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219
Emil Almén har blivit något
av en birollsmästare som nu
är redo att axla en huvudroll
i en långfilm. I alla fall om
han själv får bestämma. Men
först ska han göra debut
som transhumanen Einar i
SVT-succén ”Äkta männi-
skor”.

Hon har vunnit diamantbol-
len, blivit årets allsvenska spe-
lare och har tagit hem titeln
som årets mittfältare på fot-
bollsgalan. Hon är ingen
mindre än Caroline Seger,
och hon är vår.

Marie Fredriksson blev
Hedershomo 1998 när hon
uppträdde på EuroPride, men
vad det innebär vet hon inte...

Nu är det dags att nominera
era favoriter från HBT-året
2013. Här tipsar vi om folk,
företeelser och annat som
kanske kan håva in en
gaygalanominering. Men
för Guds skull, ni är så väl-
komna att nominera vad
och vem som helst i övrigt.
Ordet är fritt!

Efter X antal storbands-
kvällar i Idol känns dock
genren långt ifrån lika
kul som när ”Swing
When Your Winning”-
plattan kom 2001...

”Vår tagline är ”Vi represente-
rar inte dig”.Vi är inte bögex-
perter på något sätt utan det
handlar till hundra procent om
egna åsikter och funderingar”.

Filmen är som en fransk Fucking Åmål, fast 
inte lika ungdomsfilmaktig.

Efter succéböckerna Cirkeln och Eld släpptes 
nyligen Nyckeln, den efterlängtade sista delen i 
Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens trilogi 

nyckeln är här - sista
delen i trilogin

Emil Almén är en
transhuman

seger är vår

marie fredriksson
är hedershomo...

årets flatfilm!

vem ska få 
pris på 
gaygalan 2014?

robbie williams
jazzar loss

vilka är 
bögministeriet?

månadens omslag

erik rapp, 17-åringen
från idol är stolt
och säker och redo
för livet utanför
idol...

alltid i QX

8. Ledare:Det kunde ju ha...
16. Krönika: Mian Lodalen
24. EGO med Stefan Nilsson
54. Musik: Leona Lewis
56 TV: Agnetha-dokumentär
58. Film: Blå är den varmaste färgen
60 Bok: Tio lektioner i matlagning
68. En Person: José
70. Roger Wilson

Månadens citat

”jag måste jobba på min accent
så att jag inte låter för mycket
som Tony Irving (skrattar)”

Kenny Solomons
s. 51

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ,
UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, KOM UT MED
FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN
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äkta paret pehr
och richard hante
ägnar 6-8 veckor
åt att julpynta
sin våning på
kungsholmen. vi
har varit där.
sid 36
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Exuviance hudvårdsprodukter säljs endast hos 
speciellt utbildade hudterapeuter och hudläkare. 

För upplysning om en salong/klinik nära Dig, 
välkommen att ringa 040-30 31 32.  

www.exuviance.se

Det bästa från forskning och vetenskap. 
Det bästa från naturen. 
Det bästa för Din hud.

Fantastiskt julerbjudande 
värde ca. 400:-
Köp ett Exuviance serum och vi 
bjuder Dig på ögonkrämen 
Hydrating Eye Complex värd ca. 400:-

Medicinsk avancerad forskning och beprövade 
ingredienser från växtriket gör Exuviance 
produkter till det bästa Din hud kan få. 
Minskar ålderstecken. Ger huden nytt liv!

På köpet
ögonkräm 

värd
ca. 400:-

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

KEA. Så bra det kunde ha blivit.
Så värdelöst det blev.
I möbeljättens kundtidning IKEA Live som distribueras över hela

Europa fanns ett ”hemma hos”-reportage från det lesbiska paret Clara och
Kirsty. Bland alla ”hemma hos”-par dök ett lesbiskt par upp. Ett bra initi-
tiativ.Verkligen. Och hos två flator dessutom och inte två bögar som det
annars är alldeles för ofta.

So far so good.
Men i den ryska upplagan av IKEA Live

valde IKEA att plocka bort Clara och Kirsty
med hänvisning till landets ”gaypropaganda”-
lag. En lag som är så luddig att ingen riktigt
vet vad den innebär eller var så kallad ”gay-
propaganda” börjar och var den slutar.

Och man undrar, lärde sig inte IKEA nånting efter förra stormen när de
retuscherade bort kvinnorna från den saudiska katalogen?

Tänk om man fick backa bandet några steg och rösta ned förslaget om
att ta bort Clara och Kirsty från den ryska upplagan.Tänk om

IKEA istället gjort en Emma Green Tregaro och visat
lite mod och tänkt ”äh, vi låter tjejerna vara kvar.Vi kör,
vi ska minsann visa att IKEA inte gör skillnad på kärlek
och kärlek”.

Det finns en möjlighet att IKEA hade blivit
anmälda för att exponera homosexualitet för minder-
åriga. Det finns en möjlighet att de hade fått böta (upp

till 30 000 dollar!). Det hade IKEA haft råd med.
Och de hade kunnat överklaga till

Europadomstolen. Det hade blivit en stor nyhet och hela världen hade stått
bakom IKEA som hade framstått som kärlekskämpar och som ett företag
som står upp för mänskliga rättigheter. ”Alla ska med, annars får det vara”.
Detta miljardimperium hade fått rykte om sig att vara ett företag som tar
ansvar och som tycker att kärlek är viktigare än pengar.Varuhusens gula och
blå fasader hade fått ett fantastiskt regnbågsskimmer över sig och jag - och
miljontals med mig - hade känt oss otroligt stolta.

De skulle haft råd att ta fajten.

De hade möjligheten att göra nåt bra av det här.
Nu framstår IKEA som fega. Som ett företag som

viker sig för Putin och hans vansinniga hets mot homo-
sexuella.

För att få sälja ännu fler Billy-hyllor.
Nej IKEA, det här beslutet vill jag reklamera.

QX-krönikören Roger Wilson ger på sid. 70
dessutom IKEA några tips på namnförslag till kommande
Ikea-produkter, vad sägs om tidskriftssamlaren Ryggradslös
och klädkroken Kappvändare...

ingång

”Ett beslut jag vill reklamera” 

]
”Tänk om IKEA istället gjort en Emma

Green-Tregaro och visat lite mod”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Ärligt talat inte min 
kopp te alls.

Jonas Persson
Annons

– Det skulle väl i så fall vara Danny!
Även om jag var lite kär i Måns 

när han var med...

Desirée Nordin
Traffic 

– Nu tittar ju inte jag på Idol.
Chansar på att Darin har varit med

någon gång, så jag säger Darin.

Jessica Lundgren
Frilans 

– Amanda Jenssen, hennes barfotabohemstil
på scenen och den rispiga rösten fångade
mig. Jag älskar låten Come on från första
plattan och hennes version av Halleluja.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Ingen överträffar Agnes. Därför är
det ofattbart att juryn varje år igno-
rerar sökande tjejer som kan göra

kommersiell pop.

Hej Redaktionen: vem av alla de tidigare idolerna är din favorit?

fakta: tidningen qx 

-6-

Äntligen! Hubbotarna är tillbaka.
SVT-succén ”Äkta människor” har nypre-
miär den 1 december. Och nu är det dags
för transhumanerna att göra entré!

Folk som inte kan låta bli sina
mobiler när de är på bio (eller sitta och
prata) kan hyra film istället. I USA inför
man nu speciella ”tweet seats”, klokt!

JA! NEJ! Meleanie C är tillbaka. I en
duett med Matt Cardle. ”Loving
you” är vinterns klart bästa pop-
country-låt! 

JA.

Ingång dec 13  13-11-22  16.06  Sida 6
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odcastgänget Bögministeriet består
av sex kompisar som ses och dis-
kuterar kring bögrelaterade

ämnen. Robin Olsson, Christopher
Waldekrantz,Thomas Carlhed,
Johan Svenson, Mårten Andersson
och Micke Kazarnowicz samlas varje
vecka över ett glas vin, eller en bit mat,
för att spela in Sveriges mest populära
bögpodcast.

–Vår tagline är ”Vi represen-
terar inte dig”.Vi är inte bögex-
perter på något sätt utan det
handlar till hundra procent om
egna åsikter och funderingar,
berättar Christopher, som också klipper
programmet.

Projektet föddes genom att Robin
Olsson (TV3:s 69 saker du vill veta om
sex), som lyssnade på amerikanska pod-
dar, inte hittade inte en enda svensk bög-
podcast. Så han föreslog för sina polare
att de borde samlas och snacka kring
olika ämnen. Och för fyrtiotalet avsnitt
sedan sändes Bögministeriets första avsnitt.
Robin fungerar i dag som redaktör och
producent, och är den som samlar alla
hemma i sitt kök på Södermalm i
Stockholm.

– Det är likadant i podden som i
verkligheten: Robin ställer många frågor

och hörs mest, skrattar Christopher.
– Det är ju en stor fördel att vi kän-

ner varandra så bra för då kan man syna
den som sitter och låtsas vara lite fin och
säga, ”för i helvete så där tycker du ju
inte”, berättar Robin.

Nyligen sändes det 44:e avsnittet av
Bögministeriet och ämnen som betats av
har rört twinks, björnar, kukar, fetischer
och att komma ut.Allt finns på

Soundcloud och iTunes,
och alla avsnitt finns på
Bögministeriets
Facebooksida.

– Den största utma-
ningen ligger i att inte bara sitta och
hålla med varandra.Vi är ju kompisar
med i mångt och mycket samma värde-
ringar, och för att det ska bli intressant så
bör det ju finnas lite friktion så samtalet
förs framåt, menar Christopher.

Har ni några favoritavsnitt?
– Jag tycker om programmen om när

vi var unga. Jag känner igen historierna
för det var ju lite av ett trauma att
komma ut, och alla hanterar det olika,
säger Robin.

– Dragqueenavsnittet med Farao
Groth är extremt roligt. Om man ska
börja lyssna på oss så kan man starta där.
Det är engagerande, och en skrattfest

utan dess like, fastslår Christopher.
Är Bögministeriet genombögigt

eller diskuterar ni även flator?
– Det är ju ofrånkomligt att inte

komma in på våra systrar. Men det är
viktigt att det får finnas små separata öar
där bögar kan prata bögigheter, och att
vi inte alltid buntas ihop till ett hbtq-
folk. Men med det sagt så vet jag att vi
har en del flatlyssnare, säger Robin.

Nytt för hösten har varit att
Bögministeriet haft gäster. Andreas
Lundstedt och Robert Hannah har
till exempel varit på besök.Varje fredag
läggs en ny sändning upp på
Bögministeriets Facebook-sida där länk
finns både till Soundcloud och iTunes.

– Jag tror inte någon av oss trodde
att vi skulle få så mycket lyssning som vi
fått. Nivån har varit upp och ner genom
sändningarna, men det är ju en del av
charmen. Och nu har vi ändå en väldigt
hög lägstanivå. Först var vi mest glada
om våra kompisar hittade podden, men
med tiden har en stor publik hittat oss,
berättar Robin.

– För ett tag sedan fick ett mail från
en kille i Åsele som skrev att han inte
kände sig så ensam längre. Då kände jag
”our job is done”, avslutar Christopher.

Ronny Larsson

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

ör bögar som inte har staken
i fönstret står det på om-
slaget av QX december

2003. Coverboy är ”boxar-
tomten” Urban och hela num-
ret är ett ”härmande num-
mer”.Vi har och härmat, lånat
och plockat uppslag från olika
tidningar och TV-kanaler. Vi
viker ut Urban på typiskt
Slitz-manér, lånar Hej Konsu-
ment från DN På Stan och
intervjuar make up-artisten
Tomas Lenneryd. Christer
Björkman utsätts för sur och
glad gubbe á la Nöjesguiden,
vi letar likt Spårlöst (TV4) efter
Robinson- Jerker Dahlman
och låter Grynet bjuda på
önskemiddag likt fredagarna
på SVT’s Go’kväll och så åker
vi till Sundsvall på ”När &
Fjärran”-reportage. Dessutom
sätter vi Magnus Carlsson,
Drömhus-Therese och Micael
Bindefeld i Tryck till-panelen
(ZTV) och låter de lyssna på
fem nya singlar.

Och kommer ni ihåg
Carson från Queer eye for the
straight guy?Vi listar hans bästa
one-liners under säsongen -
och de håller än idag - what a
difference a gay makes... AÖ

F

Prenumerera på qx. 12 nummer 
för 360 kr. www.qx.se/shop

”en skratt-
fest utan
dess like”

sex bögar & en podcast
p

Fr.v. Tomas, Mårten, Johan,
Christopher, Robin och Micke

VENTIL dec  13-11-22  16.28  Sida 8
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Hälften av alla som 
drunknar har alkohol i blodet.
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Ginger Joe är en fräsch törst 
släckare tillverkad av druvjuice och 
kittlande inge fära. Den läskande inge-
färs  drycken är en perfekt kompanjon 
till julens smaker! Fungerar även utmärkt 
som alternativ till cider eller wine cooler 
året om. Servera Ginger Joe väl kyld!

TIME FOR 
GINGER BEER

Beställ på systembolaget.se 
eller i din systembolagsbutik!

Ginger Joe QX_240x335_nov 2013.indd   1 2013-11-18   15:58



 Yvonne Sandin 

     Leg. psykoterapeut & Leg. sjuksköterska
 Jag utgår från anknytningsteori och arbetar med

  kognitiv beteendeterapi med inslag av schematerapi.            
        Kontakta mej för mer info!

Kammakargatan 48, Tel 070/7997168
Epost: terapi@yvonnesandin.se
Hemsida: www.yvonnesandin.se

 Sökes: Bostad i centrala Göteborg
Jag är undersköterska, 44 år. Söker rum/del av 

lägenhet, alt en etta i andra hand i centrala Göteborg 
omgående. Jag är skötsam och rökfri.
Referenser kan lämnas på begäran.

Du kanske inte själv har något att hyra ut men känner 
någon som har det..?
Ser fram emot svar!

Niklas
n.forsmark@gmail.com

Psykoterapi
Hans Hanner

leg. psykolog
med hbt-kompetens

08-611 51 22
för mer info se:

www.hanshanner.se
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avid Levithan debu-
terade 2003 med ung-
domsromanen ”Ibland

bara måste man”. Sedan dess
har David kommit ut med en
hel del böcker, ibland skrivna
tillsammans med andra förfat-
tare ibland ensam.Tillsammans
med Rachel Cohn har han
bland annat skrivit ”Nick &
Norahs oförglömliga låtlista”
som blivit film.

Hans senaste bok som
nyligen kom ut i USA, ”Two
Boys Kissing”, är baserad på
en sann historia om två killar i
New Jersey som ville kämpa
för jämlikhet genom att sätta
världsrekord i att kyssas längst,
i 33 timmar. 5 dagar senare, på
ett annat campus i New Jersey,
tog studenten Tyler
Clementi livet av sig efter att
hans rumskompis outat
honom genom att spionera
med en webbkamera när Tyler
hånglade med en annan kille.

– Det hela fick stor media-
uppmärksamhet och det som
jag tyckte var intressesant var
det faktum att det ägde rum
på samma plats och samma
vecka. Eftersom det var 10 år
sedan debuten ville jag nu
utforska hur homosexuella
tonåringars liv ser ut idag.
Berättarna är böggenerationen
före mig, de som var med
under AIDS åren, de ser på
dagens unga bögar och säger
”Hej, vi var som ni för 30 år
sedan, mycket har förändrats,
det mesta till det bättre, men
glöm inte bort oss”. Om
”Ibland bara måste man”
handlar om vad världen kan

vara handlar den här om hur
världen blev.

Jag berättar för David om
Jonas Gardells succé med
”Torka aldrig tårar utan
handskar”. David själv anser
att det är viktigt att prata om
AIDS-åren och det faktum att
det inte finns så många kvar
som kan berätta gör att vi ris-

kerar förlora en stor del av
historien och glömma bort de
som dog.

Hur var det att komma
ut i generationen efter
AIDS åren?

– Jag tycker det var en väl-
digt medveten tid. När jag
kom ut så visste jag vad AIDS
var, hur det sprider sig så vi
var väldigt, väldigt försiktiga i
början. Det blev en politiskt
viktig fråga också, nu kämpar
vi för samkönade äktenskap,
vilket är viktigt men det är
inga liv som står på spel.

Och hur är det vara
vuxen? 

– Som en vuxen man
känns det väldigt mycket som
att du är en del i en rörelse,
saker du kanske inte trodde
skulle hända under din tid på
jorden har hänt. Ett exempel

är när Högsta domstolen
beslöt att det var mot konsti-
tutionen att inte tillåta samkö-
nade äktenskap. En annan är
den allmänna acceptansen som
är större idag. Man känner sig
säkrare än någonsin förut, men
samtidigt som att du känner
att det måste mycket mer till
för att nå full jämlikhet.

En annan sak som David
lyfter fram är det faktum att
hans egen generation inte haft
några egentliga mentorer eller
förebilder när de växte upp
vilket de har möjlighet att vara
för den böggeneration som
kommer nu.

Hur tror du att det är
för de unga HBTQ-perso-
nerna i stort i USA idag?

– Jag tror de känner att de
har rätt mycket support, fram-
förallt bland de i sin egen
ålder. Mycket mer än vad vi
hade. Det finns mer tolerans i
den yngre generationen än i
den äldre. Dessutom, både till
det bättre och det sämre, är de
mindre isolerade än vad vi var,
tack vare internet. Detta på ett
sätt som jag som var tonåring
innan internet kom inte kan
relatera till. De kan fortfarande
vara den enda HBTQ-perso-
nen där de bor, men tack vare
internet kan de komma i kon-
takt med andra i samma situa-
tion. Men internet är både en
välsignelse och en förbannelse
och man kan tyvärr råka illa
ut om man inte är försiktig
med vad man gör, vad man
lägger ut och vem man träffar.

Emil Åkerö

David Levithan: ”Two boys kissing”
är baserad på en sann histora

d

David Levithan
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Välkommen till 
Stallmästaregårdens
festliga Nyårsfirande

Under kvällens firande serveras en 
specialkomponerad fyrarätters supé. 
På tolvslaget njuter vi av fyrverkerier 
och ett glas champagne vid bryggan 

med utsikt över Brunnsviken. 

Pris från 1590:- p/p 
inkl boende och frukost.

08-610 13 00 • www.stallmastaregarden.se

Nyårssupé

Fira in det nya året 
med en fyrarätters supé 
tillsammans med utvalda 
viner i härlig och festlig 
atmosfär hos oss på 
Hotel Skeppsholmen med 
utsikt över Stockholms alla 
fyrverkerier.

Meny 995 kr
Vinpaket 695 kr

Bokas på: 08-407 23 05 eller
www.hotelskeppsholmen.se



Spelas t o m 9 mars 2014.

Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 

031-13 13 00. www.opera.se. Du kan också köpa din  

biljett hos SJ 0771-75 75 75, www.sj.se/upplevelser  

eller i närmaste Resebutik.

”En storslagen show” / Bohuslänningen

Musikal i två akter

Musik och sångtexter Jerry HerMan. 

Manus Harvey Fierstein efter Jean Poirets pjäs. 

”Ursinnigt artisteri som berör”/ DN

-13-

november bjöd Moxy in till en hej-
dundrande fest och flatorna kröp som
vanligt ut ur sina gömmor för att dansa

loss till Dj kollektivet Femtastic och Dj
Jannica Inca Tornqvist. Lokalen var Zippers
gamla lokal på Kungsholmen. Den här kvällen
var det brudarnas kväll och de visade hur en
fest går till.

Foto Orlando G Boström

i
Moxyflator på kungsholmen
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björn 
kjellman   

pernilla 
wahlgren   

patrik
martinsson   

mikael
tornving 

erik 
høiby   

göta lejon, nullarbor productions och mgm on stage presenterar

bilj: göta lejon, 08-505 290 00. ticnet.se,  077-170 70 70. köp resa och nöje hos sj 0771-75 75 75 eller sj resebutik. mer info: gotalejon.se

succémusikalen från broadway!

årets feelgood-julklapp!
succé – utökade speldagar i nov-mars!

Vill du också bli en bättre 
arbetsgivare, vassare 
marknadsförare och 
kunnigare säljare?

Bättre affärer handlar både om 
att du låter alla dina anställda nå 
sin fulla potential genom att ha 
ett öppet och tillåtande klimat på 
arbetsplatsen. Och det handlar 
också om att du kan möta en ny 
kundgrupp som kanske inte sett åt 
ditt håll tidigare.

FÖRETAGARNA
LANSERAR 
HBT-HANDBOK

Den 5 december lanserar 
Företagarna ”En hbt-handbok 
för företagare”. 

Du kan då ladda ner den på 
www.foretagarna.se

-14-

ag har jobbat länge i
restaurangbranschen
och kände att om jag

skulle fortsätta jobba så hårt,
så varför inte göra det för mig
själv?, berättar Joakim.

- Jag har mer en stöttande
roll, och kommer att vara här
så mycket jag kan, så det är
Joakim som drar det största
lasset, säger Magnus.

Bistro By Adam serverar
både frukost, lunch och mid-
dag, och tar 40 sittande gäster.
Stället rymmer 80 personer
och har både över och under-
våning.

-Vi satsar på bra och
enkel mat så att man blir
mätt, men också lättare till-
tugg så man kan slinka in och
ta ett glas vin eller ett par öl.
Avslappnat, opretentiöst och
välkomnade är ledorden,
berättar Joakim och fortsätter:

-Vi har kollat på det
utbud som finns, både i områ-
det och i Gaystockholm, och
vi tycker vi fyller en funktion
i att stå för det som inte finns.

Regnbågsflaggan
lyser tydlig på dörren
och äntligen har där-
med Vasastan fått ett
ställe som välkomnar
HBT-publiken och
deras vänner. Men som
så många andra ställen
är såklart alla välkom-
na.

Bistro By Adam har
även planer på att hitta på
kvällsaktiviteter längre fram.
Men vad detta skulle innebära
ber Joakim att få återkomma
om.

-Vi smygöppnar nu och
känner oss lite för så får vi se
vad vi hittar på längre fram.

Prismässigt ligger de bra
till enligt paret och allt ätbart
på kvällsmenyn hamnar under
hundralappen.

-Vi har såklart kollat in på
konkurrensen häromkring
och lagt oss under det, skrattar
Joakim.

Förresten, vem är
Adam?

– Adam är Joakims gud-
son.

Bistro By Adam, Nortullsg 43
Prisexempel: Husets vin 59 kr,

Stor stark 49 kr, Charkuteri-
tallrik 89 kr, Lasagne 89 kr

j

I mitten av november slog kvarterskrogsfärskingen Bistro By Adam upp 
portarna på Norrtullsgatan i Vasastan, Stockholm. Bakom den italiensk-
inspirerade lilla bistron står Joakim Haglund med sambon Magnus Lindner.

”vi fyller en
funktion i
att stå för

det som inte
finns”

”bistro by adam” är här

AV Ronny larsson FOTO ronny larsson

öndag den 1 december är det dags för den
årliga World Aids Day-galan. I år intar man
Hamburgerbörs scen och artister som Rikard

Wolff, Alcazar, Lill Lindfors, Babben Larsson
och Lili & Susie är på plats för att hjälpa till att dra
in pengar. Årets förmånstagare är RFSL Ungdom/
RFSU och mannen bakom evenemanget är Peter
Englund.Kvällens hedersgäst är Prinsessan
Christina, Fru Magnusson. Tid 18-02.
Mer info www.worldaidsdaygalan.se Anders Öhrman

S
Missa inte World Aids day-galan
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ag har en egenhet att under framträdan-
den slentrianmässigt fäkta med något av
mina alster och fråga: är det kanske nån

som har läst den här?  Ett tix som är både för-
mätet och riskabelt. Men eftersom det de senas-
te tio åren, vid varje tillfälle, varit minst två i

publiken som räckt upp handen (möjligen
för att slippa se mina byxor på halv

stång) så fortsätter jag. Så också denna
gång i Arvidsjaur. Det är november,
staden omges redan av meterhög
snö och mörkret faller strax efter

lunch. Jag står framför fyrtiosju
gymnasieungdomar. ”Är det

kanske nån som läst…”.
Exakt hur dum i huvudet
får en vara? Jag stirrar på
fyrtiosju uttryckslösa ansik-
ten, så uttryckslösa som
bara gymnasieungdomar
kan vara .Armar i kors.
Noll mimik. Jag blir så

nervös att jag börjar stapla gamla
skämt på varandra. Ingen respons. Inte

ett ynka fniss, minsta leende i mjugg eller
mikroryck i någon enda mungipa.

Likt ett resande teatersällskap ska jag,
tillsammans med en handfull kollegor
under två veckor, ur olika aspekter tala
om genus, jämställdhet och hbt i
Norrbotten och jag har blivit förvarnad.
”Ta inte för givet att publiken garvar åt
dina skämt här uppe”. Okej, jag var för-
beredd på uteblivna ovationer, men inte
att ”bomba” så kapitalt.

Efteråt pratar jag med ett gäng tjejer
om hur det är att vara ung i Arvidsjaur.
De berättar att stadens enda gymnasium
inrymmer trehundra elever och jag frå-
gar hur många av dem som är öppna

hbt:are. ”Ingen.”, blir svaret.
I en rasslande buss tar vi oss

vidare genom granskogar tyngda
av snö och vägar täckta av is.Vi
girar för en flock renar som pas-
serar vägen, det är kolmörkt och
tolv mil till närmsta tätort.
Nästa morgon berättar jag min
historia igen. Hur jag och min
första tjej trodde vi var de
enda flatorna i Sverige, att
ingen pratade om homo-
sexualitet om inte orden
sjuk eller pervers nämndes
i samma andetag, hur vårt
sexliv faktiskt var olagligt
och att det inte fanns på
kartan att vi, som Elin
och Agnes i Fucking
Åmål, hade kunnat

kicka upp toadörren och deklarerat vår kärlek
inför skolkamraterna. Min trettiofem år gamla
historia känns allt mer skrämmande lik
Arvidsjaur eller Pajala 2013.

Jag försöker interagera och frågar om någon
vet när Sverige slutade klassificera homosexuali-
tet som en sjukdom och möts av samma stum-
ma ansikten som igår.

”Gissa, släng ur er ett årtal, vilket som helst,
ut med det bara”, fortsätter jag uppmuntrande
och desperat. Jag låter som Prussiluskan.

Blickar ut mot en vägg av livlöshet. Stela
fejs och en tystnad som får Ingmar Bergmans
Tystnaden att framstå som ett under av kackel.
Jag undrar om någon överhuvudtaget hör vad
jag säger och om meningen med det här.Till
slut blir det en seger att hålla alla i publiken
vakna.

Jag maler vidare om kristna fanatiker som
jämförde oss med nazister och hävdade att
homosexualitet var farligare än knark och var-
nar för effekter av heteronormen. ”Hbt-perso-

ner är överrepresenterade i självmordstatistiken,
som offer för våld i sin egen familj, på gatan,
har en sämre självkänsla och de mobbas i myck-
et större utsträckning än heteroungdomar.”
Jag förklarar som hastigast hur heteronormen
genomsyrar allt ifrån barnböcker till vuxenlitte-
ratur, dominerar all film och reklam och
impregnerar i stort sett allt socialt liv. När jag
tackat för mig inser jag att predikanten själv är
lika normativ för nu slår det mig att jag själv
omedvetet sett alla framför mig som en stor
mutistisk heteromassa. För plötsligt står han
framför mig med blossande kinder och bekräftar
i stort sett allt jag nyss sagt och han är så välta-
lig, öppen och modig att jag får anstränga mig
för att inte börja gråta.

”Jag blir aldrig bjuden på fester och alla
känner alla här så om några inte gillar en så gör
inte resten det heller. Jag har mobbats till och
från under hela min skoltid.Till slut blir du som
mobbarna och vänder allt mot dig själv och tror
du är en värdelös person.”

Räddningen har blivit nätet, fortsätter han.
”Jag började twittra och trodde jag skulle få två
följare; en som tyckte synd om mig och dens
medlidande kompis. Fråga mig inte hur det gick
till men nu har jag över trettio följare och flera
nära vänner från hela världen. Med dem får jag
vara som jag är.”

I nästa stad står sparkarna parkerade utanför
Folkets hus och jag avslutar med orden: Med
risk för att låta som Fucking Åmål-Agnes farsa
så måste jag ändå säga: Du som känner dig
annorlunda, konstig och ensam. Det blir bättre,
tro mig. ”

På tredje raden sitter en liten smal kille och
han ler faktiskt.
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”300 elever, men ingen
som är öppet hbt”

”Ta inte för givet att publiken 
garvar åt dina skämt här uppe”
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PERFECTION

E V O LV E D
ST YLE - SIZE - PERFORMANCE

You embrace beauty. You recognize quality. You do it with style.  

A top-performance interchangeable-lens camera with a staggering small 
size and an abundance of style. Perfection evolved. 
www.panasonic.se/GM1



MÅNADENS MESTA MÅSTEN

December
sex saker vi älskar och en vi dissar

VärlDENS 
SExigASTE? 

People Magazine utser årligen 
världens sexigaste man. Efter 

hunkpärlbandet Johnny Depp, Ryan 
Reynolds, Bradley Cooper, och Channing 

Tatum blev det i år Maroon 5-sångaren 
Adam Levine som knep titeln. Han är 
den första artisten som utses efter år 

av skådisdominans. Så, den stora 
frågan kring fikabordet eller på 

förfesten är givetvis: Håller 
ni med?

NEJ 
TACK! 

Gardells Torka aldrig tårar... blev 
inte nominerad till Sveriges finaste 
litterära pris, trots att många tippat 

den till slutvinnare. Skämmes 
tamejfan, Augustpris-

juryn!

HiVVÅrDSbiDrAg!
I Sverige har vi Friskvårdsbidrag, en slant man får från 
arbetsgivaren för att träna och hålla sig frisk. Men långt ifrån 
alla utnyttjar bidraget. Det tänker organisationen Let’s Talk 
Hiv ändra på. Nu kan du skänka ditt bidrag till personer med 
hiv i Sverige. Så här: Om du använder ditt friskvårdsbidrag 
för att köpa deras träningsfilm går pengarna till att hjälpa 
personer som lever med hiv.                     www.hiv-vardbidraget.

girlpowEr i You´rE NExT
Skräckisen You ŕe next, om ett familjemiddag som blir en blodig massaker, rullar 
på bio nu. Sharni Vinson är den genomcoola hjältinnan som inte tar nån skit. 

uNiTED STATES of 
CAKES
Det är faktiskt orimligt hur många 
goda bakverk man kan få in i en 
och samma bok, men Roy Fares 
bästsäljande bok med amerikanska 
bakverk har lyckats. Den här snygga 
bakboken är gjuten inför julens bestyr 
i köket. Vi hoppar glatt pepparkakor, 
lussebullar och fruktkakor till förmån 
för Frozen Peanut Butter Cream pie, 
Banana Walnut Bread och Salted 
Caramel Chocolate Tart. Yummy!

AgNES CollECTioN
Höstens stora stjärna är såklart Agnes som räddat en annars 
väldigt hitlös (och smått ointressant) säsong av Så Mycket 
Bättre. Nu släpper hon en samling med alla stora hits plus 
sina SMB-tolkningar. Fab!

blACK DiAMoND
Råsaftpress? Nej, årets julklapp är helt klart 
denna skönhet, eltandborsten Black Diamond 
från Philips. Design möter funktion och 
aldrig har det känts så lyxigt att borsta 
tänderna! Pris ca 2000 kr. God jul!



sveriges television i samarbete med live nation och blixten & co presenterar

BILJETTER:
ticnet.se 077-170 70 70, ticnetombud. 

För vip-paket 08-665 01 65 el vip@livenation.se. För hotellerbjudande elite.se

MaLMö MalMö arena 31 Jan-1 fEB
LInKöPInG cloetta center 7 fEB-8 fEB
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erärvår
Hon har vunnit diamantbollen, blivit årets allsvenska spelare och har tagit hem titeln som årets
mittfältare på fotbollsgalan. Hon var med och tog VM-brons med landslaget 2011 och i år 
blev det en bronsplats för Sverige iEM på hemmaplan. Hon är en karismatisk skåning, med 
ett passande efternamn, som briljerar på mittfältet i Tyresö FF till vardags och är sedan flera 
år en given landslagsspelare där hon delar kaptenskapet med kollegan Lotta Schelin. 
Hon är ingen mindre än Caroline Seger, och hon är vår. 
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tockholm visar sig från sin bästa
sida. Solen skiner och träden
glimmar som var de av guld.

Caroline Seger är som ett färgsprakan-
de energiknippe. Hon skämtar gärna och
har ett bubblande skratt som lätt smittar
av sig. Hon har precis spelat klart
Damallsvenskan där hennes Tyresö place-
rade sig på andraplatsen tätt efter svenska
mästarna LdB Malmö. I somras var hon
en av nyckelspelarna i Pia Sundhages
trupp under EM, men det var inte hen-
nes insats på planen som knep de största
rubrikerna. I en intervju med Topphälsa
kunde vi läsa om att hon minsann var
lika kär och galen som alla andra, fast
hon var kär i en tjej och det var den
enda skillnaden.

– Jag var inte intresserad av att
”komma ut”, ska det vara så hela tiden
att ”oh, nu kommer hon ut”? Kan det
inte bara vara Caroline Seger och så står
det civilstatus att jag har flickvän och
that's it? Men det blev en grej av det
ändå, säger hon.

Att vara just öppen med sin sexuali-
tet är idag självklart för Seger och hon är
stolt över sin flickvän, men under flera år
smög hon med det och undvek rela-
tionsfrågor i intervjuer så gott det gick.
Till slut fanns det bara en sak att göra.
Berätta.

– När jag var yngre var det jättejob-
bigt, jag kunde säga att jag var singel fast
jag inte var det. Men om jag hade varit
en fotbollsspelare i herrlandslaget och jag
skulle svara på frågan om min civilstatus i
en intervju och sagt ”min fru Åsa” så
hade ingen reagerat. Men om jag nu i
damlandslaget säger till exempel ”min
flickvän Kristina” blir det helt plötsligt 
mer intressant att prata om. Och jag för-
väntas att prata om mitt förhållande istäl-
let för fotboll, säger hon och fortsätter:

– Men om jag kan få någon att
känna att det är okej och att man kan
leva ett helt normalt liv som homosexu-
ell och må bra så är jag såklart jätteglad
för det.

Efter rubrikerna var det många som
hörde av sig till henne och berättade hur
deras döttrar kommit ut, något som hon
självklart är glad för. Men under EM var
det en annan sak som verkligen skapade
debatt, alla de hatiska kommentarerna.
Det skrevs bland annat att landslaget var
ett gäng kossor som inte kunde spela
fotboll, att alla var korthåriga horor och
framförallt så var de äckliga flator.

– Jag förstår inte hur de orkar sitta
framför sina datorer och skriva skit till
människor som enbart gör det de älskar.
Att man kan hata någon så mycket för
ingenting. Jag spelar fotboll och lever
min dröm, är det ett brott? 

Trots att det var många negativa
kommentarer som flödade på nätet
under EM blev det en folkfest och de
svenska damerna hade den tolfte spelaren
med sig både på läktaren och framför tv-
apparaterna. Några som verkligen upp-
skattade EM var såklart flatpubliken och
under Flatgalan på Pride delades det ut
pris till årets flata. Nilla Fischer vann
och Pia Sundhage blev årets stolthet, ett
pris som Caroline Seger fick ta emot
under galan.

– Det var väldigt speciellt, det var
mycket kärlek och väldigt häftigt att få
uppleva det i en annan miljö än på pla-
nen.

Var du avundsjuk på Fischer för
att hon blev årets flata?

– Haha, nej absolut inte.Att vinna
priser för det bekommer mig inte, det
kan Nilla få göra.

Men om du får välja, årets flata
eller Diamantbollen, vad blir det då? 

– Haha då blir det Diamantbollen,
det är min sport och det största jag kan
vinna så det väger över, säger Caroline
och skrattar.

Under vårt samtal ber jag Seger måla
en tavla som kommer att säljas på trade-
ra. Pengarna kommer att gå till Plans
arbete i Pakistan för att motverka barn-
äktenskap. Caroline Seger är nämligen
inte bara fotbollsproffs hon är också en
av Plans Sverigeambassadörer och är
engagerad i deras arbete mot barnäkten-
skap i Pakistan, där de använder sig av
just fotbollen för att utbilda tjejer om
deras rättigheter..

– Pengarna kommer jag skänka till
Plan och ett projekt om flickors rättighe-
ter, ett projekt som ligger mig varmt om
hjärtat.Tavlan handlar om att det är vik-
tigt att alla blir sedda, att alla får synas
och bli bekräftade precis som de är.

Seger har inte bara en gedigen kar-
riär i Damallsvenskan, hon har även spe-
lat i det svenska landslaget sedan 2005.
Dessutom har hon spelat i USA, bland
annat för Philadelphia Independence och
en fortsatt karriär utomlands är inte

något hon helt utesluter.
– Utomlands är såklart lockande

men man glömmer också hur bra vi har
det i Sverige och i Damallsvenskan. Men
jag har kontrakt till sommaren och sedan
får vi se.

Men något speciellt land eller lag
finns det inte som lockar, än så länge,
dock så säger hon skämtsamt att
Ryssland kanske inte är det bästa landet
just nu.

– Det är klart att jag reagerar på det
som händer, det finns ju en människa
bakom fotbollsspelaren Caroline Seger.
Det har ju blivit väldigt uppmärksammat
sista tiden, det ligger lite i ropet och
många länder har satt ner foten och tagit
ställning i frågan. Det är bra.

Du har ju själv spelat i OS,
tycker du att man ska lämna spor-
ten utanför det politiska? 

– Jag har funderat väldigt mycket på
det. Det som Emma gjorde var väldigt
modigt och betydde mycket för väldigt
många. Men är det idrottsmänniskor som
ska behöva ta ställning? Det är jättesvårt
att säga. Jag vet inte alls hur jag hade
ställt mig om jag hamnade i den situatio-
nen, säger Seger och menar att hon som
idrottsperson inte kan ta ställning poli-
tiskt, men om hon skulle se en annan
människa bli orättvist behandlad skulle
hon självklart säga ifrån.

Tillbaka till fotbollen. Caroline Seger
har spelat sedan hon var fyra år och elit-
satsat sedan hon var omkring femton.
Det betyder att de senaste tretton åren av
hennes liv har gått åt till hårt arbete,
tusentals timmar på planen och på gym-
met. Känner hon aldrig att ”nä, jag vill
faktiskt inte träna idag”? 

– Jo, men det är klart att jag kan ha
dagar då jag inte alls känner mig sugen
på att träna, speciellt på vintern när det
är minusgrader och snö ute, då kan det
vara tungt att ta sig till planen. Men det
är mitt arbete. Så är det väl för alla, vissa
dagar känner du inte för det.

Har du någonsin funderat på att
lägga av?

– Nä, det har jag aldrig gjort, men
det är klart, om det har gått jättedåligt
har jag tänkt att ”va fan håller jag på
med det här för, det är ju bara jobbigt”.
Men nu är jag etablerad och det finns
krav på en, man har många ögon på sig
och det krävs att jag presterar. Det är den
nivån jag är på.

Om du fick välja att spela en
annan position än mittfält, vilken
skulle du välja då? 

– Då skulle jag nog välja anfallare, de
kanske inte har synts på 89 minuter och
sedan gör de ett mål och är ”on top of
the world”, säger hon med glimten i
ögat och skrattar.

Seger är endast 28 år och förhopp-
ningsvis har hon i alla fall minst sju år
kvar inom fotbollen. Och är hon lika seg
som Therese Sjögran så har hon ännu
fler lyckliga år kvar, så kanske hinner hon
skola om sig till anfallare. Men har hon
redan nu funderat på vad som kommer
att hända efter fotbollen? 

– Nej, jag vet inte riktigt, det är
svårt. Fotboll är det jag gör och älskar,
men människor har alltid fascinerat mig.
Jag gillar TV och skulle kunna jobba
med program där man får sitta ner och
lära känna människor som andra också
vill lära känna, det skulle var roligt.

s

Tio snabba med
Caroline Seger

Bästa fotbollsminnet? 
– Det måste nog vara SM-guldet

2009 med Linköping.
Värsta fotbollsminnet?

– Förlusten mot Tyskland nu i
EM.
Låt du sjunger i duschen?

– Oj, jag sjunger oftast det som
kommer upp, typ James Morrison.
Om fem år gör jag...

– Om fem år, ja men då spelar
jag antagligen fortfarande fotboll och
är en bra fotbollspelare.
Bästa svenska kvinnliga fot-
bollsspelare? 

– Räknas Marta som svensk?
Haha. Nä men Therese Sjögran, hon
är 36 bast och har varit bra under en
lång tid.
Det här djuret önskar jag att jag
var? 

– En fågel, då kan jag flyga och
fåglar känns väldigt fria.
Bästa låt just nu? 

– Not a Bad Thing med Justin
Timberlake.
Paradrätt? 

– Chili con carne, det gör jag
riktigt bra.
Det här gör jag när ingen ser
på? 

– Dansar naken, haha.
Pepplåt innan matcher? 

– Med landslaget eller Tyresö?
Under EM var det Greyhound med
Swedish House Mafia.

”Jag var inte
intresserad av
att ‘komma ut’,
ska det vara så

hela tiden 
att ‘oh, nu 
kommer 
hon ut’”

CAROLINE SEGER
Ålder: 28 år. Familj: Mamma, pappa,
syster och flickvän. Bor: Stockholm.
Spelar: mittfältare och lagkapten i
Tyresö FF och Svenska Landslaget.
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Caroline Seger är som ett färgsprakan-
de energiknippe. Hon skämtar gärna och
har ett bubblande skratt som lätt smittar
av sig. Hon har precis spelat klart
Damallsvenskan där hennes Tyresö place-
rade sig på andraplatsen tätt efter svenska
mästarna LdB Malmö. I somras var hon
en av nyckelspelarna i Pia Sundhages
trupp under EM, men det var inte hen-
nes insats på planen som knep de största
rubrikerna. I en intervju med Topphälsa
kunde vi läsa om att hon minsann var
lika kär och galen som alla andra, fast
hon var kär i en tjej och det var den
enda skillnaden.

– Jag var inte intresserad av att
”komma ut”, ska det vara så hela tiden
att ”oh, nu kommer hon ut”? Kan det
inte bara vara Caroline Seger och så står
det civilstatus att jag har flickvän och
that's it? Men det blev en grej av det
ändå, säger hon.

Att vara just öppen med sin sexuali-
tet är idag självklart för Seger och hon är
stolt över sin flickvän, men under flera år
smög hon med det och undvek rela-
tionsfrågor i intervjuer så gott det gick.
Till slut fanns det bara en sak att göra.
Berätta.

– När jag var yngre var det jättejob-
bigt, jag kunde säga att jag var singel fast
jag inte var det. Men om jag hade varit
en fotbollsspelare i herrlandslaget och jag
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en intervju och sagt ”min fru Åsa” så
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Att man kan hata någon så mycket för
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priser för det bekommer mig inte, det
kan Nilla få göra.
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eller Diamantbollen, vad blir det då? 

– Haha då blir det Diamantbollen,
det är min sport och det största jag kan
vinna så det väger över, säger Caroline
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en tavla som kommer att säljas på trade-
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Plan och ett projekt om flickors rättighe-
ter, ett projekt som ligger mig varmt om
hjärtat.Tavlan handlar om att det är vik-
tigt att alla blir sedda, att alla får synas
och bli bekräftade precis som de är.

Seger har inte bara en gedigen kar-
riär i Damallsvenskan, hon har även spe-
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det i Sverige och i Damallsvenskan. Men
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lära känna människor som andra också
vill lära känna, det skulle var roligt.
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är 36 bast och har varit bra under en
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ego
med stefan nilsson

Månadens 
ginger
The Body Shop lanserar julprodukter.
Som rödhårig kille älskar jag ju ”ging-
er” och njuter lite extra av min pep-
parkaksgubbe.

www.thebodyshop.se

Månadens spel
Hur många sushirestauranger finns det
innanför tullarna? Hur långt är
Lidingöloppet? Brädspelet
Hufvudstadens blandar trivia, allmän-
bildning och onödigt vetande och finns
bla på Grandpa. www.ninjaprint.seMånadens 

mirakel
Bra för håret och bra för miljön. Seven
Day Miracle är mer än ett balsam. Mer
som en näringsrik mask. Snyggt hår
som genom ett mirakel.

www.originalmineral.com

Månadens 
vinterarmé
Det är kamouflage-mode som gäller i
vinter. På jackor, väskor och uppenbarli-
gen vantar. Fingervantar med lite
grrrr… kommer från streetmärket
Sweet. http://sweetsktbs.com/

Månadens konstverk
Att vårda sina fötter kräver arbete. Mjuka, fina, slipade och vackra. Genvägen till fräscht
därnere är nya strumpor. Moderna Museet har kollektionen ”My Moderna” av Socks
for Success inspirerade av bla Andy Warhol. But is it art?? www.socksforsuccess.se

Månadens 
nej nej nej
Släpp telefonen. Jag fattar att du har
massor av intressanta vänner på
Facebook eller följer nån cool person
på Instagram, men när vi hänger så vill
jag att du lägger ner luren.

Månadens rakning
Snygg, slät och lite lyxig. Nej, jag menar inte ålen till julbordet…. För att få den där
perfekta ”Man Men”-känslan raka dig med borste och kniv. Gärna handgjort och från
barberarna på Mr Maroosh.

www.mrmaroosh.com
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Månadens tvål
Om du ska ”drop the soap” i duschen på gymmet så se till att det är en tvål av rätt
märke. Ekologiska Dr Bronner’s kommer äntligen till Sverige och finns bland annat på
Artilleriet i Göteborg. www.drbronner.com

Månadens look
Glasögonföretaget Barton Perreira gör
New Yorks coolaste glajjor. Höstens
kollektion andas 70-tal och finns sen
en tid tillbaka i Stockholm.

www.bartonperreira.com
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rik Rapp är nöjd.
Sjuttonåringen med de isblå
ögonen och den souliga rös-

ten tycker att han har förvaltat sin
tid i Idol på ett bra sätt. När han
nådde topp fem så kände han sig
faktiskt riktigt nöjd. Han hade fått
den artistiska frihet han hoppades
på när han klev på Idol-tåget.

– Idol är ju ett inrutat format,
men jag tycker att jag fått göra det
jag vill, och produktionen har lyss-
nat på mina önskemål. Men Idol går
ju ut på att utvecklas också och det
är på det jag ska jobba nu.

Erik har på sig en vit t-shirt
med ett genomskinligt parti vid
magen. Fjädern i örat smeker hans
axel medan han pratar.Vilket han
gör, snabbt och mycket, men samti-
digt  lite släpigt. Han ursäktar att
han är osammanhängande och
babblig. Möjligt, men som lyssnare
är det inte svårt att sortera ut hans
strukturerade tankar och det
ostrukturerade pratet.

Erik Rapp har inte direkt gått
den publikfriande vägen när det
gäller låtvalen. Hellre Bon Iver och
Sam Cooke, än U2 och Whitney
Houston.

– Jag har tänkt att jag vill visa
vem jag är som artist, och inte
främst resonerat att folk ska rösta på
mig. Däremot har de som ansvarar
för musikvalen tagit ner mina val
lite, och gjort det lite mer tillgäng-
ligt, typ ”Erik Rapps grej möter
poplåtar”, säger han och ler.

– Och jag tycker det är häftigt
att jag har varit kvar länge. Det
trodde jag faktiskt inte.

När han nu, i skrivande stund,
nått topp tre tycker han att det
skulle vara både galet och roligt att
få chansen att nå finalen och få

duellera i Globenfinalen. När de var
fyra kvar gissade Erik att Jens, kil-
len som han sett utvecklas mest,
skulle stå i final mot populäre
Kevin. Men när Jens fick åka hem
visade Idol-publiken att vad som
helst kan hända och att de delade
juryns kärlek till Erik Rapp. Det
blir minst brons för killen från
Leksand.

Hur ser du på din egen
utveckling?

– Jag känner faktiskt att jag
utvecklades som mest under kval-
veckan. Då tog jag det steget jag
behövde göra, som jag väntat på i
flera månader. Då blev det sångaren
Erik Rapp som visade för publiken
vad han vill göra. Jag fick så mycket
känsla där och då att det gjorde
hela min Idol-resa mycket roligare.

Under hela Idol-tiden har Erik
fått övervägande lovord av juryn.
Inte minst Alexander Bard har
plussat hans uttryck och egenhet.

– Jag håller ofta med om det
som juryn säger, och känner ju om
det stämmer eller inte. Jag tar åt
mig av det positiva som sägs, för det
har ju inte varit så mycket negativt,
ler han.

Efter att Erik tidigt i höstas
kom ut offentligt som bög så hörde
många unga homo- och bisexuella
av sig till honom. De fann stöd i att
han som ung kille kom ut offentligt
och vågade stå upp för vem han är.

– De skrev att de kände sig
stärkta och inspirerade av mig. Det
var kul att höra. Jag vet att det låter
klyschigt, men jag vill inspirera alla,
inte bara homopersoner. Jag vill att
alla ska få vara som de vill vara. För
är man sig själv så blir man en
inspiration för andra.

Några ungdomar hörde till och
med av sig för att säga att Eriks

öppenhet hade fått dem att berätta
om sin sexuella läggning för sina
föräldrar.

– Sådana berättelser svarar jag
direkt på. Det ligger mig så nära om
hjärtat eftersom jag vet hur det är
att komma ut. Det är helt otroligt
att få höra att jag kan hjälpa till att
föra den grejen framåt.

Jag som under mina år på
QX sett folk komma ut i

media tycker att det är före-
dömligt att det inte blivit en
grej om att du är bög. Det var
lite, Erik Rapp gillar killar, än
sen?

– Ja, lite så. Och hade jag blivit
”Idol-bögen Erik Rapp” så hade
jag ju fått rocka det. Det är rätt
skönt att det inte blivit en grej. Det
var ju tanken, att det inte skulle bli
något dramatiskt. Jag gillar killar
och så är det med det.

Följer man dig på twitter
är det mycket livsfunderingar
och spretiga tankar…(Erik
skrattar). För en gångs skull
kanske jag intervjuar någon
som INTE ”hittat sig själv”?

– Precis. Jag har hittat min väg
och vet vart jag är på väg. Men att
hitta mig själv känns väldigt långt

borta. Utvecklingen får ske utan att
jag ska försöka kontrollera den. För
bara något år sedan var det asjob-
bigt att vara ung, när jag satt på
gymnasiet och inte visste någon-
ting. Men efter att jag kom ut och
inte behövde dölja någon del av
mig själv så kände jag mig starkare
och mer säker på vem jag är.

Eriks föräldrar har varit på plats
varje fredag för att heja på sonen
under fredagsinspelningarna i
Stockholm. Han beskriver deras
relation som en ”normal mamma-
pappa-son-relation”. En relation
som har börjat om lite efter att han
kom ut.

– Jag flyttade från Leksand till
Stockholm och här började jag en
helt ny utveckling utan dem. En av
mina tjejkompisar frågade redan
första dagen jag träffade henne om
jag var gay.Allt var så okomplicerat
och rakt i Stockholm, och jag bör-
jade växa i vem jag var här. Så när
jag kom hem blev det lite konstigt.
Jag hade ju tagit fem steg framåt
medan jag var i Stockholm. Men de
hade såklart fattat mycket tidigare
och visste åt vilket håll det lutade.
Efter att jag kom ut hemma så
behandlade de mig inte annorlunda,
men vår relation blev en annan.
Den har blivit bättre sedan jag kom
ut och nu pratar vi mer.

När vi pratade innan veck-
ofinalerna drog igång så hinta-
de du att du kanske, kanske
inte var lite intresserad av
någon…?

– Just det… Jag vet inte riktigt.
Jag får säga kanske, kanske inte igen.
Jag vill vara lite mystisk.. (skrattar).
Eller äh, nej, det har inte hänt
någonting där.

Tror du att det blir svårare

”Det är rätt 
skönt att det 

inte blivit en grej. 
Det var ju tanken,

att det inte 
skulle bli något

dramatiskt. 
Jag gillar killar

och så är det 
med det.”

Erik Rapp har blivit Idol-Erik med hela svenska folket i höst. Vecka efter vecka har han
imponerat på både juryn och tittarna. Nu är han redo att stå på egna ben.

e
AV ronny larsson FOTO peter knutson

rapp 
är redo
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rik Rapp är nöjd.
Sjuttonåringen med de isblå
ögonen och den souliga rös-

ten tycker att han har förvaltat sin
tid i Idol på ett bra sätt. När han
nådde topp fem så kände han sig
faktiskt riktigt nöjd. Han hade fått
den artistiska frihet han hoppades
på när han klev på Idol-tåget.

– Idol är ju ett inrutat format,
men jag tycker att jag fått göra det
jag vill, och produktionen har lyss-
nat på mina önskemål. Men Idol går
ju ut på att utvecklas också och det
är på det jag ska jobba nu.

Erik har på sig en vit t-shirt
med ett genomskinligt parti vid
magen. Fjädern i örat smeker hans
axel medan han pratar.Vilket han
gör, snabbt och mycket, men samti-
digt  lite släpigt. Han ursäktar att
han är osammanhängande och
babblig. Möjligt, men som lyssnare
är det inte svårt att sortera ut hans
strukturerade tankar och det
ostrukturerade pratet.

Erik Rapp har inte direkt gått
den publikfriande vägen när det
gäller låtvalen. Hellre Bon Iver och
Sam Cooke, än U2 och Whitney
Houston.

– Jag har tänkt att jag vill visa
vem jag är som artist, och inte
främst resonerat att folk ska rösta på
mig. Däremot har de som ansvarar
för musikvalen tagit ner mina val
lite, och gjort det lite mer tillgäng-
ligt, typ ”Erik Rapps grej möter
poplåtar”, säger han och ler.

– Och jag tycker det är häftigt
att jag har varit kvar länge. Det
trodde jag faktiskt inte.

När han nu, i skrivande stund,
nått topp tre tycker han att det
skulle vara både galet och roligt att
få chansen att nå finalen och få

duellera i Globenfinalen. När de var
fyra kvar gissade Erik att Jens, kil-
len som han sett utvecklas mest,
skulle stå i final mot populäre
Kevin. Men när Jens fick åka hem
visade Idol-publiken att vad som
helst kan hända och att de delade
juryns kärlek till Erik Rapp. Det
blir minst brons för killen från
Leksand.

Hur ser du på din egen
utveckling?

– Jag känner faktiskt att jag
utvecklades som mest under kval-
veckan. Då tog jag det steget jag
behövde göra, som jag väntat på i
flera månader. Då blev det sångaren
Erik Rapp som visade för publiken
vad han vill göra. Jag fick så mycket
känsla där och då att det gjorde
hela min Idol-resa mycket roligare.

Under hela Idol-tiden har Erik
fått övervägande lovord av juryn.
Inte minst Alexander Bard har
plussat hans uttryck och egenhet.

– Jag håller ofta med om det
som juryn säger, och känner ju om
det stämmer eller inte. Jag tar åt
mig av det positiva som sägs, för det
har ju inte varit så mycket negativt,
ler han.

Efter att Erik tidigt i höstas
kom ut offentligt som bög så hörde
många unga homo- och bisexuella
av sig till honom. De fann stöd i att
han som ung kille kom ut offentligt
och vågade stå upp för vem han är.

– De skrev att de kände sig
stärkta och inspirerade av mig. Det
var kul att höra. Jag vet att det låter
klyschigt, men jag vill inspirera alla,
inte bara homopersoner. Jag vill att
alla ska få vara som de vill vara. För
är man sig själv så blir man en
inspiration för andra.

Några ungdomar hörde till och
med av sig för att säga att Eriks

öppenhet hade fått dem att berätta
om sin sexuella läggning för sina
föräldrar.

– Sådana berättelser svarar jag
direkt på. Det ligger mig så nära om
hjärtat eftersom jag vet hur det är
att komma ut. Det är helt otroligt
att få höra att jag kan hjälpa till att
föra den grejen framåt.

Jag som under mina år på
QX sett folk komma ut i

media tycker att det är före-
dömligt att det inte blivit en
grej om att du är bög. Det var
lite, Erik Rapp gillar killar, än
sen?

– Ja, lite så. Och hade jag blivit
”Idol-bögen Erik Rapp” så hade
jag ju fått rocka det. Det är rätt
skönt att det inte blivit en grej. Det
var ju tanken, att det inte skulle bli
något dramatiskt. Jag gillar killar
och så är det med det.

Följer man dig på twitter
är det mycket livsfunderingar
och spretiga tankar…(Erik
skrattar). För en gångs skull
kanske jag intervjuar någon
som INTE ”hittat sig själv”?

– Precis. Jag har hittat min väg
och vet vart jag är på väg. Men att
hitta mig själv känns väldigt långt

borta. Utvecklingen får ske utan att
jag ska försöka kontrollera den. För
bara något år sedan var det asjob-
bigt att vara ung, när jag satt på
gymnasiet och inte visste någon-
ting. Men efter att jag kom ut och
inte behövde dölja någon del av
mig själv så kände jag mig starkare
och mer säker på vem jag är.

Eriks föräldrar har varit på plats
varje fredag för att heja på sonen
under fredagsinspelningarna i
Stockholm. Han beskriver deras
relation som en ”normal mamma-
pappa-son-relation”. En relation
som har börjat om lite efter att han
kom ut.

– Jag flyttade från Leksand till
Stockholm och här började jag en
helt ny utveckling utan dem. En av
mina tjejkompisar frågade redan
första dagen jag träffade henne om
jag var gay.Allt var så okomplicerat
och rakt i Stockholm, och jag bör-
jade växa i vem jag var här. Så när
jag kom hem blev det lite konstigt.
Jag hade ju tagit fem steg framåt
medan jag var i Stockholm. Men de
hade såklart fattat mycket tidigare
och visste åt vilket håll det lutade.
Efter att jag kom ut hemma så
behandlade de mig inte annorlunda,
men vår relation blev en annan.
Den har blivit bättre sedan jag kom
ut och nu pratar vi mer.

När vi pratade innan veck-
ofinalerna drog igång så hinta-
de du att du kanske, kanske
inte var lite intresserad av
någon…?

– Just det… Jag vet inte riktigt.
Jag får säga kanske, kanske inte igen.
Jag vill vara lite mystisk.. (skrattar).
Eller äh, nej, det har inte hänt
någonting där.

Tror du att det blir svårare

”Det är rätt 
skönt att det 

inte blivit en grej. 
Det var ju tanken,

att det inte 
skulle bli något

dramatiskt. 
Jag gillar killar

och så är det 
med det.”

Erik Rapp har blivit Idol-Erik med hela svenska folket i höst. Vecka efter vecka har han
imponerat på både juryn och tittarna. Nu är han redo att stå på egna ben.
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att dejta nu när du är känd?
– Jag tyckte det var rätt svårt att

dejta innan Idol. Och är det svårare nu
så är det så. Då hjälper det inte att
tänka på det, för då kommer det ju ald-
rig att gå.

När fredagsfinalerna är över och
Idol 2013 tackat för sig vet Erik Rapp
inte riktigt vad som händer. Han har
tagit studieuppehåll från tvåan i gymna-
siet, så någon skola har han inte att gå
tillbaka till. Och några skivkontrakt
finns det inte heller. Inte just nu i alla
fall.

– Det ska bli både jätteläskigt och
jättekul. Jag vill ju fortsätta med musi-
ken, och eftersom jag har kommit så
långt och fått bra respons på det jag
gör, så vet jag att jag är bra. Den sista

pusselbiten nu är min vilja och mitt
driv, och de vet jag finns där.

Han vill fortsätta på soulspåret, en
genre han visat att han verkligen
behärskar och som han fått mest beröm
för under Idol-tiden. Och ja, örhänget
kommer nog att hänga med.

– Det blev ju mitt signum på tio
sekunder. Idols stylist (Gorjhan
Lauseger) tog fram fjäderörhänget väl-
digt tidigt, och jag kände direkt att det
var min grej. Jag tycker det är nice.

Du sa att du inte valde musik
med tanke på att folk skulle rösta
på dig. Har valen när det gäller
stylingen präglats av ett liknande
tänk? 

– Ja. Jag har inte alls tänkt på vad
folk ska säga eller tycka. Jag har på mig

det jag tycker är snyggt. Jag har som
sagt verkligen fått alla förutsättningar
jag kunnat för att få gå min egen väg.

Sociala medier har de senaste
veckorna bubblat över av små Erik
Rapp-skämt. Har du någon favo-
rit?

– Det var ju askul när jag hörde det
första gången, men nu har jag sett
samma skämt om och om igen.
Favoriten är ”Erik Rapp ligger i ord-
ning efter namn och datum. Erik
Mapp.” Den säger rätt mycket om mig
som person. Jag är nog väldigt ostruk-
turerat strukturerad.

Jag nickar instämmande.

Erik Rapp
Ålder: 17
Civilstånd: Singel
Favoritfilm: En oväntad vänskap.
Motto: Det jag inte kan kontrollera

kan jag heller inte förändra och är där-
för inte värt att lägga tid på.

Låt jag sjöng på senast: If you go
away-Jaques Brel

Förebild: Många. Bl.a Lady Gaga,
James Blake, Frank Ocean,The weeknd,
Lauryn Hill och Lianne La Havas.

Gör när ingen ser på: Skriver låtar.
Äter helst: Något med pesto. Älskar

pesto.
Det första jag gör när jag vaknar:

Duschar.
Favorit från tidigare Idol-säsong-

er: Loreen.
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Ett godare te

Drick gott & gör gott
Dilmah är riktigt gott kvalitetste i påse, med färska råvaror 
och naturliga ingredienser, rika på smak och antioxidanter. 

Teet, som odlas under etiska förhållanden är alltid färskt 
eftersom det bara går några dagar från plockning till att det 
varsamt läggs i täta förpackningar för att bevara den rika 
aromen.

Goda nyheter i din butik
Äpple  Kanel   Vanilj, Blåbär  Vanilj, Earl  Grey.

Sedan tidigare finns smakerna Ingefära  Honung, Jasmin, 
Mango  Jordgubb och Moroccan  Mint.

Dilmahs sortiment finns även på www.tekompaniet.se

Biljetter
040–20 85 00
0775–700 400
www.malmoopera.se
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SPECIALERBJUDANDE
PÅ DET LJUVA LIVET!

Varmt välkommen hälsar 
Kristin Boman med personal.

LÄS MER PÅ WWW.BOMANS.SE  ELLER RING 0156-525 00

En oas för vardagströtta livsnjutare i småstads-

idyllen Trosa. Här är det långt till storstadens stress

och här kan man koppla av och låta sinnena gå på

upptäcksfärd. Under januari, februari och mars 2014  kan

 du bo på vårt attraktiva weekendpaket på en lördag så bjuder

vi på övernattning kvällen innan! Alla övernattningar

på Bomans inkluderar vår generösa frukostbuffé.



örfattarduon, som
bara var bekanta
innan de påbörja-

de Cirkeln, har lärt känna
varandra utan och innan
genom skrivprocessen.

– Det har varit kul
men jobbigt att skriva böckerna. Fast vi
har ändå kunnat sitta och skratta trots att
vi inte sovit på veckor. Ibland slog det
mig att ”oj, vad fel det här hade kunnat
bli med en annan människa”. Det var
nog bra att vi var så naiva i början och
bara körde på, skrattar Mats.

– Ja, vi upptäckte rätt snabbt att det
tog för lång tid att vara artig och linda in
så vi blev tidigt väldigt raka och därmed
effektiva, berättar Sara.

Grundprincipen har varit att först
planera, sedan skriva ett par kapitel var
för sig, därefter redigera varandras kapitel
och sedan byta tillbaka och komma med
kommentarer.

– Det gör att man knappt kommer
ihåg vem som skrivit vad under resans
gång.Allt blev bådas text. Det har varit
kul att se hur mycket liv Sara kunnat
blåsa i min text, säger Mats.

Nyckeln är med sina 813 sidor den
tjockaste boken i serien, som hittills sålts
till över trettio länder.

– Egentligen är den ännu tjockare på
svenska också, eftersom vi lagt till en rad
på varje sida jämfört med föregångarna.
Stackars Julia Dufvenius som läst in
hela boken. Färdigklippt blev ljudversio-
nen av Nyckeln 26 timmar lång, berättar
Sara.

Responsen från böckernas fans har
varit enorm sedan Cirkeln släpptes våren
2011, och på sociala medier pågår diskus-
sioner, debatter och fanart-skapande
kring böckernas huvudkaraktärer, De
Utvalda.

Två av De Utvalda, Linnéa och
Vansessa, har en liten kärlekshistoria som
löper som en liten röd tråd genom trilo-
gin. Linnéa har tydliga känslor för
Vanessa, medan Vanessa har pojkvän men
ändå känner en obestämbar dragning till
Vanessa.

– De är vårt will they or won´t they
par, fastslår Sara.

– …vårt Mulder och Scully, fyller
Mats i.

– Det är kul att dra ut på deras story,
men det är ju till vissa fans frustration.
En tjej ville att vi skulle sluta teasa och
låta dem få till det. Hon hoppades att få
valuta för väntan genom att de skulle ha
mycket sex i sista boken, skrattar Sara.

Var det givet från början att ni
skulle ha två icke-heterokaraktärer i
centrum?

– Ja. Nu är det ju inte så att vi är
först att skriva om icke-heteropersoner i
den här typen av böcker, men det är säl-
lan de är huvudpersoner. I så fall blir de
bara ”en kul sidekick”.

Mats fortsätter:
– Jag är så otroligt positivt överraskad

över att det varit en non-issue att kär-
lekshistorien rör två tjejer, det tycker jag

är jättejättefint.
Har ni fått respons från unga bi-

och homosexuella tjejer?
– Absolut. De kommer med mer

detaljerade analyser vilket är superkul att
höra. Några som kommit till signeringar-
na har stått kvar och berättat vad histori-
erna betytt för dem. Det tycker jag är
modigt, och vi har haft fantastiska
möten. Det är kul att det man skapar kan

betyda så mycket, berättar Mats.
Sara Bergmark Elfgren och Mats

Strandberg liknar färdigställandet av
Nyckeln vid att ta studenten, och nu vän-
tar nya utmaningar. Mats ska skriva
skräck, ”en Stephen King i svensk miljö”
och jobba med ett ännu hemligt projekt.
Sara ska skriva på en ny fantasyserie,
jobba med en serieroman, samt skriva
manusutkast till filmversionerna av Eld
och Nyckeln.

För trots nya projekt på egen hand så

släpper författarduon inte karaktärerna
från Engelsfors riktigt än. Förberedelserna
inför filmatiseringen av första boken är
igång och går den bra så blir det fler.

– Det ligger en stor utmaning i att
berätta saker filmiskt, det är ett helt annat
tillvägagångssätt, och därför väldigt kul,
berättar Sara, som skriver manus till
Cirkeln-filmen med regissören Levan
Akin.

– Filmen ska kunna stå på egna ben,
men samtidigt ska de som har läst böck-

erna ha stor behållning av den.Vi vet ju
vad fansen gillar.

Det blev stor uppmärksamhet i
media då ABBA-Benny Andersson
och hans son Ludvig startade bolag
enbart för att ställa sig bakom den första
Cirkeln-filmen. Mats och Sara känner sig
båda otroligt stolta över stödet och nöjda
med arbetet kring filmatiseringen så här
längt.

– Benny och Ludvig, och Levan Akin
som är regissör, gör det här för att de
tycker att det är kul. De brinner för vår
historia och vill berätta den. Det är väl-
digt avslappnat samtidigt som alla jobbar
hårt och är jätteengagerade.

Det har ju varit en del dödsfall
längs vägen i båda böckerna.
Behöver man vara orolig för att ens
favoritkaraktär ska stryka med
innan Nyckeln är slut?

– Alla är väldigt oroliga, speciellt för
Vanessa och Linnéa.Vi kan inte demen-
tera någonting, men vi gillar ju när man
inte kan lista ut direkt vem som ska dö,
och dessutom vågar ta livet av stora
karaktärer, ler Mats.

–Vi kan förneka att vi har planer på
att döda hela Engelsfors i alla fall, avslutar
Sara.

f

”Jag är så otroligt
positivt överraskad
över att det varit 
en non-issue att 

kärlekshistorien 
rör två tjejer”

ett lyckligt slut?
Efter succéböckerna Cirkeln och Eld släpptes nyligen Nyckeln, den efterlängtade sista delen i 
Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens trilogi om de unga häxorna i Engelsfors.

AV ronny larsson FOTO magnus liam karlsson
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arie Fredriksson har i
över trettio år varit en
av Sveriges mest folk-

kära artister. Som soloartist har
hon värmt folksjälen med klassi-
ker som Ännu doftar kärlek,Tro,
Efter stormen och Sparvöga. Och
som ena halvan av Roxette har
hon frälst popscenen med
odödligheter som The Look,
Listen to your heart, Joyride och
Pretty Woman-klassikern tillika
USA-ettan, It Must Have Been
Love.

Nu i november kom hen-
nes första svenska studioal-
bum sedan 1996, ”Nu”, och
rockiga Kom vila hos mig är
förstasingeln.

– Alla förväntar sig att
jag ska göra något lugnt,
men jag ville ha något med
drag i. Jag ville vara lite för-
bannad. Efter allt jag har
gått igenom så behövde jag
det. säger hon och ler.

”Allt” är hjärntumören
som Marie drabbades av
2002. Det var 20-25 pro-
cents chans att hon skulle
överleva och vägen tillba-
ka har varit tuff. Idag är
hon friskförklarad, och

mår bra, men sjukdo-
men har satt sina spår.

– Förr i tiden skrev
jag allting själv, men i
och med att jag blev
sjuk så tar allting läng-
re tid. Och det tog
väldigt lång tid innan
jag fick självförtroen-
de att skriva igen.
Idag tar jag allt lug-
nare och coolare, då

hinner man hitta de rätta orden.
Är det tröttsamt att prata

om att du blev sjuk?
– Jag tycker inte att det är

tröttsamt, men jag vill ju gå vida-
re också. Det är så lätt att fastna i
det. Jag förstår om folk vill veta.

Marie berättar om fansens
stöd under tiden hon var sjuk.
Hur människor från hela världen
gick samman och bildade en
bönekedja för att hon skulle
överleva. Hur brev och mail
strömmade in under tiden hon
mådde som sämst.

Hur mår du i dag?
– Jag mår fantastiskt. Det gör

jag. Det är klart att jag har neu-
rologiska skador. Mitt ena ben är
inte riktigt som det ska, men jag
lever med det, och äter mediciner
och så. Men om jag jämför hur
det var för ett par år sedan så är
det riktigt bra. Jag byggs hela
tiden upp och får nytt självförtro-
ende. Jag är så glad att det gått så
bra.

Som en röd tråd genom
”Nu” löper texter om att ta till
vara på dagen, och se det man
har.

– Jag lever idag och njuter så
mycket av varje stund. Jag ser
som längst en vecka framåt. Jag är
så tacksam att jag lever. Det är
underbart.

Plattans sista låt Vad vore jag
utan dig är en oerhört fin kärleks-
förklaring skriven till Marie från
maken Micke Bolyos. Paret job-
bar nära ihop, och Micke har
producerat hela skivan.

–Vi skriver var för sig, men
bollar idéer ihop.Vi har levt ihop
i över 20 år, och har en väldigt
stor respekt för varandra, berättar
hon.

Micke har skrivit den mesta
musiken på ”Nu”, medan en rad
olika bekanta namn skrivit tex-

-33-

Marie Fredriksson blev Hedershomo 1998 när hon uppträdde
på EuroPride, men vad det innebär vet hon inte...
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”Du ser, jag gråter
igen. Det var så 

vackert och så stort”
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terna: Johan Kinde, Kenneth
Gärdestad, Uno Svenningsson och
faktiskt, Per Gessle.

Finns det ett Marie
Fredriksson-sound?

– Ja, i så fall är det min röst. Det är
rätt egen och man hör direkt att det är
jag. Idag sjunger jag längre ner och
gapar och skriker inte så mycket. Jag har
mer tyngd i rösten och jag tror man kan
höra vad jag gått igenom i min röst.

Vad lyssnar du på för musik
idag?

– Mycket på gammal musik. Jag gil-
lar traditionell musik, men mina barn
lyssnar på det som är nu. Man känner
sig så gammal när det kommer så myck-
et nytt hela tiden, och house är jag inte
alls förtjust i. Men ibland snappar jag
upp saker jag gillar. Rufus Wainwright
är en stor favorit, med grymma texter.

De senaste åren har Marie varit ute
med Roxette och turnérat. Duon
besökte varenda kontinent för att spela
alla sina hits i gigantiska arenor och för
att återigen möta fansen som hela tiden
funnits där.

– Det har varit helt fantastiskt att vi
kunde komma tillbaka, att fansen var
kvar. När jag blev sjuk trodde jag att allt
var färdigt. Jag hade börjat lyssna på jazz
och de planer på musik jag då hade
involverade inte Roxette. Men så kom

Per och frågade om jag ville återuppta
Roxette, och jag kände då att vi inte var
klara.

Marie berättar att Per hela tiden
funnits där för henne. Han har trott på
att hon skulle komma tillbaka till
musikscenen och Roxette. Efter sjukdo-
men gjorde Marie ett par korta spel-
ningar i företagspaketet Stjärnklart, och
så uppträdde hon med Micke på
Childhoods 10-årsjubileum på
GöteborgsOperan.

– Jag kände mig för i min takt och
när Per under en soloturné  hade en
spelning i Amsterdam åkte jag ner för
att för första gången efter sjukdomen stå
på scenen tillsammans med honom, som
Roxette.Vi sjöng It Must Have Been
Love och The Look. Det var magiskt, det
var så tungt.

Maries ögon tåras och rösten stock-
ar sig.

– Du ser, jag gråter igen. Det var så
vackert och så stort, att få stå där inför
fansen igen. Då insåg jag hur mycket jag
längtat.

Har du någon Roxette-favorit?
– Jag tycker om så många. The Look

och It Must Have Been Love har betytt så
mycket och är så stora låtar som så
många älskar.Vi ska förhoppningsvis ut
och spela nästa år igen och då ska jag se
igenom vår katalog.Vi har en så stor låt-

skatt så det finns mycket att använda.
Per skriver ju låtar i ett rasande tempo
(skrattar).

Genom åren har det skrivits en
hel del om hur rik Per blivit
genom musiken och vilken slipad
affärsman han är.Tjänar du hyfsat
på Roxette också?

– Ja, det är klart. Men det skrivs ju
mest om pengar när det gäller Per och
det vill media gärna föra fram. Per tjänar
mer eftersom han har skrivit låtarna
man minns, men vi är ju två som är ute
på turné så jag får en del jag också.

Marie Fredriksson har som soloartist
alltid haft en stor skara lesbiska fans. Så
har det alltid varit medger hon när jag
konstaterar att många flator i min närhet
beundrar Marie och hennes musik.

– Jag vet inte varför. Men jag är så
glad att de finns där, alla snälla och rara
människor. När jag sjöng Tro på
Gaygalan så kände jag verkligen värmen
från publiken. Dessutom blev jag
hedershomo när jag sjöng Ännu doftar
kärlek under invigningen av EuroPride
1998.

Vad innebär det?
– Haha, åh, det vet jag inte. Men det

låter ju fint!
I vinter väntar en turné för Marie

Fredriksson då hon rullar ut solo i
Sverige för första gången sedan 1992.

Blir det bara Marie Fredriksson
eller nån Roxette-låt också?

– Nej, det blir bara solomaterial. Jag
tycker det är bra att begränsa sig.
Roxette har sitt och jag har mitt. Jag har
ju så många låtar som fortfarande fun-
kar, som Tro och Ännu doftar kärlek. Det
ska bli väldigt kul att sätta ihop kör-
schemat med de nya låtarna också.

Slutligen, jag måste ju fråga:
När såg du Pretty Woman senast?

– (skrattar) Åh, det var många år
sedan. Men det är en bra film, det är det
faktiskt!

Marie om….
… Melodifestivalen (som

hennes man tävlat i som komposi-
tör till Välkommen till livet med
Christer Björkman 1993):

– Nej. Jag tycker inte att man
ska tävla i musik och har aldrig
varit intresserad.

…tv-succén Så mycket
bättre?

– Jag vet faktiskt inte. Jag får
fundera på det om det skulle bli
aktuellt. Det är ett intressant pro-
gram.

…finaste svenska ordet?
– Tro.

”jag blev hedershomo 
när jag sjöng Ännu 

doftar kärlek under
invigningen av 
EuroPride 1998”
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Alkohol är 
beroendeframkallande.

Upplev Toscana!
Rocca di Montemassi Le Focaie är ett fylligt vin med 
smak av solmogna körsbär, salvia, vanilj och kakao. Rocca 
di Montemassi Sangiovese är ett fruktigt och smakrikt 
vin med inslag av mörka bär, körsbär, örter och choklad. 
Vinerna passar utmärkt till en smakrik gryta eller till rätter 
från det italienska köket. Finns inte vinerna i din System-
bolagsbutik, kan du be dem beställa.
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bling 
bling
Pehr & Richard har Sveriges mest julpyntade våning.

Pehr och Richard Hante bjuder på 
Blossa-glögg när jag kommer på 

besök. De är mitt uppe i julpyntan-
det men Pehr är snabb att berätta att 
de ligger minst en vecka efter.
     Det är som att kliva in i en fan-
tastivärld. Man känner sig som Piff 
och Puff i Musses julgran. Det glitt-
rar och blinkar överallt. I tre veckor 
har de pyntat våningen på Kungshol-
men med julsaker. Ändå har de inte 
kommit halvvägs.
     – Det tar 6-8 veckor att bli klar, 
säger Richard. Och då ägnar vi varje 
kväll och hela helgerna åt att sätta 
upp pynt.
     Målet är den stora glöggbjud-
ningen den 3:e advent som de bjuder 
in till varje år. 50 flyttkartonger med 
julpynt ska sättas upp, väggarna ska 
slås in med tyger och 22 julgranar 
monteras upp och kläs. Men tro inte 
att ”klä granen” innebär att man 
hänger en ljusslinga, några kulor och 
lite glitter i granen. 
     – Det ska inte synas att den är 
grön, säger Richard och pekar mot 
deras nyinköpta enorma plastgran.
     – Den tar minst 12 timmar att 
klä, säger Pehr. Det bästa är att 
det följde med 800 ljus i den, så nu 
behöver vi bara addera ytterligare 
2000 ljus.
     När granen är färdigklädd inne-
håller den alltså 2800 ljuslampor och 
inte en grön kvist syns.
     – Det är vår Disneygran, säger 
Richard. Det är juvelen i kronan, vår 
stolthet i lägenheten (skrattar).
     Pehr och Richard träffades 1996 
och när det vankades jul det året var 
Pehr lite orolig vad Richard skulle 
säga om Pehrs förkärlek för jul-
pynt. Men hans oro visade sig vara 
obefogad. De var ”a match made in 
heaven”. Richard älskade både jul 
och julpynt och tillsammans gick de 
”all in”. Och varje år glittrar deras 
lägenhet mest av alla i Stockholm. 
Ja, säkert i hela Sverige.
     – Fast vi hade ett break med 
julpyntandet under fem års tid. säger 
Pehr. Jag var artistansvarig för Idol 

och Svenska Idrottsgalan i december 
och januari så det gick inte att få 
ihop. Dessutom kostar det ju både 
tid och pengar att få upp allt och att 
ha glöggfest för hundratals gäster. 
     Rekordet var 2011 då 248 perso-
ner kom till killarnas glöggbjudning. 
Men det bjuds inte bara på små pep-
perkakor och lite glögg. En enorm 
buffé av julgodis och hemmagjort 
bakverk dukas upp. Och inte minst 
den stora sockerborgen som Pehr 
bygger och som består av 20 paket 
sockerbitar.
     – Den tar 40 timmar att bygga, 
säger Pehr. Vi ställer den i sovrum-
met och låter våra Disneyfigurer 
flytta in i den. Den är fantastisk!
     Parets grannar brukar skaka på 
huvudet när killarna plockar fram 
julgranskulor och adventsljustakar i 
slutet av oktober. 
     – Men vi måste börja då om vi 
ska hinna klart, säger Pehr.
     – Men trapphuset går vi inte loss 
på innan 1:a advent, säger Richard 
och visar bild på hur det brukar se ut 
när de slagit in ytterdörren i jultyg...
     Vad kommer det sig att ni lägger 
ner så enormt mycket tid på detta?
     – Ja, det kan man undra ibland, 
säger Pehr och skrattar. Det är ju 
inte klokt egentligen, men vi älskar 
det. Det blir fantastiskt fint. Nu har 
vi ju rätt mycket guld och glitter året 
om, men just under dessa veckor får 
vi verkligen frossa i det. 
     – Och att gå upp på morgonen 
och tända granarna och se hur hela 
lägenheten lyser av jul är underbart, 
säger Richard.
     Men tro inte att julen varar fram 
till påska hemma hos dem…
     – Nej, efter trettonhelgen åker 
allt ner i lådorna igen. Då kör vi iväg 
de 50 flyttkartongerna till förrådet 
som vi hyr. Sen återgår lägenheten 
till sitt normala utseende. 
     Till påsk, för då är det dags igen.
     – Ja, men vi har bara en halv 
flyttlåda med påskpynt, säger Pehr. 
Det tar en timme, sen är lägeheten 
påskpyntad och klar. Så skönt!

AV anders öhrman FOTO peter knutson

Nick Roth startade 
Claire’s Crepes i Newtown
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”Det tar 6-8 veckor att 
pynta hela lägenheten så 

vi får börja i oktober...”

Pehr t.v. och Richard t.h. har 
Sveriges mest julpyntade våning.
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Pehr t.v. och Richard t.h. har 
Sveriges mest julpyntade våning.



Bästa jullåt:
Richard: ”Do they know it’s christ-
mas”, ”I väntan på julen” med Jill 
Johnson och Tommy Körberg och ”War 
is over” med John Lennon.
Pehr: ”It ś the most wonderful time of 
the year” med Andy Williams, Carolas 
”Himlen i min famn” och ”All I want for 
christmas” med Måns och Agnes. 

Ser ni på Kalle Anka, Karl-Bertil och 
Kan du vissla Johanna?
Pehr: Ja, alla tre. 
Richard: ”Kan du vissla” upptäckte 
vi för 2-3 år sedan, den är fantastisk. 
Kalle faller ur mer och mer. Men den 
står ju på.

Favorit på julbordet?
Pehr: Julskinka, bruna bönor och 
rödkål.
Richard: Rödkål, dopp i grytan, vört-
limpa.

Glögg?
Pehr: Ja! Favoriten är mandarin och 
chili, alkoholfri. Så tar man själv i lite 
vodka. 
Richard: Jag älskar glögg. Vanlig 
standardglögg!

Köket är helt inslaget i 
röda glittriga tyger



”I Newtown är det ingen som 
dömer dig efter din sexualitet, 

här behandlar man 
varandra med respekt”

Bästa julgodiset?
Pehr: Min hemgjorda rockyroad 
med geléhallon och lakritsdumle.
Richard: All form av ljus choklad.

Köper ni julklappar?
Båda: Ja, men ytterst få...

Har ni tomte?
Båda: Nej, inte sen flickorna blivit stora.

Ser julafton likadan ut varje år?
Richard: Näe… Det beror på om vår dotter Cornelia 
är här eller hos sin mor och lillasyster. Ofta firar vi 
tillsammans allihop, ibland reser vi bort, ibland firar 
vi en riktig Fanny & Alexander-jul med min släkt. 
Det är olika.

Bästa julpyntet:
Pehr: Finns på Rusta. De har tagit över IKEA vars 
pynt blivit riktigt Svensson-aktigt. Rusta vågar 
mer. Men det mesta har vi köpt i USA och Thailand.

Fler bilder från Pehr och Richards våning 
hittar du på qx.se

Badrummet med 
95 discokulor och 
fem granar







”Jagharjubara 
varithomoi 
enkvart...”

Emil Almén
Ålder: 33
Civilstånd: Upptagen
Yrke: Skådespelare
Uppväxt: Med ensamstående

mamma och syster i Sala.
Bor: I nyköpt minitvåa vid

Zinken.
Senast nynnade låt: Grimasch

om morgonen med Vreeswijk 
Bästa skådisen: Meryl Streep

är ju alltid Meryl Streep.
En last jag har: Thaimat och

sovmornar.
Tv-serie jag följer: Bron,

Homeland, American Horror story
En förhoppning inför 2014: Att

kärleken växer och gärna en fet
huvudroll att sätta tänderna i!

”Jagharjubara 
varithomoi 
enkvart...”

Emil Almén  13-11-22  08.01  Sida 42

   

är jag ser Emil Almén i rollen
som Louis i Angels of America på
Stadsteatern i Stockholm känner

jag att det aldrig kan ha funnits något
alternativ för honom att bli något annat
än just skådespelare.

Han tar över scenen fullständigt.
Hans inlevelse och närvaro imponerar
stort på mig i pjäsen om när aids drab-
bade de amerikanska bögarna på 80-
talet.

– Men tack, va kul, säger Emil. Just
den pjäsen var så viktig för mig. Jag hade
ju precis kommit ut när jag såg
att Stadsteatern
skulle sätta upp
Angels så jag sa till
regissören ”jag spelar
vilken roll som helst,
bara jag får vara
med”.

Han fick rollen
som den neurotiska
bögen Louis som är livrädd för döden -
och som pratar i princip oavbrutet.
Hans pojkvän i pjäsen spelades av Ola
Rapace.

– Det var lite annorlunda, säger
Emil. Jag var relativt nyutkommen och
fick rollen i ett av historiens viktigaste
bög-epos. Ola och jag träffades och sa
hej och dagen efter skulle vi rulla runt i
heta kärleksscener på repetitionerna.
(skrattar).

– Men det är det som är så härligt
med teater, de nya kollegorna blir snabbt
som intensiva kärleksrelationer, man
umgås oavbrutet, man gråter ihop och
går igenom världens alla tvivel och vån-
dor ihop. Man måste våga ge sig hän,
det går inte att hålla igen. Och sedan är
det slut och man går vidare till nästa

pjäs. Nästa jobb.
Men Ola har han fortfarande kon-

takt med.
–Vi sågs senast igår. Det blir så i alla

produktioner, vissa klickar man lite extra
med och fortsätter umgås med även
efteråt.

Emil och jag ses på ett café på
Kungsholmen.Vi sitter nästan själva i ett
hav av tomma bord och stolar. Det är
fredagsförmiddag och Emil har tränings-
värk.

– Jag var på bodypump igår så idag
har jag grymt ont,
säger han. Det händer
inte så ofta att jag går
på gymmet. Men igår
blev det av.

Han har en lugn
period för tillfället.

Han spelar på kvällarna
och är ledig på dagarna.

Och han har precis skrivit kontrakt för
ytterligare tre år på Stockholm
Stadsteater.

– Det är en fantastisk arbetsgivare,
säger han. Jag stortrivs verkligen där.

I december är han däremot dubbelt
aktuell på TV. Den 1 december tar han
plats i SVT:s succéserie Äkta människor.
Som transhuman.

– Jag spelar transhumanen Einar.
Med snedlugg och pastellgrön kostym.
(skrattar)

”Ingen jättestor roll” enligt Emil
själv men viktig för handlingen. Einar är
ledare för transhumanerna, en grupp
människor som slåss för hubbotarnas rät-
tigheter. De klär sig gärna hubbotmäs-
sigt, har hubbotvänner och hubbotflick-
vän.

Säger man namnet Emil Almén är det många som svarar
”Emil vem?”. Berättar man sedan om rollerna i Angels 
of America, Skotten i Knutby och Torka aldrig tårar får 
man oftast till svar , ”jaaa, han”. Emil har blivit något av
en birollsmästare som nu är redo att axla en huvudroll i en
långfilm. I alla fall om han själv får bestämma. Men först
ska han göra debut som transhumanen Einar i 
SVT-succén Äkta människor.

agharjubara 
varithomoi 
enkvart...”

n
AV anders öhrman FOTO peter knutson

agharjubara 
varithomoi 
enkvart...”

”Jag levde lyckligt
heteroliv och 
hade inga som 

helst tankar på 
att jag kunde vara

något annat”
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Emil Almén
Ålder: 33
Civilstånd: Upptagen
Yrke: Skådespelare
Uppväxt: Med ensamstående

mamma och syster i Sala.
Bor: I nyköpt minitvåa vid

Zinken.
Senast nynnade låt: Grimasch

om morgonen med Vreeswijk 
Bästa skådisen: Meryl Streep

är ju alltid Meryl Streep.
En last jag har: Thaimat och

sovmornar.
Tv-serie jag följer: Bron,

Homeland, American Horror story
En förhoppning inför 2014: Att

kärleken växer och gärna en fet
huvudroll att sätta tänderna i!

”Jagharjubara 
varithomoi 
enkvart...”
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är jag ser Emil Almén i rollen
som Louis i Angels of America på
Stadsteatern i Stockholm känner

jag att det aldrig kan ha funnits något
alternativ för honom att bli något annat
än just skådespelare.

Han tar över scenen fullständigt.
Hans inlevelse och närvaro imponerar
stort på mig i pjäsen om när aids drab-
bade de amerikanska bögarna på 80-
talet.

– Men tack, va kul, säger Emil. Just
den pjäsen var så viktig för mig. Jag hade
ju precis kommit ut när jag såg
att Stadsteatern
skulle sätta upp
Angels så jag sa till
regissören ”jag spelar
vilken roll som helst,
bara jag får vara
med”.

Han fick rollen
som den neurotiska
bögen Louis som är livrädd för döden -
och som pratar i princip oavbrutet.
Hans pojkvän i pjäsen spelades av Ola
Rapace.

– Det var lite annorlunda, säger
Emil. Jag var relativt nyutkommen och
fick rollen i ett av historiens viktigaste
bög-epos. Ola och jag träffades och sa
hej och dagen efter skulle vi rulla runt i
heta kärleksscener på repetitionerna.
(skrattar).

– Men det är det som är så härligt
med teater, de nya kollegorna blir snabbt
som intensiva kärleksrelationer, man
umgås oavbrutet, man gråter ihop och
går igenom världens alla tvivel och vån-
dor ihop. Man måste våga ge sig hän,
det går inte att hålla igen. Och sedan är
det slut och man går vidare till nästa

pjäs. Nästa jobb.
Men Ola har han fortfarande kon-

takt med.
–Vi sågs senast igår. Det blir så i alla

produktioner, vissa klickar man lite extra
med och fortsätter umgås med även
efteråt.

Emil och jag ses på ett café på
Kungsholmen.Vi sitter nästan själva i ett
hav av tomma bord och stolar. Det är
fredagsförmiddag och Emil har tränings-
värk.

– Jag var på bodypump igår så idag
har jag grymt ont,
säger han. Det händer
inte så ofta att jag går
på gymmet. Men igår
blev det av.

Han har en lugn
period för tillfället.

Han spelar på kvällarna
och är ledig på dagarna.

Och han har precis skrivit kontrakt för
ytterligare tre år på Stockholm
Stadsteater.

– Det är en fantastisk arbetsgivare,
säger han. Jag stortrivs verkligen där.

I december är han däremot dubbelt
aktuell på TV. Den 1 december tar han
plats i SVT:s succéserie Äkta människor.
Som transhuman.

– Jag spelar transhumanen Einar.
Med snedlugg och pastellgrön kostym.
(skrattar)

”Ingen jättestor roll” enligt Emil
själv men viktig för handlingen. Einar är
ledare för transhumanerna, en grupp
människor som slåss för hubbotarnas rät-
tigheter. De klär sig gärna hubbotmäs-
sigt, har hubbotvänner och hubbotflick-
vän.

Säger man namnet Emil Almén är det många som svarar
”Emil vem?”. Berättar man sedan om rollerna i Angels 
of America, Skotten i Knutby och Torka aldrig tårar får 
man oftast till svar , ”jaaa, han”. Emil har blivit något av
en birollsmästare som nu är redo att axla en huvudroll i en
långfilm. I alla fall om han själv får bestämma. Men först
ska han göra debut som transhumanen Einar i 
SVT-succén Äkta människor.

agharjubara 
varithomoi 
enkvart...”
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– Man skulle kunna säga att det
finns vissa likheter med hela trans- och
genusfrågan och det är det som gör den
här serien så jäkla cool. Den är så dub-
belbottnad.

Emil kommer även att synas i SVT:s
stora dramasatsning i jul, Fröken Frimans
krig, där Sissela Kyle har huvudrollen.

–Vilken kvinna! Jag älskar Sissela,
säger Emil. Jag har haft äran att jobba
med henne vid två tillfällen i år och
hon är så intelligent - och så bjussig
som kollega. Ja, riktigt fin.

Emil fick sitt ”genombrott” i och
med filmen samt teateruppsättningen
om Knutbymorden. Han fick rollen
som pastor Helge Fossmo, i både fil-
men och teatern.

– Det var helt otroligt. Jag fick
huvudrollerna i båda produktionerna
trots att de var oberoende av varandra.
Och båda hade premiär samma helg.
Filmen på fredagen och teatern på lör-
dagen, så det var en helt galen helg. Det
var som att jag vunnit Melodifestivalen
(skrattar), där hade jag mina 15 minutes
of fame.

Rollen som Fossmo var viktig för
Emil. En milstolpe.

– Ja, karriärmässigt var den viktig
för min egen del. Den rollen tog mig
vidare.

Emil fastnade för teater efter att
han följt med en kompis på en föreställ-
ning när han bara var nio år. Han kände
snabbt att han hörde hemma på teatern
och det blev ett ställe där han som han
själv säger ”kunde vara den jag ville
vara och inte den som andra förväntade
sig att jag skulle vara”.

– Det låter som en klyscha, men
teatern räddade verkligen mitt liv. Sala
var ingen kul ort att bo i som tonåring,
men teatern höll mig borta från droger
och en massa annat skit som Sala drogs
med.

Emil flyttade senare till Stockholm,
startade en teatergrupp och jobbade
både i hemtjänsten och som publikvärd
på Stadsteatern.

Sen kom han in på Scenskolan och
hamnade i samma klass som bland andra
Albin Flinkas och Liv Mjönes.

– De är fortfarande mina allra bästa
vänner, säger han.

Under sina fyra år på Scenskolan
fanns det en period då Emil allvarligt
funderade på att lägga av. Det var när en
lärare ville sätta honom i manlighetssko-
la…

– Jag var för fjollig på scenen tyckte
han och ville sätta mig i en manlighets-
skola så jag kunde lära mig gå mer
bredbent, försöka få ett mörkare röstläge
och ha ett manligare sätt.Alltså, han
menade säkert väl, men det blev så fel.
”Nej, jag skiter i det här och hoppar
av” tänkte jag… 

– Alla mina kvalitéer blev plötsligt
till nackdelar - och vadå, jag är ju för
fan en man, även om jag inte passar den
snäva norm som han hade satt upp för
hur en man ska vara?

Den här händelsen resulterade sena-
re i en enmansföreställning av Emil, Den
metrosexuella mannen.

– Det var en skådespelare som heter
Ulrika Malmgren som räddade mig,
annars hade jag nog lagt av. Hon pusha-
de mig att göra föreställningen och göra

allt jag inte brukade göra på scenen.
Och det gjorde jag. Jag strippade, visade
upp min tjocka kropp, jag gjorde allt.
Det var liksom ett ‘fuck you’ mot alla
normer. Och det är många som pratar
om den föreställningen än idag faktiskt
så förhoppningsvis kanske jag underlät-
tade för någon i livet i och med den.

Emil kom ut först när han var 28 år.
Han blev kär i en arbetskollega. Det
kom som en blixt från en klar himmel -
och allt blev kaos.

– Jag levde lyckligt heteroliv och
hade inga som helst tankar på att jag
kunde vara något annat. Ändå hade jag
många gaykompisar och min mamma
umgicks mycket med homosexuella.
Men jag fick för första gången känslor
för en man på ett sätt jag aldrig fått tidi-
gare. Jag har alltid varit fascinerad av
hela den världen, men aldrig attraherad.

– Det var en kraftig identitetskris
kan jag säga.Vad skulle alla säga? Är kar-
riären slut? Kommer jag bli nischad?

Men Emil följde sina känslor, bröt
upp från förhållandet och satsade på
kärleken.

– Efter min föreställning Den metro-
sexuella mannen kände jag att om jag nu
för nån slags kamp för mänsklighet så
kan jag inte vara den som censurerar
mig själv. Jag vill inte dö med vetskapen
om att jag haft de här känslorna och
hållit inne med dem. ‘Jag har ingen
aning om vad som kommer att hända
nu, men jag kör’. Så körde jag… Och
det var fem år sedan.

Relationen varade i två år innan
den tog slut.

– Jag vet att det här kan vara käns-
ligt att säga i vissa kretsar, men jag ser
mig varken som homo-, bi- eller   hete-
rosexuell. Jag ser mig som sexuell. Jag
blir verkligen inte kär i ett kön, jag blir
kär i människan. Punkt.

Idag lever Emil med en annan kille.
– Och honom lever jag gärna med i

resten av mitt liv, säger han och ler
stort.

Det där hade ju varit en fin
avslutning på intervjun, men du, vi
kan inte göra en intervju med dig
utan att prata om din roll i Torka
aldrig tårar. Berätta, du spelade ju
Seppo i TV-serien.

– Ja, det var sån jävla ynnest att få
vara med. Jag hade ju jobbat med
Simon Kaijser tre gånger tidigare,
bland annat i De halvt dolda som Jonas
också skrivit. Simon berättade att han
skulle göra en ny grej med Jonas och
jag sa direkt, ”finns det nån roll till mig
så vill jag vara med”.

Det fanns det. Emil fick rollen som
Seppo. Han sträckläste manuset. Och
storgrät.

–Vi kände allihop i teamet att det
skulle bli bra, men ingen kunde väl ana
att hela Sverige skulle omfamna projek-
tet. Jag har fått så många facebookmed-
delanden och blivit stoppad på gatan
och på krogen av folk som vill prata om
serien. En kille skrev till mig på face-
book att han vågat komma ut efter att
ha sett serien eftersom han insåg att han
inte var ensam. Det är ju det finaste
betyget man kan få.

Och så hyllades ni alla på
Gaygalan.

– Ja, det blev ju storslam, vilken
kväll. Jag har bara varit på två Gaygalor
men fått ta emot pris på båda två. För
Angels ena året och för Torka det andra.
Inte illa för nån som bara varit homo i
en kvart... (skrattar)

Haha, blir det pris på nästa års
Gaygala också tror du?

– Hmmm, nej. Jag har ju nästan bara
haft heteroroller i år. 2013 var ett väl-
digt straight år inser jag. Jag blir nog
utan pris på Gaygalan.Ajdå, hur ska det
gå? (skrattar)

”I äkta människor
spelar Jag trans-
humanen Einar. 

Med snedlugg och
pastellgrön

kostym”

Angels in America

Torka aldrig 
tårar 
utan 
handskar

Äkta 
människor

Knutby

”Jag var för fjollig på scenen
tyckte läraren och ville
sätta mig i en manlighets-
skola. Då funderade jag på

att lägga av...”
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dags att nominera dina favoriter till

Nu är det dags att nominera era favoriter från HBT-året 2013. 
Här tipsar vi om folk, företeelser och annat som kanske kan håva in en gaygalanominering.
Men för Guds skull, ni är så välkomna att nominera vad och vem som helst i övrigt. Ordet är fritt!

rets Homo, Bi & trans
En talangfull och smart ung bög i
Idol hör inte till vanligheterna, men

i år slog Erik Rapp igenom med
dunder och brak. Det gillar vi. QX-
covergirl Nilla Fischer gjorde succé på
planen under fotbolls-EM och tackade
nyblivna frun i tacktalet under
Fotbollsgalan. Nilla är givet en av de coolaste
flatföreblderna i år.Tenoren Rickard
Söderberg blev bronsmedaljör i Körslaget och
tänjde HBT-hyllargränserna varje vecka.
Edward af Sillén regisserade och skrev
manus med Daniel Rehn till homofesten
Eurovision Song Contest samt Melodifestivalen.
Bisexuella Petra Medes gayhyllande manus
och en bögkyss under ESC var smarta sätt att
föra in Sveriges HBT-öppenhet i miljontals
europeiska hem. Radioräven Lotta Bromé
fortsatte att frälsa miljoner lyssnare I P4 Extra
och balanserade som vanligt briljant mellan
skratt och allvar. Fantastiske sanningssägaren
Alexander Bard var inte bara bäst i Idol-
juryn, han levererade även ett riktigt bra ta-
ställning-mot-Ryssland-tal under Pride och
gjorde med Army Of Lovers kanske
Melodifestivalens största homonummer ever.
Pridetalade med den äran gjorde även förfat-
taren Birgitta Stenberg. Och vi måste såk-
lart hylla grymma Kakan Hermansson som
ger Idols eftersnack både engagemang, hjärta
och humor. Peter Jöback släppte en musi-
kalskiva och turnerade framgångsrikt, och
blev därtill stolt pappa. Driftiga Roy Fares
släppte populära bakboken United States Of
Cakes och var domare i smaskiga
Dessertmästarna. Stjärnmäklaren Fredrik
Eklund gifte sig och krängde lägenheter för
miljoner. Politikern Robert Hannah förde
modigt upp diskussionen kring hederskultu-
ren och homosexualitet i en hyllad debattarti-
kel i DN och satsar nu på riksdagen.
Mittfältaresset Caroline Seger berättade stolt
om sitt liv med flickvännen och kickade
Sverige framgångsrikt framåt i fotbolls-EM.
Multibegåvade Moa Svan fortsatte med sina
pratshower Rikard Wolff släppte personligt
album och hyllades för sin rolli bögklassikern
Arnold på teatern. Kungaexperten från både
tv- och radio, Roger Lundgren, släppte en
hyllad bok Drottning Silvia – en jubileumsbok,
och fantastiskt drivna Josefine Tengblad
roddade ihop en egen HBTQ-filmssektion
under Stockholms Filmfestival, som både var
välbesökt och uppmärksammad.

Så, världen är ju full av HBT-personer, har
ni några andra förslag?

Årets Hetero
Emma Green Tregaros regnbågsnaglar
hamnade på all världens sportsidor och vi
jublade över det lilla men viktiga ställningsta-
gandet. Homokompisen Gina Dirawi var
ännu bättre än året innan under succéveckor-
na av årets Melodifestival, och YOHIO fick

över en natt hela Sverige att älska rosa strass
och androgynitet. Politikerfavoriten Birgitta
Ohlsson fortsatte att ta strid och rullade

vidare på sitt korståg mot homofobin
genom att gå i Pridetåg i länder där

HBT-rörelsen är väldigt utsatt.Tips på fler
härliga heterosar?

Årets Drag
Björn Kjellman har vi sett i kvinnokläder
förut men aldrig har han varit lika gudomlig
som Bernadette i Priscilla på Göta Lejon.
Hyllades för sina Priscilla-dragroller gjordes
också QX-coverboy Erik Höiby som Adam,
och Patrik Martinsson som Tick. Babsan
och Christer Lindarw och Lars-Åke
Wilhelmsson gav sig ut på vägarna med
After Dark och frälste landsbygden med
humor och drugor.Viktiga och duktiga
WAD-girls firade tio år, och som vanligt
vimlar här av andra valbara namn så som:
Diamond Dogs, Admira Thunderpussy,
Champagne Safari, Francesca Russo,
Cabaret Moulin, Drag-On-Line, Fashion
Pack, High Heels, DeLicious,The Glam
Dolls, Gloria Halo, Campari Camping…

Årets Låt
Okej, nu kör vi: Avicii Wake Me up, Hey
Brother ochYou make Me, Veronica Maggio
Sergels Torg, Robin Stjernberg You, Kim
Cesarion Undressed, Laleh Colours, Medina
Miss Decibel, Niello feat Phantomen
Legenden, Zara Larsson Uncover, Miriam
Bryant Push Play, Anton Ewald Begging,
Loreen We´ve Got The Power, Agnetha
FältskogWhen you really loved someone...

Så, vem gjorde 2013 års anthem?

Årets Artist
Topplistedrottningarna Veronica Maggio
och Laleh släppte hyllade plattor, och Zara
Larsson hade en brottarhit med sin Uncover.
Så Mycket Bättre-favoriten Agnes levererade
iTuneshit efter iTuneshit, och Avicii hade ett
galet stort år med floorfiller efter floorfiller.
Swedish House Mafia avslutade en grym
karriär medan Melodifestivalssnubbarna
Anton Ewald,Yohio och Robin
Stjernberg påbörjade sina. Rikard Wolff
släppte ärliga och starka plattan Första lågan,
och superduon Icona Pop slog internatio-
nellt.Andra förslag?

Årets Film
Michael Douglas och Matt Damon glittra-
de och glänste som Liberace med älskare i
hyllade Mitt liv med Liberace. I flatfavoriten Blå
är den varmaste färger, som kan ses som en
fransk Fucking Åmål, fick vi möta kärleksparet
Adéle och Emma i en av årets hetaste filmer.
Almodovar gjorde comeback med Kära pas-
saerare, Edda Magnusson hyllades unisont
som Monica Zetterlund i Monica Z och
sommaren tillhörde Känn ingen sorg för mig

Göteborg med Adam Lundgren i huvudrol-
len.Andra filmer värda att nämnas, Gravity,Vi
är bäst, Hotell, Återträffen, Jakten.

Årets TV-program
Flatfavoriten Orange is the New Black blev tv-
snackisen på alla släppar, medan återkomman-
de Hela Sverige bakar bjöd på bögarna Gustav
och Fredrik och favoriten Birgitta
Rasmusson. Melodifestivalen lockade fler titta-
re än någonsin, och det blev toksuccé för
supergayvänliga Eurovision Song Contest med
Petra Mede som värd.Vi påminner även om
de svenska programmen Idol, Så mycket bättre,
Allsång på Skansen, Solsidan, Partaj,
Dessertmästarna och såklart, 69 saker du vill veta
om sex. Så, vad såg ni?

Årets TV-stjärna
Petra Mede var rasande rätt som
Eurovision-värdinna, och Gina Dirawi
blev QX covergirl efter en lysande
Melodifestivalsturné. Måns gjorde sin
sista Skansen-sommar och Carina Berg hade
sin talkshow, där hon ställde viktiga och roliga
frågor. Kakan Hermansson var sidekick i
Idol och hade svårt att dölja känslorna i Idols
eftersnack. Grymma gays fanns det också gott
om: Roy Fares bakade i Go’kväll och var
domare i Dessertmästarna. Robin Olsson
fortsatte att briljera som programledare för 69
saker…, Jonas Hallberg ledde Top Model,
Fredrik Eklund syntes i Million Dollar
Listings och i Idol dök Erik Rapp upp och
frälste publiken. Hela Sverige bakar har ju både
Tilde de Paula och Johan Sörberg, men
visst är det Birgitta Rasmusson som är the
breakout star? Vi fick ju dessutom två charmi-
ga bögar i årets uppställning, Fredrik Nylén
och Gustav Lagerträd. Svenska
Hollywoodfruarna är alla såklart valbara, men
heja Britt Ekland, liksom humoress som
Partajs Christine Meltzer och Johan
Peterson. Sen får vi ju inte glömma TV4-
grabbarna David Hellenius och Pär
Lärnström.

Årets Bok
Nyckeln av Mats Strandberg & Sara
Bergmark Elfgren fortsatte blanda häxor &
homo, Happy Holiday av Bodil Sjöström
avhandlade aidsåren, och Torka aldrig tårar utan
handskar: Sjukdomen och Döden av Jonas
Gardell knöt ihop en av Sveriges viktigaste
sviter någonsin. I Mannen utan hjärta av
Camilla Grebe och Åsa Träff skrevs det om
homokaraktärer, och i United States of Cakes
bakade Roy Fares galet goda gomkittlare.
Ylva Björnströms Det finns så många hus jag
skulle vilja bo i var fantastiskt poetisk och
Maria Sveland släppte viktiga  Hatet: En Bok
om antifeminism, en brännande bok om män
som hatar kvinnor. Och äkta paret Roberth
& Isak Fearon som prydde QX majnummer
gav ut den uppmärksammade barnboken

Prinsen och pojken.Andra tips: Anna Benson
bok A, Blekingegatan 32 av Lena Einhorn,
Barbro av Lotta Bromé, och så klart, Hjärta
av Jazz av QX-krönikören Sara Lövestam.

Årets Scen
Priscilla Queen of The Desert hyllades unisont
för den begåvade uppsättningen på Göta
Lejon, After Dark gav sig ut på vägarna med
nya showen, Rock of Ages röjde loss på China
och på Cirkus skrämde Lena Ph & Måns
Zelmerlöw i åttitalsklassikern Spök.
Blodsbröder med Albin Flinkas lockade
publik medan man på västkusten satte upp La
Cage Aux Folles med Mikael Samuelsson på
GöteborgsOperan, Under Pride fick vi en
Schlagerkväll med Carola, Paparizou och
Gina G, en överraskande bra Burlesquekväll

med Robert Fux, Conchita Würst och
P-fekt, och en grym Flatgala med

Loreen, MaryJet, Goddess & She och
Moa Svan. Och apropå Moa Svan, hennes
självbetitlade show med gäster var det gjutna

flatvalet under året som gick. På teaterfronten
fanns De oskyldiga på Dramaten med Eva
Röse och Jessica Liedberg och Arnold med
Rikard Wolff på Stockholms Stadsteater.

Årets Keep Up The Good Work
Här kryllar det av duktiga duos! Johan
Bergqvuist och Daniel Larsson ordnar
varje år lyckade Gaynight on Galaxy-kryss-
ningar, Oscar Eriksson och Melissa
Lindgren ordnar HBTQ-filmsfestivalen
CinemaQueer, och Jörgen Eriksson och
Peter Rimsby ordnade ett lyckat Stockholm
Pride. Och glöm inte Håcan Andersson
och Niklas Torsell som ordnade ett bra
schlagerpride.WONK-kungen Joe Nilsson
var extremt driftig under Eurovision och ord-
nade bra fester med stora artister, Emma
Gayga driver framgångsrika flatsuccén
Lesbian Heaven i Malmö, Moa Svan kör
begåvade och roliga egna shower under nam-
net Moa Svan med gäster, Stockholm
Filmfestivals gayfilmsblock Under The
Rainbow var ihoproddat av Josefine
Tengblad, och Sean Kelly drog ihop en stor
kör som sjöng ryska nationalsången med
regnbågsflaggor på Stockholm Stadion.
Bögministeriet kör en poppis podcast, och
dj-duon Katja & Gunn samt Moxys Anna
Högkil grejade grymma flatfestligheter.

Årets Gayställe
Ingen nämnd och ingen glömd. Ni vet själva
vart ni gått ut och klubbat, ätit och drinkat i
år.Vi är ute efter de fem absolut bästa ställena
för regnbågspubliken!    

Mer info samt nomineringsformulär på qx.se

å

gaygalan2014
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dags att nominera dina favoriter till

Nu är det dags att nominera era favoriter från HBT-året 2013. 
Här tipsar vi om folk, företeelser och annat som kanske kan håva in en gaygalanominering.
Men för Guds skull, ni är så välkomna att nominera vad och vem som helst i övrigt. Ordet är fritt!

rets Homo, Bi & trans
En talangfull och smart ung bög i
Idol hör inte till vanligheterna, men

i år slog Erik Rapp igenom med
dunder och brak. Det gillar vi. QX-
covergirl Nilla Fischer gjorde succé på
planen under fotbolls-EM och tackade
nyblivna frun i tacktalet under
Fotbollsgalan. Nilla är givet en av de coolaste
flatföreblderna i år.Tenoren Rickard
Söderberg blev bronsmedaljör i Körslaget
och tänjde HBT-hyllargränserna varje vecka.
Edward af Sillén regisserade och skrev
manus till homofesten Eurovision Song Contest
samt Melodifestivalen. Petra Medes gayhyl-
lande manus och en bögkyss var smarta sätt
att föra in Sveriges HBT-öppenhet i europe-
iska hem. Radioräven Lotta Bromé fortsatte
att frälsa miljoner lyssnare I P4 Extra och
balanserade som vanligt briljant mellan skratt
och allvar. Fantastiske sanningssägaren
Alexander Bard var inte bara bäst i Idol-
juryn, han levererade även ett riktigt bra ta-
ställning-mot-Ryssland-tal under Pride och
gjorde med Army Of Lovers kanske
Melodifestivalens största homonummer ever.
Pridetalade med den äran gjorde även förfat-
taren Birgitta Stenberg. Och vi måste såk-
lart hylla grymma Kakan Hermansson som
ger Idols eftersnack både engagemang, hjärta
och humor. Peter Jöback släppte en musi-
kalskiva och turnerade framgångsrikt, och
blev därtill stolt pappa. Driftiga Roy Fares
släppte populära bakboken United States Of
Cakes och var domare i smaskiga
Dessertmästarna. Stjärnmäklaren Fredrik
Eklund krängde lägenheter för miljoner.
Politikern Robert Hannah förde modigt
upp diskussionen kring hederskulturen och
homosexualitet i en hyllad debattartikel i DN
och satsar nu på riksdagen. Mittfältaresset
Caroline Seger berättade stolt om sitt liv
med flickvännen och kickade Sverige fram-
gångsrikt framåt i fotbolls-EM. Multibegåvade
Moa Svan fortsatte med sina pratshower och
därmed att utmärka sig som den svenska flat-
kulturens egen Ellen DeGeneres.
Kungaexperten från både tv- och radio,
Roger Lundgren, släppte en hyllad bok om
vår drottning, Drottning Silvia – en jubileums-
bok, och fantastiskt drivna Josefine Tengblad
roddade ihop en egen HBTQ-filmssektion
under Stockholms Filmfestival, som både var
välbesökt och uppmärksammad.

Så, världen är ju full av HBT-personer,
har ni några andra förslag?

Årets Hetero
Med hela Europas ögon på Sverige och
Eurovision så levererade Petra Mede ett
briljant manus signerat Edward af Sillén
och Daniel Rehn. Hon vigde bögpar,
omfamnade de trogna homofansen och var
lika ljuvligt loveable som alltid. Emma
Green Tregaros regnbågsnaglar hamnade på

all världens sportsidor och vi jublade över det
lilla men viktiga ställningstagandet.
Homokompisen Gina Dirawi var ännu bätt-

re än året innan under succéveckorna
av årets Melodifestival, och YOHIO

fick över en natt hela Sverige att älska rosa
strass och androgynitet. Politikerfavoriten
Birgitta Ohlsson fortsatte att ta strid och

rullade vidare på sitt korståg mot homofobin
genom att gå i Pridetåg i länder där HBT-
rörelsen är väldigt utsatt.

Årets Drag
Björn Kjellman har vi sett i kvinnokläder
förut men aldrig har han varit lika gudomlig
som Bernadette i Priscilla på Göta Lejon.
Hyllades för sina Priscilla-dragroller gjordes
också QX-coverboy Erik Höiby som Adam,
och Patrik Martinsson som Tick. Babsan
och Christer Lindarw och Lars-Åke
Wilhelmsson gav sig ut på vägarna med
After Dark och frälste landsbygden med
humor och drugor.Viktiga och duktiga
WAD-girls firade tio år, och som vanligt
vimlar här av andra valbara namn så som:
Diamond Dogs, Admira Thunderpussy,
Champagne Safari, Francesca Russo,
Cabaret Moulin, Drag-On-Line, Fashion
Pack, High Heels, DeLicious,The Glam
Dolls, Gloria Halo, Campari Camping…

Årets Låt
Okej, nu kör vi: Avicii Wake Me up, Hey
Brother ochYou make Me, Veronica Maggio
Sergels Torg, Robin Stjernberg You, Kim
Cesarion Undressed, Laleh Colours, Medina
Miss Decibel, Niello feat Phantomen
Legenden, Zara Larsson Uncover, Miriam
Bryant Push Play, Anton Ewald Begging,
Loreen We´ve Got The Power, Agnetha
FältskogWhen you really loved someone...

Så, vem gjorde 2013 års anthem?

Årets Artist
Topplistedrottningarna Veronica Maggio
och Laleh släppte hyllade plattor, och Zara
Larsson hade en brottarhit med sin Uncover.
Så Mycket Bättre-favoriten Agnes levererade
iTuneshit efter iTuneshit, och Avicii hade ett
galet stort år med floorfiller efter floorfiller.
Swedish House Mafia avslutade en grym
karriär medan Melodifestivalssnubbarna
Anton Ewald,Yohio och Robin
Stjernberg påbörjade sina. Rikard Wolff
släppte ärliga och starka plattan Första lågan,
och superduon Icona Pop slog internatio-
nellt.Andra förslag?

Årets Film
Michael Douglas och Matt Damon glitt-
rade och glänste som Liberace med älskare i
hyllade Mitt liv med Liberace. I flatfavoriten Blå
är den varmaste färger, som kan ses som en
fransk Fucking Åmål, fick vi möta kärleksparet
Adéle och Emma i en av årets hetaste filmer.

Almodovar gjorde comeback med Kära pas-
saerare, Edda Magnusson hyllades unisont
som Monica Zetterlund i Monica Z och
sommaren tillhörde Känn ingen sorg för mig
Göteborg med Adam Lundgren i huvudrol-
len.Andra filmer värda att nämnas, Gravity,Vi
är bäst, Hotell, Återträffen, Jakten.

Årets TV-program
Flatfavoriten Orange is the New Black blev tv-
snackisen på alla släppar, medan återkomman-
de Hela Sverige bakar bjöd på bögarna Gustav
och Fredrik och favoriten Birgitta
Rasmusson. Melodifestivalen lockade fler titta-
re än någonsin, och det blev toksuccé för
supergayvänliga Eurovision Song Contest med
Petra Mede som värd.Vi påminner även
om de svenska programmen Idol, Så mycket
bättre,Allsång på Skansen, Solsidan,
Partaj, Dessertmästarna och såklart, 69
saker du vill veta om sex. Så, vad såg ni?

Årets TV-stjärna
Petra Mede var rasande rätt som Eurovision-
värdinna, och Gina Dirawi blev QX cover-
girl efter en lysande Melodifestivalsturné.
Måns gjorde sin sista Skansen-sommar och
Carina Berg hade sin talkshow, där hon
ställde viktiga och roliga frågor. Kakan
Hermansson var sidekick i Idol och hade
svårt att dölja känslorna i Idols eftersnack.
Grymma gays fanns det också gott om: Roy
Fares bakade i Go’kväll och var domare i
Dessertmästarna. Robin Olsson fortsatte att
briljera som programledare för 69 saker…,
Jonas Hallberg ledde Top Model, Fredrik
Eklund syntes i Million Dollar Listings och i
Idol dök Erik Rapp upp och frälste publiken.
Hela Sverige bakar har ju både Tilde de
Paula och Johan Sörberg, men visst är det
Birgitta Rasmusson som är the breakout
star? Vi fick ju dessutom två charmiga bögar i
årets uppställning, Fredrik Nylén och
Gustav Lagerträd. Svenska Hollywoodfruarna
är alla såklart valbara, men heja Britt Ekland,
liksom humoress som Partajs Christine
Meltzer och Johan Peterson. Sen får vi ju
inte glömma TV4-grabbarna David
Hellenius och Pär Lärnström.

Årets Bok
Nyckeln av Mats Strandberg & Sara
Bergmark Elfgren fortsatte blanda häxor &
homo, Happy Holiday av Bodil Sjöström
avhandlade aidsåren, och Torka aldrig tårar utan
handskar: Sjukdomen och Döden av Jonas
Gardell knöt ihop en av Sveriges viktigaste
sviter någonsin, I Mannen utan hjärta av
Camilla Grebe och Åsa Träff skrevs det
om homokaraktärer, och i United States of
Cakes bakade Roy Fares galet goda gom-
kittlare. Ylva Björnströms Det finns så
många hus jag skulle vilja bo i var fantastiskt
poetisk, och Maria Sveland släppte viktiga
Hatet: En Bok om antifeminism, en brännande

bok om män som hatar kvinnor. Och äkta
paret Roberth & Isak Fearon som prydde
QX majnummer gav ut den uppmärksamma-
de barnboken Prinsen och pojken.Andra tips:
Anna Benson bok A, Blekingegatan 32 av
Lena Einhorn, Barbro av Lotta Bromé, och
så klart, Hjärta av Jazz av QX-krönikören
Sara Lövestam.

Årets Scen
Priscilla Queen of The Desert hyllades unisont
för den begåvade uppsättningen på Göta
Lejon, After Dark gav sig ut på vägarna
med nya showen, Rock of Ages röjde loss på
China och på Cirkus skrämde Lena Ph &
Måns Zelmerlöw i åttitalsklassikern Spök.
Blodsbröder med Albin Flinkas lockade
publik medan man på västkusten satte upp La

Cage Aux Folles med Mikael
Samuelsson på GöteborgsOperan,

Under Pride fick vi en Schlagerkväll med
Carola, Paparizou och Gina G, en över-
raskande bra Burlesquekväll med Robert

Fux, Conchita Würst och P-fekt, och en
grym Flatgala med Loreen, MaryJet,
Goddess & She och Moa Svan. Och apro-
på Moa Svan, hennes självbetitlade show med
gäster var det gjutna flatvalet under året som
gick. På teaterfronten fanns De oskyldiga på
Dramaten med Eva Röse och Jessica
Liedberg och Arnold med Rikard Wolff på
Stockholms Stadsteater.

Årets Keep Up The Good Work
Här kryllar det av duktiga duos! Johan
Bergqvuist och Daniel Larsson ordnar
varje år lyckade Gaynight on Galaxy-kryss-
ningar, Oscar Eriksson och Melissa
Lindgren ordnar HBTQ-filmsfestivalen
CinemaQueer, och Jörgen Eriksson och
Peter Rimsby ordnade ett lyckat Stockholm
Pride. Och glöm inte Håcan Andersson
och Niklas Torsell som ordnade ett bra
schlagerpride.WONK-kungen Joe Nilsson
var extremt driftig under Eurovision och ord-
nade bra fester med stora artister, Emma
Gayga driver framgångsrika flatsuccén
Lesbian Heaven i Malmö, Moa Svan kör
begåvade och roliga egna shower under nam-
net Moa Svan med gäster, Stockholm
Filmfestivals gayfilmsblock Under The
Rainbow var ihoproddat av Josefine
Tengblad, och Sean Kelly drog ihop en
stor kör som sjöng ryska nationalsången med
regnbågsflaggor på Stockholm Stadion.
Bögministeriet kör en poppis podcast, och
dj-duon Katja & Gunn samt Moxys Anna
Högkil grejade grymma flatfestligheter.

Årets Gayställe
Ingen nämnd och ingen glömd. Ni vet själva
vart ni gått ut och klubbat, ätit och drinkat i
år.Vi är ute efter de fem absolut bästa ställena
för regnbågspubliken!    

Mer info samt nomineringsformulär på qx.se

å

gaygalan2014
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ftersom jag varit sååå snäll hela
året går detta verk av Ulrika
Sparre från Galleri Stene till

mig själv. Så här skriver Sparre själv på
sin hemsida:

”ALLT ÄR BRA, utforskar idén om
kollektiv och individuell rädsla och hur
media, språk och politik påverkar människor
att tro att de är i en utsatt situation eller
under hot. Rädsla är den utlösande faktorn
för individers beteende inom alla nivåer i
samhället, oron kontrollerar våra mönster och
hur vi agerar och reagerar i relation till andra
människor och oss själva. Genom kontroll har

vi funnit sätt att undertrycka våra rädslor och
den mänskliga hjärnan måste hela tiden lug-
nas för att känna sig fri från faror, varvid
konsumtion kan tillgodose just detta behov.
Konsum-tionssamhället har till huvudsaklig
uppgift att genom shopping förmedla en san-
ning, därigenom infrias trygghet. Genom att
konsumera blir du upptagen av gruppen och
accepterad, och i förlängningen tryggas din
överlevnad.”

För 19 500 kr känner jag mig accep-
terad av gruppen och fri från faror. Ett
tag. Finns i upplaga av 20 exemplar.Vem
har sagt att det bästa i livet är gratis?

ill nyaste tillskottet i regn-
bågsfamiljen ger vi den
mjukaste och sötaste frot-

temattan från H&M för  199kr.
Halkskydd och maskintvätt
ingår. Lika bra att börja utforska
djungeln där ute i tidig ålder.

ill den som blivit bamse av misstag,
skinny bitchtransan eller kanske bara
för dem som tycker vi tittar på våra

smartphones under middan allt för sällan,
kommer här den ultimata presenten eller con-
versation piece.

Från HAPIlabs kommer nu HAPIfork som
är en elektronisk gaffel som
mäter  1)hur snabbt du åt
upp din mat, 2) Hur många
ggr du fört gaffeln mot
munnen per minut och 3)
Tidsintervallet mellan ditt
skyfflande till munnen.
Forskning har visat att
genom att äta för snabbt får
bamsen sämre matsmält-
ning, sura uppstötningar
och går upp i vikt. Gaffeln
vibrerar (nej, du ska bara ha

den i handen) och blinkar när du äter för
snabbt vilket kan ersätta vilken julshow som
helst.

All denna information laddas sedan upp
via USB/Bluetooth till din online dashbord
eller app där du kan följa dina framsteg
(HAPImoments ) och dela med alla dina 682

nära rugbyvänner som du
legat med över hela värl-
den.

Allt är crowdsourcing
finansierat via Kickstarter
som jag beskrev i föregåen-
de reportage. Gaffeln (och
skeden  HAPIspoon) kom-
mer ut i handeln snart och
kostar ca 99 USD styck på
www.hapilabs.com 

Att svälja eller inte sväl-
ja...
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gaffeln som säger till 
om du äter för fort

touch me 
tiger

t

e
jodåsåatt...

t

hus, hem 
& homo

med stavros constantakis

ill den olyckligt kära som
vill släcka ner denna
brand eller kommande

inomhusbränder, eller till den
som bara tycker att brandsläckare
är fula kommer Housegard med
den ergonomiska och inred-
ningsvänliga svenskritade
Firephant från ca 590 kr. Finns i
två storlekar. Fick produktdesign
utmärkelsen Reddot 2012.

t

last christmas
i gave you my
heart...

ill den med begränsade
resurser eller ekonomiskt
lagda som ändå vill unna

sig en snygg stake i vinter-
mörkret har H&M tagit fram
denna kopparfärgade för 69.50.
Ska du ge bort den till en size
queen eller till Putin finns den
även i modell större.

billig stake

t

ill lesbiska väninnan ger vi
vasen Elevated från Muuto.
Träskålen i botten represente-

rar jorden och rötterna och glasskålen
trädtopparna och luften. Muutos är
dessutom finska och betyder nytt per-
spektiv . Företaget skapades för att lyfta
upp duktiga skandinaviska designers
som formger vardagsföremål på ett
nytt och spännande sätt.Vasen finns i
nya fina höstkollektionen och kostar ca
849 kr. Bring it on Marja.

muuto på dig!

t

JULSPECIAL
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27 dec–2 feb

Info: dansenshus.se  
Biljetter: ticnet.se  
0771-707070 

En perfekt ju
lklapp!

“Halsbrytande poesi i hemvävd värld  
 (…)  charmigt och sympatiskt” DN

På BISTRO BY ADAM börjar varje dag med frukost. 
Plocka med dig en färdig frukostpåse till jobbet eller slå 
dig ned i bistrons lugn och avnjut ditt morgonkaffe.

Menyn på BISTRO BY ADAM är inspirerad av det 
italienska kökets enkelhet. Vid lunchtid möts italienska 
klassiker med smaker från hela världen. Självklart kan 
du alltid avnjuta en trevlig fikastund med italienska 
delikatesser till ditt färskmalda, nybryggda kaffe eller te.

Som sig bör bjuder bistron på ett gemytligt kvällshäng alla 
veckans dagar. En trappa ned blandas spännande italien-
ska drycker med ett urval av kaffedrinkar och cocktails.

Varmt välkommen till BISTRO BY ADAM!

Öppettider
Mån-tors kl 07– 22
Fre kl 07– 24
Lör kl 16 – 24
Sön kl 16 – 22

Frukost | Lunch | Fika | Bar

Norrtullsgatan 43, T-Odenplan
BISTRO@BYADAM.se 

www.BYADAM.se

Ny gayvänlig restaurang öppnad nära Odenplan!



ör tio månader sedan satt
undertecknad i ett kyligt
pressrum i Karlskrona

under Melodifestivalen och boka-
de Kenny Solomons flygbiljetter
så att han kunde komma till QX
Gaygala och vara prisutdelare.

Tio månader senare har
Kenny lyckats skapa sig ett liv i
Sverige. Han bor här, har träffat
en massa nya svenska kompisar,
exempelvis bästa polaren Andreas
Lundstedt och framförallt, hittat
kärleken i Alcazars Tess Merkel.
Allt tack vare galakvällen på
Cirkus.

– Utan QX hade jag aldrig
träffat och lärt känna alla dessa
underbara vänner och inte träffat
Tess. Man kan säga att både mitt
nya liv och min karriär startade
den kvällen. Från det ögonblicket
var jag inte bara en ensam britt
som kom hit några dagar om året
för att spela in reklamfilmer, säger
Kenny.

Den 27-årige britten har sålt
huset i London och planerar att
fortsätta jobba som skådespelare
med Sverige som bas. Han syns
givetvis fortfarande i
Bredbandbolagets reklamfilmer,
och har också börjat jobba som
dj. För när pengarna var slut tog
han saken i egna händer och lärde
sig att extraknäcka som dj. Nu
spelar han exempelvis varje fredag
på gaypopulära Orangeriet i
Stockholm.

Kenny pluggar just nu svenska
för fullt, och målet är att komma
tillbaka hit efter jul och, i alla fall
till hälften, kunna prata flytande
svenska.

– Jag måste lära mig forma
munnen rätt och jobba på min
accent så att jag inte ska låta som
Tony Irving för mycket (skrattar).
Äh, jag gillar Tony och min högs-
ta dröm vore att vara med i Let´s
Dance.

Kenny har under det senaste
året haft turen att lära känna en
massa nya vänner och därmed fått
ett stort kompisgäng i Stockholm,
varav en majoritet är bögar.

– Jag lyckades hamna i en väl-
digt bögtät bekantskapskrets, och
det är fantastiskt. Jag tänker inte
på att de är gay, de är mina vän-
ner. Punkt. Dessutom vill jag ta hål
på snacket om att ni svenska är
inåtvända, det stämmer inte alls.
Jag tycker ni är fantastiska och
roliga.

Han beundrar Stockholm och
Sverige för öppenheten och tole-
ransen. Inte minst under
Stockholm Pride upptäckte Kenny
Stockholms bättre sidor.

– Det finns ingen stor segrega-
tion här, alla funkar med alla, och
ni sätter ett bra exempel för resten
av världen. Det som händer i till
exempel Ryssland är fruktansvärt,
och jag tycker initiativ som det
Sean Kelly gjorde när han drog
ihop massor av människor på
Stockholm Stadium för att sjunga

mot Ryssland, var en oerhört bra
manifestation.

Du är extremt gayfriendly och
har många gaypolare, men skval-
lerpressen trodde först att du och
Andreas var ett par?

– Haha. Ja, det var lite en
chock att se det på ett tidnings-
omslag. Men vi skrattade bara åt
det.

Vad ska du göra framöver?
– Jag är inblandad i ett tv-

projekt, men det kan jag inte
berätta om just nu. Och så ska jag
åka till Goa i jul.Varje år åker jag
till Indien och då brukar jag även
passa på att jobba lite i ett djur-
räddningscenter, som lär ut hur
man behandlar djur med respekt.
Det är en bra grej som betyder
nåt för mig.

Och när blir du medlem i
Alcazar?

– Haha. Jag kommer aldrig bli
medlem i Alcazar. Jag tycker om
att sjunga, men det finns inte på
kartan att jag skulle pressa in mig
där. Sättningen i gruppen just nu
är genial, och jag längtar efter en
stor comeback för Tess, Andreas
och Lina.

Ronny Larsson

För att fortsätta hålla koll på 
Kennys svenska äventyr, kolla in 
@kennysolomons på Instagram.

f

Kenny
Solomons

”jag måste jobba på min
accent så att jag inte låter
för mycket som Tony Irving 

(skrattar)”
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U N D E R W E A R

KALSONGER

100:-/st
(Ord.pris 195-285:-)

Besök Liias.se och 
använd rabattkoden:

UNDERWEAR100
för att erhålla rabatten.

Liias bekväma kvalitetskalsonger ger dig komfort 
och stabilitet. Kalsongerna är tillverkade i olika 
material och modeller där du hittar alltifrån klassiska 
briefs till ”osynliga under”, och kommer i tre olika 
färger; svart, vitt och brunt.
(Minimum order 3 par kalsonger för att få rabatt). Gäller fr.o.m. 27/11 
t.o.m. 31/1 2014, så långt lagret räcker. Priset är exkl. frakt och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. 

panx känns som det
perfekta plagget att
dra på nu när glögg-

festerna, adventsfikat och
julen står för dörren. Känns
kavajen trång? Dra på den här
rackaren och tappa 5 kilo. Du
känner dig genast slankare
och får en snyggare siluett.Vi
lottar ut 2 st linnen. Maila till
niklas@qx.se och formulera
varför just du ska bli en lyck-
lig vinnare. Spanx! 

ånga var vi som satte
morgonkaffet i vrångs-
trupen när Vi fick se

samarbetet mellan de två aktö-
rerna. David LaChapelle är ju
känd för sin gayvänliga, humo-
ristiska och sexuella stil.
Happysocks visar att de verkligen
vågar bjuda till.

Jag frågade några kollegor
från teatern om de ville göra en
hyllning til David LaChapelle
och happysocks. Så här blev
resultatet.Tydligen blir det både
mjuka och hårda paket till jul.

www.happysocks.se

(Fr.v:)
Namn: Jacob
Ålder: 23
Yrke: Dansare
Stadsdel: Östermalm
Favoritkalsong: Massimo Dutti,
Boxers
Bar: Nosh and Chow

Namn: Daniel
Ålder: 29
Yrke: Musikalartist/Dansare
Stadsdel: Lilla Essingen
Favoritkalsong: Boxers från
D&G
Bar:Torget

Namn: Michael
Ålder: 25
Yrke: Dansare/musikalartist
Stadsdel: Söder
Favoritkalsong: High briefs
Qruisernamn: Sailor Boy
Bar: SLM

Namn: Sigge
Ålder: 34
Yrke: Dansare/Koreograf
Stadsdel: Söder om söder
Favoritkalsong: Boxers
Bar: Marie Levaeu

räningsduon Malin
Johansson och Tomas
Lundberg är just nu

aktuella med nya sköna linnen
att träna i. Kaxigt budskap som
både peppar och uppmanar till
att köra det där lilla extra.
Du köper dem på 

www.stronger.se

t

ilippa K storsatsar och öpp-
nar en helt ny flaggskepps-
butik i det populära humle-

gårdsdistriktet i Stockholm. Ute i
landet är Filippa K ett nytt märke
hos MQ-butikerna.

Filippa K-mannen är en urban
mix av mer skräddade plagg och
skarpa fritidsplagg. Färgerna som
gäller är grått, svart och terrarött
alternativt blått i olika toner.
Filippa K-mannen ser vi i smal
kostym, helst buren med t-shirt
och sneakers. Snyggt och enkelt.
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garderob
niklas

med niklas berglind

Happysocks loves David la Chapelle!

kaxigt linne

filippa k 
storsatsar

m
s

f

ngen modeslav kan ha
missat senaste samarbetet
mellan Isabel Marant &

H&M. Jag frågade H&M´s
Presschef Johanna Dahl vad
hon tycker om kollektionen.

Vad är speciellt med
Isabel M-samarbetet?

– Hon har ett fantastiskt
öga för etniska detaljer och
förmågan att skapa det män-
niskor vill ha på sig just nu.
Mode för människor som vill
och vågar att sticka ut. Det är
också första gången som hon
skapar en herrkollektion.

Jag fick lägga vantarna på
de här skinnbyxorna, helt
klart dags att komma ut som
modeläderbög! 

modeläder-
bög på H&M

i

”tappa” 5 kilo

edan glöggen
kokar och vi slår in
paket vill vi ju vara

sådär ”Last christmas-snyg-
ga”. Jag har en förkärlek för
stickade jultröjor och i brist
på svärmors egenstickade
hittade jag den här hos
Lexington company. En
lagom julig variant med fina
stjärnor i mjukaste ull.
Perfekt till uppesittarkvällen.

m
julmys

Jacob, Daniel, Michael och Sigge
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KALSONGER

100:-/st
(Ord.pris 195-285:-)

Besök Liias.se och 
använd rabattkoden:

UNDERWEAR100
för att erhålla rabatten.

Liias bekväma kvalitetskalsonger ger dig komfort 
och stabilitet. Kalsongerna är tillverkade i olika 
material och modeller där du hittar alltifrån klassiska 
briefs till ”osynliga under”, och kommer i tre olika 
färger; svart, vitt och brunt.
(Minimum order 3 par kalsonger för att få rabatt). Gäller fr.o.m. 27/11 
t.o.m. 31/1 2014, så långt lagret räcker. Priset är exkl. frakt och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. 



FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Lily Allen “Hard Out There
Årets mest efterlängtade come-
back!

2. Leona Lewis “One More Sleep”
Lysande singel från en av årets 
bästa julskivor. Kräv Leonas Phil 
Spector-hyllning till lutfisken!

3. Agnes “Flowers”
Rejält snygg nittiotalsblinkning 
som skulle kunnat vara en “riktig” 
Agnes-singel.

4. Weeping Willows “(We’re in) 
Different Places
I första singeln på sju låter bandet 
precis som på Broken Promise 
Land igen.

5. Say Lou Lou “Beloved”
B-sidan på nya singeln slår A-
sidan rejält på fingrarna.

6. Little Mix “Head Up High”
Supersnygg midtempo-RnB 
med läcker sampling av Faures 
“Pavane”.

7. Johan Klingwall “Långt hem”
Svensk rap möter pop och 
arenarock-gitarrer.

8. Martin Rolinski “Golden Rays”
Från BWO via Modern Talking 
till…Coldplay?

9. Cher “Take it Like a Man (7th 
Heaven Remix)”
När 7th Heaven mixar Cher blir 
det såklart vocoder, hunkvideo 
och känsla av poppers-regn.

10. Neneh Cherry “Blank Project”
Kanske inte 100% vår påse – men 
vi älskar att Neneh är tillbaka!

    ...but shut the fuck up:
Idol 2013
Grattis Sverige! Ännu en medioker 
sångare med ett snyggt ansikte 
som vi glömt bort efter nyår är 
precis vad popklimatet i vårt land 
behöver! 
   Sammanställd av Ken Olausson

Leonas ljuva ljudklappar 

“det är klock-
spel, maffigt 

blås och stora 
körer”

Robbie Williams
Swings both ways

Efter elva år återförenas Rob-
bie Williams med hitmaka-
ren Guy Chambers för en 
uppföljare till succén med 
Swing When Your Winning. 
Tyvärr, trots gäster som Lily 
Allen och Kelly Clarkson, 
blir totalintrycket den här 
gången mera en storband-
skväll i Idol. Titelspårets bisex-duett med Rufus Wainwright må 
vara lite härlig, men när genremästaren Michael Bublé dyker upp 
blir det pinsamt tydligt att tiden tyvärr runnit ut för Robbie Wil-
liams som relevant crooner.                                      
                                                        Ken Olausson

Little Mix
Salute

Kvartetten i X-Factorvinnande 
Little Mix sätter foten på gas-
pedalen med sin andra platta 
och blir här ett Destinys Child 
för en ny generation. Tjejerna 
mixar snygga poprefränger 
och modernt lekfullt ŕ n´b med 
vackra ballder där deras röster 
får fritt spelrum. Singeln Move 
svänger tungt, balladen Towers påminner on Beyonces magiska 
Halo, och kaxiga Independent Women-kusinen Salute visar att Jesy 
& gänget menar business med sin girlpower. Sen har vi snorvackra 
Someone Like You-liknande These Four Walls och nittiotalssvän-
giga About The Boy...och...puh. Jävligt starkt!            Ronny Larsson

Leona Lewis
”Christmas with love”

Att göra en bra julskiva är inte enkelt. 
Varje år dukas nya julbord med plattor 
upp, men ytterst få artister lyckas göra ett 
bestående intryck och få äran att följande 
år plockas fram när granen ska kläs eller 
knäcken kokas.  För hur mycket man än 
vill höra de gamla klassikerna så har man 
ju hört dem till leda. Det gäller att förnya 
och förvalta på rätt sätt, vilket brittiska 
Leona Lewis faktiskt lyckas med. X-Fac-
tor-vinnarens julplatta ”Christmas, With 
Love”är dessutom extra loveable för att 
den låter (och ser ut som) som en ljuvlig 
hylling till Phil Spectors sextiotalssuper-

klassiker ”A Christmas Gift for You”. Det 
är klockspel, maffigt blås och stora körer, 
och i kombination med Leonas ljuvliga 
röst, en vacker operatolkning av Ave Ma-
ria  och ett par bra nyskrivna låtar blir 

detta The julskiva to beat this year. De 
nyskrivna spåren är riktigt bra. Singeln 
One More Sleep kan vara den bästa Phil 
Spector-låten som demonproducenten 

INTE varit  inblandad i, och Mr Right är 
fluffigt söt klockspelsfylld flickrumspop 
medan Your Halleluja är dentyp av bal-
lad  som hon gör allra bäst. Jo, Winter 
Wonderland och Christmas (Baby Please 
Come Home) är väldigt lika Spectors 
originalarrangemang. Men med La Lewis 
röst som nya krydda så blir det ändå 
något fräscht. ”Christmas, With Love” 
är från och med nu ett gjutet soundtrack 
kommande jular.                           
                                              Ronny Larsson

Ladda ner: One More Sleep, 
Mr Right Christmas (Baby 
Please Come Home) & Win-
ter Wonderland.
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Bästa julklappen!

www.drosenorberg.sewww.drosenorberg.se

” Markoolio är magisk som lejon” 
- Aftonbladet

Markoolio 
Tobbe Trollkarl
kiM suloCki · roberT rydberg 

sTina eriksson · birgiTTa rydberg m fl 
16-manna barn- & vuxenensemble. Manus & regi: robert dröse

Markoolio 
Tobbe Trollkarl
kiM suloCki · roberT rydberg 

sTina eriksson · birgiTTa rydberg m fl 
16-manna barn- & vuxenensemble. Manus & regi: robert dröse

datum och biljettförsäljning:datum och biljettförsäljning:

sverigeTurné januari – april 2014
luleå, umeå, gävle, linköping, karlstad, kalmar, jönköping, Örebro,  

uppsala, eskilstuna, västerås, norrköping, Östersund, leksand,  
Helsingborg, göteborg, Halmstad, Malmö, kristianstad, nyköping,  

växjö, borås, skövde, sandviken, skellefteå

sverigeTurné januari – april 2014
luleå, umeå, gävle, linköping, karlstad, kalmar, jönköping, Örebro,  

uppsala, eskilstuna, västerås, norrköping, Östersund, leksand,  
Helsingborg, göteborg, Halmstad, Malmö, kristianstad, nyköping,  

växjö, borås, skövde, sandviken, skellefteå
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nbilj: Maxim 08-30 11 00 eller Ticnet.se 077-170 70 70 
Hotellpaket: 08-676 98 00, www.clarionsign.se

bilj: Maxim 08-30 11 00 eller Ticnet.se 077-170 70 70 
Hotellpaket: 08-676 98 00, www.clarionsign.se

spelas i stockholm 
3 nov - 2 mars
spelas i stockholm 
3 nov - 2 mars

Magic Bar
Bredvid Maxim

Ät så många 
pannkakor 

du vill!

Gör något kul tillsammans! 

Vi tar hand om städningen 

under tiden.

0761-19 67 33

Sex SiSta 
föreStällningarna 

på turnén!

Sex SiSta 
föreStällningarna 

på turnén!

priS – showplats med supé
Showplats inkl meny 970 kr 

after Dark-meny:
förrätt:  Lättrökt Salma-lax, toppad med picklad fänkål.  

Serveras med kryddig citronaioli och foccaciabröd.
Varmrätt:  Grillad Bjäremajskyckling med pepparsky, ugnsbakad 

vikentomat, sparrisknyte och potatisfondant.
Kaffe & Cirkustryffel.

priS – showbiljett
Showbiljetter finns i tre kategorier:
390 kr, 495 kr & 590 kr

BOKa Din Biljett iDag!
cirkus.se / Cirkus Biljettkassa 08-660 10 20
ticnet.se / Ticnet 077-170 70 70 / Ticnetombud

ShOwSupé framför scen kl 18:00.  
förrätt, varmrätt, kaffe med tryffel.  
Showtime kl 21:00!
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” Sveriges bästa  
scenshow!”– QX

CirKuS, Stockholm: 
27 & 28 dec samt 2-5 jan

en av 2000-talets 
största galashower!
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RONNYS TV

The Good Wife
Min nöjesbibel 
Entertainment 
Weekly pushar vecka 
efter vecka om min 
favoritserie som 
tyvärr inte lockar 
tillräckligt med 
tittare i USA. Obegripligt, för det är 
tv:s överlägset bästa serie just nu.

Den här månaden kollar 
vi på en ny sitcom, Glees 
hyllning till Gaga & Perry, 
och ser F&F roastas. 

Downton Abbey
Den brittiska 
kostymserien om 
familjen Crawley 
håller fortsatt hög 
nivå. Det är in-
tressant att så många 
karaktärer och sto-
ries kan engagera vecka efter vecka. 
Jag älskar lilla missunsamma Lucy i 
köket. Ska hon aldrig bli lycklig?

Mom
Snabb premiär för ny komediserie 
med Anna ”Scary Movie” Faris 
och Allison ”Vita Huset” Janney. 
Bra kritik, men få tittare i USA. 
Tyvärr, för den är helt ok.

                     3 dec, 21.00, Kanal 5

Glee
Frågan är om en tv-serie kan bli 
mer gay än när HBTQ-vänliga 
Glee tar sig an frågan ”Katy Perry 
eller Lady Gaga?”, och dessutom-
gästas av Adam Lambert.

      16 dec, 21.00, TV11

Roast & Toast - 10 år Filip & Fredrik

Duons tio år på Kanal 5 firas med 
en tvåtimmarsspecial. En timme 
där de själva bjudit in gäster, och 
en timme där de “roastas” av 
humoreliten.       
                          15 dec, 21.00, Kanal 5

Montazamis med 
vänner
Usch vilken 
björntjänst den här 
värdelösa serien gör 
Maria. Nonsens-tv 
som verkligen visar 
att det måste finnas 
ett geniunt intresse i den som tar 
emot gäster i sitt hem.

John Bennett
Seriens bögval är 
snyggsöta vakten 
Bennett som växlar 
mellan att se ut som 
en osäker collegekille 
till att inneha stenhård 
vaktpondus. Hans 
story med Dayanara är 
både knivig och vacker.

Looking (HBO)

Den här nya serien signerad kabel-
bolaget HBO (Sex & The City, Girls, 
True Blood, Game of Thrones osv) 
handlar om tre bögar i 30-årsåldern i 
San Francisco. Patrick är speldesign-
ern som efter ett långt förhållande 
ska börja dejta igen, artisten Agustin 
ifrågasätter sin monogami mitt i 
ihopflytten med killen, och Don, 
som vid 39-års ålder varken nått sina 
romantiska eller yrkesmässiga dröm-
mar. Allt utspelar sig i Bay Areas 
sexuellt öppna och kittlande gayliv. 
Låter ju som en våt dröm för en bög, 
så jag säger: Köp in!

Nicky Nichols
Seriens kåtaste intern 
är också dess roligaste 
och mest sarkastiska. 
Jätteburret Nicky för-
gyller varje scen hon är 
med i och känns som 
en riktigt grym polare 
genom sitt rättframma 
ärlighet.

Crazy Eyes
Det är svårt att inte 
gilla Crazy Eyes efter 
hennes söta (men obe-
hagliga) uppvaktning 
av Piper. Hon är totalt 
oberäknerlig, men har 
ett stort hjärta. Den 
kombon gör henne 
oemotståndlig.

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
December

Tv-trissen: Tre Orange is The New Black-favoriter (förutom Piper & Alex)!

Agnethas karriär 
i ny dokumentär

A gnetha Fältskog har sedan länge 
ett Garbo-skimmer omkring 
sig. Men i den 

här färska dokumentä-
ren kommer vi närmre 
sångerskan och får se 
vägen från genombrot-
tet genom ABBA-eran fram till årets 
stora comebackskiva ”A”. Agnethas 
karriär gås noggrannt igenom i det här 
programmet som sändes i brittiska BBC  

i somras. Björn och Benny intervjuas 
och fyller i luckorna med egna minnes-

bilder. Dessutom får vi se 
Agnethas första möte med 
duettpartnern Gary Bar-
low samt möta dj:n Tony 
Blackburn, skivprodu-

centen Peter Nordahl, och låtskrivaren 
Jörgen Elofsson.                               
 Agnetha Fältskog  - Från ABBA till idag, 
21 dec, 20.00, SVT1

“Björn & 
Benny fyller 
i luckorna”
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SÅSTAHOLMS ALLÉ 12 187 70 TÄBY | TEL 08 510 194 00 | WWW.SASTAHOLM.SE

 

 

1-2 februari har vi herrgården för oss själva och målar Såstaholm i 
regnbågens färger med ett specialprogram av spännande aktiviteter, 
förstklassig mat och väl valda drycker. Vi börjar med mingel och under-
hållning av Magnus Karlberg, därefter erbjuder vi två olika seminarier.
Champagne - här får du möjlighet att prova olika sorters champagne 
och lära dig mer om denna ädla dryck.

Antikskolan - Anders Welander från Bukowski berättar om dagens 
trender och du kan få föremål värderade.
Efter middag och melodifestival drar Andrés Esteche igång partyt! 
Dagen efter får kroppen sitt. Kostrådgivaren och författaren Ola
Lauritzon talar om enkla medel att förbättra dina matvanor. Du kan 
även prova yoga eller avslappnande massage.

UPPLEV EN GLITTRANDE HELG - DÄR DU HAR HUVUDROLLEN

Såstaholm Goes Gay – årets lyxigaste Julklapp!
Pris från 2.795 kr. Ingår: Busstransfer, välkomstdrink med tilltugg. Trerätters 
middag, del i dubbelrum, brunch, antikskolan, champagneprovning inkl. 

dryck, underhållning, föreläsning och yoga.

För komplett program och bokning 
gå in på www.sastaholm.se

Andrés EstecheMagnus Karlberg Ola Lauritzon

Såstaholm Goes Gay
1-2 FEBRUARI 2014

The MenTal STaTeS of Sweden Mattias andersson 

Medverkande Nanna Blondell, Julia Dufvenius, Lena B Eriksson, Björn Granath, Hulda Lind Jóhannsdóttir, Omid Khansari, 
Hamadi Khemiri, Irene Lindh, Sofia Pekkari, Torkel Petersson, Alexandra Rapaport, Alexander Salzberger 
Regi Mattias Andersson Scenografi och kostym Ulla Kassius Ljus Charlie Åström 
Komposition och ljuddesign Anna Sóley Tryggvadóttir 

www.dramaten.se  08 – 667 06 80 

”Svindlande bra 
symbios” 

DN

”en djärv  
tankeställare” 

SvD

”Sverige  
in på skinnet” 

Aftonbladet

”ohyggligt smart teater” 
Expressen 

”en angelägen  
påminnelse om mångfald” 

SVT Kulturnyheterna



Adéle Exarchopoulos, 
Léa Seydoux

FOKUS
FILM

Blå är den varmaste färgen

Linda Lovelace (en strålande Sey-
fried) blev porrfilmsstjärna via ökän-
da succén Långt ner i halsen men det 
glamorösa livet dolde 
en mörk baksida. . 
Nu har man gjort 
film om hennes ko-
rtlivade filmkarriär 
och hur den oskulds-
fulla flickan från en religiös familj 
hamnade i klorna på porrfilmspro-
ducenter. Regiduon Rob Epstein och 
Jeffrey Friedman (skapare av gayfilm 

som dokumentären The Celluloid 
Closet och Allen Ginsberg-biografin 
Howl) återskapar fint 70-talskänslan 

och den stjärnspäckade 
ensemblen lyser, med 
alla från Sharon Stone 
till Chris “Mr Big i 
Sex & the City” Noth. 
Men filmen saknar 

karaktärsfördjupning och det starka, 
gripande dramat uteblir.
                Andreas Samuelson

“Stjärn-
späckad 

ensemble”

VI LÄNGTAR!
Maleficent
Angelina Jolie spelar titelrol-
len i Disneys stora spelfilm om 
Törnrosa. Fast denna gång berättas 
storyn ur den elaka drottningens 
perspektiv: Hur hon en gång var 
god, men drabbades av ett svek 
som förvandlade hennes hjärta till 
sten. “Angie” ser sensuellt skräck-
injagande ut med lysande gröna 
ögon och trailern lovar gott.

VI köper hem!
Sexual Tensions: Violetas
Sex små argentinska kortfilmer 
på temat lesbisk attraktion, kan 
det vara nåt? I den här samlingen 
från 2013 möter vi bland annat två 
eskorttjejer som faller för varan-
dra, två tjejer på ett hostel som blir 
rumskompisar (och lite mer), och 
ett affärsbiträde som faller för en 
kund hon hjälper. 

“Lovelace” levererar

Blå är den varmaste färgen, 
originaltitel La Vie d’Adéle, 
är en otroligt berörande och 

känslosam film som är baserad på Julie 
Marohs serieroman Le Blue est une 
couleur chaude. Vi får under tre timmar 
följa med Adéle (Adéle Exarchopoulos) 
i hennes liv och lära känna henne på 
djupet. Genom sorg och i glädje, under 
en av de jobbigaste faserna i livet, när 
hon kommer på vem hon är. Adéle är 
en vanlig tonåring som går i demon-
strationståg, dricker öl och röker på 
skolgården för det är tufft. Hon börjar 
dejta skolans snygging Thomas (Jérémie 
Laheurte). Han är verkligen en hyvens 
kille, men det är något som saknas. På 
parets första dejt möter hon Emma (Léa 
Seydoux) för första gången. Deras blick-

ar möts vid ett övergångsställe, och här 
börjar historien om en tjej som tvivlar 
på sin sexualitet och hela sin identitet. 
Adéle börjar drömma om Emma, och 
tanken om att hon gillar tjejer växer, så 
hon följer med sin bästa vän Valentine 

(Sandor Funtek) till en gaybar. Filmen 
är som en fransk Fucking Åmål, fast 
inte lika ungdomsfilmaktig. Blå är den 
varmaste färgen tar det också steget 
längre än de flesta filmer med lesbiskt 
tema. Den tar allt djupare, och är inte 
rädd för att förklara lesbisk kärlek på 
ett sätt vi inte är vana vid. Det gör mig 
otroligt glad att se att sexscenerna inte 
förminskats, och vi får för en gångs 
skull se riktigt lebbsex på vita duken. 
Ingenting är tabu och närbilderna 

avlöser varandra. Det är kön, munnar, 
kroppsvätskor och stönande ljud så 
pass ingående att till och med jag börjar 
skruva på mig lite inne i biosalongen. 
Trots 15 års väntan på en riktigt bra film 
med lesbiskt tema.                                               
                                         Jessica Lundgren 

“Sexscenerna 
har inte 

förminskats” 

Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard



Julkonsert
Stockholms Gaykör

Kvinnokören Sapphonia

Lördag 7 december
kl. 15.00 och kl. 19.00

St. Görans kyrka
T-bana Fridhemsplan

Biljetter 130kr på www.stockholmsgaykor.se
via körens medlemar eller 1 timme före konserten

M A L M Ö  G Ö T E B O R G

Tack till ALLA er fantastiska människor, 
för utan er vore vi ingenting. 

Rekordmånga har besökt oss, 
vissa många gånger, både i Göteborg och även 

i Malmö som fick en rivstart 
inte minst genom Eurovision i maj.

Nu satsar vi på en minst 
lika skön vinter.

Vi har piffat och årstidsanpassat oss med både 
ny meny och lite ansiktslyftningar.

Nu väntar vi bara på dej!

SICKEN 
SOMMAR!



n kokbok utan bilder och som
inleds med en genomgång av
träningens betydelse för kyssan-

dets konst? Jajamänsan.
Lotta Lundgren är numer välkänd

för sin medverkan i Landet brunsås och
Historieätarna. Hon har gett ut en kok-
bok tidigare, Om jag var din hemmafru,
som lånade titeln från Lundgrens mat-
blogg.

Om jag var din hemmfru var en helt
fabulös kokbok med ett bildspråk som
ledde tankarna till Peter Greenaway.

Tio lektioner i matlagning är en sensu-
ell, intellektuell och spänstig vägledning
in i matlagningens konst. Boken är en
lång essä, kryddad med recept, checklis-
tor och övningsuppgifter – och på rik-
tigt utan en enda bild. De tio lektioner-
na spänner över ämnen som känslor,
verktyg och smak till kön, pengar och
instinkt.

Det märks att Lundgren var en av
Sveriges bästa copywriters innan hon
bytte bana. Hon kan skriva. Det är en
vass och sinnlig penna som förmodligen
kommer att lyckas locka även de mest
utleda och rädda köksinnehavare att
våga och vilja mer. Det faktum att jag
med förtjusning läser hennes kapitel om
Barn, visar på författarens charm och
substans. Det finns intressanta saker att
säga om livet som småbarnsförälder.
Den här barnfria kulturtanten är över-
raskad!

Jag minns fortfarande Lotta
Lundgrens sommarprat från 2012. Så
smart och härligt och feministiskt. Det
här är flera timmar av samma vara,
kryddat med recept och roliga tips.
Kort och gott. Ge dig själv chansen att
upptäcka matlagningens metafysik. Lotta
Lundgrens Tio lektioner i matlagning är
kort och gott genial.

Och snyggt typograferad.

”Tio lektioner i mat-
lagning är kort och

gott genial” 
e

böcker
ulrikas

”Tio lektioner i matlagning” av Lotta Lundgren (Wahlström och Widstrand)

Mats Strandberg och 
Sara Bergmark Elfgren
Nyckeln
(Rabén & Sjögren)

Författarduon Strandberg och Bergmark
Elfgren har gjort det igen. De lyckas knyta
ihop säcken i den tredje delen i Engelsfors-
trilogin. Nyckeln är andlös spänning i den
bästa av förpackningar.

Kärlek. Mord. Svek.Trolldom. Demoner.
Systerskap. Intriger. Det är dags för slutstrid. Demonerna är överallt och jag lovar
att ni kommer att läsa och läsa och läsa utan att kunna lägga ifrån er boken.

När har har läst klart kommer ni att börja om från början igen med Cirkeln
och Eld. Och är ni som jag kommer ni inte att kunna sova lugnt förrän ni lagt
beslag på alla tre romanerna, plus Händelser från Engelsfors och Mönstrens bok i en
snygg box.

Janne Bromseth och Anna Siverskog (red.)
LHBTQ-personer och åldrande
Studentlitteratur

I dagarna invigdes Sveriges första regnbågsboende.
Ett efterlängtat steg framåt för oss som lever utanför
heternormen.

I antologin LHBTQ-personer och åldrande tar de
olika författarna upp hur situationen ser ut för den äldre
generationen i Norden.Allt från den ensamme hiv-över-
levaren till det lesbiska gardet som vill dö med gräsklipparen i nävarna.Våra familjer ser
inte likadana ut som majoritetens och våra behov och önskningar är inte heller homoge-
na, men antologin väcker frågorna på ett bra sätt.

Det här är en angelägen bok för alla som möter äldre queers i sin yrkesroll.
Nu längtar jag efter att få läsa mer i ämnet!

-60-

”ni kommer att
läsa och läsa 
och läsa”

”I dagarna invigdes
Sveriges första 
regnbågsboende”
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Träffa skådespelarna Jim Carter (”Mr Carson”) 
och Penelope Wilton (”Isobel Crawley”) från 
den brittiska succéserien Downton Abbey™.

Författarträffar hos 
Akademibokhandeln

Mäster Samuelsgatan 28

Signering!

Fredag 
29 nov

Lördag 
30 nov

Måndag 
02 dec

Onsdag 
04 dec  

Lördag 
07 dec

Lördag 
07 dec  

Downton Abbey™ kl. 16.00-16.45

Åsne Seierstad kl. 12.00

Maria Montazami & Ulf Elfving kl. 17.00

Jonas Karlsson kl. 13.00

Denis Mukwege & Berthil Åkerlund kl. 14.00

Öppettider mån-fre 10-19, lör 10-18 och sön 12-17
www.akademibokhandeln.se 

E-post master.samuelsgatan@akademibokhandeln.se

Lars Melin, Siv Strömqvist & Åke Persson kl. 14.00

QX_januari_fjardedel.indd   1 2013-01-21   11:13

Tel 08 410 031 05
www.maidinsweden.se

Städning och annan hemservice
i Stockholm sedan 2006
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Bar/
restaurant

torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Öppet alla 
dagar 17-01. Gaybar och 
restaurang.
Bistro By adam, 
Norrtullsg. 43,  Mån-tors 
07-22, Fre 07-00, Lör 
16-00. Sön 16-22.
urban Deli, Nytorget 4, 
Mån-tis 08-23, ons-tors 
08-00, Fre-lör 08-01. Butik. 
delibar och skaldjursbar.
urban Deli, Sickla 
Köpkvarter
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
ti-to17-22, fr-lö 17-00
Zink Grill Biblioteksg. 5
Vard. 11:30-sent, Lörd 12 - 
sent, Sön 13 - sent
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37  Restaurang &bar.
Koloni, Strandpormenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. fre-sönd 
11-23. Julbord i december
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang
Villa Godthem, 
Rosendalsv. 9 Djurgården
Må 11:30-22, Ti-Fre 11:30-
23, Lö 12-23, Sö 12-22

KluBBar/CluBs
Paradise Garage Dansa, 
festa, mingla! Onsd 23-03, 
Fred 23-04, Lörd 23-05, 
20 år 
slM, Wollmar Yxkullsg 
18, ons 20-00, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar för 
hiv-positiva män.
Zipper stHlM, 
Sankt Eriksgatan 51. 
T-Fridhemsplan Saturdays. 
Don’t miss the best reason 
to be in Stockholm on a 
SATURDAY night! Do 
you dare to unzip? 
Victoria Måndag hela 
Vickan. I hjärtat av 
Kungsträdgården. Må 20-03
Patricia, Söder 
Maälarstrand Kajplats 19, 
Från 17 november, sön 
18-03. Mat, bar och klubb. 
MumsMums, Se qx.se/
gaymap för datum
club KG, Festarrangörer, se 
QX.se/gaymap för info
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden 
för kvinnor intresserade av 
fetish och S/M.
Björnpub, Pub och Fester 
se qx.se/gaymap
slakthuset, Slakthusg 6. 
Fre-lör 22-. Miss Inga sätter 
gay prägel på Packrummet.

Café

Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 10
Chokolate & Pastry, 
Heleneborgsg. 19, Tis 
09-15, Ons-Lör 09-16, Sön 
10-16

03-2013

OBS!
PAR ÄR

VÄLKOMNA
PÅ MANHATTAN!

FREE
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www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18  •  T-Mariatorget 

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN

STOCKHOLM
MEMBERSHIP CLUB DRESS CODE

DECEMBER 20-31

9



Vanadis-
lunden

Obser-
vatorie-
lunden

Ladugårds-
gärdet

Skansen

Humle-
gården

Rålambshovs-
parken

Krono-
bergs-
parken

Tantolunden

Fåfängan

Vitabergs-

parken

Eriksdalslunden

Vanadis-
lunden

Obser-
vatorie-
lunden

Ladugårds-
gärdet

Skansen

Humle-
gården

Rålambshovs-
parken

Krono-
bergs-
parken

Tantolunden

Fåfängan

Vitabergs-

parken

Eriksdalslunden

Stig Söderling Kartor & diagram

6

21 3

8

12
5

4

15

1

10

20

18

Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö
RFSL-Huset, Sveav 
59, Seniorcaféet, ons 
från 14.30.  För gaymän 
i mogen ålder. Egalia 
Ungdomshäng, Månd. 
och Torsd. 17-20, 
Se rfslstockholm.se
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19
Whakapapa, Maskinistg. 1, 
Gröndal, Mån - Fre 09-19, 
Lör -sön 10-18
Stiftelsen Noaks Ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. 

HotELL 
Bar& Restaurang

Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsg. 35, (Norra 
Bantorget)08-676 98 00
www.clarionsign.se 
Clarion Hotell 
Stockholm Ringvägen 98
08-462 10 00
Comfort Hotel 
Stockholm, Kungsbron 1
08-566 222 00
co.stockholm@choice.se
Freys Hotel, Bryggarg. 12
www.freyshotels.com
Hotell Skeppsholmen
Gröna gången 1,
Tel: 407 23 00 Mån-Fre 
11.30-22, Lörd 12-22, 
Sönd 12-21.
Nordic Light, Vasaplan 7, 
08-850563600
Stallmästargården, 
Norrtull. 08-6101300

SHoPPING
Christoffers Blommor,  
Södermannag. 21. Vardagar 
10-18, Lör-sön 11-16.
Hattbaren, Götgatan 39, 
Mån-fre 10-19, Lör 11-17, 
Sön 12-16
Smink & Perukmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. 

ERoS

Manhattan, Hantverkarg. 
49,  Dagligen 12-06. Stor 
videoklubb med shop.
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, 
fester - må-to 12-06, fr-lö 
12-07, sö 12-06 
H56, Hagag. 56. Sön-Tor 
12-04, Fre-lör 12-06.

       ÖVRIGt
Ungdomsmottagning
Observatoriegatan  20
08-508 32 740
www.stockholm.se/ung-
domsmottagning
DAILY UPDAtED GAY 

GUIDE IN ENGLISH/

DEUtSCH/DANSK/

NoRSK/SUoMI/

SVENSKA: gaymap.eu 

mobile.qx.se/gaymap

Daily Updated Gay Guides to
Stockholm and Scandinavia:

• Latest Party Info
• Find your way to the hot spots
• Presented in:
English, German, Finnish
Danish, Norwegian and Swedish

Daily Updated Gay Guides
In six languages

Christoffers
Blommor
Södermannagatan 21 Vard 10-18 Lör-Sön 11-16
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Södermalms skönaste hotell

byadam.se

www.clarionsign.se 08-676 98 00
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NYTORGET 4 / HESSELMANS TORG 12  INFO@URBANDELI.ORG  WWW.URBANDELI.ORG

BOKA SKALDJURSBRUNCHEN 
TILL NYÅRSAFTON 

REDAN NU!

BOKNING@URBANDELI.ORG

NYÅRSBRUNCH

BÅDESICKLAOCHNYTORGET

22
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Bar/CLUB
Bee Kök och Bar,  Stora saluhal-
len, Kungstorget, Öppet varje dag 
från  11:30 fred: BusyBee i baren 
16-02, lörd: BarBee 23-03.
Gays In The City, Berså Bar
Kungsportspl. 1 Torsd. 22-03
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 
18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
Queer, Park Lane, Kungsports-
avenyn 38. Sista fredagen/månad på 
Park Lane. Öppet kl 23-05 
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
Feed the Horse, Jazzhuset, Erik 
Dahlbergsg. 3. 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 helgfri 

måndag 16.30-18.00

HBTQ-mottagningen, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

Mornington Hotel Stravaganza, 

Kungsportsavenyn 6. Personligt 

Boutiqehotell & Espressobar. 

royal Orchid Thaimassage

Alfhemsg. 2, 031-757  50 88

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1 

& Kyrkog. 46. Mån-fre 11-18:30 

Lör 11-17, Sista Sön i månad 12-16

Torpet Mon Hotel, Brudaremos-

sen 10, Delsjö, gayvänligt. 

Jens K. Drottningg. 30, klädbutik. 

Mån-fre 11-18, Lör 11-16.

  ErOS
Nyhavn Shop, Lilla Drottninggatan 

3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

5

1

3
5

psykologsamtal för individer och par
Marcus Erlandsson, leg psykolog 

m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se

031-766 19 22 

Välkommen att boka ett  

kostnadsfritt förstasamtal

hbtq-mottagningen.se

6

Vi älskar  
annorlunda.
Mornington Stravaganza, Boutiquehotell  
och Espressobar på Avenyn i Göteborg.  
Stolt Samarbetspartner till West Pride 2013.

Kungsportsavenyn 6 · mornington.se/goteborg

4

7

Alfhemsgatan 2. Tel. 031-757 50 88
www.royalorchid.se

Royal Orchid Thaimassage

Erbjudande 
i november 

2013
1 tim massage 

350 kr!
Klipp ur och 

ta med denna 
annons

8

2

Alfhemsgatan 2. Tel. 031-757 50 88
www.royalorchid.se

Royal Orchid Thaimassage

Erbjudande 
i december 

2013
1 tim massage 

350 kr!
Klipp ur och 

ta med denna 
annons



Överdåd och extravagans, ohämmat barnasinne och 
utmanande design, kristyr, floder av smält choklad och 

karamellfärg i regnbågens alla nyanser. 

Lyxiga och LekfuLLa 
bakverk 

Författaren 
Mattias Kristiansson 
är kakfantast, stolt 
hobbykonditor och 

står bakom den 
populära bloggen 
bakemyday.se.
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Bar/CLUB
Wonk Lörd 23-05.  Lesbian Hea-

ven 1:a fre/mån 23:30-04.

Alla klubbar på Amiralsgatan 23  

Bee Bar, Södra Förstadsgatan 36. 

Öppet varje dag 11:30. Fre - lör till 02

SLM Leather Club, Blekingsborgs-

gatan 3.  Klubbkväll lörd från 22. 

Specialfester se qx.se/gaymap

Bedtime Bar/Mäster Johansg. 1

Moccasin, Fersens väg 14

Restaurang och bar

Klubb Embla, RFSL fester, Se 

QX.se/Gaymap   

SHOPPING
by Baltatzar, Storgatan 41b. Vintage 
för män av alla kön.

ÖVrIGT/OTHEr
rFSL-rådgivningen, Drottning. 

AV LUC BESSON PRODUCENT AV TAKEN OCH EXEKUTIV PRODUCENT MARTIN SCORSESE

VISSA KALLAR DET ORGANISERAD BROTTSLIGHET.  ANDRA KALLAR DET FAMILJ.

ROBERT
DE NIRO

MICHELLE
PFEIFFER

TOMMY
LEE JONESOCH

MALAVITA

FARVÄL TILL MAFFIAN

EUROPACORP AND RELATIVITY PRESENT

DID YOU REMEMBER TO LOCK YOUR DOOR?

”EN SJUHELSIKES, STENHÅRD OCH TOTALT 
GALEN BERG- OCH DALBANA AV EN FILM!”

JOHAN BARRANDER, FANTASTISK FILMFESTIVAL 2013

             ”EN SKRÄCKIS 
SOM LEVERERAR!”

                                                                  MOVIEZINE.SE

”ÅRETS MEST 
INNOVATIVA OCH 

BECKSVARTA 
SKRÄCKKOMEDI”

PHILADELPHIA INQUIRER

”EN AV ÅRETS MEST 
SKRÄMMANDE FILMER”
ENTERTAINMENT WEEKLY

”EN GRYM LITEN 
SLASHERFILM”
HOLLYWOOD REPORTER

BETTIES 
RESA
Livet är fullt av överraskningar 

“BRILJANT” 
LES INROCKUPTIBLES

“LYSANDE” 
L'EXPRESS

”DENEUVE ÄR MAGNIFIK” 
FEMINA

Något för alla smaker!

PÅ BIO I NOVEMBER

BIOPREMIÄR 1 november

BIOPREMIÄR 15 november

BIOPREMIÄR 15 november

BIOPREMIÄR 22 november

“A NEW AMERICAN CLASSIC”
THE WALL STREET JOURNAL

“SUPERSTITIOUS.
SUSPENSEFUL. SUBLIME.”

PHILADELPHIA INQUIRER

MATTHEW
McCONAUGHEY

TYE
SHERIDAN

SAM
SHEPARD

REESE
WITHERSPOONAND

ENTANGLED IN HIS PAST. RUNNING FROM THE LAW. 
ALL FOR LOVE

Add_240x335_BettieMudYNMalavita_SE.indd   1 10/10/13   15.37

NYA 

BLEKINGSBORGSGATAN 3 
(MOBILIA)

MER INFO: slmmalmo.se
Malmös fetischklubb för män

1

2

Rådgivningen SkåneEn verksamhet från:

CheckP nt
Skane

i

Hiv-tester för män, snabbt, gratis och helt anonymt.

rfslskane.se/checkpoint

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

.c
o
m

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.

Find your date in Skåne!
100 000 active members

ruiserLiten.indd   1 2011-11-20  

VI HAR
ÖPPET ALLA DAGAR!

Södra Förstadsgatan 36
Tel 040 - 30 77 28
www.beebar.se

BEE KÖK & BAR

4
5

36. Mottagning Mån-tors 09-16,     
Fre 09-12. 040-611 99 50
Noaks ark, Barkgatan 11, Mån-
tors 10-16, Fre. 10-15. Stödcenter 
för de av oss med hiv och våra 
närstående. 
Hotel Duxiana, Mäster Johansg 1
Café Fru albin, RFSL, 
Gasverksgatan 11, Café och fester. 

            ErOS
Taboo, S. Förstadsg 81, Sex Club
Justine & Juliette Friisg. 10 
Exklusiv erotik i Malmö och på 
nätet. 
Kosmoserotik, Furutorpsg 73
alla dagar 11-21. HELSINGBORG

DaILY UPDaTED GUIDE IN  

ENGLISH/DEUTSCH/ DaNSK/ 

NOrSK/SUOMI/SVENSKa 

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

S.Förstadsgatan 81, Tel 040-97 64 10

www.taboo.se

Nu är ombyggnaden klar med 
gloryholes, darkrooms och

annat som höjer stämningen.

NON STOP CRUISING
SPECIALPRIS LÖR-SÖN 

INTRÄDE 60 KR

4
3

mobile.qruiser.com

Hitta flirten på
Qruiser, med ett klick!

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

Frågor kring
hiv?

Vi finns här för dig!

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



Agria Djurförsäkring är länsförsäk-
ringsgruppens specialistbolag för 
djur- och grödaförsäkring.

agria.se, 0775-88 88 88

Ge din katt 
samma trygghet 
hela livet

Agria Veterinärvård är en helt ny typ 
av försäkring för din katt. Försäkra 
din kattunge idag och du har samma 

trygghet hela kattens liv. Ju äldre din katt 
blir, desto större blir risken att den behöver 
veterinärvård och därför har du alltid kvar 
det ersättningsbelopp du har valt oavsett hur 
gammal din katt är. 

Vill du veta mer – ring 0775-88 88 88, gå 
in på agria.se eller kontakta Länsförsäk-
ringar där du bor.

30 % rabatt 

första året*

*Försäkrar du din katt innan den fyllt 4 månader får du 30 procent 
rabatt på priset för försäkringen det första året.

THÖRNER
MCDONALD

&

PRISBELÖNTA DJ DUON
KATJA & GUNN

SNACKET GÅR PRESENTERAR

26 FEB      STOCKHOLM             CLARION SIGN

27 FEB     TROLLHÄTTAN         SCANDIC SWANIA

28 FEB     KARLSTAD                   SCALATEATERN

5 MARS   LINKÖPING                 KONSERT & KONGRESS

7 MARS   JÖNKÖPING                JÖNKÖPINGS TEATER

8 MARS   MALMÖ                        RIBERSBORGS KALLBADHUS

                           KÖP DINA BILJETTER PÅ SHOWTIC.SE



MEXIKO CITY-FÖDDA José flyttade till
Sverige 2007 för att plugga. Han har en
syster som har bott i Sverige i 25 år
och hade därmed varit i Sverige ett par
gånger för att hälsa på henne innan han
själv tog klivet över Atlanten.

– Jag blev kär i Sverige och tycker
mycket om landet, folket och konstigt
nog, vädret. Jag är lite annorlunda och
gillar inte att ligga och sola och bada på
stranden. Så för mig var Sverige per-
fekt! 

José tog examen i Mexiko och job-
bade i ett par år där innan han flyttade
till Göteborg för att plugga enegering
mathematics. Varje år måste man förnya
sitt uppehållstillstånd, men förra året
sökte han inte uppehållstillstånd som
student, utan som ”närstående en
svensk medborgare”. José är sedan fyra
år sambo med en svensk kille.

–Vi började prata på Qruiser och
efter två veckor kom han hit från
Stockholm. En kompis fixade en stor
fest så att min kille kunde komma, och
på den vägen är det.Vi pendlade mellan
Göteborg och Stockholm det första
året, men när jag fick doktorandtjänsten
på Chalmers som skulle vara i fem år
flyttade han hit. Han är astronom och
fick som tur var en tjänst på Chalmers.

Hur var din uppväxt i Mexiko
City?

– Den var bra och jag har inga
skrämmande historier (skrattar). Det är
inte så extremt svårt att vara bög i
Mexiko. Man får faktiskt ingå äkten-
skap som bög om man bor i just
Mexiko City. Jag berättade för mamma
när jag var 18 år när jag lämnats av min
kille. Det var en chock för mamma,
men efter att en vecka hade gått utan
att vi pratat med varandra stack hon
in huvudet till mitt rum och frågade
om jag ville ha kaffe. Sedan pratade
vi, och eftersom hon också lämnats av
sin kille så hade vi upplevt samma
sorg. Efter det blev allt enklare och
ingen av mina sex syskon reagerade
något speciellt på att jag är bög.

Vad är den största skillnaden
mellan Mexiko och Sverige?

– Allt är ju annorlunda! Det bästa
med Sverige är att det är ett icke-religi-
öst land. Det är inget jätteproblem i
Mexiko, men det är ett katolskt land
och eftersom jag inte är religiös alls så
är det skönt att slippa den biten.
Mexiko City är också en så stor stressig
stad att det blev ett stort projekt att ta
sig till vänner och så. Här fungerar allt
så bra, det är rent och ni lever ett friare
liv.

Vad skulle kunna vara bättre
med Sverige?

– Det är inte så lätt att skaffa ett

socialt liv om man är nyinflyttad från
ett land. Men det har ju två sidor, det
måste finnas en ansträngning hos de
som kommer hit också. Jag hade efter
tre månader här skaffat mig tre bög-
kompisar i Göteborg.

Hur är gaylivet i Göteborg?
– Helt okej. Nu går jag inte ut så

mycket men det finns ju ställen för de
som vill, som Gretas, Bee Bar och
Queer.

Har du många gaypolare?
– Utanför jobbet är de flesta svens-

ka bögar. När jag var ny i Sverige så
försökte jag undvika människor från
andra länder för jag ville lära mig svens-
ka språket och kulturen. Och de kom-
pisarna har hängt kvar.

Hur ofta besöker du Mexiko?
– Jag har bara varit där en gång

sedan jag flyttade och jag saknar det
inte. Min familj kommer hit då och då
istället och man kan ju laga mexikansk
mat här också (skrattar).

Vill du gifta dig?
– Ja. Kanske inte inom den närmsta

framtiden, men framöver.
Vill du ha barn?
– Nej. Jag gillar inte barn (skrattar).
Vad har du för intressen?
– Jag älskar min X-box. Jag är ingen

stor träningsmänniska, men tränar två

gånger i veckan för att det är bra att
röra på sig. Jag har också ett stort
musikintresse och lägger pengar på att
köpa skivor och gå på konserter.
Dödsmetall och svart metall, är min
grej. Det är inte riktig min killes
musikstil, men han hänger med. Han
har lyckats hitta saker han tycker om
också.

Så, äger du en sombrero?
– Haha. Det är som att ni svenskar

skulle ha en vikingahjälm hemma. Det
är en väldigt turistisk grej. Ingen går på
gatorna i Mexiko i sombrero.

”Det bästa med Sverige är att det är 
ett icke-religiöst land”
Namn: José Sanchez Ålder: 34 Gör: Göteborg Gör: Doktorand i matematisk statistik Civilstånd: Sambo med Robert Qruisernick: Jmex

”jag kom ut när jag var 18. Det var en
chock för mamma, men när vi inte pra-
tat med varandra på en vecka stack

hon in huvudet till mitt rum och 
frågade om jag ville ha kaffe”

en
person

av ronny larsson
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Den svenska homo-
filmklassikern

Bögjävlar finns nu att se i all
sin prakt på filmarkivet.se.
Berättelsen om bögkollektivet
där man ifrågasätter könsnor-
mer och samhällets tvångströ-
jor. Rolig, charmig och påfal-
lande radikal, trots att den ju faktiskt har 35 år på
nacken!

Blå är den varmaste fär-
gen har jag tjatat om

tidigare på den här sidan.
Men se filmen, som förutom
en rekordlång lesbisk sexscen
också handlar om kärlek och
klass. Årets film, på alla tänk-
bara sätt.

I väntan på att någon ska göra Nästa Stora Lesbiska
TV-serie så får vi nöja oss med storverk i det lilla for-
matet. Som amerikanska webbserien Little Horribles av
Amy York Rubin. Elva korta avsnitt om små stunder
av pinsamhet, asocialt beteende och tvångsmässig
onani. Finns att se på littlehorribles.com

Jag tänder eldar runt omkring mig.
En kvinnas lust, en kvinnas charm.
Jag när en kraft av åtråns varg i mig.
Jag följer mitt inre larm.

Har just kommit hem efter att ha
sett dubbelföreställningen
Zoo/Kannibalsyndromet och sången
jag hörde där går på repeat i huvu-
det.Teaterföreställningen består av
två enaktare, som bägge är skruvade
samtidskommentarer. I första pjäsen,
Zoo, ställs två lesbiska ut i en mon-
ter inför en nyfiken publik. I andra
akten befinner vi oss på ett möte
för Anonyma Homosex-uella, där
några plågade sodomiter och les-
bianer med Jesus hjälp försöker
förtränga sina homofila böjelser.

Uppsättningen är fängslande, bisarr
och rolig. Men det som inte släpper
mig är musiken. Den röda tråden
mellan de två enaktarna är nämli-
gen delar av den Attlingska sångs-
katten – Efva Attlings två största
hits: Två av oss och Du. Och jag
kan inte sluta att gnola på texten
som vi fick sjunga som allsång på
väckelsemötet i pjäsen:

I mina vener strömmar lava
Jag är din kvinna, är din man
Och jag har inget att försvara
I stunden är jag sann
Efter femtio genomlyssningar av

Du och albumet ”Sanningen ligger
på min säng” är jag övertygad.

Någon borde göra Efva – The
Musical. Jag menar, kan man

göra musikal av det kon-
struerade tjejbandsfenome-
net Spice Girls så kan
man väl göra en om Efva
Attling – kvinnan med en
av Sveriges mest omväx-

lande karriärer. Från
modell till gogo-dan-

sare till hitsångerska.
Från småbarns-
mamma till lesbisk
ikon. Från smyck-
esdesigner till par-

fymmärke. Efva har
typ gjort allt, träffat

alla och varit överallt.
Hela tiden.

Jag kan redan nu se
spektakelnummerna
framför mig. Efva i det
sus-och-dusiga modelli-
vet – under artistnamnet
Electra med David
Bowie och Bryan
Ferry. Efva jagad av

skvallerpressen på bröllopsresan
med Eva Dahlgren – med Evas
öppna brev till medierna tonsatt till
dramatisk musik: ”Jag blottar mig
nu. Jag sätter allt jag har på ett enda
kort. Hjälp mig att få mitt liv tillba-
ka. Ställ dig på min sida. Köp inte
dessa tidningar”. Och så designkar-
riären gestaltad genom ett innova-
tivt dansnummer. Efva i ateljén,
omringad av gigantiska dansande
metallstycken under sången Homo
Sapiens – när Efva får den gudom-
liga inspirationen till sitt signatur-
smycke.

Där Efvas egen musikkatalog
inte räcker till kan man ju alltid
låna in av andra.Varför inte ett
medley med alla de artister som
burit hennes smycken: Kylie
Minogue, Grace Jones och
Madonna. Eller ett helt nummer
som bygger på en omvänd Material
Girl, där Efva delar ut smycken till
världsstjärnor som Meryl Streep,
Zlatan, Uma Thurman och
Jennifer Aniston. Givetvis måste
duetten Lefvande Lust med Niklas
Strömstedt också vara med (ja,
den finns på riktigt, kolla på
Spotify). Och Eva Dahlgrens Vild i
min mun framförd till slöjdans står
också på min önskelista, den måste
väl rimligtvis också handla om
Efva.

I en tid när varenda svensk kän-
dis ska göra scenshow (Gardell,
bröderna Luuk, Alex Schulman)
och det till och med går att göra en
film baserad på Håkan
Hellströms sångtexter så är det
dags att höja ribban. Så innan
någon börjar fundera på att sätta
upp Nu blir det andra bullar – The
Roy Fares Story, så erbjuder jag
Edward af Sillén och Hans
Marklund den här idén istället. Jag
menar, jag har till och med kommit
på en skitbra slogan: Efva,The
Musical – Större än Efvita.
Butchigare än Attling get your gun.
Efva Forever!

kulturpuggan: roger wilson

”Någon borde göra Efva – 
The Musical”

Efter att ha retuscherat bort kvinnor i Saudiarabiska Ikea-kata-
loger, har man nu tagit bort flator ur Ikea-tidningar i Ryssland.

Några namnförslag till kommande Ikeaprodukter: tidskriftssamlaren Ryggradslös,
klädkroken Kappvändare och slaktkniven Opportunist.

När man medan man har sex inser att man redan legat med personen tidigare.Används
främst av homosexuella män som sett alldeles för mycket på Sex and The City.

se:

se:
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[Deja-fuck]
månadens glosa:

Idrott och homosexualitet är fortfarande
ett kontroversiellt ämne. I Forbidden

Forward porträtteras Justin Fashanu, den första
öppet homosexuella elitfot-
bollsspelaren i Storbritannien.
Men ikonstatusen kom av sig
när han, efter våldtäktsankla-
gelser från en 17-årig kille,
tog sitt liv. Ett viktigt tillskott
till både idrotts- och homo-
historien.

LÄS:

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop

guldstjärna:

skamvrån
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mer och samhällets tvångströ-
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Jag när en kraft av åtråns varg i mig.
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jag hörde där går på repeat i huvu-
det.Teaterföreställningen består av
två enaktare, som bägge är skruvade
samtidskommentarer. I första pjäsen,
Zoo, ställs två lesbiska ut i en mon-
ter inför en nyfiken publik. I andra
akten befinner vi oss på ett möte
för Anonyma Homosex-uella, där
några plågade sodomiter och les-
bianer med Jesus hjälp försöker
förtränga sina homofila böjelser.

Uppsättningen är fängslande, bisarr
och rolig. Men det som inte släpper
mig är musiken. Den röda tråden
mellan de två enaktarna är nämli-
gen delar av den Attlingska sångs-
katten – Efva Attlings två största
hits: Två av oss och Du. Och jag
kan inte sluta att gnola på texten
som vi fick sjunga som allsång på
väckelsemötet i pjäsen:

I mina vener strömmar lava
Jag är din kvinna, är din man
Och jag har inget att försvara
I stunden är jag sann
Efter femtio genomlyssningar av

Du och albumet ”Sanningen ligger
på min säng” är jag övertygad.

Någon borde göra Efva – The
Musical. Jag menar, kan man

göra musikal av det kon-
struerade tjejbandsfenome-
net Spice Girls så kan
man väl göra en om Efva
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av Sveriges mest omväx-
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Electra med David
Bowie och Bryan
Ferry. Efva jagad av
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omringad av gigantiska dansande
metallstycken under sången Homo
Sapiens – när Efva får den gudom-
liga inspirationen till sitt signatur-
smycke.

Där Efvas egen musikkatalog
inte räcker till kan man ju alltid
låna in av andra.Varför inte ett
medley med alla de artister som
burit hennes smycken: Kylie
Minogue, Grace Jones och
Madonna. Eller ett helt nummer
som bygger på en omvänd Material
Girl, där Efva delar ut smycken till
världsstjärnor som Meryl Streep,
Zlatan, Uma Thurman och
Jennifer Aniston. Givetvis måste
duetten Lefvande Lust med Niklas
Strömstedt också vara med (ja,
den finns på riktigt, kolla på
Spotify). Och Eva Dahlgrens Vild i
min mun framförd till slöjdans står
också på min önskelista, den måste
väl rimligtvis också handla om
Efva.

I en tid när varenda svensk kän-
dis ska göra scenshow (Gardell,
bröderna Luuk, Alex Schulman)
och det till och med går att göra en
film baserad på Håkan
Hellströms sångtexter så är det
dags att höja ribban. Så innan
någon börjar fundera på att sätta
upp Nu blir det andra bullar – The
Roy Fares Story, så erbjuder jag
Edward af Sillén och Hans
Marklund den här idén istället. Jag
menar, jag har till och med kommit
på en skitbra slogan: Efva,The
Musical – Större än Efvita.
Butchigare än Attling get your gun.
Efva Forever!

kulturpuggan: roger wilson

”Någon borde göra Efva – 
The Musical”

Efter att ha retuscherat bort kvinnor i Saudiarabiska Ikea-kata-
loger, har man nu tagit bort flator ur Ikea-tidningar i Ryssland.

Några namnförslag till kommande Ikeaprodukter: tidskriftssamlaren Ryggradslös,
klädkroken Kappvändare och slaktkniven Opportunist.

När man medan man har sex inser att man redan legat med personen tidigare.Används
främst av homosexuella män som sett alldeles för mycket på Sex and The City.

se:

se:

-70-

”jag erbjuder
Edward af Sillén 

och Hans Marklund
den här idén”

FO
TO

C
H

R
IS

TI
AN

H
AG

W
AR

D

[Deja-fuck]
månadens glosa:

Idrott och homosexualitet är fortfarande
ett kontroversiellt ämne. I Forbidden

Forward porträtteras Justin Fashanu, den första
öppet homosexuella elitfot-
bollsspelaren i Storbritannien.
Men ikonstatusen kom av sig
när han, efter våldtäktsankla-
gelser från en 17-årig kille,
tog sitt liv. Ett viktigt tillskott
till både idrotts- och homo-
historien.

LÄS:

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop

guldstjärna:

skamvrån

Roger  13-11-22  09.01  Sida 70



Stockholms 
Auktionsverk 
Stadsauktion

Julklappar online 
varje dag året runt!
Med Stadsauktions app kan du 
bjuda, köpa och betala direkt i mobilen! 
Visning i Magasin 5, Stockholms Frihamn 
och på www.stadsauktion.se

bjuda, köpa och betala direkt i mobilen! 

SAV_QX_131127.indd   1 2013-11-11   13:26


	QXA-20131127-01
	QXA-20131127-02
	QXA-20131127-03
	QXA-20131127-04
	QXA-20131127-05
	QXA-20131127-06
	QXA-20131127-07
	QXA-20131127-08
	QXA-20131127-09
	QXA-20131127-10
	QXA-20131127-11
	QXA-20131127-12
	QXA-20131127-13
	QXA-20131127-14
	QXA-20131127-15
	QXA-20131127-16
	QXA-20131127-17
	QXA-20131127-18
	QXA-20131127-19
	QXA-20131127-20
	QXA-20131127-21
	QXA-20131127-22
	QXA-20131127-23
	QXA-20131127-24
	QXA-20131127-25
	QXA-20131127-26
	QXA-20131127-27
	QXA-20131127-28
	QXA-20131127-29
	QXA-20131127-30
	QXA-20131127-31
	QXA-20131127-32
	QXA-20131127-33
	QXA-20131127-34
	QXA-20131127-35
	QXA-20131127-36
	QXA-20131127-37
	QXA-20131127-38
	QXA-20131127-39
	QXA-20131127-40
	QXA-20131127-41
	QXA-20131127-42
	QXA-20131127-43
	QXA-20131127-44
	QXA-20131127-45
	QXA-20131127-46
	QXA-20131127-47
	QXA-20131127-48
	QXA-20131127-49
	QXA-20131127-50
	QXA-20131127-51
	QXA-20131127-52
	QXA-20131127-53
	QXA-20131127-54
	QXA-20131127-55
	QXA-20131127-56
	QXA-20131127-57
	QXA-20131127-58
	QXA-20131127-59
	QXA-20131127-60
	QXA-20131127-61
	QXA-20131127-62
	QXA-20131127-63
	QXA-20131127-64
	QXA-20131127-65
	QXA-20131127-66
	QXA-20131127-67
	QXA-20131127-68
	QXA-20131127-69
	QXA-20131127-70
	QXA-20131127-71
	QXA-20131127-72

