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Bara hos 
Fritidsresor!

Boka på Fritidsresor.se eller ring 0771-84 01 00. Besök oss på Sveavägen 6 eller i Forum Nacka.
* Pris per person med del i dubbelrum på Blue Unique Dar Dhiafa FFF, 1 v fr Arlanda 16/5. Begränsat antal platser.

Livet är inte dagarna som passerar, 
det är dagarna du minns.

Tunisiska Djerba välkomnar dig med sin mix av milslånga sandstränder, 
silvriga olivlundar och vita sockerbitshus. Den låga prisnivån gör det lätt att varva 

skönt strandliv med fantastiska middagar, färgstark shopping och stora upplevelser.
Väljer du dessutom Blue Unique Dar Dhiafa, blir boendet en upplevelse i sig. Och 
din semester dagar att minnas för alltid. Boka din sommarresa på Fritidsresor.se 

, Djerba i Tunisien 5 698:–*
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Välkomna till Sveriges största marknadsplats
för Stads- och Specialauktioner

Stockholms Auktionsverk har hållit Stadsauktioner i Stockholm sedan 1674.
Vi är därmed världens äldsta auktionshus. Vi kombinerar den klassiska

slagauktionen med dagens teknik och erbjuder bl a budgivning via Internet.

Vid över 60 auktionstillfällen om året bjuder vi ut fler än 45.000 objekt. Under
2009 sålde vi för över 110 miljoner kronor och är därmed marknadsledande
inom detta segment. Visning och auktion äger rum varannan vecka i våra

lokaler i Magasin 5 i Frihamnen.

Har ni tankar på att sälja eller köpa på auktion? Kontakta oss gärna för en
kostnadsfri konsultation. Läs mer på www.auktionsverket.se eller ring till

vår kundtjänst på tel 08-453 67 10.

Stockholms Auktionsverk, Box 5274, 102 46 Stockholm
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transsexuella
Vanessa lopez
sid 44.

foto peter knutson
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Modedesignern Tom Ford
insisterar på att hans debutfilm
”En Enda Man” inte är en
bögfilm. Han hoppas däremot
att framställningen av kärleks-
förhållandet mellan två män 
kommer att ses som något
fullständigt självklart.

Biggest Losers Jillian
Michaels:“Let’s just say I
believe in healthy love. If I fall
in love with a woman, that’s
awesome. If I fall in love with
a man, that’s awesome”.

Han är den blonda
Hollywoodstjärnan med 
storlek 47 i skor som tillsam-
mans med Christine Meltzer
och Måns Zelmerlöw ska 
leda Sveriges största tv-pro-
gram.

Robyn släpper platta i 
april och fortsätter få
Gaystockholm att stampa på
klubben Tutti Frutti, andra
fredagen i varje månad på
Strand.

”Inget är dåligt men inget är
heller sanslöst bra.”Vi recense-
rar Sophie Zelmanis nya
album på musiksidan.

Åtta bilder. Åtta klassiska 
scener från filmrysare.
Vi har samlat favoriterna i
årets Melodifestival.

Det är dags för Motor-sidan i QX och den här gången
fokuserar vi på el-bilar. Och så får vi reda på vad fotograf

Elisabeth Ohlson Wallin kör för bil - och varför...
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Darin, Peter Jöback, Jessica
Andersson, Erik Saade och
Pernilla Wahlgren deltar alla i
Melodifestivalen 2010 som drar igång
lördag den 6 februari kl.20.00 i SVT.

– Jag har aldrig förändrats. Jag är bara en 
kvinna kär i en annan kvinna.
QX har träffat Cynthia Nixon i Florida.

cynthia nixon 
tar strid

Tom Ford

Månadens 
mesta 
måsten

19 frågor till 
dolph lundgren

vad kör du för 
bil, Elisabeth?

33 saker att se 
fram emot

Sophie Zelmani
släpper nytt

melodifestivalen 
2010 - årets rysare

månadens omslag
årets rysare

alltid i QX

6. Ledare: Gaygalan
9. Krönika: Mian Lodalen
16. EGO med Stefan Nilsson
17. Qruiserkille: Filip
32. Motor: Elbilar
26. 19 frågor: Dolph Lundgren
29. TV: Melodifestivalen
53. Film: En Enda Man
54. Musik: Zekes & Burke
56. Böcker: Mördarduo
66. Roger Wilson

Månadens citat

”where there is
smoke there is fire”
Dolph lundgren, om ryktet 
att han ska vara mycket 
välutrustad...

sid 26.

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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öndag.
Sitter på jobbet samma dag som tidningen ska skickas till tryck.
Hjärnan har gått på högvarv i flera veckor.

Vi jobbar parallellt med både tidning och QX Gaygala. Det är långa dagar,
mycket att göra, och det är bråttom. Men självklart kul! Vinterkräksjuka och
svininfluensor har vi tack och lov klarat oss ifrån.

När jag går igenom sidorna innan de ska till tryck känner jag ett enda
stort ”Yes”. Hoppas den känslan letar sig fram genom sidorna och når dig
också. Det är ett bra nummer. Snyggt! Ett nummer med bredd.
Den nya layouten och designen ger oss möjlighet att dra på
reportagen och intervjuerna, och inte minst på bilderna.

Läs till exempel Magda Gads intressanta och fascinerande
intervju med transsexuella Vanessa. Eller vår intervju med
Tom Ford som är aktuell med vårens storfilm ”En Enda Man”. Eller
bläddra fram till fotoreportaget med några av de artister som ska medverka i
Melodifestivalen 2010. Peter Knutson har plåtat, Ronny Larsson har staj-

lat.Temat på bilderna är rysare och inspirerade av klassiska
skräckfilmer. Darin, Pernilla Wahlgren, Peter Jöback,
Jessica Andersson är några av dem som tog sig tid att
plåtas för QX.

För det är nu den börjar. Schlagerallergikernas
egen pollenperiod.

I sex veckor framåt med start den 6 februari kom-
mer de att sura, stöna och grina illa. Och pollen-

explosionen väntas lördag den 13 mars i
Globen.

Vi andra, som inte är allergiska, har längtat efter den här perioden. Inte
enbart efter låtarna, utan efter festerna och alla ”TV-dinners” som anordnas
i samband med Melodifestivalen runt om i stugor och lägenheter. Nu ska
det återigen röstas, hyllas och dissas. Och vi älskar det!

Melodifestivalen är utan tvekan den största och mest påkostade under-
hållningen under året, och med Edward af Sillén som redaktör för festiva-
len, kommer det att bli bra. Dessutom ska det bli kul att se Måns och
Christine som programledare. Och inte minst

Dolph Lundgren som ni träffar längre fram i det
här numret.

Men den som längtat mest av alla efter festivalen
är nog QX-redaktören Ronny Larsson. Han har sett
fram emot de här veckorna ända sedan Malena
Ernmans höga c tonade ut i Globenfinalen förra
året... Och hans entusiasm smittar. Den är som en
schlagerinfluensa, utan vaccin.

Ha en skön februari, och missa inte att gå på
Gaygalan måndag den 1 februari på Cirkus, annars
kommer du att ångra dig när du får läsa om galan
dagen efter...

ingång

nu börjar det...

]
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Magda Gad
Redaktör 

– Jämt lopp mellan ”Irréversible”
och ”Ett hål i mitt hjärta”.

Ulrika Lahne
Marknad 

– Minns att jag blev jätterädd
när jag såg The Shining första

gången. Seven var också 
otroligt obehaglig.

Sandra Björnsdotter
Annons 

– ”Exorcisten”, den var 
fruktansvärt läskig!

Mats Bax
Frilans 

– Blir sällan rädd för filmer, men
just där och då var det ”The

Bone Collector”, troligtvis för att
det var sent och jag var ensam.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Två filmer som skrämde upp mig
rejält är ”Instängd” och ”Paranormal
Activity”. Jag var helt genomsvettig 

när sluttexterna rullade.
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Hej Redaktionen: vilken är den läskigaste filmen du sett?

fakta: tidningen qx 

Jessica Anderssons
raka, ärliga och hemska
självbiografi finns nu i
pocket. Läs den!

Att sms:a på en
iPhone tar tid. Med
mina feta fingrar tar
det en evighet! Panik!

JA. NEJ. En miljon har sett
videon på youtube.
Danske Thomas Holms
Nitten är ett lyckopiller!

JA.

-6-

”Den är som en schlager-
influensa, utan vaccin”
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EN DESIGN. TVÅ ANSIKTEN.
OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER.

BL20. EN SKJUTTELEFON
FRÅN LG BLACK LABEL-SERIES.

BL20 från LG:s Black
Label Series är en
skjuttelefon med två
ansikten. Antingen en
kompakt telefon med
touch-navigering som
låter dig styra de
vanligaste funktionerna.
Eller utfälld, med en
gedigen knappsats som
ger dig tillgång till alla
finesser. Ta bilder i 5
megapixels upplösning.
Lyssna på musik. Ring,
skicka SMS, MMS, eller
koppla upp dig till
Internet. Med BL20 har
du alla möjligheter med
dig – överallt.

www.lge.com

1523_LG_LB20_240x335_5mm_AV_SE.indd   1 08/12/09   13.28
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änkt ge din partner ett fång rosor
igen på alla hjärtans dag? Istället för
att kasta femhundra spänn i kom-

posten kan du göra en skillnad.
Hjälp ett jordbävningsdrabbat Tahiti

med Läkare utan gränser och Röda korset
eller gör som en anonym hjälte och ge 100
miljoner till SOS Barnbyar.

Även kampen mot HIV fortsätter.
Konstnärer och samlare, som ännu är hemli-
ga, har skänkt verk som auktioneras ut på
Bukowskijs den 29 mars. Intäkterna går till
Noaks Ark.

I fjol gav en auktion av Yves Saint
Laurents dödsbo nära nio miljoner euro till
aidsforskning.
Bakom projektet, med namnet Let’s talk HIV, står Åsa
Hultman som förlorade sin bror i aids 1994.

– Min bror var en av de första att diagnostiseras med

hiv i Sverige runt 80-talets början. Då såg vi honom som
dödsdömd.Vi fick panik, familjen var i kaos. Min bror
levde länge med olika bromsmediciner, som man inte
visste om de fungerade eller inte. Det värsta var mot slu-
tet, att se honom sakta tyna bort på Huddinge sjukhus.

Även om allt färre
smittats av hiv de senaste
åtta åren, enligt en rap-
port från UN Aids, lever

34 miljoner människor med sjukdomen världen över. I
Sverige är siffran 5000, och ännu fler om man räknar de
anhöriga.

– Det blir så mycket ångest och oro, både för familjen
och den sjuke. Jag kände aldrig att man pratade om hiv,
och det är det jag vill förändra. Även om kurvan för hur
många som smittas pekar neråt, dör fortfarande en person
i veckan i Sverige.Vi måste fortsätta diskutera hiv i media
och i skolor så att man inte tror att det försvunnit.

Även butiker som Whyred, Make-up Store och Fifth
Avenue Shoe Repair bidrar, genom att ge vinsten på
utvalda produkter till forskning för aids 22 februari—30
maj.

En insamlingsgala hålls den 25 mars.
www.letstalkhiv.se

007 ropade Kristoffer Poppius på
hjälp på dn.se: Makode Linde
måste återuppliva Stockholms gay-

scen. Sedan dess har Makode hunnit med
minst en skandal om året.

Makode Bah Linde pluggar på
Kungliga konsthögskolan, men det är i
Berlin han bor för att skapa. Han gjorde
konvolutet till Kents ”Röd” och jobbar nu
på deras kommande album.

En vecka i månaden åker han till
Sverige för att ”spela viktig” och ordna
maratonfester på Berns.

Nära vännen David Amberton
beskriver honom som en färgstark person-
lighet som hellre säger ja än nej, även om
han kanske borde.

– Han hade klubben Ficks på F12 i
somras. Jag kom med idén att klä ut mig
och en vän till kyckling och kanin och
brottas i glass i en uppblåsbar barnpool på
dansgolvet. Makode sade att det var den
bästa idé han hört. Såhär efteråt så… kan-
ske han borde tänkt till en gång extra.

Makode skrattar.
– Det är så mycket roligare att säga ja.

Man ångrar sig bara korta stunder, sen blir
det en rolig hisoria. Mest ångerfull blir jag
när jag gör beställningsjobb. Man får
mycket pengar, men känner sig sådär fnas-
kig. Fast när pengarna kommer in går det
över.

Glassbrottningen var inte första gången
Makode ballade ur på F12. 2008 skrev
Expressen om hur han, utklädd till troll-
karl, plågade djur i konstens namn. Detta
ledde till ett åtal, som lades ner, men på
forumet Flashback fortsatte en diskussion
där Makode kallades både pedofil och
mördare.

– Det var rätt grova påhopp, men jag
har fått upprättelse. Såhär var det: Jag hade
ansvar för det visuella och hade planerat att
hyra in allt ifrån zebror till elefanter, men
de som höll i pengarna lade allt på en DJ.
Så vi gick ut på blocket och letade budget-

djur. Kycklingar var billigast, 40 kronor. En
tjej fattade tycke för dem, och övertalade
mig att adoptera bort två. Istället för att ta
dem till sin “gård i Bromma” raglade hon
runt med dem på T-centralen. En av dem
dog. De som jag hade hand om lever och
mår bra på en gård i Huddinge.

Appropå performance, vilken
artist blir bäst på fest?

– Grace Jones. Fast man kan lika

gärna boka Treblinka Disney, som kostar
mycket mindre och ändå får folk att sätta i
halsen.

Vad behövs för ett monsterparty?
– Obegränsat berusningsmedel,

sovplatser och sena öppettider.
Vad är skillnaden på ditt liv i

Berlin jämfört med Stockholm?
– Det är lugnare här. Eftersom jag inte

känner så många kan jag fokusera på att
skapa. Och allt är alltid öppet, så när jag
suttit framför datorn till sju på natten och
känner mig fyrkantig så är det bara att gå
ut och bli rund igen.

Bästa klubbarna i Berlin?
– Panorama bar för den som vill dansa.

Bar 25 för den som vill festa från tisdag till
torsdag.Vill man ta det lugnt med vänner,
tycker jag att hemmafester är bäst.

Vart går du i Sverige?
– Sidetrack i Stockholm.

Mats Bax

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

lltid lika glamourösa

Alexandra Charles fick bli

omslagsflicka i februari

år 2000. Bilderna togs i Elisabeth

Ohlsons studio och i en öp-

penhjärtig intervju berättar Alex-

andra om livet som natt-

klubbsdrottning, vänskapen med

Sighsten Herrgård och hur hon

blev bespottad och kallad neger-

hora när hon gick på stan med

sin dåvarande man som var svart.

Den norska deckarförfatta-

rinnan Anne Holt åkte till Stock-

holm 14 januari och ingick re-

gistrerat partnerskap med Tine

Kjaer. Reaktionerna från homo-

rörelsen i Norge var inte positiva

då Anne aldrig kommit ut och

alltid vägrat prata om sitt privat-

liv med media.

På filmsidan ger vi höga be-

tyg till ”The talented Mr Ripley”

och ”Gods and Monsters”. Och

i QX-redaktionens cdspelare går

Pure Shores med All Saints

varm.Vi ägnar också en sida åt

scenbilder och mingel från gay-

galan, en tradition som hållit i

sig, räkna med det även i nästa

nummer! 

A2

”Obegränsat berusnings-
medel, sovplatser och

sena öppettider”

JANUARI ‘10
ISSUE NO.
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Ge Kärlek 
- På riktigt! 

T

-8-

”Min bror var en av 
de första att diagnos-

tiseras med hiv i
Sverige runt 

80-talets början”

klubbkungen
makode
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Är du intresserad av att bli återförsäljare för Liias exklusiva underkläder- och jeanskollektion? Kontakta Nordic Design Team på tel 08-588 322 82. www.liias.se

KÖP DINA UNDERKLÄDER OCH

JEANS PÅ VÅR WEBBSHOP

FÅ 20% RABATT!
WWW.LIIAS.SE

Till och med den sista feb 2010 så får du 20% 
prova på rabatt om du handlar på hemsidan och 
uppger kod: LIIAS020. Gäller vid ett köptillfälle.

Allt designat av och för killar. Stilrena kalsonger 
och linnen som är framtagna med fokus på 
passform, komfort och kvalitet. 

enhanced profile
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INFO & BILJETT www.kulturhuset.stockholm.se, 08-508 315 08

KÄNN DIG SJÄLV
– en upplevelsevandring om 
känslor och medvetandet,
gestaltad av Bigert & 
Bergström i samarbete 
med barn och hjärnforskare.

14/2–9/5

I samarbete med föreningen Artikel 31 
och med stöd från Allmänna Arvsfonden

Joel Kinnaman
vill spela bög

ust nu gör Joel
Kinnaman succé som JW
i filmatiseringen av Snabba

Cash. Den har setts av tusentals
svenskar och uppföljare planeras.

– Jag läste boken på en och
en halv dag, och dagen efter
bytte jag frisyr och gick högtid-
ligt ut och deklarerade att jag
skulle göra rollen som JW. Då
hade filmrättigheterna inte ens
sålts.

När jag träffar Joel har han
nyss kommit hem från Los
Angeles där han varit hela hösten
för att söka roller. Han har
samma agent som Johnny Depp
och får träffa ”bra folk”. Han var
nära huvudroller i storfilmerna
Mad Max 4 och Thor, men föll
på mållinjen.
Han sökte även tv-roller i USA
och skulle absolut kunna göra
som kompisen Alexander
Skarsgård och hoppa på en roll
i en amerikansk tv-serie.

– Kabelkanalerna i USA gör
riktigt bra tv. Jag gillar Dexter,
True Blood och Californication.

Unga, snygga och begåva-
de skådisar brukar få en
hunkstämpel, där man blir
mer känd för utseende än
prestation. Johnny Depp
motades in i den fållan, men
har gjort val som gjort att
han respekteras. Är du rädd
att hamna i hunkfacket?

– Depp har en fascinerande
karriär och det inspireras jag av.
Jag tänker på att hitta projekt där
rollerna är motstridiga och väl-
digt olika. Men att vara ”kändis”

är nytt för mig och det är först
nu jag fattat att journalister lyfter
fram vissa saker.

En av Joels skådisförebilder är
Sean Penn, och han tycker att
han ofta känner igen sig i Penns
rollkaraktärer. Även som bögen
Harvey Milk?

– Sean Penn var grym i Milk!
Han var så skönt fjollig.
Skulle du vilja spela bög? 

– Nja, det skulle vara lite läs-
kigt. Eller snarare utmanande. Jag
skulle känna mig otrygg i det,
vilket i och för sig är den bästa
förutsättningen att gå in i en roll,
men det är klart en grej man vill

göra som skådespelare.
Har du själv alltid varit

säker i din sexualitet?
– Nej, alltså… Jag har haft

mina tvivel, så där som alla säkert
haft. Men jag har nog känt mig
ganska säker ändå. Fast det finns
några i min umgängeskrets som
jag har mina tvivel om (skrattar).

Blir du igenkänd?
– Mest genom Johan Falk-fil-

merna. Häromdan kom en kille
och dreglade i mitt öra och ville
ta foto. Han var arg för att hans
tjej ville ligga med mig: ”Hon
snackar om dig hela tiden”.
Efter den här vintern kommer
antalet arga dreglande pojkvän-
ner knappast att minska.

Ronny Larsson

”Sean Penn var grym
i MIlk! Han var så

skönt fjollig. ”

teffi von Berghain är
residence dj i Parnorama-
baren på legendariska

technoklubben Berghain i
Berlin. Berghain ligger i gräns-
landet mellan stadsdelarna
Kreuzberg och Friedrichshain i
en enorm före detta turbinhall.
Inredningen består av betong
och stål och det största dansgol-
vet har en takhöjd på 18 meter.
Högst upp i Panoramabaren vet-
ter stora fönster ut över gamla
Östberlin.

Berghain är känt för sin
dekadens och har blivit beskrivet
som ett ställe där folk har sex
offentligt. I källaren finns ett
darkroom men det är inte alltid
som gästerna begränsar sig dit.
Det råder totalt fotoförbud och
har du en kamera med dig måste
du lämna in den i garderoben.
Du blir kroppsvisiterad i entrén

och vakterna är hårda. Ena dagen
kan du bli insläppt, andra dagen
inte. En annan speciell grej är att
det inte finns några speglar eller
andra reflekterande ytor någon-
stans inne på Berghain. Dess-
utom har man inga stängningsti-
der som i Sverige – på helgerna
kan man vara där ett helt dygn i
sträck.

Steffi spelar över hela världen
men är alltså residence i
Berghains Panoramabar. Under
hösten gästade hon Berns natt-
klubb 2.35:1 + GAY vilket blev
så uppskattat att hon kommer
fortsätta under våren.

Hur kom det sig att du
började spela på Berghain?

– Jag blev inbjuden av

S
Berghain-dj spelar på berns

Namn: 
Steffi von Berghain 
Ålder: 23
Civilstånd: Celibat
Yrke: Väldigt upptagen
Har varit dj sedan: 1995

-10- -
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BILJETTER WWW.STADSTEATERN.STOCKHOLM.SE ELLER 08-5

100 KR
UPP TILL

25 ÅR!

100 KR
UPP TILL

25 ÅR!

AV ANDREAS BOONSTRA

OCH STEFAN SUNDSTRÖM

REGI: ANDREAS BOONSTRA

PREMIÄR 5 FEBRUARI

ÖN
ND_Baumecker som är dj och
bokare på Berghain.Vi blev vänner
när vi spelade på Robert Johnson
utanför Frankfurt och eftersom vi
delar samma passion och besatthet
när det kommer till musik tyckte
han att vi skulle fortsätta spela ihop.
ND har också spelat på Berns. Han
var där nu i januari. En fantastiskt dj.

Hur är festerna på 2.35:1 +
GAY? 

– Som en enda stor glädjebubbla!
Jag älskar deras crew, det är alltid kul
att vara där och och publiken är
kanon. De släpper loss lika mycket
varje gång!

Om du jämför Berlin och
Stockholm, vilka är de största
skillnaderna?

– Språk, valuta, stängningstider,
mat, shots.

Och vad tycker du om de
svenska tjejerna?

– Har jag träffat några?
Magda Gad

Steffi spelar på Berns den 13 februari.

-11-

tt Sveriges största rockband Kent är populära såväl
bland homos som bland heteros visste vi redan. Och vi
kan konstatera det igen nu när ni som besöker qx.se

röstat fram ert favoritomslag av de 12 nummer av QX som
givits ut 2009. På första plats kommer novembernumret med
Jocke Berg på omslaget. Sen blev det lite naket och lite busigt
med en lättklädd gaygamesdeltagare på andra plats och en cool
BDSM-brud som sopade hem bronset. På fjärde plats hamnade
schlagerdeltagare med Bond-tema och i detta nummer så har
vi som ni märker gjort ytterligare en kul variant på några av
deltagarna i Sveriges största musiktävling.

PL

A
Snyggaste omslagen 2009
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å den sittande middagen
hamnar jag mellan två
medelålders män. Man

brukar ju göra det eftersom hete-
ronormen kräver varannan balle
varannan mutta. Den ena är
redan packad, den andre ser sur
ut. Inte alls i feelingen: gratiskalas
med fri sprit, vilket privelegium.

Jag tänker Kay Pollak. Jag
tänker: jag är en gudalik person,
öppen, fri, glad och helt utan för-
svar i mötet med nya människor.

Efter tre minuter sitter de
djupt inbegripna i ett samtal om
sina respektive yrken som festligt
nog tangerar varandra på flera
punkter. Ingen variant på ämnet
”mitt jobb och management” är
för liten för att inte penetreras
över mitt huvud.

Jag tänker Kay Pollak. Jag tän-
ker: varför läste jag inte boken
”Att växa genom möten” mer
noggrant?

Jag finns inte. Jag är luft. En av
de mest ointressanta människor
som har rört sig i ett par fotrikti-
ga gympadojjor. Och det är kan-
ske också här skon klämmer: jag
är inte bara i övre medelåldern
utan till råga på allt inte ens ett
potentiellt knullobjekt. Det är
liksom helt uppenbart.

Det hålls tal. Kvinnorna har
fokus på föremålet för själva talet.
Männen däremot berättar fängs-
lande nog om sina egna profes-
sioner. Ett par lumparhistorier får
vi även glädjen att ta del av.
Lyckligtvis pågår deras föredrag i
snitt dubbelt så länge som kvin-
nornas. Det finns ju så många
intressanta infallsvinklar på
arbetslivet i just deras yrken.

Det är härligt att umgås med
olika sorters människor. Man får
inte fastna i sitt eget skrå, med
enbart vänsterfeministkulturarbe-
tarflatveganer. Livet blir ju så
trångt och ensidigt då. Det är jät-
teinspirerande och berikande att
möta NYA människor. Att rik-
tigt känna hur man växer så att
det knakar, genom möten

Jag drömmer mig bort.Till ett
slott. En vit, heterosexuell skåde-
spelare berättar om händelser i
sitt liv. Hur han, underdogen,
drämt näven i bordet, gett chefer
och producenter fingret och
slängt igen dörrar. Karlarna runt
bordet lyssnar andäktigt, damerna
o-ar, och a-ar, och tindrar med
ögonen.

(När de själva yttrar något
höjs inte överdrivet många
beundrande manliga ögonbryn,
om vi säger så.)

Då skådespelaren bett led-
ningen fara åt helvete har nästan
färdiga produktioner tvingats
lägga ner. Det har inte hindrat
honom från att bli en av landets
mest anlitade aktörer. Hans kolle-
gor (männen alltså) kan lägga till
fylla och slagsmål och lite sexuel-
la trakasserier så går karriären på
räls.

Men allt är inte sol. Det är
svårt att vara känd också.
Tidningarna publicerar dumma
grejer. En annan vit heterosexuell
man på slottet har också drabbats
av ondsinta påhopp, däruppå
mobbats som liten samt har ett
ljud i huvudet. Men denne för-

fattare har aldrig beklagat sig
inför sin familj, försäkrar han.
Nej, varför skulle han göra det.
Familjen kan ju så gott som varje
vecka höra författaren i press och
television försvara fåfängan, för-
neka läppglans, redogöra för
skallringning samt hämnas sina
belackare.

Jag tittar på mina bordsherrar
och tänker på slottsherrarna:
varmt välkomna att leva som
kvinna – och för all del som les-

bisk – i några veckor. Det är rätt
fett med mobbing och långt ifrån
manligt handlingsutrymme, om
ni frågar mig. Kanske skulle kän-
disskapets alla outhärdliga baksi-
dor rent av blekna en smula av
ett könsbyte.

Jag flyr till damrummet. På
vägen ut inser jag att lokalen nu
öppnat för allmänheten och stäl-
let förvandlas till den fräsiga
inneklubb den faktiskt är.Alla
tjejer ser ut som Efva Attling
1969. Jag ser inte ut som Efva
Attling vare sig 1969 eller 2010.

Det är hög tid att dra sig hem.
En sista dans med tjejen bara. I

min enfald hoppas jag innerligt
att den inte ska väcka mer intres-
se än min närvaro vid bordet
nyss. Eller hur. Gubbslemsflin.
Oönskade knullblickar kryper på
skinnet.

Jag drömmer inte om slott,
utan att Stieg Larsson är vid liv.
Han reser runt i världen med en
gigantisk upplysningskampanj
riktad enbart till män. Men allra
mest drömmer jag om att jag
heter Lisbeth Salander.

mianLodalen

”jag hamnar mellan två 
medelålders män. Man brukar
ju göra det eftersom hetero-

normen kräver varannan 
balle varannan mutta”

P

KRÖNIKA

”jag drömmer att stieg
larsson är vid liv”

-12-
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tusen bröst
blir en bok

otografen Martine
Petra Hoel vill samla
500 par ”vardagsbröst” i

en ny utställning och bok.
Hittills har hon fotat runt 70
kvinnor – bland annat några från
Qruiser.

30-åriga Martine Petra Hoel
har nyss flyttat hem till Norge,
men har de senaste åren verkat i
Stockholm. Idén med bröstpro-
jektet fick hon i somras.

– Jag satt på Södermalm i
Stockholm och lade märke till
att många kvinnor använde
push-up eller till och med stop-
pade sina bh:ar och blev nyfiken
på hur det såg ut därunder. De
bilder av bröst man ser i till
exempel herrtidningar är oftast
väldigt retuscherade och tillrätta-

lagda för att passa ett skönhets-
ideal, men vad som är vackert är
ju individuellt. Jag ville visa en
mer verklig variation av bröst.
Liknande projekt har gjorts av
bland annat Ylva-Maria
Thompson, som gjutit av såväl
stjärtar som framstjärtar och ställt
ut på Pride. Ett av Martines syf-
ten är att stärka kvinnors själv-
känsla. Hon fick inspiration av
bilder ur en brittisk tidning.

– Modellen var mullig och
de hade inte retuscherat bort
magen. Efteråt skrev folk på tid-
ningens hemsida att de, när de

såg bilderna, kände sig mer
bekväma med sina egna lite stör-
re kroppar, att det utseendet
också kan vara vackert.

Hittills har Martine genom
familj, vänner och sociala medier
träffat och fotat runt 70 kvinnor
i åldrarna 18 till 78. Hon bidrar
även med sina egna bröst.

– Jag kan inte be någon ställa
upp på något som jag inte skulle
göra själv.

Martine är gift med en man,
men attraheras även av kvinnor.
Sedan tidigare hade hon en sida
på Qruiser. Där har hon hittat
flera av sina
modeller, bland
andra 22-åriga
Malin.

– Projektet

verkade som en kul grej, säger
Malin. Ingen som inte har
inspekterat mina bröst noggrant
kan förstå vilka bröst som är
mina på bilderna. Jag tror att
min medverkan har bidragit till
att jag tycker om mina bröst
ännu mer och att jag blivit ännu
mer oblyg.

Martine räknar med att det
tar tre år innan alla 500 bilderna
är tagna, men de första bilderna
ställs ut i vår på Galleri BI-Z i
Kristiansand i södra Norge.

Mats Bax

F
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Jag tror att min medverkan har 
bidragit till att jag tycker om mina

bröst ännu mer
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månadens mesta

MÅSTEN
februariSju saker vi

älskar och
en vi dissar

Prinsessa (dvd-släpp)
“Teresa Fabik (Hip Hip Hora) träf-
far helt rätt med Prinsessa, en feel-

goodfilm med feelbadinslag och gaytwist där
man får gråta lika mycket som man får skrat-
ta”, skrev Magda Gad i QX september
2009. Nu släpps den flerfaldigt
Guldbaggenominerade filmen på dvd
och vi ska givetvis investera i ett ex
omedelbums.Blake Lively (coverbrud)

Det är inte ofta heteromagasinen träffar rätt
brudmässigt. Ofta blir det för våpigt eller för sle-

azy. Men nu undrar vi om inte amerikanska Esquire
gjort alla oss flator väldigt nöjda som satt apsnygga
Blake Lively från Gossip Girl på februariomslaget.
Skådespelerskan är just ju filmaktuell i The Private Lives
of Pippa Lee och visar både i filmen och på omslaget
upp en helt ny sida. Lively, we likey.

Jesse Pavelka. Du Tomten, backa bandet.Vi skippar spikmattan
och iPhonen. Ge oss Jessie Pavelka istället. Han är coach i tv-
serien DietTribe och visserligen straight. Men äh, det fixar du.

Biggest Losers Jillian Michaels.“Let’s just say I believe in healthy love. If I fall in
love with a woman, that’s awesome. If I fall in love with a man, that’s awesome.As long
as you fall in love … It’s like organic food. I only eat healthy food, and I only want

healthy love!” Stenhårda Jillian Michaels från Kanal5:s kvällsmåste BL stänger tydlligen inga
dörrar. Underbart.

1

Bacardi Mojito (dryck).
Alla som vill  slabba med drink-
mixar räcker upp en hand! Vi vill

det inte i alla fall så vi jublar över Bacardis
schysta initiativ att fylla en flaska med
favoritdrinken Mojito och sälja den på
Systembolaget. Flaskan är på 70 cl, kostar
169 kronor, och finns från och med mars.

SCHLAGERSURISAR. Det är självklart helt okej om man inte
gillar Melodifestivalen och avstår från att titta på SVT de där sex
lördagskvällarna i februari-mars. Men Herregud, håll käften om
det och sluta gnäll om att det är för mycket schlager i tv. Vi
som älskar festivalen får sex veckor om året, ni andra får 46
veckor som är schlagertomma. Ge oss de här lördagarna.

x
NEJ Nej NEJ!

4

3

6

Mo´Nique (film).
Monique som den
elaka mamman i

Precious är helt klart årets
rollprestation. Har någon
varit mer otäckt ond på
filmde senaste åren?
Sitcom-stjärnan visar
upp ett filmmonster
helt i klass med
Hannibal Lecter och
Twin Peaks-Bob, och vi

är helt tagna.Visst blir det
en Oscarsnominering (och

senare även vinst) den 2
februari, då nomineringarna
offentliggörs.

7

-14-

2
Bradley bottoms (film)

Alla stjärnor av rang har såklart en
gayroll i bagaget. I direkt-ut-på-dvd-

filmen Wet Hot American Summer spelar
The Hangover-hunken Bradley Cooper
smygis som föredrar att spela passivt...

5
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Landa mjukt!
Nytt år, nya vanor – kanske är det dags att lova sig själv en 
tryggare framtid? Boka en Ekonomikoll hos oss, så får du 
hjälp med rätt försäkringar och klarsynt sparande. 

Ekonomikollen tar inte mer än en timme att göra och 
är helt kostnadsfri. Tillsammans går vi igenom hela 
din privatekonomi, så att du kan landa mjukt om 
något oförutsett skulle hända.

Boka en Ekonomikoll nu. SMS:a LANDA mellanslag QX
och PERSONNUMMER (ååmmddxxxx) till 721 04.

Välkommen!

15 %
mängdrabatt på försäkringar*

* Om du tecknar både hem- eller villahemförsäkring och bilförsäkring via oss får du 15% rabatt på premien på dessa. Om du utöver dessa 
även tecknar fritidshusförsäkring eller någon fordonsförsäkring via oss får du 15% rabatt även på dem (värde ca 300 kr per försäkring). 
Erbjudandet är inte tidsbegränsat och gäller vid tecknande av helårsavtal.
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ego
med stefan nilsson

Månadens färgklick 
Från New York kommer de här färgglada vitamindryckerna. Passar perfekt för en seg dag på
jobbet. www.vitaminwater.com

Månadens 
solisar 
Våren är snart här och det är dags att
fundera på årets solglasögon. Här är en
variant. Ray-Bans Wayfarer med mönster
på insidan av skalmen. Coolt och annor-
lunda. Bågen är klassisk men ändå uppda-
terad. www.rayban.com

Månadens 
svensk
Norge kanske inte är så känt för sitt mode
– inte än. Nu har man ett spännande
märke som jag blivit lite förälskad i.Anti-
Sweden är Norges nya coola mode.
Inspirationen kommer från hårdrock och
det vilda inom oss. På bilden ett coolt,
rockigt armband med plexidetaljer.
www.antisweden.noMånadens hår 

Holländska Doop har gjort hårvårdsprodukter i snygga, lite roliga förpackningar. Burkarna
kommer med olika nivåer av glansighet och hårdhet.Vill man ha en mjuk, frisyr eller en
spretig? Valet är fritt. Men jag kan inte låta blir att undra vem som vill ha ”Screamer” i
håret… www.doopproducts.com

Månadens 
verktyg
Jag kanske har tummen mitt i hand, men
jag vill ändå ha de här fina verktygen. Lyx
och manlighet i ett snyggt set. Som jag.
www.swingdesign.com

Månadens 
sex 
Norska Laid är ett av få designföretag där
kvinnor gör sexleksaker för kvinnor. Jag
har fått det beskrivet för mig att dildons
asymmetriska form gör att man med han-
den mer trycker i underlivet än drar leks-
aken fram och tillbaka.Way to go girls.

Månadens 
gran
Doftgran i all ära, men en wunderbaum i
guld är ändå lite bättre, eller var det ett
hårigt bröst som var bra? Hmmm…
Kommer inte ihåg längre.
www.greeceisforlovers.com

Månadens 
gosedjur 
Tysken Andreas gör mjukdjur av vintage-
badlakan. Elefanter, giraffer och alla sorters
djur. Gulligt. Nåt att krama när man ligger
varm och svettig.
www.andreaslinzner.com

Månadens 
nej nej nej 
Det sägs att i år är det manliga cowboys
som gäller på trendhorisonten. Mycket
skinn och jeans. Nåt som verkligen känns
passé är alla dessa emo-pojkar. Smala, bleka
och gråtfärdiga.Tråååååååååkigt. Om du gil-
lar att leka med kajal – transa istället för att
spela emo.

-16-
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Namn : 
Alder : 

Qruisernick : 
Civilstand : 

Filip
37
Funki
Singel

qruiser

killen

-8-
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saker att 
se fram 
emot i vår33333 3333

I slutet av maj är det dags för Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis och
Cynthia Nixon att mingla vidare. Filmen är en
uppföljare och eftersom nummer två sällan
brukar bli lika bra som nummer ett kanske
man bör skruva ner sina förväntningar. Men
vi räknar åtminstone med en portion chiclit,
en portion feelgood och en portion sommar-
mode. På bio 28 maj.

sex & the city 2

Ditt nya 
fem-i-tre-ragg
Att Vinter-OS sänds nattetid, precis som i Salt
Lake City, innebär ett kärt återseende med den
bästa nattliga fyllesporten – och tillika en av
Sveriges stora medaljchanser – curling. Prova!
Det är underbart. Sopa, sopa, häpp, häpp, häpp!
Vinter-OS, 12–28 februari

nyutkommen 
falsettfruttis
”Jag definierar mig själv,” sade Mika till QX,
och kom en vecka senare ut som bi. Chock! Du
som inte slagit sönder datorn i frustration över
hans usla Spotifyreklam kan boka biljetter till
spelning på Annexet på Globen 18 mars.

Frukta
inte Anne
Holt
Frukta inte är lesbiska för-
fattarinnan Anne Holts
fjärde spänningsthriller
med Inger Johanne Vik i
huvudrollen. En ung flicka
irrar runt i ett kallt Oslo
utanför ett lyxhotell. Hon
blir nästan påkörd men
räddas av en mystisk man.
Några dagar senare hittas
ett lik efter en tonårspoj-
ke.Temat är hatbrott.

Släpps den 17 mars

Göteborg 
får ny nattklubb
I mars öppnar en ny nattklubb på Karisma i
Göteborg. Klubben kommer att heta CODE
och arrangörerna utlovar en classy stil med
mjukt erotiskt tema. Det kommer inte finnas
gogodansare i dess rätta mening men det kom-
mer finnas något i den stilen som bidrar till en
sensuell stämning. På övervåningen blir det
house/electronica och på bottenvåningen
pop/schlager. Man säger sig arbeta med två av
Göteborgs bästa bartenders och önskar en
mixad publik. Premiär 4 mars på Kungsgatan
19, ålder 20 år.

Modern Family – 
årets bästa komedi?
Under våren börjar TV4 att visa den amerikanska
komediserien Modern Family. I den möter vi tre lite
udda familjer. En består av bögarna Cameron och
Mitchell och deras nyadopterade dotter Lily.
Mitchell är den stiffa, syrliga som sätter regler,
medan flamboyanta Cam står för mer klassiskt
bögiga manér. Serien är en succé i USA och vi
lovar att det smarta manuset kommer att få er att
skratta högt i tv-soffan. Premiär på TV4 i vår

Regnbågspromenaden
HBT-festivalen i Göteborg får i år en egen parad som
kommer gå under namnet Regnbågspromenaden. Men
inte nog med det. Fler nyheter är att det blir en invig-
ningsgala på Gothia Towers, ett festivalcentrum på
Götaplatsen, ett HBT-universitet som motsvarighet till
Pride House och alla som vill får bära en accessoar, en
”dogtag”, som kommer ge vissa rabatter hos samarbets-
partners. HBT-festivalen Göteborg 12-16 maj.
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18 MARS 
STOCKHOLM ANNEXET

Biljetter: Globens telefonbokning 077 131 0000 Ticnet 077-1707070 www.ticnet.se, 
alla Atg och Ticnet Ombud, Pet Sounds samt www.globearenas.se

 Albumet “The Boy Who Knew Too Much” ute nu. Universal Music
www.mikasounds.com

Luger presenterar:
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Ace Ventura hjärta 
Obi-Wan Kenobi
Komedin om polisen som blir buse och kär i
sin cellkamrat har mött motstånd i USA efter-
som den är för in-your-face bögig. Men om du
inte har något emot att se Jim Carrey i heta
sexscener med Ewan McGregor så är den både
tänkvärd och sevärd.

”I love you Phillip Morris” Biopremiär 26 februari

Årets grupp
på turné!
”Det är ingen rockplatta,
det är pop – det är jätte-
mycket synthar,” sade Sami
Sirviö när Kent tog emot
sin Grammis för Årets rock.
Veckan efter vann de även
Årets grupp på P3 Guld. Så
skit i vad musiken kallas:
det är bra, och det är på
turné hela mars.

The Knife +
Darwin =
Opera?
Vi som missat svenskduon
The Knifes utsålda opera
på Dansens hus i
Stockholm, kan snart höra
den på skiva. 1 mars kom-
mer studioinspelningen av
Tomorrow, In A Year som
baseras på Darwins bok
Arternas uppkomst.

Konichiwa,
bitches!
Robyn släpper platta i april och
fortsätter få Gaystockholm att
stampa på klubben Tutti Frutti,
andra fredagen i varje månad på
Strand.

lesbiska kär-
lekskrigare
Simon Stahos drama Kärlekens
krigare är en modern Romeo och
Julia-historia om kärlek och
hämnd där två lesbiska tjejer, Ida
och Karin, tvingas begå ett mord
för att rädda sin kärlek. I rollerna
som Ida och Karin ser vi Josefin
Ljungman och Shima
Niavarani. Premiär 26 februari.

Orkarinte.se
Känns allt som händer i vår bara
jobbigt? Längtar du mest efter att
få slappa? Vi har lösningen på det
också. Om du vill slippa allt från
att diska och gå ut med soporna
till att fixa en fest och köra din
egen bil så är det bara att surfa in
på www.orkarinte.se, där finns hjäl-
pen.

Bögar söker
kärleken i
Malmö
Intervjuer med homosexuella män
har kokats ner till sex historier om
utanförskap och kärlekstörst.Vi träf-
far bland annat en åttabarnspappa
från Irak, en bög som är gift med
en kvinna och en bög som söker
kärleken på Internet. För regin står
Ronny Danielsson, som i fjol
gjorde Jesus Christ Superstar med
Ola Salo.

Premiär 6 mars, Malmö Stadsteater

Paolo lackar 
ur i luren
Se till att ”ditt nya liv” som du utlo-
vade på nyår räcker längre än till
påsk. Med tjänsten Motimate får du
tips om träning, kost och motivation,
samt Paolo Roberto som PT i
mobilen. Seså – rör på dig, tjockis!

www.motimate.se

Google utmanar
iPhone
Ingen ny telefon från Apple. Istället lanserar
Google sin Nexus One, utvecklad av HTC.
Överhajpad, men den bästa Androidtelfonen hit-

tills, enligt prylsajten gizmodo.com. Plus:
Designen och en kristallklar display med
480x800 upplösning, jämfört med iPhones

320x480. Minus: Dyr, utan att revolutionera.
Releasedatum okänt. Fler homo-

bröllop!
I maj i fjol tilläts vi gifta oss med
varandra. Sedan dess har 310 par
– fler än ett om dagen – förkla-
rats man och man, hustru och
hustru. Låt vårkänslorna flöda,
och varför inte i kyrkan!? 42 par
har gift sig inför Gud, sedan det
blev tillåtet i november i fjol.

saker att se fram emot i vår

33333 3333
saker att se fram emot i vår
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Mia Skäringer är dyngkåt
Dyngkåt och hur helig som helst är en sorglig och
rolig föreställning om att vara kvinna. Boken med
samma namn kom ut i höstas, nu ställer sig Mia
Skäringer på scenen och delar med sig av sitt liv
på sitt vanliga brutalt ärliga vis. Det blir standup,
monolog, sång och socialrealistisk humor – på
hög nivå om den lever upp till boken. 

Södra teatern i Stockholm, 20-24 april. 

Sexbok för killar
Inti Chavez Perez var redaktör till antologin Pittstim (2008),
en killarnas motsvarighet till Fittstim. Intis engagemang för
mansrollen och feminism går igen i nästa bok som heter
Respekt – en sexbok för killar. Boken vänder sig i första hand till
killar som håller på att upptäcka sin sexualitet men är skriven
för alla killar oberoende av läggning. Kommer ut 5 mars.

Marcus Ullmarker 
spelar på gaykryssning
Gaynight on Galaxy kastar loss för tredje gången. Sist
mönstrade närmare 1800 HBT-are och deras vänner på
Silja Tallinks fartyg. Nu presenteras flera nyheter.
Marcus Ullmarker, Edward af Sillén och Markus
Gisslén kommer att dj:a och Schlagerfeber och
Paula Lobos uppträder. Dessutom blir det Drugbingo
med Cunigundamammorna och Miss Inga är kon-
ferencier med Leo.B som sidekick.

www.kryssning.clubkak.se

Ny gaybar i
Malmö
Joakim som står bakom Wonk
öppnar en ny gaybar i Malmö
som heter Pour les Pedés. Baren
ska ha öppet på fredagar och
på premiären den 26 februari
spelar DJ Daniel (bilden).

en himla
Massa 
mässor!
Kolla in en ny penisför-
längare på båtmässan eller
inspireras till en ny träd-
gård.Trenden i vår blir
växthus, och moderna
minimalistiska trädgårdar.
Strikta former, mycket
grönt och koncentrerade,
starka färgklickar.Var inte
rädd för svarta liljor eller
akvileja. Färgglada blom-
sterhav är ute!

www.stockholmsmassan.se

Kauppi föder nya
bergsprängar-
döttrar
Hur förändras en familj när mamma åker i fängel-
se? Vad händer med en kvinna bakom galler? Lo
Kauppi kritiserar kriminalvården i sin regidebut
Bergsprängardöttrar, en uppföljare till självbiografiska
monologen Bergsprängardottern som exploderade.

Spelas 10 och 11 mars på Södra Teatern i Stockholm

Tom Fords
imponerande
debut
Du är ett garderobsfall på 60-talet.
Din partner dör. Ni har varit ihop
i 16 år, men du kan inte sörja
öppet eftersom såna som ni ”inte
finns”. Så du börjar planera ditt
självmord. Colin Firth spelar
huvudrollen i modegurun Tom
Fords kritikerrosade långfilmsde-
but.

”En enda man”
Biopremiär 19 februari

Slutet för
Daniel Westling
Storkyrkan i Stockholm rustas för
fullt inför Victorias och Daniels
bröllop. Eftersom kungligheter inte
bär efternamn, så slutar HKH Prins
Danne att vara Westling. Istället blir
han, precis som blivande Drottningen
och hennes far, en del av ätten
Bernadotte.

Victorias och Daniels bröllop,
19 juni.
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Theorin släpper
ny deckare
Om vi bortser från giganterna
Larsson, Lapidus och Marklund
finns det en starkt lysande deckarstjär-
na kvar som förtjänar ett omnämnan-
de. Han heter Johan Theorin. Johan
skriver deckare som inte bara är spän-
nande, utan som också är placerade i
svenska miljöer vilket gör att spänningen ökar med igen-
känningsgraden. Dessutom säger de oftast något om vårt
samhälle.Tredje boken Blodläge är ute den 24 april.

33333 3333
saker att se fram emot i vår

Armanihunk på grönbete
Medan heteropappor gör barn för att kunna vara lediga över fotbolls-VM, trots att inte Sverige är med, så kan
den måttligt sportintresserade (ja, just du) alltid hoppas på att Portugals och Armanis Cristiano Ronaldo firar ett
mål med att ta av sig tröjan. Fotbolls-VM, 11 juni–11juli

Petter släpper platta
Petter fortsätter göra plattor, denna gång i Sundsvall.Arbetsnamnet på den kommande och åttonde plattan är “En
räddare i nöden” och singeln Fast för evigt är ute nu. Petter som numera är trebarnsfar har skämtat en del på sin
blogg om att singeltiteln skulle syfta på att han är pappa, men han understryker att det bara är ironi. Dock är det
helt klart att vi hör en mognare och mer soulig Petter på skivan.

Rysarkungen Ajvide 
släpper ny bok
Låt den rätte komma in. Så hette Sveriges bästa rysare som
kom ut som bok och sedan blev film. Nu släpper John
Ajvide Lindqvist ännu en rysare. Namnet är Lilla stjärna
och enligt ryktet ska den vara det absolut läskigaste han
har skrivit hittills.Vi längtar, men undrar om vi kommer
våga läsa.Tur att vi har lite tid att samla mod, boken kom-
mer nämligen ut 18 maj.

Berns nya rum
Berns nattklubb 2.35:1 har blivit så populär att man har
bestämt sig för att slå ut en vägg och öppna ett till rum.
Det nya rummet kommer erbjuda barhäng för de gäster
som vill ha en mer loungig känsla. Mer än så vill Berns
nattklubbschef Martin Kling och hans vapenbroder
Payman inte avslöja. Månadsklubben 2.35:1 + GAY fort-
sätter som vanligt under våren med Ulrich Bermsjö som
förste festfixarproffs.

Vinst i Norge?
Klart vi ser fram emot schlagertävlingarna i Oslo!
Sverige har inte missat en final sedan 1976 och det
ska vi inte göra i år heller. Datumen ni ska komma
ihåg är 25, 27 och 29 maj. Vad vi vet i dagsläget är
att 39 länder tävlar och att semifinalernas tjugo
finalister i år avgörs genom en kombination av 
50% nationell jury och 50% telefonröster.
Heja Sverige!

halvåtta hos
håkan
Den 22-25 mars kl. 19.30 är det
dags att slå sig ner i tv-soffan och
knappa in TV4. Då är nämligen
QX mat- och dryckskribent
Håkan Svensson en av deltagar-
na i populära matprogammet
Halvåtta hos mig.Vi längtar!

Favorit i
repris
Gaygalenominerade Springpride i
Eskilstuna är tillbaka med ny
logga. Fyra dagar av det klassiska
Prideutbudet av workshops och
parad som smyckas av konstutställ-
ningar och kryddas av tokiga upp-
tåg med Störningsjouren.
20–23 maj
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19
frågor
till

dolph
Han är den blonda Hollywoodstjärnan med 

storlek 47 i skor som tillsammans med 
Christine Meltzer och Måns Zelmerlöw ska 

leda Sveriges största tv-program. 

ad fick dig att tacka ja till att
vara programledare i
Melodifestivalen?

– Det är en stor chans för mig att visa
vem jag är i Sverige. Jag kände att mitt
Sommarpratarprogram för två år sedan
uppskattades väldigt mycket, och att det nu
vore kul att visa mig lite mer här hemma.
Men jag förstod inte att Melodifestivalen
var så här stor.

När såg du senast festivalen?
– Jag såg Carola vinna med Främling.

Men jag hade hört på avvägar att festivalen
fortfarande var viktig i Sverige och min
dotter, som bor i Spanien, har kollat en del
på webben.

Vad visste du om Måns och
Christine?
- Christine hade jag sett i Hey Baberiba,
som en kompis skickade på dvd. Jag upp-
skattar den typen av humor
med parodier och sånt. Och
min trettonåriga dotter
hade koll på Måns eftersom
hon sett festivalen på tv.Vi
har svensk tv i huset i
Marbella.

Kan du sjunga?
– Nja, hyfsat. Jag spexade och sjöng lite

som ung, och spelade trummor. Jag har
även tagit sånglektioner när jag utbildade
mig som skådis. Och jag sjöng på mitt
bröllop, She´s a Lady och It´s not Unusual
av Tom Jones.

Vilken av dina filmroller är du
mest stolt över?

– Jag gillar min senaste filmThe
Expendables som kommer ut nu i sommar.
Där har jag en annorlunda roll som är
snabb i dialogen, komisk och galen.

– Och Rocky 4 såklart som var min

första film. Men jag tittar inte så mycket på
mina egna filmer.

Tycker du att din karriär tagit sig
i den riktning du velat?

– Jag har ju insett att man inte kan
hålla på att planera allting så noggrant.
Klart att alla vill vinna Oscars och bli de
högst betalda skådisarna. Men sen inser
man att det kanske inte blir så. Jag har inte
prioriterat det, jag bor ju inte ens i
Hollywood. Det viktigaste för mig är
familjen, och min träning. Och jag har
insett att jag mognat sent i livet och att det
är först nu som jag får vara med i en större
film och göra festivalen. Så jag hoppas
kunna göra oväntade kul saker längre fram.

Finns det nån skådis du har som
förebild?

– De som är entreprenörer och
utvecklar egna projekt, Mel Gibson, Clint

Eastwood och Sylvester Stallone. De tar
saken i egna händer och gör vad de vill.

Vilken roll hade du gärna gjort?
– Jag gillar historiska stora filmer som

Gladiator, så den hade varit kul. Just att
blanda drama med action är inte lätt men i
Gladiator lyckas man bra. Mel Gibson och
Kevin Costner har också gjort filmer på
det temat som funkar.

Vem är det mest kända namnet i
din telefonbok?

– Det måste vara Sly Stallone. Han är
den som jag är mest kompis med i
Hollywood, som jag boxas med och snack-

V

”Jag sjöng på mitt 
bröllop, She´s a lady och

I´ts Not unusual av 
Tom Jones.”
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ar lite allvar med. Honom kan jag lita på.
Hur rik är du?
– Jag flyger inte privatjet eller har tre lyxyachter, men

jag har pengar. Jag har slösat bort rätt mycket, för jag gillar
att leva, köpa fina saker till min fru, och ta min familj på
semester.Vi bor i en stor villa i Marbella med en massa
personal och security och sånt där, det kostar ju. Jag skulle
nog kunna sluta med filmandet om jag ville, och ändå leva
ganska väl. Så några smarta investeringar har jag gjort.

Var kommer namnet Dolph ifrån?
– Jag tog det från min farfars sida när jag började med

skådespeleriet. Mitt egentliga namn Hans kändes lite tyskt
och jag ville bli en ny person och börja om. En klassisk
Hollywood-historia med andra ord.

Du har två döttrar som är tretton och åtta, hur
är du som pappa?

– Sträng men rättvis. Och ganska gullig. Jag gillar att
kramas och pussas för att visa att jag älskar dem. För mig
är det också viktigt att dem är väluppfostrade och kan föra
sig bland folk.Att de är artiga och respekterar människor.

Du var ju tillsammans med Grace Jones i ett
par år, hur handskas man med en sån kvinna? Hon
känns rätt vild…?

– Haha. Hon var väldigt trevlig och betydligt mer
”down to earth” än den bild de flesta antagligen har av
henne. Sen gick hon på lite hårt med festande och sub-
stanser, och det var väl lite därför vi inte kunde vara till-
sammans. Jag kunde gå upp fem på morgonen för att filma
och då kom hon hem med ett gäng och skulle ha efterfest.
Det funkade inte riktigt för mig. Jag var ju en oskyldig
kille från Sverige som knappt hade haft tjej när jag träffade
henne.

– Nästan alla som hon omgav sig med var gay och det
var en ny upplevelse för mig som idrottskille som kom
från en liten by utanför Kramfors. Där var ju allt superstra-
ight liksom.

Så du hängde mycket med homos då?
– Ja, jag tyckte ju att det var supercoolt när jag kom till

New York och träffade alla bögar. Jag kom in precis i slutet
av Studio 54-eran, med Andy Warhol, Keith Haring
och dom. Men tyvärr är alla döda i dag. Du vet, de bodde
i New York, partade hårt och så dog de i AIDS. Det var

skrämmande, och lite extra läskigt för Grace som varit
med om ett och annat. Och när jag tog mitt första hivtest
var jag inte alltför kaxig.

– Men jag umgås fortfarande mycket med bögar. Mina
homovänner förgyller tillvaron så att det inte blir så jävla
tråkigt hela tiden.

Men om Grace experimenterade både med
både det ena och andra, vidgade inte du dina sexu-
ella vyer då också…?

– Inte så mycket….Men det har väl hänt nåt nån gång
när man var helt borta (skrattar).

Du är 52 och ser oförskämt bra ut, vad är kne-
pet?

– Jag tror att man ska undvika stress och försöka varva

ner rätt ofta. Sen tror jag på varierad träning och inte bara
stå som en laboratorieråtta på ett band hela tiden. Jag för-
söker också alltid att smörja in mig med krämer. Jag satsar
på dyra märken som Sheseido och Clarion för jag ser det
som en investering för min karriär. Och innan jag tränar
på morgonen brukar jag ta vitamin C, ginseng, ättiksyravi-
näger och en Red Bull, så man får en kick så man vaknar.

– Mycket sex är bra också. Det är ju därför man tränar
(skrattar). Dessutom ser man ju snyggare ut för sin partner.

Men du som jobbar och är ifrån din fru så
mycket kan väl inte få så mycket sex?

– Nej, det är jobbigt. Men då får man planera lite mer.
Och man behöver ju inte en annan person för det heller.
Det är ju viktigt att hålla maskinen igång om du förstår
vad jag menar (skrattar).

Haha, sant. Du, jag såg nyligen ett klipp från fil-
men Showdown in Little Tokyo där din motspelare
Brandon Lee säger ”You have the biggest dick I´ve
ever seen on a white man?”. Hur mycket mutade
du manusförfattaren för att få in den repliken?

– Haha. Nej, för fan, jag tyckte det var pinsamt. Men
det var ju den jargongen i filmen, och det var åttiotal du
vet. Det var inte jag som försökte skryta.

…men finns det någon sanning i det då?
– Ja du, det kanske gör det. Det är inte helt ogrundade

rykten, ”where there is smoke there is fire” som man bru-
kar säga (skrattar).

”Mina homovänner 
förgyller tillvaron så

att det inte blir så jävla
tråkigt hela tiden.”

dolph 
Fullständigt namn: Hans Dolph

Lundgren
Ålder: 52
Civilstånd: Gift med Anette och

har två döttrar, Ida 13, Greta 8
Bor: Hus i Marbella och lägenhet i

London.
Aktuell: En av tre programledare i

Melodifestivalen

-27-
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För bokning och info se www.sportistours.se
eller ring 08-744 95 00

Vi syns...

SKA DU ÅKA MED?!

Med glitter och glamour bjuder vi in Dig 
att följa med till Festivalstaden Sandviken för 
att uppleva Melodifestivalen på riktigt med allt 

vad det innebär. 

Buss tur och retur från Cityterminalen, 
mingel och förfest med bubbel, 

3-rätters festivalsupé med dryck. 
Huvudeventet upplevs från 

A-kategori platser samt efterfest för

2500 kr
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ade QX varit en kvällstidning hade

vi brassat på med rubriken “Tider-

nas tv-krock”. Eller nåt. För den sjätte

februari är faktiskt ett magiskt

datum för schlagerfans. Då

håller nämligen Norge, Dan-

mark och Island sina nationella

finaler. Samma kväll sparkar

dessutom SVT igång den

svenska Melodifestivalsturnén

i Örnsköldsvik med artister

som Jessica Andersson, Ola och Salem al

Fakir. TV-krock?  You bet! För även om

man bortser från den isländska finalen, som

bara kan ses över nätet så kan en tv-tittare i

Sverige via NRK1 och DR1 se de norska

och danska finalerna.Vad ska bandas och vad

ska ses live? Hm. Den norska finalen är i år

dessutom extra intressant för oss svenskar då

snygga och röststarka Didrik Solli-Tangen

har stor chans att ro hem hela

klabbet med Fredrik

Kempe-skrivna My Heart is

Yours. Och tar den mäktiga

Josh Groban-balladen sig vi-

dare till ESC-finalen så blir

den garanterat farlig i Oslo...

Men innan det är dags för Eu-

rovision ska ju vi svenskar ta ut vårt bidrag

och då kanske det bara är bra att ha hört vad

våra nordiska grannar tänker skicka...?

Melodifestivalen 2010 D1  6 feb 20.00 SVT

Melodi Grand Prix Norge 6 feb 20.00 NRK1

Melodi Grand Prix Danmark 6 feb 20.00 DR1

ronnys

Schlagerdrama
den 6 februari! 

“Det kan
mycket väl

bli ännu 
en norsk 
ESC-seger” 

H

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Okej. Jag har
bestämt mig. CSI
New York är den
absolut bästa av de
tre serierna om
brottsplatstekni-
kerna. Original-
CSI funkar men
har blivit slött utan Grissom, och
Miami är otittbart med uselt trötta
David Caruso i täten. Nej, jag är helt
inne på sköna NY-miljöer med
Mack, Stella, Danny och de andra.

Let´s Dance har
lidit av saggiga
starter de
senaste åren.
Men i år känns
det piggt från
början. Mattias
och Agneta
glänser, och Molly och Claudia
bubblar bakom. Kul! Dessutom
tycker jag att Jessica Almenäs har
tuffat till sig och nu är riktigt
rolig på ett skönt vasst sätt.

Jag gillar att de
satsar på en
poppig tjej-
grupp denna
gång. Men jag
kan inte låta bli
att tycka att
hela program-
konceptet känns lite “Excellence
a´ 2001”. Och snälla, sluta fram-
ställa Anders Bagge som pro-
gramseriens humorinslag. Han är
INTE rolig. Bara fånig.

vill se i
tablån

Snälla TV4, skynda er att köpa in säsong
två av den fantastiskt läskiga och spännande
brittiska serien Survivors. När nästan hela
jordens befolkning dött av en influensalik-
nande epidemi får vi följa en liten grupp
människors kamp för överlevnad i
Storbritannien. Serien, som är en nyinspel-
ning av en klassisk serie, fick skjutas upp i
fjol då svinflunsan spred skräck som värst.
Men nu verkar faran vara över och serien
har börjat sändas i Storbritannien igen.
TV4 visade ju säsong ett så nu måste dom
väl köpa in uppföljaren?

Survivors S2

Robinson
Robinson var en riktig
snackis när den kom, nu
kämpar TV4 för att
behålla tittarna. Jag tror
det beror på att vi är
trötta på att se sura
medelåldersmän rösta ut
brudar och slåss om en
liten skål med ris.

TV

Idol
Ja, jag är tjatig. Men det
börjat bli klent med stjär-
nor från serien. Från de
två senaste åren är det
bara Tove och kanske
Erik som har potential.
Nej, som sagt: In med X-
factor, där både soloartis-
ter och grupper tävlar.

Förkväll
Men hur genant kan ett
tv-program vara? Förra
omgången med Gynning,
Berg och de andra var
skönt kacklig. Nu är det
ju bara Carin daSilva som
sköter sig. HUR kan
Elisabeth Höglund vara
så usel på att intervjua?

TV-trissen:Tre programidéer som kanske gått lite för
länge...?

3 tv-tider
i Februari

Legend of the Seeker
Actionfylld fantasyserie med Craig
“jag-har-noll-fett-på-kroppen-och-
är-avklädd-genom-hela-serien”
Horner. Löjligt? Ja. Bögvänligt? Ja.

5/2, 20.00,TV6

Flirting with forty
Okej, det här är bara en slaskig
romantisk tv-film. Men huvudrol-
lerna spelas av Heather Locklear
och superheta Robert Buckley.
18/2 21.00,TV3

Oprah Winfrey Show
Den 10 feb blir det skrikfest i
Oprahs Favourite things och sen
gästar homosarna Wanda Sykes och
Adam Lambert den 11:e och 18:e!   

13.15 ,TV3

Lite naket, mera naket och
en Oprah som bjuder på
skrikfest och homosar.
Missa inte!

-29-
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”Jag är bara en kvinna
kär i en annan kvinna”
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omosexuella är minst lika bra föräldrar som heterosexuella, sa två-
barnsmamman Cynthia som har dejtat män fram till 2004
men som nu på väg att gifta sig, samt eventuellt adoptera barn,

med sin Christine Marinoni.
Skådespelerskan Cynthia Nixon 44, är dotter till skådespelerskan

Anne Knoll och journalisten Walter Nixon. Hon är uppvuxen i New
York där hon tidigt började sin karriär som skådespelerska. Hon gjorde
mindre roller, bland annat en mot Julia Roberts i Pelikanfallet men för
de allra flesta slog hon igenom är mest känd som Carries jordnära och
något cyniska tjejpolare, advokaten Miranda Hobbes, i Sex and the
city-serien.

Cynthia Nixon ler oavbrutet under intervjun och att prata för
homosexuellas rättigheter verkar vara det mest naturliga i världen för
henne. Ingen kunde undgå att beröras av hennes långa tal, som hon
efter vår exklusiva intervju höll inför cirka 500 personer på hotellet
Shore Club i Miami.

– Låt homosexuella få adoptera! Kom igen Florida och visa att vi
lever på 2000-talet, säger hon entusiastisk. Gehöret är stort och publiken
ger sitt fulla stöd. Det märks att Cynthia har många fans, både homo-
och heterosexuella. Förutom Cynthia fanns senatorn Nan Rich och
kongressledamoten Ros Lehtinen på plats under evenemanget.

Syftet med kampanjen i Florida och Cynthia Nixons medverkan är
att verkligen få ut budskapet att homosexuella är minst lika bra föräldrar
som heterosexuella.

– Se på mig bara! Jag har två barn, jag är en bra mamma och min
flickvän är en bra mamma.Vi är minst lika bra som alla andra familjer
där ute! Ju mer vi pratar om det, desto mer hoppas vi att människor ska
förstå det!

Till starten av den 3 år långa kampanjen, som ACLUFL (American
Civil Liberties Union of Florida) kommer att bedriva, reste Cynthia
Nixon ner från NewYork tillsammans med flickvännen Christine
Marinoni.

– I New York har vi flera vänner som är både homo- och hetero-
sexuella, och som har fått barn på alla olika sätt.Via surrogatmammor,
adoption, donatorer etc. En familj är en familj! Oavsett. Jag säger inte
att alla homosexuella är bra föräldrar, men de bör ha samma rättighe-
ter som alla andra och prövas från fall till fall. Faktum är att homo-
sexuella par som har bestämt sig för att bli föräldrar faktiskt är de bästa
föräldrarna jag har sett. Man måste anstränga sig mer! Det är inget
som bara sker oplanerat, som det faktiskt kan göra i den heterosexuel-
la världen. Förbudet i Florida är den lag i USA som starkast utrycker
förbud för homosexuella från att prövas för adoption.Trots det tillåter
man att homosexuella blir fosterföräldrar.

– Den diskriminerande lagen skadar tusentals barn som försmäktar
i Floridas barnhemssystem och därmed nekas ett permanent hem att
bo i, säger Nan Rich som är senator. Över 3500 barn väntar varje år
på att få bli adopterade.Tyvärr finns det inte föräldrar till alla dem.
Barnen behöver oss! 

Cynthia Nixon började dejta Christine Marinoni 2004.
– Jag träffade denna kvinna och blev kär. Jag har aldrig känt det

som om jag kom ut ur garderoben eller att jag tidigare höll tillbaka
något. I hela mitt liv har jag varit med män och jag känner inte att jag
har förändrats, säger hon lugnt.Tidigare har jag aldrig blivit kär i
kvinnor men när jag blev det så kändes det inte konstigt. Jag är bara

en kvinna kär i en annan kvinna, säger hon och ler. Cynthia pratar väl-
digt varmt och länge om sin relation med Christine och utstrålar myck-
et lycka när vi för hennes namn på tal.Tillsammans bor de på
Manhattan med Cynthias två barn, Samanta 15 och Charles 9.

– Mina barn älskar Christine väldigt mycket och ser henne som en
bonusmamma. Det tog omställningen mycket bra.

I maj 2009, vid en demonstration för homosexuellas rätt att gifta
sig, tillkännagav Cynthia att hon och Christine precis förlovat sig. När
vi träffar dem tillsammans så ser de verkligen förälskade ut. Cynthia
Nixon har blivit en stor förebild för många homosexuella och fansen är
många. Hon stöttar flera olika organisationer. Förutom homosexuella
organisationer ger hon också sitt fulla stöd i bekämpandet av bröstcan-
cer, då hon i oktober 2006 upptäckte att hon var drabbad. Cynthia har
dock lyckats övervinna cancern och är nu friskförklarad.

Cynthia Nixon, som är mitt uppe av filmandet av den andra filmen
av ”Sex and the City”, tror att det är väldigt tufft för människor i show-
biz och framförallt i Hollywood att komma ut som homosexuella.

– För mig var det inte någon stor grej och det kändes lite som om
det inte fanns något alternativ. Jag blev kär. Jag tror att ju fler människor
som vågar komma ut och erkänna sin sexualitet desto fler vågar ta ste-
get. Det gäller inte minst i Hollywood, men också för de människor
som lever i mindre samhällen.

Om tre år får vi se om kampanjen i Florida med Nixon i spetsen
kan tillåta homosexuella att adoptera. Lyckas det så har man flera hopp-
fulla blivande föräldrar som står i kö. Efter sitt känslomässiga tal satte sig
Cynthia Nixon på första bästa plan tillbaks till New York och sin familj.

– Kanske kommer jag och Christine att adoptera på sikt, men först
ska jag forstsätta inspelningen av den nya Sex and the City-filmen som
släpps senare i år!

– Jag har aldrig förändrats. Jag är bara en kvinna kär i en annan kvinna. 
Så sa ”Sex and the City”-stjärnan Cynthia Nixon, som spelar Miranda i 
serien, i Miami i januari vid  starten för en tre år lång kampanj för att 
avskaffa förbudet mot att Floridas homosexuella prövas som adoptivföräldrar.

H

AV Anna Benson FOTO scanpix

”En familj är en
familj! Oavsett.”
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motor

2010 - året då vi får elkontakt

peugeots
nya former
Peugeot byter design. Den
utpräglade formgivningen
med de allt större grillarna,
får nu ge vika för slanka linjer
och eleganta former.
Konceptbilen SR1 är först ut
med det nya designspråket
som kommer att ses på en rad
nya modeller som väntar i
kulisserna.Till och med år
2012 ska Peugeot presentera
14 nya modeller.

Ducati Multistrada 1200 är en
ny italiensk motorcykel som
med hjälp av elektronik kan
justera gasrespons, traction-
control,ABS och fjädring
utifrån de aktuella förhållan-
dena. Ducati menar att man
därmed får fyra cyklar i en!
Varken racing, touring, stads-
trafik eller grusvägar ska få
Multistradan att tappa balan-
sen. Motorn är en vattenkyld
V2:a på 1198 cm3 och 150
hästar.Torrvikt 189 kg och
sadelhöjd 850 mm. Smakar
mums men kostar fläsk. Pris
från 154 900 kr för basmodel-
len. I topputförandet S, kostar
Multistradan 194 900 kr.

med tommy wahlström

[chefredaktör allt om 
miljöbilar]

ag har en van, en Ford Galaxy som
bara är ett år gammal. Det är den
första bil jag köpt ny! Jag har varit

bilburen sedan 1980 men tidigare har jag
alltid köpt begagnat.
Hur kommer det sig
att du valde den? 

– Jag är ju fotograf
och behöver utrymme.
Det är alltid en massa prylar som ska med.
Stora bilar är naturligtvis sämre för miljön
men jag köpte en med etanolmotor, för
att den skulle bli så bra som möjligt.

Är du duktig på att fickparkera? 
– Ja, det är jag! Fast jag närmar mig

50 sitter fortfarande den förmågan kvar.
Om du inte behövde tänka på

praktiska saker som
utrymmen, vad skulle
du köra då? 

– Det finns två bilmo-
deller som jag älskar. Det

är Citroën padda och Mercedes-Benz SL
från 70-talet. Jag skulle gärna glida runt i
någon av dem när jag blir pensionär! 

J

et har snackats om dem
länge men i år kommer
de moderna elbilarna att

dyka upp på våra vägar.
Förutom de uppenbara mil-
jöfördelarna, bli elbilarna
tysta, lättkörda, billiga att
serva och får oslagbart låga
driftskostnader. Nackdelarna
handlar fortfarande om
begränsad räckvidd och
högt inköpspris. En omgång
batterier kostar 100 000 –
200 000 tusen kronor. Sedan till-
kommer kostnaderna för själva
bilen…

Mitsubishi I-Miev är en liten
fyrsitsig elbil som sedan ett
knappt år tillbaka säljs på den
japanska marknaden. I år kom-
mer den tillsammans med syster-
bilen Peugeot Ion, till Sverige.
Ion/I-Miev lagrar strömmen i
litiumjon -batterier som laddas
fulla på åtta timmar och sedan
räcker till 130 kilometers kör-
ning. I Japan testas också ett
snabbladdningssystem som fyller
batterierna på ca 30 minuter.
Priset är inte fastställt men bilen
kommer kanske att kosta kring
250 000 kronor, ca 150 000 kr
mer än motsvarande bil i bensin-
utförande. Räkna också med att

tillgången blir begränsad på
grund av hög efterfrågan.
Peugeot har redan sålt 2 000

bilar i Frankrike, trots att priset
ännu inte är klart.

Nissan Leaf är en ny elbil
som det japanska företaget
utvecklat i samarbete med
Renault. Leaf konkurrerar
utrymmesmässigt med bilar i
Golf-klassen. Även här används
litium jon batterier och i Leaf
ger de en räckvidd på upp till 16
mil. Säljstart under sista kvartalet
2010.

Renault har flera elbilar på
gång som börjar säljas i bland
annat Danmark under året.
Skåpbilen Kangoo Express kom-
mer i en eldriven version riktad
mot företag. Renault Fluence
heter sedanversionen av mellan-
klassbilen Megane. Den kommer
i en eldriven version kallad ZE,
med ett batteri som är anpassat
för att kunna snabbytas med
hjälp av en robot i en anläggning
som ser ut ungefär som en
snabbtvätt. Man kör in, stannar
vid en stoppsignal och en robo-
tarm tar ut det tomma batteriet
och ersätter det med ett fullad-
dat. Processen tar under två
minuter och den

första anläggningen ska sättas
upp i Köpenhamn före årsskiftet.

I gränslandet mellan de bat-
teridrivna elbilarna och dagens
bensin och dieselbilar, finns
plug-in hybriderna. I dessa kom-

pletteras förbränningsmotor med
en elmotor och ett batteri.
Batteriet laddas över natten via
ett vanligt vägguttag och ger
sedan energi för några mils kör-
ning. När batteriet är tömt, startar
förbränningsmotorn automatiskt
och bilen fungerar sedan som en
vanlig hybridbil. Rörelseenergin
omvandlas vid inbromsningar till
elektrisk energi som lagras i bat-
teriet. Den återanvänds sedan när
bilen accelererar.

I slutet av året väntas flera
amerikanska plug-in hybrider nå
den europeiska marknaden. Den
första konceptversionen av
Chevrolet Volt visades redan på
bilsalongen i Detroit år 2007. Nu
verkar det äntligen vara dags för
serieproduktion. Ännu en ameri-
kansk plug-in hybrid är på

ingång under året i form av
lyxbilen Fisker Karma.
Litiumjon batteri ger upp
till åtta mils räckvidd innan
förbränningsmotorn behö-

ver kopplas in. Karma ska
klara 0 – 100 på under sex

sekunder, toppfart ca 200 km i
timmen och priset beräknas till
över en miljon kronor.

”nackdelarna
handlar fort-

farande om
begränsad

räckvidd och
högt pris”

D

MC för 
alla vägar

vad kör du för bil, elisabeth

-32-

hybridcoupe
Honda presenterade en miljö-
bilsklassad sportcoupé på den
just avslutade bilmässan i
Detroit. CR-Z delar mekanik
med hybridbilen Insight men
har en helt egen kaross.
Bensinmotorn ger 102 häst-
krafter och elmotorn ytterli-
gare 20 hästar. I grundutfö-
rande får bilen en manuell
sexväxlad låda och klarar då
0-100 km/tim på under 10 s.
Säljstart i höst.

”Jag är duktig
på att fick-

parkera”

Elisabeth
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melodifestivalen 2010

årets
rysare

i rollerna Pernilla Wahlgren Peter Jöback 
jessica andersson Darin Erik saade 

alcazar erik linder fotograf peter knutson
regi & idé ronny larsson smink & hår jessica 

wahlgren mia högfeldt tack victory hotel
amanda på independent kostym 
camilla bjering maria olanders 
tanja määttä johanna randolph 

annele hencz filip adamo

den sista deltävlingen i Malmö tän-
ker Pernilla Wahlgren göra schlager-
comeback med poprockiga schlager-

låten Jag vill om du vågar.
– Om man vill ha nåt nytänkande kanske

man blir besviken, men jag tror att många gillar
den här typen av låt. Jag vill få ihop ett snyggt
litet paket och bjuda på nåt riktigt bra och
snyggt på scenen.

– Man måste väl säga att man är med för att
vinna, men jag är nog väldigt glad om jag bara
når Globen.

Pernilla tror däremot inte att det faktum att hon
har en extremt populär blogg kommer att kunna

ge henne fördelar, och skaffa henne extra röster.
– Jag var ju helt övertygad om at Blondinbella

aldrig skulle åka ur Let´s Dance, men dom röstade
ju inte sen när det gällde. Och det är inte säkert att
mina bloggläsare vill att jag ska vinna heller. Men
jag ska göra mitt bästa för att påverka dom (skrat-
tar).

Du är Jamie Lee Curtis i Halloween på din bild.
Har du sett filmen?

– Nej, jag tror inte det. Jag är inte så mycket
för rysare för jag hatar att vara rädd. Jag hatar
Spökhuset på Gröna Lund och sånt. Jag såg
Motorsågsmassakern en gång för länge sen, och
sedan dess har jag hållit mig från skräckfilmer.

I
Pernilla wahlgren 
[”Halloween”]
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et var tjugo år sedan Peter Jöback var
med i Melodifestivalen och han har
fått erbjudande om att vara med

många gånger genom åren. Anledningen till
att han nu är med heter Hollow.

– Det är en så bra låt. En powerballad
som har en sårbarhet, en All By Myself-låt.
Peter fick höra en demo på låten, då
insjungen av en av de kvinnliga artister som
är med och tävlar i år, och fastnade direkt.

– Jag är tävlingsmänniska och tycker det
ska bli kul att tävla. Jag fick en låt som gjor-
de att jag ville vara med, och jag skulle inte
vara med om jag inte trott att jag har en
chans.

– Alla säger att det är en bra position att
gå ut sist. Jag hörde från Agnes att hon inte
tittat på någon av deltävlingarna innan hon

sjöng ifjol,
och det låter
som ett bra reso-
nemang. Men jag vet
inte om jag kommer att
kunna hålla mig…

Din bild är inspirerad av
American Psycho?

– Det blev ju klart att American
Psycho skulle göras som film efter Titanic
och att Leonardo diCaprio skulle spela
huvudrollen, och då lät ju det spännande.
Men sen blev det Christian Bale och det var
ju okej. Jag har inte läst boken, bara sett fil-
men. Den var ganska äcklig men jag fattar ju
vad de var ute efter. Filmen var okej, men
inte fantastisk.

D
Peter jöback
[”american psycho”]
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ess fick för en gångs skull bryta sig
loss från polarna i Alcazar och här
anta rollen som Drew Barrymore i

Scream. Hennes beskrivning av Alcazars
fjärde Melodifestivalslåt är väldigt tydlig.

– Det är en riktigt skön Alcazar-låt,
som en Red Bull spetsad med glädje och
danslust.

Vad har du för förhållande till skräck-
mästaren Wes Cravens comeback på bio?

– Scream är ju mer ironisk och skräm-
mer inte lika mycket som till exempel The
Shining. Den där scenen när han säger att
han är utanför huset…alltså, då tappar man
ju allt!

T
tess merkel

[”scream”]
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Erik Saade (uttalas Sá-ade) tävlar i den andra deltävlingen
med Manboy, en låt han beskriver som ”pop med stora bok-
stäver, farlig och lite hård. Erik ligger just nu i hårdträning för

”det blir mycket dans och stor show.” Han håller inte riktigt med om
att hans deltävling är lätt, utan ser sig som ”underdog” bland rutine-
rade namn som Andreas Johnson, Kalle Moraeus och Anna Maria
Espinosa.

– Pernilla Wahlgren kanske sagt att det var en lätt deltävling, men
inte jag. Jag slår ju underifrån.
Det kan vara lätt att dra paralleller till Måns (båda snygga skåningar
som tävlar med Kempe-skrivna poplåtar med dansanta nummer),
men Erik tycker inte att likheterna är så stora.

– Jag är mer galen och lite hårdare. Jag vill göra pop med farligt
sound som känns coolt och nattklubb. Men gayfavorit är jag gärna
också. Det är en dröm att vara gayfavorit i Sverige. Får man chansen
att vara det så ska man vara det!

Vad har du för förhållande till Terror på Elm Street-filmerna?
– Jag älskade dem! Det var de första skräckfilmerna jag såg och

blev riktigt rädd för. Jag drömde mardrömmar om Freddy Kruger
och hans händer.

erik saade
[”terror på elm street”]

D

rik Linder tävlar mot bland andra
Alcazar och Darin i deltävling tre med
en ”jättevacker vispopballad”.
– Hur kan jag tro på kärlek har en stark

text och en stark melodi, och den är ju skri-
ven av Ted Gärdestads bror Kenneth, så den
osar lite Gärdestad.

Erik tittar alltid på festivalen och tyck-
er det känns overkligt att han ska stå där på

scenen i år. Han ska försöka låta bli att kolla
på deltävlingarna innan just för att inte stres-
sa upp sig över hur stor festivalen är.

– Men det ska bli väldigt kul. Min stora
festivalfavorit är ”Stad i ljus” med

Tommy Körberg. Han gjorde den väl-
digt mäktig och stark.

Erik gör på bilden ett strå-
lande jobb som den lille killen

som ser döda människor i
Sjätte Sinnet.

– Jag tycker att
Sjätte SInnet är
det bästa regissö-
ren M Night

Shayamalan gjort.
Den är riktigt bra

just för att jag gillar
att överraskas.

erik linder
[”sjätte sinnet”]

E
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et blir femte gången gillt för
Jessica Andersson i festivalen när
hon intar scenen med ”I did it

for Love” i den första deltävlingen.
Låten beskriver hon som en pampig
stor ballad som är enkel i sin uppbygg-
nad och sången får ta plats.Visuellt har
hon inspirerats av enkla, snygga num-
mer som Sonja Aldéns ”För att du
finns” och Patricia Kaas franska ESC-
bidrag från ifjol, Et s'il fallait le faire.

– Jag inser att jag hamnat i ett
ganska svårt startfält, så jag har inga
stora förväntningar. Men man vill ju till
final och jag kan säga att det kommer
att kännas mer i år om jag inte går till
Globen.

– Det är likadant varje år: Först
säger man att det är så

kul att vara med och att ”det spelar
inte så stor roll hur det går för man
gillar ju låten”. Men när man sen gjort
sitt bästa så sitter man där i greenroom
och väntar nervöst. Det är en fruktans-
värd känsla. Jag vill bara veta resultatet
på en gång så att jag vet om jag ska
åka till Globen eller hem!

Vad har du för förhållande till
Farlig förbindelse?

– Det är en riktig kultfilm och
Glenn Close spelar ju så fruktansvärt
bra. Det är en klassisk psykolgisk rysare
som var banbrytande, och jag kan
tänka mig att det var en del män som
tittade i grytan på spisen både en och
två gånger. Jag har inte kokat kaniner,
däremot kokar jag pasta ganska ofta
(skrattar).

jessica andersson
[”farlig förbindelse”]

D
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deltävling tre deltar Darin
med You´re Out of My
Life, som han beskriver

som ”en stor känslig ballad som
är modernt producerad”.

– Den påminner inte om
någon låt jag gjort tidigare, och
det gjorde att jag ville vara med
i år. Dessutom passade det tids-
mässigt att ställa upp nu.

Darin kommer att se deltäv-
lingarna innan och tror inte att
det spelar någon roll att han då
sett sina konkurrenter.

– Nej, det spelar nog ingen
roll. Jag är ju nyfiken på att se
vad de andra gör.

Hos många spelbolag är
Darin favorit och har överlag
lägst odds att vinna
Melodifestivalen 2010. Men det
stressar honom inte.

– Nej, så länge man gör sitt
bästa så…. Det är klart att jag
vill till final, och sedan vinna.
Darin har inte sett Gudfadern-
filmerna med Al Pacino.
Däremot har han en annan Al
Pacino-favorit: Scarface.

– Så det var den som hjälpte
mig att få fram rätt känsla till
bilden (skrattar).

darin
[”gudfadern”]

I
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andreas lundstedt & lina hedlund
[”the shining”]

tt år efter supersuccén
”Stay the Night” är
Alcazar redo för festivalen

igen. I deltävling nummer tre i
Göteborg tävlar trion med låten
Headlines.

Lina:Allt handlar ju om låten
och vi kände att den här var rik-
tigt bra. Man känner igen
Alcazar.

Kommer ni att se delfinalerna
innan ni tävlar?

Andreas: Jaa, man är ju döny-
fiken på hur scenen ser ut i
rutan och hur de andra artister-
na är på scenen.

I fjol blev det 80-talsfeeling

med starka färger och discobol-
lar. Hur tänker ni år?

Lina:Vi har en STOR över-
raskning som vi skissat på
länge...mer kan vi inte säga
(skrattar).

Ni plåtades som paret i The
Shining…?

Andreas: Ja,The Shining är ju
en av de där filmerna man inte
mår bra av, och som jag minns
från när jag var yngre. Jag älskar
skräckfilmer men The Shining är
något extra…

Lina: Ja, psykologisk skräck är
ju det värsta!

E
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ag vill inte dölja mitt förflutna, det är
en del av mig. Jag är allt det här. Jag
har levt som kille, nu lever jag som

tjej. Och jag tycker om alla delar av mig
själv, säger Vanessa med oberörd min.

Vi har tillbringat eftermiddagen tillsam-
mans. Plåtat hos Peter Knutson. Fikat.
Pratat. Jag har ställt alla möjliga intima frågor,
men inget har rubbat Vanessa i hennes trygg-
het. Hon är transsexuell, och vill inget annat
än vara öppen med det.

– Det bästa är om alla vet. Jag vet hur det
är att leva i lögn, och jag tänker aldrig göra
om det, säger hon beslutsamt.

Vanessa föddes för 26 år sedan i Chile.
Hennes mamma är mestis, vilket gör henne
till en fjärdedels mapucheindian. Det syns
om inte annat på det långa tjocka håret som
täcker hela ryggtavlan, och trots att Vanessa
aldrig levt i indiankulturen har hon haft med
sig den som en styrka. En lärare sa en gång
att hon skulle hota med att skalpera dem
som var elaka mot henne i skolan.

Dessutom har mapucheindianerna en tro

på att man kan ha två själar, att det kan fin-
nas en man och en kvinna, i samma kropp.
Precis som det var för Vanessa när hon var
liten. Hon var kille. Men samtidigt tjej.

– Jag föddes som kille och tänkte aldrig
att jag var i ”fel kropp”, jag ville bara vara
tjej och ha allt det som tjejer har.

Nu har hon det. Och ibland mer.
– Det är lätt att man blir stereotyp som

transsexuell. Man har längtat så mycket efter
allt det som man inte har haft. När man änt-
ligen får det vill man ha allt, helst på en
gång. Längst hår, mest smink, målade naglar,
störst bröst, glittrande smycken och kortast
kjol! 

Självklart finns det även transsexuella
som har en mer vardaglig look . Och Vanessa
trivs även när hon är osminkad och går i
jeans och t-shirt.

– Men om jag hade tid och ork skulle
jag se ut så här varje dag. Inte för någon
annans skull, utan för min egen.

När hon var liten var hon som en typisk
fjolla. Hon lånade sin mammas kläder och

Vanessa och jag fnittrar medan vi utbyter
sminktips och skvallrar om hur det känns att få
orgasm som kvinna. Och det är inget märkligt
med det. Bortsett från att Vanessa tidigare hette
Alvaro – och levde som kille.

j

AV magda gad FOTO Peter Knutson

vanessas
hemlighet
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när hon klädde ut sig till tjej fick hon höra av en kusin
att det var fel. ”Ska du bli bög när du blir stor?”, sa han
hånande.

– Fast jag visste att jag inte var bög. Jag var en kille
som ville vara med killar, men inte som kille, utan som
tjej.

Hur reagerade övriga familjen?
– I början var det ingen annan som sa något. Mamma

köpte dockor till mig och lät mig vara flickig. Men efter
ett tag förstod hon att något var fel och skickade mig till
en psykolog.

Vad var det som hände som fick henne att
reagera?

– Jag satte mig ner som en tjej när jag skulle kissa.
Men som sexåring var det inte lätt för Vanessa att för-

klara sina känslor för psykologen. Hans förklaring blev att
hon saknade manliga förebilder.

Vid den här tiden bodde Vanessa i Sverige med sin
mamma och lillebror. Situationen i Chile hade varit svår,
mamman blev utnyttjad och misshandlad, så hon skiljde
sig och stack. Kvar i Chile blev Vanessas pappa och sto-
rebror. I Sverige flyttade den nya lilla familjen runt
mycket, som ”zigenare”. Det blev ett par år i Rosengård,
sedan gick flytten vidare, och Vanessa kunde aldrig leva ut
någonstans.

– Det var alltid jobbigt i skolan, alla märkte ju hur
det stod till med mig. På mellanstadiet klippte jag mig i
en Robyn-frisyr.

Vanessa skrattar samtidigt som hon för upp handen till
håret och fejkar en lång snedlugg.

– De kallade mig bög och fjolla. Men jag trotsade
dem.

Kände du dig inte mobbad?
– Jag kände mig aldrig som ett offer. Min mamma

hade lärt mig att vara stark. Däremot kände jag mig alltid
utanför. Speciell.Annorlunda.

Vad hade du för kompisar?
– Jag umgicks mest med min äldre kusin. Sedan lekte

jag med barnen som hängde på gården. Men jag hade
inga bästisar.

Kunde du prata med någon om vad du kände?
– Nej.
Hade du någon förebild, någon som var som

du?

– Ingen. Jag visste inte ens att det fanns fler som
kände som jag.

Vändningen kom med internet.
– Thank god for that! När jag var femton hittade jag

till RFSL chatten och träffade en jättefjollig kille som var
intresserad av mig. Jag var inte intresserad av honom, men
vi blev vänner och det är tack vare honom som jag kom
in i gayvärlden och vågade komma ut.

Tillsammans med sin nya vän vågade Vanessa gå ut
som tjej.Tidigare hade hon bara klätt sig i tjejkläder
hemma.

–Vi gick inte ut som dragqueens.Vi hade peruker,
smink och tjejkläder men ville bara se ut som vanliga tje-
jer.

Du säger att du inte var intresserad av den här
killen, träffade du några andra killar under den
här perioden som du var attraherad av?

– Ja, jag träffade lite killar. Och jag hade sex med en
kille. Bögsex får man väl kalla det. Jag hade lätt för att
träffa killar och hade kunnat få ett bra bögliv, men jag
gillade det aldrig. Framför allt inte…

Här gör Vanessa en paus. Sedan lutar hon sig fram
mot mig och sänker rösten för första gången innan hon
viskar:

– … framför allt inte att
bli avsugen. Det var verkligen
inte min grej.

Tjejer, vad hade du
för relation till dem?

– Jag var snygg som kille
och det fanns tjejer som var
intresserade. En tjej våldtog
mig nästan när jag var 16
(skrattar), men det gick inte. Jag fick inte stånd. Så här i
efterhand kan jag ångra det för om jag hade klarat av det
skulle jag ju liksom ha gjort allt.

Men det gick inte att leva som kille.Varken som bög
eller straight.

– När jag började nian försökte jag verkligen. Jag
klippte av mig Robyn-luggen och bestämde mig för att
se ut som en kille.

Anpassningsförsöket fortsatte under hela första året på
gymnasiet, där Vanessa pluggade informationsteknik och
gjorde allt för att anpassa sig, men det föll.

– Jag orkade inte.Till slut
orkade jag inte gå kvar i skolan
heller, så jag hoppade av, och
då började allt drama.

Dramat uppstod när hennes
mamma upptäckte att hon gick
ut som tjej. Kläderna blev mer
och mer feminina och ibland
satt det kvar sminkrester efter

nattens äventyr. Hon tyckte att Vanessa var alldeles för
ung för att vara i gayvärlden och när hon fick veta att
hon ville operera om sig blev hon galen.

– Jag hade kommit i kontakt med en läkare och bör-
jat min utredning. När jag berättade för mamma att jag
skulle göra en könskorrigering blev hon tokig, och släng-
de ut mig.

Vanessa var nu bostadslös, 17 år och pank.
– Men det löste sig. Jag tog ett jobb på ICA och flyt-

tade hem till en kompis.
Hur var det att gå i utredning?

”Min mamma hade lärt
mig att vara stark.
Däremot kände jag
mig alltid utanför.

Speciell. Annorlunda.” 

Vanessa hette 
tidigare Alvaro
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– Hela utredningen var en ren lögn.
Man måste ha levt som tjej i tre år innan
man får göra en könskorrigering, men jag
ljög och sa att jag redan hade gjort det i ett
år, trots att jag jobbade på ICA, som kille.

När Vanessa fyllde 18 fick hon börja ta
kvinnliga könshormoner. Samtidigt flyttade
hon till Göteborg och började ett nytt liv,
som kvinna.

– Jag gick ut på Park Lane, som jag
hade drömt om…

Men att komma till en ny stad var inte
bara fest.Vanessa kände ingen och medan
de andra i hennes ålder var ute och roade
sig satt hon mest hemma i sin lilla lägenhet
i förorten och väntade på att tuttarna skul-
le börja växa.

– Jag kunde börja gråta för ingenting.
Det är hemskt att ta hormoner i början,
mycket värre än att ha mens och att vara

gravid.
Träffade du någon under den här

perioden?
– Jag hade internetdejter, men man är

ju så naiv när man är ung. Första gången
jag träffade en kille via internet gick det
inte alls bra. Han var jättesnygg och vi gick
hem till honom och jag hade aldrig
någonsin upplevt någon passion eller
besvarad kärlek tidigare och visste inte alls
vad jag skulle göra… så till slut sa jag bara
till honom som det var.

Han visste inte att du var trans-
sexuell?

– Nej nej, jag hade träffat honom på
Aftonbladets chatt och sagt att jag var tjej.
Och han blev så arg… Men sedan gick jag
över till Qruiser och skapade en profil där
jag skrev att jag är trans och då gick det
mycket bättre.

Vanessa träffade sedan en kille via
Qruiser som gillade henne som ladyboy,
men det var ingen bra lösning. Dels för att
hon aldrig ville bli påsatt som kille, men
det var inte allt.

– Min erfarenhet av män som gillar
ladyboys är att de har problem med sig
själva. De vill ha snopp men vågar inte gå

hela vägen, så de tar en genväg genom att
kunna få en snopp och samtidigt titta upp
på en tjej.

Efter att ha genomgått alla undersök-
ningar och blivit godkänd av det rättsliga
rådet fick Vanessa börja operera om sig.
Hon beskriver det som en lång process
med mycket byråkrati och tycker att det
behövs mer flexibilitet och individuella
bedömningar.

– Reglerna togs fram för länge sedan
och behöver uppdateras. Det viktigaste är
att man får sin diagnos, efter det finns det
ingen anledning att vänta. Och jag fick
min diagnos snabbt.

Har du aldrig funderat på om du
skulle ångra dig?

– Aldrig aldrig! Det där är så klyschigt.
Som transsexuell har man längtat efter det
varenda dag i hela sitt liv och vill ingenting
annat.

När det äntligen var dags för Vanessas
stora operation träffade hon en pojkvän.
Och hon lyckades dölja allting. Med hjälp
av en trosgördel som sitter åt hårt och en
lögn om att hon var oskuld kunde de till
och med ha ett slags sexliv, innan operatio-
nen.

– Jag gjorde som transor gör, stoppade
upp kulorna i hålorna och tejpade tillbaks
snoppen. Och när det närmade sig opera-
tionsdatum sa jag att jag skulle åka till
Stockholm och träffa min släkt.

Vad hände när du kom tillbaka?
– Han märkte ingenting. Jag blev av

med oskulden som tjej vilket var väldigt
oromantiskt. Det gjorde mest väldigt väl-
digt ont, det ömmade i flera veckor. Det är
så i början. Sedan berättade jag till slut. Det
gick bra. Han trodde att jag var döende
eller nåt så han blev glad för att jag ”bara”
var transsexuell.

Men andra pojkvänner har inte tagit
nyheten lika bra. Efter att ha gjort slut med
den första på grund av att hon ville flytta
utomlands, och efter att ha levt det glada
livet i Spanien och Ibiza, kom hon till
London och träffade en kille som blev oer-
hört besviken när hon väl kom ut.

– Hade det inte varit för hans reaktion
kanske jag inte hade varit här i dag. Jag
tänker aldrig mer ljuga om det. Jag behö-
ver vara helt öppen med den jag är, både
för min egen skull och för alla andras. Och
för att alla som är i den situation som jag
var i när jag växte upp ska ha en förebild
och slippa vara så ensamma som jag var.

Vanessa lever i dag som öppet trans-
sexuell och har en bra relation med sin
familj.

vanessa lopez

Ålder: 26
Född: Chile
Kom till Sverige: För 24 år

sedan
Bor: Stockholm
Civilstånd: Singel
Yrke: Undersköterska
Fritidsintressen: Skriva
Bloggar på:

www.finest.se/transsexuell
Aktuell: Har skrivit en bok

om sitt liv och söker ett för-
lag som vill ge ut den samt
har vänt sig till SVT för att
göra en dokumentär

”När jag berättade för mamma att jag
skulle göra en könskorrigering blev

hon tokig, och slängde ut mig.”
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Premiär 23 februari 2010. Spelas t om 28 mars. Biljetter folkoperan.se,08-616 0750 eller sj.se/upplevelser.
Musik Kurt Weill. Regi Oskaras Koršunovas. I rollerna Torkel Petersson, Daniel Frank, Ulrika Mjörnby, Ulrika Tenstam med flera. 
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Modedesignern Tom Ford insisterar på att hans debutfilm ”En Enda Man” inte är en bögfilm.
Han hoppas däremot att framställningen av kärleksförhållandet mellan två män 

kommer att ses som något fullständigt självklart.

amtidigt som den brittiska skådespelaren Colin Firth
tog ett djupt andetag och gjorde sig klar för tagning av
en av sitt livs svåraste filmscener, trängde sig verklighe-

ten på. Ljusteknikern på filmsetet i Los Angeles lättade på sina
hörlurar och skruvade upp ljudet från direkt-TVsändningen så
att alla kunde höra: Republikanen John McCain erkände sig
besegrad av den svarte motkandidaten Barack Obama. Och
väljarna i Kalifornien hade röstat nej till att tillåta homoäkten-
skap. Ett historiskt steg för en minoritet. Och ett nederlag för en
annan.

Så rullade kameran och Firth förvandlades till universitets-
professor George Flaconer som tar emot ett dystert telefonsam-
tal från sin partner, Jims, kusin. ”Det har skett en olycka. Igår. Det
har snöat mycket. Han förlorade kontrollen över bilen. Det gick mycket
hastigt. Hans föräldrar ville inte ringa och berätta för dig,” säger kusi-

nen – och gör det helt klart att George inte är välkom-
men till Jims begravning, eftersom den ”endast är

för familjen”. George och Jim har varit tillsam-
mans i 16 år.

Så är ramen satt för toppdesignern Tom
Fords speciella debutfilm, En enda man,

som huvudsakligen utspelas den dag
nio månader senare som

George valt att bli hans sista
i livet.

Tom Ford är bög.
Författaren

bakom den

litterära förlagan, Christopher Isherwood, var bög. Och
huvudpersonen George är bög.Trots detta insisterar Tom Ford
på att han inte har gjort en bögfilm. Vid en pressträff i samband
med filmens USA-premiär i New York nyligen, beskrev Ford
hur man som bög 1962, den tid filmen utspelas, ”var nödd till att
vara osynlig och osynligheten är fortfarande en nödvändighet för vissa
minoriteter idag.”

Tom Ford är med sin position som räddaren av det stora
europeiska modehuset Gucci och med sitt eget modeimperium
allt annat än osynlig. Och som modeskapare är han känd för att

vara mycket fokuserad på kropp och sex. I filmen har han
ansträngt sig för att visa ett helt vanligt kärleksförhållande där
fokus ligger på mänskliga relationer och kärlek.

– Det är viktigt för mig. Jag upplever än idag ibland att vän-
ner talar om ”min livsstil”. Och jag tänker då ”Min livsstil”?
Alltså, jag har bott ihop men den jag älskar.Vi har varit tillsam-
mans i 23 år.Vi lagar mat.Vi grälar. Han går ut med hunden.Vi
reser på semester. Jag förstår inte helt… För mig har det varit
viktigt att visa just detta, att det handlar om kärlek. För mig är
kärlek just kärlek. Kanske eftersom jag lever i en sofistikerad
värld i New York, L.A. och London, så reflekterar jag aldrig över

S

”Kärlek är bara just kärlek 
och här blir det satt i ett 
sammanhang som kan kännas 
igen och är normalt”

AV minna skau
FOTO scanpix

tomford
debuterar
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detta med gay och straight. Om jag skulle beskriva
mig själv med tio ord så, tja, då kanske det att jag är
bög kommer med. Men helt ärligt är det inte något
jag funderar på. Och jag tror och hoppas att vi kom-
mer till den punkten då det inte är något som defi-
nierar en, säger Ford.

Tom Ford har innan filmens premiär i en rad
intervjuer endast talat om bögtemat, eftersom han
fått sådana frågor. Liksom regissören så säger även
huvudrollsinnehavaren Colin Firth liksom Julianne
Moore att de uppfattar En enda man som vilken
kärlekshistoria som helst och att det är avgörande att
huvudpersonen George är mycket säker på sin egen
sexualitet.

– Filmen fokuserar inte på det mekaniska i sex-
akten. Det gör att den omfamnar alla.Vi påminns
om att alla har rätt till den starka kärleken. Kärlek är
bara just kärlek och här blir det satt i ett samman-
hang som kan kännas igen och är normalt, inte
något marginaliserat. Ett av de starkaste vapnen mot
diskriminering är väl att undvika att vara militant,
säger Firth.

Julianne Moore som spelar den alkoholiserade
och försmådde bästa väninnan som genom hela livet
försökt omvända George, är också begeistrad över
att hon fått möjlighet att visa ett realistiskt förhållan-
de mellan en kvinna och en bög.

– Jag tror detta är något som vi alla kan känna
igen från våra egna liv. Men på film blir det som
regel framställt så camp, säger Moore och berättar att
hon som kvinna också uppskattar att vara med i en
film, där männens blick – the male gaze – för en
gångs skull är riktat mot andra män.

Enligt Julianne Moore lever hon sitt liv i en tids-
ålder där det inte är något osedvanligt med homo-
sexuella förhållanden.

– Jag skäms över att den där homobröllopssaken
blev nedröstad. Jag blev verkligen överraskad. Mina
barn växer upp i en värld där många av deras vänner
har två mammor eller två pappor. Och de frågar sig
helt naturligt: hrm, skall jag kanske gifta mig med en
kille eller tjej? För dem är det ett naturligt val. Jag
tror att vi som nation har nått dit. Men dessvärre

sparkar vi rent politiskt bakut. För att få detta fixat så
är det viktigt att vi riktar uppmärksamheten på pro-
blemet, säger Moore och lägger till att hon skäms
över att hennes hemstat New York nyligen röstade
nej till homoäktenskap.

Ford har efter den första marknadsföringen av
filmen i USA blivit kritiserad för, att kampanjen
varit ”avhomosexualiserad”, bland annat genom att
kyssar och den nakna manskroppen har klipps bort
från trailern, liksom att filmaffischerna visar George
och väninnan Charley istället för George och hans
älskade Jim. Enligt kritikerna har det skett för att
säkerställa att filmen inte skrämmer bort homofoba
biobesökare. Men enligt Ford har de inte täckning
för kritiken. Men han har tvingats erkänna att det av
hänsyn till den amerikanska filmcensurens regler för
vad som får visas enligt olika åldersgränser blev nöd-
vändigt att rätta till trailern så den kunde sändas som
förfilm överallt.

– Jag anser inte att själva filmen avhomosexuali-
serats. Men vi lever i ett lite märkligt samhälle. Man
kan till exempel visa en helt naken man framifrån på
film-tv.kanalen HBO. Men på biograferna kan man
inte ens visa en naken mans rumpa eller män som
kysser varandra utan att det räknas som porr. Så vi
har tvingats redigera bort vissa delar för att få ihop
en trailer som fritt kan distribueras såväl på biografer

som on line och på så sätt få folk att se filmen, för-
klarade Ford i tidningen Dallas Voice.
Ford är stolt över sin debutfilm som utan att ha varit
en storsäljare blivit riktigt bra mottagen av ameri-
kanska kritiker och biobesökare. Colin Firth har
redan fått ta emot pris i Venedig som bästa manliga
huvudroll, både han och Julianne Moore nominera-
des till en Golden Globe, och Firth har dessutom av

flera blivit nämnd som potentiell Oscarskandidat.
Och modedesignern har fått blodad tand när det

gäller filmskapande.Vid pressmötet i New York säger
han att han hoppas göra en ”vart 2-3 år av mitt liv”.
Vad som blir hans nummer två vill han inte säga
ännu.

– Nu skall jag bara få lite avstånd till den här
först.

”Jag upplever än idag 
ibland att vänner talar 
om ‘min livsstil’. Och jag 
tänker då ‘Min livsstil’?”

”Om jag skulle beskriva mig
själv med tio ord så, tja, då
kanske det att jag är bög
kommer med. Men helt 
ärligt är det inte något 
jag funderar på.”

”En enda man”
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odekungen Tom Ford visar här

att han inte bara har talang med

nål och tråd, hans debut som filmregissör

är nämligen vansinnigt imponerande. När

han (tillsammans med David Scearce)

fritt lyft över Christopher Isherwoods

novel om college-

professorn George

som sörjer sin älska-

de Jim blir resultatet

snyggt, nyskapande

och väldigt gripan-

de. Året är 1962

och George håller

på att gå sönder av sorg efter hans livs kär-

lek Jim dött i en olycka.Allt omkring ho-

nom påminner om Jim, och George vill ta

sitt liv för att slippa brottas med sorgen och

saknaden. Under filmens gång får vi följa

George en vanlig dag då han tvingas be-

stämma sig för om livet är värt att leva.

En enda man är ursnygg från första filmruta

och Los Angeles på sextiotalet har nog ald-

rig sett stiligare ut.Allt är så rasande ele-

gant att man bara vill förflytta sig till den

stilfulla tidsperioden med detsamma.Co-

lin Firth är fantastisk i huvudrollen som

sörjande bög som inte kan vara öppen

med sin läggning, och därmed än mindre

visa sin avgrundslösa sorg över att mannen

han älskat i sexton

år är borta. Det skär

i hjärtat att se Geor-

ges ensamhet, och

alla som nån gång

älskat kommer att

gräva i fickorna ef-

ter sina näsdukar bå-

de en och två gånger. Men även om det

gör ont, så njuter jag. För det är en så

snyggt berättad story som alla kommer att

kunna ta till sig, gay som straight. Lägg

därtill en magisk Julianne Moore som

Georges alkoholmissbrukande vänninna

som är kär i honom, och En ena man är

vinterns absoluta biomåste.

Ronny Larsson

”Firth är fantas-
tisk i huvudrollen
som sörjande bög
som inte kan vara

öppen med sin sorg” 

M

fokus

film

I rollerna: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode,
Nicholas Hoult.
Premiär: 19 februari

enenda’man

Inception
Christopher Nolans (The Dark
Knight & Memento) nya med Leo
DiCaprio och Ellen “Juno” Page
beskrivs som “en samtida science fic-
tion/actionhistoria som utspelar sig i
det komplexa mänskliga sinnet”. Okej,
det låter luddigt, men googla upp den
apsnygga trailern så fattar ni grejen.

I Can´t Think Straight (2008)
Kristna jordanskan Tala ska precis gifta
sig med sin kille när hon träffar vackra
indiska muslimen Leyla. Attraktion
uppstår och Tala måste bestämma sig
för om hon
ska följa
hjärtat och
riskera hela
sitt liv för
Leyla. Filmen
är  regissören
Shamim
Sarif ’s debut
och har vun-
nit pris på
gayfilmfesti-
valer..

Tam,TV-filmsliknande skildring av hur
Nelson Mandela som nybliven president
i Sydafrika på 1990-talet enar folket
genom intresset för landets rugbylag. Matt
Damon är den blonda, biffiga lagkapte-
nen (efter rollen som lönnfet pajas i
mustasch i The informer) och Morgan
Freeman den som vanligt kloka, äldre
mentorn som spottar ur sig visdomsord.
Clint Eastwoods drama är en stor besvi-
kelse som börjar berätta något viktigt för
att sedan förvandlas till en sportfilm med
den sedvanlig slowmotion-final.

Andreas Samuelson

Invictus
Morgan Freeman, Matt Damon

månadens
import

Susanne Biers Bröder (som det här är en
remake av) är en av mina absoluta favorit-
filmer. Jag hade en oerhört stark filmupp-
levelse när jag första gången såg den här
historien om den skötsamme killen som
försvinner i Afghanistan och om hur hans
strulige bror mer och mer ersätter honom
hos den familj han lämnat kvar. Kanske är
det därför som denna amerikanska variant
inte drabbar mig alls lika hårt. Det är fort-
farande en intressant historia, stämningen i
filmen är skönt Brokeback Mountain-esque
och skådespelarna är väl valda. Samtidigt
känns det lite för polerat och lite för dis-
tansierat för att kännas lika på riktigt som
i originalet. Fortfarande en sevärd film
och en stark historia (och en sedvanligt
snygg Gyllenhaal) men jag rekommende-
rar originalet. Andreas Samuelson

Brothers
Tobey Maguire, Natalie Portman,
Jake Gyllenhaal

ÅH VAD VI
LÄNGTAR!
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ara två saker skvallrar om att det

här faktiskt är ett debutalbum från

en vinnare i en av världens alla

TV-musiktävlingar (i detta fall Storbritan-

niens överlägsna Idol-syskon X-Factor):
A. Den obligatoriska ”vinnarlåten” på slu-

tet, som i Alexandras fall är ännu en cover

på Leonard Cohens Hallelujah (som är

gedigen, men kanske lite onödig) och 

B. Den lite osäkra spridningen på musika-

liska stilar som här spänner från inledande

danshiten Bad Boys via Beyoncé-aktiga

balladen The Silence till sextiotals-retron i

Bury Me. Men där tror jag det tar stopp, för

i övrigt finns här få likheter med de svens-

ka Idolpajsarnas framstressade coversam-

lingar. Det här är istället nästan genomgå-

ende en riktig angenäm skiva i favoritgen-

ren "brittisk, kommersiell listpop" där jag

gillar det mesta, men kanske helst väljer att

lyssna på dansrökaren Broken Heals skriven

av Red One, stjärnproducenten bakom

Lady Gaga. Så medan ingen minns Ke-

vin Borg (som vann Idol veckan efter

Alexandra vann X-Factor) ett drygt år efter

vinsten, åker fröken Burke runt världen

med ett album som på alla nivåer över-

trumfar den soloskiva hennes mentor

Cheryl Cole släppte ungefär samtidigt. Så

olika falla talangsåpa-ödets lotter.

Ken Olausson

Ladda ner:
Broken Heels, Bad Boys &
Bury Me

fokus

MUSIK

BRavoBurke!
Alexandra Burke “Overcome”
(Sony/BMG)

B

1. Hurts ”Wonderful Life”
Makalöst retrovacker deppelektro med
starka 80-talsvibbar med ett sprillans
nytt band från Manchester  som ni
bör ha ögonen på 2010.

2. Massive Attack ”Paradise
Circus”
Suggestivt och vackert där sångerskan
Hope Sandoval låter som Nina
Persson. Hade förmodligen klarat sig
även utan sin snygga hårdporrvideo.

3. Linda Bengtzing & Velvet
”Victorious”
Schlagerhomos rejoice! Linda är till-
baka (nu på engelska) och släpper åte-
rigen en ratad MF-duett (nu med
Velvet) under schlagersäsongen.

4. Didrik Solli-Tangen ”My
Heart is Yours”
Kempes norska ESC-hopp är en ung,
snygg operasnubbe och en låt i samma
nordiska avskalade balladanda som
Malenas Min stund på jorden.

5. Boyzone ”Gave It All Away”
Sista singeln med Stephen Gately på
sång är skriven av Mika och klart
bättre än vanligt.Videon är en enda
lång vacker men småcynisk gråtfest.

6. Goldfrapp “Rocket”
Första singeln från kommande albu-
met är en söt liten rakethistoria med
oh-oh-oh-refräng och 80-talsljud vi
inte hört sedan Van Halens Jump.

7. Star Pilots ”I´m Alive”
Vi har inte mycket till övers för band
som Star Pilots, men det här ratade
MF-bidraget är vinterns partyrökare.

8.Thomas Holm ”Nitten”
Ett år gammal dansk låt som fått nytt
liv i iPoden då vi upptäckt dess char-
miga video. Kolla upp på YouTube!

9. Jason Derulo ”In My Head”
Derulos uppföljare till Whatcha Say är
något snabbare, något rockigare och
helt utan smurfröst. Om det är bättre
eller sämre är en smaksak.

10. Ellie Goulding ”Starry Eyed”
Första singeln från tjejen som BBC
tycker vi ska hålla ögon mest på i år,
så då gör vi väl det. Men Under the
Sheets var en bättre låt.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa

”...En riktigt 
angenäm skiva i
favoritgenren

brittisk kommer-
siell listpop...”
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För bokning: www.tallinksilja.se 08-22 21 40*

*Serviceavg tillkommer, boka on-line så bjuder vi på den. Pris per/pers, begränsat
antal platser gäller utvalda avgångar t om 17.2 2010.

Galaxykryssning fr

35:–
Ingår: båtresa, 

del E4-hytt. 

Succén är tillbaka! Välkommen till nya schlager-kryssningar på
Galaxy. Det blir en 23-timmars kryssning som du kommer att min-
nas länge … A night to remember …

I vår satsar vi mer än någonsin på glittrande stjärnglans ombord
på Galaxy. Partaja ihop med några av våra mest populära schlager-
stjärnor och massor med andra artister.

Schlagerstjärnor
på Galaxy fr 35:–

Fest på Galaxy hela våren!
Massor med artister, schlager och party hela våren. Några exempel:
30/1 Magnus Carlsson, 5/2 Nordman, 13/2 Sheela, 18/2 Magnus Bäck-
lund, 19/2 The Wallstones, 26/2 Mange Schmidt, 4/3 Markoolio, 19/3
Micke Syd & Tommy Ekman, 9/4 Rigo, 10/4 Magnus Carlsson, 7/5 Pet-
ter, 13 + 14/5 Sara Lövgren och 4 + 5/6 Johan Becker. Välkommen till
en annan galax!

Det har gått 15 år sedan Sophies första platta
och “I´m the rain” är den nionde fullängda-
ren hon släpper. Jag gillar Sophie men det är
inte direkt så att man tänker ”undrar vad hon
nu hittat på för annorlunda” när man sätter
tänderna i en ny skiva.Allt känns igen, det
akustiska och de fina små slingorna av piano
och steel-guitar. Inget är dåligt men inget är
heller sanslöst bra. Det är skön lyssning och
de som redan är frälsta lär inte bli besvikna 

Peter Ludvigsson

Sophie Zelmani
I´m the Rain

Kvintetten från Dansbandskampen är långt
ifrån nyskapande på debuten.Visst, det är
okej att hålla fast vid gammaldags dansbands-
boogie Om bara låtarna är bra. Men vi bjuds
till större del en samling sega covers krydda-
de med några bleka nyskrivna låtar.Visst,
Vikingarnas pärla Hallå och nya Ett liv utan
dig svänger schyst, men att pilla bort allt
vackert i Öppna din dörr, och såsa till Hope &
Glory rejält ger inga plus i min dansbok. Jag
hade förväntat mig lite piggare material. RL

Zekes
En så´n natt

TiK ToK kan vara vinterns största och skö-
naste hit och den här skivan är än så länge
decenniets bäst säljande i USA. Inte illa för
en debutant! Själv tröttnar jag tyvärr ganska
fort på Ke$has Katy Perry-dängor (med
lite hårdare beats) om fester, pojkar och
stövlar, men får medge att Max Martin-
skrivna Kiss N Tell och tunga vocod-fiestan
Take It Off är grymma partyladdare. En
skiva som är kalas i små doser men tjatig i
längden. Ken Olausson

Kesha
Animal

Fem decibel Moneybrother-blås, två stråks-
kedar Weeping Willows och ett rågat mått
göteborgspop när Joel Alme följer upp hyl-
lade debuten. Joel gör höga anspråk på att
skapa storslagen pop. Stora känslor och raka
texter skrålas med avsiktlig falsksång ut i för-
vånansvärt vackra melodier.Visserligen gillar
jag kontrasten mellan det skeva och det väl-
polerade, men det stör mig också att Joels
svaga röst inte kan bära upp mer.Väl god-
känd hört-förut-pop. Pär Björkdahl

Joel Alme

Shut the 
fuck up, 
please

Knappt godkänd låt ljusår från
Push the Button och About You
Now. De tre orginalmedlemmar-
na tog tydligen med sig all hit-
känsla när de stack!

En låt,
En historia
Taio Cruz
”Break Your Heart”
Låten skrevs för Girls Alouds solo-
satsande Cheryl Cole men när
Cruz inte hörde nåt från skivbola-
get skrev han om den för sig själv.
Låten som varit Englandsetta
handlar om viljan att vara singel
och att man då kan såra folk som
söker nåt mer... Låten släpps snart
i USA, då med rap från Ludacris.

-55-

Sugababes 
”Wear My Kiss”

Waiting For the Bells
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”I hundarnas våld” av Don Winslow
uppläst av Lennart Jähkel 
(Voltaire Publishing)

ats, vad har du för läsvanor? 
– Det är väldigt olika. När jag

skriver själv läser jag nästan ingen-
ting.Andra perioder kan jag slurpa i mig tre-
fyra böcker i veckan utan problem. Och jag
är lite med böcker som med killar; jag märker
snabbt om det är nåt för mig eller inte.

Har du någon bok på gång nu?
– Just nu läser jag för ovanlighetens skull

en historisk roman, The pillars of the Earth, av
Ken Follett.

Vad tycker du om den?
– Jag gillar! Den är runt tusen sidor lång,

men jag har återupptäckt det sköna med att
förlora sig i en riktig tegelsten.

Vilka är dina bästa boktips?
– Min senaste älsklingsbok är faktiskt en

graphic novel. Den heter Fun Home och är en
självbiografi av Alison Bechdel. I samma
veva som hon kommer ut som lesbisk på col-
lege får hon reda på att hennes pappa är bög.
Några veckor senare
dör han i en mystisk
olycka och hon är
säker på att han begått
självmord. Fun home är
hennes återblickar på
barndomen och det är
sorgligt, roligt, vackert,
alldeles fantastiskt.
LÄS!

iza Marklund har skrivit en deckare
tillsammans med James Patterson.
Det var ett mycket klokt beslut. Det

senaste som Marklund skrivit på egen hand
har blivit för platt – det här är däremot en
riktigt bra thriller. En sådan thriller som man
vill se på film. Men så har hon ju haft en
mästare som medförfattare. Patterson är en
av världens mest säljande författare. Han har
sålt ca 170 miljoner böcker och hans Och
han älskade dem alla och I spindelns nät har

filmatiserats med Morgan Freeman.
Postcard Killers handlar om ett ungt vackert
par som åker på mördarturné genom

Europa. Innan de mördar skickar de ett
vykort till en journalist i staden. När turen
kommer till Stockholm hamnar kortet på
Dessie Larssons bord. Hon är en bisexuell
och självständig tjej och när hon börjar nysta
i fallen tillsammans med en mordutredare
från USA – som även är pappa till ett av off-
ren – ger hon inte upp i första taget.
Historien har alla ingredienser som en bra
thriller ska ha: lättläst, spännande, intressanta
karaktärer och ett oväntat slut.

”Postcard Killers” av Liza Marklund & 
James Patterson (Piratförlaget)

”Ett ungt 
vackert par som
åker på mördar-

turné genom
Europa”

L

En person. 
Ett boktips.
Mats Strandberg

et här måste
vara mitt bästa
ljudbokstips

ever.Ta förra årets mest
spänningsfyllda bok
och låt Lennart Jähkel
läsa upp den, bättre än
så blir det inte.
Historien handlar om knark, karteller och kor-
ruption i Mexico och USA och personporträtten
är fullkomligt briljanta.

en ljudbok

D

M

böcker
magdas

mördarduo
en bok jag ser

fram emot
”Mot ännu en sommar” av Janet
Frame (Bonniers)

En självbiografi – så privat att förfat-
taren avböjde publicering under sin livs-
tid. Den handlar om Janets alter ego
Grace, som tar ett avbrott i sitt skrivande
och börjar fundera över sitt rotlösa liv,
tärande prestationskrav
och förlamande sociala
konventioner. Hon
gör en resa, rent fysiskt
men också själsligt.
Och känner att hon
inte hör hemma
någonstans.

ullkomligt osannolik sann
historia om Kurt Haljby,
som hade ett förbjudet

förhållande med kung Gustaf V.
Haljby fick utbetalningar från
hovet som gjorde att han kunde
leva i lyx, men bakom allt låg räds-
la och utpressning. Boken är underhållande, färgstark och spän-
nande in i slutet.

F avid Baldacci är ett säkert kort
om man söker en kvalitetsdeck-
are och First family är inget

undantag. Ett barn kidnappas från en
födelsedagsfest på Camp David och presi-
dentfrun anlitar två privatdetektiver att
utreda fallet. Det ingen vet är att hon har haft en relation med en
av dem och allt förvandlas till en mardröm.

D

”Ers majestäts olycklige Kurt”
av Lena Ebervell & Per E
Samuelson (Norstedts) ”First Family” av David Baldacci 

(Pan MacMillan)

en
pocket

en
engelsk
pocket
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Närmaste vägen
till alla nöjen
Låt dig inspireras av världsstjärnor och lokala stjärnskott. Scandic har hotell-
paket med biljetter till konserter, teatrar och evenemang över hela Norden. 

Allt bokar du enkelt på: 
scandichotels.se/paket eller 
Scandic bokning och kundservice 08-517 517 00.
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Vanadis-
lunden

Obser-
vatorie-
lunden

Humle-
gården

Rålambshovs-
parken

Krono-
bergs-
parken

Tantolunden

 riksdalslunden

bring out the
roxy in you.

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

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gayma

STOCKHOLM GAY GUIDESTOCKHOLM GAY GUIDE
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Ladugårds-
gärdet

Skansen

Fåfängan

Vitabergs-

parken

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

REGNBÅGSMÄSSANREGNBÅGSMÄSSAN
vi firar livets alla färgskiftningarvi firar livets alla färgskiftningar

Sofia kyrka kl 18
 Södermalm

17 januari
21 februari

21 mars
18 april

16 maj

Sofia kyrka kl 18
 Södermalm

17 januari
21 februari

21 mars
18 april

16 maj

X GayMap
pdated daily
ww.gaymap.eu
w.qx.se/gaymap

BAR/RESTAURANT

Citta Vecchia, Mälartorget 15. Mån-tis 11-00, Ons-
Lör 11-01, Sön 12-22. Restaurang och bar.

Roxy, Nytorget 6,Tis-tors 17-00, Fre-lör 17-01 sön
17-00. Restaurang, bar och lounge.

Momma, Renstiernas gata 30, Mån-tis 17-23, ons-
tors 17-00, Fre-lör 17-01. Restaurang, bar och lounge

Tomrik mat & dryck, Österlånggatan 7, Sön-tors
15-00, Fre-Lör 15-01.

Torget, Mälartorget 13, Gamla Stan. Mån-fre 16-01,
lör-sön 13-01. Gaybar.

Side Track,Wollmar Yxkullsg 7, ons-lör från 18.00.
Söndagar 14-00. Gaybar och restaurang 

Monarki,Tulegatan 10,Tis-sön 17-01. Djs helger och
Music Quiz söndagar
Posithiva Gruppen,Tjurbergsgatan 29, ons 18-24, fre-
lör 19-24. Bar för hiv-positiva män.
Göken, Pontonjärsg. 28. Gayig kvarterskrog.
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 12-23.

KLUBBAR/CLUBS
Paradise, Kolingsborg, fredgar 22-03, pop och

schlager
Blitz Kolingsborg, 30/1 22-03, gay danklubb, love

sex intelligence clubbing with an attitude.
Salvation, Kolingsborg, 22-03. 13/2 22-03

Winter erotica dance club.
SLM,Wollmar Yxkullsg 18, ons 21-00, fre-lör 22-02.

Läderbar för killar. Medlemsklubb.
Wish Wollmar Yxkullsg 18, fest i SLM:s lokaler sista

torsdagen i månaden för kvinnor intresserade av fetish och
S/M..

Zipper Stockholm, Lästmakargatan 8. klubbkväll
lördagar 22-03.
Patricia, Stadsgårdskajen 152, sön 18-03.
Högkvarteret, Närkesgatan 8,Tis-Tors 18-24, Fre-Lör
18-01.

CAFÉ
Copacabana, Hornstullsstrand 3. Mån-tor 09-21, Fre,

09-19, Lör-sön 10-19
Chokladkoppen, Stortorget 18, alla dagar 09-23.

Egalia, Sveavägen 59, Fritidshäng för HBT:isar under
20 år. Öppet måndagar och tosrdagar 17-20.
Golden Ladies, RFSL, Sveav 59, ons från 17-19. För
kvinnor i mogen ålder.
Seniorcaféet, RFSL, Sveav 59, ons från 14.30. För
gaymän i mogen ålder.

ÖVRIGT
Regnbågsmässan, Sofia Kyrka,Vitabergsparken.

Nästa Regnbågsmässa den 21 februari klockan 18.00

SHOPPING
Hallongrottan, Bergsundsgatan 25, Mån-Fre 12-19,

Lör 12-17, Sön stängt. Queer och feministisk shop, böckr
och kuriosa.

Läderverkstan, Rosenlundsgatan 30a, Mån-fre 12-18.
Läderskräddare och shop med läderleksaker. Lagar även
läderartiklar. Se annons i QX på sidan 12.

EROS
Basement, Bondegatan 1b. Sön-tors 12-06, Fre-Lör 12-
08. Kabiner, Non Stop. Dark room, crusing area.

US Video, Regeringsgatan 76. Öppet dygnet runt.
Non Stop Crusing Area, Sex shop, Dark rooms

Manhattan, Hantverkargatan 49, Dagligen 12-06.
Stor videoklubb med shop.

DAILY UPDATED GUIDE IN ENGLISH/
DEUTSCH/DANSK/NORSK/SUOMI/SVENSKA
www.gaymap.eu or via mobil.qx.se 
choose gaymap

1

2

3

7

5

3

12

2

8

4

6

13

13

11

16

14

15

8

17

9

STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

9

8

10

StockholmFeb10  10-01-24  12.51  Sida 59



Annonssidor feb 2010  10-01-23  13.27  Sida 60



BAR/CLUB
Bee Kök och Bar,

Kungstorget 13-15, Öppet varje dag
- www.beebar.se
Club Barbee, Kungstorget 13-15,
Klubb lördag 22-03

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

Lust, Järntorgsgatan 4-6 32.
Club och restaurang. Sön-tors 17-
02, Fre-lör 17-03.
SLM, Haket Pub, 1:a Långgatan 32.
Bar och festkvällar. För datum,
slmgbg.nu eller qx.se/gaymap.

Queer, Park Lane,
Kungsportsavenyn 38. Sista fredagen
varje månad på Park Lane. Öppet kl
23-05 Två dansgolv house &
schlager Olika tema. Mer info
www.cum.se
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons.
18-01, Klubb fre-lör. 21-04.

Belle, Bellmansgatan 7. Onsd-torsd

20-01, Fre-lör 21-02. Olika fester på

helgerna. Se qx.se/gaymap för info.
Haket, Första Långgatan 32.Varje
fredag 17-02. Extra fester då och då
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 helgfri

måndag 16.30-18.00

Kondomeriet, Lilla Drottning-

gatan 1, Mån-tor 10.30-18, Fre

10.30-19, Lör 11-17, Sön 12-16.Tel

031-131069.www.kondomeriet.nu

GÖTEBORG GAY GUIDEGÖTEBORG GAY GUIDE

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
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BUTIK FREDRIK
Tisdag - Fredag 10.00 - 18.00

Lördag 11.00 - 15.00

Davidhallsgatan   9,    211 45  Malmö
+4640304567, info@butikfredrik.se

BAR/CLUB
Wonk@ A2,Adelgatan 2. Lördagar

23-04. Gay dans och partyklubb.

SLM,Ystadsgatan 13. Klubbkväll lörd

22. Specialfester se slmmalmo.se,

qx.se/gaymap eller mobil.qx.se

Pour les Pedés, Rasoir, Norra Val-

lagatan 62. Fre 21-01. Öppnar 26/2
Darkroom, Babel, Spångatan 38.
Queer klubb. Se qx.se/gaymap,
mobil.qx.se för info om festdatum.
TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20.
Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap,
eller mobil.qx.se, välj gaymap, för info
om festdatum.

CAFÉ
Chez Madame, Karlskronaplan 7,

Mån-fre 11-19, Lör-sön 9.30-17. eko-

logiskt queer café.

SHOPPING
Butik Fredrik, Davidshallsgatan 9,

Tis-fre 10-18. Lör 10-15. Designbutik 
Miss Juniversum,

Davidshallsgatan 19. Mån-fre 12-18,
Lör 11-16. Malmös kitschigaste
present och intredninsgbutik.

ÖVRIGT
Noaks Ark, Barkgatan 11, Mån-

tors 10-16, Fre. 10-15. Fik och
stödcenter för de av oss som lever med
hiv och våra närstående.
RFSL-Rådgivningen,
Drottninggatan 36. Mottagning Mån-
tors 09-16, Fre 09-12. 040-6119950

DAILY UPDATED GUIDE IN
ENGLISH/DEUTSCH/DANSK/
NORSK/SUOMI/SVENSKA
www.gaymap.eu or via
mobil.qx.se choose gaymap

MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE

Frågor eller oro kring hiv?

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

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap
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Playa del Inglés 4 498:-
Prisex per per person med del i tvårumslgh för två pers
på Jardin del Sol FFFF i Playa del Inglés, 1 v fr Arlanda 4/5.
Rabatten är avdragen i prisex. Begränsat antal platser.

JARDIN DEL SOL FFFF

Playa del Inglés 2 898:-
Prisex per per person med del i enrumslgh för två pers på
Corona Roja FF i Playa del Inglés, 1 v fr Arlanda 4/5. Rabatten
är avdragen i prisex. Begränsat antal platser.

CORONA ROJA FF

Bästa restipsen. Delfinsafari och tapas.

Regnbågsrabatter till
Gran Canaria.

Fina stränder, bra shopping, ett hett nöjesliv och svenskt högsommarväder året om.
Få resmål har en sådan perfekt semestermix som Playa del Inglés på Fritidsresors
Gran Canaria. I maj är det dags för den årliga Prideparaden och i samband med
den får du som läser QX 2 200:- regnbågsrabatt*. Ange bara bokningskod PRIDE

när du bokar på Fritidsresor.se/rainbow

Läs mer och boka på Fritidsresor.se, ring 0771 84 01 00 eller besök din närmaste resebyrå.

2 200:-
i Regnbågs-

rabatt!

Rabatten/bokning gäller alla paketresor till Playa del Inglés, San Agustin och
Las Meloneras med avresa från Arlanda 4/5. Den kan ej kombineras med andra
erbjudanden och gäller endast nybokningar på Fritidsresor.se/rainbow.
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”Folk är snabba att döma efter utseende”
n vanlig bild är att det är svår att
komma ut i en småstad. Hur var
det för dig?

– Jag var mer upptagen med att hantera att
min styvfar slog både mig och min mamma.
Jag tänkte inte på vad andra tyckte om min
läggning.

– Min biologiska pappa har jag aldrig träf-
fat, han stack innan jag föddes. Min styvfar såg
ut som en helt vanlig man med bockskägg,
men måste ha haft psykiska problem. Han
kunde anklaga mig för något som mitt små-
syskon gjort, och slå ett par slag med handfla-
tan. En gång hade jag fått stryk på gården, och
kom in med näsblod. Han sade åt mig att gå
och lägga mig. Klart att jag var ängslig för att
komma hem ibland, men jag sade aldrig något
utan trodde att det var mitt fel.

– När jag var fem, sex år gick jag alltid
med en vän till biblioteket och lyssnade på
Bröderna Lejonhjärta på ljudband. Det blev
väl en tillflyktsort, som försvann när vi flyttade
ut i skogen.
– Han slutade slå med tiden. Senare fick jag
veta att min moster hotat döda honom.
Tillslut sparkade mamma ut honom. Då tog
han med sig fågelburen han byggt till mig. Jag
var tio år och tyckte det hela var hemskt
orättvist.

Efter det skaffade jag pyrenéerhundar, som
blev mer familj än jag haft tidigare. En hund
sviker dig aldrig.

Kom du någonsin ut för din biologis-
ka familj?

– Ja, när jag var 32. Jag behöver inte ha
den familjen i mitt liv. Det är en bråkig familj
och behövde inte veta något. Min läggning

har aldrig varit något speciellt. Jag har alltid
vetat vad jag gillar, men inte alltid haft ord för
vad jag känt. Som liten hade jag en sagobok,
med två barn på framsidan – en pojke och en
flicka – och jag tyckte att pojken var finast.
Och mamma läste böcker från Jehovas vitt-
nen, med bilder på vackra, muskulösa män i
skägg som jag tyckte mycket om. Man kan
säga att Jehovas vittnen hjälpte mig att bli
bög.

Du har själv skägg.Vad är grejen med
skägg?

– Det är vackert! Skägg är mannens stolt-
het.

Vad skulle få dig att raka av det?
– Om någon hotade mig till livet.Annars

skulle jag inte göra det. Jag har till och med
fått min pojkvän att odla skägg.

Är det lite som i Killinggängets Ben
och Gunnar, att män med helskägg har
ett slags tyst brödraskap, att man upp-
märksammar varandras skägg med en
nickning på gatan? 

– Haha, jo, lite så är det väl.
Hur ofta får du höra att du är en

”björn”?
– Ofta, men jag ser mig inte som en björn.

Folk är snabba att döma efter utseende, särskilt
på Qruiser. Sedan läser de min dagbok och
förvånas över att jag kan skriva. Många utgår
dessutom ifrån att jag hänger på SLM och
klär mig i läder. Jag är vegan!

Vegan?
– Ja, när jag fick reda på hur de behandlade

grisarna på slakteriet i Kalmar, där jag bodde,
ville jag inte vara en del av köttindustrin. Jag
slängde ut kött, mjölk, skinnjacka – allt! Det
svåraste var att ge bort mina nyköpta Dr.
Martens-kängor.

På din Qruisersida länkar du just till
recept på veganmat. Du är också med i
klubben ”jag hade ett liv, sen kom bred-
bandet”.

E

en
person

text & foto mats bax
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– Jo, visst skulle jag må bra av mindre
Internet. Men jag har också träffat människor
därigenom som jag inte hade träffat annars.
Som min pojkvän i Skåne.

En annan av dina länkar handlar om
enneagram, hur man läser personligheter
genom siffror…

– Ja, och jag är en åtta. Jag tar för mig och
gillar att bestämma, i allt. I mitt jobb har jag
alltid haft chefsroller. Just nu är jag kriminalvår-
dare på ett fängelse och tar hand om buspojkar.
Man är medmänniska och hjälper dem.

Har du hamnat i den situationen att
din egen moral fått ge vika, där du fått
hjälpa någon som gjort något vidrigt?

– Ja, det var en man. Han hade misshandlat
sina barn… Men han behövde en ny chans.
Alla behöver fler chanser, tills de bättrar sig.
Om man hela tiden dömer någon utifrån något
personen gjort, så kan personen aldrig ändra
sig.

Skulle du ge din styvfar en andra
chans?

– Han är en tönt och kommer aldrig att
finnas i mitt liv. Om han kontaktar mig och
ber om ursäkt? Jag vet inte. Det kan jag inte
säga förrän han står där. Jag hoppas att jag skul-
le kunna förlåta honom.

”Man kan säga att
Jehovas vittnen
hjälpte mig att 

bli bög.”

Namn: Luka Sydstål. Qruisernick: Luka. Ålder: 37. Jobb: Kriminalvårdare. Bor: Stockholm (uppväxt i Småland och Blekinge)
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Se fantastiska filmen “Vildingarnas land”, men kolla
sedan upp skaparen av bilderboken som ligger till

grund för filmen: Maurice Sendak. Pugga, konstnär och män-
niskohatare med en vidunderlig produktion bakom sig.

Ett lästips som är ett lästips. Dodo Parikas gör
rena rama hjälteinsatsen när han summerar

1900-talets homolitteratur i den något torrt döpta “HBT
speglat i litteraturen”. Dennis Cooper och Liza Marklund
trängs med Radclyffe Hall i Parikas späckade genomgång.

Med filmen “Precious” får flatförfattaren och poeten Sapphire
äntligen sitt genombrott i Sverige. Det är hennes debutroman
“Push” som ligger till grund för den kritikerrosade filmen.
Kolla genast in den svensk/engelska utgåvan av romanen!

helgen var det dags igen.
Bakisfrukost med böggrannen G
på Pizzeria Midsommar. Den gör

gången tog han med sig sin bögpolare
A som en sorts bonus, och storögt lyss-
nade jag till berättelserna från deras del
av bögvärlden. Om brandlarmet på
Zipper. Om deras små charader på tun-
nelbanan där de försöker överträffa

varandra med fjolligheter för att
chockera resten av passagerarna. Och
om deras favoritspan:“Alltså den där
killen är så snygg att....han skulle få
komma i mitt hår!”.

En halv pizza senare var jag tvungen
att inse att till och med min koll på
nätdejting verkar förlegad.Vi vet ju alla
att många utöver sin “offentliga” sida

på qruiser också har en porrsida där
man raggar knapplösa knull.
Zipper-bögarna började nu prata om
sin tredje sida.Vi kan kalla den
Stasisidan.

Det går ut på att man skapar en fej-
kad identitet och sen börjar stöta
besinningslöst på killen man dejtar för
att se vad som händer. Är man lite
sofistikerad ställer man bara oskyldiga
frågor som:“vad gjorde du igår?”.
Svarar snubben “hängde ensam
hemma” medan ni i verkligheten käka-
de en romantisk middag tillsammans, ja
då är det något knepigt på gång.A
brukar också erbjuda sina kompisar att
stöta på deras pojkvänner från sin fej-
kade sida, men till hans stora förvåning
hade alla hittills sagt nej till det generö-
sa erbjudandet. Inte för att det hade

stoppat honom.
Där, över den flottiga pizzan, insåg

jag fördelarna med att vara okunnig
om de mer neurotiska sidorna av qrui-
serkulturen. Jag som redan tycker att
umgängesformerna där är patetiskt till-
krånglade och irriterar mig på den för-

härskande dubbelmoralen. Ofta har
personer jag känner igen från qruiser
en helt annorlunda framtoning när jag
hittar dem på internationella sajter som
GayRomeo eller Eurowoof. För att
inte tala om hur pimpinetta och pryda
de sedan är på Parship. Kanske är
Sverige ett för litet land för att man ska
våga vara öppet slampig? Kanske är vi
inte alls så frigjorda som vi gärna vill
inbilla oss?

Lyckligtvis utvecklas det ständigt
nya sätt för bögar att stöta på varandra.
Själv har jag de senaste veckorna testat
Grindr, en bögapplikation för Iphone.
Grindr är en sorts gaydar på riktigt,
som rapporterar vilka bögar som finns i
närheten och hur långt borta de är.
Samma funktion finns numera också på
Qruisers mobilsida, men Grindr är
renare och avskalad. En bild, fakta om
längd och vikt och en mening som
presentation. Ett sorts nätraggningens
twitter.

I Stockholm är det i och för sig
mest the usual suspects som dyker upp
i telefonen. Samma fejs som man redan
kollat in på qx. Men det kan faktiskt
räcka med att sätta sig på stockholmstå-
get mot Skåne för att saker och ting
ska hända. Redan när tåget rullade in
på Malmö Central fick jag de första
nyfikna Grindr-messen. Och tjänsten
fungerar precis lika bra på Manhattan.
Eller i Brooklyn. Och öppnar upp för
en helt ny, och kanske skrämmande,
innebörd av begreppet sista minuten-
raggande.

Men även Grindr har sina gränser.
Inte för mycket snusk på profilbilderna.
Och man får inte posera med gevär
(oklart dock om det är ett förbud mot
vapen eller för fjollor som låtsas vara
butchiga). Men den allra största förde-
len? Att alla potentiella ragg är apple-
användare.Aldrig mer pc i sängen!

”den där killen är
så snygg att....han
skulle få komma i

mitt hår!”

I

kulturpuggan: 

”är Sverige ett för litet
land för att man ska våga
vara öppet slampig?”

[karmaknull]
månadens glosa:

En god gärning förbättrar din karma. Ge bort dig själv som present till någon som inte
förtjänar dig nästa helg. Karmaknull, så mycket mer glatt och solidariskt än pity fuck.

Månadens kvarsittning...
Sydsvenskans chefredaktör tyckte att RFSL-rådgivningens annons var
stereotyp och stoppade den. Jag håller med.Vem bestämde sig för att
osynliggöra butchflatorna? Å andra sidan blev väl knappast saken bättre
av att censurera de nakna femmeflatorna också? Skäms Sydis, in i
skamvrån!.

SE:

LÄS:

guldstjärna:
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rogerwilson

PÅ BESÖK I CHAMPAGNE. NYFIKEN PÅ BOBBY ODUNCU. 
51 SAKER ATT SE FRAM EMOT I HÖST. MATS STRANDBERG.
LYKKE LI. SARA LÖVESTAM SLÄPPER BOK.

SEP
2009

HETASTE
HÖSTMODET

MANNEN, MATEN, MYTEN. BACKSTREET BOYS. PETER JÖBACK. 
19 FRÅGOR TILL TINA NORDSTRÖM. TRE PERSONER,
TRE MIDDAGAR.  ARUBA. LESBISKA VARDAGSHJÄLTAR.

OKT
2009

OLALAURITZSON
BÖGARNA & TÖNTARNA PÅ EFTERFEST.  STRAIGHTA KILLAR SOM HAR 
KILLSEX I SMYG. 19 FRÅGOR TILL MARIA MONTAZAMI. EMILIA & STEFAN
NYSTRAND VIKER UT SIG. IDOL-MARIETTE. ROBINSON-ANNIKA. BERLIN.

NOV
2009

KENTHELP
FALLINGINLOVE

nominerade
tillgaygalan
Petra mede gör gaygalan. Westlife-mark. peking.
Eddie Izzard. jari ketola hjälper dig komma igång. 
mr & Miss gay. fattig miljonär. peter häggström.

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 340 kr.
www.qx.se/shop
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Från filmen ”Precious”.
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”FÖR DIG SOM GILLAR 
ATT SKRATTA…”

Metro
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Här nere ligger restaurangen där frukostbuffén 
inbjuder till löjligt långa frukostar. Senare på

dagen kan du välja mellan internationella 
rätter och lokala specialiteter.

Poolområdet: fantastiskt. 
Antal barnpooler: 0.

Några trappor ner ligger hotellets Wellness-avdelning. 
Här finns det mesta: spa, massage, gym, yoga och
skönhetsbehandlingar. Men garanterat inga barn.

Prime Lounge ligger i hotellets entré.
Här kan man träffas över ett glas vin, 

en drink eller en kopp kaffe.

SUNPRIME ATLANTIC VIEW SUITES & SPA �, 
PLAYA DEL INGLÉS, GRAN CANARIA. 1 VECKA FRÅN 5.375:-

Pris per person i Junior suite för 2 personer.
Avresa från Arlanda den 12 maj. Begränsat antal platser.

SUNPRIME RESORTS ÄR VÅRT HOTELLKONCEPT FÖR VUXNA SOM RESER UTAN BARN. HÄR HAR VI SATSAT EXTRA PÅ INREDNING, RIKTIGT
BRA MAT, ETT STORT UTBUD AV VINER OCH ETT SPA MED ALLA TÄNKBARA MÖJLIGHETER. IDAG HAR VI TVÅ SUNPRIME-HOTELL PÅ SÖDRA
GRAN CANARIA, RIVIERA BEACH & SPA OCH ATLANTIC VIEW SUITES & SPA SAMT ETT NYTT PÅ TENERIFFA, CORAL SUITES & SPA. BOKA PÅ
VING.SE OCH FÅ 1.500:– RABATT PER BOKNING PÅ SUNPRIME RIVIERA BEACH & SPA OCH CORAL SUITES & SPA. BOKAR DU ATLANTIC VIEW
PÅ VING.SE FÅR DU 500:– RABATT. RABATTEN ÄR AVDRAGEN I PRISET OVAN, GÄLLER NYBOKNINGAR OCH ETT BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. TEL 0771-995 995.

LÄS MER OM GAY PRIDE-FESTIVALEN PÅ WWW.GAYPRIDEMASPALOMAS.COM

Sunprime stöder

Gay Pride Maspalomas 2010 
Under perioden 1–15 maj samarbetar vi med arrangörerna av Gay Pride-festivalen i Playa 
del Inglés på Gran Canaria. Då arrangeras massor av evenemang på orten. Ett tips! Reser
du ensam kan du bo i eget rum på Sunprime Atlantic View Suites & Spa – utan extra avgift!
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