
Ny singel. Nytt album. ny look. miss agnes är tillbaka. 
i en exklusiv intervju berättar hon om framgången, 
kärleken och om att vara internationell gayfavorit.
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EGYPTEN 
GRAND RESORT
HURGADHA

1 VECKA MED AVRESA FRÅN ARLANDA 17 JAN 2012.
PRISET GÄLLER PER PERSON.

FÖRR 5.399

KANARIEÖARNA  
ATLANTIDA
TENERIFFA

1 VECKA MED AVRESA FRÅN ARLANDA 17 JAN 2012.
PRISET GÄLLER PER PERSON.

FÖRR 12.100

THAILAND 
SUNWING 
RESORT

2 VECKOR MED AVRESA FRÅN ARLANDA 23 NOV 2011.
PRISET GÄLLER PER PERSON.

FÖRR 4.800
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Köp en skön, effektiv 
ansiktsbehandling och du får 
ett prova på kit med 7 st 
Exuvianceprodukter som räcker
ca 2-3 veckor (värde ca. 200:-)

Tag med denna kupong vid Din första 
Exuviancebehandling.  Gäller fram till 31/10 2011, 
endast en gång per person.

QX10
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Bestickset Boston, 24-del, från WMF 1500:–.
Platinum tallrik 27 cm 370:–, djup tallrik 
21 cm 250:–. Båda från Royal Copenhagen.

Styline vattenkokare 1,5 liter 1000:– och 
Styline brödrost 1000:-. Båda från Bosch. 

NK GLAS, PORSLIN & KÖK 

UTFÄRDA KLASS 1-VARNING I KÖKSSALONGEN.
När stormarna ylar och himlen grånar, se till att hemmets viktigaste rum håller stilen. 
Färgstarka assistenter, snygga kopparkastruller och alla nödvändiga redskap för att 
baka saftigt lantbröd, gör det ju så mycket trevligare att bjuda in till middag och höstfika. 
Välkommen förbi NK Glas, Porslin & Kök innan rusket sätter fart.
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NK GLAS, PORSLIN & KÖK 
NK STOCKHOLM: MÅNDAG–FREDAG 10.00–20.00. LÖRDAG 10.00–18.00. SÖNDAG 12.00–17.00. HAMNGATAN. 08–762 80 00.

NK GÖTEBORG: MÅNDAG–FREDAG 10.00–19.00. LÖRDAG 10.00–17.00. SÖNDAG 12.00–16.00. ÖSTRA HAMNGATAN 42. 031–710 10 00. NK.SE.

Rowenta termosbryggare i silver/trä 2000:–.
Kaffebryggare Chambord Bodum från 580:–.
Kaffekvarn Gran Machinino från Isomac 3900:–. 

BYT SKÄRVORNA TILL NYTT PORSLIN.
Endast hos NK Glas, Porslin & Kök hittar du Gustavsbergs porslinsgaranti. 
Om olyckan är framme byter du enkelt det trasiga mot nytt.
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frisörerna mattias & patrik 
staratr nytt märke ihop.
sid. 18
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Agnes har just nu en hit med
Don´t Go Breaking My Heart.
QX träffade vår hetaste pop-
stjärna och pratade om den
nya heta stilen, gayscenenerna
och utlandsframgångarna.

Vad har komikern Nour El-
Refai gemensamt med
Wolfgang Amadeus Mozart?
Mer än man kan tro.

Det började med en taffligt
tecknad kortfilm på en film-
kurs. Idag är South Park en
kultserie som följs av tre
miljoner tittare i USA – och
ännu fler på internet. Och
bögarna har varit med ända
från början.

I somras var Tam Nguyen i
Stockholm för att vara med på
Pridefestivalen. Efter några år
utomlands ska hon 
troligtvis flytta hem till
Vietnam där en spriande hbt-
rörelse börjar ta form.

Hela uppväxten dunkade
hjärtat samma rytm: lämna 
mig inte, lämna mig inte.
Nu berättas den smärtsamt 
närgångna berättelsen om
pojken som växte upp till 
att bli skådespelaren, bögen
och pappan Rikard Wolff.

Tre snygga grabbar visar
höstens trendfärger i 
stiltig hotellmiljö.

Han är händig, snygg, gay, kan dansa och sjunga, är tv-kändis, bor i ett fantas-
tiskt hus som han inrett själv – och är dessutom singel. Detta är ingen för-

täckt kontaktannons, utan en helt seriös artikel. Möt Jimmy Schönning!

För 17 år sedan hände något som Ola Lauritzson inte har kunnat släp-
pa. Miljardären Carl-Eric Björkegren försvann. Nu ger GI-gurun ut
en bok om det olösta mysteriet.

ola 
romandebuterar

amazing 
agnes

nour el-refai
spelar man

så gay är 
south park

äntligen hemma - hos Jimmy

vietnambesök

rikard wolff
med egna 
ord

mode: en svit 
för tre...

månadens omslag
agnes - 
tillbaka med ny
look, ny singel och
nytt album

alltid i QX

10. Ledare: Nour förvånar
14. Krönika: Mian Lodalen
36. EGO med Stefan Nilsson
44. Fitness: Jari Ketola
48. Film: Niceville
53. Böcker: Ulrika Larsson
58. Musik:The Sound of Arrows
62.TV:Anton i badet
72. En Person: Isak
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Jag gillade hår 
innan jag gillade 
killar”

Mattias Stafsing 
Sid 18

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

36

30

24

50 34 38

54

60

omslagsfotograf:
Peter Knutson

21

Innehåll2okt  11-09-25  15.47  Sida 9

      



n kallar sig för ”heterosexuell och lesbisk”. En annan anser sig
ha blivit ”straightförklarad”. QX oktober innehåller nya
begrepp...

Varje år går jag på kalas hos en vän. Förutom att det alltid brukar vara
otroligt kul, påkostat och klackarna i taket framåt natten när DJ:n höjer voly-
men brukar det även vara väldigt mycket folk på kalaset. Homo som hetero.

Eftersom man just är hemma hos en gemensam bekant blir det alltid
avspänt och alla pratar med alla. Och precis som en Las Vegas-slogan kan
man säga ”det som händer på kalaset, stannar på kalaset”.

På kalaset brukar det ofta vara ett par kända personer som är
öppet gay - i alla fall där. Men inte offentligt. Förra året var till
exempel en av Sveriges mest kända kvinnor där med sin tjej.

Vi pratade rätt avspänt om hennes tankar kring att ta steget ut
eller ej och om det skulle slås upp stort i kvällstidningarna.

Jag önskar självklart att hon skulle komma ut. Nu. Och helst i QX.
Men det skulle aldrig falla oss in att outa en person.Alla måste själva få

välja tid och plats när det är dags att berätta för sin
omgivning och hela världen. Och en del väljer ju att

aldrig någonsin prata om det. Jag har alldeles för
stor respekt för människors intergritet och egna
val för att tvinga ut dem, man vet aldrig vad de
har för familjerelationer eller hur de känner för
hela den offentliga biten.

Vi okända kan ju sitta på tunnelbanan
eller bussen och vara en i mängden. För

en av Sveriegs mest kända personer är
det en omöjlighet.

Och alla har ju inte samma
självförtroende och tar lika lätt på
det som Anton Hysén.

I det här numret berättar däremot Nour El-Refai att hon kan bli så
irriterad över att det inte har uppmärksammats mer att hon har varit tillsam-
mans med kvinnor.

Det förvånar mig lite. Samtidigt som det känns uppfriskande.
Jag trodde kanske att det var det optimala beviset på att man kommit en

bra bit på vägen i HBT-kampen i Sverige.Att vara ihop med någon av
samma kön behöver nödvändigtvis inte resultera i en löpsedel.

Nour menar dock att anledningen till att det inte uppmärksammats beror

på att hon inte exkluderar männen, då är det inte lika intres-
sant. Bisexualitet tas inte på allvar.

Nu kallar sig Nour visserligen inte för bisexuell, hon
säger istället ”Jag är heterosexuell och lesbisk”.

Läs mer på sidan 24 om Nour som är aktuell i pjäsen
Amadeus på Örebros Länsteater där hon spelar självaste
Mozart…

Någon som aldrig behövt komma ut är Äntligen Hemmas
inredningsexpert Jimmy Schönning. Han har aldrig varit
någon smygis säger han, ändå anser han sig vara ”stra-
ightförklarad”.Vad det innebär kan du läsa på sidan 34.

Själv ska jag fortsätta läsa Rikard Wolffs självbiografi
Rikitikitavi. Ett stycke homohistoria! 

Ha en skön oktoberhöst!

ingång

nour förvånar mig

]”alla har ju inte samma själv-
förtronde som Anton hysén”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– SNK, Nautiska Magasinet 
och MQ.

Magnus Dahlberg
Annons

– MQ,Topman och H&M.

Desirée Nordin
Traffic 

– Önskar att jag tyckte mer om
att handla kläder. Kanske vill

någon vara min personal shopper?

Mats Bax
Frilans 

– Jag adhd-handlar där jag hittar något
i förbifarten, men Nikolaj d'Étoiles för

kavajer, Below och... Carlings? 

Ronny Larsson
Redaktör 

– H&M, Bershka,American 
Eagle Outfitters 

Hej Redaktionen: Tre klädesbutiker där du helst handlar?

fakta: tidningen qx 

På resan till San
Francisco återupptäckte jag
”Tales of the city” och läser
och njuter återigen av boken.

Först ville han hjälpa andra
mobbade HBT-ungdomar. Sedan
tog han livet av sig när mobbingen
blev för plågsam. R.I.P. Jamey, 14 år.

JA. nej. Pekka Heino är som
klippt och skuren för program-
ledarrollen i Go’kväll.Alltid
påläst.Alltid uppsluppen.

JA.
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Boka på Fritidsresor.se eller ring 0771–84 01 00. Besök din närmaste resebyrå.

Bara hos
Fritidsresor!

Paradis med egen ö.
Evason Phuket & Bon Island, utanför Rawai, hör till Thailands mest paradisiska 
hotell och är med sin miljöprofil unikt i sitt slag. Du bor avskilt på en sluttning 

mot Andamansjön med naturligt vacker lyx och inredning av naturmaterial som 
trä, bomull och linne.  Från piren går longtailbåtarna ut till den privata stranden 

på ön Bon Island. Läs mer och boka på Fritidsresor.se. 

Deluxe Evason Phuket & Bon Island FFFFF 
2 veckor 14 048:-*

Fritidsresors Thailand

Pris per person med del i dubbelrum inkl. frukostbuffé på Evason Phuket & Bon Island på Rawai beach, 2 v fr Arlanda 25/11. Begränsat antal platser.
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acob Hultgren är en av de
modelldrömmande killarna som
dyker upp i Kanal 5:s nya webbse-

rie Modelljakten. QX kollade hur mycket
modellmaterial gaykillen från Ronneby
egentligen är.

Vad är Modelljakten?
– En gång i veckan visas det på Kanal

5:s webb och programmet går ut på att
vinna ett modellkontrakt. Och som ni för-
står är det både tjejer och killar som tävlar.

Varför sökte du?
–Det har alltid varit en dröm att vara

modell för mig, och jag har gått visningar
och gjort lite jobb åt olika uppdragsgivare.

Måste man inte ha väldigt stort
självförtroende för att söka till en
modelltävling?

– Jo, men det har jag. Mitt självförtro-
ende är på 110 procent och jag har alltid
stått upp för vad jag tycker och vem jag är.

När såg du senast dig själv i spe-
geln?

– Det var en kvart sen. Jag tillbringar
alltid för mycket tid framför spegeln, säkert
en och en halv timme innan jag ska ut på
stan. Håret ska vara perfekt och kläderna
måste matcha.

Hur snygg är du på en skala från
ett till tio?

– Åh, det är en hemsk fråga för folk
tycker man är korkad om man svarar tio.
Men äh, jag säger det. Jag är ju nöjd med
mig själv.

Hur var uttagningarna?
– Man träffade en jury och fick berätta

om sig själv. Jag var lite nervös men kände
att det gick rätt bra ändå. Jag behövde inte
klä av mig men de såg nog att jag var i rätt
bra form eftersom jag hade tajta kläder.

Vad gör du när du gör dig i ord-

ning på morgonen?
– Förutom hår och kläder så sminkar

jag hela fejset från grunden: Foundation,
täcker fula märken, pudrar, fixar ögonbry-
nen...ja, typ så.

Vem är din modellfavorit på kill-
sidan?

– Jag har ingen killfavorit. Tyra Banks
är min stora favorit. Och i och för sig gillar
jag Miss Jay också, Det skulle vara en
dröm att gå en catwalk-lektion hos honom.

Hur håller du dig i form?
– Jag gör inte så mycket alls förutom att

jag går lite ibland. Jag är i bra form efter att
ha ridit i elva år.

Vilken tidningsomslag skulle du
helst pryda?

– Amerikanska Style Magazine.
Är det en fördom att modeller är

korkade?
– Ja, det tycker jag. Jag tror mer på för-

domen om att blondiner är korkade
(skrattar).

Namn: Johan Alf Jacob Hultgren
Bor: Helsingborg
Civilstånd: Singel sedan två månader.
Drömkille: En musklad man i 30-35 -

årsåldern med bruna ögon och mörkt hår.
Intressen: Gå visningar och rida
Ser helst på TV: Sex & The City, Sol,

fest & oroliga föräldrar, och Total Blackout, där
jag faktiskt var med och kom tvåa.

Ronny Larsson

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

itatet i Anders Öhrman le-

dare i oktobernumret 2001

löd så här: ”Att titta i gamla

nummer av QX är som att öpp-

na sin gamla skolkatalog: bekan-

ta ansikten på alla bilder, fast li-

te yngre, och i många fall lite

oskyldigare”. Det är bara att

hålla med, vi får bland annat

träffa en 28-årig Andreas Lunds-

tedt som gör karriär med Alca-

zar i Italien där ju ”Crying at

the discoteque” blev en riktig

monsterhit och mer än 250000

singlar såldes i Europa! QX ut-

sände Stellan Nilsson hade träf-

fat en 33-årig Kylie Minogue då

hon var albumaktuell i dagarna

och brottarhiten ”Cant get you

out of my head” regerade på lis-

torna. Kylie avslöjar att hon är

totalt odivig och skulle behöva

ta divalektioner av någon av sina

bögkompisar. På bioduken ha-

de Moulin Rouge premiär och i

på Dramaten i Stockholm hade

musikalen Cabaret premiär med

omslagsflickan Malena Lazlo i

huvudrollen.Victoria Beckham

släppte album och fick en trea i

betyg av QX.

PL
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Prenumerera 
på qx. 12 nummer 

för 340 kr. 
www.qx.se/shop

Modell-
material
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ag noterar att få har note-
rat, men eftersom jag är
en feministnörd hade jag

koll på att det kunde hända
innan det hände. På dagen, nittio
år efter det att kvinnor fick
rösträtt i Sverige, får Danmark sin
första kvinnliga statsminister. Sist
i Norden var vi med att införa
allmän rösträtt och efter danska
valet blev Sverige ofrånkomligt
sämst i klassen även i statsminis-
tergrenen. Men vi fortsätter ge
sken av att vi är bäst i världen på
jämställdhet. Det är rätt komiskt
faktiskt. När Anneli
Jäätteenmäki blev statsminister
2003 var Finlands gaymamma
och före detta ordförande i
SETA (finnarnas RFSL)Tarja
Halonen redan president. På
Island vågade de till och med
rösta fram en flata till statsminis-
ter i Johanna Sigurdardottir
och Norge fick sin Gro Harlem
Bruntland redan för trettio år
sedan.

Men i gamla Svedala lät vi
tåget gå när vi hade chansen med
Mona Sahlin. Här fick Alliansen
till och med draghjälp av gamla
sossegubbar som Björn
Rosengren, Kjell-Olof Feldt
och Göran Persson, som bara
veckor före valet 2010 gick ut
och dissade sin ordförande. Det
måste ha varit första gången i
världshistorien som medlemmar
sänker sitt eget parti- mitt i en
valrörelse. Själv fastnade jag en
sen kväll under den här tiden på
ett tåg, och i samma vagn satt
riksdagens gamle talman Thage
G. Pettersson och jag frågade
honom: vaffö gör di på detta
viset? Han verkade inte heller
fatta vad som pågick.

”Har du någon kontakt med
Göran nu för tiden då?” fortsatte
jag och han nickade och lovade
att ta honom i örat, men då var
det i senaste laget och skadan
redan skedd.

Jag har aldrig varit sosse och
jag tänker inte be om ursäkt för
att jag inte röstade på S i förra
valet - trots att det hade kunnat
ge oss en utomordentligt ihärdig
hbt-kämpe som statsminister.
Men jag skäms över att jag inte
stod upp för henne när hon så
gott som dagligen bespottades.
Jag borde ha drämt näven i bor-
det när Mona Sahlin hånades i
media, av motståndare och sina
egna. Jag borde åtminstone gett
ifrån mig något enda litet pip,
inte minst med tanke på att hon i
begynnelsen var en av få som
stod upp för oss, men jag gjorde

ingenting. Förlåt Mona!
Desto mer alert var Jonas

Gardell som i ett försvarstal för-
sökte förstå män som hatar kvin-
nor. ”Jag tror att man hatar att
hon inte ger sig. Hon var ju nere
för räkning, utslagen, besegrad.
Man hade ju blivit av med
henne. Hon borde ha försvunnit
stukad med sina blöjor och sin
jävla tröstchoklad.

Men käringen kom tillbaka! I
vilken annan berättelse som helst
hade hon varit Hjälte. Om hon
varit man vill säga.”

Eller bott i ett annat land.

Som exempelvis Liberia, som
röstade fram Ellen Jonson-
Sirleaf till presidentposten 2005.

Och upphovsmän (kvinnor)
till böcker om rösträttskvinnor
sitter nu i teve och journalisterna
har inte hört talas om någon
enda av våra demokratipionjärer
och jag tänker: heder åt författar-
na som porträtterar dessa hjältin-
nor och hjälper oss att inte
glömma. Själv lägger jag mig en
annan av dem, Elise Ottesen
Jensen: mest känd för hur hon
provade ut pessar, höll flammande
upplysningstal under tältdukar
och i dikesgrenar, satte nödställda
i kontakt med läkare som utförde
aborter då det fortfarande var

förbjudet enligt svensk lag och
som grundade RFSU. ”Ottar
och Kärleken” av Gunilla
Thorgren ger en förnyad bild av
vår största kämpe för sexuell fri-
het och det är en bok att sluka.
Ottar slogs inte bara inte bara
internt i RFSU för att tygla åsik-
ten att homosexualitet var en
sjukdom, utan svarade outtröttligt
på de avgrundsrop av ångest som
våra forna olycksbröder- och
systrar gav uttryck för i brev till
henne, förhindrade säkert många
självmord och satte homon i
kontakt med varandra. Ett slags

koppleriverksamhet som hade
kunnat straffa henne hårt, då sex
mellan personer av samma kön
betraktades som en kriminell
handling. Länge var hon ensam i
kampen för homosexuella.

Lite pinsamt att medge, men
det här var en nyhet för mig. Jag
som trodde jag kunde mesta om
Ottar, för att inte säga homohis-
toria.

Det är aldrig för sent att lära
sig det man trodde att man redan
visste. Inte heller att försöka hålla
döda som levande hjältar vid liv.
Ibland kanske också, trots att det
är i elfte timmen, säga förlåt.

mianlodalen

”Men jag skäms över att jag 
inte stod upp för henne när 

hon så gott som dagligen 
bespottades. ”

j

KRÖNIKA

”vi ger sken av att vi är bäst 
i världen på jämställdhet”

-14-
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Upplev en närmare relation.
I en relation hjälps man åt att göra det svåra lite enklare. Som Premium-kund 
i Swedbank har du en personlig relation till en av våra Premium-rådgivare. 
Din rådgivare håller reda på räntor, bolån, aktiekurser åt dig och arbetar för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för din ekonomi. Tillsammans kan ni 
få din privatekonomi att växa.

Läs mer och ansök på swedbank.se/premium

 
 

Bli
Premium-

kund!
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Göta Lejon Produktion presenterar

————————
————————
S T OR  ENSEMBLE ————————

————————
OCH  ORKES TER

SE TRaiLER!

 
MISSA INTE 

ÅRETS STORA 

SUCCÉMUSIKAL! 

 ”GRÖNA PRISER” 

TORSD+SÖND!

Regi Morgan alling  • Översättning och sångtexter Calle Norlén 
Koreografi Fredrik Rydman och Jennie Widegren

”Jag gåR aLL iN OCH gER dEM  

 FEM av FEM” P4 Radio Stockholm ”MåNS BRiLJERaR i 

BLixTRaNdE SHOW”
aftonbladet

Foto: Peter Knutson

Bilj: ticnet.se, 077-170 70 70. göta Lejons kassa 08-505 290 00. Resepaket: sj.se/upplevelser, 0771-75  75 75, SJ Resebutik.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————Regi Morgan Morgan aalling lling lling lling  Översättning och sångtexter Calle NorlénCalle NorlénCalle NorlénCalle NorlénCalle NorlénCalle NorlénCalle NorlénCalle Norlén

Måns Zelmerlöw •  Lisette Pagler •  Loa Falkman •  Anton Lundqvist

OM LIVET INTE
ÄR EN SCHLAGER LÄNGRE
Är du utsatt för våld eller hot eller andra kränkningar? Av RFSLs Brottsofferjour får du som 
HBT person, professionellt stöd och någon att tala med. Du når oss på 020-34 13 16 och på 
webben. Vi finns också för dig som tror att någon i din närhet är utsatt.

rfsl.se/boj
020-34 13 16

Halvsida 2010 QX.pdf   1   2010-10-14   10.58
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lera av er som läser QX
följer säkert också flera
av bloggarna på qruiser

och har kanske läst om Håkan
Svensson som under 100 dagar
via träning och omlagd kost ska
gå ner i vikt samt hitta en sunda-
re livsstil.Till sin hjälp har han
personliga tränaren Jari Ketola
samt GI-gurun Ola
Lauritzson.

Tre veckor in i Håkans utma-
ning ringde vi upp och tog pul-
sen på honom.

Håkan berätta, hur har
det gått?

- Det har gått jättebra och
du ringer vid precis rätt tillfälle,
ställde mig precis på vågen efter
träningen och jag har gått ner
3,5 kilo. Jag är så nöjd och kän-
ner mig uppåt.

Vad har varit svårast hit-
tills?

- Att gå på fest utan att
dricka vin. Det blir så tydligt vid
sådana tillfällen och andra kan-
ske känner sig hämmade och vill
inte heller dricka, det blir nästan
att jag försöker undvika för
mycket fester.

Hur mycket tränar du?
- Tre gånger i veckan på

gym varav en med personlig trä-
nare, men sen har jag ju också
mina kvällsövningar. Jag ska
träna olika muskelgrupper varje
kväll, och det kan vara tufft när
man har slumrat till i soffan
framåt kvällen och inser att
”ojdå, nu måste jag kliva upp
och köra situps” (skrattar).

Vad tycker du om maten
(Olas GI-boxar, reds anm)?

- Den är jättebra och då är

jag ändå kräsen.Visst skulle jag
vilja ta lite påfyllning ibland men
det går ju tyvärr inte. Laxfilén
och fläskytterfilén tillhöra mina
favoriter.

I ”Du är vad du äter”
halkar deltagarna alltid dit
och Anna Skipper kommer
farande, har du halkat dit
någon gång?

- (skrattar) Nej, jag är en täv-
lingsmänniska och jag tror det är
lite som att sluta röka, man måste
bara bestämma sig. Jag älskar
godis men efter två veckor släpp-
te sötsuget vilket förvånde mig.
Jag var nyligen i Italien på jobb-
resa och då var det trist att inte
få äta pasta. Men enligt Ola får
jag äta en deciliter pasta så när
jag blev bjuden på middag av en
leverantör sista kvällen beställde
jag en liten rätt med tre tortellini
som faktiskt får plats i ett decili-
termått om man verkligen pres-

sar i dem (skrattar). Men vinet går
inte att ersätta har jag kommit
fram till. Det är inte gott med
Ramalösa mango till en fin
entrecote.

Hur har responsen varit
på bloggen?

- Positiv! Och det är många
som delar med sig av sina tips,
och sen är det också en del som
är kritiska och skriver att ”det
där klarar du aldrig” men det
tycker jag faktiskt bara är roligt,
det gör mig mer sporrad dess-
utom.

Vad tycker du om ditt
nya gym?

- Det är en dröm! När man
tränat klart och känner sig nöjd
så får man dessutom komma ut i
detta lyxiga omklädningsrum
med fantastiska duschar och
ansiktsmasker och annat. Det är
ett paradis!

Drygt två månader kvar,
kommer du att klara det
här?

- Absolut, jag har en vecka
kvar med GI-boxarna, men jag
tänker faktiskt förlänga det ett
tag för det fungerar så bra. Och
på bloggen lade jag nyligen upp
bilder från en helgmiddag jag
gjorde utifrån Olas recept. Ola
kommenterade och tyckte att vi
kanske borde göra en kokbok
ihop, jag blev jätteglad!

Peter Ludvigsson

Följ Håkans utveckling på:
http://blog.qruiser.com/

operation100dagar

f
hallå håkan, Hur går det?

”Det är inte gott
med Ramalösa mango

till en fin 
entrecote!”
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Håkan i mitten
med Ola (t.v.) 
och Jari (t.h.)
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ästkustbaserade Patrik
Lernberger och Mattias
Stafsing är frisörer, stylister och

trendanalytiker. Patrik kanske är mest känd
för att ha stylat om ”Britta från Skövde” i
SVTs Gokväll medan Mattias är mannen
bakom Charlotte Perellis hår. De har
alltså arbetat med allt från grått tanthår till
fluffigt galahår, och den här hösten lanserar
de 14 produkter under namnet
LernbergerStafsing. Nio vårdande produkter
som schampoo, balsam och olja, resterande
fem är stylingprodukter.Alla produkter är
ekologiska och närproducerade utanför
Göteborg och i hårvårdsprodukterna finns
också LernbergerStafsings speciella super-
komplex med antioxidanter, plantextrakt
och fruktsyror från bland annat blåbär och
acai. Framför allt är produkterna helt sul-
fatfria.

Allt började i köket när Patrik och
Mattias satt och funderade på hur de skulle
göra ett större avtryck i världen. Första året
stod de och blandade ekologiska oljor för
att få fram den känslan de ville ha. Under
andra året kopplade man in kemister som
fick blanda recepten professionellt.Tre år

tog det från det första testet i köket till
lanseringen idag.

Patrik berättar att den svåraste produk-
ten att göra var hårsprayen.

- Det gäller att ta fram en bra produkt
som ger det där lätta stödet, fixeringen. En
spray som håller en hel dag. Produkten ska
inte bara stödja bra, den ska också vara lätt
att borsta ut och framför allt enkel att tvät-
ta bort.

Men är då bögar bättre på hår? Njae,
svarar LernbergerStafsing och menar att
några av världens främsta frisörer ofta är
heterosexuella, och kanske är det just de
tekniskt duktiga frisörerna som är hetero-
sexuella, men det är stylisternas förmåga att
måla upp en bild och dröm som kanske är
lite mer gay. Homofrisörerna har en speci-
ell relation till kvinnors hår och nästan
ställer håret på en piedestal.

- Jag gillade hår innan jag gillade killar,
berättar Mattias.

Med två av Sveriges främsta stylister till
bords så måste vi få höra om kommande
hårtrender. Patrik och Mattias spår att tje-
jers hår ska ha mycket textur. En yvig look
med lugg. Det ska inte vara för välgjort
utan snarare sexigt som passar till en skinn-
jacka och en cigarett. För killarna gäller
också lugg, men inte snedluggen utan sna-
rare en rak, mer 60-talsinspirerad look.

Manligt och sexigt, och framförallt välk-
lippt.

Frisörer, mode, hudvård – finns
det något område där vi behöver fler
homoentreprenörer?

- Jag skulle vilja se en gaybank. Jag tror
att det finns intressanta tjänster att erbjuda,
bland annat eftersom många homosexuella
har en stabil ekonomisk grund. Och sen
behöver ju själva lokalen bli lite snyggare,
resonerar Mattias.

Stefan Nilsson

mattias & Patrik har nåt ihop
Björn Axén har gjort det. SachaJuan likaså. Flera av de stora internationella stjärnorna som Paul Mitchell och Toni & Guy har självklart också gjort det. 
Nu är det dags för två nya svenska hårstjärnor att lansera ett hårvårdsmärke. 

v ”Jag gillade hår
innan jag gillade

killar”

Tre hårtips från
Mattias & Patrik: 

1. Gör hårbotteninpackning med
olja minst en gång i veckan.

2. Färga håret hos frisören, alltså
inte själv. Om du får professionell hjälp
så får håret mer liv och du undviker de
värsta tantfällorna.

3.Testa helskägg. Eller varför inte
bestämma att var tredje månad göra en
drastisk förändring av hårlängd, färg
eller skägg.
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LIVENATION.SE, MALMÖ ARENA 077-578 00 00, TICNET 
077-170 70 70 SAMT TICNET-OMBUD. INGEN FÖRSÄLJ-
NING VIA ATG-OMBUD, DOCK UTHÄMTNING.

LIVENATION.SE, STOCKHOLM GLOBE ARENAS BILJETT-
KASSA 077-131 00 00 SAMT TICNET-OMBUD. INGEN 
FÖRSÄLJNING VIA ATG-OMBUD, DOCK UTHÄMTNING.

Femme Fatale Tour

11.10.2011 MALMÖ
MALMÖ ARENA  

OFFICIAL BRITNEY SPEARS VIP PACKAGES AVAILABLE AT EVENTTRAVEL.COM

16.10.2011 STHLM
ERICSSON GLOBE

SPECIAL GUESTS

(OBS ENDAST I STHLM)(OBS ENDAST I MALMÖ)

+

Köp dina biljetter på

proudly presents
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www.ahome4u.se
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e bodde i samma stad, i
Helsingborg, när det
hände. Ola Lauritzson

hade vuxit upp i en liten fiskeby i
närheten, som enda barnet i en
medelklassfamilj. Mamma var rek-
tor och pappa var skattejurist. Men
det var farfar Tore som inspirerade
honom till att bli entreprenör; han
var den som tog både hamburger-
restaurangen och frysboxen till
Sverige.

– Farfar var väldigt framgångs-
rik och duktig, säger Ola.

Vi sitter på hotell Diplomats
uteservering på Östermalm, inte
långt ifrån Olas hem. Han granskar
mig med nyfikna ögon, oklander-
ligt klädd i skjorta och fluga. I dag
är han själv en känd affärsman,
men den där torsdagen, i början av
juni 1994, hade han inte ens hun-
nit kliva in i finansvärlden – när
miljardären Carl-Eric
Björkegren plötsligt lämnade den.

– Jag hade precis börjat intres-
sera mig för ekonomi och aktie-
marknaden, när Sveriges mest för-
mögna person bara försvann. Det
är en olöst gåta som har förföljt
mig och retat mina sinnen sedan
dess.

Carl-Eric Björkegren levde ett
glamouröst rikemansliv med kän-
disar och dyra konstsamlingar.
Sedan kom kraschen – han tving-
ades flytta, kraftigt skuldsatt, till sitt
sommarhus i skånska Viken, utan-
för Helsingborg. Folk ville ha sina
pengar, det fanns en undangömd
förmögenhet utomlands. Blev
finansmannen kidnappad och mör-
dad, eller bestämde han sig för att
fly?

Trots en omfattande polisutred-
ning finns det inga svar.

– Det fanns spår av tumult i
villan och det låg en plånbok med
ganska mycket pengar i bakom sof-
fan. Samtidigt var passet, resegarde-
roben och necessären borta.

Ola lutar sig framåt och fångar
energiskt min blick.

– Om man blir kidnappad tar
man inte med sig tandborsten. Det
hänger inte ihop!

Dessutom gick Björkegrens
både gamla och nya butler upp i
rök i samma veva.

Under fyra år har Ola arbetat
på en roman om vad som kan
ha hänt. Han har intervjuat
släktingar, gjort research och
blandat verklighet med fantasi.

Vid ett tillfälle blev hans
dator stulen från
Stadsbiblioteket.

– Jag kunde inte låta bli
att tänka på att det hade något
med fallet att göra.Att någon
ville kolla min research. Det är
ett känsligt ämne som handlar
om stora intressen och mycket
pengar.

Tjuven åkte aldrig dit. Och Ola
fick börja om från början.

Han rycker på axlarna.
– Jag blev jäkligt förbannad.

Men det blir ju oftast bättre när
man skriver om.

När vi gör den här intervjun är
det bara några dagar tills Ola och
hans pojkvän, sedan sju år tillbaka,
ska separera. Hela kroppsspråket
andas sorg.
Men att deppa ihop är inget som
ligger i Olas gener.

– Istället för att tänka på hur
blött och grått där är en regnig
dag, kan man fokusera på att det
faktiskt är lite blått mellan molnen
och att solen kanske lyser fram
snart. Då aktiverar man de delar av
hjärnan som skickar ut lustsignaler
och lär sig att bli bättre på att må
bra.

Sin egen framgång skyller han
på föräldrarna.

– Om jag har kommit på en
idé om att skriva en bok, starta ett
företag eller åka till USA har de
alltid stöttat mig, även om de kan-
ske inte har tyckt att det har varit
en så speciellt bra idé egentligen.
Jag tror att det är det bästa man
kan göra, att ge sina barn och ung-
domar självkänsla och självförtro-
ende.

Det är inte längesedan som Ola
tog klivet in i vår gay-
värld. Det var hösten
2009.Vi satt där vi
sitter nu, på hotell
Diplomat, och
gjorde Olas
komma ut-
intervju för
QX.

Omslags-
bilden, från då,
publicerades i tid-
ningen S i somras.
Rubriken var
”Dandyn”.
Reportaget listade
de mäktigaste
homomänni-
skorna i

Sverige – Ola kom på fjärde plats.
– Jag blev förvånad, jag kan

inte påstå att jag har någon makt.
Det jag kan tänka mig är att jag
har ett visst inflytande som offent-
lig förebild. Men det har jag ju
bara varit i två år.

Nu hoppas han att romanen,
”Den hemliga miljardären”, ska bli
läst och uppskattad.

– Jag fick frågan om jag vill att
den ska bli film. Det är naturligtvis
en önskedröm.

Men den högsta drömmen är
en annan.

– Senast i går fick jag ett samtal
om att Björkegren sågs på en liten
ö iVästindien 1996. Det bästa som
skulle kunna hända vore om det
dyker upp en pusselbit som kan
lösa mysteriet.

Magda Gad

Namn: Ola Lauritzson.
Född: 1974 i Helsingborg.
Bor: Östermalm, Stockholm.
Yrke: Grundare av GI-boxen, författa-
re.

Familj: Singel. Hunden Sture, en
korsning mellan jaktlabra-
dor och golden retriver.

Bakgrund: It-entrepre-
nör som blev GI-
guru. Har skrivit 15
fackböcker.
Aktuell: Släpper
romanen
”Miljardären som
försvann”.

”Det är ett känsligt ämne 
som handlar om stora 
intressen och mycket 

pengar”

D

För 17 år sedan hände något som Ola Lauritzson inte har kunnat släppa.
Miljardären Carl-Eric Björkegren försvann.
Nu ger GI-gurun ut en bok om det olösta mysteriet.

”Det är en olöst gåta 
som har förföljt mig”

Sundbyberg: Lör 15 okt, kl 14:00

Ouvertyren, Kulturcentrum Hallonbergen

Stockholm: Ons–tors 9–10 nov, kl 19:00

Teater PERO::Tyresö: Sön 20 nov, kl 14:00

Kulturcentrum Kvarnhjulet

Turné i Sörmland 6 okt – 4 dec.
För fullständig spelplan se: www.scenkonstsormland.se

en samtidssatir 
med historiska förtecken

Av Gertrud Larsson      

Svensksåld annon 85x102.indd   1 2011-09-22   15.37
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månadens mesta

MÅSTEN
oktoberSju saker vi

älskar och
en vi dissar

Idol-Amanda (vinnarmaterial)
I vår bok är hon redan årets Idol: 15-åriga Amanda Persson från Ekerö har alla
rätt och är en gudomlig talang. Snälla Gud låt det bli en tjej som vinner i år. Och

hon ska heta Amanda. tv4.se/idol
1

Dorian (gaymagazine)
Senaste numret av gayblaskan Dorian
pryds av Pridesuccén Kazaky. De

muskliga högklacksdansande darlingarna från
öst ger oss så mycket torso som vi behöver en
blåsig oktoberdag. Och själva innehållet är
som vanligt galet mycket fashion.

Höstförkylningar
Som ett jävla brev på posten kommer ont-i-halsen-snuvig-hosta-köret
efter sommaren. Det gör att man får avbryta den påbörjade bränna-
semesterkilona-träningen och istället bädda ner sig. Jamen, det är ju
jättebra för formen! Och lokaltrafik är inte att tänka på när man sen
är frisk. För där snörvlas det mer än på dagis.Vi börjar starkt fundera
på att anammma kineserna och skaffa munskydd i rusningstid för att
behålla vår hälsa. Morr.

x

-22-

Wordfeud (mobilapp)
Alla gör det. Så är du den enda
som inte upptäckt den här fan-

tastiska tidsdödarappen så får du fasi-
ken ta dig i kragen och ladda hem
den.Wordfeud är typ alfapet i mobilen
och löjligt vanebildande.

2

NEJ tack!

Carltons Alba (väska)
Åh! Med matt eller glansig finish i svart, silver och lila kommer det här fan-
tastiska resesällskapet. Brittiska kultmärket Carlton lanserar en supersnygg

och lätt modell i polykarbonat som heter Alba och kostar mellan 1450 kr och 2150
kr. Finns bl.a på Åhléns och Accent.

7

Schweppes Coco
(groggvirke)
Sommaren är över, men

vi forsätter att drömma om
ljumma brisar och soliga strän-
der med den här drinkblandar-
nyheten. Smarrig cocos, lite
rom och en skvätt ananasjos
och vi är i himlen.

Dyngkåt och hur helig som helst
(dvd)
Mia Skäringers Gaygala-prisade show

har fått oss att skratta, gråta, älska, hata och
omvärdera. Den geniala monologföreställningen
om att vara kvinna tar upp alltifrån alkoholism
till porr på ett galet genialt sätt, och vi vill se
den omåomigen. Och nu går det! Den 19 okto-
ber kommer dvd:n. Årets bästa julklapp.

5 6

Dynastindockor (leksak)
How homo! Dynastins Krystle och Alexis som dockor! Vi köper och låtsas att det
är till brorsbarnen, men i själva verket skapar vi catfights på egen hand. ebay.com4

3
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Stockholms Konserthus 
Mer än du tror
www.konserthuset.se  
08-50 66 77 88

Miah’s Music 
En kväll med Miah Persson och gäster

Möt Miah Persson, en av Sveriges 
allra mest framstående och hyllade sopraner, 

tillsammans med Kungliga Filharmonikerna 
och personligt utvalda gäster. 

Torsdag 5 januari kl 18.00
Biljetter 380 kr inkl pausdrink. 

Konsertbiljett DANS inkl pausdrink,  
buffétallrik med dryck samt  

inträde till dans 880 kr.

Älvsborgsbron
Johanna Emanuelsson

Biljetter 
www.dramaten.se  
Tel 08-667 06 80

Urpremiär 

23 september 

Unga Dramaten/Elverket

Om den oändliga kärleken 
och att våga göra vad som
helst för den man har en 
riktig hang up på.
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GÖTEBORGS KONSERTHUS
8, 9 & 10 DECEMBER

JulJubel!

BILJETTER TEL 031-726 53 10. VARD. 12-18, LÖRD 11-15. WWW.GSO.SE

Göteborgs Symfoniker Claes Malmberg Elin Rombo

G
öteborgs S

ym
foniker – en del av

Brukar du då och då komma på olika talare som vore roliga att lyssna på, 
eller någon work-shop du tycker borde organiseras? Kanske har du hållit i 
seminarieverksamhet någon gång förut eller kanske har du helt enkelt lust 
att bli en mer aktiv del av hbt-communityt?

RFSL Stockholm har under det senaste året haft öppet på onsdagskvällar 
med aktiviteter som bildvisning med Elisabeth Olsson Wallin, diskus-
sionskväll med Föreningen för Surrugatmödraskap och work-shop om 
vithetsnormer. Hittills har det varit personer i styrelsen som har jobbat 
med programmet men för att engagera fler vill vi nu införa en program-
grupp. Tanken är att du och några till träffas med jämna mellanrum för att 
diskutera lämpliga talare och sedan samordnar de olika kvällarna.

Är du intresserad? Svara: anna.carlsson@rfsl.stockholm.seÄr du intresserad? Svara: anna.carlsson@rfsl.stockholm.seP
ro
gr
am

gr
up
p:

rfsl_sthlm_annons_qx.indd   1 2011-09-19   12.30

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

mobile.qruiser.com

• Surfa till mobile.qruiser.com
• Logga in och ange din position
• Hitta andra närmast dig

Inget krångel – snabbt och kul.
Du når hela Qruiser med ett klick.

Höstragg i Råsunda?
Nå hela Qruiser med
ett klick.

mobileqruiser.pdf   1   2011-09-23   17:40
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on har visat brösten och fittan i tv
– inspelat mitt i centrala
Stockholm – och gått fram och

tagit främmande killar på kuken.
När jag frågar varför hon måste vara så

provokativ svarar hon med att hetsigt äta
sin räckmacka samtidigt som hon tittar mig
rakt i ögonen och kastar ur sig ord, som
om det var ett verbalt kuddkrig.

– Jag är så trött på att alla journalister
ska dra upp det där, jag får kalla kårar i
kroppen och blir bara så ledsen. Jag fattar
inte hur folk kan tycka att det är en så stor
grej att visa fittan i tv. Jag tycker inte alls att
det är provocerande. Gaddafi är provoce-
rande. Jag är mer putslustig och bäng.

Att skämta om kön är något hon har
gjort ända sedan hon var liten och växte
upp i Lund med tre brorsor som närmsta

vapendragare.
– Jag har alltid tyckt att det har varit

kul med kukar och fittor. När jag var barn
fick jag penisfigurer av mamma. Hon
kunde komma hem från Mallis och säga:
”Nu har jag köpt en liten kuk i sten i pre-
sent till dig”. Hon visste att jag tyckte det
var roligt och hon har alltid uppmuntrat
mig och älskat mig för den jag är. Därför
tänker jag att andra också ska göra det.

Men ute i den krassa verkligheten har
hon snarare tagits emot som wasabin gjor-
de när sushin kom till Sverige – som något
främmande som man måste vänja sig vid i

små doser. När regissören Alexander
Öberg skulle sätta upp sin nya före-
ställning ”Amadeus” på Örebro länstea-
ter frågade han kostymören Elin, mest
på skoj, vem hon tyckte skulle spela

Mozart.
Svaret kom på en millisekund:
– Nour El-Refai.
Öberg skrattade och sa att hon var

dum i huvudet. Han skulle ju ha någon
som är rolig på riktigt, som Björn
Gustafsson. Inte den där konstiga Nour.

Teaterchefen Måns Lagerlöf var inte
sen att instämma – kostymörens förslag var
nog det absolut dummaste han hade hört.

Men en månad senare, när Öberg och
Lagerlöf pratade över telefon, kröp det
fram att ingen av dem hade kunnat släppa
tanken.

Slutligen fick de tag på Nour – på
Facebook – och frågade vad hon tyckte
om saken. Hon sa att de måste vara sjuka i
huvudet. Och att hon hoppades att de
verkligen ville göra det på riktigt.

Efter en halvtimmes provspelande fick
hon rollen.

– Jag hade svårt att se det först, men nu
har jag upptäckt jättemånga kopplingar
mellan mig och Mozart. Folk tyckte att
han var störig, jobbig och provocerande,
men själv förstod han inte varför.Vi har ett
helt annat sätt att uttrycka oss på. Folk har
svårt att veta vad de ska göra med oss.
Genier, men så jävla störiga.

Tar man en titt på Nours cv kan man
tro att hon närmar sig pensionsåldern. Hon
har varit med i tv, film och radio, varit
sommarpratare i P1, haft egna humorpro-

H
AV MAGDA GAD FOTO ELISABETH OHLSON-WALLIN

-25-

”Män är alltid lite
mer kränkande och

lite mer as”

Vad har komikern Nour El-Refai gemensamt med Wolfgang Amadeus Mozart? Mer än man kan tro.

”Jag är heterosexuell 
och lesbisk”

NOUR EL-RAFAI:
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gram, varit reporter i Melodifestivalen och
turnerat med Lars Winnerbäck.

Men att spela man i en klassisk pjäs har
hon aldrig gjort förut.

– Det är en prestation som jag verkli-
gen är stolt över. Det är ett litet steg för
den feministiska utvecklingen att jag får
spela en gammal helig mansroll.

Engagemanget i feministrörelsen ser
hon som en självklarhet.

– Det finns ingen annan orättvisa som
är så uppenbar som könskränkningen,
eftersom den rör hälften av befolkningen.
Det är ingen fråga som jag debatterar för
att jag sitter hemma och tänker på det, utan
för att jag blir så jäkla arg att jag måste.

Helst skulle hon bara vilja arbeta med
kvinnor.

– Jag längtar efter att få jobba rakt ige-
nom feministiskt.Alla som klipper, produ-
cerar och filmar ska vara kvinnor. Det är
klart att man kan kvotera in män också,
även om de inte är lika roliga rent gene-
rellt. Män är alltid lite mer kränkande och

lite mer as.
Jag frågar om hon skämtar. Det gör

hon inte. Hade bara Mian Lodalen kunnat
tänka sig att komma i närheten av en kuk i
ett sexuellt sammanhang hade hon och
Nour El-Refai varit rätt lika.

– Jag kan bli så irriterad över att det
inte har uppmärksammats mer att jag har
varit tillsammans med kvinnor. Det är som
att bara för att jag inte exkluderar männen
så är det inte lika intressant. Ibland vill jag
nästan säga att jag aldrig skulle kunna tänka
mig att ligga med en man bara för att göra
en grej av det. Det är så kränkande att inte
få ha sin sexualitet.

Hur ser den ut, din sexualitet?
– Jag är heterosexuell och lesbisk. Jag

har haft sex med fler tjejer än killar och
generellt gillar jag kvinnor mer än män.
Men jag är också heterosexuell.

Hur menar du?
– När jag är ihop med en kille, som

nu, så är jag hetero i sexualiteten och i de
roller som vi har som man och kvinna.

Men när det gäller att bara hänga,
garva och ha kul föredrar Nour alla typer
av människor – så länge de inte är vuxna.

– Jag älskar barn och bebisar. Jag har
bilder på säkert åtta barn i telefonen.
Kompletta främlingar.Vi kommer så bra
överens. Barn tänker på att man ska ha kul
i första hand, och det gör jag också. Jag har
liksom inget tålamod, jag hatar att vänta.
Jag blir så jäkla kreativ när jag vill något.
Vadå sen, vi gör det nu!

Nour suckar.
–Vuxna är inte alls lika softa. De ska

vara så smarta och blir provocerade av allt.

”Jag kan bli så 
irriterad över att 

det inte har uppmärk-
sammats mer att jag

har varit tillsammans
med kvinnor”

Nour El-Refai
Född: 14 nov 1987 i Libanon.
Bor: Stockholm.
Familj:Tre brorsor, mamma och pojk-

vän.
Yrke: Komiker och skådespelare.
Tre saker jag är bra på:Whisky, köra

traktor och rabbla alla landskapsdjur och
landskapsblommor.
Tre saker jag är dålig på:

Sportkunskap, träna och är alldeles för
känslig.

Gör helst när jag är ledig: Har
tacofest med mina feministkompisar.Vi
peppar varann, blir fulla och sedan åker
de aldrig hem.
Aktuell: Spelar Mozart i pjäsen

”Amadeus” på Örebro länsteater, pre-
miär 1 oktober.
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Nord möter syd möter

GöteborgsOperans Balett
Världspremiär för tre nya verk av 
Susanna Leinonen, Helena Franzén och 
Roberto Zappalà. Spelas 14 – 27 oktober 2011.
 
Titta, läs och lyssna på opera.se
Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00
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är Agnes inför tredje skivan
”Dance. Pop.Love” bytte stora
soulballader till bubblande dans-

pop fick sångerskan helt plötsligt nya fans:
Gaypubliken.

Därför var det ett naturligt val att pre-
miärspela Dont Go Breaking My Heart på
Mr Gay-festen under årets Pride.

- Jag kände direkt att ”Dance.Pop.
Love”- skivan  gillades av många i gay-
världen, och innan hade jag inte alls fått
det stödet från den publiken. Så nu när jag
i hemlighet ville testa nya singeln för en
utvald publik så var det självklart att spela
på Pride. Och det blev fantastiskt, stäm-
ningen var otrolig. Det roligaste av allt var
att någon filmade och la upp klippet på
Youtube. Det var en enorm kick att läsa
alla fina kommentarer när man sen skulle
in i studion för att fortsätta arbeta med
skivan.

Under första halvan av 2012 kommer
Agnes fjärde album. Precis som på senaste
plattan blir det modern danspop, och
sångerskan är med och skriver alla låtar.

- Jag har inspirerats av sent åttio-
/tidigt nittiotal, och faktiskt lyssnat väldigt
mycket på Roxette hela sommaren. Det
kommer fortfarande vara danspoppigt, har
man gjort en grej som funkat bra vill inte
tappa det. Och jag jobbar med svenska låt-
skrivare eftersom så sjukt många är bra
och kan balansen mellan pop och dans.
Bland de Agnes jobbar med märks
Magnus Lidehäll (Britney & Kylie),
Sharon Vaughn (Boyzone, Ola och
Agnes superhit Release Me), Patrik
Berger (Robyn, Tove Styrke, Darin),
teamet Trinity (Lazee, The Veronicas)
och popstjärnepojkvännen Vincent.
Anders Hansson, mannen bakom hitsen
Release Me, On and On och Love Love Love
är däremot inte med bland skivans kom-
positörer.

- Anders och jag har jobbat ihop, och
kommer förmodligen att fortsätta ihop
om ett tag igen.Vi har båda haft mycket
på varsitt håll.

Sedan sin andra platta har Agnes varit
med i låtskrivarprocessen, och den låt hon
varit mest involverad i är just världshiten
Release Me.

Den har idag sålt i över 900 000
exemplar världen över och legat topp tio i
de flesta europeiska länderna. I
Storbritannien nådde den plats tre och i

USA toppade den danslistan oktober
2009. Release Me var med andra ord en
gigantisk hit.

Uppföljarsingeln On and On, som i
Sverige var den första singelhiten från
”Dance. Pop.Love” släpptes för att följa
upp framgångarna och blev visserligen en
stor  hit i Australien och Frankrike. Men
blev långt ifrån lika framgångsrik som
Release Me.

Blev du besviken över att du inte
fick till en lika stor hit efter Release
Me?

- Nja, det hade såklart varit gott att
smäcka till med nåt som gått lika bra som

den. Men det var ju den starkaste låten på
den skivan, även om jag älskar On and On
och Love Love Love.
Agnes visste redan innan världshitens
födelse att den skulle heta Release Me och
att den skulle handla om att man tar sig ur
nåt dåligt.Anders (Hansson) funderade
och efter nån dag satt han och ”spelade
helt galet på pianot”. Då kände Agnes att
låten var nåt speciellt.

- När mitt amerikanska skivbolag
skulle signa mig så gick Black Eyed Peas
Will.I.Am förbi utanför skivbolagschef-
ens rum precis när han spelade upp
Release Me. Han stack då in huvudet och
sa att han gillar låten och att han brukar
spela den när han är ute och dj:ar. Det kan
ha påverkat deras val att signa mig, skrattar
Agnes.

Release Me har gjort succé på klubbar-
na runt om i världen, och med det har
såklart spelningarna i gaysammanhang bli-
vit många. I april 2010 spelade Agnes för
20 000 bögar på White Party i amerikans-
ka Palm Springs. I publiken fanns Britney
Spears med bögkompisar som upprymt
twittrade om att hon skulle se Agnes spela.

- Jag har aldrig varit med om att man
inte lämnat en gayspelning utan att man är

helt upprymd. Man har aldrig så kul som
när man uppträder inför gaypubliken, det
är så mycket kärlek. Jag är så oerhört glad
att jag fått den publiken, för den ger så
mycket tillbaka.

Givetvis har en het discodiva många
gayvänner som hon ofta umgås med.
Magnus Skogsberg är en av dessa. De
lärde känna varandra under inspelningen
av MQ-reklamen där Agnes poserade och
sjöng duett med Idol-kollegan Måns.

-Vad är det här för galen man, tänkte
jag först när han med stora gester regisse-
rade oss. Men jag gillade honom och hans
energi jättemycket. Så när jag skulle vara
med i Så ska det låta så ville jag göra det
med nån som var rolig och då frågade jag
Magnus. Han blev så glad att jag frågade
och efter det startade han upp Sean
Magnus. Så vår medverkan i Så ska det
låta sådde ett frö…

Om man såg Agnes på Mr Gay-festen
eller tittar på den här tidningens omslag så
fattar man att det inte direkt är en blyg
viol som gömmer sig i maxiklänningar på
scenen.

- Just nu är jag väldigt nöjd i min
kropp och då kan man ta ut svängarna
lite. Men jag skulle ju inte direkt gå på fest
i den här gulddressen, skrattar Agnes och
rättar till den guldiga baddräkten hon bär
på QX oktoberomslag.

- Men det är viktigt att säga att det är
väldigt stor skillnad mellan vad som är
vågat och vackert, och vågat och porrigt.
Det får inte bli slampigt och billigt.

Bekvämligheten i kroppen kommer av
fyra-fem träningspass i veckan och godis
bara på helgerna. Tidigare har hon aldrig
behövt tänka på vad hon äter och resone-
rade som yngre att det var bra att hon åt
godis så att hon inte blev för smal.

- Men jag insåg att det resonemanget
inte funkar längre, skrattar hon och berät-
tar att hon aldrig haft mer ork och känt
sig mer bekväm än nu.

Och bekväm är hon. När vi plåtar bil-
den i den vita turbanen håller Agnes
managementkvinna på att sätta kaffet i
halsen när sångerskan i små trosor och en
genomskinlig blus tar plats framför kame-
ran.

-Vi ska bara ha en ansiktsbild, lugnar
fotografen.

Agnes skrattar.
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Agnes har just nu en hit med ”Don´t Go Breaking My Heart”. QX träffade vår hetaste 
popstjärna och pratade om den nya heta stilen, gayscenenerna och utlandsframgångarna.

AV ronny larsson FOTO Peter Knutson HÅR & SMINK Ann Sköld Wiklund
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”Jag har aldrig
varit med om att
man inte lämnat
en gayspelning

utan att man är
helt upprymd”

amazing
agnes
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Jag märker en stor skillnad nu
jämfört med när jag träffat dig tidi-
gare, till exempel i samband med
Melodifestivalen 2009. Du känns
mycket mer öppen och lättpratad….

- Jag har inte tänkt på det, men så är
det säkert. Det har ju hänt mycket sedan
sist och ju äldre man blir desto mer delak-
tig blir man i alla bitar. Det har blivit  tyd-
ligare hur viktigt det här är för mig. Jag har
nåt att säga och vill förmedla det.

Något Agnes inte velat säga så mycket
om är pojkvännen och artisten Vincent
Pontare, och det tog ett bra tag innan de
ens syntes på bild tillsammans. Men nu
jobbar de ihop på Agnes nya platta.

Var det ett givet val att jobba med
honom?

- Nej, det var inget vi planerade, det

bara blev så. Han är ju en jätteduktig låt-
skrivare och sådana hanterar musik oavsett
genre. Man kan ju klä om låtarna i olika
känslor och produktioner.

- Men nu har det blivit rätt intensivt
ett tag så vi har satt en ”åttaregel” då vi
inte får prata om musik efter åtta på kväl-
len. Men det har inte varit så lätt att hålla
den, ler hon.

I år är det sex år sedan vann den då
sjuttonåriga Agnes vann Idol. Det var
samma år som Måns, Ola, Sibel och
Sebastian tävlade. Ett riktigt stjärnår med
andra ord, då många av deltagarna än idag
har stora karriärer.

- Man ser olika på Idol från land till
land. I Skandinavien är det lite en ful stäm-
pel att ha varit med, medan det i andra

länder är ett bevis på att man är jävligt
grym. Jag lärde mig mycket genom att vara
med, och tycker det är tråkigt att höra om
artister som varit med och inte kan stå för
det. Jag är stolt över att jag varit med och
har Idol att tacka för mycket. Sedan har jag
haft tur och jobbat väldigt hårt för att ta
mig dit jag är idag.

2009 var Agnes med i en annan stor
musiktävling med Love Love Love. Det slu-
tade på en 8:e plats i Globen. Och är man
artist i Sverige så kommer frågan alltid (i
alla fall i mina intervjuer):

Skulle du kunna tänka dig
Melodifestivalen igen?

- Bra fråga… som jag känner nu kom-
mer jag inte göra det, men man ska aldrig
säga aldrig. Det var en rolig upplevelse
med den här bubblan med delfinalerna och

att alla ska sova på samma hotell. Det var
intensivt och annorlunda men jag är väl-
digt glad över det jag gjorde där.

Förutom din sommar med
Roxette, vad hittar man annars i din
iPod?

- Jag lyssnar mycket på Gossip, Beth
Ditto är så grym! Sen har det blivit myck-
et svenskt, som Mando Diao och The
Hives.

Det låter jävligt rockigt…?
- Jaja, men sen slänger jag alltid på en

Whitney-ballad, skrattar Agnes.
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”Det får inte 
bli slampigt och 

billigt”
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Hjälp till 
att förändra

Vilken 
företagare 

stödjer 
du?

Dermalogica har en lång tradition av att stödja olika  
sociala projekt. Nu går vi ett steg längre. Vi vill hjälpa 
kvinnor över hela världen till en bättre vardag, egen 
ekonomi och självständighet. 

Studier visar att genom att rikta insatserna till just kvinnor 
hjälper vi inte bara individer utan hela samhällen. 

FITE heter programmet - och du behövs för att det skall 
bli verklighet. Var gång du köper en FITE-märkt produkt 
hjälper du en kvinnlig företagare i tredje världen.

Gå in på dermalogica.se och läs mer om FITE.
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et här är konstigt nog den första
lite längre intervjun med Jimmy
Schönning i QX. Kanske för att

vi tagit honom för given efter alla år i tv
och på scen, eller så kanske Jimmy, 44, har
rätt när han tror sig ha blivit "straightförk-
larad"? För Jimmy framstår ju onekligen
som väldigt händig i inredningsprogram-
met Äntligen hemma, där han delar tv-
rutan med machomän (nåja) som Martin
Timell och snickaren Björn
Christiernsson.

– Jag har aldrig varit smygis, tvärtom.
Så jag har heller aldrig behövt komma ut
offentligt, säger Jimmy när jag träffar
honom hemma i hans vackra och mycket
personligt inredda hus vid sjön Uttran i
Botkyrka där han bott i snart två år.

Sedan i juni, när det tog slut mellan
honom och hans senaste pojkvän, bor han
ensam i huset och börjar tycka att det
känns lite ensamt. Ja, han funderar faktiskt
på att sälja och flytta tillbaka in till
Stockholm.

– Här vill jag gärna bo om jag är i ett
förhållande, har en familj. Men jag vill inte
bo kvar själv. Det blir väldigt ensamt, speci-
ellt på vintern då det ju är mycket enklare
att vara social inne i stan.

Hur kommer det sig att du tog
steget att flytta från Södermalm ut hit
på landet?

– Jag hade bott i innerstan i över 20 år
och kände för att bo i ett hus med sjöut-
sikt. Jag är uppvuxen i villa och har alltid
drömt tillbaka till trädgård och altan…

För tillfället går Jimmy, kanske inte så
konstigt med tanke på var han bor, sällan ut
på gayklubb och har – chock! – inte ens
satt sin fot på Zipper. Han har inte heller
någon profil på vare sig Qruiser eller någon
annan dejtingsajt.Trots det är Jimmy ändå
öppen för att träffa en ny kille, men på ett
villkor…

– Nästa gång vill jag inte ha ”Mr right
now”, utan ”Mr Right”.

Hur hittar man Mr Right?
– Ja hur gör man? Jag skulle nog behö-

va hjälp!
Hur ska han vara, din Mr Right?
– Han ska vara trygg och färdig med

sig själv, ha sitt eget liv. Han får gärna ha ett
yrke eller intresse han brinner för, liksom
jag. Det är berikande, även om man måste
ha vissa intressen som man delar.

Själv har Jimmy intressen så det räcker
och blir över. Förutom design och inred-
ning är det framför allt musik och teater
han brinner för – ett intresse som föddes
när han var utbytesstudent i USA på 80-
talet. När han kom hem igen sökte Jimmy
till Balettakademins musikallinje i
Göteborg.

– Efter den jobbade jag hysteriskt
mycket med olika musikaler under några år
i slutet av 80-talet och början av 90-talet.

Vad är det roligaste du gjort inom
showbiz?

– De var då, runt ´92, ´93, ´94, när jag
var med i musikaler som Grease och Fame

på China-teatern och vi hade en ung
publik, människor i vår egen ålder, som
kom och tittade. Jag jobbade med folk som
Pernilla Wahlgren, Peter Jöback, Johan
Rheborg, Lars Bethke och Danne
Malmer. Det var en sån hajp, det var fan-
tastiskt!

Har du helt lämnat showbiz
bakom dig nu?

– Näe, inte om rätt sak kommer i min
väg. Det finns på något sätt alltid där
bakom kröken. Jag drömmer exempelvis
om att sätta upp en egen ”one man show”,
om det så ska vara för mina närmast sör-
jande i mitt eget vardagsrum.

Intresset för inredning har Jimmy haft
med sig hela livet, och tror att en del av
förklaringen är att familjen flyttade så ofta
när han växte upp.

– Jag ställdes ständigt inför olika val,
som ”vad vill du ha för tapet”? Mina för-
äldrar levde för att hitta nya hus, göra om
dem och sedan flytta på nytt. Jag tyckte
inte det var något konstigt, och dessutom
lärde jag mig automatiskt en massa om
heminredning.

Jimmys första jobb som hade med
inredning att göra var TV4-programmet
Emmas hus.

– Där jobbade jag mer eller mindre
som slav och var assistent till alla olika
redaktörer. Sedan fick jag erbjudande om
att jobba med Ikea Family-tidningen och
har genom åren gjort inredningsreportage

för i stort sett alla svenska inredningstid-
ningar, men även jobbat mycket med
reklam. Numera driver jag även en egen
webshop ”Jimmys Schönning HEM”.

Numera är Jimmy Schönning trots allt
mest känd för sin medverkan i Äntligen
hemma på TV4, en långkörare som är inne
på sin 30:e säsong. Själv finns det, förutom
Jimmy förstås, framför allt en person i pro-
grammet som får mig att slå på tv-appara-
ten: Snickar-Björn…

Är du lika kär i Björn
Christiernsson som jag, och säkert
massvis ned andra bögar?

– Absolut. Han är otroligt trevlig, samt

gift och nybliven far och fantastiskt duktig
på det han gör, alltid öppen för galna
påhitt, och så ser han ju så bra ut. Så hur
kan man inte tycka om Björn?!

Är du själv lika händig som du
framstår som i tv?

– Jag påstår aldrig att jag är snickare,
men visst gör jag mycket själv i hemmet.
Jag älskar att fixa, och vet exakt hur jag vill
ha det.

Hur skulle du vilja beskriva din
inredningsstil?

– Den utvecklas såklart hela tiden, men
något som alltid består är ett ganska basalt
formspråk som inte är tillkrånglat. Jag är
dessutom naturnära som person och före-
drar naturmaterial.Trä, sten och järn i alla
dess former, gärna rostigt, älskar jag.

Någon detalj i hemmet du är
extra nöjd med?

– Jag gillar personliga lösningar i hem-
met, som gärna får vara enkla, exempelvis
mitt gröna köksskåp gjort av husets gamla
fönsterluckor. Det är kul att göra något
nytt av något gammalt som har patina.

Din favoritmöbel?
– Min säng, och då framför allt sängga-

veln ihopsnickrad av gamla slitna plankor
från ett skjul på tomten. Den har faktiskt
Björn hjälpt mig med.

Inte så förvånande så verkar allt i
Jimmys hem smälta in och ha en naturlig
plats.Var är det där fula gamla ärvda skåpet,
och de gräsliga ljusstakarna som moster

Agda gav i födelsedagspresent? Allt sånt har
Jimmy gjort sig av med – jag önskar jag
vore lika ”djärv”…

– Jag säljer eller kastar allt jag inte gil-
lar.Varför ha saker runtomkring dig som du
inte gillar?

Så om jag ger dig en skål i pre-
sent som du inte gillar så kan jag inte
förvänta mig att hitta den nästa gång
jag kommer på besök?

– Näe. Jag tycker inte det är att rekom-
mendera att köpa inredningsdetaljer i pre-
sent, då är det bättre att ge bort ett gott
vin, choklad eller blommor. Men visst finns
det enstaka personer som känner mig så
pass väl att de hittar mitt i prick.

Under sitt arbete med Äntligen hemma
har Jimmy besökt massvis med hem som
han stajlat om, så han borde vara expert på
att avläsa ett hem och vad det säger om
den eller de som bor där.

– Hemmet säger definitivt väldigt
mycket om en människa, det kommunice-
rar vem du är. Exempelvis om du är en
försiktig eller extravagant person.

Kan du exempelvis se om du
kommit hem till en bög?

– Jag har svårt för fördomar över lag,
och att alla bögar skulle vara bra på inred-
ning är bullshit.Att vi har fått färg och
form som något slags gudagåva… Så är det
inte.

Men visst finns det väl vissa fördo-
mar, exempelvis om hur bögar inre-
der, som du ibland får bekräftade?

– Ja tyvärr. Ska man generalisera lite så
tror jag att bögar har en större trendkäns-
lighet, och så är det stilrenare, ”cleanare”
och mer ”inredningstidning” i deras hem.

Vilket är ditt drömuppdrag inom
inredning?

– Jag skulle vilja göra en tv-serie där
jag reser mellan olika kulturer världen runt
och hämtar inredningsinspiration. Det vore
fantastiskt.

Slutligen – beskriv dig själv med
tre ord. Med tanke på att du ju söker
Mr Right så tänk kontaktannons…

– Gud vad ångestfyllt! Ok, jag tycker
att jag är glad, kreativ och spontan.
Dessutom är jag temperamentsfull. Jag har
massor av känslor, mycket upp och ner, och
det är ju inte alltid så positivt.

”att alla bögar är
bra på inredning
är bullshit”

”favoritmöbel? Min säng, och då framför
allt sänggaveln ihopsnickrad av gamla

slitna plankor från ett skjul på tomten”

AV pär jonasson FOTO peter knutson

Han är händig, snygg, gay, kan dansa och sjunga, är tv-kändis, bor i ett fantastiskt hus som han inrett själv – och är
dessutom singel. Detta är ingen förtäckt kontaktannons, utan en helt seriös artikel. Möt Jimmy Schönning!

d

Äntligen hemmas jimmy schönning:
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ar är
ning

”Nästa gång vill jag inte ha 
‘Mr right now”, utan ”Mr Right’.”

Jimmys bästa
inredningstips:

# Ha inte för bråttom när du
vill göra om i hemmet, det blir
aldrig bra.Tänk efter och plane-
ra väl.

# Men…hittar du något du
verkligen går igång på så tveka
inte att köpa det.

# En bra mix av gammalt och
nytt är hemligheten till all
intressant inredning.

Jimmys 
”svarta lista”:

# Fejkad växtlighet, vare sig
det är av plast eller siden, är gro-
teskt.

# Hem där allt är köpt på ett
och samma ställe, och ser ut som
i en möbelkatalog. Det blir väl-
digt ointressant.

# Alla så kallade trender som
kommer i allt snabbare takt, som
känns skapade men sällan nyska-
pande.
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ego
med stefan nilsson

Månadens
dior 
Plenty har köpt loss massor av över-
givna slipsar från 50- och 60-talet och
gjort de här drinkunderläggen. Så ska
en slips användas!! 

www.plenty.se

Månadens 
ögonkräm
Engelska BullDog lanserades häromåret
i Sverige som första land utanför
England och BullDog tar världen med
stor. Deras avslappnade manliga attityd
och ekologiska produkter gör att många
killar börjar testa olika hudvårdsproduk-
ter. Just nu lanseras en skön ögonkräm.

http://meetthebulldog.com

Månadens 
kultur
Christian-Pontus Andersson har
gjort en sensuell och vacker utställning
inspirerad av gamla pojkvänner och
människans strävan efter en perfektion
i kropp och lycka. Utställningen visas
på Galleri Christian Larsen fram till 2
oktober.

www.christianlarsen.se

Månadens 
ruta
Svenska Pockin startade under sensom-
maren och har slagit världen med häp-
nad. Man gör fantastiska scarfs för bröst-
fickan. I olika mönster och storlekar.
Enkelt och genialt.

www.pockin.se

Månadens 
nej nej nej 
Medelålders män med nagellack... Ålderskris? Saknar
gitarren och friheten från när du var 20 år och näs-
tan tuff? Hängde i tunnelbanan och såg lite svår ut?
Alltså, lilla gubben, det blir inte bättre för att du
målar svart nagellack. Du ser faktiskt bara ut som
om du har en medelålderskris. Hoppa över det.

-36-

Månadens 
sushi
Japanska spa-hotellet Yasuragi har lanse-
rat fiskpedikyr. Under 25 eller 50
minuter så mumsar massor av små, små
fiskar på fötterna. Det känns som att
sätta fötterna i champagne och efteråt
är livet alldeles rosa. Raw like sushi!

www.yasuragi.se

Månadens 
pappa
Babywall är ett företag som gör fina barnaffischer. I nya kollektionen har man tagit

fram affischer för homoföräldrar. Fint. www.babywall.se

Månadens krydda
Danska Normann Copenhagen gillar salt och peppar... Figurerna heter Gordon och
Andreas och leker med det danska ordet ”bösse” som betyder kvarn (som i peppark-
varn), men ”bösse” betyder också gay.Vem till inte ha en liten läderbög på köksbordet
i höst? Kostar 300 kronor.

www.normann-copenhagen.dk

Månadens 
kräm
Restylane är mest kända för sina semiki-
rurgiska ingrepp såsom botox, men man
har även en hel serie med hudvårdspro-
dukter för den som vill få ett enkelt lyft
utan att använda kniven.
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en svit för tre
AV Ronny Larsson FOTO Peter Knutson 
Tack till Nobis Hotel & Jonas andersson
MODELLER mattias, shaz & Håkan FOTO Peter Knutson 

Skjorta H&M
299 kr

Från vänster:
Blå sammetskavaj Filippa K 1699 kr
Fluga Tiger of Sweden 499 kr
Skjorta H&M 399 kr
Byxor Gant Rugger 1199 kr
Skor Topman 749 kr

Smokingskjorta Eton 1095 kr
Fluga Eton 395 kr
Byxor Gant Rugger 1199 kr
Kavaj Topman 1199 kr

Kavaj H&M 1299 kr
Skjorta H&M 299 kr
Slips Gant Rugger 799 kr
Klocka Diesel 1895 kr
Byxor H&M 399 kr
Boots Filippa K 2200 kr
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Skjorta H&M
299 kr

Skjorta Diesel
1299 kr

Skjorta H&M
299 kr

Skjorta H&M
399 kr
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Kavaj Topman 1199 kr
Skjorta Filippa K 900 kr
Jeans Filippa K 1300 kr
Boots Tiger of Sweden 2499 kr

Skjorta H&M 299 kr
Byxor H&M 399 kr
Boots Filippa K 2200 kr
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STOCKHOLM: GALLERIAN, VÄSTERMALMSGALLERIAN, SERGELGATAN, STUREGALLERIAN, SKRAPAN, SKÄRHOLMEN CENTRUM, TÄBY CENTRUM.
GÖTEBORG: ARKADEN, VÄSTRA FRÖLUNDA. HELSINGBORG: KULLAGATAN, VÄLA (ÖPPNAR 15 NOV). MALMÖ: SÖDRA FÖRSTADSGATAN. LINKÖPING: STORA TORGET.
BJORNBORG.COM
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Denimskjorta Gant Rugger 1299 kr
Hängslen Topman 169 kr
Jeans H&M 199 kr
Boots Filippa K 2200 kr

Tröja Gant Rugger 999 kr
Byxor Gant Rugger 1299 kr
Skor Topman 749 kr

Ärmlös tröja H&M 249 kr
Klocka Diesel 1895 kr
Byxor H&M 299 kr
Boots Tiger of Sweden 2499 kr

Kavaj Filippa K 1800 kr
Skjorta H&M 399 kr
Fluga Tiger of Sweden 499 kr 

Kavaj H&M 1299 kr
Skjorta H&M 299 kr
Slips Gant Rugger 799 kr
Klocka Diesel 1895 kr

Jeans H&M 199 kr
Hängslen Topman 169 kr
Byxor H&M 299 kr

Kavaj Topman 1199 kr
T-shirt 229 kr
Byxor Gant Rugger 1299 kr
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MÅNDAG –FREDAG 10.00 –20.00. LÖRDAG 10.00 –18.00. SÖNDAG 12.00 –17.00. HAMNGATAN. 08–762 80 00. NK.SE.

HÖSTENS MOD(E).
För att vinna ny mark måste man våga bryta gamla regler. Som att det är tabu för 

män med klack när det egentligen var populärt redan på 1600-talet. För alla som vågar 
utmana sina gamla garderobsvanor bjuder hösten på Nordiska Kompaniet på en lektion 

i mod. Välkommen att upptäcka säsongens snyggaste stilbrott och kanske ditt nya jag.

223 ISOnews_170ppi
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Fråga Jari
Har du frågor och funderingar om
träning, hälsa och motion, sänd din
fråga till: jari@qx.se

Hej Jari,
Jag har en PT och han säger att män
och kvinnor kan styrketräna likadant,
stämmer det? /Angelica

Svar:
Som grund kan män och kvinnor träna
likadant, så det behövs inga separata
program. Den stora skillnaden är att
män väger mer än kvinnor och har
mindre muskelmassa i överkroppen i
relation till kroppsvikten.
Män och kvinnor önskar ”kankse”
olika resultat!?

– Oj! Jag planerar inte min
träning alls. Jag tränar efter
humör och känsla och sätter
ibland upp realistiska delmål. Jag
tränar hårdast på hösten så jag
känner mig piggare i höstmörk-
ret

Namn: Stefan Bercuk
Yrke:Tullinspektör
Ort: Malmö

– Jag planerar min träning för att jag ska
hålla formen och hinna med att träna 3
ggr/vecka, Jag har rullande schema och
varierande dagar, beroende på jobb. Min
planering hjälper mig så att jag kan äta och
dricka vad jag vill.

Namn:Tony Ericsson Martinac
Qruisernick:Tony E M
Yrke: Massör
Ort: Stockholm

– Jag planerar alltid, För mig är det extra viktigt i
simningen för att hela tiden utvecklas och prestera
bättre på tävling.Viktigt med målsättning så att man
har något att jobba mot och se fram emot som man
på slutet kan utvärdera om det är uppnått eller inte.

Namn: Joakim Gräns Myhrinder
Titel: idrottslärare, gruppträningsinstruktör och sim-
mare
Qruisernick: Jimmyochjocke
Ort: Solna

nom idrotten är själva trä-
ningsplaneringen en själv-
klarhet, det visar inte

minst alla fantastiska resultat som
våra idrottsstjärnor åstadkommer,
se bara på Anja Pärson,
Charlotte Kalla, Stefan Holm
osv. De planerar alla sin träning
in i minsta detalj.

Tanken med en vettig och
smart träningsplanering är att du
helt enkelt flyttar framtiden till
nuet.

Med en smart träningsplane-
ring kommer det vara lättare för
dig att kunna påverka din egen
utveckling istället för att låta
slumpen styra utvecklingen, med
andra ord, du kommer i form
när du vill vara i form.

Planera in din vecka
Planera veckans dagar efter vilka
dagar du kan träna samt vid
vilka tidpunkter. På så sätt har
du blockat din egen tid så inget
annat kan komma emellan.

Förslag på uppläg:
Måndag – Träna med PT kl 18.
Tisdag -  Vila
Onsdag -  Styrketräning 07.00
Torsdag - Vila 
Fredag - Kondtion 19.00
Lördag - Vila 
Söndag - Aerobics 14.00

Träna månad för månad
(Månadsprincipen)
Ett enkelt och smart sätt att pla-
nera din träning på är att träna

en månad i taget. Du kan t.ex.
springa 20 minuter varje måndag
i en månad för att under nästa
månad springa 30 minuter varje
måndag, det kallas för månads-
principen. Du börjar givetvis på
den nivå som passar dig.

Skapa Förändring:
Det är mycket viktigt att du gör
en förändring och variation i din
träning efter en månad, som t.ex
springa lite längre, eller lyfta lite
tyngre vikter, eller träna fler pass
per vecka.

Träningsplanering
Konditionsträning 
Månad 
1 tex. 20 minuter
2 tex. 30 minuter

3 tex. 40 minuter
4 tex. 50 minuter
5 tex. 60 minuter
6 tex. 75 minuter

Att tänka på:
Tipset är att öka antalet minuter
cirka 10-20 minuter per månad.

Styrketräning 
Månad
1 t.ex. 3 X 15 repetitioner  Vila
30 sekunder mellan seten
2 t.ex. 3 X 12 repetitioner  Vila
30 sekunder mellan seten
3 t.ex. 3 X 10 repetitioner  Vila
60 sekunder mellan seten
4 t.ex. 3 X 8 repetitioner  Vila
60 sekunder mellan seten
5 t.ex. 3 X 6 repetitioner  Vila
90 sekunder mellan seten

6 t.ex. 3 X 4 repetitioner  Vila
90 sekunder mellan seten

Att tänka på:
När du minskar antalet repetitio-
ner ökar du belastningen/vikten
på den övning du tränar.

Träningsdagbok
Träningsdagbok är ett utmärkt
verktyg för att hålla koll på din
träning. Skriv ned dina tränings-
pass, vad du har utfört, vilka
belastningar, antalet set, repetitio-
ner, vila osv. På så sätt får du en
bra överblick på din träning och
vilka framsteg du gjort, det ökar
dessutom din träningsmotiva-
tion.

Exempel:
Datum:
Träningsperiod:
Övning:
Träningsform: t.ex. Kondtion
eller styrka
Antal Set/reps:
Belastning/Vikt
Sträcka:
Träningstid:
Egen kommentar:

i
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planera
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Sport Jacket
 nu 450 kr/st 

(ord. pris  895 kr)
Priset är exklusive frakt.

Soft vS. Sport?
Sport Jacket är en viktig byggsten i den perfekta höst 
garderoben. Jackan har en snygg och stilren design med 
smart ficka i ärmen, utmärkt att placera musikspelaren i 
vid träning eller promenader. Breda muddar nedtill så att 
jackan inte åker upp när du rör dig. Gjord i 100% polyester.  
Gå in på liias.se och använd koden SportJacket450 
för att få rabatten!
Erbjudandet gäller från 1/10 t.o.m. 31/10 2011 dock så långt lagret räcker.

www.liias.se
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åren bräker ikapp när vi öppnar
grinden till hagen och kramar om
Johanna. Runt om den äppelträds-

fylliga trädgården ligger fälten öppna och
vinden viner över hästhagarna.

Sveriges första lesbiska tv-bonde driver
på egen hand den stora gården nära
Enköping, men hon är långt ifrån ensam
här. Hon har tjugotvå ponnyhästar, ett par
hästar, fem får, två angoragetter, fyra hundar,
två undulater, sju katter och ett gäng kani-
ner.

I höst söker hon kärleken i tv och kan-
ske, kanske inte, har hon hittat den.
Eftersom programmen redan är inspelade så
är Johanna inte tillåten att berätta något om
utgången.

- Ni får se, ler hon medan hon måttar
kaffe i det nyrenoverade lantköket.

Bonde-grejen dök lägligt upp när
Johanna ledsnat på att leta efter kärleken på
sajter som Qruiser och match.com. Så efter
att ha sett att Bonde söker fru ville ha nya
deltagare skrev hon ett brev till TV4. Och
nu följer en och en halv miljon tittare den
före detta förskolelärarens jakt på kärlek.

- Jag vill att det ska hända saker på en
gång, och då kändes ”Bonde” som en kul
grej att hoppa på. Det måste ju finnas fler
häst- och hundtjejer som bara sitter ute i
stugorna och väntar på att får träffa någon.

Ungefär sjuttio brev av de som kom till
Bonde Söker Fru var adresserade till
Johanna, och en kompis hjälpte henne att gå
igenom skörden. Johanna medger att det var
ganska  lätt att i slutändan välja ut de tio
som hon skulle träffa under speeddejt-
momentet.

- Konstigt nog så verkade många som
skrev inte veta vem de skrev till. Knappt
någon hade, eller höll på med djur, och
några var till och med allergiska. Hur tänker
man då att det ska funka? Djuren är ju en så
stor del av mitt liv.

En annan sak som avgjorde Johannas val
av tjejer var bilden som brevskrivarna för-
medlade av sig själva.

- Jag vill ha en ”vanlig” tjej som är stabil
och trygg i sig själv. Någon som är säker på
vem hon är och mår bra. När jag läste
många av breven kände jag att jag mentalt
ligger väldigt långt från många. Flera brev-
skrivare gav mig en bild av människor som
inte verkade må så bra, och nån hade inte

ens kommit ut. Det är inte det att jag inte
förstår att folk kan må dåligt, men jag söker
inte någon att ta hand om. Jag har två trass-
liga förhållanden bakom mig där en av tje-
jerna visade sig leva ett dubbelliv då hon
redan hade en partner. Då är det klart att
jag vill hitta trygghet och stabilitet, inte
någon som inte är klar med vem hon är.

Johanna rycker på axlarna. Sen skrattar
hon.

- Alltså, vissa brev stack ju ut… en kvin-
na skickade ett foto med en lapp: ”Bilden är
25 år gammal men jag ser nästan likadan ut,
bara lite rundare”. Jag låg dubbelvikt av
skratt på golvet. Och några skrev att de
inte hade bilder på sig själva. Men hur
seriös är man då? Ibland blir man förvå-
nad över hur folk resonerar.

Sedan Bonde söker fru började visas i
TV i september har det också fortsatt att
droppa in mejl, brev och sms från olika
håll.Tjejer som sett Johanna på tv.

- Fast varför skriver man nu? Det kan
ju vara försent….Men jag är såklart jät-
teglad att så många hör av sig i efterhand
även om jag tycker att det är synd att inte
fler hoppade på tåget när de hade chansen
att skriva. De hade ju kunnat skriva ändå
om de inte ville vara med i tv. Jag tror det
är typiskt tjejigt "Men inte ska väl jag? Nää
jag kommer aldrig bli vald, jag törs inte och
så vidare" Nej, go girls! säger jag.

Fyra av tjejerna som Johanna valde ut
följde med henne till gården för åtta inten-
siva inspelningsdagar. Johanna skrattar åt hur
stressad hon var över att något skulle bli fel
under valet av de fyra.

- Tre av tjejerna bestämde jag mig för
ganska snabbt, de var liksom självklara. Den
sista tjejen var inte lika given, så jag jag på
magkänslan. Men jag var livrädd för att det
skulle bli fel! Jag var så nervös att fel tjej
skulle bli uppropad av mig så jag skickade
ut spioner som verkligen tog reda på vem
som var vem och att jag fick rätt tjej i slut-
ändan.

Under inspelningsdagarna på gården var
Johanna framför kameran från åtta på mor-
gonen till tolv på natten. Femton personer
följde allt som hände på gården, och det var
aktiviteter och intervjuer nonstop. En inte
helt idealisk situation för romantik.

- Det var inte helt lätt att ge sig hän och
känna efter hur intresserad jag egentligen

var.Tjejerna kom på torsdagen och redan
på lördagen skulle jag göra mitt första val.
Dessutom var det lite svårt eftersom tjejerna
var som ett sammansvetsat tjejgäng och
hade kul för sig. Det gjorde att Linda
(Lindorff, programledare) fick gå in och
ifrågasätta om de här för att umgås med
varandra eller för att dejta mig. Så det gjor-
de att det blev lite stiltje med det romantis-
ka. Det hade ju varit lättare för dem att visa
framfötterna och söka upp mig än att jag
skulle flirta med någon framför de andra.
Men sedan lossnade det och resten av
inspelningen blev väldigt händelserik…

Johanna har vetat att hon var lesbisk
sedan hon var i tonåren men vägen har inte
varit spikrak, som hon uttrycker det. Först
när hon var tjugofem berättade hon för en
kompis hur det låg till, sen kom hon ut helt
och hållet. Då hade hon chattat med tjejer
via sajter som Sylvia. Sedan dröjde det
ytterligare några år innan hon berättade för
vänner och familj.

- Det har inte varit några problem att
komma ut. Men… 
(Johanna pausar.)

– …jag har tvivlat mycket. Jag har känt
att det varit så svårt att hitta tjejer att jag
började ifrågasätta om jag verkligen är les-
bisk. Det kanske var mig det är fel på?
Varför kunde jag annars inte hitta någon
som det klickar med? Men sen har jag alltid
kommit fram till samma sak, och det är att
jag inte vill ha killar. Det är en tjej jag vill
dela livet med.

Oavsett om framtiden innehåller kärlek
eller inte så är det fullt upp för Sveriges
mest populära tv-bonde (japp, hon vann
Aftonbladets omröstning häromveckan). I
dagarna startar Johanna en verksamhet där
barn kan komma till gården och rida på
ponnyhästarna. Efter åren som förskollärare

har hon hittat en perfekt kombination som
förenar kärleken till barn och djur.

- Det ska bli jätteroligt att äntligen få
komma igång med något eget. Det har jag
drömt om ända sedan jag köpte gården.

Ser du en framtid med egna barn?
- Ett tag var jag väldigt inne på att skaffa

barn. Min syster är från Korea så jag funde-
rade på att adoptera. Jag skulle absolut
kunna vara en ensamstående mamma även
om jag vet att det skulle vara mycket arbete.
Efter att ha sett så mycket trista situationer
på dagis där skilda föräldrar inte pratar med
varandra, så känner jag att jag verkligen vill

vara säker om jag ska skaffa barn med
någon.

- Men jag är 37, och vill inte stressa. Så
nu börjar jag nog tänka att det kanske
inte blir barn, jag är lycklig ändå. Nu har
jag tagit det här klivet med “Bonde”, så vi
får se vad det blir framöver.

- Hittills har jag fyllt mitt liv med så
mycket annat, och fått så mycket kärlek av
familj, vänner och framförallt djuren. Men
det är klart att jag också haft en längtan

efter att vara två.Att få dela allt med någon,
och får fira högtider ihop. Jag vill också
älska och älskas.

Och ”kanske, kanske inte” är Johanna
redan ett steg närmre allt det där. Senare i
höst vet vi.

f
AV ronny larsson FOTO peter knutson
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” Jag har känt att det
varit så svårt att

hitta tjejer att jag
började ifrågasätta

om jag verkligen 
är lesbisk”

Namn: Johanna Nordin
Ålder: 37
Yrke: Hästbonde
Bor: Enköping
Favoritmat: Biff Rydberg
Dricker helst: Cola eller rödvin
Drömsemester: En kombination av stad
och naturupplevelse
Senast gnolade låt: BWO:s Lay Your
Love On Me
Ser helst på tv: Historieprogram
Favoritredskap på gården: Dynggrep
Tre saker till öde ö: Kamera, dator med
uppkoppling och min rakhyvel. Jag hatar
att få hår under armarna. (skrattar).

JOhanna
sökerfru

Äntligen har en flata tagit plats i TV4’s Bonde söker fru. Och Johanna är TV-tittarnas favorit. QX hälsade på henne.
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”Konstigt nog så verkade
många som skrev inte veta
vem de skrev till. Knappt
någon hade, eller höll på
med djur, och några var
till och med allergiska.
Hur tänker man då att 

det ska funka?”

nna
fru

Johanna  11-09-25  14.46  Sida 47

  



tt göra en film på en omåttligt po-

pulär bok är inte alldeles lätt. Alla

läsare har ju redan bildat sig en

egen uppfattning om karaktärerna, situa-

tionerna och miljöerna.

Men filmversionen av Katryn Stocketts

Niceville, eller The Help
som den heter i origi-

nal, är på alla plan en

helt fantastisk filmpär-

la. Historien om för-

hållandena mellan

svart hemhjälp och vit

överklass i den ameri-

kanska södern på sextiotalet är nämligen

en mästerligt berättad filmsuccé som inne-

håller lika mycket allvar som skratt. Att i

princip hela ensemblen består av kvinnor i

olika åldrar, färg och form gör mig helt

varm om hjärtat. När såg vi det senast? Det

är underbart att filmen i sommar slagit tes-

tosteronstinna skitfilmer och visat Holly-

wood att man med lika delar hjärta och

hjärna och en genomkvinnlig uppställning

kan få filmpubliken att strömma till. Det är

kvinnokraft när den

är som allra bäst.

Skådespeleriet är

fantastiskt, och unga

stjärnor som Emma

Stone, Bryce Dal-

las Howard och

Jessica Chastain vi-

sar att framtiden i filmfabriken är tryggad.

Men framförallt är det här Viola Davis

och Octavia Spencers film. De två svarta

skådespelerskorna som hela sina karriärer

fått dras med små otacksamma roller får här

visa vad skådespeleri är. Den utsatta husan

Aibileen och det ljuvliga krutpaketet Min-

ny är karaktärer som jag kommer bära med

mig länge. Davis kan med bara en blick

uppvisa ett helt livs sorg medan Spencer

har mer bett i repliken än alla komiker i

världen. Oscar till båda. Bums!

Niceville är med andra ord allt annat än ni-

ce. Den är fullkomligt fantastisk.

Ronny Larsson

”Att i princip hela
ensemblen består
av kvinnor i olika
Åldrar, färg, och
form gör mig helt
varm om hjärtat “ 

A

fokus

film

The Skin We Live In.
Antonio Banderas spelar en plastikkirurg
som är besatt av att skapa syntetisk hud
som tål höga temperaturer. Han utför
experimenten på en ung tjej som han
håller fången...Almodovars senaste är
som vanligt...egensinnigt tankeväckande.

Longhorns (2011)
En galen sexkomedi om en ung stra-
ight collegekille från Texas som inser
att hans fantasier om sina killpolare
betyder att han är bög. Och ja, kanske
borde han ha sett tecknen redan när
han hjälpte sin “roommate” att runka...

Det här är ren och skär skit. High-school-
kille får veta att hans föräldrar inte är hans
riktiga. Snart ser han dem bli skjutna,
barndomshuset sprängs i luften och han
flyr med den söta grannflickan – jagad av
såväl CIA som en serbisk agent. Taylor
Lautner är en tafflig Bourne-kopia som
snubblar sig igenom två timmar av olo-
gisk handling som han till sist sammanfat-
tar: ”it was a hell of a first date, wasn’t it?”
Nej, Jason, det var som att äta papier-
maché och se färg torka. Men visst, fin
kropp. Mats Bax

Abduction
Taylor Lautner, Lily Collins

Vi Importerar!

VI LÄNGTAR!
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Niceville
Viola Davis, Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Octavia
Spencer, Jessica Chastain, Ahna O´Reilly, Allison Janney 
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Bra att veta: Ditt introduktionserbjudande gäller under 2 månader. Därefter betalar du ordinarie pris 79:-/mån. För att undvika kostnader helt måste du avsluta din prenumeration inom 2 månader från och med ditt registreringsdatum. Erbjudandet 
gäller endast hushåll som inte tagit del av ett introduktionserbjudande tidigare och du ska ha fyllt 18 år. Erbjudandet är giltigt t.o.m. 31 december 2011. Ångerrätt i 14 dagar gäller. Vi reserverar oss för ev. feltryck.

Du förtjänar nåt bättre än 
det som sänds på TV!

Med LOVEFiLMs hyrtjänst får du under-
hållning direkt hem i brevlådan. Välj bland 
Sveriges bredaste hyrfilmsutbud med över 
20 000 titlar på DVD & Blu-ray.

Just nu bjuder vi på 8 hyrfilmer på DVD 
eller Blu-ray och 1 streamad film i veckan 
under 2 månader helt utan kostnad!

Gå till: www.lovefilm.se/QX11 för att starta 
din prenumeration.

en del av

Film & TV-serier
Över 20 000 titlar

DVD, Blu-ray & Streaming
Spel till PS3, Xbox 360, Wii

Inga förseningsavgifter
Inget porto

Några av de filmer & TV-serier du kan hyra 

LOVEFiLMs 4 vägar till underhållning

BLU-RAY MED POSTENDVD MED POSTEN STREAMING

PS. Du får dessutom 1 streamad film i veckan!

www.lovefilm.se/QX11

Vi bjuder på
8 hyrfilmer på
DVD eller Blu-ray
under 2 månader!

Värde
158:-

SPEL MED POSTEN

NYHET
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biggaySOuthpark
Det började med en taffligt tecknad kortfilm på en film-
kurs. Idag är South Park en kultserie som följs av tre
miljoner tittare i USA – och ännu fler på internet. Och
bögarna har varit med ända från början.

outh Park handlar om pojkarna Stan, Kyle, Cartman och Kenny som
med lika portion oskuldsfullhet, djävulskap och insikt upptäcker värl-
den och dess brister i svenssonhålan South Park, Colorado.

1997 hade serien premiär och redan i första säsongen gjorde homosarna entré:
den flamboyante Big Gay Al tog med Stan på sin ”big gay boat ride” för att
visa att homosexualitet alltid har funnits och är en del av naturen.
– Att göra ett avsnitt om homosexualitet vid den här tiden, särskilt i en teck-
nad serie, var väldigt ovanligt.TV-bolaget var nervösa och ”The TV Guide”

döpte om avsnittet till ”Big Al’s Boatride”. Det var i det här avsnittet
som vi hittade vad South Park handlade om, säger skaparna

Trey Parker och Matt Stone.
Sedan dess har Stone och Parker fortsatt lyfta hbt-frå-

gor på sitt skruvat satiriska sätt: alltifrån könsbyten och
könsneutralt äktenskap till den kristna ex Gay-rörel-

sen och genomsnittsamerikanens dolda homofobi
har synats skoningslöst.
Aktuell, kontroversiell och med en omisskänn-
lig tecknarstil har South Park blivit en kultse-
rie, som egentligen bara brädas av The
Simpsons. Efter 216 avsnitt, fyra Emmys och
en Oscarsnominerad långfilm går serien nu
in på andra hälften av sin femtonde säsong.

Stones och Parkers kontrakt med Comedy
Central sträcker sig fram till och med 2013
och i det senaste avsnittet hintade man om att

idéerna börjar sina. Förhoppningsvis får vi ännu
några gaykarameller att suga på innan det roliga

är slut.
South Park säsong 15b har premiär 5 oktober.

Big Gay Al
”I’m super! Thanks for asking!”
Redan i första säsongen får han åtminstone Stan att
inse att det är ok att vara gay. Men trots sitt genomgo-
da hjärta och stora empati får Big Gay Al ofta utstå dis-
kriminering eftersom hans färgstarka yttre sticker i ögo-

nen på South Parks vita medelklass.

s

AV mats bax FOTO comedy central
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Gaykoll på 
karaktärerna i 
South Park:

Stan Marsh och Kyle Broflowski
”It’s ok to be gay! Being gay is

just a part of nature, and a
beautiful thing.”
Stan och Kyle representerar
det sunda förnuftet i kontrast
mot Cartmans ondska och
samhällets galenskap. Medan
de upptäcker världen synar de

alla dess sprickor med ett barns     
självklarhet.

Eric Cartman
”My grandpa was bi, that
makes me quarter bi.”
Gruppens vidrigt elaka tjock-
is som tar alla chanser att
trycka ner andra. Han
använder ”gay” som skäll-

sord, samtidigt som han ord-
nar snoppmätartävlingar och ägnar

tre avsnitt åt att försöka få Kyle att suga av honom (11:10-
12). En kultförklarad sociopat och penalist som genom sin
gränslöst kreativa egoism gör honom till skaparnas favorit
och något av det mest vidunderliga som tecknats i TV. Och
just det, hans mamma är hermafrodit.

Kenny McCormick
Är visserligen närmast besatt av
tuttar, men suger ändå av
radioprofilen Howard Stern för

tio dollar (04:15). Är man fattig
så är man.

Herbert/Janet Garrison
”Gay people, well, gay people are
EVIL”
Ja, var ska man börja.
Mellanstadieläraren på South Park
Elementary går från att vara homo-

hatare, till att komma ut, till att byta
kön och bli homohatare igen, till att
bli lesbisk, till ett nytt könsbyte… Han
tvekar inte att diskutera sitt privatliv

med skolbarnen och diskriminerar samtliga minoriteter
förutom den han för närvarande råkar tillhöra – där kräver
han alla rättigheter i världen. Som utbildad ingenjör lyckas
han även uppfinna den supersnabba farkosten ”It”, som
styrs med fyra spakar: en i varje hand, och … en i varje hål
(05:11).

Fader Maxi
South Parks katolske präst har själv haft en homosexuell fas,
innan Jesus Kristus visade honom den rätta vägen. Är fast
övertygad om att homosexualitet är ett val – och att han
kan få människor att välja om.

Leopold ”Butters” Stotch
”If I’m bi-curious, and I’m
somehow made from God,
then I think your God must
be a little bi-curious him-
self!”
Gängets väluppfostrade för-
sökskanin som aldrig har
någon aning är omöjlig att
inte älska. Han spelar in

Youtube-hiten ”what, what – in the butt” (12:04), säljs som
husdjur till Paris Hilton (08:12), kläs ut till tjej (09:09) och
hamnar på kristet hjärntvättarläger för att bota en bisexuali-
tet han varken känner till eller förstår – utan att någonsin
vackla i sin naiva tro på att alla han möter är goda.

Tom Cruise
”I'm not in the closet!”
Skådespelaren tillbringar ett
avsnitt i Stans garderob och
vägrar komma ut. Han för-
nekar till och med att han är
ett garderobsfall (09:12). Får
även jobb på en fabrik där
han packar fudge. När poj-
karna undrar om han blivit

”fudgepacker” (slang för bög) är måttet rågat: Cruise samlar
ihop Barbara Streissand och alla andra hånade kändisar för
en motattack (14:05).

Mr. Slave
”But I'm gay! I don't like
vaginas!”
Han må ha vunnit över Paris
Hilton i en ”whore-off ”
(08:12), men trots sin S&M-
look visar sig Mr. Slave vara
en jordnära, godhjärtad själ
som gärna lyssnar på folks

problem. Är oftast passiv och brukar inte säga mer än ett
läspat ”Uh, Jesus Christ…” Men när Garrison går för långt
säger han stopp.

Randy Marsh
”We’re trying to turn eve-
ryone gay so that there are
no future humans”
Fler än en pappa i South
Park har experimenterat med
sin sexualitet. De excentriske
Randy Marsh ordnar bland
annat en enorm böghög för
att hindra folk från framtiden

att ta hans jobb (lång historia).Avslutade förra säsongen
med att skilja sig, så kanske blir det mer experimenterande.

Saddam Hussein & Satan
”Howcome you always want
to make love to me from
behind? Is it because you
want to pretend I'm some-
body else?”. ”Satan, your ass
is gigantic and red.Who am
I going to pretend you are,
Liza Minelli?” Iraks avlidne

diktator har i såväl serien som långfilmen ett homosexuellt
förhållande med Satan – där Satan är den känslige.

aySOuthpark
south parks Gayguide
En guide till seriens gayigaste avsnitt. Samtliga episo-
der finns att streama på www.southparkstudios.se.

01:04 – Big Gay Al’s Big Gay Boatride
Avsnittet som startade allt! Stans hund Sparky rymmer
och hittas på ett center för homosexuella husdjur.
Ägaren Big Gay Al tar med Stan på en båttur genom
historien och Stan inser att homosexualitet är något
vackert och en del av naturen.

01:11 – Tom’s Rhinoplasty
Pojkarna blir kära i sin vikarie Miss Ellen, för att
sedan få höra att hon är flata och bara gillar andra fla-
tor. Och hur blir man en sån? De vuxna berättar att
flator slickar matta, bär Birkenstock-tofflor och lyssnar
på Indigo Girls, så det är just var pojkarna gör.

03:08 – Two Guys Naked in a Hot Tub
Visst kan väl två män se varandra runka utan att det
blir bögigt? Eller? Papporna Randy och Gerald lever
ut sina fantasier i jacuzzin på en hemmafest. Randy
har grov ångest tills han får veta att alla på festen gjort
samma sak.

04:05 – Cartman Joins NAMBLA
Cartman tröttnar på sina barnsliga vänner och söker
vänskap med mogna män på internet. Han blir med-
lem i (den faktiskt existerande) North American
Man/Boy Love Association och drar med sina vänner
i en pedofilhärva, där deras lärare haffas av polisen.

04:06 – Cherokee Hair Tampons
Utan sitt lärarjobb försöker Mr. Garrison sig på erotisk
skönlitteratur.Tyvärr blir det inte den tantsnusksuccé
han hoppats på: att ordet ”penis” nämns 6083 gånger 
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Fortsättning från sid 51

gör att boken hyllas som den bästa homoe-
rotiska roman sedan Huckleberry Finn.

04:11 – Fourth Grade
Mr. Garrison flyr motgångarna i en grotta i
bergen. Där konfronteras han med sitt
homosexuella jag – och kommer äntligen ut
som gay. Och, som det gärna blir när medel-
ålders män kommer ut, så ska minsann hela
världen få veta…

05:02 – Cripple Fight
Big Gay Al får sparken som pojkscoutledare.
Föräldrarna vill inte att han åker på läger
med deras barn. Han ersätts istället av en
maskulin militärtyp som tar nakenbilder på
sina scouter. Pojkarna demonstrerar för att
scouterna ska tillåta öppet homosexuella.

05:14 – Butters Very Own Episode
Butters märker att hans pappa inte alls går
och handlar om nätterna som han säger.
Istället går han på bastuklubb. Butters följer
efter och hittar sin far mitt bland alla
”nakenbrottare”.Trots att Butters varken
förstår eller fördömer försöker hans föräldrar
göra sig av med sin son och skyller försvin-
nandet på ”någon puertorican” .

06:08 – Red Hot Catholic Love
Stadens pastor Fader Maxi blir oskyldigt
utpekad som pedofil och åker till
Vatikanstaten för att diskutera problemet
med påven. Där upptäcker han till sin för-
skräckelse att alla katolska präster pillar på
barn – förutom han själv.

06:14 – Death Camp of Tolerance
I ett försök att få sparken för sin läggning
och kunna stämma skolan på miljonbelopp
anställer Mr. Garrison sin pojkvän, läderbö-
gen Mr. Slave som assistent och utför ”expe-
riment” på honom. Barnen klagar hemma
och skickas på läger där en fascistisk führer
ska lära dem att vara toleranta.

07:08 – South Park is Gay
Tv-programmet Fab 5 får metrosexualiteten
att frodas bland såväl barn som vuxna.
”Straight” blir snabbt ett skällsord i ett
avsnitt som svämmar över av fantastiska
one-liners. Mr. Garrison blir vansinnig på att
hans livsstil sålts ut till allmänheten och Fab
5-gänget visar sig ha dolda motiv med att
göra alla män till mesar.

09:01 – Mr. Garrison’s Fancy New Vagina

Mr. Garrison genomgår ett könsbyte och
går all-in i sin kvinnlighet, vilket gör att Mr.
Slave gör slut. Kyles mamma förklarar för sin
son att vissa personer känner sig fångna i fel
kropp. Kyle, som alltid gillat basket och hip-
hop, opererar då om sig – till afrikan. Och
Kyles pappa blir… delfin.

09:10 – Follow That Egg!
Mrs. Garrison upptäcker att hon fortfarande
älskar Mr. Slave, men Mr. Slave ska gifta sig
med Big Gay Al, så fort Colorados guvernör
tillåter könsneutralt äktenskap. Den sårade
Mrs. Garrison blir genast stans främsta
homofob. Samtidigt lyckas Stan och Kyle
bevisa att två killar kan bli bra föräldrar.

11:02 – Cartman Sucks
Cartman stoppar den sovande Butters pitt i
munnen och tar en bild för att visa alla att
Butters är bög. Kyle menar att det är
Cartman som är bög, och det enda sättet att
väga upp det hela är om han lyckas stoppa
sin egen pitt i Butters mun. Lång historia
kort: Butters skickas på kristet hjärntvättarlä-
ger och Cartman gör bort sig inför klassen.

11:06 – D-Yikes!
På gymmet upptäcker Mrs. Garrison att han
attraheras av kvinnor. Han börjar hänga på
flatpubben Les Bos, bara för att få höra att
iranier ska öppna nattklubb i lokalen. I ett
avsnitt inspirerat av testosteronfilmen 300
samlas en handfull flator för att slå tillbaka
perserna. Crazy? This isn’t crazy … THIS IS
LESBOS!!!

12:05 – Eek, A Penis!
När Mrs. Garrison ser Oprah intervjua den
gravide mannen Thomas Beatie inser hon
att hon fortfarande är en man – som despe-
rat behöver få tillbaka sin penis. Men hur?
Genom att medelst genteknik odla en på en
råtta såklart. Men råttan rymmer – och
penisjakten är igång.

13:12 – The F Word
Pojkarna klottrar ”Fags Get Out” (stick här-
ifrån, bögar) över hela staden. Men det är
inte de homosexuella de vill bli av med –
utan de högludda MC-gängen som kommit
till staden. Ordkriget är igång – vad menas
egentligen med ”fag”?

RIKARD

RIKITIKITAVI

WOLFF

Wahlström & Widstrand

Finns där 
böcker säljs!
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la Tournerose,Azouras Lazuli Tintomara.
Lacrimosa är berättelsen om naturbarnet

Ros – ett naturbarn i Rousseaus anda, var-
ken kvinna eller man – som fångas in av
diktaren under hans tid som informator i
Finland. Ros kommer att följa med
Almqvist till Klarakvarteren i Stockholm,
möter till slut kärleken och hamnar vid
Kungliga Teatern.

Det är Ros som för pennan, i Lacrimosa
strandad vid den liguriska kusten. I sällskap
med dammiga citrusträd och vildkatter.
Romanen har den skräckromantiska krimi-
nalgåtans form, helt i Poes anda.Vid en gra-
vöppning har diktarens kropp försvunnit, i
kistan ligger i stället en sammetsklänning

och ett manuskript. Liksom ett juvelsmycke,
en droppformad pärla.
Jakten kan börja! 

Det är omöjligt att inte bli förförd av
Liffners suggestiva språk och romankonst.
Läs! Läs! Och njut.

va-Marie Liffner har satt klorna i
Tintomaragestalten och Törnrosens
bok av Carl Jonas Love Almqvist.

Vem är bättre lämpad att ta sig an den
svenska litteraturens mest kände mördare än
Eva-Marie Liffner? Hon, som är Sveriges
egen Jeanette Winterson. I Lacrimosa får
läsaren möta bigamisten och den stridbare
feministen Almqvist som för evigt förknippas
med arsenik och dog i flykt och vanära i

Bremen 1866.
1834 myntade han det kända uttrycket:

”Tintomara, två ting äro vita; oskuld och
arsenik.” Raden är hämtad från Drottningens
juvelsmycke där huvudpersonen är Tintomara

”Romanen har den
skräckromantiska

kriminalgåtans form”
e

böcker
ulrikas F

O
T

O
:

A
N

D
E

R
S

R
O

O
S

Eva-Marie Liffner: Lacrimosa (Natur & Kultur)

Det är vår tur
nu! Att vara
trans i en två-
könsvärld
(RFSL Stockholm)
Eddie Summanen
(red.)
Äntligen! En för-
ledande nätt liten
bok som tar ett stort och ambitiöst
skamgrepp på tvåkönsnormen. Det
är vår tur nu! är en antologi och
lyckas gestalta det absurda i en värld
som till stora delar styrs av idén om
två fasta kön. Och vad göra om en
inte passar in i de fack som finns?
Det här är både läs- och tänkvärt
och väcker en innerlig önskan om
att Det är vår tur nu! verkligen når ut
brett. Det är den värd. Slutligen en
extra eloge för C. Kåbergs konge-
niala illustrationer.

Två gånger är en
vana av Denise
Rudberg (Norstedts)

Denise Rudberg är
Sverigebäst på under-
hållning. Två gånger är
en vana är andra delen
i hennes romansvit
om åklagarsekretera-
ren Marianne Jidhoff.
Genren är elegant
crime – och alltsammans är njutbart och elegant
så det förslår. Intrigen rör sig i finansvärlden och
persongalleriet känns igen från Rudbergs tidigare
romaner. Bland annat dyker Eva von Dies upp
igen. I den här spänningsromanen är det passio-
nerna som får ta plats och röra till det i livet för
både poliser och bovar. Det är en nagelbitare.
Författaren lyckas också gestalta våld i nära rela-
tioner som ett både individuellt och strukturellt
problem. Där visar hon att det är hon som axlat
Maria Langs fallna mantel. Hatten av för
Svergies nya deckardrottning – Rudberg bär verk-
ligen upp titeln!

arilyn
Monroe
Fragment:

Dikter, dagboksan-
teckningar, brev
(Norstedts)

Marilyn Monroe
var ingen dumskal-
le.Tvärtom var hon
en begåvad kvinna med förmågan till
både scenisk och litterär gestaltning. Nu
har hennes intellektuella förmåga letts i
bevis. En volym som omfattar allt från
dagboksanteckningar till brev och lyrik
möter nu för första gången en publik.
Marilyn upphör aldrig att fascinera oss.
Kanske kan någon nästa gång penetrera
den västerländska kulturtraditionens
fascination inför att ett blont bombned-
slag även har en hjärna? Till dess tillhör
jag dem som kryper till sängs med la
Monroe. Det ÄR nämligen en mycket
vacker bok!

månadens pryloch så några boktips:

-53-

Änglama-
kerskan 
av Camilla
Läckberg
(Forum)

Läckbergs
fans kommer
inte att bli
besvikna. Äng-
lamakerskan är
en skickligt
ihopsnickrad
gåta som uts-
pelar sig i
samma mysiga, vardagliga och samti-
digt undersköna kustlandskap som
hennes tidigare deckare. Strunt samma
att upplösningen snudd på är ett
Västgötaklimax.Vem bryr sig när det är
tonen och personerna man vill åt!
Dessutom finns här flatorna och
bögarna väl representerade.
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ag kan aldrig lämna något, inte ens
det som redan lämnat mig.
Meningen dröjer sig kvar när jag

går för att träffa den vuxna versionen av
pojken jag just lärt känna i en bok; pojken
som kallades Rikitikitavi och hade så svårt
att släppa mammas klänning och som fick
gå till psykolog utan att helt förstå varför.
Pojken som drömde om kungar och ett
liv större än livet. Pojken som idag är känd
som Rikard Wolff.

Hans takvåning påminner om en
salong med panorama över Södermalm.
En svart flygel i hörnet, kristallkrona och
spegel i guldram. En dator med halvskriv-
na sånger och väggar med böcker, skivor
och fotografier i ram: Edith Piaf, såklart,
och så en på mamma Elisabeth.

– Jag har för mycket grejer framme
som samlar damm. Mina luftrör skulle må

bra av att ha det kliniskt rent.
Rikard ställer fram croissanter och

vecklar ihop sin långa kropp i en vit soffa,
barfota och leende med hakan i handen.
En ring med inskriptionen ”amor fati” –
älska ödet – sitter där en förlovningsring
en gång satt. Han skaffade den dagen efter
uppbrottet med fästmannen André förra
året.

– Jag ångrar ingenting i mitt liv. Jag
tror på evig kärlek varje gång och de män
jag har varit med har varit precis rätt när
jag träffat dem.Visst har jag demoniserat
dem i efterhand, men aldrig länge, och jag
bär dem med mig tills den dag jag dör.

– Grejen är att jag har alltid har varit
mycket bättre på passion än organiserad
samvaro.

Första gången Rikard Wolff kände
ömsesidig passion var han 20 år. Det var

med en kursare på en teaterskola i Skara,
han som senare blev sången ”Det vackras-
te mötet”. Rikard visste att det skulle vara
för evigt.

Men så kom den där kalla tanken kry-
pande. ”Han kommer att lämna mig.” Det
svartnade. Än en gång blev Rikard pojken
som vägrade släppa mammas klänning,
men nu med en vuxens styrka. Han vände
upp och ner på lägenheten, gav sin älskade
skrämda ögon och en blödande näsa.
Rikard stod ångerfull, som en bruten
Jacques Brel, och bad honom att inte gå.
Våldet återkom i flera relationer efter det.

– Men den perioden är över. Känslan
kan komma tillbaka när jag känner mig

förbisedd eller oviktig, men skräcken får
aldrig övergå i våld. Jag går och kokar te
istället, försöker vara vuxen.

De relationer som beskrivs i biografin
har med få undantag varit korta och
intensiva, där kärlek brunnit, blivit till aska
och grott på nytt på annat håll.

– Jag har kastats mellan svart och vitt,
det är sant. Men kaoset har berikat mitt
liv.

Mest kaotisk var den period då Rikard
trodde han var döende. Som elvaåring
drabbades han av förhudsförträngning,
men misstog symptomen för en könssjuk-
dom. Mamma Elisabeth missförstod
honom och sonen tystnade om sina
besvär. Åren gick och rädslan för att dö
och smitta andra växte tills Rikard själv
uppsökte läkare i hemlighet.

– Det var det vikigaste steg jag har
tagit i mitt liv. Jag var femton och tog mitt
öde i egna händer. Så har det förblivit.

Det var i den stunden hon kom till
honom. Edith Piaf. Långfredagen 1972 satt
Rikard vid familjens grammofon i villan i
Karlstad, tretton år gammal och trollbun-

”Jag tror på evig
kärlek varje 
gång och de män
jag har varit med
har varit precis 
rätt när jag 
träffat dem”

AV mats bax FOTO christian hagward

Hela uppväxten dunkade hjärtat samma rytm: lämna 
mig inte, lämna mig inte. Nu berättas den smärtsamt 
närgångna berättelsen om pojken som växte upp till 
att bli skådespelaren, bögen och pappan Rikard Wolff.

j

”jene 
regrette
rien”

Rikard och dåvarande 
pojkvännen Magnus 
Bjarne på Frigörelse-
veckan i aug 1980.
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den av rösten som trotsigt hävdade att
non, je ne regrette rien, om och om
igen.
Rikard skrattar åt minnet.

– Neeeej, jag ångrar ingentiiing,
ingentiiing, mässar han monotont.
Edith Piaf fick ge röst åt min kom-
mande tonårsrevolt. När jag blev äldre
var det Barbara jag sökte mig till.

Han visar på fotona på väggen av
den franska sångerskan Monique
Serf, känd som Barbara.

– Hon uppfann sig själv.Alla kände
till Barbara, men inte Monique-vem-
hon-nu-var.

Det var på teaterscenen som

Rikard blev den han ville vara. Folk
kom för att se honom och tystnade
när han talade.Applåderade. Han sluta-
de försöka regissera verkligheten, där
varje födelsedag var ett manus som
aldrig följdes och bara gjorde honom
besviken.

– Folk säger att jag är modig som
ställer mig på scen och pratar. Men det
är en ordnad tillvaro, där allt är inövat,
betydligt lättare än de 80 år av impro-
visationsteater man ägnar sig åt resten
av livet.

Han blev beroende av publiken.
När han i rollen som Zac i Änglagård
fick landets ögon på sig var livet som
det alltid borde ha varit.

– Jag är narcissist och har aldrig
tyckt att det varit jobbigt när folk känt
igen mig på stan.

Läs exklusivt utdrag ut Rikard Wolffs bok
”Rikitikitavi” på nästa sida.

röster om rikard:
Lars Ring
Kulturkritiker Svd

– Rikard är särskilt duktig på att ta fram det
sköra ur sina roller, en bräcklighet under den
mörka rösten och att avkräva rollen ett brett
känslospektrum. Jag glömmer aldrig hans roll
som mamma i Lusthuset på Unga Klara på 80-
talet: en magisk uppsättning där Rikard stod i
en sjö av vatten, så hopplöst frusen och genom-
blöt och ensam.

Stina Gardell
Mamma till Rikards dotter

– Jag tänkte länge innan jag bestämde mig
för att skaffa barn med Rikard Wolff.Vi hade
känt varandra i över 20 år, men ytligt, och jag
såg honom mest som killen som alltid speglade
sig i hissen när man talade med honom och vars
dörr alltid stod öppen för alla. Men han har ett
allvar som jag tycker mycket om och en fin
grundsyn och mänskliga värderingar. Han är
djupt empatisk och kommer att bli en bra tonårs-
pappa.

”Jag har för 
mycket grejer
framme som sam-
lar damm. Mina
luftrör skulle 
må bra av att ha
det kliniskt rent.”

jan rikard 
wolff
Ålder: 53
Bor: Södermalm i Stockholm
Yrke: Skådespelare, musiker och
numera även författare
Aktuell med: Självbiografin
”Rikitikitavi – en folkhemsberättelse”
Familj: Pappa till en sexårig dot-
ter.Alltid förälskad.
Bästa bok: Nattens lekar av Stig
Dagerman
Bästa resmål: Paris
Den filmen är jag: A single man
med Colin Firth
Tre sånger om mitt liv:
Var blev ni av med Monica
Zetterlund
Vissa d’arte med Maria Callas
Keep on walking med Salem Al-
Fakir
Dold talang: Är en jävel på att
laga mat, älskar att ha gäster.
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et var en euforisk tid när jag kom till stan efter
tolv år. Förändringens vindar blåste över världen
och hade till och med nått Stockholm. Det var

bögkollektiv överallt, stora sekelskifteslägenheter förvand-
lade till revolutionära enklaver av möten, matlag och fes-
ter.Vi studerade Homosexförtryckets historiska rötter, vi
läste pjäser, vi planerade manifestationer. Fredsrörelsen,
kvinnorörelsen, homorörelsen, vi var del av en världsom-
spännande frihetsdröm. De täckta fönstren togs bort på
Timmy och ersattes av benjaminfikusar i krukor. Ljuset
flödade och vi flyttade ut i solen till parkfester och frigö-
relseveckor.

Jag sjöng i lila snickarbyxor och permanentat hår på
en parkfest på Mariatorget i juni.

Några få hade börjat med åttiotalets böguniform
jeans, rutig skjorta och sneakers, men träskomodet domi-
nerade ännu stort. Och visst var det pirrigt att kliva ut i
ljuset och visa sig inför alla blickar, men mest var det fan-
tastiskt.Allt var möjligt. Jag var tillbaka i min egen stad,
med denna vibrerande rörelse och denna glädje. Solen
sken över banderollerna ”Happy gays
are here again!”Vi träffades varje dag,
åt, jobbade, diskuterade.Varje kollektiv
hade sin inriktning: på
Humlegårdsgatan var det konstnärer-
na, på Birger Jarlsgatan var det väns-
terkillarna och på Sveavägen var det
operabögarna. Det kunde knappast
vara bättre: killar, kultur och en stor
lägenhet mitt i stan. På Sveavägen
blev en plats ledig och jag flyttade in.

Jag är ingen kollektivkille, men
det låg i tiden och jag ville vara med i
den här världen. Killarna vandrade
nakna medan Brünhildes hoyotaho-
rop blandades med mullret från raggarbilarna på
Sveavägen. Jag är jättepryd, men man får ta seden dit man
kommer. Jag kämpade på.

En kväll är jag bjuden på middag till
Humlegårdsgatan. Det regnar fortfarande när jag springer
från Östermalmstorgs tunnelbanestation.

Vi sitter i matsalen, juli har passerat och det är skumt i
det stora rummet. Mittemot mig sitter Magnus, en blond
kille med pliriga ögon som jag aldrig har träffat, någon-
stans från Småland. Han har rutig skjorta, en sådan där
man köper på Domus, knäppt upp i halsen. Han är inte
bög, tänker jag, inte med den skjortan.

Magnus har kommit till Stockholm samma dag för att
börja plugga. Han är tillbaka från ett år som biståndsarbe-
tare i Nepal. Jag får hans kort vid bordet: Red Cross
Youth Delegate, Swedish Red Cross Society. Ungdomens
Röda kors.Vackert.

Efter middagen hänger han med till klubb Timmy.
Vi blir kvar på trottoaren, vi kommer inte längre. Det är
varmt men det regnar fortfarande så vi är tvungna att stå
tätt tryckta mot varandra.Vi pratar om Stockholm och
om landet och om vad vi har gjort och om framtiden, om
mina kompisar Elisabet och Bengt från Karlstad som
också är med i Ungdomens Röda kors och som Magnus
givetvis känner.

I den ljumma augustinatten är han naturligtvis inte
straight, jag vet inte varför jag fick för mig det, det var väl
skjortan. Och i skarven mellan det som varit och det som
ska komma, den där skarven som är ett ljusinsläpp, när

osäkerheten gör möten möjliga, tar vi chansen. När det är
dags att gå hem, precis när vi ska gå, blir det bara så att jag
följer med honom hem till hans lägenhet på
Tullportsgatan.

Som vanligt får jag panik när vi ska klä av oss och
måste säga jag kan inte första kvällen och det är en bra
replik för det går alldeles utmärkt och på morgonen har
jag ett ärende in till Kulturhuset.

Tråkigt att lämna sängen när man precis har funnit ett
skäl att stanna där resten av livet. Men det är ingen fara,
Magnus kommer in och hämtar mig och på måndagen
börjar jag jobba igen, i mitt nya korta hår och den otäcka
träningen går fan så mycket bättre för jag är kär.

”Jag vill tala om för hela världen att jag är kär i Ville”,
sjunger Jan Hammarlund, homosocialisternas egen hjälte,
när vi sitter i gräset i Humlegården efter frigörelsedemon-
strationen den 23 augusti. Bögrörelsen var en vänsterrö-
relse, något annat var otänkbart vid den här tiden.

Magnus och jag har varit tillsammans i tre veckor.Vi
har gått i demonstrationståget nedför Kungsgatan tillsam-
mans.Vi visar upp vår kärlek för världen.

Vi är unga och osårbara och det är en välsignad som-
mar.

Jag har en kille som heter Magnus, och det är inte vil-
ken kille som helst, det är världens underbaraste kille.

På kvällen är det fest på Hasselbacken, det är första
gången jag uppträder på en riktig scen i Stockholm. Jag
har tagit mod till mig och sjunger Piafs ”Mon Dieu”.

Min Gud, min Gud, min Gud 
Låt mig få ha 
Ha honom kvar 
Min älskade 

I publiken står Magnus och ler mot mig.
Efteråt lyssnar vi på en ung tjej med permanentat hår

som jag knappt har hört talas om.
Hon heter Eva Dahlgren. Hon är
från Nynäshamn och har varit med i
Melodifestivalen. Nu sjunger hon
”Blomman bitterhet” av Karin Boye.
Det är för en stund alldeles stilla där
vi står tillsammans. Kulörta lyktor
skimrar i augustinatten.

Magnus har tusen saker på gång,
snart får han vänner överallt. Han är
en upptäcktsresande, han har ett hjär-
ta och en famn för hela världen. Han
berättar om Nepal, om latrinbyggen

och sherpas, om alla vänner där, om konsten att bara äta
med höger hand, han bjuder på nepalesisk grönsaksröra
och cocoste i nyinköpta blå Nittsjökoppar. Han brinner
av entusiasm för allt han företar sig, stickning, keramik,
körsång, gud vet vad, skolor och jobb och naturligtvis
hela äventyret med gayvärlden.

Svartsjukan hugger till igen.
Egentligen vill jag bara vara med honom. Dygnet

runt.Tätt intill.Alltid.
Jag biter ihop och klistrar affischer för Teater Aurora

nätterna igenom, vi gömmer oss bakom bilar och plank
när vi ser polisen komma. När vi är klara i gryningen
kryper jag ner i sängen hos Magnus på Tullportsgatan.

På helgerna har vi äntligen tid för varandra. Livet är
ett fantastiskt projekt.Allt ska upptäckas, allt ska upplevas.
Arkitektur och kyssar på promenad i Stockholm.
Ornitologiska studier och kyssar på Utö. Kyssar med ned-
fällda säten på parkeringen i en lånad Honda Civic vid
den pyttelilla brandstationen i Grisslehamn en blåsig sep-
temberdag. Kyssar och rosor när Magnus kommer i nepa-
lesisk högtidsdräkt på min premiär. Ett leende för varje
väderlek. En kyss för varje tillfälle. Han är så vacker, han
är så kul, han är så knäpp. Och han är min.

Min värld satt äntligen ihop. Jag var tillbaka i Stockholm,
jag spelade teater och hade pojkvän, bitarna föll på plats.Vi träf-
fade min bror, vi åkte ut till Gubbängen och fikade med mamma
och Weronica.Vi träffade till och med min gamla flickvän.Alla
älskade Magnus. Han spred sol omkring sig.

Jag hittar en trave lappar från den där sommaren. Små spa-
rade kärleksmeddelanden, telefonnummer och kvitton.Vi hann

med mycket på kort tid.

På höstkanten drar jag på turné till Götateatern i
Göteborg. Det är stort. Gästspela i Göteborg och hänga
med skådespelarna på Chez Amis, stället där alla träffas, på
kvällen. Dricka öl och snacka konst och politik med
Claes Malmberg, det är ännu större. Men jag längtar ändå
hem, jag längtar efter att krypa ner hos Magnus.

Jag har bara varit i stan ett par dagar när han plötsligt
meddelar att han vill göra slut. Jag fattar ingenting, vi har
ju precis börjat? 

– Desto bättre, säger han, då behöver vi inte såra
varann.

–Vi behöver inte träffas jämt, säger jag, både du och
jag har fullt upp … 

Och som för att bekräfta mitt oberoende störtar jag
iväg morgonen efter, på barnteaterturné i Dalarna, det
skriker efter honom i hela kroppen, men jag måste.

Jag kommer hem på måndagen. På tisdagen sitter jag
ännu en gång i Magnus kök, vi dricker cocoste i den blå
Nittsjöservisen. Samma dag har Revolts oktobernummer
kommit. Jag sitter stel vid Magnus köksbord och väntar på
domen, när han slänger fram det nya numret.

– Titta, säger han.
–Vadå? På omslaget står ”Hårda tag i Hamburg”, med

två halvnakna killar i matroskläder. Hur kul är det när
man är på väg att bli lämnad? 

– Jaha, vadå? Magnus ler sitt pliriga leende:
– Men titta då! 
Nu är det redan höst, men på omslagets insida är det

vi i Humlegården en månad tidigare, i varsin stickad tröja.
Magnus vänder försiktigt mitt ansikte mot sig, mot

den mjuka gröna collegetröjan. Jag tinar upp, vi tinar upp,
han rör mig igen. Jag stannar kvar över natten.

Men våra dagar är räknade, innerst inne vet jag det
och jag är skräckslagen. En vecka senare kommer han
beslutsamt hem till mig i sin svarta läderjacka, till min nya
lägenhet på Körsbärsvägen, och talar om att han inte vill
fortsätta.

– Jaha, säger jag och biter mig i läppen. En våldsam
impuls som jag gudskelov tyglar rycker i mig. Nej, inte
mot Magnus, inte mot honom.

– Jepp, säger han, kramar om mig och går mot dör-
ren, vi hörs snart igen.

Jag sitter paralyserad på sängkanten.
Ett sista leende, dörren stängs och han är borta.
Det tar en stund innan skottet tar, innan smärtan

drabbar med full kraft. Bara minuter efter han har gått
springer jag hulkande nerför backen på Körsbärsvägen. Jag
promenerar planlöst genom stan i min secondhandrock,
med tårarna strömmande längs kinderna.

Det är så löjligt att bli lämnad.
Varför ska jag ständigt träda in i människors liv när de

står i begrepp att realisera något stort i livet? Ett stort pro-
jekt. Ett stort jävla projekt som inte är jag.

Magnus tog klivet ut ur mitt liv lika snabbt och
beslutsamt som han hade kommit in. Kärlek handlar om
tajming, vår tid var inte kommen. Han gjorde allt som jag
skulle velat göra, men inte vågade.Vi fick några månader
före frosten, sensommaren 1980.

Några skimrande månader i historiens undantagstill-
stånd.

d

”happy gays are here again”

I september släpptes Rikard Wolffs självbiografi ”Rikitikitavi - en folkhemsberättelse”.
QX kan här publicera ett exklusivt utdrag ur boken.

”Efteråt 
lyssnar vi på 

en ung tjej med
permanentat
hår som jag
knappt har

hört talas om.
Hon heter Eva

Dahlgren.”

Utdraget är hämtat 
ur ”Rikitikitavi - 

en folkhemsberättelse” av
Rikard Wolff, utgiven på
Wahlström & Widstrand
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EN SEXIG, BITTER OCH KÄRLEKSKRANK AFTON TILLÄGNAD MANNEN MED  

SEAN KELLY OCH MAGNUS SKOGSBERG
ORKESTER UNDER LEDNING AV KARL-JOHAN ANKARBLOM

EN HAPPYTEAR PRODUKTION

WWW.SEANMAGNUS.COM

”En kort stund befinner jag 
mig i en tid då alla gamla  

kärlekslåtar var nyskrivna” 
– DN

”Saftigt, köttigt,
verkligt & hett” 
– Nöjesguiden

”De första värdiga 
arvtagarna till Hasse & 

Tage på 2000-talet” 
– Finest.se

”Sean-Magnus sjunger  
rakt in i hjärtat” 

– QX

26 OKT 19.00  
GÄVLE TEATER

GÄVLE TEATER · TEATERPLAN 1

BILJETTER:                 0771-70 70 70 ELLER 026-10 21 00

GÄVLE

SE 
TV-SUCCÉN 

LIVE!

14 & 15 OKT 19.30
VICTORIATEATERN

PICKNICKTEATER – TA MED EGEN MAT OCH DRYCK!
DÖRRARNA ÖPPNAR 19.00

VICTORIATEATERN · SÖDRA FÖRSTADSGATAN 18

BILJETTER: WWW.TICKSTER.COM ELLER 0771-47 70 70

MALMÖ

  9 OKT & 20 NOV 19.30  
SÖDRA TEATERN

SÖDRA TEATERN · MOSEBACKE TORG 1–3

BILJETTER: WWW.SODRATEATERN.COM ELLER 08-531 99 490

STOCKHOLM

Biljetter 031 708 71 00 
www.stadsteatern.goteborg.se

Hösten 2011 på Göteborgs Stadsteater

WWW.BACKATEATER.SE

Spelas på Stora Scen
Av RONALD HARWOOD 
Bearbetning & regi EVA BERGMAN 

Spelas på Nya Studion
Av THOMAS JONIGK Regi RICHARD TURPIN

Premiär 8/10 Nya Studion Av SOFOKLES 
Regi RONNIE HALLGREN, MGUNGA MWA MNYENYELWA

Urpremiär 14/10 Stora Scen
Regi & koreografi GUNILLA HEILBORN

Sverigepremiär 25/11 Nya Studion
Av ANDREW SHERIDAN Regi NORA NILSSON

Urpremiär 9/12 Stora Scen
Av & regi CARIN MANNHEIMER

ETT SYSTEM SOM MÅSTE BEHÄRSKAS. 
EN ANKLAGELSE SOM FÖRÄNDRAR ALLT. 
EN MARDRÖM OMÖJLIG ATT VAKNA UPP UR 
PREMIÄR 22/10 
AV FRANZ KAFKA REGI EGILL PÁLSSON

EN HELT SANN RYMDSAGA 
SPELAS PÅ BACKA TEATER  
AV BEA UUSMA SCHYFFERT 
REGI LARS MELIN

EN FILMISK SCENHÄNDELSE
AV RUBEN ÖSTLUND PÅ BACKA TEATER 
PREMIÄR 5/10 REGI & MANUS RUBEN ÖSTLUND

Urpremiär 30/11 Källaren
Av AV DENNIS MAGNUSSON Regi FREDRIK EVERS

ENDAST FÖR SKOLOR
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februari 2009 låg låten M.A.G.I.C
på Speldosan här i QX och jag kalla-

de den en blandning av Pet Shop

Boys och Tough Alliance. Nu, knappt

tre år senare, har visserligen den låten fått

en fantastisk video (över en miljon träffar

på YouTube) men förutom två lysande

singlar, och några mixar åt bland andra La-

dy Gaga, har det varit ganska tyst om den

här Gävleduon. Ryktesvis har deras per-

fektionism gjort att albumet dröjt, något

som hörs när det nu äntligen släpps. Det

här är nämligen den bästa elektroniska

musik jag hört komma ur svenska syntar

på väldigt, väldigt länge. Med lika delar

filmmusik-känsla (det låter mycket Vang-

elis) och klockrena pop-refränger besitter

Stefan Storm och Oskar Gullstrand en

oöverträffad förmåga att skapa musik som

inte bara låter suveränt, utan som också

skapar fantastiska bilder i skallen på lyssna-

ren.Att lyssna på The Sound of Arrows

är som att vara delaktig i ett fantasifullt fil-

mäventyr som aldrig kommer att visas på

bio. Genom hela skivan löper en snygg,

röd tråd där bland annat textrader blir låt-

titlar i andra låtar och snygga slut blir vack-

ra starter på andra spår. Låtkvartetten Into
the Clouds,Wonders, My Shadow och Magic 
är dessutom årets starkaste albumöppning.

Det var längesedan en skiva gjorde mig så

här lugn och lycklig på samma gång.

M.A.G.I.S.K.T. Ken Olausson

fokus

MUSIK

Filmiskt Fantastiskt
The Sound of Arrows
“Voyage”

I

1. Agnes "Don't Go Breaking My
Heart"
Sveriges största topplistedrottning
jämte Robyn är tillbaka i en snygg
dansrökare pimpad med "Agnes-strå-
kar" och arga gitarrer. Årets höst-hit?

2. Loreen "Sober"
Loreen fortsätter kombinera en stark
text med en grym pipa och stentuffa
Ibiza-dansbeats. Resultatet är fantas-
tiskt och låter megahit och "a million
bucks".

3. Professor Green feat Emeli
Sandé "Read All About It"
Stjärnskottet Emeli (ni har väl inte
missat hennes singel Heaven) slår sig
ihop med Storbritanniens Eminem för
en Stan-liknande hit.

4. Amanda Mair "Doubt"
Fantastisk Dusty Springfield-möter-
Kate Bush-pop från blott 16-åriga
svenska Amanda. Lysande.

5. Cher Lloyd "With Ur Love"
En riktigt bra ny låt från den brittiska
X-Factor-stjärnan som stilmässigt lig-
ger en bit ifrån hiten Swagger Jagger.

6. Monarchy feat. Britt Love
"You Don't Want to Dance with
Me"
Den brittiska elektroduon har piffat
upp ett av sina bästa albumspår med
Mini Vivas coola Britt Love.

7. Caotico feat Tove Styrke
"Brains Out"
Umeåbandet plockar in Idol-Tove och
låter henne sjunga höstens snuskigaste
och mest oemotståndliga refräng.Alla
på en gång nu: "Fuck my…"

8. Linnéa Henriksson "Väldigt
kär/Obegripligt ensam"
Ännu en Idol-tjej som visar att TV4-
publiken numera aldrig har en aning
om vem som borde vinna. Orup låter
heller aldrig så bra som genom andra.

9. Le Kid "We are the Drums
(Fear of Tigers Remix)"
Riktigt läcker och dansant uppdate-
ring av QX-femmornas senaste singel.

10. Earpony "Jag e frågan du e
svaret"
Salem al Fakir sneglar mot Gyllene
Tider och får ur sig en skönt lite för-
senad sommarhit.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa

-58- -59-

“Det här är den
bästa elektro-
niska musik jag

hört komma från
svenska syntar

på väldigt, 
väldigt länge”

Ladda ner:

Magic, Into the Clouds och Wonders
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Precis som de flesta andra i Sverige fick jag
upp ögonen för kanadensiskan Leslie Feist
genom hennes tredje album “The Reminder”
och iPod nano-hiten 1234. När hon nu är till-
baka vet jag därför inte om detta är en
utveckling eller en tillbakagång, men låtarna är
långt ifrån lika melodiska eller lättillgängliga
som sist. Det är organiskt, genomarbetat, eget
och säkerligen i mångas öron fantastiskt. Själv
har jag dock bara tråkigt.

Ken Olausson

feist
Metals

Countryhjältarna med superhiten Need You
Now ger oss även på tredje plattan gitarrsk-
ramlig countryrock varvat med lägereldsflir-
tigt vemodiga ballader om att hitta kärleken
och sedan kämpa för att behålla den. Hillary
Scott och Charles Kelleys duettsång gör
trions musik så mycket innerligare än annan
mainstreamcountypop. Men det är i ballader-
na det gnistrar, uptemposkvalet lämnar mig
helt oberörd. Bäst? Ljuvliga pioanoballaden
As You Turn Away. Ronny Larsson

Lady antebellum

Shut the 
fuck up, 
please

Inget direkt fel på låten, men
snälla Lena: Lämna indiepopen
till de som gör det bättre och
stanna vid schlagerdiscon.

En låt, 
En historia
Adele  
“Someone Like You”
...är den första ballad som toppat ameri-
kanska Billboardlistan sedan Rihanna
toppade 2008 med Take a Bow. Den
handlar om ett tidigare förhållande som
Adele haft och var den sista låt som
skrevs för succéplattan 21. Och än en
gång: Ni MÅSTE youtuba klippet där
hela den brittiska gayklubben G-A-Y
sjunger med i låten. Magiskt.

Lena Philipsson
“Nästa säsong"

Own the Night

www.tallinksilja.se   08-22 21 40* 
*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. 

Pris per person, begränsat antal platser. Gäller utvalda avgångar.
Bränsletillägg ingår. Mer information på www.tallinksilja.se

Det blir en riktigt magisk höst ombord på Galaxy. Upplev 
ett dygn på Östersjöns bästa nöjesfartyg. Njut av excellent 
mat och helt magisk show. Vi har rest världen runt för att 
ge dig den allra bästa underhållningen. Galaxy bjuder på 
spektakulär magi med artister från Frankrike och England. 
It ś Showtime ombord!

Hösten är också  fylld med flera av våra svenska favorit-
artister och partyband – och räkna med att det blir extra 
mycket Party Fridays!

Galaxykryssning fr 94:–
Ingår: båtresa, del i E4-hytt, gäller t o m 14.11 2011. 

Njut av ett magiskt dygn
ombord på Galaxy!

Danska Medinas nya album börjar starkt
med singlarna Synd för dig och For altid. Det
är två lysande poplåtar som tidigt satt höga
förväntningarna på skivan.Tyvärr är mycket
av albumet inte fullt lika starkt och många av
låtarna liksom flyter ihop med sin något plat-
ta produktion.Visst, här finns ytterligare
några singlar till att hämta, men albumet är
ett i raden av exempel på att EP-formatet är
att föredra.

Johan Alexed

Medina
For Altid

Sporty Spice har släppt fem plattor men
ingen har nåt samma framgång som debuten
“Northern Star”.“The Sea” har i sin Kelly
Clarkson/Avril Lavigne/Katy Perry-hiti-
ga popkostym absolut potential att bli nåt. För
jag är småkär i melodiska midtempolåten
Burn, gillar sexigt syntiga Stupid Game (med
spår av Kate Ryans Je t’adore), och myser till
det vackert dystra titelspåret. Överhuvudtaget
är det lättillgängligt och snyggt. Men jag sak-
nar hiten med stort H. Ronny Larsson

Melanie C
The Sea
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002 var ett stort år för mig. Jag var
15 år gammal och hade min första
relation med en tjej. Hon var 23 år

och jobbade som lärare på min skola. Trots
att vi aldrig var ett par var det uppenbart
för vår omgivning att vi var mer än bara
kompisar. 2002 existerade knappt begreppet
homosexuell i Vietnam men mitt beteende
och min relation till den här tjejen dömdes
ändå ut som skandalöst och slutade med att
jag blev avstängd från skolan. Man kan säga
att jag lärde mig två saker det här året - att
jag faktiskt var annorlunda och hur mycket
problem den stämpeln jag fick kunde orsa-
ka!”

Tam Nguyen är i Stockholm för att
vara med på årets Pridefestival. Hon kom-
mer från Vietnam men har bott i Singapore
sedan 2006. Hon arbetar fortfarande i
Singapore men har börjat engagera sig i den
spirande hbt-rörelsen som så smått börjar ta
form i hemlandet och kanske är hon också
på väg att flytta hem efter att ha brutit upp
med flickvännen. Att flytta tillbaka till

Vietnam skulle dock innebära en hel del
förändringar för henne, inte minst när det
gäller att konfrontera familjen.

– Mamma frågar då och då om jag är
homosexuell. Jag vet att hon egentligen inte
vill veta men ibland blir pressen på henne
för stor från resten av familjen. Jag brukar
svara med att säga att om jag träffar en
människa som jag tycker om, som tycker att
jag är speciell och verkligen bryr sig om
mig, borde jag inte ge den personen en
chans?  Våra samtal slutar oftast med att hon
håller med mig.Vad hon säger till resten av
familjen vet jag inte.

Men familjen vet nog.Tam berättar om
när hon först insåg att hon kunde bli föräls-
kad i tjejer.

– När jag var sex år visade vietnamesisk
TV den italienska filmen The Octopus, och
eftersom vietnamesiskt TV är som den är
visades den inte bara en gång utan flera
gånger i veckan under en månads tid.
Filmen handlar bland annat om den super-
coola, skitsnygga utredaren Silvia Conti.
Jag föll handlöst för den vackra skådespe-

-62-

lerskan och förblev förtvivlat förälskad i tre
år! Jag förklarade även för alla i min omgiv-
ning att jag minsann också skulle bli polis
och utredare när jag blev stor, precis som
Silvia!

Tams liv har inte bara bestått av distan-
skärlekar på vita duken och hon har, som alla

”Kanske är det 
jag som kommer 
att organisera 

den första Pride-
festivalen i Saigon” 

en vietnamesisk 
flata i stockholm
2

I somras var Tam Nguyen i Stockholm för att vara med på pridefestivalen. Efter några år utomlands ska hon 
troligtvis flytta hem till Vietnam där en spriande hbt-rörelse börjar ta form.

”

AV Catarina Axelsson
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vi andra, gått på några nitar genom åren.
Att ha en annorlunda sexuell läggning i ett
samhälle som i bästa fall ignorerar dig men i
värsta fall fördömer dig såväl lagligt som
socialt, lägger dock till några extra lager
smärta.

– När jag var 19 träffade jag en tjej som
jag tyckte väldigt mycket om och i tre år
var vi tillsammans i vad som kanske bäst
beskrivs som ett systerligt förhållande.Varje
gång hon träffade en ny pojkvän blev jag
mer och mer svartsjuk. Jag visste att jag
borde vara glad för hennes skull och kände
mig oerhört skyldig när jag insåg att jag
aldrig skulle förmå mig till det. När hon en
dag kom och berättade att hon funderade
på att gifta sig orkade jag inte mer.Vad var
poängen med att leva om det bara var den
här sortens smärta jag hade att vänta mig?
Nån dag senare satt jag ensam på ett hotell-
rum med 20 värktabletter i handen.

När jag frågar Tam varför hon inte
berättade för tjejen hon var kär i om hen-
nes känslor är svaret ett som säkert känns
igen av många lesbiska och bögar världen
över;

– Jag var rädd för vad hon skulle säga.
Jag var rädd för att hon skulle börja hata
mig och tycka att jag var äcklig.

Det som hindrade Tam från att svälja
näven med piller den kvällen var något en
föreläsare på universitetet sagt;

– Om du någon gång befinner dig i en
situation där du känner att du inte kan och
vill fortsätta leva – gå därifrån – förflytta dig
fysiskt från platsen du befinner dig på och
du ska se att ett par timmar senare kommer
du att känna annorlunda.

Tam reste sig upp från sängen och läm-

nade hotellet.
– Jag gick omkring ensam i stan den

natten och funderade, dagen därpå började
jag prata med människor – jag började
berätta om vem jag är. Och faktum är att
det inte var så farligt som jag hade trott, jag
hade underskattat andras förmåga att älska
mig oavsett! 

Det är inte så underligt att många väljer
att hålla sin sexualitet och sitt rätta jag hem-
ligt i ett land som Vietnam.

IVietnam tror 18 % av befolkningen att
homosexualitet är smittsamt, 17% tror att
det bara är en trend och hela 60% tror att
det går att bota. Även om homosexualitet
inte är olagligt så finns det mycket stigma i
samhället och i de traditionella familjevär-
deringarna göre sig bögar och flator icke
besvär!

Enligt Tam är de 17 procent som ser
homosexualitet som en trend inte helt fel
ute. Globaliseringen, Internet och den
något öppnare hållningen från Vietnams
enpartistat gör att fler västinfluenser sipprar
igenom. Ungdomar har en större möjlighet
att se vad som händer i resten av världen, de
har möjligheten at se att det de känner inte
är fel, konstigt och äckligt utan något fullt
normalt och ganska vanligt! Trenden består
i att fler vågar komma ut.

– Super Junior är ett exempel på hur
musiken, MTV och YouTube spelar en stor
roll för unga i Vietnam, och då inte minst
hbt-ungdomar! Föräldrar förfäras över hur

deras söner kan se upp till dessa ”halv-
män” och de fasar över att smittan ska spri-
da sig.

(Super Junior är ett pojkband från Sydkorea
bestående av 13 (!) sockersöta pojkar. Deras
homosexualitet debatteras i medierna men en sak
är säker, de passar inte in i den stereotypa mans-
roll som det vietnamesiska samhället vill fostra
sina söner i.)

Sveriges ambassad i Vietnam är en utav
få utländska aktörer som gått in och stöttat
arbetet med ökade rättigheter för hbtq-per-
soner. I ett projekt initierat av SIDA hjälper
Sverige till med finansiering av till exempel
organisationen CSAGA (Center for Studies
and Applied Sciences in Gender, Family,
Women and Adolescents in Vietnam). En
organisation som bland annat driver en hot-
line dit såväl ungdomar som oroliga föräld-
rar är välkomna att ringa för stöd och hjälp.
Detta projekt är anledningen till att Tam
Nguyen hade möjligheten att komma till
Sverige för att lära och för inspiration. När
jag går i paraden tillsammans med henne på
lördagen frågar jag om hon kan föreställa
sig att det någonsin kommer att vara möj-
ligt att genomföra något liknande i
Vietnam;

– Kanske om 10 år. Kanske är det jag
som kommer att organisera den första
Pridefestivalen i Saigon. Jag skickar dig en
inbjudan!

Jag ser fram emot den dagen.

”Mamma frågar 
då och då om jag
är homosexuell.
Jag vet att hon
egentligen inte
vill veta men

ibland blir 
pressen på henne

för stor från 
resten av 
familjen” 

Kom lite närmare

Må bra hos 
oss i höst!

Kom och sitt utomhus i våra varma källor. Njut av års-
tidens sprakande färger och krispiga luft. Simma till 

tonerna av rogivande japansk musik i vår vackra pool.
Ät en god och energigivande måltid i någon av våra 

restauranger. På Yasuragi är det lätt att må bra.

BOKA PÅ
www.yasuragi.se/boka

eller 08-747 64 00

SÖNDAGAR FRÅN1390 kr(med övernattning)
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kej, jag vet inte om det här konceptet

med att olika kändisar ska tävla i oli-

ka hinderbanor är

så himla kul

egentligen. Har vi

inte sett Kanal 5:s

genomtrista Wipe-

out en gång för

mycket liksom?  Men testosteronstinna TV6

hoppar ändå på tåget och kör Waterworld med

kända personer och deras vänner som fightas i

blöta miljöer. Och visst, får vi en sådan här

bild skickad till oss, och en presstext där man

talar om att “spruta

ner varandra med stora

kanoner” så finns det

ju en liten bögjävel

inom oss som bara

måste sätta på tv:n.

Waterworld, start oktober,TV6

ronnys

Vattenlekar
med anton

“Waterworld tar
kända personer och
deras vänner till

blöta miljöer.” 

O

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Idol-Alexander
(TV4).
Jag är helt besatt
av nya säsongen
och det besatt-
heten stavas
Bard. Han är
kunnig, ifrågas-
ättande, vass och
ställer krav.
Veckofinalerna
kommer att bli
helt fantastiska i år.

Svenska
Hollywood-
fruar (TV3)
Succéserien är
puttrigt mysig
med Maria.
Men nya galna
Gunilla är ju
lika otäck som
underhållande.
Och Isabel
Adrian och
hennes assistent. Är de på riktigt?

Vad hände med?
En jättekul idé
att gräva upp
bortglömda per-
soner. Men det
är fullkomligt
hopplöst att
göra det med en
panel där vissa
bara vill prata
hela tiden.Vet
Jonas Gardell
vad det är att LYSSNA på andra?

vill se i
tablån

Stencoola Maria Bello axlar
Helen Mirrens polisroll i den
amerikanska versionen av tv-klassi-
kern Prime Suspect. Och att döma
av förhandssnacket och promo-
tionbilderna så blir det här en av
de coolaste brudarna i rutan på bra
länge. Bellos Jane Timoney löser
brott i larmiga New York och kra-
mar rejält åt ballarna på sina manli-
ga kollegor.

Prime Suspect
(NBC)

Ann Söderlund
Alltså. Måste den här
åsiktsglada donnan vara
med i varenda program
som visas i svensk tv? Är
hon den som ALLTID
tackar ja när produk-
tionsbolagen fått för
många nej? Såå himla
skoj är hon inte.

TV

Isabel Adrians assistent
Allvarligt? Är den här tje-
jen på riktigt? Hennes
extremt slappa attityd och
släpigt slöa röst gör mig
vansinnig. Exakt vad är
det hon bidrar med till
Isabel Adrians verksam-
het? Hatar den här typen
av bortskämda snorungar.

Sjunde Himlen-
mamman
Serien är äckelpräktig ,
men just mamman är så
jävla självgott dömande
att man bara vill slänga ut
tv:n. I varje avsnitt dömer
hon sina kids för att de är
mänskliga. Fin morsa
liksom.

TV-trissen:Tre tv-brudar jag stör mig på just nu

3 tv-tider i
oktober!

Happy Endings
Kanal 5 har snott åt sig den här
succékomedin från USA. En av
huvudrollskaraktärerna är bög, men
har inte kommit ut för sina päron.

Kanal 5, 4 oktober, 21.55

Karatefylla
Sprillans nya svensk serie som visar
hur galet och fel det kan bli när
sprit är inblandat. Fast på ett kul sätt
alltså...

TV 6, 27 september, 22.00

Camelot
Färsk fantasyserie om striden mel-
lan det onda och det goda. Med
Joseph Fiennes och blonda snyg-
gingen Jamie Campbell Bower.

Går just nu i TV6

En komedi med bögroll,
en fyllehumorserie och
lite fantasy. Vad mer kan
man begära av hösten?

-62-
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GREEK LOVE
Tisdag 27 sepTember kl 18

Om samkönade relationer i 
antikens Grekland och Rom och 
hur dessa uppfattades under sin 
samtid. Med Henrik Berg, fil dr 
i antikens kultur och samhällsliv. 

80 kr

DÖDEN I VENEDIG
Tisdag 11 okTober kl 18

Om eros och skönhet, ideal och 
illusion i en novell av Thomas 

Mann, en film av Luchino Visconti 
och en opera av Benjamin Brit-
ten. Med författaren Carl-Johan 

Malmberg. 80 kr
 

APOLLO DI BELVEDERE OCH  
DET ANTIKA SKÖNHETSIDEALET

Tisdag 25 okTober kl 18
Om attraktionen i det manliga 
skönhetsidealet inom konsten 

från Upplysningen till modern tid. 
Med Patrik Steorn, fil.dr i konst-

vetenskap. 80 kr

FRÅN GANYMEDES TILL GAY PRIDE
Tisdag 8 november kl 18

Om den moderna forskningens 
behandling av manliga samkö-

nade relationer och huruvida det 
moderna begreppet homosexu-

alitet är relevant för antiken. Med 
Henrik Berg, fil.dr i antikens kultur 

och samhällsliv. 80 kr

  
Info och bokning: bokning@medelhavsmuseet.se, 08-519 553 80 

Fredsgatan 2, www.medelhavsmuseet.se

FRÅN GANYMEDES TILL GAY PRIDE
Hur kommer det sig att antikens Grekland och Rom var 
ett sådant centralt tema för manliga homosexuella konst-

närer, författare och historiker under 1700-, 1800- och 
1900-talet? Hur har det färgat vår uppfattning om  
antiken, renässansen och det moderna Italien och  

Grekland? Och varför övergavs plötsligt denna tematik  
i mitten av 1900-talet? Följ höstens nya serie och få svaret 

på dessa och många andra frågor!

Lifeline Entertainment, In Your Dreams Unlimited
& Gröna Lund presenterar

EN HELKVÄLL MED SHOW OCH MIDDAG!
Ticnet 077-170 70 70, ticnet.se, Ticnet- & ATG-ombud samt Gröna Lunds Nöjesbokning 010-708 70 00. 
Mer info se lifeline.se, gronalund.com/carola, carola.se. Gilla på facebook.com/carolahaggkvist

& Gröna Lund presenterar

E LV I S  B A R B R A  &  J A G

ÄNTLIGEN ÄR CAROLAS SUCCÉSHOW I STOCKHOLM!

GÄSTSPELAR PÅ TYROL 30/9-19/11.

Gefle 

Dagblad

Barometern

Aftonbladet

Helsingborgs Dagblad

Borås Tidning
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eter Frejhagens kompisar i
Stockholm blev överraskade när
Peter för ett och ett halvt år sedan

meddelade att han skulle flytta till
Trehörna som ligger mellan Ödeshög i
Östergötland och Tranås i Småland. Men
för Peter var det en dröm som gick i
uppfyllelse och han hade letat efter ett
lämpligt ställe i de trakterna ett bra tag.

- Jag vill jobba där jag bor och är less
på att dela upp mitt liv på jobb och fritid.
Med risk för att låta som en überbög
handlar det om att jag vill ta hand om
folk. Jag vill fixa en konferensmiljö som är
så bra som jag ville ha den när jag själv
åkte på många konferenser.

Nu var inte Trehörna Wärdshus en

färdig konferensanläggning utan en gam-
mal byskola som kommunen hade svårt
att få såld. Peter har sedan dess byggt om
klassrummen till 14 rum med 32 bäddar
och gympasalen har blivit konferens- och
festlokal. I anslutning till värdshuset har
han ställt upp åtta valstugor som han köpt
från Socialdemokraterna i Stockholm. De
kompletterar hotellrummen för större
sällskap och kan även hyras ut till turister
som passerar.

Trehörna Wärdshus ligger förtrollande
vackert mitt i byn vid sjön Trehörna.
Värdshuset delar parkering med kyrkan
vars präst gärna viger samkönade par.
Peter Frejhagen har redan haft fyra bröl-
lop i värdshuset och eftersom trenden går

mot att ha bröllop som sträcker sig över
flera dagar med övernattning lär det bli
fler bokningar framöver. En bröllopssvit
har naturligtvis ställts i ordning.

Peter har byggt en lägenhet till sig
själv i en intilliggande byggnad som en
gång var skolans dass – i andra änden av
byggnaden kommer det att rymmas vand-
rarhem framöver. En lounge med gym
och SPA har ställt i ordning och kommer

-64-

”Med risk för att
låta som en über-

bög handlar det om
att jag vill ta
hand om folk” 

p

Peter Frejhagen lämnade Stockholm med fester och politik för att bygga upp ett konferenscenter i den lilla östgötska byn Trehörna. 
Den ende bögen i byn gjuter nu liv i trakten med café, restaurang, hotell och konferensverksamhet. 

AV elisabet qvarford

peter - den enda
bögen i byn
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kunna användas av såväl värdshusets gäs-
ter som av Trehörnas invånare. För Peter
har också börjat engagera sig i byn
Trehörna, där han uppfattas  som en frisk
fläkt.

Peter Frejhagen har varit aktiv inom
såväl RFSL som HBT-sossarna och job-
bade i riksdagen i 10 år. Men i Trehörna
kommer han främst att vara värdshusvärd.

Är du den ende bögen i byn?
- Ja, jag tror det, säger han och skrat-

tar.
Till hösten planerar han att ha ett

regnbågsmingel för HBT-personer från
trakterna runtomkring. Och han överger
inte lägenheten på Gran Canaria där han
planerar för en välbehövlig semester vid
årsskiftet.

I somras hade Trehörna Wärdshus
café öppet och man kunde äta en bit mat
i restaurangen. I sluttningen mot sjön
finns ett trädäck där man kan sola sig
eller njuta av solnedgången. Peter har satt
en motor på bryggan som går att haka
loss och ta en tur med på sjön där det
också går att fiska.

I höst hoppas Peter Frejhagen på att
få igång konferensverksamheten på allvar.
Trehörna ligger på bekvämt avstånd från
Stockholm och Göteborg såväl som
Jönköping och Linköping som är de när-
maste större städerna och bokningarna
har redan börjat trilla in.

www.trehornawardshus.se
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BAR/
RESTAURANT

     Torget, Mälartorget 
13, Gamla Stan. Mån-tors 
17-01, fre-sön 16-01. 
Gaybar och restaurang.
     Urban Deli, Nytorget 
4, Mån-tis 08-23, ons-
tors 08-00, Fre-lör 08-01. 
Butik. delibar och skal-
djursbar. 
     Björk bar & Grill, 
Courtyard Hotel, 
Rålambshovsleden 50 
Restaurang, bar och lounge
     Guldankan, Hornsg. 
136,  Restaurang. 11-14 & 
17-22 mån-tors, 11-14 & 
17-23 fre och 12-23 lör.
     MoonCake. Bergsg. 
33. Mon- Lör 17-23, Sön 
17-22. Lunch Mon-Fre 
11-14.
     Monarki, Tulegatan 10, 
Mån-sön 17-01. Restaurang 
& bar, dj`s, liveband, music 
quiz.
Bistro Sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Ons-Lör 17-00.
Side Track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar och restau-
rang
Zink Grill, Biblioteksgatan 
5,  Restaurang, Bar. Klubb 
helgerna. 11.30-01. Lör 
13-01, sön 12-23.
Roxy, Nytorget 6, Tis-tors 
17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang och bar.
Stuket, Swedenborgsgatan 
43,  Kvarterskrog & bar. 
16-01.
Chakula, Pontonjärg. 28. 
Restaurang och bar med 
smak från Afrika. Mån-Lör 
17-00.
Göken, Pontonjärg. 28. 
Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 
12-23. 

KLUBBAR/CLUBS
    Paradise, Kolingsborg, 
fredagar 22-03, pop och 
schlager och The Ba(s)
sment med house och tech-
no. Garage, Kolingsborg, 
lördagar 23-03, Bögklubb 
för alla, 23 år. House, 
techno, pop. Sthlm Night 
Fever, ons 23-03.
      SLM, Wollmar 
Yxkullsg 18, ons 19-23, 
fre-lör 22-02.  Läderbar för 
killar. Medlemsklubb.
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-03. Mat, bar 
och klubb.
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar 
för hiv-positiva män.
Kinks & Queens, 
Camarillo, Kungstensg. 22, 
Se QX.se/GayMap, 21-03
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista torsdagen i måna-
den för kvinnor intresserade 
av fetish och S/M.
Zipper Stockholm, 
Lästmakargatan 8. klubb-
kväll lördagar 22-03.
    Björnpub, Amsterdam 

3

18

6

19

16

www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18  •  T-Mariatorget 
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ASIAN CUISINE 

Vi har flyttat från Vasastan till Kungsholmen                                            

New Location    

Bergsgatan 33, 112 28  Stockholm                                                                      
08-16 99 28                                                                                                                                   
08-20 50 93                                                    www.mooncake.se                                              

 Rådhuset   

MERDE

LA BAGUETTE
BIENVENUE TILL

FRANSKA
REVOLUTIONEN

OCT24–NOV20
WWW.URBANDELI.ORG
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www.monarki.eu
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CRUISING AREA, CABINS, 
DARK ROOM, GLORY HOLES, 
NON STOP VIDEO

STOCKHOLMS NO1 SPOT

MON-FRI 11 - 06AM / SAT-SUN 12-06AM

HANTVERKARGATAN 49 - (08) 653 92 10
WWW.MANHATTAN.NU
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8

1

STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

17

2

11

12

14

Café, Blecktornsgr. 9. Pub 
och Fester se qx.se/gaymap
    Clean Event, GK, 
Folkungag. 45. 15 oktober, 
22.00-03.00
Lagerlunden, Café Opera, 
onsdagar från 22.
Berns, Berzelii Park. Hotel, 
restaurang, bar och klubbar. 
Ballroom Blitz 

CAFÉ
    Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 18
    Golden Ladies, RFSL, 
Sveav 59, tisd. från 17-19.  
För kvinnor i mogen ålder.
    Seniorcaféet, RFSL, 
Sveav 59, ons från 14.30.  
För gaymän i mogen ålder.
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19

ÖVRIGT
    Freys Hotel, 
www. freyshotels.com
Saints & Sinners, Gamla 
Brog. 30. Hair, Nials, 
Clothes, Tatoos. Se sid 77.
Saints & Sinners, Stora 
Nyg. 45
Stiftelsen Noaks Ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. Hivtest med snabbsvar 
on 15-18. Lunch för hivpo-
sitiva ti & to 12:15.

SHOPPING
     Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. Läderskräddare 
och shop. 
     Hallongrottan, 
Bergsundsgatan 25, Queer 
och feministisk shop.

EROS
     Manhattan, 
Hantverkargatan 49,  
Dagligen 12-06. Stor video-
klubb med shop.
     H56, Hagag. 56. Sön-
Tor 12-04, Fre-lör 12-06. 
NonStop. Dark room.
     US Video, 
Regeringsgatan 76. Öppet 
dygnet runt. Non Stop 
Crusing Area, Sex shop, 
Dark rooms
      Basement, Bondeg. 1 
Non-stop, Backroom, crui-
sing, sexshop, uthyrning
må-to 12-06, fr-lö 12-08
sö 12-06 
San Francisco, Roslagsg. 
25, cruising, video och sex-
shop. Öppnar 1 oktober.
Blue Vision, Fridhemsg. 
46, cruising och sexshop.
 

DAILY UPDATED GAY 

GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DANSK/

NORSK/SUOMI/

SVENSKA 
www.gaymap.eu or 
via mobil.qx.se choose 
gaymap
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BAR/CLUB

4

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

ÖVRIGT
      RFSL/Träffpunkt HaBiT, 

Stora Badhusgatan 6. Café onsdagar 

18-21, söndagar 17-20. 

     Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna 

Stråket 16, vån 1. Mottagning helg-

fri måndag 16.30-18.00

    Jens K. Drottninggatan 30,  

Herrkläder med andra varumärken! 

Mån-fre 11-18, lör 11-16

    Stadsteatern Götaplatsen 4

    HBTQ-mottagningen, Chap-

mansgatan 6. 031-7661922.

Coffee Culture, Vasagatan 5c, 

Café.

QITCH, Korsgatan 4, klädbutik

 Kondomeriet, Lilla Drottning-

gatan 1, Mån-tor 10.30-18, Fre 

10.30-19, Lör 11-17, Sön 12-16.

       Ekho, Stora Badhusgatan 6  

        EROS
     Nyhavn Shop, Lilla Drott-

ninggatan 3. Mån-Lör 10-22. 

Helg 12-22  

4

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

Gbg:s privata samtalsmottagning 
för hbtq-personer

Välkommen att boka ett  
kostnadsfritt förstasamtal

Marcus Erlandsson, leg psykolog
031-766 19 22

hbtq-mottagningen.se

www.rfsl.se/goteborg
031-13 83 00

För dig som är 
homo, bi eller transperson

Läs mer på hemsidan eller ring oss:

©
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G
bg
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01

0/
P
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i

9

6

GÖTEBORG GAY GUIDEGÖTEBORG GAY GUIDE

8

10

Öppettider
Vardagar 11-18
Lördagar 11-16

www.JensK.se

www.beebar.se

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

031-13 38 39
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SENTRY.nu roar, informerar, förklarar och svarar på dina frågor.

Allt om att 
testa sig för 
könssjukdomar
Varför ska jag testa mig?
För vad ska jag testa mig?
När ska jag testa mig?
Hur ofta och var ska jag testa mig?

Bestäm din egen teststrategi med 
hjälp av Sentry.nu.
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BAR/CLUB
    Wonk, Amiralsgatan 23.

Lördagar 23-05. Gay dans/partyklubb. 

     G-Bar, Mando Bar, Skomakareg. 

2. Onsdagar 21-01 

     SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll 

lörd från 22. Specialfester se slmmalmo.

se, qx.se/gaymap

     Moccasin, Fersens väg 14

Mötesplats för LGBT människor

TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 

Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.

SHOPPING
    Miss Juniversum, 
Davidshallsgatan 19. Mån-fre 12-18, 
Lör 11-16. Malmös kitschigaste present 
och intredninsgbutik.
Butik Fredrik, Davidshallsgatan 9, 
Tis-fre 10-18. Lördagar stängt juli och 
augusti. Designbutik. 
   

ÖVRIGT
     RFSL-Rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre 
09-12. 040-6119950
      Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansgatan 13. 040-664 64 00
    Noaks Ark, Barkgatan 11, Mån-
tors 10-16, Fre. 10-15. Fik och stöd-
center för de av oss som lever med hiv 
och våra närstående. 
Astoria Hotel, Gråbrödersgatan 7, 
Tel:040-786 60
    

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

DAILY UPDATED 

GUIDE IN ENGLISH/DEUTSCH/ 

DANSK/ NORSK/SUOMI/SVENSKA 

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

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

7

8

10

QX GayMap 
- your daily updated guide 

to Scandinavia -
In Danish, English, German, 

Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu

M

Bli vän med oss
på Facebook

Moccasin Mat & Vin
Fersens väg 14, 211 42 Malmö

040-631 08 80

info@moccasin.se

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MoccasinTriple62x135.pdf   1   8/26/2011   9:41:00 AM

Din HBT-resurs
rfslskane.se

Rådgivningen Skåne

roligare presenter,

galnare inredning

miss juniversum

www.missjuniversum.se

4
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I Stockholm får en person i timmen klamydia. Du kan ha klamydia utan a� det varken syns 
eller känns, men om den inte behandlas kan det leda till a� du inte kan få barn. Beställ 
hem e� klamydiatest på Vårdguiden.se. Då testar du dig enkelt hemma och får provsvaret 
över internet inom en vecka. Både testet och en eventuell behandling är gratis. 
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”Mina brorsor skojar ofta om att 
jag är en ‘bögjävel’.”

ad betyder dina tatueringar?
– Jag har gjort nio stjärnor på

ena armen – en för varje syskon –
och mammas namn på andra. Och så en
linblomma för mormor. Hon är från
Hälsingland, där linblomman är landskaps-
blomma.

Har du nio syskon?
– Haha, ja det är alltid minst sex barn

hemma i vår femma, och alla har typ
ADHD. Det är aldrig tyst och lugnt.

Du heter ”tiixaren” på Qruiser,
varför det?

– Jag har ticks. Inga stora grejer, blinkar
lite mycket med ögonen och knäcker nack-
en och sådär. Mina småbröders polare har
en värre form av tourettes syndrom där han
skriker och säger fula ord. Dessutom har jag
ADD, alltså jag har svårt att koncentrera
mig, men är inte hyperaktiv som resten av
släkten.

När fick du den diagnosen?
– När jag var sju-åtta år gjorde de en

utredning på Barn-och ungdomspsykiatrin.
De bad mig sätta klossar i hål och sade att
de skulle passa, trots att hålen var någon
millimeter för små. Sen såg de hur man rea-
gerade.

Hur reagerade du?
– Jag slängde klossarna i väggen.
Hur påverkade det dig i skolan?
– Jag gjorde sånt som var lättare för mig

än att läsa. I fyran började jag röka, skolka
och skita i lektionerna. Jag hängde med
kompisars storebröder och rökte vattenpipa.
I åttan lade jag av helt och satt mest i korri-
doren och gjorde ingenting. När lärarna bad
oss komma in bad vi dem dra åt helvete.

Vad var du bäst på i skolan?
– Eftersom min styvpappa kommer från

Jamaica pratar vi en hel del engelska
hemma, så det är jag bra på. Men jag tycker
att min styvpappa är för kontrollerande, så
vi lägger oss inte i varandras liv för mycket.
Så har det alltid varit.

Hur är det med din biologiska
pappa?

–Vi kan ha bra kontakt, i små mängder.
Nu har jag inte snackat med honom på fem
månader.

På din blogg skriver du om att du
dricker. Du är fortfarande minderårig
– vad säger mamma?

– Hon är ju inte glad, men vet om det.
Annars tycker jag inte att någon annan har
rätt att bestämma över mitt liv. Men jag vill
sluta röka nu, efter nästan sju år, och rädda
det lilla jag har kvar av mina lungor. Jag har
ju astma, också.

Du är fortfarande för ung för att
gå på krogen.Var hänger du?

– Fritidsgården Egalia, ibland. Jag träffa-
de en kille på förra Pride och hans storasys-
ter drog dit mig. Så jag började gå dit och

lärde känna folk i min ålder. På Qruiser är
det mer äckelgubbar och pedofiler.

Hur kom du ut?
– Jag kom ut på fyllan förra Valborg. Jag

var rätt aggressiv och nästan ropade ut det.
Så mindes jag ingenting dagen efter, när
kompis ringde frågade om det var sant. Jag
undrade vem som skvallrat.

Hur togs det emot av familjen?

– Mina systrar och mamma tog det bra.
Mina brorsor skojar ofta om att jag är en
”bögjävel”.Till och med min tvillingbror.
Det är kul hur olika vi är: vi kan tänka lika-
dant ibland och har samma humor, men
han är nästan homofob medan jag gillar kil-
lar.

Vad gör du när de retas?
– Jag säger ifrån så länge jag orkar. Eller,

ja, skriker.
Hur kom det sig att du gick Barn-

och fritid?
– Dels hade jag bara 85 poäng av 320

v

en
person

text & foto mats bax

poäng från högstadiet och kom inte in på
många andra utbildningar. Sen vill jag jobba
med barn, särskilt barn med aspergers syn-
drom. Jag har ju en del erfarenhet av barn
med diagnoser. Jag vet att det kommer vara
jobbigt för mig att plugga vidare, men jag är
så intresserad av det här att jag nog kan klara
det ändå. Men inte än: först ska jag gå ut
gymnasiet.

Namn: Isak På Qruiser: tiixaren Ålder: 17 Bor i: Fagersjö. Gör: Pluggar Barn- och Fritid på gymnasiet. Pojkvän: Nej

”Dessutom har jag ADD,
alltså jag har svårt att
koncentrera mig, men är

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”

”Jag kom ut på fyllan förra Valborg.
Jag var rätt aggressiv och nästan 

ropade ut det. Så mindes jag 
ingenting dagen efter, när kompis 
ringde frågade om det var sant. 
Jag undrade vem som skvallrat.” 
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Jag har varit lite förbannad på
mig själv för att jag missade

sexföreställningen Queer X Show i
Berlin för något år sedan. Men nu får
jag en ny chans i queer-sexumentären
”Too much pussy”. Släpps på svensk
dvd 28/9.

Inte så mycket har hänt med Fran Drescher – och
framför allt inte hennes humor – sedan hon gjorde

The Nanny. Nu har även jag hunnit se hennes nya serie
Happily Divorced, en delvis självbiografisk historia om en kvin-
na som är sambo med sin homosexuella exman. Inget för dig
som är känslig för buskis – men visst borde TV4 köpa in den
som komplement till Stefan och Krister?

Även de allra mest rigida institutionerna börjar anpassa sig till
verkligheten. Brittiska ministern Lynne Featherstone arbetar
just nu för att införa könlösa pass i Storbritannien. Exakt hur
utformningen ska se ut är inte klart, men tanken är att man på
något sätt ska följa australiens exempel där man kan välja mellan
male, female och indeterminate. Ett litet steg på vägen…

är jag skriver det här kablas
nyheten om Jamey
Rodemeyer ut över världen.

Berättelsen om fjortonåringen som tog
sitt liv, efter att i åratal ha blivit trakas-
serad och mobbad i skolan.Ytterligare
en siffra i den dystra självmordsstatisti-
ken för unga hbt-personer i USA.

Men den här gången är det inte tal
om något anonymt offer. Jamey
Rodemeyer har lämnat många spår

efter sig på nätet. Nu citeras Jameys
tumblr, twitter, hans sista facebook-
uppdatering och den It get’s better-
video som han spelade in i maj i år.
Då, för bara några månader sedan, var
han optimistisk och försökte ingjuta
mod i andra mobbade hbt-ungdomar.
Men sen hände något som fick honom
att inte orka längre. Ingen vet vad.
Bara att han bloggade ”I always say
how bullied I am, but no one listens”

den 9 september.Till sist kunde inget
hålla honom uppe, inte ens kärleken
till Lady Gaga, som han twittrade
den 18 september – bye mother
monster, thank you for all you have
done, paws up forever – samma dag
som han hittades död.

Mobbning i skolan är förstås ingen
ny företeelse, inte heller trakasserier av
hbt-personer, men man är enfaldig om
man tror att det som händer i ameri-
kanska skolor just nu inte är en speg-
ling av det som sker i resten av det

amerikanska samhället. I USA har ton-
läget i debatten kring hbt-frågor sedan
länge lämnat det civiliserade. Hatet
och intoleransen skördar framgångar
inom den religiösa högern, och även
förhållandevis framgångsrika tea party-
representanter som Michelle
Bachmann har gjort uttalanden i
samma stil. Kanske har jag hängt för
mycket på right wing watch-sajten,

men i de här kretsarna verkar det vara
fullt normalt att tro att orkaner och
översvämningar är tecken på guds
vrede över samkönade äktenskap.
Skulle någon däremot överväga att det
ökade antalet naturkatastrofer skulle ha
att göra med klimatförändringar och
den globala uppvärmningen skulle hen
ses som ett freak.

Det paradoxala när det gäller hatets
mekanismer är att det blossar upp och
frodas som mest varje gång som hbt-
rörelsen lyckas kämpa sig till en ny
fri- och rättighet. För varje framgång
måste man alltså utstå en kalldusch av
homofoba spyor i det offentliga sam-
talet. Därför finns det en nästan en
matematisk exakthet i att
Rodemeyer-tragedin inträffar bara
några dagar innan den amerikanska
militären skrotar sin ”don’t ask, don’t
tell”-princip – den som hindrat
homosexuella soldater och befäl från

att komma ut.
I Skandinavien fick många en tan-

keställare efter terrordådet på Utøya.
Plötsligt var det inte lika accepterat att
använda hat och fördomar i sin politis-
ka argumentation, men kan man ens
hoppas på en liknande självrannsakan i
USA? 

I Nick Broomfields senaste
dokumentär, ”Sarah Palin – you bet-
cha”, hävdas det att det att intoleran-
sen mot homosexuella inom den ame-
rikanska högern egentligen beror på
Sovjetunionens fall. Det enklaste sättet
att ena en rörelse på är genom att skaf-
fa sig en gemensam fiende, och efter
järnridåns fall och det kalla krigets slut
var man helt enkelt tvungen att hitta
på en ny hotbild. Det är därför som
bögar och flator numera ses som det
stora hotet mot mänskligheten. Nästan
lika stort som skatter och en allmän
sjukförsäkring.

n

kulturpuggan: 

”’Jamey försökte ingjuta mod i
andra mobbade hbt-ungdomar.”

[#makealawforjamey]
månadens glosa:

Lady Gagas hashtag efter Jamey Rodemeyers självmord. Nu ger hon sig
på allvar in i amerikansk politik och kräver mobbningslag.
Gaga for president?

guldstjärna 2...
Gamla böghaggan Cher håller stilen. Som svar på transfobiska utfall emot hen-
nes son Chaz Bonos medverkan i Dancing With The Stars är svaret koncist:
“I think we can agree that Chaz has the biggest balls of anyone on DWTS.”
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guldstjärna:

”i de här kretsarna
verkar det vara

fullt normalt att
tro att orkaner och
översvämningar är

tecken på guds vrede
över samkönade

äktenskap. ”
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Läs mer och boka på apollo.se eller 0771-37 37 37

Sugen på något nytt?
Testa våra utvalda gayvänliga hotell i vinter. Vårt nya koncept Gay Friendly 
gör det ännu enklare för dig som söker hotell som vänder sig till HBTQ personer 
och deras vänner. Thailand, Bali, Mauritius och Gran Canaria är några resmål vi 
valt ut för att din semester ska bli helt oförglömlig. Upptäck de bästa stränderna. 
Festa i det vilda nattlivet och ät gott på någon av de många restaurangerna. 
Bara njut lite extra på semestern.
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