa om att åldras
som bög eller flata?

[futch]
månadens glosa:

En femme i butch outfit. Se också: Skenet bedrar, Fetch, En hermelin bland butch-
katterna.

Månadens kvarsittning...
Har äntligen sett The Real L Word, dokusåpan om några enormt
irriterande flator i LA. Jag fick inte mardrömmar som av bög-
serien The A-list, men däremot en veckas djup depression.
Vidrigt! Men väntar otåligt på nästa säsong.

hör:

se:
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guldstjärna:”De som har lite
ångest för sitt

åldrande kan ju
börja med att läsa
Armistead Maupins

Tales of the 
City-böcker”

Erfarna kirurger på Sveriges enda helspecialiserade 
åderbråcksklinik. Vi opererar 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
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040-20 86 10  MALMOSTADSTEATER.SE

SVERIGEPREMIÄR PÅ INTIMAN 21 JANUARI 2011 SVERIGEPREMIÄR PÅ HIPP 19 FEBRUARI 2011

FÖRVANDLINGEN
EN MARDRÖM PÅ SEX BEN AV FRANZ KAFKA

MED SPECIALKOMPONERAD MUSIK AV 

NICK CAVE OCH

WARREN ELLIS
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MED SPECIALKOMPONERAD MUSIK AV 

NICK CAVE OCH

WARREN ELLIS
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PREMIÄR PÅ INTIMAN 4 MARS 2011 

EN FÖRESTÄLLNING OM KÄRLEK
AV KLAS ABRAHAMSSON, RONNY DANIELSSON OCH ROGER LYBECK

I NÄRA SAMARBETE MED ENSEMBLEN
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INTE VEM SOM HELST. DEN RÄTTE!
Av alla killar där ute fi nns det en kille som är just för dig.
Han väntar på dig på gayPARSHIP, dejtingtjänsten för dig som förväntar sig mer av livet och ett för-
hållande. Kärnan i denna säkra och trygga matchningsprocess baserar sig på ett unikt personlighets-
test. Detta ger dig förslag på rekommenderade partners anpassat för att matcha just dig och dina 
förväntningar. Ett oslagbart sätt att hitta förhållandet som man så väl förtjänar!

gayPARSHIP 
stödjer 
whiteknot.org

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

Tjejer kan även hitta kärleken på gayPARSHIP
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