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Bevara
Sverige är ett land med stor mångfald.  
Vi måste bli bättre på att ta tillvara 
mångfalden – i samhället och i  
näringslivet.
 
PostkodLotteriet har därför startat 
satsningen Hela Sverige – För mång-
fald och tolerans. På vår hemsida 
mangfaldframgang.se kan du läsa  
om alla projekt vi stödjer. Bland  
annat delar vi ut 60 miljoner kronor  
till helt nya initiativ, som scouternas 
projekt Integration och framtidstro.
 
Vill du engagera dig? Dela med dig  
av dina egna tankar på Twitter under 
taggen #bevarasverige eller gå in på 
mangfaldframgang.se
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projekt Integration och framtidstro.

Vill du engagera dig? Dela med dig  
av dina egna tankar på Twitter under 
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Golden power på gaygalan 2014
När Golden Power-killarna uppträdde på QX Gaygala var
det många som både höll andan och höll för ögonen.
Vissa akrobatkonster gick nästan inte att ta in.
Hur är det ens möjligt att göra detta..? 

sid. 40

Foto Christian Hagward
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Kvällen den 6 juni 1996 är
det fest hemma hos Ellen
DeGeneres. Hon har bjudit
in manusförfattare och 
producenter för att diskutera
upplägget av den fjärde
säsongen av sitcom-serien
Ellen. Ellen har något att
berätta, något hon vet kom-
mer påverka seriens, och sin
egen, framtid...

Humordrottningen, pro-
gramledaren och konstnären
Kakan Hermansson berörde
oss alla när hon i tv-pro-
grammet Jills veranda mötte
homofoben miss Kay. För
QX berättar Kakan om sin
kamp.

Tomas Gunnarsson, mer känd
som Genusfotografen, har fått
oss att fundera kring könsste-
reotyper, sexism och maktord-
ning i bilder. I februari delade
han ut pris till ”Årets sexist
2013”.

”Jag hade en idé om att jag
bara kunde skriva låtar när
jag var nere, men nu skrev
jag under min bästa tid
någonsin och plötsligt hade
jag ett helt album,” berättar
Linnea Henriksson till QX.

Säg Asbury Park och många
tänker på Bruce
Springsteens klassiska 
spelningar på The Stone
Pony. Men till Asbury Park
hittade även gayrörelsen för
många år sedan. QX har
varit där.

– Thank God att det äntligen
kommer in lite muskler i 
mitt liv!
Jonas Hallberg är minst sagt
entusiastisk över den nya
säsongen av Top Model
Sverige som nu drar igång på
TV3 och där man även blan-
dat in manliga modeller i seri-
en.

Sebastian Lysén är en av de manliga 
modellerna i Top Model Sverige

Downton Abbey är serien vi älskar och 
Mr Carson är karaktären vi tagit till våra hjärtan.
QX tog en kaffe med mannen bakom butlern...

är detta 
årets film?

sagan om 
ellen

drottning kakan

genusfotografen
tomas

vår man i top model

qx träffar 
linnea

Så var 
Gaygalan 2014

Jonas
Hallberg

månadens omslag

Kakan hermansson
är drottningen 
som inte behöver
någon kung.

alltid i QX

6. Ledare: Bästa jag sett på länge.
14. Krönika: Sara Lövestam
32. EGO med Stefan Nilsson
54. Musik: Britney Spears
56.TV: Berg & Metlzer
58. Film:: Dallas Buyers Club
60 Bok: Ljus ljus ljus
68. En Person: Maria
70. Roger Wilson

Månadens citat

”Jag har varit i Stockholm en
gång och då blev min gayradar
helt förvirrad. Där klär sig alla
så ‘fabulous’ att jag nästan 
började tro att alla var gay”

Stevan från mointenegro
s. 34

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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vällen när avsnittet av Jills veranda sändes då Kakan Hermansson
gästade Jill Johnsons hus i Nashville smattrade kommentarerna in
på min facebook.

”Bland det bästa jag sett på länge”.
”Älskar Kakan”.
”Grät typ hela programmet”
Och så han som var fyndigast av alla:
”Ja här hakar jag på och trycker på ‘Jillaknappen’”
Programmet var fantastiskt och Kakan kämpade

mot trångsynta homofober och träffade även en coun-
trystjärna som kommit ut som lesbisk.

Kakan har en karriär inom Sveriges Radio och som
programledare på Eftersnack av Idol, men det var i Jills
Veranda hon slog igenom över en natt hos mig, det var då jag fick upp ögo-
nen för henne och hennes kamp på riktigt.

Jills veranda är för övrigt ett av de bästa programmen jag sett på väldigt
länge. Synd att det har så dåliga tittarsiffror för fler borde verkligen se det,

det är SVT i sitt esse.

Nåja. Kakan var det.
Nu pryder hon vårt QX-omslag som den drottning

hon är.
– Jag går i bräschen för kampen, säger hon. Men

jag är inte ensam, många står vid min sida.Vi måste
tjata och kötta, för homofobi och rasism är inget som

bara försvinner.
QX Maria Makar har träffat henne och

målar upp ett porträtt av en tjej som är trött på att kvinnor ska vara gulliga,
tysta och lyckliga. Kakan vill vara allvarlig och hård.

Och kämpa för sin sak.
Det gör hon rätt i.
Intervjun hittar du på sidan 20.
I det här numret finns ytterligare två artiklar jag vill lyfta fram lite extra.

Det är artikeln om Ellen Degeneres, hennes uppgång och fall och upp-
gång. Historien om när Ellen kom ut och vad som sedan hände med hen-

nes karriär är både fascinerande och skrämmande.
En annan person vars liv är värt att uppmärksammas

är Stevan Milivojevic från Montenegro. Steven kämpar
minst sagt i motvind i landet för homosexuellas rättighe-
ter. Han har blivit misshandlad flera gånger och hans
egen bror, som är med i nazistpartiet i landet, har kastat
sten på honom under demonstrationer - men Stevan
fortsätter ändå sin kamp för homosexuellas rättigheter i
landet. Beundransvärt!

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Samt
final i Melodifestivalen.Vad vore mer lämpligt än att
toppa den dagen med en kvinnlig segrare då? Och då
helst Ellen eller Ace...

ingång

”det bästa jag sett på länge”

]
”Den 8 mars är det kvinnodagen.
Samt final i Melodifestivalen”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Bortsett från alla gråa nyanser vi
dragits med lite för länge nu så är
det underbart att det är ljust både

på för- och eftermiddagen.

Jonas Persson
Annons

– Vår är det för mig när de sopar
undan all sand från gatorna och man

kan använda alla skor igen!

Desirée Nordin
Traffic 

– Ljuset.

Maria Makar
Reporter 

– Blommor och bin.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Lättnaden i bröstet. Och att jag
slipper frysa i mina sneakers.

Hej Redaktionen: Vilket är ditt tydligaste vårtecken?

fakta: tidningen qx 
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Den som gillar Jills Veranda på SVT bör
kanske kolla in serien Nashville vars hela säsong
1 med 21 avsnitt finns att köpa för bara 199 kr.
Underbar serie som jag tipsat om tidigare...

JA! I floden av ABBA-nostalgi
kommer nu boken ”ABBA Backstage
stories” av Ingmarie Halling och ska
tydligen vara nåt alldeles extra bra.

JA!Melodifestivalen i år är inte kul.
Alls. Strunta i att vara ”så himla roliga”
nästa år. Gör nåt annat. Låt oss istället
beröras, imponeras eller fascineras.

NEJ!
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Exuviance -

Det bästa från forskning 
och vetenskap. 

Det bästa från naturen. 

Det bästa för Din hud.

Ger fastare, mer återfuktad och ungdomligare hud.

Exuviance lanserar Age Reverse HydraFirm – en nattcreme som ger 
Din hud intensivt med fukt samtidigt som ålderstecken minimeras.
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veckan sätter Let’s Dance igång
igen, men utan en av sina starkaste
profiler – dansaren Tobias

Karlsson. Istället dyker han upp som
jurymedlem i Talang Sverige på TV3 till-
sammans med Robert Aschberg,
Shirley Clamp och Carolina
Gynning. Men inte nog med det –
Tobias har även startat ett eget danskom-
pani, Move Your Feet, som förbereder en
stor krogshow som har premiär i
höst.

Har du tröttnat på Let’s
Dance?

– Jag älskar Let’s Dance, men
jag har ju gjort det 14 gånger nu, så när
jag fick erbjudande om att vara med i
Talang Sverige och prova på något nytt så
tackade jag ja, och det är jättekul!
Dessutom skulle jag inte hinna med Let’s
Dance i vår eftersom jag förbereder min
höstshow En dans på rosor, som jag både
producerar och koreograferar. Men visst
är det lite jobbigt precis nu när allt sätter
igång.

Vad saknar du mest och minst
med Let’s Dance?

– Jag saknar mina kolleger mest, vår
fina sammanhållning. Det jag saknar
minst är det extremt tuffa livet under
Let’s Dance-perioden, man lever ju med
programmet dag som natt. Nu kan jag
istället koncentrera mig mer på mitt eget

liv och mina egna känslor eftersom det är
vad En dans på rosor handlar om.

Om du ser tillbaka på dina Let’s
Dance år – vilken danspartner har
varit roligast att jobba med?

– Jag har haft en otrolig tur som fått
dansa med åtta så fantastiska kvinnor, alla
med skinn på näsan.Att vinna med Tina
Nordström var helt fantastiskt, liksom
Elisabeth Höglunds utveckling från att

knappt kunna gå till att
klara av avancerade dans-
rutiner. Jag har älskat dem
alla! Och umgås fortfa-
rande med de flesta av de

jag dansat med.
Var det någon av dem som stötte

på dig och trodde att du kanske
gick att omvända?

– Ja, allihop (skrattar). Speciellt Arja,
hon försöker fortfarande efter åtta år...

Hur skulle du vilja beskriva
juryn i Talang Sverige som förutom
dig själv består av Shirley Clamp,
Carolina Gynning och Robert
Aschberg?

– Som en fantastisk bukett av starka
personligheter som kompletterar varandra
väldigt bra. Och framför allt har vi haft
extremt roligt tillsammans! Man kanske
förväntar sig att Aschberg ska vara elak
och att jag ska vara snäll, men så blev det
absolut inte. Jag överraskade mig själv

med att vara väldigt kräsen.
Vem klickade du mest med?
– Innan jag började jobba med pro-

grammet var jag lite rädd för Robban
Aschberg och undrade hur det skulle gå,
men vi hade så jävla roligt! Carolina och
Shirley satt ju bara i sminket hela tiden så
jag och Robban hade väldigt mycket tid
för oss själva vilket utvecklade sig till en
riktig ”bromance”.

Blev du lite kär i Robert
Aschberg?

– Ja, faktiskt. Hade han inte varit stra-
ight och gift och jag inte haft pojkvän så
hade det kanske kunna bli nånting mel-
lan oss. Åldern har ju ingen betydelse.
Robban har en skön humor och ett stort
hjärta, tänk att en person kan växa så
otroligt mycket i ens ögon!

Händer det att ni bråkar i juryn?
– Ja, men inte på allvar. Schismer i juryn
är ju bara kul, när en tycker att tjejen
med trumpet är det sämsta någonsin och
någon annan hävdar att hon bara måste
gå vidare.

Vem är snällast och hårdast i
juryn?

– Robban är definitivt snällast och
Carolina hårdast. Carolina är ju höggravid
och har mycket hormoner som spelar in,
så hon tycker ofta att allting bara är ”så
tråååkigt” (skrattar).

Pär Jonasson

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

inns ni svenska Fab5?
Nej, vi förstår det. Det

är inte många som gör. Men i
mars 2004 var det premiär för
den svenska versionen av
”Queer eye for the straight
guy” med gaykillarna Peter,
Lars, Patric, Stefan och Jör-
gen. Serien varade i en säsong
på TV3 innan den lades ner.
Och den observanta läsaren
känner säkert igen Stefan som
idag är redaktör för EGO-si-
dan i QX.

Grynet (alias Elin Ek) blev
Årets hetero på Gaygalan och
i QX berättar hon att hennes
första pojkvän som hon var
ihop med när hon var 14 år
blev gay och att hon hade
träffat honom på Gaygalan...

Vi besöker både Kapstaden
och Östersund och förutspår
att delfinal 4 i Melodifestivalen
kommer att bli ”hur gay som
helst” med After Darks ”La
dolce vita”, Shirley Clamp
”Min kärlek”, Lena Ph ”Det
gör ont” och Andres Esteche
”Olé ole´” i samma startfält.
Och det blev det.After Dark,
Lena Ph och Shirley Clamp
blev alla nominerade till årets
låt på Gaygalan året efter...

m

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

”Jag blev
kär i 

robban”

Tobias tar plats i talang-juryn...
I

mars‘14
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Vi ses på turnén! 1 februari – 8 mars.

Vindarna ropar ditt namn: ”Se mig och ladda 

ner appen Melodislaget. Snälla, snälla”. Det kan 

leda till mycket mer, bra vibbar och eufori. Lyssna

på ditt hjärta, tippa alla winners och vinn biljetter,

inte till Dover Calais eller 

Waterloo. Inte heller till Las 

Vegas, Piccadilly Circus 

eller tätort i ljus utan till 

finalen på Friends Arena

och Eurovision i Köpen-

hamn. Förlora, det gör

ont. Därför får alla som

använder Melodislaget

ta del av unika festivalerbjudanden. Vänta inte

till en annan dag. Vänta inte en evighet. Ladda 

ner nu: sms:a MELODISLAGET till 71 700.

på ditt hjärta, tippa alla winners och vinn biljetter,på ditt hjärta, tippa alla winners och vinn biljetter,
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använder Melodislagetanvänder Melodislaget

ta del av unika festivalerbjudanden. Vänta inteta del av unika festivalerbjudanden. Vänta inte
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Vinn biljetter 
till Melodi-
festivalen!

Läs mer om villkor och tävlingsregler på telenor.se/melodifestivalen

FÅ U T MER AV MELODIFE S TIVALEN

Du!



SVENSKBYBORNA
MusikalenMusikalenMusikalen

Himlen vårt tak och jorden vårt golv

MusikalenMusikalen
SVENSKBYBORNASVENSKBYBORNA
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Biljetter: 
0498–29 10 55 
www.ticnet.se

www.ltpg.seFölj oss!

URPREMIÄR PÅ GOTLAND

Text: Carsten Palmær 
Musik: Mathias Lundqvist

Regi: Eva Gröndahl
Scenografi : Sören Brunes

Kosym & mask: Evalena Jönsson Lunde

Psykoterapi
Hans Hanner

leg. psykolog
med hbt-kompetens

08-611 51 22
för mer info se:

www.hanshanner.se
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omas Gunnarsson,
mer känd som
Genusfotografen, har

fått oss att fundera kring
könsstereotyper, sexism och
maktordning i bilder. I
februari delade han ut pris till
”Årets sexist 2013”.

I sin blogg analyserar han
hur könsroller befästs i bilder
och han har lärt oss hur foto-
grafer väljer att porträttera
kvinnor, respektive män.
Kvinnor fotas ofta ovanifrån
och med särade läppar.

– När jag startade bloggen
trodde jag inte att det jag gör
var så häpnadsväckande.
I dag försörjer han sig på att
föreläsa om genustänk på sko-
lor, företag och organisationer
runt om i Sverige.

– Jag har till och med
utbildat försvarsmaktens che-
fer.

Vid årsskiftet, när medier-
na publicerade ”årets-bästa-
listor”, kom Tomas
Gunnarsson med en annan
idé.

– Jag tänkte att jag ville
göra något med årets sämsta

och då slog det mig att jag
borde utlysa tävlingen ”Årets
sexist 2013”.

Det gjorde han också och
på hans hemsida fick man
rösta på det företag man tyck-
te var mest sexistiskt. Några
av de nominerade var kläd-
kedjan American Apparel och
nyhetsbyrån TT. 27 901 röster
kom in. Han hade förväntat

sig ungefär 1 000.
När Tomas skulle dela ut

priset i American Apparel-
butiken hade han fingerlockar
à la 20-tal, rödmålade läppar
och en guldklänning på sig.

– Priset var en napp.
Egentligen skulle affären få en
bröstmugg, men det blev en
guldnapp istället. Det passar
bättre, eftersom klädkedjan
använder ett pedofilt bild-
språk.

I sin blogg har han tagit
upp exempel ur klädkedjans
reklam, där väldigt unga tjejer
fotats i trosor, med särade ben
och ovanifrån.

Hur skulle ett samhälle
utan sexism se ut? 

– Alldeles, alldeles under-
bart.Alla skulle må bättre,
både män och kvinnor.

På vilket sätt skulle
män må bättre?

AV maria makar

Genusfotografen Tomas 
- med rätt att dela ut sexistpriset

t

”Snäva 
könsroller
begränsar 
oss alla”
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grafen Tomas 
a ut sexistpriset

– Mansrollen i dag är väl-
digt skev och den går ut på att
man ska förtrycka allt som är
feminint i sig. Jag tror att det
är viktigt att bejaka alla sidor
och uttrycka sina känslor.

Hur har du påverkats
av det idealet?

– Snäva könsroller begrän-
sar oss alla, för alla som inte
föddes vuxna har varit med
om en extrem press att
utvecklas till en korrekt man
eller kvinna.

Han berättar att det hos
många tonårspojkar finns en
rädsla att uppfattas som bögig
om man är feminin och att
det då finns en risk att bli
nedslagen av alfahannarna.

– Är man en feminin man
så tappar man i status och det
krävs extremt mycket guts för
att våga bryta normer.

Men det gör Tomas. Han

föredrar att blanda det som
anses manligt och kvinnligt.
Som smink och skäggstubb.
Klänning och ”herrskor”.

– Jag är inte rädd för att
bryta normer, eftersom jag
inte identifierar mig som bög
eller transperson.

Genusfotografen tycker att

det är viktigt att komma ihåg
att sexismen håller samhället
ojämställt och förstärker makt-
strukturer.

– Genom bildspråket kan
man antingen förstärka fördo-
mar om könsrollerna eller
sudda ut dem.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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tt Ellen Page
kom ut var för
mig som det var

för min flickvän när
Charlotte Kalla gled
in och tog OS-guld i
skidstafetten: Man såg
det komma. Man
längtade efter det.
Man var lite orolig
ända tills det hände.
Och sedan kom
jublet.

En fråga som
genast ställdes av
tusentals männi-
skor när Sverige
tog guld i skidstafett

var: ”Men varför
måste man göra en

sådan grej av det?” Nej
visst nej, nu blandar jag

ihop det. Det var efter
Ellen Pages utträde ur
garderoben.

Väldigt många är
intresserade av att påpeka
att Ellen aldrig borde ha
kommit ut offentligt, för
att det inte spelar någon
roll vem man ligger med.
Varianter på temat har varit:
”Jag går minsann inte runt
och berättar att jag är hetero”
och ”Vem bryr sig?”

Jag kan säga vem som inte
bryr sig. Vladimir Putin. Han

bryr sig jätte-jätte-lite om vad
Ellen Page menade när hon i sitt

fantastiska tal (googla det!) sade att:
” I suffered for years because I was
scared to be out. My spirit suffered,
my mental health suffered and my
relationships suffered.”

Hade han 1) haft empati och 2)
förstått att vi med erfarenhet av gar-
deroben inte hittar på när vi pratar

om smärta, så hade han bland
annat låtit polisen utreda all

färdigfilmad misshandel
(vad är det med fascis-

tiskt lagda ligister
och videokameror?)

och exempelvis bestraffa förövarna.
Hade han, och ett gäng andra

skitnödiga världsledare, någonsin lyss-
nat på en hbt-person och försökt
förstå den, skulle de inte hitta på ord
som ”homopropaganda”. Ryssland
skulle inte ha lagförslag om att ta
barn från deras homosexuella föräld-
rar och Uganda skulle inte ständigt
vara på vippen att införa dödsstraff
för samkönat sex.

Vi homosar var efter övervägande
välkomna till Sotji, meddelade presi-
denten, ”så länge ni håller er undan
våra barn”. Det var en underlig upp-
maning, kan man tycka som vanlig
svensk flata.Varför skulle jag åka till
OS för att hoppa på ryska barn? Men
hans uppmaning spelar på vad många
människor i världen faktiskt tror:Att

man kan påverkas till att bli homo-
sexuell.Att homosexualitet är en
politisk rörelse.Att man kan ”skyd-
da” sitt barn från att bli h, b eller t
genom att aldrig låta dem höra talas
om saken.

Putin & co skulle ha älskat min
uppväxt. Den homosexuella propa-
gandan lyste med sin frånvaro, och
när jag fick pirr i magen av andra tje-
jer fanns det inte en enda förebild.
Allt jag visste var att det jag kände
var fel. Jag måste strypa blodtillförseln
till det som var jag, föreställa mig
någon annans framtid och sedan för-
söka leva den. Som Ellen Page for-
mulerar det: ”Förutom att placera dig
själv i ett trångt fack, oroar du dig för
framtiden.Att försöka skapa en men-
tal bild av ditt liv – av vad som ska
hända med dig – kan krossa dig lite
mer för varje dag. Det är giftigt och
det är smärtsamt, och djupt orättvist.”

Jag kommer osökt att tänka på
några andra grejer som är orättvisa:
Att jag har elever som är homosexu-
ella men låtsas vara hetero utom i

anonyma enkäter.Att jag har en vän i
en svensk småstad vars pappa inte
låter henne träffa sina syskon efter-
som hon lever med en annan kvinna.
Att en annan vän inte fick ha sitt
namn på ytterdörren för att hennes
flickvän stod på hyreskontraktet.Att
asylsökande bögar i europeiska länder
tvingas redogöra för sina partners
utlösningar för att bevisa att de talar
sanning.Att det sitter partier i riksda-
gen som vill ta bort vår rätt att gifta
oss.Att jag ibland släpper min flick-
väns hand när jag har svårt att bedö-
ma vilka som kommer emot oss på
en gångväg.Att bögar och flator
dödas och torteras i flera länder på
den här jorden, ibland med regimens
goda minne. Ibland av regimen själv.
Att vi aldrig är riktigt säkra.

Jag kan bara föreställa mig hjärt-
frekvensen hos Charlotte Kalla när
hon skidade in mot ett svenskt OS-
guld. Nästan samtidigt sade Ellen
Page (dock utan en förnöjd presi-
dent/kung på läktaren) efter att ha
darrat på rösten i flera minuter, orden
hon aldrig kommer att kunna ta till-
baka: ”I am gay”. Jag kan föreställa
mig att hon hade en liknande hjärt-
frekvens.

Vissa kommer aldrig att förstå
varför.

”...Att jag ibland släpper min 
flickväns hand när jag har svårt 

att bedöma vilka som kommer 
emot oss på en gångväg.”

KRÖNIKA: SARA LÖVESTAM SARA@QX.SE

”putin & co 
skulle ha älskat 

min uppväxt”

••
••
•••

••
••

••
••

••
••

a

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

     

CABARET

UPPSALA>>>>
STADSTEATER
BILJ: 018-14 62 00 WWW.UPPSALASTADSTEATER.SE

>>PREMIÄR 1 MARS PÅ STORA SCENEN

AV FRED EBB & JOHN KANDER MED MANUS AV JOE MASTEROFF 
EFTER CHRISTOPHER ISHERWOODS BOK »FARVÄL TILL BERLIN«
REGI: RONNY DANIELSSON
KOREOGRAFI: ROGER LYBECK

>>I ROLLERNA BL  A SARAH DAWN FINER & BABBEN LARSSON

mailto:SARA@QX.SE


CABARET

UPPSALA>>>>
STADSTEATER
BILJ: 018-14 62 00 WWW.UPPSALASTADSTEATER.SE

>>PREMIÄR 1 MARS PÅ STORA SCENEN

AV FRED EBB & JOHN KANDER MED MANUS AV JOE MASTEROFF 
EFTER CHRISTOPHER ISHERWOODS BOK »FARVÄL TILL BERLIN«
REGI: RONNY DANIELSSON
KOREOGRAFI: ROGER LYBECK

>>I ROLLERNA BL  A SARAH DAWN FINER & BABBEN LARSSON



nder sex veckor åker QX Schlagerprofiler
Ronny & Ken land och rike runt för att
bevaka Melodifestivalen för QX räkning.

De kommer närmare artister och låtskrivare än
någon annan och rapporterar om allt kring
Sveriges största tv-program. Ni kollar väl in allt
det senaste från uppspelningar, repetitioner, väl-
komstfester och efterfester och allt däremellan? 

••••••• ••••••••••••••••••••• •

u
QX schlagerprofiler på turné

Blame it on Alcazar... Elisa och Jimmy Jansson

För nio år sedan vann Martin över
Charlies mamma Nanne...

Linda och Anton

QX schlagerprofiler Ken 
och Ronny med Yohio

Moa Svan och Nour El-Refai

Två Pink Pistols och en Sanna

Succé-Sigrid

Shirleys Angels återförenade...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

MARS
SJU saker vi älskar och en vi dissar

KRISTAS KAXIGA KAMP 
Finska Krista Siegfrids �ck Europas ögon på sig för att hon 
envisades med att inkludera en �atkyss på scenen i sin Marry 
Me under Eurovision i�ol, Nu är hon på gång igen och nya 
låten Cinderella handlar om att vara modig och att våga vara 
sig själv. Hon skrev låten som en “boostlåt” till sina unga och 
osäkra fans, som hon får många brev från. Under den �nska 
�nalen visade Finlands svar på Lady Gaga att hon är en 
hjältinna som går sin egen väg och fortsätter att kämpa för att 
alla ska få känna sig speciella.
– Vi måste fortsätta ändra attityder i Finland. Det är ganska 
hårt klimat här, berättar hon för QX. Heja!.

NEJ 
TACK! 

Yekaterina. 
Det här ryska svinet anordnar 

”safaris” där man letar upp 
homosexuella och torterar dem 
inför kameror. Var är karma när 

man behöver det som mest?

CUSTOM SOUND OF NATURE
Custom Sounds of nature är appen som får dig i 
sinnesro. Anslut mobilen till högtalare och njut av 
olika naturljud. Bäst är att man kan dra till och ta bort 
ljud i ljudbilden så man kan välja om man till exempel 
vill ha en regnskog utan apor och fåglar men med 
vattenfallsskval. Skönt avslappnande.

TACO
GB släppte i dagarna nya  
glassar. Vår favvo är den här tacon 
med rån, vaniljglass med kolasås  
och chokladtäckte med jordnötter.  
Fredagstacon har fått en glassig kompis!

OREO!
Marabou gör allt för att sabba vår Beach 
2014-plan genom att släppa 200gramskakan 
Oreo med kakbitar i. Sjukt gott!

ELLEN  
PAGE IS OUT!

Grymma skådisen Ellen Page som vi 
sett i �lmer som Inception, Juno och X-Men 

höll nyligen ett lysande tal om pressen på unga 
människor under en HBTQ-konferens som 

Human Rights Campaign anordnade i Las Vegas. 
Fem minuter in i talet berättar hon att hon själv är 

gay och möttes då av fantastiska applåder. 
– Jag är trött på att gömma mig och jag är trött 

på att ljuga genom att inte berätta vem jag 
är, berättade Ellen. Kolla genast in 
talet geom att googla ”Ellen” och 

”HRC”.

ORANGE IS THE NEW BLACK
Den 6 juni �rar vissa nationaldagen. Vi andra ritar en 
stor orange �agga i almanackan och markerar därmed 
datumet då 13 nya ansvitt av Orange is the new black 
släpps. Yeay!

XXL
Har ni sett den 

fantastiska reklam�lmen 
från sportjätten XXL? Inte? Ja 

men då är det hög tid! För den är 
magiskt snygg och jävligt pro-gay. 

Twisten på slutet är snorsnygg 
och vi handlar numer gärna 

alla våra sportartiklar på 
homostöttande XXL. 



VI SES VÄL PÅ 
MYKONOS I SOMMAR...

Boka på apollo.se, 0771-37 37 37 eller hos din resebyrå.
Pris per person vid bokning av minst 2 personer i dubbelrum med avresa 31/5 från Arlanda. 
Begränsat antal platser.

Mykonos är helt klart sommarens hetaste nyhet. Den lilla ön är en av Greklands allra vackraste 

och låter det pittoreska samsas med det trendiga och exklusiva. Vill du bo i populära Mykonos stad 

kan vi rekommendera det fina hotellet Apanema. Här väntar en skön semesterstämning och 

du får en underbar utsikt över havet och närhet till restaurangerna och nöjeslivet.

VI SES VÄL PÅ 
Apollo kan Grekland!

Tips! 
Kombinera med 1 v på 

Syros.

Apanema qsqsqsqs+ 1 v fr 6 998:-

C297356_Apollo_No2_2014_ViSes_QX_240x335.indd   1 2014-01-10   11:10



”en drottning 
behöver ingen kung”
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Humordrottningen, programledaren och konstnären Kakan Hermansson berörde oss alla när hon 
i tv-programmet Jills veranda mötte homofoben miss Kay. För QX berättar Kakan om sin kamp.
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HÅR/MAKE Emma Veronica STYLING tommie x
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akan och jag träffas på hotellet
Rival på söder i Stockholm.
Jag hade tänkt att vi skulle ses

på hotellets fik, men när jag finner
henne i hotellobbyn, där det är betyd-
ligt lugnare, beställer vi in varsin gra-
pefruktjuice i baren.

Hon tycker att människorna här
verkar rika, så hon frågar bartendern
om han passar på att ta mycket dricks.

– Dricks är inget man tar, det är
något man får, svarar han.

Jag funderar kring det. Respekt är
inget man får, utan något man tar bru-
kar det ju heta. Kakan är en person
som tar den. Hon vet vad hon vill, står
upp för sig själv och hon ber inte om
ursäkt.

– Det är klart att det tar tid att
hitta självförtroende och vara tillfreds
med sig själv. När jag var yngre ville
jag vara en tyst tjej och passa in i nor-
men. Men det är jag inte och det gör
jag inte. Dessutom är jag för gammal
för att hymla med min identitet och
jag har aldrig stuckit under stolen med
att jag är lesbisk.

Det gjorde hon verkligen inte i tv-
programmet Jills veranda som sändes
den 29:e januari. I Nashville träffade
hon homofoben miss Kay, som anser
att Kakan valt att vara lesbisk.

– Miss Kay … Fy fan! Finns den
personen ens. Ja, hon finns. Överallt!
Hon är bara en av många i USA, och i
Sverige också för den delen.

– Det värsta var att hon skyllde
sina värderingar på Gud och tog
patent på kyrkan, lägger Kakan till.

När Kakan först träffade kristna
miss Kay och visade sin korstatuering
som hon har mellan brösten, höll miss
Kay på att smälla av.

– Enligt miss Kay finns det bara ett
sätt att leva och vara. I stället för att
fundera på om andra kommer till him-
len borde hon fråga sig om hon själv
kommer dit. Hon lär få en fet käfts-
mäll där uppe.Tro handlar om solida-
ritet och kärlek. Inte hat!

Kakan konstaterar att det hade
varit gott med brunch och nickar åt
de hotellgäster som tar för sig av den
smarriga brunchbuffén.

– Fast jag äter ju inte kött, så var-
för ska jag betala för att andra ska få
italiensk salami, säger hon.

Jag frågar Kakan hur det kommer
sig att hon kallas Kakan. Hon berättar
att det var hennes syster som började
med det, eftersom det påminner om
hennes riktiga namn, Karin. Jag trodde
det hade med kakor att göra. När vi
spånade idéer till intervjun och det här
omslaget kom jag med förslaget att vi
skulle baka. ”Makar bakar med
Kakan” skulle rubriken vara och hon
skulle fotas med kakor.

Men Kakan tycker att det räcker
med bilder på sockersöta tjejer.

– Jag är trött på att kvinnor ska
vara gulliga, tysta och lyckliga och till

-23-

för att tillfredsställa heterosexuella män.
Den manliga blicken. Jag vill framställas
som allvarlig och hård.

Jag har gjort en intervju med
Genusfotografen till det här numret
och han pratar också om den manliga
blicken och att kvinnor ofta porträtte-
ras ovanifrån och med särade läppar.

– Ja, han är grym. Är han bög?
Nej.
– Det är tyvärr bättre när en hete-

rosexuell man lyfter genusfrågor. Då
lyssnar fler.

Istället fotas Kakan som drottning,
precis som hon önskar.

– Jag är emot monarkin, men det
finns andra referenser än monarkiska.
La Camilla och hiphop-drottningar till
exempel. Och en drottning behöver
inte en kung.

Vad gör dig till en drottning?
– Jag går i bräschen för kampen.

Men jag är inte ensam, många står vid
min sida.Vi måste tjata och kötta, för
homofobi och rasism är inget som bara
försvinner.

Hur skulle världen vara utan
kampen?

– Ännu värre! Gräslig! Jag tycker
redan att den är fruktansvärd. Det är
bara att titta på hur kvinnojourer job-

”Vi måste tjata och kötta, för homofobi och
rasism är inget som bara försvinner.”

k
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bar. Kvinnor blir misshandlade av sina
män, våldtagna och därefter förnedrade
i rättegångar. Kvinnor och rasifierade
personer lider. Det är fruktansvärt!

Inför den här intervjun pratade
jag med min vän Mikael Wranell,
som känner dig, om vilka frågor
man borde ställa. Enligt honom är
du en av ytterst få vita personen i
offentligheten som synliggör afro-

fobi och som förstår rasistiska
maktstrukturer. Han undrar hur
det kommer sig?

– Åh! Känner du honom? Han är
också från Lund! Men jag förstår inte
helt och hållet. Jag är vit och privilegie-
rad. Men tillhör man en minoritet så
har man ju upplevt diskriminering.

Hur har du blivit diskrimine-
rad?

– Jag blir inte bara diskriminerad
för att jag är lesbisk, utan jag kallas
också ful, fet och äcklig. Hatet mot mig
som offentlig kvinna är väldigt påtag-
ligt.

Kakan säger att hon efter Jills
veranda blivit övertygad om att aldrig
vila från hbtq-kampen som alltid har
varit prio ett för henne.

–Vi har inte tid och råd med det!
Jag tror att programmet var en ögon-
öppnare för många och Jill represente-
rade en vanlig svensson, som är van vid
det heterosexuella och som tycker att
jag tjatar om min läggning. Men i slutet
av programmet förstod hon varför.

Vad gör du på internationella
kvinnodagen?

– Jag kommer att arbeta i två veck-
or på ett flyktingläger i Västsahara.

Vi reser oss och drar på oss skorna,
Kakan frågar vad jag tycker om hennes
stil,Adidastights, med högklackade
lackskor. Jag diggar, så klart. Innan vi
skiljs åt ställer jag en fråga som min vän
Micke tyckte att jag borde ställa.Vad
Kakan anser att meningen med livet är.

– Jag önskar att det var doftljus,
snittblommor och min flickvän. Men så
länge världen ser ut som den gör är det
att kämpa, kämpa och kämpa, säger den
revolutionära drottningen Kakan
Hermansson.

”Jag blir inte bara
diskriminerad för
att jag är lesbisk,

utan jag kallas
också ful, fet och
äcklig. Hatet mot
mig som offentlig
kvinna är väldigt

påtagligt.”
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samma trygghet 
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et var inte riktigt meningen att
det skulle bli ett album redan
nu. Men plötsligt hade Linnea

Henriksson ett gäng låtar och i dagar-
na kom Du söker bråk, jag kräver dans,
uppföljaren till framgångsrika Orup-
samarbetet Till mina älskade och älskare.

– Jag hade en idé om att jag bara
kunde skriva låtar när jag var nere, men
nu skrev jag under min bästa tid
någonsin och plötsligt hade jag ett helt
album, berättar Linnea.

Flera av låtarna föddes under sam-
arbetet med Orup så då hon la undan
dem för att ta tag i senare.

– Det blev naturligt att göra andra
saker än på solodebuten, och gå i en
lite annan riktning på den här plattan,
allt bara rullade på. En fin gitarrslinga
från en vän ledde till ett samarbete och
ett möte med Kaah till ett annat. Jag
har gått på förstaimpulser hela vägen
och det känns coolt att ha vågat göra
det.

Hur skulle du själv beskriva din
musik?

– Modern svensk pop med Pettson
& Findus-influenser.

Vilken kul beskrivning! Men
hur menar du?

– För i Pettson & Findus finns de
här små filurerna som bara poppar upp

lite här och var. De behövs inte för den
stora berättarbilden, men de stjäl upp-
märksamheten då och då. Och sån är
min musik. Plötsligt kommer det en
synthslinga som ingen är beredd på. Jag
vill överraska.

I Idol 2010 blev Linnea fyra, och
redan nu har hon två hyllade plattor
och en Årets Artist-utmärkelse på P3
Guld-galan i ryggen. Egentligen hade
hon inte tänkt söka till Idol alls, men
hennes mamma övertalade henne.

– Mitt mål med Idol var att möjlig-
göra en solokarriär. Jag ville göra saker
jag kunde stå för, för det hade jag sett
att Mariette gjorde året innan och där-
för blev hon en tydlig förebild.Vi är
dessutom båda från Halmstad.

Några andra som är från Halmstad
är Gyllene Tider som Linnea var för-
band till under deras stora sommartur-
né för två år sedan.

– Som förband till en så populär
akt så blir man en bonus eller så är man
lite i vägen. Men jag kände att alla jag
lyckades nå var en bonus.Varje spelning
var som ett oskrivet papper, och till slut
märkte man att folk började hänga
med. Det fanns fans som följde Gyllene
Tider runt på varje spelning som först
var lite avvaktande men till slut hade de
sett vad jag gick för och tog in mig.

Du står som kompositör,
antingen själv eller tillsammans
med andra, i all musik och alla
texter på nya plattan, hur har ditt
skrivande utvecklats?

– Tidigare skrev jag i terapeutiskt
syfte, för mig själv. Men jag har märkt
att jag inte bara skriver för min egen
skull. Jag brukar kunna se andra framför
mig när jag skriver, att de ska bli pep-

pade och bli uppbyggda genom musi-
ken. Och jag vill att alla ska kunna ta
till sig den. Även om jag själv är hetero
och mina ex är kilar, så försöker jag
ändå tänka att låtarna inte ska vara
smala och handla om ”han”. Det känns
onödigt, jag tänker till en vända till.

Du har spelat på rätt många
ställen men inte Pride, hur kom-
mer det sig?

– Jag tycker Pride är en fantastisk
tillställning och jag har varit på många,
särskilt i Köpenhamn, eftersom
Halmstad ligger så nära. Jag älskar

Prides syfte med att vilja se en föränd-
ring och att man vill ha det bättre.
Precis sån är jag: jag vill kriga för saker
istället för mot saker. Jag är en sucker
för sånt, så jag hoppas att jag spelar i
Pride-sammanhang snart.

Linnea släpper sitt album strax
innan floden av Melodifestivallåtar full-
ständigt tar över listorna. Finns ett del-
tagande i Sveriges allra största musik-
tävling med i planerna nu när hon kom
fyra i den näst största?

– Jag har faktiskt varit med i
Melodifestivalen. Men bara med min
röst. Jag var med på backtracket till
Carolina Wallin Perez Sanningen
2012. Jag var med och la en jävligt fet
oktav på hennes sång. Jag ska aldrig
säga aldrig till att vara med. Om jag
helt plötsligt skulle sitta inne på nästa
Euphoria så skulle jag absolut köra.

Slutligen, du var med i
Småstjärnorna som liten…?

– Fan, vad jag tjatade på mamma
och pappa på att skicka in. Jag ville
verkligen vara med i tv. I mina gamla
Mina vänner-böcker skrev jag att jag
ville bli kändis och det var en dröm att
vara med i tv.Vilken tur att dessa två
saker kom som en bonus när jag fick
hålla på med musiken (skrattar).

Ronny Larsson

d
”jag vill kriga för saker istället för mot saker”

Namn: Ellen Linnea
Petrea Henriksson
Ålder: 27

Bor: Malmö
Dricker helst: India

Pale
Favoritpizza:

Vegetariana
Instrument: Piano och

fuskar lite med saxofon.
Hur ser det ut hemma

hos Linnea med ett ord:
Pyssligt

Hon skulle spela mig i
filmen om mitt liv: Audrey
Tautou

Låt från melodifestiva-
len jag skulle kunna ha
gjort: Take Me To Your
Heaven. Jag gillar traditio-
nell schlager och jag var
jävligt förtjust i hennes
silverkappa.

”jag hoppas att 
jag spelar i Pride-

sammanhang 
snart”

Linnea henriksson
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re månader tidigare har Ellen
börjat gå i terapi. Sessionerna blir
en djupdykning i hennes själsliga

inre. För terapeuten berättar hon om sin
religiösa styvmor som inte längre ville
ha kvar henne i sitt hem efter att Ellen
berättat för sin pappa att hon är homo-
sexuell. Styvmodern trodde, och ville
inte, att Ellens sexuella läggning skulle
påverka hennes två små döttrar och
Ellen fick flytta ut ur huset och in i en
lägenhet.

– Det gjorde verkligen ont, för jag
älskade dem, förklarar Ellen långt senare
i • •••• •••••• •• •••••• ••• .

I terapistolen börjar Ellen inse vil-
ken smärta det orsakat henne att jämt
och ständigt gå omkring och oroa sig
för att vara ärlig. Hon beslutar sig för att
inte ljuga mer; Hon tänker komma ut
som lesbisk för medarbetarna på Ellen.

Att skriva en amerikansk situations-
komediserie kring en huvudkaraktär
som inte dejtar kan vara svårt och de
manusförfattare som anat att Ellen är
homosexuell har under många sena
kvällar på jobbet önskat att hon snart
ska komma ut. Därför mottar de flesta
av festens gäster Ellens ”avslöjande”
med glädje och uppspelthet. Men inte
alla. Manusförfattaren och producenten
Mark Driscoll tycker att idén att låta
Ellens karaktär komma ut är bra, men
anar redan under festens glada timmar
att cheferna på studion kommer vara
snabba med att dra i nödbromsen.

Under sommaren börjar Ellen föra
samtal med Disney som äger tv-bolaget
ABC, och alltså också Ellen. Mötena
tycks till en början flyta på bra, tills
Ellen inser att Disney-chefernas skämt-
samma ton inte är ett uttryck för för-
tjusning över den nya säsongens poten-
tial, utan snarare ett uttryck för att idén
uppfattas som just det - ett skämt. Hon
börjar storgråta, mitt under ett möte.

– Att vara 37 år gammal och känna
den sortens skam och att ingen skulle
tycka om mig om de fick reda på att jag
var gay, det är en ganska emotionell sak
att... att exponera sig själv för, berättar
hon senare för tv-journalisten Diane
Sawyer.

Michael Eisner,VD för The Walt
Disney Company, är rädd att när Ellen
väl har kommit ut kommer serien bli

en show om ”lesbianism” som den
breda, amerikanska allmänheten inte
kommer kunna relatera till. I augusti går
han emellertid tillslut med på förslaget,
med kravet att ”komma ut”-avsnittet
måste bli riktigt, riktigt bra. För att inte
läcka någon information ger man
avsnittet kodnamnet The Puppy
Episode.

Den 13 september annonserar tid-
ningen The Hollywood Reporter att
Ellen kommer komma ut som homo-
sexuell. Ingen vet vem som läckte infor-
mationen, men nyheten får stor upp-
märksamhet.Telefonerna hos ABC och
Disney ringer konstant, men bolaget
vägrar kommentera ryktena och attack-

eras snart av rasande evangelister.
Traditional Values Coalition är en av
många kristna organisationer som upp-
manar till bojkott av inte bara Ellen
utan hela Disney och snart överöses
företaget inte bara av telefonsamtal, utan
också brev. Disneys publicist Michael
di Pasquale läser i ett av breven:

–Vi vet att Gud hatar homosexuali-
tet, på grund av vad bibeln säger i
Första Moseboken 19:24 om Sodom
och Gomorra. Han fullkomligen för-
störde det. Sedan Disney rest sig över
Guds vilja (Andra Korinthierbrevet
10:5) returnerar vi all Disney-merchan-
dise vi äger och tänker bojkotta er tills
ni allierar er med Gud.

Paret som författat brevet, som
avslutas med ett hot om helvetets slu-
kande eldar, har bifogat en Nalle Puh-
docka som en gång tillhört deras 4-
årige son.

Ellens medarbetare oroar sig för
hennes säkerhet, men Ellen själv är mer
oroad över huruvida The Puppy
Episode verkligen kommer bli av. Hon
har stora problem med Disney och
ABC som velar fram och tillbaka och
hela tiden skjuter beslut kring om, när
och hur framför sig. Den 18 september

börjar säsong 4 av Ellen att sändas.
Tanken var ursprungligen att The
Puppy Episode skulle vara avsnitt 6 i
ordningen, men Disney ska i samma
veva ha ett aktieägarmöte och är rädda
att aktierna kommer att sjunka i värde.
Avsnittets öde fortsätter sväva i ovisshet.
Under tiden hintar Ellen i olika tid-
ningar och pratshower om att hon
kommer komma ut under säsongens
gång. I • ••••• ••• •• ••• • ••••• förklarar
hon att ”hela grejen blivit uppförsto-
rad”.

–Vi kommer introducera en ny
karaktär, en kille, och han heter Les
Bian.

Senare samma dag skämtar hon
vidare hos David Letterman och säger

att ”karaktären får reda på att hon är
libanes”.

Förespråkare för homosexuellas rät-
tigheter aktiverar sig på nätet och snart
drunknar Disney i en ny sorts brev, som
uppmuntrar ABC till att låta Ellens
karaktär komma ut. Under tiden publi-
cister och sekreterare hos Disney rörs
till tårar av vad de läser oroar sig Ellen
för att förlora karriären.

– Jag tror alla i den här branschen
vill bli omtyckta, du är beroende av att
andra människor tycker om dig för att
tjäna ditt uppehälle, förklarar hon flera
år senare i en intervju.

Ellen känner sig inte omtyckt. Hon
har hoppats att hon, genom att komma
ut, ska kunna släppa den skam hon burit
på allt för länge. Istället har det blivit
tvärtom. Under hela hösten har hon
dagligen blivit påmind om att hennes
sexuella läggning anses vara kontroversi-
ell, provocerande och just skamfull. I
januari får Ellens självförtroende ännu
en hård smäll när ABC flyttar hennes
serie till en senare sändningstid och
överväger att pausa den. Hennes tåla-
mod testas, för att snart brisera. Under
ett specialavsnitt, som gästas av en rad
rockstjärnor, sjunger hon en låt tillsam-
mans med Bonnie Raitt när hon plöts-

ligt ändrar texten och utbrister ”I'M
GAY!”. Publiken, övertygad om att den
just nu bevittnar "komma ut"-avsnittet,
blir fullkomligt galen och applåder och
jubelrop sköljer över Ellen.ABC får
panik, konfiskerar filmen och klipper
bort hennes bekännelse, men Ellen kän-
ner sig ändå nöjd över att ha fått lätta
sitt hjärta för studiopubliken.

I början av februari 1997 börjar tea-
met bakom Ellen skissa på The Puppy
Episode. Efter att ha fått grundupplägget
OK:at uppifrån skriver de snabbt klart
manuset. Den 14 februari får Disney
manuset, och gillar det inte. Dean
Valentine, chef för Disneys TV-del, säger
till och med att han hatar det.
Författarna skriver om manuset och
lyckas få den nya versionen godkänd av
Disney.The Puppy Episode är nu ett
tvådelat avsnitt, som ska avsluta den fjär-
de säsongen. Castingarbetet börjar, och
man anlitar den hyllade skådespelerskan
Laura Dern för att spela Ellens kär-
leksintresse.

Den 3 mars är det dags för så kallad
table reading, då skådespelarna samlas
kring ett bord för att för första gången
läsa sina repliker tillsammans. Rummet
är fullt av människor, och stämningen är
glad och uppsluppen. När det är dags att
repetera in scenerna blir det svårare.
Scenen där Ellen kommer ut är emotio-
nell och varje gång hon ska yttra sin
replik ”I'm gay” börjar hon gråta.

Den 5 mars avslutar ABC sex måna-
der av spekulationer när de annonserar
att Ellens karaktär kommer komma ut.
Tre dagar senare börjar inspelningarna
och publiken är enormt förväntansfull.
När orden ”jag är gay” lämnar Ellens
läppar möter den dem först med tystnad
och sen följer fullkomlig galenskap -
publiken skriker rakt ut i 2 - 4 minuter.
Stämningen är i det närmaste extatisk
när den fullsmockade lokalen plötsligt
måste evakueras. Ett bombhot har mot-
tagits.

Den 14 mars återupptas inspelning-
arna. Oprah Winfrey har anlitats för
att spela Ellens psykolog. När hon
anländer för att spela in sina scener får
hon se den del av avsnittet som tidigare
har spelats in och blir så rörd att hon
faller i gråt.
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t

Ellen
AV jenny ahonen

Kvällen den 6 juni 1996 är det fest hemma hos Ellen DeGeneres. Hon har bjudit in manusförfattare och
producenter för att diskutera upplägget av den fjärde säsongen av sitcom-serien Ellen. Ellen har något att berätta,
något hon vet kommer påverka seriens, och sin egen, framtid...

I Alabama, samlas 3000 människor 
för att se programmet tillsammans

sedan ABC:s station där beslutat 
att inte visa avsnittet.

Ellen 3  14-02-21  15.50  Sida 43

      

n Laura Dern fick inga jobb efter
komma ut-avsnittet trots att hon
just varit nominerad för en Oscar.
Oprah winfrey har aldrig någonsin

överösts med så många hatfulla 
reaktioner - och ellens 
telefon slutade ringa...

Ellen är värd fär
Oscarsgalan 
den 2 mars

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

    



re månader tidigare har Ellen
börjat gå i terapi. Sessionerna blir
en djupdykning i hennes själsliga

inre. För terapeuten berättar hon om sin
religiösa styvmor som inte längre ville
ha kvar henne i sitt hem efter att Ellen
berättat för sin pappa att hon är homo-
sexuell. Styvmodern trodde, och ville
inte, att Ellens sexuella läggning skulle
påverka hennes två små döttrar och
Ellen fick flytta ut ur huset och in i en
lägenhet.

– Det gjorde verkligen ont, för jag
älskade dem, förklarar Ellen långt senare
i • •••• •••••• •• •••••• ••• .

I terapistolen börjar Ellen inse vil-
ken smärta det orsakat henne att jämt
och ständigt gå omkring och oroa sig
för att vara ärlig. Hon beslutar sig för att
inte ljuga mer; Hon tänker komma ut
som lesbisk för medarbetarna på Ellen.

Att skriva en amerikansk situations-
komediserie kring en huvudkaraktär
som inte dejtar kan vara svårt och de
manusförfattare som anat att Ellen är
homosexuell har under många sena
kvällar på jobbet önskat att hon snart
ska komma ut. Därför mottar de flesta
av festens gäster Ellens ”avslöjande”
med glädje och uppspelthet. Men inte
alla. Manusförfattaren och producenten
Mark Driscoll tycker att idén att låta
Ellens karaktär komma ut är bra, men
anar redan under festens glada timmar
att cheferna på studion kommer vara
snabba med att dra i nödbromsen.

Under sommaren börjar Ellen föra
samtal med Disney som äger tv-bolaget
ABC, och alltså också Ellen. Mötena
tycks till en början flyta på bra, tills
Ellen inser att Disney-chefernas skämt-
samma ton inte är ett uttryck för för-
tjusning över den nya säsongens poten-
tial, utan snarare ett uttryck för att idén
uppfattas som just det - ett skämt. Hon
börjar storgråta, mitt under ett möte.

– Att vara 37 år gammal och känna
den sortens skam och att ingen skulle
tycka om mig om de fick reda på att jag
var gay, det är en ganska emotionell sak
att... att exponera sig själv för, berättar
hon senare för tv-journalisten Diane
Sawyer.

Michael Eisner,VD för The Walt
Disney Company, är rädd att när Ellen
väl har kommit ut kommer serien bli

en show om ”lesbianism” som den
breda, amerikanska allmänheten inte
kommer kunna relatera till. I augusti går
han emellertid tillslut med på förslaget,
med kravet att ”komma ut”-avsnittet
måste bli riktigt, riktigt bra. För att inte
läcka någon information ger man
avsnittet kodnamnet The Puppy
Episode.

Den 13 september annonserar tid-
ningen The Hollywood Reporter att
Ellen kommer komma ut som homo-
sexuell. Ingen vet vem som läckte infor-
mationen, men nyheten får stor upp-
märksamhet.Telefonerna hos ABC och
Disney ringer konstant, men bolaget
vägrar kommentera ryktena och attack-

eras snart av rasande evangelister.
Traditional Values Coalition är en av
många kristna organisationer som upp-
manar till bojkott av inte bara Ellen
utan hela Disney och snart överöses
företaget inte bara av telefonsamtal, utan
också brev. Disneys publicist Michael
di Pasquale läser i ett av breven:

–Vi vet att Gud hatar homosexuali-
tet, på grund av vad bibeln säger i
Första Moseboken 19:24 om Sodom
och Gomorra. Han fullkomligen för-
störde det. Sedan Disney rest sig över
Guds vilja (Andra Korinthierbrevet
10:5) returnerar vi all Disney-merchan-
dise vi äger och tänker bojkotta er tills
ni allierar er med Gud.

Paret som författat brevet, som
avslutas med ett hot om helvetets slu-
kande eldar, har bifogat en Nalle Puh-
docka som en gång tillhört deras 4-
årige son.

Ellens medarbetare oroar sig för
hennes säkerhet, men Ellen själv är mer
oroad över huruvida The Puppy
Episode verkligen kommer bli av. Hon
har stora problem med Disney och
ABC som velar fram och tillbaka och
hela tiden skjuter beslut kring om, när
och hur framför sig. Den 18 september

börjar säsong 4 av Ellen att sändas.
Tanken var ursprungligen att The
Puppy Episode skulle vara avsnitt 6 i
ordningen, men Disney ska i samma
veva ha ett aktieägarmöte och är rädda
att aktierna kommer att sjunka i värde.
Avsnittets öde fortsätter sväva i ovisshet.
Under tiden hintar Ellen i olika tid-
ningar och pratshower om att hon
kommer komma ut under säsongens
gång. I • ••••• ••• •• ••• • ••••• förklarar
hon att ”hela grejen blivit uppförsto-
rad”.

–Vi kommer introducera en ny
karaktär, en kille, och han heter Les
Bian.

Senare samma dag skämtar hon
vidare hos David Letterman och säger

att ”karaktären får reda på att hon är
libanes”.

Förespråkare för homosexuellas rät-
tigheter aktiverar sig på nätet och snart
drunknar Disney i en ny sorts brev, som
uppmuntrar ABC till att låta Ellens
karaktär komma ut. Under tiden publi-
cister och sekreterare hos Disney rörs
till tårar av vad de läser oroar sig Ellen
för att förlora karriären.

– Jag tror alla i den här branschen
vill bli omtyckta, du är beroende av att
andra människor tycker om dig för att
tjäna ditt uppehälle, förklarar hon flera
år senare i en intervju.

Ellen känner sig inte omtyckt. Hon
har hoppats att hon, genom att komma
ut, ska kunna släppa den skam hon burit
på allt för länge. Istället har det blivit
tvärtom. Under hela hösten har hon
dagligen blivit påmind om att hennes
sexuella läggning anses vara kontroversi-
ell, provocerande och just skamfull. I
januari får Ellens självförtroende ännu
en hård smäll när ABC flyttar hennes
serie till en senare sändningstid och
överväger att pausa den. Hennes tåla-
mod testas, för att snart brisera. Under
ett specialavsnitt, som gästas av en rad
rockstjärnor, sjunger hon en låt tillsam-
mans med Bonnie Raitt när hon plöts-

ligt ändrar texten och utbrister ”I'M
GAY!”. Publiken, övertygad om att den
just nu bevittnar "komma ut"-avsnittet,
blir fullkomligt galen och applåder och
jubelrop sköljer över Ellen.ABC får
panik, konfiskerar filmen och klipper
bort hennes bekännelse, men Ellen kän-
ner sig ändå nöjd över att ha fått lätta
sitt hjärta för studiopubliken.

I början av februari 1997 börjar tea-
met bakom Ellen skissa på The Puppy
Episode. Efter att ha fått grundupplägget
OK:at uppifrån skriver de snabbt klart
manuset. Den 14 februari får Disney
manuset, och gillar det inte. Dean
Valentine, chef för Disneys TV-del, säger
till och med att han hatar det.
Författarna skriver om manuset och
lyckas få den nya versionen godkänd av
Disney.The Puppy Episode är nu ett
tvådelat avsnitt, som ska avsluta den fjär-
de säsongen. Castingarbetet börjar, och
man anlitar den hyllade skådespelerskan
Laura Dern för att spela Ellens kär-
leksintresse.

Den 3 mars är det dags för så kallad
table reading, då skådespelarna samlas
kring ett bord för att för första gången
läsa sina repliker tillsammans. Rummet
är fullt av människor, och stämningen är
glad och uppsluppen. När det är dags att
repetera in scenerna blir det svårare.
Scenen där Ellen kommer ut är emotio-
nell och varje gång hon ska yttra sin
replik ”I'm gay” börjar hon gråta.

Den 5 mars avslutar ABC sex måna-
der av spekulationer när de annonserar
att Ellens karaktär kommer komma ut.
Tre dagar senare börjar inspelningarna
och publiken är enormt förväntansfull.
När orden ”jag är gay” lämnar Ellens
läppar möter den dem först med tystnad
och sen följer fullkomlig galenskap -
publiken skriker rakt ut i 2 - 4 minuter.
Stämningen är i det närmaste extatisk
när den fullsmockade lokalen plötsligt
måste evakueras. Ett bombhot har mot-
tagits.

Den 14 mars återupptas inspelning-
arna. Oprah Winfrey har anlitats för
att spela Ellens psykolog. När hon
anländer för att spela in sina scener får
hon se den del av avsnittet som tidigare
har spelats in och blir så rörd att hon
faller i gråt.
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Ellen
AV jenny ahonen

Kvällen den 6 juni 1996 är det fest hemma hos Ellen DeGeneres. Hon har bjudit in manusförfattare och
producenter för att diskutera upplägget av den fjärde säsongen av sitcom-serien Ellen. Ellen har något att berätta,
något hon vet kommer påverka seriens, och sin egen, framtid...

I Alabama, samlas 3000 människor 
för att se programmet tillsammans

sedan ABC:s station där beslutat 
att inte visa avsnittet.
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n Laura Dern fick inga jobb efter
komma ut-avsnittet trots att hon
just varit nominerad för en Oscar.
Oprah winfrey har aldrig någonsin

överösts med så många hatfulla 
reaktioner - och ellens 
telefon slutade ringa...

Ellen är värd fär
Oscarsgalan 
den 2 mars
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– Jag kan inte fatta att ni gör det
här, det här är så fantastiskt, utbrister
hon och fortsätter med att tacka Ellen-
teamet för att de låter henne vara en
del av ”det här” innan hon bjuder de
på en tårta där det står ”Good for you -
you're gay"” - en referens till en replik i
avsnittet där Ellens karaktär säger
”ingen ger någonsin någon en tårta där
det står 'så bra för dig, du är gay'”.

På en Oscarsfest den 25 mars träf-
far Ellen skådespelerskan • • • •
• • • • • .Anne, som aldrig tidigare dejtat
en tjej säger senare till Diane Sawyer:

– Hela min kropp blev som luft, allt
blev dimmigt, utom Ellen.

Efter att först ha blivit obekväm av
Annes framfusiga sätt låter Ellen henne
senare följa med hem efter festen. Ellen
bor tillsammans med sin mamma, som
blir förvånad när Ellen plötsligt kom-
mer hem med en tjej hon aldrig träffat
förut.

I början av april flyttar Anne in hos
Ellen och i samma veva kommer Ellen
ut i Time. På tidningens framsida står
det i stora bokstäver ”Yep, I'm gay”.
Den konservativa pastorn •• ••• • • •• • ••
kallar henne ”Ellen DeGenerate”.

Den 30 april är det äntligen dags
för The Puppy Episode att sändas. I
Birmingham,Alabama, samlas 3000
människor för att se programmet till-
sammans sedan ABC:s station där beslu-
tat att inte visa avsnittet.Tillsammans
med 42 miljoner andra amerikaner runt
om i landet ser de Ellen komma ut på
bästa sändningstid.ABC och Disney
jublar över tittarsiffrorna. De ger Ellen
en flaska vin och säger ”hey, we did
great”. ”You're welcome”, svarar hon.

Den 7 september vinner Ellen en
Emmy för ”bästa manus” för The
Puppy Episode. Hon håller ett rört
tacktal:

– Wow! Tack så mycket allihop! Jag
accepterar det här å alla människors
vägnar därute, särskilt unga tonåringar
som tror att det är något fel med dem
för att de är gay. Det är inget fel med er!
Låt aldrig någon få er att skämmas över
vilka ni är!

ABC förnyar serien och den 24 sep-
tember börjar den nya säsongen visas.
Protesterna från de kristna aktivisterna
kvarstår, och nu verkar de ha fått säll-
skap från oväntat håll - en rad homo-
sexuella och förespråkare för homo-
sexuellas rättigheter kallar serien för
”för gay”.

– Varje show idag handlar om les-
bianism. Håll käft! Var bara rolig!”, upp-
manar • ••• • •• • • medan • • • • • • • •
säger att Ellen ”är så gay att det exklu-
derar en stor del av vårt samhälle”.

För att lugna massorna annonserar
ABC att serien kommer ta ”bebissteg”
vad gäller utforskningen av ”homosexu-
ella teman”, men Ellen har en annan
plan. – Jag hade sagt hela tiden att
jag inte ville att serien skulle fokusera
på att vara 'för gay' och det var, du vet,
min rädsla, min inre homofobi av att
'jag vill inte vara den lesbiska tjejen',
berättar hon senare i en tv-intervju.

– Sen började jag själv utvecklas,
och förändras, och började fundera över
'vad är det för fel med att låta serien
fokusera på att vara gay?'.

ABC svarar med att sluta marknads-
föra Ellen och märker sex av säsongens

avsnitt med så kallade ”parental adviso-
ries” - strax innan avsnitten sänds visas
texten "”THIS PROGRAM CONTA-
INS ADULT CONTENT. PAREN-
TAL DISCRETION IS ADVICED” i
stora bokstäver. • • • • •• •• • •, chef för
ABC, menar att det är hans ansvar att
varna föräldrar för kontroversiellt inne-
håll. Samtidigt visar kanalen om och
om igen en trailer för • ••• •• •••••• •••
där den manliga huvudkaraktären sliter
tag i en annan mans slips, väser ”shut up
and kiss me” och drar ner oerhörda
skrattsalvor samtidigt som texten
”ROMANCE!” ironiskt blinkar i rutan.

Femte säsongens första avsnitt får
bara 12 miljoner tittare, och siffrorna
fortsätter dala. Den 11 mars spelas sista
avsnittet in. Den 23 april ställer ABC in
Ellen. Ingen ringer och berättar för
Ellen, hon får istället ta del av nyheten
via sin assistent. I en tv-intervju frågar
Diane Sawyer om hon har något svar på
den kritik som menar att serien blev
"för gay".

– Jag har insett att man inte bara
kan komma ut och säga 'ja, jag är gay'

och sen springa raka vägen tillbaka till
garderoben, förklarar Ellen.

– Jag får brev där det står 'det där var
för gay, du har gått för långt' och jag får
brev där det står 'jag tänkte ta livet av
mig, men tack vare dig gjorde jag inte
det, tack'.Vilket [av dessa brev] är vikti-
gast?

Efter att Laura Dern deltagit i The
Puppy Episode fick hon inga jobb
under ett och ett halvt års tid, trots att
hon just varit nominerad för en Oscar.
Hemma hos Ellen slutade telefonen
ringa. Pengarna började ta slut och hon
kände sig rädd och deprimerad. Hon
jobbade inte på 3 år.

– Jag visste att om jag kom ut skulle
jag kanske förlora min karriär, men jag
gjorde det inte för min karriärs skull, jag
gjorde det för att leva i min sanning. Jag
tänkte 'jag vill inte leva och bära på
någon skam över huvud taget, jag borde
vara stolt över vem jag är', berättade
Ellen för Oprah inför deras gemensam-
ma tidningsomslag för O Magazine, som
kom till efter att Ellen fört en intensiv
kampanj i • •••• •••• •• •• •• •••••• ••• ,

idag en av USA:s största talkshows.
– Folk trodde att ingen skulle titta

på det eftersom jag är öppet gay och de
sa 'vad har hon gemensamt med de
hemmafruar som tittar på daytime-TV?'
och 'ingen kommer titta på en lesbisk
kvinna'. Ett tag trodde vi verkligen inte
att någon skulle köpa talkshowen.

Oprah har i sin tur har berättat att
hon aldrig någonsin, varken före eller
efter, överösts med så många hatfulla
reaktioner som när hon spelade psyko-
logen i The Puppy Episode.

2002 lanserades sajten • ••••• •••• •••• ,
som fokuserar på hur homo- och
bisexuella kvinnor porträtteras i media.
Sajt-namnet är, såklart, en referens till då
Ellen ”kom ut”.

Idag är Ellens karriär starkare än
någonsin.Tittarsiffrorna för hennes talk-
show The Ellen DeGeneres Show är
höga (här i Sverige sänds programmet i
kanal 5).Vid sidan av att vara en av
amerikansk tv:s mest populära program-
ledare, har hon också hunnit medverka i
flera reklamkampanjer för bland annat
Covergirl. 2008 gifte hon sig med skå-
despelerskan • • •••• •• • •• • •••, som
varit hennes flickvän sedan 2004.
Dessutom har Ellen blivit en omtyckt
konfrencier för olika evenemang och
den 2 mars kommer hon att vara värd
för Oscarsgalan - för andra gången.

”Folk trodde att
ingen skulle titta

på det eftersom
jag är öppet gay”
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ego
med stefan nilsson

Månadens 
fluga
Danska Vanilla Fly gör coola posters,
vykort och prints. Ett löfte eller bara
nåt att rama in för våren kanske?
Perfekt för gästrummet.

www.vanillafly.dk

Månadens 
doftljus
Jag älskar doftljus. I alla fall doftljus
som luktar nåt annat än pretentiös och
vanilj. Här ett doftljus från Ms. Betty i
USA som man kan köpa via Etsy.com
http://www.etsy.com/shop/BadAssCandles

Månadens 
Kunglig
Royal Flush och allt det där... Nu kan
du spela kungligt med fyra av kung-
afamiljerna i Europa.Våra svenska
kungligheter är så klart med.

www.donkey-products.com

Månadens 
glans
Alla vill ha sånt där Hollywood-hår.
Ett steg närmre stjärnglansen är att
spraya håret med en hårolja för extra
skydd och glans. Marc Anthony
Marocco Dry Styling Oil använder
keratin, olivolja och arganolja för att
stärka hårsäckarna och främjar på så
sätt ett starkare och sundare hår.

www.marcanthony.com

Månadens träning 
Beach 2014 hägrar. Svenska Ljung har gjort det lättare att komma iväg till stranden
med en ny kollektion badkläder. Mums.

www.ljung.net

Månadens 
nej nej nej 
Det är slaskigt, blött och snöigt ute så
när vi kommer hem till varandra så tar
vi självklart av oss skorna. Men se för
guds skull till att ha hela och rena
strumpor. Om du har hål på strumpan
så är det nästan bättre att du gör en
”Ernst” och tar av dig strumporna
också och kavlar upp byxbenen och
spatserar frejdigt fram. Eller går hem.

Månadens snygglåda
You’re so damned tidy and handsome. Kunde ha varit mitt motto. Men alla killar
behöver en snygg låda att lägga rakhyvel, kam och tandtråd i. Lanseras nu till våren.

www.kitsch.se
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Månadens vuxentröja
H&M är svenskt och syndigt. Borde kanske ha en egen varningstext på?? Den här trö-
jan kan bli din för 199 kronor.
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SIP IT WITH 
STYLE 
MY FRIEND
This package includes room, 
our amazing breakfast buffet with 
homemade bread, fresh juice, waffles and 
much more, two glasses of Champagne 
or a alcohol-free drink at the bar and 
late check-out (14:00).

Stay with us before August 31st, 2014.

Use the code QX-weekend when 
booking at nordiclighthotel.se



Hans bror har vänt sig emot honom och potentiella pojkvänner skräms iväg av hans 
engagemang. Men 22-årige Stevan Milivojevic vägrar ge upp kampen för alla HBT-personer
i Montenegro, som i år för första gången har arrangerat Pride.

AV tobias eriksson

taden Podgorcia i Montenegro.
”Stevo! Stevo!” Rösten skär genom

sorlet. Stevan Milivojevic vet precis
vem den tillhör – hans egen bror. Han försö-
ker att inte låta sig påverkas, fortsätter i stället
att tala till alla som samlats.

Han tittar ut över deltagarna och demon-
stranterna och ser då också sin bror, på andra
sidan, bland dem som hatar, bland dem som
med stenar och slagord vill tysta HBT-rörel-
sen.

– Det var så klart jobbigt att se honom
där. Min bror är med i olika högerextrema
grupper och jag vet att han även var med och
förstörde under Pride i Belgrad 2010. På
grund av hans val i livet har vi förlorat kontak-
ten, men jag kan inte slösa min energi på
honom. Samtidigt kommer min dörr alltid att
stå öppen för honom, om han ändrar sig, säger
Stevan Milivojevic.

Stevans bror och de övriga 2 000 demon-
stranterna lyckades inte stoppa Montenegros
första Prideparad som ägde rum i kuststaden
Budva den 24 juli förra året. 80–90 personer
gick i marschen som arrangerades av organisa-
tionen LGBT Forum Progres.

– Polisen fick till slut evakuera oss med
hjälp av båtar. Folk kastade stenar, glas och sto-
lar på oss, men som tur är skadades ingen all-
varligt.

Några månader senare träffar QX Stevan
på organisationens kontor i huvudstaden
Podgorica. Det har varit en turbulent tid.
Uppmärksamheten i samband med Pride – det
ordnades för övrigt i Podgorica i oktober
ytterligare en Prideparad – har gjort att hoten
och våldet mot HBT-personer ökat.

Dagen innan vår intervju fick dessutom
Zdravko Cimbaljevic, Montenegros första
offentligt homosexuella man, nog och hoppa-
de av som chef för LGBT Forum Progres. År
av hot och misshandel blev till slut för mycket.
Han har nu lämnat Montenegro och på obe-
stämd tid bosatt sig i Kanada.

Kvar är 22-årige Stevan Milivojevic – en
av cirka fem offentligt öppet homosexuella i
landet – som nu ska bära HBT-rörelsen på sian
späda axlar. Intill honom på kontoret ligger

hamstern Maja, som är allt annat än smal, och
vilar. Maja har fått så mycket mat att hon blivit
för tjock för att kunna motionera i hjulet som
står i hennes bur.

På grund av den anonyma och tysta tillva-
ron som homosexuella i landet tvingas föra
trodde Stevan länge att han var ensam. På sin
19-årsdag kunde han inte hålla tyst längre.
Han bjöd in sina vänner, drack sig full och
berättade. Det har han aldrig ångrat.

– Min familj och mina vänner har accep-
terat mig och stödjer mitt arbete. Så länge jag
har deras support är priset inte för högt, trots
att det nog är många som inte är intresserade
av att dejta mig just på grund av mitt engage-
mang och vad det innebär, säger Stevan som
dagligen får ta emot hot och som även miss-
handlats flera gånger, trots att han är försiktig
och nästan aldrig rör sig ute ensam.

Han har blivit nedslagen, långt innan han
ens kom ut offentligt, bara för att han har sett
annorlunda ut, inte passat in i normen, haft lila
skjorta, udda frisyr.

– Jag har varit i Stockholm en gång och då
blev min gayradar helt förvirrad. Där klär sig
alla så ”fabulous” att jag nästan började tro att
alla var gay, säger han och skrattar.

– Det var så annorlunda mot i
Montenegro.
Alla jag mötte i
Sverige såg så
lyckliga ut, jag
som alltid trott
att ni var kyliga
personer. Det
är snarare vi
som är depri-
merade.

Men trots
det och trots

att han intensivt hatar värme tänker han inte
överge sitt kall och sitt land.

– Homofobin i samhället är enormt stort.
Det här är en lång process och vi måste ha
tålamod. Men vi är här och vi kommer inte att
försvinna. Om det inte finns de som är annor-
lunda och vägrar hålla tyst, kommer det aldrig
att förändras. Man kan inte vänta på andra.

Har ni stöd från myndigheterna?
– Ja, det tycker jag. Polisen gör ett bra

jobb, de flesta polismän är faktiskt coola.
Nästan halva Montenegros polisstyrka (1 907
av 4 300) var till exempel på plats under para-
den i Podgorica. Och regeringen presenterade
i maj i år en strategi för att förbättra livet för
HBT-personer i landet. Det går sakta framåt.

Vilka motarbetar er mest?
– Domstolarna, men framför allt kyrkan.

Efter Pride i Budva gick prästerna ut och
renade staden med heligt vatten! Och i en tv-
intervju jämställde Amfilohije (den serbisk-
ortodoxa kyrkans starke man i Montenegro)
homosexualitet med pedofili, så nu har vi
stämt honom för diskriminering.

Stevan börjar fingra på sin mobil och hål-
ler sedan upp en bild på Amfilohije.

–Visst påminner han om Sauroman? säger
Stevan och ler.

Och precis som för Frodo i ”Sagan om
ringen” väntar en lång och mödosam vand-
ring, med många hinder och mäktiga fiender,
för ”Stevo” innan målet är nått. Det är ju han
som i väntan på konungens återkomst, på att
Zdravko Cimbaljevic en dag kommer tillbaka,
nu ska visa vägen. I Frodos fall hette målet
Mount Doom. För ”Stevo” gäller det att i det
kuperade Montenegro bestiga det svåraste ber-
get av dem alla – Mount Fördom.

Hans resa har bara börjat.

Montenegro blev självständigt den 15 juni 2006
och har drygt 600 000 invånare. Landet gränsar till
Serbien,Albanien, Kosovo, Bosnien och Kroatien.
Huvudstaden heter Podgorcia.
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Hans bror har vänt sig emot honom och potentiella pojkvänner skräms iväg av hans 
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stranterna och ser då också sin bror, på andra
sidan, bland dem som hatar, bland dem som
med stenar och slagord vill tysta HBT-rörel-
sen.

– Det var så klart jobbigt att se honom
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är jag ringer superstylisten
och Topmodelcoachen Jonas
Hallberg har en värmebölja

precis nått Kapstaden och det är
fyrtio grader i skuggan. Jonas sitter
konstant framför fläkten, men
måste snart lämna den för att spela
in de sista avsnitten av nya säsong-
en • •• •• •••••• •••••• för TV3.

En säsong som på många sätt
blir annorlunda.Till vår lycka blir
det nämligen en mixad tävling den
här gången då Sverige tar efter den
senaste Top Model-trenden och
blandar in manliga modeller i täv-
lingen. Serien kommer dessutom
att rulla måndag till torsdag, med
utmaningar måndagar och tisda-
gar, plåtningar på onsdagar och
elimineringar på torsdagarna.

Jonas Hallberg är tillbaka som
coach och mentor, och vid sin sida
har han Caroline Winberg som
programledare.

– Jag har fått så bra respons
från folk, både på stan och på
Facebook och twitter, och jag äls-
kar att jobba med det här! Nu
kändes det också extra kul efter-
som det kom in killar och vi skulle
spela in nere i Sydafrika där jag
varit  en del tidigare. Det är fan-
tastiska miljöer och det blir något
nytt för tittarna. Deltagarna bor i
ett stort lyxigt mansion, och vi
plåtar med vilda djur, det blir
dragshow och en jävla massa cra-

zyness från min sida. Det blir en
galen säsong!

Hur har det varit att spela in i
Sydafrika?

– Mycket bra, men det är
också en rätt märklig plats.
Kapstadens kärna är lite som en
glasbubbla där det bara bor vita
människor i fina rika områden.
Personligen så föredrar jag andra
afrikanska länder som Tanzania

eller Kenya där det är mer genuint
afrikanskt. Det är konstigt att vara
på en kontinent där majoriteten av
befolkningen är mörk, men var
man än går här så ser man bara
vita människor. Men Sydafrika är
up and coming och börjar bli
populärt att göra saker i. Just nu är
till exempel halva Hollywood här
eftersom man spelar in den nya
• ••• ••••-filmen här.

Jonas berättar att dagarna är
långa och varma men de fantastis-
ka miljöerna väger upp. Efter två
säsonger i LA känns det fräscht
och nytt med en stad som erbjuder

helt andra saker. Och att det kom-
mit in ett gäng snygga killar gör
inte saken sämre.

– Thank God att det äntligen
kommer in lite muskler i mitt liv!
Äntligen har jag nåt härligt att titta
på. Mixen av killar och tjejer är
också väldigt bra för programmet
då det uppstår helt andra intriger.
Det blir både fightande och lite
love.

Jonas har sett den amerikanska
omgången med tjejer och killar,
men var inte jätteimponerad.

– Jag tycker de gjorde för löjli-
ga saker, där allt handlade om att

de skulle kyssas och komma
varandra nära på olika sätt.
Modellande handlar inte om sånt.
Jag tycker vi fått till tävlingsmo-
mentet bättre. Och jag är otroligt
stolt att vi som andra land gör tje-
jer mot killar. Det innebär att
andra Top Model-länder kommer
att kolla på oss innan de kanske
gör samma sak.

Har du varit med och tagit ut
killarna som tävlar?

– Nja, det har kanalen och
produktionen gjort. Men jag har
varit med mot slutet och haft bra
koll. Det blir en bra mix av killar,

boys
boys
boys

boys
boys
boys
Jonas bjuder in killar
till Top Model
– ”Thank God att det äntligen kommer in lite muskler i mitt
liv!” Jonas Hallberg är minst sagt entusiastisk över den nya
säsongen av Top Model Sverige som nu drar igång på TV3
och där man även blandat in manliga modeller i serien.

AV ronny larsson FOTO Johnny Wohlin/TV3
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alltifrån lite mer skinny till riktiga
muscle boys.

Är det fortfarande kul att till-
bringa så mycket tid med din
polare Carro Winberg?

– Ja, det är jättebra. Men vi
jobbar så mycket och har inte
umgåtts så mycket privat,Vi hin-
ner inte eftersom vi går om
varandra schemamässigt hela tiden.

Under tiden i Sydafrika har
Jonas bott i en lägenhet nära gay-
området Green Point.

– Det är lite som ett afrikanskt
San Francisco och ett mycket trev-
ligt och skönt community. Men än

en gång, väldigt vitt. Så när jag
hittade en svart gaybar var ingen
gladare än jag. Jag var superpoppis
där och hade hur kul som helst
och kände mig jättevälkommen.
Det var fantastiskt kul! Men det är
inte så att man går hem med folk
hur som helst från gayställena.
Sydafrika har ändå problem med
brottslighet, och landet har enormt
höga siffror när det gäller hiv. Jag
är väldigt försiktig av mig.

Så du är singel?
– Ja, men jag är öppen för för-

slag! Jag är verkligen redo för att
träffa någon mysig och gullig kille

som jag kan göra sådana där var-
dagliga saker med, som att äta
helgfrukost med, se film eller bråka
om vem som ska diska (skrattar).
Än så länge är det lilla Chiquita
(Jonas chihuahua) och jag. Just nu är
hon hos min kk i Los Angeles och
övar på sin spanska. Chiquita är
numer trespråkig. jag pratar svens-
ka med henne, hon bor i LA och
mina latinos pratar spanska med
henne. Och just nu kan hon mer
spanska, så när jag kommer hem
är det grymt stor blattevarning på
henne.

När Jonas avslutar Top Model-

inspelningarna väntar ännu ett
stort uppdrag. Han ska nämligen
bli talesman för Maybelline New
York i Sverige. Så han flyger hem
till Stockholm för att i början av
mars besöka Åhléns för lite meet &
greet och prata mascara.

– Att en 42-årig fjolla får ett
Maybelline-kontrakt är inte så van-
ligt. Så det känns fantastiskt att gå
samma väg som en av mina abso-
luta favoritmodeller Christy
Turlington. Men där slutar nog lik-
heterna (skrattar).

Jonas på Instragram:
@stylistjonashallberg

-25-
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jugotvåårige Sebastian Lysén är född i Falun, och flyttade till
Stockholm efter gymnasiet. Hemstaden blev för liten för honom och
han ville vidga sina vyer i storstan. Nu är han en av de manliga

modellerna i Top Model Sverige och den 190 cm långe Sebastian kom med
av en slump när hans kompis tipsade produktionen om honom.

- Jag blev inkallad och fick berätta lite om mig själv, och
ta bilder. Jag tror de gillade mitt trygga och självsäkra

sätt, jag bjuder gärna på mig själv och är väldigt
driven.

Sebastian är precis som flera av de andra
killarna ett relativt oprövat kort i
modellbranschen men hoppas att Top Model
Sverige öppnar dörrar for honom.

- Jag tycker nog att jag är rätt mång-
sidig som modell. Jag är varken Prada-
smal eller bitigt hunkig, så jag funkar i
många sammanhang och är anpassnings-

bar.
Top Model Sverige ska rulla fyra

dagar i veckan under våren och vi
kommer att få följa deltagarna betyd-
ligt mer ingående än tidigare Top
Model-säsonger. Men det blir inte som
den amerikanska varianten där Tyra
Banks gång på gång försökte skapa
kärleksintriger och tjafs.

- Det är fokus på våra utma-
ningar och plåtningar, och inte alls
lika dramatiskt och kommersiellt
som den amerikanska varianten,
berättar Sebastian.

Hur var sammanhållningen
mellan er manliga modeller?

- Vi kom bra överens och de
andra killarna var sköna. Jag visste
inte riktigt hur de skulle reagera på
att jag är gay, men det var inga
problem alls. Det kanske berodde på
att jag också är väldigt trygg i mig

själv och avslappnad i vem jag är.
Och hur var Jonas?
- Han är fantastisk. Han var precis lika genu-

in och rolig utanför rutan som när kamerorna
rullar. Man kunde prata med honom och han
bjöd verkligen på sig själv.

Vilket är ditt drömjobb inom modellan-
det?

- Att jobba med Armani eller Givenchy. Jag
kan se mig själv på en billboard för dem om
några år. Jag måste bli lite mer man först (skrat-

tar).

Han heter Sebastian och är en av modellerna i Top Model
Sverige. Och ja, han är både öppet gay - och singel.

Namn: Sebastian Lysén. Ålder: 22. Bor: Stockholm. Civilstånd: Singel. Vilken kroppsdel är du mest
nöjd med? Mitt ansikte.Vem är världens snyggaste man? Sean O´Pry. Det dyrast plagget du köpt?
Tigerskor för 3000 kr. Då känner du dig som snyggast? När jag gjort mig i ordning för att gå ut och
festa. En känd person du fått höra att du är lik? Andreas Lundstedt, när jag var snaggad. Vad har du
för last? Mjökchoklad. Det första jag lägger märke till hos en kille? Längden. Jag är lång (190 cm),
och gillar killar som är lika långa. Beskriv dig naken med ett ord? Flawless.

Sebastian 
är vår man i 
Top Model Sverige
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allt
om QX
Gaygala
2014
Nilla Fischer blev galans drottning. Måns Zelmerlöw galans kung. 
Och trots att galan inte hade någon Kronsprinsessa på plats i år så blev
Gaygalan 2014 en stor succé som toppades av två tjejer från Ryssland!

FOTO christian hagward

en 16:e upplagan av QX
Gaygala blev en av de allra
bästa, trots att det inte fanns

någon från Kungahuset på plats i år.
För det var den stora frågan innan
galan, hur skulle vi toppa
Kronprinsessan Victoria från förra
året?

Men först, konferencier Måns
Zelmerlöw! Elegant, snyggt och med
trygg hand ledde han Gaygalan på
ett förträffligt sätt. Med humor och
värme, med nakenchock (när han
gled in helnäck på en Wrecking Ball)
och gayflirt i amerikansk fotbolls-
dräkt för dagen rosa med paljetter,
bar mage och med nummer 69 på
bröstet - Måns blev Kung Måns och
hyllades stort för sin insats.

Några av höjdpunkterna under
galan: Öppningsnumret med Måns,
fyra sjömän och ”hela gayvärlden”
bestående av 22 personer på scenen i
”Natt i Moskva” som gick över i
Village Peoples ”In the navy” som
fått ny text av Calle Norlén och nu
hette ”Propaganda”. Måns sjöng om
att världen behöver mer gaypropa-
ganda, inte mindre. Succéöppning!
Hela Gaygalan hade för övrigt en
rysk underton, från start till slut.

Petra Marklund skapade allsångs-
magi på Cirkus när hon framförde
”Händerna mot himlen” med start
ute i publiken som klappade och

stod upp under hela låten. Emma
Green Tregaro fick en av kvällens
längsta applåder när hon tog emot
priset för Årets Hetero och skratten
smattrade i bänkraderna när Lars-
Åke Wilhelmsson först parodierade
Danmarks vinnarlåt ”Teardrops” för
att sedan göra Robin Stjernberg.
Och när den riktiga Robin gjorde
Lars-Åke sällskap på scenen stod

publiken upp och jublade.
Jubel blev det även när Caroline

Seger berättade att hon ”faktiskt
legat med de flesta i landslaget” då
hon delade ut pris med Nour El-
Refai. Lousie Boije af Gennäs och
Mian Lodalen återförenades för en
kväll och delade ut pris och Mian
passade på att berätta att Louise och
Mian inte är så olika som man kan
tro - för medan Louise pluggade på
Lundsberg så gick Mian hemmafru-
linjen i Jönköping: ”och på så sätt
lärde vi oss båda hur man hanterar
ett strykjärn”…

Christer Lindarw passade på att
göra alla uppmärksamma på att
transpersoner inte innefattas i hets-
lagstiftningen och drämde näven i

bordet och sa att det var en skandal.
Publiken höll med.

Killarna i Golden Power från
Ungern framförde ett akrobatnum-
mer som fick de flesta i publiken att
både famla efter kameran och hålla
andan. Maken till muskler och
kroppskontroll har vi sällan skådat.
Priscilla framförde ett nummer från
sin prisbelönta show, Laleh sjöng om
”En stund på jorden˝ och Peter
Jöback framförde ”Annars vore jag
inte jag” efter att Barbro Westerholm
fått QX Hederspris bland annat för
att hon för 35 år sedan såg till att
sjukdomsstämpeln på homosexualitet
försvann i Socialstyrelsens diagnosre-
gister.

När Jonas Gardell fick pris för
Årets Bok gick han runt på scenen
och letade efter någon innan han tog
mikrofonen och ropade ”Victoria?”.
Men i år kom ingen prinsessa till
galan. I år kom istället två coola
ryska tjejer och hela Cirkus stod upp
och jublade åt Nadeshda och Maria
från Pussy Riot när de gjorde entré!
”Vi önskar att vi hade en sån här
gala i Ryssland” sa de och delade ut
pris till Årets Homo som gick till
fotbollsstjärnan Nilla Fischer som
tackade sin fru och sa att det här var
den roligaste gala hon nånsin varit
på - ever!

en 16:e upplagan av QX
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Zelmerlöw! Elegant, snyggt och med
trygg hand ledde han Gaygalan på
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hyllades stort för sin insats.

Några av höjdpunkterna under
galan: Öppningsnumret med Måns,
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Village Peoples ”In the navy” som
fått ny text av Calle Norlén och nu
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Lars-Åke sällskap på scenen stod

publiken upp och jublade.
Jubel blev det även när Caroline
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legat med de flesta i landslaget” då
hon delade ut pris med Nour El-
Refai. Lousie Boije af Gennäs och
Mian Lodalen återförenades för en
kväll och delade ut pris och Mian
passade på att berätta att Louise och
Mian inte är så olika som man kan
tro - för medan Louise pluggade på
Lundsberg så gick Mian hemmafru-
linjen i Jönköping: ”och på så sätt
lärde vi oss båda hur man hanterar
ett strykjärn”…

Christer Lindarw passade på att
göra alla uppmärksamma på att
transpersoner inte innefattas i hets-
lagstiftningen och drämde näven i

bordet och sa att det var en skandal.
Publiken höll med.

Killarna i Golden Power från
Ungern framförde ett akrobatnum-
mer som fick de flesta i publiken att
både famla efter kameran och hålla
andan. Maken till muskler och
kroppskontroll har vi sällan skådat.
Priscilla framförde ett nummer från
sin prisbelönta show, Laleh sjöng om
”En stund på jorden˝ och Peter
Jöback framförde ”Annars vore jag
inte jag” efter att Barbro Westerholm
fått QX Hederspris bland annat för
att hon för 35 år sedan såg till att
sjukdomsstämpeln på homosexualitet
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Årets Bok gick han runt på scenen
och letade efter någon innan han tog
mikrofonen och ropade ”Victoria?”.
Men i år kom ingen prinsessa till
galan. I år kom istället två coola
ryska tjejer och hela Cirkus stod upp
och jublade åt Nadeshda och Maria
från Pussy Riot när de gjorde entré!
”Vi önskar att vi hade en sån här
gala i Ryssland” sa de och delade ut
pris till Årets Homo som gick till
fotbollsstjärnan Nilla Fischer som
tackade sin fru och sa att det här var
den roligaste gala hon nånsin varit
på - ever!
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”Vi önskar att vi
hade en sån här
gala i Ryssland”
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Golden Power från Ungern
fick många i publiken att
både hålla andan och hålla
för ögonen...

VINNARNA PÅ 
GAYGALAN 2014:
Årets Homo/bi/trans: Nilla
Fischer. Årets Hetero: Emam
Green Tregaro. Årets Drag:
Björn Kjellman. Årets
Gayställe: Kolingsborg. Årets
Keep up the good work:
Sean Kelly. Årets Artist:
Peter Jöback. Årets Svenska
låt: Avicii ”Wake me up”.
Årets TV-program: Eurovision
Song Contest. Årets TV-stjär-
na: Gina Dirawi. Årets Bok:
Jonas Gardell ”Torka 
aldrig tårar utan handskar”.
Årets Utländska låt:
Macklemore & Ryan Lewis
”Same Love”. Årets Scen:
Priscilla. QX Hederspris:
Barbro Westerholm. 
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VINNARNA PÅ 
GAYGALAN 2014:
Årets Homo/bi/trans: Nilla
Fischer. Årets Hetero: Emam
Green Tregaro. Årets Drag:
Björn Kjellman. Årets
Gayställe: Kolingsborg. Årets
Keep up the good work:
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Christer Lindarw delade 
ut pris till Årets Drag

Peter Jöback sjöng
”Annars vore jag inte jag”

Återförenade igen, Louise Boije
af Gennäs  och Mian Lodalen

Caroline Seger och 
Nour El-Refai

Barbro 
Westerholm 
fick QX 
Hederspris

Maria och Nadezda från Pussy Riot

Petra Marklund fick Cirkus att lyfta Emma Green Treagro blev Årets Hetero

Nicola och Lars-Åke Wilhelmsson
framför Danmarks vinnarbidrag
”Teardrops” (från After Darks
show)

Flatorna från SVT-
serien ”Flator”

QXGaygala2014

Sissela Kyle fick ta
emot jubel

Kevin Walker och Efva Attling Laleh framförde 
”En stund på jorden”

Öppningsnumret 
”Propaganda” 
med Måns Zelmerlöw 
med flera

Divorna” från Priscilla

Gina Dirawi

Fredrik och Birgitta från 
”Hela Sverige bakar”
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Kung Måns

Kolingsborg blev Årets Gayställe

o SVT-
or”

Lars-Åke
Wilhelmsson som
Robin Stjernberg

Nakenchocken! Vid ett tillfälle
kom Måns inglidande på en
Wrecking ball helt naken...

Army of Lovers

Årets Scen: Priscilla

Sean Kelly fick priset
”Årets Keep Up the
Good Work”

Årets Homo: Nilla Fischer

QXGaygala2014

”Divorna” från Priscilla

Gina Dirawi
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Christer Lindarw delade 
ut pris till Årets Drag

Peter Jöback sjöng
”Annars vore jag inte jag”

Återförenade igen, Louise Boije
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Red
Carpet
på QX 

Gaygala
foto jonas Norén

Mark och Jonas Stefan Löfven och
Carin Jämtin

Alcazar Nilla Fischer (t.h.) med 
flickvännen Maria.

Sean Banan 
och Robin

Tove Styrke

Marie Serneholt, Micael Bindefeld
och Sofia Wistam

Tranzmission

Nominerade Bögministeriet var på plats

Rickard
Söderberg

Isak och 
Roberth Fearon

Rikard Wolff och Efva Attling

Erik Rapp kom
med mamma Sara

Bredbandsbolaget-
Kenny 

och ICA-Magnus

Judit och Judit

Robert Hannah (t.h.) med 
pojkvännen Nicklas

Titti och Roger,
men ingen Ola...

Delar av Priscilla-
ensemblen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Red
Carpet
på QX 

Gaygala
foto jonas Norén

Mark och Jonas Stefan Löfven och
Carin Jämtin

Alcazar Nilla Fischer (t.h.) med 
flickvännen Maria.

Sean Banan 
och Robin

Tove Styrke

Marie Serneholt, Micael Bindefeld
och Sofia Wistam

Tranzmission

Nominerade Bögministeriet var på plats

Rickard
Söderberg

Isak och 
Roberth Fearon

Rikard Wolff och Efva Attling

Erik Rapp kom
med mamma Sara

Bredbandsbolaget-
Kenny 

och ICA-Magnus

Judit och Judit

Robert Hannah (t.h.) med 
pojkvännen Nicklas

Titti och Roger,
men ingen Ola...

Delar av Priscilla-
ensemblen
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Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

This is not 
 just a Rosé.

 It’s Mionetto.
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When Mionetto �lls your glass, 
it’s not just the fresh and fruity aroma 
of an inimitable Sparkling Rosé 
to conquer your taste.
And it’s not just its subtle peach 
blossom pink color, whose nuanced 
perlage plays with purple re�ections, 
to capture your gaze.
Because in your glass there’s all the 
expression of style and quality born in 
Italy in 1887 to fascinate the world.

Mionetto Spumante Rosé Extra Dry
Art no: 77002 - Alcohol level: 11,5% vol.
www.bestallmionetto.nu 

http://www.henkell.se
http://www.henkell.se
http://www.henkell.se
http://www.mionetto.com
http://www.mionetto.com
http://www.mionetto.com
http://www.bestallmionetto.nu


tt bra vårtecken, trots
att den flyttar på sig,
tycker jag är Påsken,

och just i år kommer den väl-
digt sent så är det bara att hålla
tummarna att sol och lite
värme följer med på köpet.
Min födelsedag infaller mitt i
denna religiösa högtid och jag
har redan funderingar på om
det ska bli en lång brunch
på landet för att fira.
Vilken fantastiskt bra
anledning att få äta många
och stora bitar
Prinsesstårta. Marsipanen
blir gul istället för grön
och vips så är det en födelse-
dagstårta med påsktema. En av
anledningarna till att just pås-
ken är en favorit hos mig är att
den känns så lagom i det
mesta. Man kan pynta lite
lagom, maten är god och man
behöver inte göra en uppsjö av
rätter för att alla ska vara
nöjda, helt enkelt en passande
högtid i landet lagom!

Visst är det lite tidigt för
påsktips men tänk så förberedd
du kommer att vara.

Som skåning är det ingen
påsk utan ”äggapickning”.
Detta har jag med framgång
introducerat i storstaden och
ett kul inslag vid påskbordet.
Jag färgar alltid mina ägg med
lökskal, de får en fin gulbrun
färg om du lägger skal från
vanlig gul lök i vattnet när
äggen kokar.

Alla tar sina färgade och
kanske dekorerade ägg (något
man kan låta gäs-
terna göra, dessu-
tom blir det en
bra bordsplace-
ring) I äggpick-
ning tävlar man
två och två. Den
ena håller sitt ägg
i handen och den
andra slår med sitt
ägg mot den
medtävlandes ägg.

Den vars ägg inte går sönder
vinner. Man byter att vara den
som slår eller håller och båda
ändar på ägget är med i täv-
lingen. När ens båda ändar har
gått sönder är man ute ur
leken och de kring bordet som
har en hel ända kvar fortsätter
att ”picka” tills det är en vin-
nare kvar. Äggen går sedan lätt
att skala och passar utmärkt till
sillen som jag tycker är ett
måste på påskbuffén. På min
buffé blir det även gravad lax
och en lammstek.Allt detta går
att förbereda och en potatissal-
lad eller grönsallad till detta
och du har en god brunch
eller buffé.

avoritfrukterna, eller en bortglömd purjolök,
blir soppor, smoothies och frozen yoghurts
på inte mer än ett klick. Detta gör

SoupMakern till den mest mångsidiga och ombytliga
varelse jag mött.

Philips SoupMaker ser visserligen ut att komma
från planeten mars, men den gör
alltjämt de andra köksartiklarna
överflödiga när både jag och min
mars-mage ropar av ha-begär. På
cirka 20 minuter har den gjort en
varm soppa och fungerar även som
en vanlig mixer.

Finns att klicka hem på
Philips.se för dryga tusenlappen! 

ar du turen att få tillbringa några dagar i
Bangkok har jag två restaurangtips att ta
med.

Mitt nya nu är att inga visitkort från något
ställe får åka med hem om de inte lever upp till
de förväntningar jag hade och en upplevelse man
gärna vill dela med sig av.Två kort som har legat
kvar ett tag nu är ”Bussaracum” och ”Once upon
a time”. Båda serverar traditionell thaimat av hög
kvalitet där den förstnämnda är lite tjusigare och
den andra är en aning enklare och har en mysig
trädgård som du sitter i. På Bussaracum får du
smaka av styrkan på din Tom Yam soppa innan
den serveras, det kallar jag service.

•• ••••••• • •••• • •• ••• ••• •••• ••• •• ••••• •••••

&enbög
köket

med håkan svensson

”Som skåning är
det ingen påsk

utan ‘ägga-
pickning’”

Visst är det lite tidigt för påsktips, men...

e

f

god morgon 
våren, är du
vaken?

n är det inte avgjort och
du har fortfarande chan-
sen att fira finalen(eller

dränka dina sorger) i en
Schlager Prosecco. Ett torrt,
ungdomligt mousserande vin
med fruktiga inslag som gröna
äpplen, päron, persika och cit-
rus. Den ligger i beställnings-
sortimentet och har artikelnr.
77111 och kostar 86 kr. Skynda
att beställa så får ni även en
italienare i finalen...

ä
Finalbubbel

låmig och hålögd.
Nyvaken och plufsig.
Som ett led i all längtan

bjuder God Morgon in dig och
våren till en frukost på sängen.

En frisk lemonad av renaste
karaktär får vem som helst att
lämna täcket en medvetslös sön-
dag. Och det bästa: den finns att
köpa väl kyld för 19,90:-.

God morgon våren, vakna!

klickstarta
magen

H

g

hett i 
bangkok
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Det är inte heller en omöj-
lighet att grillen får komma
fram under tidig vår, jag var på
föreläsning där man pratade om
mattrender där  det bland annat
berättades att vi är ett grillande
folk och det bara ökar. En
annan växande trend är att
odla, att kunna säga att man
själv har sått dillen och satt sin
potatis får allt större betydelse.
Anledningarna till detta är flera
men förutom avkoppling och
intresse vill också alltfler veta
vad det vi stoppar i oss kommer
ifrån och innehåller. En både
bra och trevlig trend tycker jag.
Kolla in ICAS utökade sorti-
ment av allt för trädgård och

odling, har
redan lagt
fram deras
trädgårdska-
lender i min
väntan och
längtan till
våren.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

    



www.elonsthlm.se

VI HAR KOLL PÅ HEMEL, KÖK OCH TVÄTT SEDAN 1956!

Sveavägen 122   tel 08-234800
Folkungagatan 69   tel 08-642 8724 

V
i reserverar oss för slutförsäljning. V

issa bilder är endast illustrationer.

Erbjudandet gäller i dessa utvalda Elonbutiker:

GÅR EJ ATT KOMBINERA MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER RABATTER. 

Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!

Pimpa köket!

Sthlm

På hela vårt stora 
småelssortiment!

V
i reserverar oss för slutförsäljning. V

issa bilder är endast illustrationer.

Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!

Pimpa köket!

På hela vårt stora 
småelssortiment!

Pimpa köket!Pimpa köket!

På hela vårt stora 
Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!

VI HAR KOLL PÅ HEMEL, KÖK OCH TVÄTT SEDAN 1956!Erbjudandet gäller i dessa utvalda Elonbutiker:

Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!

VI HAR KOLL PÅ HEMEL, KÖK OCH TVÄTT SEDAN 1956!

Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!

VI HAR KOLL PÅ HEMEL, KÖK OCH TVÄTT SEDAN 1956!

Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!Passa på! Gäller vid ett köptillfälle, på en produkt och t.o.m. 31 mars 2014!

http://www.elonsthlm.se


WWW.EKENSTAM.COM

SÖDERMALM 3:A 104 + 12M2 
tre etage • balkong • sjöutsikt

PRIS:  7.475.000 KR/BUD  AVGIFT:  4 359 KR/MÅN 
ADRESS: LORENSBERGSGATAN 1A, 5 TR (HISS) VISNING: SÖNDAG 2/3 15.15-15.45

ANSVARIG MÄKLARE: JÖRGEN OLSSON  TELEFON: 070-733 01 01

ekenstam 
FAST IG H ETSMÄKLARE 

--

http://www.ekenstam.com


WWW.EKENSTAM.COM

SÖDERMALM 3:A 104 + 12M2 
tre etage • balkong • sjöutsikt

PRIS:  7.475.000 KR/BUD  AVGIFT:  4 359 KR/MÅN 
ADRESS: LORENSBERGSGATAN 1A, 5 TR (HISS) VISNING: SÖNDAG 2/3 15.15-15.45

ANSVARIG MÄKLARE: JÖRGEN OLSSON  TELEFON: 070-733 01 01

ej Nils, du har synts i rutan
nu på svt ett par månader,
hur har det varit?

– Det har varit kul. Nytt jobb, ny
stad. Det är väldigt intressant att vara
en del av en nyhetsredaktion, och
överraskande roligt att peka på moln
på en skärm. Sen är det kul att upple-
va Stockholm och vara turist i staden
man bor i.

Känner folk igen dig på stan?
– Det händer emellanåt.
Hur kändes det första gången...?
– Epic! Det var ute på ett ställe på

Liljeholmen i Stockholm när jag skulle
beställa en öl. Någon kom fram och sa
att jag var ett trevligt sällskap på mor-
gonen. Jag blev såklart glad.

Hur kommer det sig att man blir
meteorolog?

– Alla meteorologer är nog fasci-
nerade av väder och det ska gärna
vara mycket väder, storm och så. Jag
blev även meteorolog för att jag gillar
matte och fysik.

Hur skulle du beskriva dig med
en mening?

– En enkel man är nog den bästa
beskrivningen.

Hur många gaykompisar har du?
– Inga.
Inte nån?
– Nej, jag har inga kompisar som

är gay, mer bekanta.
Kollade du på Gaygalan på TV?
– Jag såg bara en del av reprisen

och några kortare klipp från olika
sidor. Men jag såg nog det viktigaste,
Pussy Riots deltagande och priset till
Emma Green Tregaro. Det visar på
galans betydelse.

Vem bestämmer vad du ska ha på
dig i tv?

– Vi har stylister som hjälper oss
att skaffa en liten garderob. Det är en
halv kandidatexamen att veta vad som
funkar i TV. Men det lämnar ändå lite
utrymme för ens personliga smak.
Min brun-beiga kavaj är favoriten just
nu, känns som den ger extra förtroen-
de till prognosen.

Har det hänt nåt jobbigt i direkt-
sändning än?

– Första gången i direktsändning
var jag inte riktigt flygfärdig.
Mikrofonen var inte på, men det
hjälpte världens snällaste nyhetsankare
mig med, Ulf. Men sen när jag skulle
visa prognosen blev det fel med kar-
torna också.

Något du bävar för ska hända?
– Nej. Det är trots allt bara väder.
Vad gör du helst en lördagskväll?
– En lördagskväll spenderar jag

helst med min Julia, eller med vänner.
Ost och vin får gärna vara med i bil-
den på ett eller annat sätt.

-43-
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AV Anders Öhrman AV Peter Knutson

”Han kommer med solsken till
mig, han kommer med solsken till
mig”... Nils Holmqvist är SVT’s
senaste tillskott bland meteorolo-
ger och efter årets gråaste månad
nånsin känns det skönt att han
skiner som en sol i rutan. Nils är
vår Straight’n great den här måna-
den, trots att han inte känner en
enda homo...

Namn: Nils Holmqvist. Ålder: 27. Yrke: Meteorolog. Bor: Malmö och Stockholm. Civilstånd: Familj bestående av flickvän och katt. Kollar du på Melodifestivalen?
Nej, det är dåligt med det i år. Vilken är din favoritlåt från Melodifestivalen genom åren? Diggi-loo diggi-ley. Senaste gnolade låt: ”Chvrches” med The mother we share.
Film jag gillar: Blandat, Anchorman 2 roligaste på länge. En TV-serie jag följer slaviskt: Game of thrones. Dricker helst på krogen: mörk öl eller rött vin.

Nils 
Holmqvist
”Han kommer med solsken till
mig, han kommer med solsken till
mig”... Nils Holmqvist är SVT’s
senaste tillskott bland meteorolo-
ger och efter årets gråaste månad
nånsin känns det skönt att han
skiner som en sol i rutan. Nils är
vår Straight’n great den här måna-
den, trots att han inte känner en
enda homo...

Nils 
Holmqvist
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redagen den 7 mars öppnar Wonk
Stockholm. Japp, Malmös mest
populära gayhäng har ynglat av

sig och intar storstaden med skön stäm-
ning, heta bartenders och bra dj:s.

QX kollade läget med Wonks Joe
Nilsson, inför premiären.

Hur kommer det sig att ni öpp-
nar i Stockholm?

– Det är en ren slump. En vän i
Stockholm kontaktade mig och sa att det
fanns en lokal som stod tom och att äga-
ren ville göra om det till gayklubb. Så jag
tänkte det var värt att åka upp och kolla.
Jag gillade lokalen även om vissa saker
behövdes göras om för att få den rätta
WONK-känslan. Så just nu fixas det för
fullt inför premiären. Lokalen kommer
även döpas om till WONK så inga andra
klubbar kommer att husera där.

Så, var kommer ni ligga?
– WONK Stockholm ligger på

Kungsgatan 15 vid Stureplan. Jag gillar

verkligen lokalen med två våningar och
uteservering. Läget är centralt med stors-
tadspuls.

Hur ofta kommer ni ha öppet,
och vilka öppettider kör ni?

–Vi kommer till en början med att
ha öppet fredagar och lördagar. Premiär-
kvällen kör vi 22-05, annars är det 22-03
som gäller.

Hur kommer klubben att vara?
– Wonk Stockholm kommer att vara

ganska likt som det är i Malmö. Det
kommer att vara två dansgolv och två
barer, uteservering med sprittillstånd så
man kan njuta av sin drink undertiden
man tar en rökpaus från dansgolvet.

Vilken typ av musik satsar ni på?
– Det beror lite på vilka dj:s som

spelar, men ett golv med kommersiell
house och ett med 80/90/00-tals musik.
Fasta dj:s är Christoffer Földes, som spe-
lar på Wonk i Malmö, och Daniel Olsson
som startade som dj på Wonk innan han

flyttade till Stockholm. Sen har jag bokat
in gäst-dj:s från London, bland annat
MisWhite, Steven Redant och Adam
Turner.

Ni är kända för att ha snygga

bartenders i Malmö, fortsätter ni
med det i huvudstaden också? Och
var hittar du hunkarna?

– Självklart fortsätter vi med det! I
Malmö började det med att vi hade en
liten bar där jag hade en kille som ville
jobba i bar överkropp och det blev
succé, så vi fortsatte med det i alla barer.
Nu skulle jag kunna ha 30 anställda till
som jobbar i bar överkropp. Folk söker
jobb där hela tiden på grund av det! I

Stockholm fick jag hjälp av mina högra
händer Peter och Max så vi har fått
ihop ett riktigt grymt och hunkigt team.
Ni kommer inte bli besvikna.

Kommer du att vara närvarande

i Stockholm eller pendla?
– Jag kommer att vara där så ofta jag

kan lär bli en hel del pendlande, men det
kommer även finnas klubbansvarig på
plats då jag inte är där.

Kommer det finns någon hus-
druga på samma sätt som i Malmö?

– Husdruga och snygga bartenders är
ju ett signum för WONK då klubben är
döpt efter en druga, så det kommer det
garanterat att finnas…

f
Wonk öppnar i Stockholm

”vi har fått ihop ett riktigt 
grymt och hunkigt team. 

Ni kommer inte bli besvikna” 

AV ronny larsson FOTO Jonas Norén
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QX gaygalan samarbetspartners

Konferencier
Måns Zelmerlöw

Artister/prisutdelare
Nadezhda Tolokonnikova och
Maria Alekhina (Pussy Riot)

Petya Verzilov
Sissela Kyle

Louise Boije af Gennäs
Mian Lodalen
Fredrik Axling

Christer Lindarw
Lars-Åke Wilhelmsson

A� er Dark-gänget
Jenny Strömstedt
Ste� o Törnqvist
Priscilla-casten
Ambassadeur

Laleh
Peter Jöback

Alla i öppningsnumret

Army of lovers
Gravitonas

Golden Power
Robin Stjernberg
Petra Marklund

Birgitta och Fredrik (Hela
Sverige bakar)
Efva Attling

Kevin Walker
Nour El-Refai
Caroline Seger

Tjejerna från TV-serien ”Flator”

Personal
Tine Matulessy
Hans Marklund
Per Johansson
Helena Björk

Hence von Zweigbergk
Stefan Måneskiöld

Peter Moltin

Lars Ahlman 
Charlotta Darnell

Sara Hellgren 
Missis Green 

Jonathan Österlund 
Jens-Peter Johansson

Johan Glassel
Juliette & Adele

Bo Runfast
Lars Lifvendal
Emelie Arledal

Sebastian Arvidsson
Fredrik Manuel 

Pontus Formgren
Calle Degerfors

Georg G
John Augustsson
Claes Hälsning 

Lauri Hallivouri
Fredrik Hedlöf

Anders Sundström

Mats Ryholm
Maria Gbg Almström

Lotta Andrews
Calle Degerfors

Rita Solli
Alexander Brus

Christine Lillejord
Daniel Olsson 

Magnus Jansson
Christer Broman
Peter Ludvigsson

Jonas Norén
Christian Hagward

Bo Göran Guldbrand med personal 
på Two Brands
Roger Morgan
Peter Englund

Andra hjältar
Holger Holgersson

Agne Olsson

Calle Norlén
Moa Svan

Marie Dimberg
Helene Wigren
Åsa Holmgren

Edward af Sillén
Systrarna Delselius, Mölnvik

Personalen på Cirkus
Personalen på Clarion Amaranten

Meter Film & Television
TV4

Christina Bredberg
Åsa Paues

Charlie Åberg
Johanna Boström Stone

Max Marklund

Tidningen QX vill tacka alla er som jobbade med Gaygalan och som såg till att det blev en 

fantastisk succé. Tack vare er hjälp och ert engagemang blev det en kväll och en natt vi 

sent kommer att glömma. Vi hörs om ett år igen...

WEEKEND I 
STOCKHOLM
Överraska någon du tycker om med en weekend i 
Stockholm. Upplev Sveriges bästa shopping, restauranger, 
klubbar, konserter och teatrar.  

Valfri helg (fredag-söndag) i Hotel Apartment för två personer 850:-/natt 
(Totalt 1 700:-) Priset inkluderar frukost samt avresestäd

Boka redan idag! 
08-51 80 00 00 | stockholm@skyhotelapartments.se | Lindhagensgatan 90 Stockholm

www.skyhotelapartments.se

mailto:stockholm@skyhotelapartments.se
http://www.skyhotelapartments.se
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FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Sanna Nielsen “Undo”
Ingenting kan väl stoppa super-
Sanna från att hamna i Köpen-
hamn?

2. Kylie Minogue & Enrique Igle-
sias “Beautiful”
Kanske det bästa som dessa artis-
ter fått ur sig de senaste fem åren.

3. Alvaro Estrella “Bedroom”
Årets bästa Melodifestival-låt 
försvann redan vecka ett - men vi 
dansar vidare.

4. Niklas Lind “Singel (Oskar Linn-
ros Remix)”
Linnros utför tunga elektriska 
underverk med originalets jazziga 
Bo Kaspers-pop.

5. Helena Paparizou “Survivor”
Vi älskar ju alltid en rejäl “jag ska 
jävlar visa att jag överlever utan 
dig” ballad.

6. Lily Allen “ L8 CMMR”
E�er den långa tystnaden släpper 
plötsligt Lily Allen en grym ny låt 
i månaden.

7. Josef Johansson “Hela natten”
Darin hade tagit den här grymma  
låten hela vägen till Köpenhamn.

8.  Lowell “�e Bells”
So�pop från Kanada som luktar 
Storbritannien och Nicola Roberts.

9. Ace Wilder “Busy Doin’ Nothin’”
Hennes förra singel låg på listan 
redan förra månaden - nu lär ni 
veta vem hon är!

10.  Udidit “C’mon & Däns”
Precis den typ av galenskaper 
som årets Melodifestivalstartfält 
saknat.
    ...but shut the fuck up:
Alla som gnällt på årets Melod-
ifestivallåtar
Det är programmet som varit kass. 
Låtarna håller klart högre klass 
än 2013.   
Sammanställd av Ken Olausson

Sanna säkrar stilen

“ett steg i en 
väldigt smart 

riktning”

Lea Michele
Louder

Glee-sångerskan har en fantas-
tisk röst och har gett oss gu-
domliga versioner, som i vissa 
fall blivit ännu bättre än origi-
nalen, i den extremt HBTQ-
vänliga succéserien. När första 
soloplattan nu kommer är 
förväntningarna därför såklart 
höga. Men resultatet blir dessväre en axelryckning. Singeln Can-
nonball, skriven av låtskrivarnas it-girl just nu, Sia, är bra men har 
inte gjort nåt väsen av sig på hitlistorna.Och här ser det inte ut att 
�nnas mycket av den vara n heller. Slätstruken Celine Dion-pop 
och klent balladmos skulle jag sammanfatta det hela. Synd på en så 
bra röst.                                                                            Ronny Larsson

Panetoz
Det blir vad du gör det till

Melodifestivalens gladaste 
gäng gick direkt till �nal med 
storfavoriten Sanna. Hurra 
säger jag. Nej, E�er solsken är 
ingen personlig favorit, men 
det var en otroligt viktig seger 
för festivalen att ett listaktuellt 
gäng funkar på schlagerscenen 
också.  Det öppnar för mer popgrupper i festivalen i framtiden. 
På den här debuten samsas festivalhiten med supersuccén Dansa 
pausa och singeln Vissla med mig och en röjig mix av afro, hiphop, 
och glatt solig pop. Det blir lite väl mycket barnkalas ibland, emn 
på det stora hela är det rätt lekfullt och svängigt.
                           Ronny Larsson

Sanna Nielsen
”Undo EP”

Sanna Nielsen är en av Sveriges 
mest folkkära artister men precis som 
många andra stjärnor som nått enorma 
framgångar inom Melodifestivalsscenen 
har hon inte lyckats göra så stora avtryck 
utanför. För även om hennes julskiva var 
den �ärde mest sålda plattan i Sverige i 
�ol så har hennes popplattor inte direkt 
ynglat av sig hits. Men nu ska bli ändring 
på det. För den här EP:n med fyra låtar 
ska göra Sanna till den relevanta artist 
hon förtjänar att vara. Och den är näm-
ligen ett steg i en väldigt smart riktning. 

Modern midtempopop varvas med stora 
ballader där Sanna får glänsa röstmäs-
sigt. Medryckande och poppiga Ready är 
en just en sådan midtempolåt som Celine 
Dion lätt skulle kunna ha satt tänderna 
i. Den låter som snyggt ett hopkok av allt 

kanadensiskan gett ut de senaste åren. 
You First Loved Me är en Josh Groban-
stor ballad där Sanna får visa upp alla 
sina höga toner. Men bäst i den här 
kvartetten är Rainbow, av Ina Wroldsen, 
Per Magnusson och David Kreuger. 

Det är en modern midtempoballad med 
Ryan Tedder-beats som Rihanna skulle 
kunna placera högt på den amerikanska 
Billboardlistan. En bra uppvärmning in-
för vad som komma skall. Hon har bara 
en liten tävling att vinna först....                      

          Ronny Larsson

Hela Ep:n det är ju bara 
fyra låta
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RONNYS TV

Schlagerresan
Att följa journalister 
och schlagerkändisar 
i en bil lät fruktans-
värt på pappret. Men 
A�onbladets Tobbe 
& Trus på väg mot 
en schlagerstad är 
beroendeframkallande. Speciellt 
med Rickard Engfors i bilen. 

Den här månaden kollar 
vi in Ellens Oscarsgala, 
lite otrohet och en svensk 
modell som coachar... 

�e Walking Dead
Jag ogillar starkt 
greppet att bara 
fokusera på vissa 
karaktärer i ett helt 
avsnitt. Det blir ju så 
seeegt. Men sen vill 
man bara skrika av 
upphetsning när det väl är bra! och 
jag älskar att karaktärerna lämnat 
�nkan och nu är ute på olika håll. 

Oscarsgalan 
På med galastassen, korka upp 
champagnesn och samla vän-
nerna kring tv:n. Natten mellan 
2 och 3 mars, 22.20-06.00 är det 
Oscarsgala i Kanal 9.  Ellen leder 
alltihopa!   2 mars, 22.20, Kanal 9

Betrayal
Upptagen man och upptagen 
kvina är otrogna och dras in i en 
mordhistoria där deras hemlighet 
kan röjas. Floppade i USA men är 
klart godkänd tv-spänning.

      3 mars 22.00. Kanal 11

�e Face UK
Modellvärldens svar på �e Voice 
har nu �yttat till Storbritannien. 
Naomi är med här också, nya i 
panelen är Erin O´Connor och 
svenska Caroline Winberg.          
                        4 mars, 20.00, Kanal11

Melodifestivalen
Låtarna är helt 
okej, och numren 
är snygga. Men allt 
däremellan är rug-
gigt dåligt. Vad är 
det för tomtar som 
jobbar med manuset 
och regin egentligen? 

Gotham
E�er halvlyckade Mar-
vel Agents of Shield 
kommer ännu mer se-
rietidningsdrama i tv-
form. Gotham handlar 
om Batman-stadens 
skurkar och unge 
polisen James Gordon 
som jagar dem.

Red Band Society (Fox)

Steven Spielberg producerar just nu 
piloten till en dramaserie om ett gäng 
kids som ligger på sjukhus och där 
blir bästisar. De är alla från olika hem 
och bakgrunder men lyckas hitta 
varandra under en jobbig tid i livet. 
En av de som vårdar kidsen är Nurse 
Jackson, som spelas av Oscarsvin-
naren Octavia Spencer från supersuc-
cén �e Help. Jag fullkomligt älskar 
Spencer och är övertygad om att hon 
kommer att gestalta Jackson, som inte 
tar skit från någon men vars hjärta 
bultar för baren, på ett ypperligt sätt. 
Längt!

Michelle Fairley i 24
I det mest chockerande 
avsnittet av Game of 
�rones förra säsong 
lämnade Michelle 
Fairley serien på ett 
dramatiskt sätt. Nu är 
hon tillbaka i rutan, 
som hård boss i come-
backande 24. I like!

How I Met Your Dad
Indiestjärnan Greta 
Gerwig spelar hu-
vudrollen i den här 
spino�en på den 
populära sitcomen som 
läggs ner i vår e�er 
åtta framgångsrika 
säsonger. Smart med 
en tjej i centrum.

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
Mars

Tv-trissen: Tre tv-nyheter som glädjer mig

TVå favoriter 
intar amerika!

D e har båda två vunnit pris på 
QX Gaygala, de har båda två 
ha� fram-

gångsrika serier på 
Kanal 5 och de är 
båda två uppskattade 
och roliga tv-brudar. 
Fantastiska Carina Berg och Christine 
Meltzer har nu fått en egen serie ihop 
där de åker genom USA i en röd cab för 
att tillsammans testa sina gränser. De 

kommer att färdas genom USA:s södra 
stater från Florida till Los Angeles, 

genom Louisiana, Texas 
och Las Vegas. Vi jublar 
över programidén och 
ser äntligen en kanal som 
vågar satsa på två kvin-

nor i centrum istället för alla grabb-
kombos som �nns. Go, Beltzer!                                                    
Berg & Meltzer i Amerika, TV3, 13 mars, 
21.00

“Duon Testar 
sina gränser 

i USA”
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Matthew McConaughey, Jared 
Leto och Jennifer Garner

FOKUS
FILM

Dallas Buyers Club

En pillermissbrukande cancersjuk 
morsa och en far som plötsligt förs-
vinner. Förutsättningarna för de tre 
systrarna som återvänder 
till sitt föräldrahem kunde 
varit bättre. Att de dessu-
tom verkar ha kärat ner sig 
i direkt olämpliga män underlättar 
inte. När man ser En familj så väcks 
ens egna familjetragedier till liv och 
samtidigt får man chans att skratta. 
Det är inte o�a man sitter och gap-
�abbar i en biosalong, särskilt inte åt 

skämt som berör cancer, homofobi 
och rasism. Det bästa med �lmen är 
de snabba replikski�ena när de där 

små vardagsbråken kommer 
upp till ytan. När jag hörde 
att Julia Roberts skulle vara 
med trodde jag att det var 

en mjäkig feelgood�lm jag skulle se. 
Men både hon och Streep visar upp 
ett högklassigt skådespeleri, och att 
de båda har chans att vinna varsin 
Oscar känns fullkomligt rimligt.                                                                 
                                         Maria Makar

”chans 
på oscar

VI LÄNGTAR!
Tammy
E�er att ha förlorat jobbet och fått 
för sig att hennes man är otrogen 
hoppar Tammy in i bilen med 
sin frspråkiga mormor för en an-
norlunda roadtrip där det mesta 
går fel. Med fantastiska Mellisa 
McCarthy, Susan Sarandon som 
mormorn,  och därtill Kathy Bates 
och Toni Collette ser detta galet 
lovande ut.  Premiär i sommar

Vi köper in
In Bloom
Den har kallats för en ameri-
kansk Weekend för sin trovärdiga 
skildring av ett homoförhållande. 
Kurt och Paul är ett lyckligt par 
som bor bra i Chicago, tack vare 
Kurts marijuana -business. Men en 
dag dyker en �irtig främling upp 
och snart är både det trygga parets 
förhållande, och deras liv i fara. 
Amerikansk indiepärla från 2013.

En familj: August Osa

Medan Jonas Gardell brutit 
tystnaden om AIDS-epidemin 
i Sverige så har den ena bra do-

kumentären e�er den andra om samma 
period i USA försökt få 10-talets ameri-
kaner att se vad som hände med homo-, 
bi- och transsexuella som kämpade, led 
och dog under Ronald Reagans AIDS-
ignorerande 80-tal. När nu den första 
stora, Oscars-hajpade �lmen i ämnet 
dyker upp kan det därför kanske kännas 
något snöpligt att hjälten är ett hetero-
sexuellt as som utför sina Schindlerska 
gärningar mot de AIDS-sjuka (till en 
början) mest för egen eller ekonomisk 
vinning, snarare än av någon form av 
godhet eller av politiskt ställningsta-
gande. Men låt gå. Det förringar ju inte 

att verklighetens Ron Woodroof, vars 
liv den här �lmen handlar om, hjälpte 
en massa människor när han själv blev 
sjuk och tvingades konfrontera både de 
amerikanska läkemedelsbolagen för att 
börja importera olagliga bromsmedicin-
er och sina egna fördomar om de män-

niskor som dog runt om honom i AIDS. 
Det förändrar inte heller att det här 
är en riktigt bra �lm med fullkomligt 
lysande skådespelarinsatser av Matthew 
McConaughey som spelar Ron, och av 
Jared Leto (båda Oscars-nominerade) 
som spelar den transsexuella Rayon 
som både �xar kunder och annorlunda 
värderingar åt den trångsynte Ron. 

Vinterns absolut viktigaste �lm, och 
förhoppningsvis den första av många i 
ämnet.                

         Ken Olausson

“Vinterns 
absolut 

viktigaste 
film” 

Meryl Streep, Julia Roberts, 



EN FILM AV JALIL LESPERT

BIOPREMIÄR 14 MARS



jortonåriga Mariia bor i
en liten by på den fin-
ländska landsbygden.

Det är 1980-tal och hon längtar
efter att livet ska börja. Så flyttar
Mimi dit. Det lyser om henne.
När Mariia ser på Mimi möts
hon bara av ljus ljus ljus. Det
sprakar och skiner om henne.
Men bortom ljuset finns där en
sorg så stor att den kan äta upp

allt. Förtära. Förgöra. Sorgen
hos Mimi är oförstörbar.

De blir bästa vänner. De har
en sommar tillsammans. En
sommar som en av dem sedan
måste hålla tyst om resten av

livet. De upplever kärlek och
svek och kamratskap och det
hetaste av begär.

Ljus ljus ljus är berättelsen
om en sommar där en flicka
tvingas möta sina demoner –
och den vuxenvärld hon ska bli
en del av. Men så möter hon
också kärleken. Den stora.
Kanske den största och enda?

Ljus ljus ljus är en roman

med ett unikt personligt tilltal,
ett språkligt fyrverkeri.
Berättarrösten trevar sig fram
ena stunden, sedan jublande
säker för att så vända direkt till
dig.

Huotaarinen fick Finlandia
junior 2011, det är Finlands
motsvarighet till Augustpriset,
för Ljus ljus ljus. Det förvånar
inte. Det är en helgjuten roman
skriven av en av vårt östra
grannlands mest etablerade
unga författare. Det är bara att
hoppas på att Gilla böcker fort-
sätter att ge ut henne.

”De blir bästa
vänner. De har

en sommar 
tillsammans.” 

f

böcker
ulrikas

”Ljus ljus ljus” Vilja-Tuulia Houtarinen (Gilla böcker)

Skamgrepp
- Femme-nistiska essäer
Ulrika Dahl
(Leopard)

Ulrika Dahl är väl etablerad både i vår akti-
vistiska lhbtq-värld och i genusakademien. Nu
knyter hon samman dessa storheter när hon ger ut
sina samlade essäer. Här närmar hon sig den hata-
de och dyrkade femininiteten från alla håll och
visar på nyskapande sätt att tänka kring och göra
femininitet. Det är smart, roligt och banbrytande.

Jag hoppas på många läsare och att det blir en klassiker – och då bara inte för
genusvetare.

Tack, Dr Doll!

En pojkes egen historia
Edmund White
Översättning:Thoma Preis
(Modernista)

En pojkes egen historia är en av gaylitte-
raturens vackraste klassiker.Allt Edmund
White har skrivit är mer än väl värt att
läsa men denna självbiografiska roman,
den första i en trilogi om hur det är att
växa upp som ung bög i 1940- och 50-
talets USA, är något av det bögigaste och
stilistiskt mest fulländade jag läst.

-60-

”Det är smart,
roligt och
banbrytande”

”en av gaylittera-
turens vackraste
klassiker”

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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#javlapajas

69 UTSÅLDA SHOWER!
FÅTAL BILJETTER KVAR!

”GARDELL ÄR UPPRÄTTELSENS APOSTEL” QX

”GARDELLS PAMPIGASTE FÖRESTÄLLNING NÅGONSIN”DN

”PUBLIKEN VÄGRAR SLUTA APPLÅDERA”SvD

”GENIAL GARDELL”GT   ”UNDERHÅLLNINGSPERFEKTION”UNT

”BRILJANT”AB ”BLÄNDANDE GARDELL”EXP ”OEMOTSTÅNDLIG”GP

Biljetter: www.ticnet.se, 077-170 70 70 samt www.lifeline.se

http://www.ticnet.se
http://www.lifeline.se
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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
Razmahal, Torsgatan 27, 
vard 11-22, lö-sö 16-22
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
Candy,  le Bon Palais
Barnhusgatan 12
Öppet fredagar 22-03
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. Bara 
för hiv-positiva män.
Wild Wednesday Glory,
huserar på BERNS, Galleri 
2.35:1 ons 23-03 
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,  
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, 

03-2013

OBS!
PAR ÄR

VÄLKOMNA
PÅ MANHATTAN!

FREE

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

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN

STOCKHOLM
MEMBERSHIP CLUB - DRESS CODE

SAT 29  MARCH
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Krono-
bergs-
parken

Tantolunden

Fåfängan

Vitabergs-

parken

Eriksdalslunden
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Heleneborgsg. 19, Tis 
09-15, Ons-Lör 09-16, Sön 
10-16
Lilla Caféet Fridhemspl. 
Drottningholmsv. 9, 
kl 10-18
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
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 Collection Hotel 
Tapto  Jungfrug 57
tel: 08 664 50 00
Clarion Hotel 
Amaranten 
Kungsholmsgatan 31
tel: 08 692 52 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 
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KOM UT!
KOM 2 BETALA FÖR 1
(ELLER KOM 100 OCH BETALA
FÖR 50!)*

KOM UT!KOM UT!
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(ELLER KOM 100 OCH BETALA
FÖR 50!)*
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Vill du boka bord:
Tel: 08 – 31 13 33

Mail: tellmewhy786@hotmail.com

Väl mött och smaklig spis!
Erbjudandet gäller till sista maj.

RAZMAHAL
Indisk restaurang

RAZMAHAL och Khawaja Hussan
hälsar alla QX-/Qruiser-medlemmar
välkomna med 20% rabatt på huvudrätt.

Ny meny sedan årsskiftet med äkta
indisk mat (starkt/milt/sött). Möjlighet 
för stora sällskap och för att sitta avskilt.

20%
rabatt

QX/Qruiser 
medlem

http://www.clarionsign.se
mailto:co.stockholm@choice.se
http://www.freyshotels.com
http://www.stockholm.se/ung-domsmottagningDAILY
http://www.stockholm.se/ung-domsmottagningDAILY
http://www.stockholm.se/ung-domsmottagningDAILY
mailto:tellmewhy786@hotmail.com
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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

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

4

7

2

Nyheter i butik 
och på nätet!

www.JensK.se

Vi älskar  
annorlunda.
Mornington Stravaganza, Boutiquehotell  
och Espressobar på Avenyn i Göteborg.  
Stolt Samarbetspartner till West Pride 2014.

Kungsportsavenyn 6 · mornington.se/goteborg

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

ibland måste mottagningen begränsas. 
  Vi finns på Hudkliniken, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Gröna Stråket 16

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

Du kan också komma för samtal 
eller frågor om säkrare sex

Vi kan förmedla kontakt med 
kurator och psykolog

Du kan även söka på vanliga  
Könsmottagningen Sahlgrenska, 

Gröna Stråket 16 
  

En mottagning för män som har 
sex med män samt transpersoner

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

För aktuella öppettider och 
telefonnummer:
www.sahlgrenska.se/su/hud

Vi kan erbjuda HIV-test 
med snabbt svar

För tidsbokning ring 031-3423442

mailto:m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se
http://www.sahlgrenska.se/su/hud


Orfeus 
KATARINA KARNÉUS 

Eurydike 
KERSTIN AVEMO  

Amor 
MIA KARLSSON

GÖTEBORGSOPERANS KÖR

GÖTEBORGSOPERANS ORKESTER 

DANSARE

Dirigent LAURENCE CUMMINGS  Regi DAVID RADOK 

 Scenografi  LARS-ÅKE THESSMAN  Kostymdesign KARIN ERSKINE

Ljusdesign TORKEL BLOMKVIST  Koreografi  HÅKAN MAYER

SPELAS T O M 11 APRIL

spirit

Titta, lyssna och läs mer om bl.a. Judinnan, Carmencita Rockefeller, 
Tosca och Northern (de) Lights på opera.se

Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00.

”Enastående följsamt och precist.” 
Sveriges Radio

”Det är helt genialt.” DN

Världspremiär 8 mars
Spelas t o m 12 april
Ett unikt möte mellan två av den nutida  
danskonstens absoluta mästare.

Koreografi Sidi Larbi Cherkaoui (Belgien)
och Saburo Teshigawara (Japan)

Biljettpris 75–320kr

After Dance Party efter världspremiären 
8 mars (kl 21–01) i GöteborgsOperans 
foajé. Med DJ Ost-David, Midaircondo och 
ÖFA:DANCEOKE. Fri entré. Åldersgräns 18 år. 
GöteborgsOperans Restaurang är öppen.
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BAR/CLUB
Wonk Amiralsgatan 23 

Lörd 23:30-05.   

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. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16,     

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

VI HAR
ÖPPET ALLA DAGAR!

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

BEE KÖK & BAR

4

5

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. 
Centrum för sexuell hälsa
Claesgatan 7, plan 3, vid 
Möllevången / Södervärn
            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

4

3

Frågor kring
hiv?

Vi finns här för dig!

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

Behöver du testa dig?
Har du frågor om säkrare sex? 
Behöver du bara prata med någon?

 Välkomna till oss på 
Centrum för sexuell hälsa!

Besök vår hemsida för mer information:
www.skane.se/sus/sexuellhalsa

6

7

http://www.beebar.se
http://www.gaymap.eu
http://www.noaksark.org
http://www.skane.se/sus/sexuellhalsa


THE OFFICIAL QUEEN TRIBUTE SHOW

B L U E  S M O K E  W O R L D  T O U R

MAX RAABE
PALAST ORCHESTER

20.9 GÖTEBORG LISEBERGSHALLEN
22+23.9 STOCKHOLM CIRKUS

27-30.5 STOCKHOLM CIRKUS 29.5 STOCKHOLM TYROL
1-4.5 MALMÖ MALMÖ ARENA

MEDIA PARTNER
OFFICIAL SPONSORS

11.7 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE 14.11 GÖTEBORG SCANDINAVIUM

In association with 
The Agency Group

In association with 
Queen Touring and Universal Music Group

MAX RAABE
PALAST ORCHESTER

29.5 STOCKHOLM TYROL

JESUS CHRIST SUPERSTAR
PÅ TURNÉ T O M 22.3 – SE LIVENATION.SE

MELODIFESTIVALEN 2014
7-8.3 STOCKHOLM FRIENDS ARENA

PÅ TURNÉ 31.1-8.3 – SE LIVENATION.SE

DRAKE + THE WEEKND
1.3 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE

AEROSMITH
1.6 STOCKHOLM TELE2 ARENA

MIKE TYSON
1.4 STOCKHOLM CIRKUS

MARIE FREDRIKSSON MED BAND 
8.4 STOCKHOLM CIRKUS

PÅ TURNÉ 19.2-19.4 – SE LIVENATION.SE

STHLM FIELDS METALLICA, 
SLAYER, MASTODON, GHOST, GOJIRA  M FL

30.5 STOCKHOLM GÄRDET

HÅKAN HELLSTRÖM
7.6 GÖTEBORG SLOTTSSKOGSVALLEN

NEW KIDS ON THE BLOCK
6.5 STOCKHOLM ANNEXET

MILEY CYRUS
30.5 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE

PEARL JAM
28.6 STOCKHOLM FRIENDS ARENA

MAGNUS DEN STORE
PÅ TURNÉ 28.3-17.5 – SE LIVENATION.SE

SPANSKA RIDSKOLAN I WIEN
26-27.4 MALMÖ ARENA

TOMAS LEDIN & HÖGA KUSTEN KAPELLET
4.3 STOCKHOLM CIRKUS

PÅ TURNÉ 28.2-30.3 – SE LIVENATION.SE

presenterar

Fler konserter och biljetter på LiveNation.se • 



SESSAN TITTAR FRAM lite blygt bakom
den vita byrålådan. Hon visar bara halva
ansiktet. De smaragdgröna ögonen
blänker till och jag ser att hon har
något lurt på gång. När jag tittar på
henne drar hon tillbaka huvudet och
gömmer sig igen. Det är som om jag
och katten leker kurragömma.

Katten Chili, som är rödhårig och
lite mullig, är mindre blyg och står på
hallmattan och studerar mig. Hon ver-
kar trivas med livet.

– Katterna är båda brudar. Härliga
håriga brudar! Fast jag måste sluta ge
dem godis, annars blir de för tjocka,
säger Maria.

I hallen hänger hennes sex pälskap-
por. Hon säger att de inte är äkta, alla
utom en i alla fall, som är köpt på
second hand.

I går kväll kom några kompisar
hem till henne och firade hennes 20-
årsdag. På bordet står resterna av en
Delicatotårta och diskhon är full av
disk.

– Det blev tårta och te, säger hon
och ställer samtidigt två koppar orienta-
liskt kanelte på bordet, som är tillverkat
av en lastpall.

Maria har inte bara samma namn
som jag, utan hon är också nordafri-
kanska. Jag egyptiska och hon marock-
anska. Hon säger att man kan se det på
våra stora vida ögon.

Det mesta i hennes lägenhet är vitt,
vita väggar, vita möbler och en vit him-
melsäng. Hon är också helt klädd i vitt,

som en oskuldsfull brud. På väggen
hänger en spikmatta och en drömfång-
are. I lägenheten finns en stor tv, men
hon har inga tv-kanaler och hon saknar
internet. Hon blir bara stressad av att
jämt vara uppkopplad.

– Här finner jag ro att måla och
sjunga falsk opera. Det är som att kliva
in i en tidlös zon, säger hon.

Den blyga katten Sessan kommer
fram till mig och ger mig en puss på
munnen. Det är nog den första kissen
som pussat mig på munnen. Jag visste
inte att de gör så.

– De är jourhemskatter, så jag måste
tyvärr lämna tillbaka dem. Men jag
hoppas att jag får ha dem kvar ett tag
till, säger hon.

Det är förstå gången hon har katter
hemma. Men tidigare har hon haft en
liten papegoja som heter Christel och
som vandrade runt i lägenheten helt
fritt.

– Christel är en nymfparakit.
– En vad? undrar jag.
– Ja, det är en papegojras. Fast jag

gav bort Christel till mamma. Min
lägenhet är för liten.

Maria har en väldigt intressant taj-
ming, som gör att det hon säger blir
väldigt roligt. Hon är också nyfiken och
lyhörd.Vi börjar prata om våra bak-
grunder och precis som jag har hon
haft det lite trassligt.

– Jag var rätt stökig och bodde på
ungdomshem när jag var yngre. Men
nu känns det som om jag har hittat

hem. Jag har fått tid till att lära känna
mig själv och jag har ett boende som
jag trivs med, säger hon.

Det som fattas är kanske någon att
älska, på ett annat sätt än vänskapligt.

– Men kärlekslivet kommer väl när
det kommer. Jag orkar inte leta längre
och Qruiser är så jävla tråkigt. Det
känns konstigt att träffa folk bakom en

skärm. Jag har gett upp! 
Första gången hon blev försälskad i

en tjej var när hon var sex år gammal.
– Alla hade pojkvän, men jag bara

stod och stirrade på den där tjejen. Hon
hade vackert lockigt brunt hår … 

– Förresten, kan vi byta utseende på
henne? Tänk om hon läser det här?
Kan du inte bara skriva anonym per-
son?

Men att bli kär i en tjej var inte
förknippat med några lyckokänslor,
utan det var något som oroade henne.

– Jag kände att det var fel och att
något var väldigt annorlunda med mig,
och då var jag ändå bara sex år.

En känsla av skam förföljde henne,
fram till för två år sedan, då hon kom
ut för sig själv och för sina vänner. Men
hennes mamma och pappa vet inget.

– I den marockanska kulturen
existerar inte ordet flata och homo-

sexualitet ses som en sjukdom. Och när
familj och släkt pratar om bögar är det
alltid på ett fördömande sätt. Det de
inte förstår är att det inte handlar om
sex, utan om kärlek.

Hon tycker att det skulle vara skönt
att berätta för sina föräldrar.

– Det är viktigt att man känner att
ens föräldrar ger en villkorslös kärlek.

Och jag vet att de älskar mig och
antagligen har de redan fattat, men jag
har inte velat bekymra mamma, hon
har nog redan.

När hennes mamma frågar om hon
träffar någon kille, brukar hon berätta
om de killar hon senast träffat. Men att
hon gärna bildar familj med en kvinna,
är inget hon talat om för sina föräldrar.

– Att välja mellan att dejta en kille
eller tjej är som att välja mellan
mamma och pappa, men jag vill att
mina föräldrar ska veta att jag även gil-
lar kvinnor. Kanske får jag komma ut
för mamma med den här artikeln i
handen.

”jag har inte sagt nåt till mamma än”
Namn: Maria Bennani-Smires På Qruiser: BarbraStreisand Ålder: Nyss fyllda 20 Bor: På söder i Stockholm Gör: Studerar Civilstånd: ”Snigel” 

”Jag var rätt stökig och bodde på ung-
domshem när jag var yngre. Men nu

känns det som om jag har hittat hem”

en
person

av maria makar

-68-
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Musikkryss  |  Singelmingel  |  Bar  |  Frukost  |  Lunch  |  Middag

Norrtullsgatan 43, T-Odenplan
BISTRO@BYADAM.se 

www.BYADAM.se

Öppet till kl 22 
söndag – torsdag och 
kl 24 fredag – lördag

mailto:BISTRO@BYADAM.se
http://www.BYADAM.se


Romanen Maurice gavs inte ut förrän efter
författaren E M Forsters död, delvis på

grund av att Forster själv inte
var öppen med sin homo-
sexualitet. En del kanske
minns 80-talsfilmatiseringen av
romanen, nu kommer boken
för första gången på svenska –
nästan exakt hundra år efter
att den skrevs. En smygisklassi-
ker, helt enkelt! 

Sugen på lite lesbisk legend på film? Den 8
mars blir det bio.Vod- och Tempofestivalvisning

av dokumentären The Battle of the Sexes, - om när ten-
nisspelaren Billie Jean King
1973 försvarade jämställdhets-
tanken inom idrotten genom
att möta en 26 år äldre man i
världens genom tiderna mest
hypade tennismatch. Öppet
lesbisk blev King däremot
först 1981.

De senaste åren har det blivit vanligare att amerikanska
film- och tv-stjärnor kommer ut lite i smyg. I sista
stycket i en artikel, i en bisats i en intervju – så att det
inte ska märkas att de faktiskt hållit sin sexualitet hemlig.
Därför är det så härligt att skådespelaren Ellen Page –
känd från Juno och snart aktuell i ny X-men film – valde
att skutta ut ur garderoben
storstilat. Med gråten i
halsgropen under ett gripande
offentligt tal. Och i stället för
att hymla om saken, som kol-
legan Jodie Foster, var for-
muleringen glasklar: I am gay! 

rämling vid vatten är den
bästa bögfilmen som gjorts
sen Brokeback Mountain!

Den är kompromisslös, sexig, sorglig
och förbryllande – allt på samma
gång. Berättelsen om en grupp män
på en nakenstrand vid en liten
fransk sjö är både obehaglig och
fascinerande – och trots att jag sett
filmen några gånger är jag fortfa-
rande inte helt säker på vad regissö-
ren och manusförfattaren Alan
Guiraudie egentligen vill säga med
den. Är det en berättelse om
ensamhet och desperat kärlekstörst?
En moraliserande allegori över aids?
Eller bara en sorts bögskräckis –
om det faktiskt väldigt konkret och
riskfyllda med ett stappla runt i
halvmörkret i ett skogsbryn och ha

sex med människor som man ibland
inte ens ser ansiktet på.

Främling vid vatten hade sin
världspremiär på filmfestivalen i
Cannes i fjol, samtidigt som en
annan fantastisk (om än omdebatte-
rad) homofilm, Blå är den varmaste
färgen. Även om de två har vissa lik-
heter – ja, jag menar de explicita
sexscenerna – så är de ändå i stort
varandras motsatser. I Blå… är
huvudpersonerna skildrade i ett
sammanhang. Det handlar om klass,
yrke, utbildning, familj, vänner. I

Främling vid vatten får vi bara se
huvudpersonerna när de är på
nudiststranden eller i den intillig-
gande knullskogen.Av samtalen

förstår vi att vissa av männen
på stranden ibland träffas på
kvällarna, men ändå verkar
de alla vara främlingar inför
varandra nere vid vat-
tenbrynet.

Det handlar om den
gamla vanliga problema-

tiken – det lättillgäng-
liga sexet och den

svårfångade kärle-
ken. Männen på
stranden är snarare
ömhetslängtande
och romantiska än

sexuella rovdjur.
Samtidigt som deras

skeva verklighetsbild är
det som främst förhind-
rar någon annan form
av intimitet än den rent
kroppsliga. Huvud-
personen Franck har till
exempel en emotionell
mognad som motsvarar

en tonårings, när han efter ett hett
ligg i skogen säger sig vara föräls-
kad. Eller när han anser sig vara i
ett förhållande trots att han bara
träffar sin ”pojkvän” på eftermidda-
garna på raggstranden.

När jag ser Främling vid vatten
tänker jag på protesterna och
demonstrationerna i USA när
William Friedkins Cruising
(Lockbetet på svenska) hade premiär
1980. Då tyckte gayrörelsen att por-
trättet av en seriemördare som
dödar bögar inte var världens bästa
idé. Man befarade att hatbrotten
skulle öka, och önskade sig andra
berättelser om bögars liv än filmer
om fisting, s/m och mord. Utan att
avslöja för mycket om handlingen i
Främling vid vatten kan jag absolut
tänka mig att en del gayaktivister
hade dragit fram sina demonstra-
tionsplakat om den filmen också
haft premiär 1980. I dag verkar
aktivisterna vara lite lugnare.
Bilderna av bögar i offentligheten
är fler, varje enskilt verk spelar
mindre roll. Samtidigt är det många
porträtt av själdestruktiva bögar just
i år.

I höst får till exempel svenska
biobesökare se Xavier Dolan spela
en allt mer förvirrad bög som blir
regelmässigt misshandlad av en stra-
ight man i Tom at the Farm. Och
snart får också den franska filmen
om modedesignern Yves Saint
Laurents stundtals depraverade liv
premiär.

Homofilmgenren mognar och
regissörer och manusförfattare tar
allt större risker, både innehållsmäs-
sigt och konstnärligt. Själv är jag så
mätt på de senaste årens regnbågsfa-
miljekampanjande och äktenskaps-
iver inom homosamhället att det
snarast piggar upp med lite deka-
dens och skörlevnad. Det blir
åtminstone intressanta filmer. De
som längtar efter uppbygglighet och
förebilder får väl kolla på Looking i
stället.

f

kulturpuggan: roger wilson

”bästa bögfilmen sen brokeback”

kvarsittning: HER
Jag hatar den digitala postorderfru-romansen i Her, jag hatar fil-
mer om ledsna, medelålders heteromän som ska bli tröstade ur
sina kärlekskriser av en kvinna de äger, jag hatar att dennas frigö-
relse ur sitt slaveri ska vara ömsint och romantisk. Jag hatar filmtit-
lar som skrivs enbart med gemener!

Så trevligt att se ditt kära gamla ansikte! Fast på den brittiska bögslangen Polari. Kan vi
inte börja prata obegripligt igen?

läs:

se:
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”Det handlar om
den gamla vanliga

problematiken – det
lättillgängliga

sexet och den svår-
fångade kärleken”
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[How bona to varda your dolly old eek!]
månadens glosa:

Samtidigt som Edmund Whites genom-
brottsroman En pojkes egen historia just

kommit ut i svensk nyutgåva,
så har den produktive författa-
ren precis släppt den självbio-
grafiska Inside a Pearl på eng-
elska. En skvallrig, namedrop-
pande skildring av Whites år i
Paris, då han förstås kände och
träffade typ ALLA – från
Foucault till Deneuve.

läs:

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop
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Medelhavets 
superstars.
Ibiza. Mykonos. Lesbos. Tre 
legendariska resmål som 
knappast behöver någon 
närmare presentation. 
Däremot måste de besökas, 
åtminstone någon gång i livet. 
Kanske redan i sommar? 
Läs mer och boka på Ving.se.

Nyhet!

f
Prime Select
Hotel Andronikos, 
Mykonos stad

FR. 6.975:-
1 v. från Arlanda den 7/6-2014. 
Pris per person i dubbelrum 
inklusive frukost. Begränsat 
antal platser. Webbrabatten 
är avdragen.

BOKA PÅ VING.SE, RING OSS PÅ 0771-995 995 ELLER BESÖK DIN LOKALA RESEBYRÅ. VÄLKOMMEN!
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A little party never killed nobody
Kom fram ur ditt vinteride. Golden Hits-gänget med DJ Gretchen i spetsen är tillbaka på Östersjön. 
Varje fredag och lördag vrider de upp partynivån till kokpunkten i Cinderellas nya nattklubb Étage. 
Samla ihop vännerna eller res själv och träffa nya. Vi lovar en energiboost som räcker länge.

Frånpris 165:- per person.
I priset ingår:
Dygnskryssning Stockholm–Mariehamn samt del i insideshytt för två vuxna. Gäller fredag-lördag t o m 7/6.
Uppge produktkod KRYSS. Förboka vår lyxiga skaldjursplatå, endast 390:- per person.

Boka din resa direkt på Vikingline.se eller ring 08-452 40 00.

Följ oss på:
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