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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 
taggen #bevarasverige eller gå in på 



vanessa 
ångrar siN 
operation

vanessa lopez 
gjorde en köns-
korrigerande 
operation för 
tio år sedan. 
Idag ångrar 
hon sig. 
SId 49.  

Foto peter elofsson
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nu ska livet bli 
en schlager
Höstens tveklöst mest 
efterlängtade premiär 
är Livet är en schlager-
musikalen på Cirkus. Här 
får ni veta allt om den 
Gardellska satsningen 
med Jöback och Sjöholm i 
huvudrollerna.

klubbuppgång - 
men var är  
brudarna?
2014 är händelsernas år 
på klubbfronten i Stock-
holm. Men var är flatstäl-
lena? Och hur skiljer sig 
svenska gayklubbar från 
europeiska? QX har kollat 
närmre på klubbscenen i 
huvudstaden.

33 saker vi fram 
fram emot i höst
Höstpeppen är enorm 
efter att ha snokat fram 33 
kul saker som vi längtar 
efter nu när löven börjar 
ändra färg.

MÅNADENS 
OMSLAG
Peter Jöback och 
Helen Sjöholm 
som sina karak-
tärer i musika-
len ”Livet är 
en schlager” - 
Candy och Mona.

ALLTID I QX
6 Ledare Anders Öhrman
16 Krönika Sara Lövestam 
24 EGO Stefan Nilsson
54 Film Medicinen 
56 TV Tyrant
58 Musik Ella Henderson
60 Bok ”Skuggorna”
68 En Person Antonia
70 Roger Wilson

MÅNADENS CITAT

OMSLAGSFOTOGRAF
Peter Knutson

elisabeths  
åtta timmar i  
st petersburg
QX Anders Öhrman 
besökte St Petersburg och 
begick en regnbågskupp...

månadens mesta måsten
Men vad är det här för hunk? Och i vilken serie spelar 
han killgillande sportsnubbe? Kolla på sidan 14.

stockholm pride 2014

från vänster  
till höger -  
linde vs lavesson
Moderaterna och vän-
sterpartiet är de riksdags-
partier som har tydligast 
profilerade talespersoner 
i hbtq-frågor. QX lät 
därför Olof Lavesson (m) 
och Hans Linde (v) gå en 
match så här i valtider.
Vinner någon av dem på 
knockout?

kajsa och  
atleterna
Den före detta höjdhop-
perskan leder 24 super-
tränade atlter i SVT:s nya 
storsatsning.
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”De olika stereotyperna 
var väldigt tydliga när 
jag klev på båten, men när 
jag klev av var vi alla 
bara kvinnor som älskar 
kvinnor”

lena berglund om flatkryssningen 
i medelhavet. sid. 10

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, 
MALMÖ, UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, 
KOM UT MED FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN
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    Vi ser tillbaka och minns Stockholm 
Pride. Som Efva och Evas duett.



För 20 år sedan bodde jag i en lägenhet i Örebro. Jag hade inte riktigt kommit ut 
än men ändå tagit mina första nervösa steg på några gayklubbar i Stockholm, som 
Patricia och Oz. Det var så spännande att jag hade fjärilar i magen varenda gång jag 
skulle ut. Fjärilar av förväntningar och förhoppningar. Ett hundratal gaykillar på ett 
samma ställe. Det var himmelriket.
     Men varken internet eller mobiltelefoner fanns så hade man till exempel bestämt 
att gå ut med en kompis så dök man upp där man bestämt. Här gick det inte att 
ändra nåt i sista sekund.
     Jag gick ut fyra kvällar i veckan när jag kom till 
Stockholm. Onsdag fredag lördag söndag. Ofta var 
jag kvar till lamporna i taket tändes. 
     Att gå ut var ju enda möjligheten att träffa och 
hitta nån som också var gay. Och såg man nån man 

gillade fick man helt enkelt gå fram och prata eller 
hoppas att personen skulle komma dit nästa 

vecka också. 
     Man hade tålamod. Man lärde sig vänta. 
Vänta på att det skulle bli helg så man fick 
gå ut igen.

    Idag har man alltid ett par hundra 
bögar med sig i fickan. Idag är ingen 

längre bort än ett par knapptryck 
på telefonen. På mindre än en 
timme kan man sitta (eller 
ligga) bredvid nån man aldig 
träffat.
      Ronny Larsson har 
kollat in gayklubblivet i 

Stockholm idag. Hur har det ändrats de senaste åren? Har grindr, scruff och qruiser 
gjort att folk stannar hemma istället för att gå ut? Eller går vi ut på ett annat sätt än 
tidigare? Och varför finns det inga flatställen att gå till i Stockholm idag? Svaren har 
Anna, Navid, Joe, Bernhard och Peter. Du hittar dem på sidan 42.
     Efter en helt fantastisk sommar med en underbar Pridefestival i Stockholm väntar 
nu en spännande höst och precis som tidigare år har vi listat 33 saker att se fram 
emot. Förutom höstens stora musikal som pryder vårt omslag tipsar vi om gaykryss-

ningar, filmer, shower, böcker, konserter och föreställ-
ningar. 
     Jag blir nyfken på vad Tobias ”Let’s Dance” Karls-
son har hittat på i den egenproducerade, egenkoreogra-
ferade och egenregisserade föreställningen ”En dans på 
rosor”. Vad redaktionen ser mest fram emot i höst ser du 

här nedan. Själv ska jag äntligen åka till Fire Island utanför New York. Jag har hyrt 
ett litet hus med en terrass några meter från havet. Där på ön tänkte jag följa några 
män från 80-talet i fotspåren. Nämligen de homosexuella män som kom till Fire 
Island på 80-talet på semester och festade, umgicks och raggade - långt från grindr, 
mobiltelefoner och internet. Det var här och nu som gällde. Och det verkar på 
många sätt ha varit en fantastisk tid, men som fick förödande konsekvenser då aids 
drog fram och förvandlade Fire Island till en spökstad. Det är en epok som fascinerar 
mig och jag vill komma dessa människor som dog lite närmare, veta vilka de var och 
vilka de lämnade kvar. Om någon 
månad vet jag mer.
      Tills dess hoppas jag att alla 
utnyttjar sin röst i höstens val, för 
kom ihåg: ”Om du inte använder 
din röst kommer andra att använda 
din tystnad”.

ingång

får grindr bögarna att stanna hemma?

”Idag har man alltid 
ett par hundra bögar 

med sig i fickan”

Anders Öhrman, 
chefredaktör
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Älskar hösten! 
Återtar livet i stan, kräftor, jaktsäsong-
en drar igång, tända brasa och ljus och 

samlas kring god mat och dryck.

Jonas Persson
Annons

– Ettårsdagen med världens finaste 
pojkvän känns som höstens höjd-

punkt!

Desirée Nordin
Traffic 

– Renovering!

Maria Makar
Frilans 

– Att älska.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Först USA-semester med min 
man, sedan en extremt efterläng-
tad omröstningskväll med mina 

bästa vänner.
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Hej Redaktionen: vad ser du mest fram emot i höst?

fakta: tidningen qx 

VAR finns du vältränade 
PT som kan ta dig an min 
förslappade kropp och för-
vandla den till något som 
påminner om en gladiator? 

Bättre sent än aldrig. 
Har i valtider precis tagit 
mig an ”Borgen” och älskar 
den. Vill ha Birgitte Nyborg 
som Statsminister!



Vetenskap och natur i en 
fantastisk kombination. 

Din hud älskar Exuviance.

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.



F aking It är MTV:s nya storsatsning. 
En dramakomedi om high school-

brudarna Karma och Amy, som misstas 
för att vara flator och sedan spelar med i 
charaden för att vara populära. Ni hör, 
tv-serieklimatet har ändrats en del. Nu 
är det gaysen i skolan som är coolast 
och får respekten. Redan i första avsnit-
tet outar en bög tjejerna på en stor fest 
och alla jublar över de två nya flatorna i 
skolan. Snart kampanjar hela skolan för 
att paret ska bli homecoming queens. 
Karma är med på charaden från start 
medan Amy först känns mer skeptisk 
(”I dont even like to look at my own vagi-
na”). Men Karma står på sig och driver 
igenom påhittet (”Everyone has a lesbian 
phase in college, we are just moving ours 
up”). Och snart visar det sig att Amy 
kanske har starkare känslor för Karma 
än bara vänskapliga. Serien har gått bra i 
USA och gavs nyligen en andra säsong. 
Men den har också fått kritik för att den 
förväntades driva med flatkärlek, kvinn-
lig sexualitet och att vem som helst kan 
fejka eller välja att vara lesbisk.      
     Carter Covington, själv bög, är 
mannen bakom serien och han förstår 
kritiken men tycker att man ska följa 

serien istället och se en ung tjej som 
kämpar med sin egen sexualitet.
     - Javisst, vi driver med stereotyper 
men stereotyper finns och vi vill skildra 
den riktiga världen. Det intressanta i 
den här serien är att jag inte behöver 
försöka göra gaykaraktärerna som alla 
andra. I Faking it är det dom som sätter 

reglerna.QX fick ett snack med Katie 
Stevens som spelar Karma.
     - Jag gillade budskapet om att gay-
teens, som ofta ses som udda i andra se-
rier här ses som unika och blir de mest 
populära. Eftersom jag vet att verklig-
heten inte ser ut så tyckte jag att det 
var en viktig och bra vinkel på serien.
Katie beskriver Karma som en tjej med 
stort hjärta men mycket naivitet. När 
hon och bästa vännen känner att de inte 
passar in i någon klick så hittar de på att 
de är flator för att bli poppis.
     - Mina flatkompisar gillar serien 
och tycker att den skildrar saker som 
man i vanliga fall inte ser på tv. Jag har 

dessutom upptäckt att vi har två lesbiska 
i Kanada som ser varje avsnitt och sedan 
har en show på youtube som heter 
Faking It-fridays där de går igenom vad 
som händer i programmet. Jag måste 
träffa dem och bli kompis med dem 
känner jag!
     Katie hade flatkompisar redan under 
skoltiden som var stolta och öppna, och 
det inspirerade henne att kämpa för det 
hon själv trodde på och våga vara sig 
själv.
     Vad säger du om att serien fått 
kritik om att inte ta flatkärlek på 
allvar?
     - Jag vet att folk var skeptiska till 
upplägget i början, de tyckte det lät 
illa. För man kommer inte ut och är 
poppis. Men vad som händer med Amy 
under seriens gång ändrade det. Tjejer 
kommer fram och säger att de är glada 
att dom gav serien en chans, och när vi 
besökte ett gaycenter i Los Angeles så 
reste sig ett flatpar upp och sa tack för 
att de tyckte att serien skildrar vad de 
kände i highscool. Det var en ära att 
höra.

Ronny Larsson
    ”Faking it” har seriestart 7 sep på MTV

Vad stod det 
i QX för 10 år 
sedan?

Nämen ser man på! Jonas 
Gardell var lika aktuell 

för tio år sedan som han är 
idag! I september 2004 hade 
nämligen hans show ”Väck-
elsemöte” premiär och inför 
detta intervjuade QX Roger 
Wilson honom över ett glas 
vin. Roligast? Att de körde 
associationsleken och när Ro-
ger sa ”Peter Jöback”, (som 
nu ska spela transa i Livet är 
en schlager-musikalen), så sa 
Jonas ”pass”... Det var också 
tio år sedan The L Word 
kom till Sverige, och detta 
flaggade vi för i september-
numret 2004. För QX läsare 
berättade också Birgitta Sten-
berg om 50-talets gaykretsar, 
lesbisk kärlek och bohemlivet 
på Mallorca. Vi intervjuade 
också Mr Gay, som då hette 
Jörgen Tenor, såg tillbaka på 
ett soligt Pride, och kollade 
hur gaylivet var i Budapest. 
Mathias Holmgren hade pre-
cis lämnat Barbados för att 
satsa solo och lämna Mari-
anne från Tylösand, Rosalita 
och de andra damerna bakom 
sig. Hetast på musikfron-
ten var Lena Ph vars Lena 
Anthem fick oss att dansa 
natten lång, och så älskade vi 
Alcazars Dancefloor Delux-
album! 
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”Javisst, 
vi driver med 

stereotyper men...”

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

”Faking it” - omdiskuterad flatfavorit
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U nder en vecka i juli kunde man följa Lena 
Berglunds dagbok på qx.se då hon åkte 

ensam på en veckas flatkryssning i Medelhavet. 
Dagboken blev en succé och många loggade in 
varje dag på qx.se för att följa hennes dagar (och 
nätter) på kryssningen. När Lena kommit i land 
såg vi självklart till att möta upp henne för att få 
veta lite mer…
    Lena, välkommen hem! Berätta, hur 
har det varit? 
    – Tack, jag har verkligen haft så kul. Vilken 
tur att jag åkte. Det är ju inte helt självklart att 
dra iväg själv när man inte vet hur upplägget är 
eller hur klientelet ser ut. 
    Hur var klientelet då?
    – Amerikanarna har ju en tradition i att 
kryssa så det var alla olika personligheter 
ombord men eftersom detta var en kulinarisk 
kryssning från Rom till Barcelona, med stopp i 
olika hamnar och mer kulturella och kulinariska 
utflykter på dagarna, var medelåldern ca 50-55 
år och med  kvinnor som var intresserade av 

mat, vin och kultur. Arrangörerna är duktiga på 
att skräddarsy resor med olika teman vilket gör 
att klientelet är lite annorlunda och olika med-
elåldrar beroende på typ av resa. Dom anordnar 
även resor till olika resorts, så man måste inte 
åka båt om man inte känner för det. 
    För de som inte har läst din dagbok 
från resan på qx.se, kan du kort berätta 
om den?
    – Oj, det har varit en resa med möten med 
människor som jag nog aldrig skulle mött eller 
få möjlighet att prata med annars. Men nu hade 
vi alla valt den här resan och vi var på samma 
ställe under en vecka, detta gjorde naturligtvis 
att stämningen var väldigt avväpnande, hjärtlig 
och inte bara yta. Flera av passagerarna över-
satte min dagbok på QX och på något sätt blev 
resultatet att många kom fram och berättade sin 
historia för mig. Att komma ut, när dom träf-
fade sin kärlek och en del om skilsmässor. De 
olika stereotyperna var väldigt tydliga när jag 
klev på båten, men när jag klev av var vi alla 

Häng med när vi pratar med Lena Berglund som varit på en
veckas flatkryssning i Medelhavet. 

rapport från en flatkryssning
bara kvinnor som älskar kvinnor. Jag älskar att 
dansa och dj:n var helt fantastiskt bra. Varje kväll 
var det dans, och varje kväll dansade dom flesta.
    Har du fått någon respons från läsare?
    – Jag har fått jättemycket fina mail. Många 
som jag kanske tror vågar sig ut i världen nu. 
Till och med bögar har skrivit. 
    Vad var det bästa med resan?
    – För mig var det bästa att jag 
åkte helt själv. Att få vila i mitt inre 
och att varje steg var mitt eget val. 
Jag tror inte heller jag hade fått 
samma kontakt med dessa kvinnor 
om jag haft sällskap på resan. Sen var 
det väldigt skönt och avväpnande att vara på en 
flatkryssning. Alla vet, jag vet.. 
    Vi som följde dig slaviskt varje dag 
undrar så klart vad som hände med den 
mörka som du flörtade med. Blev det 
någon romans?
– Ha ha…  Jag har väl aldrig känt mig så     
uppvaktad, eller så mottaglig för den delen. 
Romans? Ja, men det finns ett gammalt ordspråk 
”What happens on the boat, stays on the boat”
     Jag vet att du var lite nervös innan du 
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”De olika stereo-
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någon romans?
– Ha ha…  Jag har väl aldrig känt mig så     
uppvaktad, eller så mottaglig för den delen. 
Romans? Ja, men det finns ett gammalt ordspråk 
”What happens on the boat, stays on the boat”
     Jag vet att du var lite nervös innan du 
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”De olika stereo-
typerna var väldigt 
tydliga när jag klev 
på båten, men när jag 

klev av var vi alla 
bara kvinnor som 
älskar kvinnor”

rapport från en flatkryssning
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bara kvinnor som älskar kvinnor. Jag älskar att 
dansa och dj:n var helt fantastiskt bra. Varje kväll 
var det dans, och varje kväll dansade dom flesta.
    Har du fått någon respons från läsare?

– Jag har fått jättemycket fina mail. Många 
som jag kanske tror vågar sig ut i världen nu. 
Till och med bögar har skrivit. 
    Vad var det bästa med resan?

– För mig var det bästa att jag 
åkte helt själv. Att få vila i mitt inre 
och att varje steg var mitt eget val. 
Jag tror inte heller jag hade fått 
samma kontakt med dessa kvinnor 
om jag haft sällskap på resan. Sen var 
det väldigt skönt och avväpnande att vara på en 
flatkryssning. Alla vet, jag vet.. 
    Vi som följde dig slaviskt varje dag 
undrar så klart vad som hände med den 
mörka som du flörtade med. Blev det 
någon romans?
– Ha ha…  Jag har väl aldrig känt mig så     
uppvaktad, eller så mottaglig för den delen. 
Romans? Ja, men det finns ett gammalt ordspråk 
”What happens on the boat, stays on the boat”
     Jag vet att du var lite nervös innan du 

skulle åka, hur känner du idag, jag gissar 
att du är glad att du åkte?
     – Jag är så oerhört glad att jag åkte. Jag 
känner mig fortfarande modig faktiskt. Det var 
väldigt pirrigt och nervöst under själva incheck-
ningen, jag hann ju tänka tanken, ”ska jag sitta 

helt själv och äta middag på kväl-
larna…”  Men väl ombord kände jag 
mig delaktig och välkommen. Olivia 
Travel är oerhört duktiga på att ta 
hand om alla som åker själva, i res-
taurangerna fanns till exempel alltid 
stora runda bord mitt i lokalen som 
var reserverade för solos. Även vid 

showerna var de bästa platserna reserverade. 
     Vad är skillnad på Lena idag och Lena 
innan du åkte iväg? 
    - Jag har hittat tillbaka till mitt gladare och 
självständigare jag som varit borta väldigt väldigt 
länge. Åter igen, att åka iväg själv var magiskt!
    Om det sitter en flata och läser detta 
och känner ”hm, man kanske skulle våga 
sig iväg på en sån resa”, vad säger du då?  
    - Hitta den resa som intresserar dig och   
ÅK! Jag kommer åka igen!       AÖ
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”att åka 
iväg 

själv var 
magiskt!”

”De olika stereo-
typerna var väldigt 
tydliga när jag klev 
på båten, men när jag 

klev av var vi alla 
bara kvinnor som 
älskar kvinnor”

Lena Berglund



 
 
 
 

Läs mer om vår politik på www.centerpartiet.se

I dag är sex mellan personer av samma 
kön brottsligt i mer än en tredjedel 
av världens länder. I sju länder är 
homosexuella handlingar belagda med 
dödstraff.
    Intoleranta krafter har fl yttat fram 
sina positioner i många länder.
    Därför vill Centerpartiet göra 
en översyn av utlänningslagen för 

att HBTQ-personers rättigheter ska 
förbättras.
    Vi vill höja kompetensnivån för att 
kunna hantera asylärenden där HBTQ- 
personer är inblandade.
    Och vi vill att kommissionären 
för EU-medborgares grundläggande 
rättigheter bevakar HBTQ-frågorna 
inom EU.

Garderoben 
är inte ett
flyktalternativ!

Därför måste det bli 
lättare för hbtq-personer 

att få asyl i Sverige.

Kajsa Bergqvist kan från och 
med den här hösten lägga yt-
terligare en titel till sitt namn: 
Programledare. För tillsam-
mans med Rickard Olsson så 
leder hon supersatsningen At-
leterna i SVT1 där superstarka 
sportare i par ger sig i kast med 
tio olika grenar. De som varje 
vecka är bäst får specialcoach-
ing av kända sportansikten 
som Christian Olsson, 
Magdalena Forsberg och 
Anja Pärson.

Hur kommer det sig att 
du nu är programledare 
för en storsatsning i SVT?

- Jag blev tillfrågad om att 
vara coach först, men när de 
presenterade hela upplägget 
för mig så kände jag att det 
var så häftigt och att jag skulle 
vilja vara programledare för 
det. Så jag fick provfilma och 
efter ett par veckor erbjöd de 
mig jobbet!

Hur skiljer sig det här 
jobbet med att vara kom-
mentator, som vi är vana 

att se dig i tv-samman-
hang?

- Jag får ju vara med atle-
terna under hela resan och lära 
känna dem på ett speciellt sätt. 

Det är intressant att se hur de 
hanterar de här uppgifterna. 
När man kommenterar så är 
man bara en utomstående som 
kommenterar något som sker, 
nu blir jag en del i program-
met. Adrenalinpåslaget smittar 
av sig även på mig (skrattar).

De tävlandena bildar 
par och man får redan nu 
vibbar av att det kom-
mer bli både drama och 
romantik?

- Ja, det kan kanske 
stämma. Programmet handlar 

mycket om personerna och 
vad som har tagit personerna 
dit de är idag. Det är lite som 
en blandning av Mästarnas 
Mästare och…Let´s Dance!

Du ser ju jäkligt vass ut 
på pressbilderna, har du 
skaffat en ny höststil?

- Haha, tack. I program-
met har jag fått hjälp med sty-
lingen. Jag har fått ha på mig 
sånt jag gillar och det har varit 
härligt att få bli ompysslad 
varje dag.

24 deltagare men ingen 
hom enligt SVT:s press-
personer, varför är det så 
tror du?

- Det vet jag inte, de har 
ju tagit med de bästa av de 
som sökte…så vi får nöja oss 
med programledaren (skrattar).

     Ronny Larsson

kajsa leder atleterna
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”Det är lite som 
en blandning av 

Mästarnas 
Mästare och…
Let´s Dance!”
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kulturhusetstadsteatern.se biljetter 08-506 20 200 
teater · dans · konst/design · litteratur · musik · forum/debatt

det är här det 
händer!

HAPPY END
Manus: Dorothy Lane 
Musik: Kurt Weill
Sångtexter: Bertolt Brecht
Regi: Carolina Frände
Scenografi: Sven Haraldsson
Kostym: Anna Heymowska

i rollerna:
Robert Fux
Peter Gardiner
Kristofer Kamiyasu
Patrik Hont
Michel Franco
Razmus Nyström
Kristian Pehrsson
Morten Løvstrøm Olsen
Daniel Nyström
Åke Lundqvist
Fredrik ”apollo” Asplund
Per Öhagen
Fredrik Hermansson

Premiär 31 oktober Klarascenen

Dessutom:

residual bits of sunlight
med andersson dance
Koreografi: Örjan Andersson
gästspel/urpremiär 16 oktober hörsalen

doubletake
Koreografi: Kenneth Kvarnström
Stockholmspremiär 8 november Stora scenen

youyouyou
Koreografi: kenneth kvarnström
nypremiär 13 november klarascenen

volti subito
Koreografi: virpi pahkinen
gästspel/urpremiär 20 november hörsalen

BEAUTY/SCHÖNHEIT/SKÖNHET
Koreografi: Susanne Jaresand
premiär 4 december hörsalen
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JUMPY
MORBROR VANJA
ROBIN HOODS HJÄRTA
ÖFA: WHAT HAPPENS IN UPPSALA STAYS IN UPPSALA
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

September
sex saker vi älskar och en vi dissar

 
LOVABLE 
LAMBERT! 

Ni känner igen henne från 
Macklemore & Ryan Lewis 

fantastiska gayanthem Same Love. Nu 
har Mary Lambert släppt en bubbligt 

härlig video till smittsamma Secrets. 
“I can t́ think straight, I´m so gay” 

sjunger den läckra lebban och 
vi sjunger glatt med hela 

hösten.

NEJ! 
Fag Army kallar sig de 

fejsbookande fåntrattarna 

som nyligen “tårtade” Göran 

Hägglund. Ett otroligt barnsligt 

sätt att protestera mot homo- 

och transfobi. Väx upp!

URBANISTA LUCKY 
RAINBOW
Grymt ljud, ergonomisk passform, läcker 
regnbågsdesign, kan användas som handsfree 
och har enknappsfjärr och mikrofon, vad 
mer kan vi begära? Urbanistas nya lurar är 
klart värda 200 spänn på Teknikmagasinet.

TV-SERIEHUNK 
SOM GILLAR 
KILLAR
Hit the Floor är en tv-serie om ett 
gäng cheerleaders i Los Angeles som 
i USA nyligen avslutade sin andra 
säsong. Inför tredje säsongen har vi 
nu fått en skön kille-ligger-med-
kille-story att följa i serien. 
Superhunkige modellen och 
skådespelaren Adam Senn, spelar 
Zero och fick nyligen ihop det 
med en snubbe. Helt klart ett skäl 
att upptäcka serien...      

CKY 

Grymt ljud, ergonomisk passform, läcker 
regnbågsdesign, kan användas som handsfree 
och har enknappsfjärr och mikrofon, vad 
mer kan vi begära? Urbanistas nya lurar är 
klart värda 200 spänn på Teknikmagasinet.

 
TA MED  

HOTELLET HEM
Det blir allt vanligare att hotell 

har sina egna doftljus till försäljning i 
foajén. Senast i raden är Hotel Diplomat 
i Stockholm som nu ger ut detta snygga 

doftljus som har en diskret doft av 
kardemumma och sandelträ. Perfekt 

för mörka regniga höstkvällar.  
Pris 350 kr

HÖSTENS 
SNYGGASTE!
Iggy Azaleas 
musikaliska möte med 
Rita Ora är inget annat 
än magiskt, både för 
öga och öra. För när 
superläckra Black Widow 
med sin mördarrefräng 
fick en Kill Bill-inspirerad 
video så föll varenda 
stjärna på pophimlen på 
plats. Man kan liksom 
inte sluta titta på detta 
snorsnygga epos med två 
brudar som tillsammans 
skapar ljuvlig musik. 
Girlpower? Indeed.

Hägglund. Ett otroligt barnsligt 

HJÄLTE!  
Ex-Harry Potter, Daniel Radcliffe 

stör sig på homofobi och ignorans, och sa 
nyligen så här angående kommentarer kring 

den första öppna spelare som draftats till NFL, 
Michael Sam: “Favoritkommentarerna var de där 
om att “ jag bryr mig inte att han är gay men jag vill inte 
se honom kyssa sin kille”. Eh, fast då har du nåt emot 

det. Jag förutsätter att Michael Sam berättade att han 
var gay så när de tog ut honom för spel i amerikanska 

ligan så behövde han inte hålla på att tänka på det 
eller dölja det. Och det tycket jag är helt fantastiskt”. 

Åh, Daniel, det är precis den här typen av 
kommentarer som gör att du är en hjälte även 

utan de runda brillorna och trollstaven.
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V ilka ser du framför dig, 
om jag säger Margit, 

Gunvor, Ewa, Anna-Lisa 
och Sonja? Antagligen inte 
din flickvän, som just varit 
otrogen med tjejen från 
hennes jobb och gjort dig 
mer förbannad än du trott 
att en människa kunde bli. 
Antagligen inte din bästa 
kompis, som legat med 
ditt ex efter att de träffats 

en gång (en gång!) på din 
schlagerkväll.

Men det är precis vilka de var. 
Tyvärr ett år innan homo-

sexualitet avkriminaliserades.
     Jag läser protokollen från 
”Den lesbiska härvan” 1943 
och ser det framför mig som 
om det vore idag. Den lesbiska 

härvan, a.k.a. rättsprotokoll-
Sveriges svar på L-word, är så 
typiskt lesbisk, och för den som 
inte känner till den kommer 
den här: 
     En dag, året innan homo-
sexualitet avkriminaliseras i Sverige, 
ringer en kvinna till polisen. Hon 
vill att de ska avlägsna en person 
som befinner sig i hennes bostad. 
När polisen kommer till platsen, 
visar det sig att den inkräktande 
kvinnan hånglar med den första 
kvinnans flickvän. Polisen blir 
antagligen perplex, men det är bara 
mina egna spekulationer. 
     Eftersom köttsligt umgänge 
mellan kvinnor räknas som ”otukt 
som mot naturen är”, drar polisen 
igång en utredning kring vem som 
egentligen har hånglat med vem, 

vem som haft fingrar i vem och 
vem som raggat mest. De nystar 
upp brud efter brud, som på 

olika sätt varit involverade i 
detta brott mot sedlig-

hetslagen.
     Som en 
demonstration 
av hur viktiga 

våra underliv varit 
för lagens långa 

arm, gör vi här ett par nedslag i 
det fantastiska (men för kvinnorna 
antagligen sjukt obehagliga) rät-
tegångsprotokollet:
     Anna-Lisa Lind hade varit 
inneboende hos Ewa under tiden 
den 1 april 1941 – påskhelgen 1942. 
De hade haft var sin säng men då 
de övat otukt med varandra hade de 
legat i samma säng, därvid de dock 
icke fört in fingrarna i varandras 
könsorgan.
     Den första gången Margit Zacke 
och Gunvor Lindequist övat otukt 
med varandra hade varit vid mid-

sommartiden 1942. De hade därvid 
fört fingrarna fram och tillbaka i 
varandras könsorgan. Allenast vid 
ett tillfälle under hösten samma 
år hade Zacke fått könsnjutning. 
De hade försökt vid ytterligare ett 
par tillfällen, därav det sista kort 
före julhelgen 1942, att på nämnt 
sätt framkalla könsnjutning hos 
varandra, men icke lyckats därmed, 
varefter de överens kommit att i 
fortsättningen avhålla sig från dylika 
handlingar.
     Åter igen: Det här måste ha 
varit pinsamt och oerhört job-
bigt för Anna-Lisa, Margit & Co. 
Men utredningen, den enda som 
gjorts på kvinnlig homosexualitet i 
Sverige, ger oss en bit historia som 
någon annars hade kunnat påstå inte 
existerade (och oj vad de skulle ha 
påstått det). Det hände inte på bas-
tuklubbar eller i parker, det hände 
i pigkammare och vid köksfläktar, 
och om ingen hade ringt polisen 
skulle polisen inte ha kommit.

     Jag ser dem framför mig nu, 
men det kräver lite jobb. Dels för 
att jag måste klä dem i 40-talskläder, 
och dels för att jag för dynamikens 
skull behöver räkna ut vem av dem 
som är Shane. 
     Av protokollet kan vi utläsa att 
Ewa har legat med Sonja, Anna-Lisa 
och Margit. Gunvor har legat med 
Sonja (det var Gunvor som raggade 
upp Sonja) och med Margit. Anna-
Lisa har legat med Ewa, och Margit 
har legat med Ewa och med Gun-
vor. Sonja har legat med Ewa och, 
vid minst ett tillfälle (en lördag), 

även med Gunvor. (Min läsning av 
dessa protokoll får en twist av att 
min egen mormor heter Gunvor.)   
Ewa verkar vara den stora tjejtjusa-
ren, och hon blir till slut villkorligt 
dömd till sex månaders straffarbete. 
Jag känner plötsligt pirret i Sonjas 
mage, första gången Ewa rör vid 
hennes nacke.
     De känns nära, efter en dags 
protokollumgänge. Särskilt bruden 
som blev så förbannad att hon, trots 
att vi var förbjudna, ringde polisen 
när flickvännen vänstrade. Jag har 
också varit sådär förbannad. Jag kan 
se rättegången, protokollet från mitt 
liv, och våndan när jag av en sträng 
domare får frågan var det tredje 
fingret var ifall de första två var i 
könsorganet. Förutom det faktum 
att det (i Sverige) inte skulle hända 
idag. 
     Jag älskar protokollet från den 
lesbiska härvan 1943.
     Jag hoppas att ett liknande aldrig 
kommer att skrivas.

”utredningen, den enda som gjorts  
på kvinnlig homosexualitet i 

Sverige, ger oss en bit historia som 
någon annars hade kunnat påstå 

inte existerade”

KRÖNIKA: SARA LÖVESTAM

”den 
lesbiska 
härvan”
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Hälften av alla som drunknar
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V ilka ser du framför dig, 
om jag säger Margit, 

Gunvor, Ewa, Anna-Lisa 
och Sonja? Antagligen inte 
din flickvän, som just varit 
otrogen med tjejen från 
hennes jobb och gjort dig 
mer förbannad än du trott 
att en människa kunde bli. 
Antagligen inte din bästa 
kompis, som legat med 
ditt ex efter att de träffats 

en gång (en gång!) på din 
schlagerkväll.

Men det är precis vilka de var. 
Tyvärr ett år innan homo-

sexualitet avkriminaliserades.
     Jag läser protokollen från 
”Den lesbiska härvan” 1943 
och ser det framför mig som 
om det vore idag. Den lesbiska 

härvan, a.k.a. rättsprotokoll-
Sveriges svar på L-word, är så 
typiskt lesbisk, och för den som 
inte känner till den kommer 
den här: 
     En dag, året innan homo-
sexualitet avkriminaliseras i Sverige, 
ringer en kvinna till polisen. Hon 
vill att de ska avlägsna en person 
som befinner sig i hennes bostad. 
När polisen kommer till platsen, 
visar det sig att den inkräktande 
kvinnan hånglar med den första 
kvinnans flickvän. Polisen blir 
antagligen perplex, men det är bara 
mina egna spekulationer. 
     Eftersom köttsligt umgänge 
mellan kvinnor räknas som ”otukt 
som mot naturen är”, drar polisen 
igång en utredning kring vem som 
egentligen har hånglat med vem, 

vem som haft fingrar i vem och 
vem som raggat mest. De nystar 
upp brud efter brud, som på 

olika sätt varit involverade i 
detta brott mot sedlig-

hetslagen.
     Som en 
demonstration 
av hur viktiga 

våra underliv varit 
för lagens långa 

arm, gör vi här ett par nedslag i 
det fantastiska (men för kvinnorna 
antagligen sjukt obehagliga) rät-
tegångsprotokollet:
     Anna-Lisa Lind hade varit 
inneboende hos Ewa under tiden 
den 1 april 1941 – påskhelgen 1942. 
De hade haft var sin säng men då 
de övat otukt med varandra hade de 
legat i samma säng, därvid de dock 
icke fört in fingrarna i varandras 
könsorgan.
     Den första gången Margit Zacke 
och Gunvor Lindequist övat otukt 
med varandra hade varit vid mid-

sommartiden 1942. De hade därvid 
fört fingrarna fram och tillbaka i 
varandras könsorgan. Allenast vid 
ett tillfälle under hösten samma 
år hade Zacke fått könsnjutning. 
De hade försökt vid ytterligare ett 
par tillfällen, därav det sista kort 
före julhelgen 1942, att på nämnt 
sätt framkalla könsnjutning hos 
varandra, men icke lyckats därmed, 
varefter de överens kommit att i 
fortsättningen avhålla sig från dylika 
handlingar.
     Åter igen: Det här måste ha 
varit pinsamt och oerhört job-
bigt för Anna-Lisa, Margit & Co. 
Men utredningen, den enda som 
gjorts på kvinnlig homosexualitet i 
Sverige, ger oss en bit historia som 
någon annars hade kunnat påstå inte 
existerade (och oj vad de skulle ha 
påstått det). Det hände inte på bas-
tuklubbar eller i parker, det hände 
i pigkammare och vid köksfläktar, 
och om ingen hade ringt polisen 
skulle polisen inte ha kommit.

     Jag ser dem framför mig nu, 
men det kräver lite jobb. Dels för 
att jag måste klä dem i 40-talskläder, 
och dels för att jag för dynamikens 
skull behöver räkna ut vem av dem 
som är Shane. 
     Av protokollet kan vi utläsa att 
Ewa har legat med Sonja, Anna-Lisa 
och Margit. Gunvor har legat med 
Sonja (det var Gunvor som raggade 
upp Sonja) och med Margit. Anna-
Lisa har legat med Ewa, och Margit 
har legat med Ewa och med Gun-
vor. Sonja har legat med Ewa och, 
vid minst ett tillfälle (en lördag), 

även med Gunvor. (Min läsning av 
dessa protokoll får en twist av att 
min egen mormor heter Gunvor.)   
Ewa verkar vara den stora tjejtjusa-
ren, och hon blir till slut villkorligt 
dömd till sex månaders straffarbete. 
Jag känner plötsligt pirret i Sonjas 
mage, första gången Ewa rör vid 
hennes nacke.
     De känns nära, efter en dags 
protokollumgänge. Särskilt bruden 
som blev så förbannad att hon, trots 
att vi var förbjudna, ringde polisen 
när flickvännen vänstrade. Jag har 
också varit sådär förbannad. Jag kan 
se rättegången, protokollet från mitt 
liv, och våndan när jag av en sträng 
domare får frågan var det tredje 
fingret var ifall de första två var i 
könsorganet. Förutom det faktum 
att det (i Sverige) inte skulle hända 
idag. 
     Jag älskar protokollet från den 
lesbiska härvan 1943.
     Jag hoppas att ett liknande aldrig 
kommer att skrivas.

”utredningen, den enda som gjorts  
på kvinnlig homosexualitet i 

Sverige, ger oss en bit historia som 
någon annars hade kunnat påstå 

inte existerade”

KRÖNIKA: SARA LÖVESTAM

”den 
lesbiska 
härvan”
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”Jag har aldrig tänkt 
att det skulle vara 

omöjligt att vara 
tillsammans med en 

kvinna”

– 18–

Peter Jöback.
Gör i föreställningen: Spelar transpersonen 
Candy Darling, Monas bror.
    Vilken är din favoritschlager genom tiderna?
    – En gammal favorit är ”Ding a dong” med 
holländska Teach In, men jag gillar också 
dramatiska ballader som Conchita Wursts 
”Rise like a phoenix”.

Helen Sjöholm.
Gör i föreställningen: Spelar schlagertokiga fyra-
barnsmamman Mona Berglund.
    Vilken är din favoritschlager genom tiderna?
    – "Främling" med Carola, en jättebra låt som 
gjorde att jag blev galen i Melodifestivalen som 
liten.



Den 11 september har musikalen ”Livet är en schlager” premiär – med manus och regi av Jonas Gardell, 
musik av Fredrik Kempe, kläder signerade Christer Lindarw, Peter Jöback som transan Candy Darling och en 
handling som kretsar runt Melodifestivalen kan det mycket väl vara världens hittills mest ”gayiga” musikal.
– Med tanke på många av dem som arbetar både på och bakom scenen så är det ju en underbar liten fjoll-
parad, säger Jonas Gardell och tillägger:
– Jag hoppas vi kommer att få parkera oss på scenen under nästa QX-gala!
QX fick en exklusiv träff med Jonas och några andra av musikalens "huvudpersoner" bakom kulisserna på 
Cirkus under en hektisk repdag bara ett par veckor innan premiären.

TEXT Pär jonasson  FOTO peter knutson

u tanför Cirkus på Djurgården 
i Stockholm skiner solen och 

knappt en människa syns till. Väl 
innanför den undanskymda och 
oansenliga sceningången sjuder det 
av aktivitet. Det ligger en känsla av 
lika delar nervositet och förvänt-
ningar i luften – så intensiv att 
man nästan kan ta på den. QX-tea-
met har lite på nåder fått komma 
bakom kulisserna så här bara ett 
par veckor innan premiären, för 
egentligen är alla inblandade 
superfokuserade på sina respektive 
uppgifter och har inte tid för några 
distraktioner. I dag är det dessutom 
första gången man repeterar hela 
föreställningen i sin helhet.

Först träffar jag Jonas Gardell 
som ju har skrivit manus till musi-
kalen som han även regisserar. Det 
är lunchrast för hela ensemblen 
men om en kvart är det dags att 
fortsätta genomdraget på scenen.

Är du nervös för något 
inför premiären?

– Nej, jag är inte nervös, det 
är en principsak. Jag jobbar, tar en 
dag i taget och vet med mina tret-
tio års erfarenhet att vi kommer att 
klara det här.

Är du inte nervös inför 
recensionerna heller?

– Dem är jag självklart nervös 
för, recensenterna rår jag ju inte 
över. Får jag dåliga recensioner när 
jag tycker att jag har gjort en bra 
föreställning blir jag självklart led-
sen. Jag kan ju bara göra det bästa, 
vackraste, mest rörande och roliga 
jag förmår. Med tanke på vad det 
här kostar så får vi innerligt hoppas 
att vi får fina recensioner. Det här 
är fruktansvärt dyrt!

Musikalen ”Livet är schlager” 
utgår från samma berättelse som 

Susanne Biers film från år 2000 
med Helena Bergström, Jonas 
Karlsson och Björn Kjellman 
i huvudrollerna, och som Jonas 
också skrev manus till. Redan 
strax efter premiären fick han en 
första förfrågan om att stöpa om 
filmen till en musikal, men då blev 
det nobben.

– Jag tackade nej när jag förstod 
att de vill göra en ”Mamma Mia-
musikal” byggd på gamla kända 
låtar. Men så, för cirka fyra år 
sedan, frågade den här föreställ-
ningens producenter Agneta 
Villman och Michael Henriks-
son återigen, och det var då jag 
kom på att jag i så fall ville ha helt 
och hållet nyskriven musik.

Jonas visste omedelbart vem 
han ville skulle skriva musiken: 
Fredrik Kempe.

– Vi kände knappt varandra då, 
men i min värld är Fredrik ”Mr 
Schlager”.  Vi bestämde träff på ett 
kafé där jag berättade om min idé 
och Fredrik sa omedelbart ja. Bara 
någon vecka senare hade han skri-
vit den första låten Annars vore jag 
inte jag och en introlåt som Fredrik 
senare tog tillbaka eftersom han 
ville ha den till den riktiga Me-
lodifestivalen. Det var Youngblood 
som framfördes av gruppen med 
samma namn.

Blev du sur då?
– Nej, inte det minsta. Och 

låtskrivandet har i stort sett gått 
helt smärtfritt. Två dagar efter 
att Fredrik fått en text kan låten 
vara färdig, inspelad och klar. Jag 
förstår inte var han får sin inspira-
tion ifrån, för det blir ju alltid bra 
också!

Jonas berättar att Fredrik Kem-
pe var lika supersnabb, men då av 

nödvändighet, när han skrev låten 
Mitt enda liv till tv-serien ”Torka 
aldrig tårar utan handskar”.

– Fyra dagar innan scenen 
skulle spelas in fick jag reda på 
att vi fått nej till att använda den 
amerikanska gospellåt vi hade 
bestämt oss för. Jag satt i bastun på 
Soludden när de ringde och berät-
tade detta, så jag sprang naken ut 

därifrån och skrev i ett svep hela 
texten till Mitt enda liv. Därefter 
ringde jag Fredrik och sa ”Hej, 
jag har ett problem”. Redan nästa 
dag ringde han tillbaka och sa glatt 
”Jag har låten”.

Jonas berättar att musikalen 
”Livet är en schlager” inte till så 
stor del bygger på filmen och att 
han har skrivit ett helt nytt manus.

– För mig är ”Livet är en 
schlager” en historia och en fantasi 
jag har haft. Filmen är Susanne 
Biers tolkning av den, så jag gick 
tillbaka till min ursprungshistoria 
när jag skrev manuset. Min ambi-
tion var att det skulle bli så bra att 
det egentligen inte hade behövts 
sjungas någonting alls. 

Jonas satte igång med att skriva 
”Livet är en schlager” för fyra år 
sedan och började nästan samtidigt 
rollbesätta den.

– Alla jag har velat ha med har 
tackat ja. Och eftersom det i stora 
stycken är en rolig pjäs så har jag 
också valt att engagera komediak-

törer i bärande roller, exempelvis 
spelas Monas man Bosse av Johan 
Glans, och schlagerdivan Sabina 
av Frida Westerdahl.

Du har ju blandat musikal-
artister som inte har så stor 
skådespelarvana med skåde-
spelare som inte alltid är så 
vana sångare – har det innebu-
rit några svårigheter?

– Nej, inte förutom att det 
såklart kräver ett jäkla mod av en 
sån som Johan Glans att ställa sig 
på scenen och sjunga bredvid He-
len Sjöholm och Peter Jöback. 
Blandningen gör att vi kan vara 
riktigt roliga istället för låtsasroliga 
som de flesta musikaler är. Och 
även om pjäsens Mona inte skulle 
ta en enda ton så hade jag ändå 
velat ha Helen Sjöholm i rollen, så 
bra är hon.

Var någon av de medver-
kande svårövertalad?

– Nej, men jag tog god tid 
på mig att uppvakta alla och såg 
till att de tidigt kom in i proces-
sen. Alla var hemma hos mig och 
prövade sina repliker, som vi sedan 
ändrade tillsammans. Jag har haft 
en unik situation som har kunnat 
skräddarsy manuset till skådespe-
larna eftersom jag så länge vetat 
vem som spelar vilken roll.

Var Peter aldrig tveksam till 
att spela transa?

– Det får du fråga Peter om, 
men om jag minns rätt så var det 
tvärtom så att han hade sökt en 
möjlighet att spela en sådan roll. 
En sak som är viktig att påpeka är 
att när jag skrev filmmanuset så 
fanns det ännu inte någon större 
transmedvetenhet, inte ens inom 
hbt-rörelsen. Candy är möjligen en 
transperson, men jag skulle hellre 

”det känns som 
om vi är släkt. 

Att få jobba ihop 
igen är förstås 

jätteroligt”

”Jag kommer alltid 
att betrakta mig 

själv som bisexuell”

nu ska 
livet bli en 
schlager
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vilja kalla henne för en gränsöverskri-
dande person. I pjäsen avstår jag från att 
exakt definiera vad Candy är, och dess-
utom utspelar sig pjäsen för 13 år sedan 
då terminologin kring de här frågorna 
var en annan.

Jonas visste med en gång att rollen 
som cp-skadade David inte skulle göras 
av en skådespelare som låtsades ha 
skadan; pjäsens budskap är ju just att alla 
ska få vara med. Jonas Helgesson som 
spelar David har själv en cp-skada.

– Jonas är otroligt charmig och 
begåvad och en av de mest intelligenta 
människor jag har träffat i mitt liv.

Vilken är den största skillnaden 
mellan filmen och musikalen?

– Musikalen är både mycket roligare 
och mycket sorgligare. Dessutom är 
Candy Darlings roll mer utvecklad, det 
gäller även för flera andra roller.

Candy Darling dör inte som hon 
gör i filmen?

– Nej, jag avskyr klyschan ”du får 
gärna vara bög men du måste dö på 
slutet”. Jag hade ett stort gräl om det 
med filmens regissör Susanne Bier. Hon 
ville ta livet av Candy, men nu när jag 
får bestämma själv så överlever hon.

Du regisserar även föreställ-
ningen – är det för att du inte vå-
gar släppa din berättelse till någon 
annan den här gången?

– Det här är en gigantisk show och 
jag har 30 års erfarenhet av att göra just 
shower, jag känner faktiskt inte till nå-
gon i Sverige som har större erfarenhet. 
Jag vet att jag kan göra den här showen 
och då är det lika bra att jag gör den. 

Dags för Jonas att gå in i salongen 
där repetitionen av akt 2 strax ska starta. 
Jag letar istället upp Fredrik Kempe som 
skrivit alla sångerna till musikalen utom 

klassikern Aldrig ska jag sluta älska dig 
som finns kvar från filmen. Jag undrar 
om det stör honom att den är med?

– Så tänkte jag nog litegrann till en 
början, och den har faktiskt varit ute ur 
showen vid ett tillfälle, men vi kände 
att det här ska vara en varm och in-
kluderande föreställning och då kan vi 
inte ta bort den låt de flesta i publiken 
förväntar sig att få höra.

När hörde Jonas först av sig till 
dig inför det här projektet?

– Det är tre eller fyra år sedan vi 
hade vårt första möte, jag kommer inte 

riktigt ihåg... Då hade vi inte job-
bat tillsammans tidigare förutom med 
en mello-låt som vi beslutade att inte 
skicka in. 

Hur bestämmer du vilken låtidé 
som passar till vad?

– Jag brukar dela upp min tid tydligt 
så att jag vet att ” just nu skriver jag 
för det här”, annars hade det blivit jät-
terörigt. Det är nog lite av min grej att 
komma på rätt låt för ett visst projekt 
eller artist.

Vad måsta man tänka på när 
man skriver musik till just en mu-
sikal?

– Vem är det som sjunger? Vilken 
karaktär har han eller hon? I vilket sam-
manhang ska låten vara, vilken känsla 
ska den förmedla?

Hur har ditt och Jonas samar-

bete gått till konkret?
– I vissa fall har jag fått en färdig text 

av Jonas som jag har tonsatt och i andra 
fall har jag skrivit musiken först och så 
har Jonas skrivit texten i efterhand. Vi 
har inte suttit tillsammans och skrivit.

Vilken låt tror du blir den stora 
hiten?

– Det finns nog några stycken, bland 
annat duetten När jag faller, Som skapta 
för varann och även titellåten Livet är en 
schlager som öppnar hela föreställningen.

Visst kommer det väl en skiva?
– Ja, den är nästan klar. Det har varit 

lite svårt för artisterna att hinna med att 
spela in, så den kanske inte riktigt blir 
klar till premiären. Varenda minut är 
inplanerad fram tills dess.

Har du hunnit skriva några låtar 
till nästa års Melodifestival också?

– Inte än, men jag har precis börjat 
fundera på det. Jo förresten, en låt är 
klar.

Tror du att du någonsin lyckas 
övertala Helen Sjöholm att ställa 
upp i Melodifestivalen med en av 
dina låtar?

– Nej, det tror jag dessvärre inte. Jag 
har försökt, ha ha. Jag frågade faktiskt 
Helen redan 2004 om hon ville göra 
Finally eftersom det var en hyllning 
till Björn och Benny. Jag fick istäl-
let sjunga den själv vilket var synd för 
Helen hade nog vunnit med den.

Fredrik smiter också in i salongen, 
han är förstås nyfiken på hur Peter, He-
len och de andra förvaltar hans vackra 
sånger. Inne i ett rum fyllt av kläder och 
med klädskisser uppsatta på väggarna 
hittar jag föreställningens kostymör 
Christer Lindarw. Han klagar lite på 
att han under de hektiska repetitions-
veckorna måste börja jobba redan vid 

niotiden, normalt sett så brukar han inte 
göra något innan lunch.

– Jag har fått en helt ny dygnsrytm 
och det kan inte vara nyttigt, skrockar 
han.

Hur fick du det här jobbet?
– Jonas ringde mig för knappt ett 

år sedan och frågade om jag ville göra 
kläderna. Jag visste ju att After Dark 
skulle sluta sin turné vid nyår så det 
passade bra in tidsmässigt, innan vi drar 
igång nästa AD-produktion. Jag tyckte 
också att det lät som en så kul idé.

Först hade Christer bara tänkt ta tag 
i de bitar där det blir lite show i före-
ställningen, men sedan tänkte han om 
och tog hand om hela kostymbiten.

– Man måste ha en överblick så 
att alla kläderna passar in på rollernas 
karaktärer. Mycket kläder blir det… 
(suckar).

Hur fria händer har du fått?
– Jonas har naturligtvis berättat om 

de olika karaktärerna men sedan har 
han gett mig väldigt fria händer. Två 
tredjedelar av kläderna som hänger här 
inne har han inte ens sett, så jag kanske 
får mina fiskar varma nästa vecka när 
vi ska repetera med kläder för första 
gången, ha ha.

Vems kläder har du lagt mest 
krut på?

– Candy Darling är naturligtvis vik-
tig, men även Mona och divan Sabina, 
och så är det ju en kändisfest med ga-
lakläder där hela ensemblen är med. Så 
visst har jag fått blomma ut en del, men 
mest har de ju vardagskläder på sig.

Har de medverkande kommit 
med några protester vad gäller 
kläderna?

– Det är ju alltid besvärligare när 
man ska klä vanliga tjejer som inte är 

”Med tanke på vad 
det här kostar så 
får vi innerligt 

hoppas att vi får 
fina recensioner”

Jonas Gardell.
Gör i föreställningen: Manusförfattare och regissör.
           Vilken är din favoritschlager genom tiderna? 
                           – "Sånt är livet" med Anita Lindblom. Jag tycker den är så otroligt catchy, och skulle 
                                 jag någon gång själv framföra en schlager så skulle jag välja den.

Jonas Gardell pratar med ensemblen under repetionen
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i drag för de är oftast lite överkänsliga 
mot höga klackar. Vi dragartister älskar 
ju höga klackar (skrattar).

Hur tycker du Peter Jöback pas-
sar som kvinna?

– Vi gjorde en provsminkning av 
honom redan i våras och jag blev väldigt 
överraskad att han blev så snygg som 
han blev. Jag trodde kanske att han 
skulle ha lite för grova drag, men han 
blev jättesöt! Peter har vackra ögon, fina 
läppar och slank kropp.

Hur fixar han att gå i högklack-
at?

– Han har ju tränat i ett par veckor 
nu, så det blir bättre och bättre. Jag har 
bara gett honom ett par små tips som 
att man inte ska knäa utan sträcka på be-
nen. Det blir säkert jättebra till slut.

Nu är repetitionen slut för dagen och 
Jonas har haft en genomgång med alla 
inblandade så scenen. Ännu så länge är 
det mycket hemlighetsmakeri runt fö-
reställningen, man vill att det ska finnas 
lite överraskningar kvar till premiären.

Peter Jöback och Helen Sjöholm går 
upp i sminklogen för att bli transfor-
merade till sina rollkaraktärer Candy 
Darling respektive Mona Berglund inför 
QX-fotograferingen som är dagens sista 
punkt. Jag passar på att ställa lite frågor 
till dessa båda musikalveteraner som 
inte jobbat ihop sedan ”Kristina från 
Duvemåla” för snart 15 år sedan.

Peter, hur blev du tillfrågad om 
att spela Candy Darling?

– Jag var med när Jonas och Mark 
gifte sig 2012 och då sjöng Helen en 
nyskriven låt, Som skapta för varann, av 
Fredrik Kempe. Efteråt frågade jag Jonas 
”Vad är det här för något?”. Han berät-
tade han att han höll på att skriva den 
här musikalen och jag svarade genast 
”tänk på mig”.

När Peter en kort tid senare gjorde 
”Phantom of the Opera” i London kom 
Jonas och Fredrik dit och spelade upp 
låtarna på hans hotellrum och frågade 
om han ville göra rollen som Candy 
Darling.

– Det var en roll jag direkt var 

supersugen på att göra, bland annat av 
personliga anledningar. Det var en his-
toria jag ville berätta. Dessutom gillade 
jag musiken jättemycket. Och så berät-
tade de att Helen skulle vara med, vilket 
gjorde det hela ännu roligare.

Har du haft någon glädje av dina 
egna melodifestivalerfarenheter i 
arbetet med "Livet är en schlager"?

– Nej, men jag har istället haft stor 
nytta av mina livserfarenheter och min 
egen historia. Jag hade en halvbror som 
gjorde Candys resa när han var ung, 
som försökte ta livet av sig och som 
därefter låg på sjukhus i många år innan 
han till slut dog. Det är en enorm famil-
jesorg och något jag själv inte fick veta 
något om förrän ganska sent i mitt liv. 
När jag var barn fick jag en helt annan 
historia berättad för mig, kanske delvis 
för att mina föräldrar var rädda för att 
jag skulle gå samma öde till mötes. För 
mig betyder rollen som Candy därför 
jättemycket, jag gör det här för att hedra 
min halvbror. Jag har berättat om det 
här för Jonas, så några av scenerna är lite 
inspirerade av min brors öde.

Helen, hade du några betänk-
ligheter vad gäller din medverkan i 
föreställningen?

– Jag sjöng ju som sagt Som skapta för 
varann på Jonas och Marks bröllop och 
visste redan då vad som var på gång. 
Men det var när jag läste Jonas manus 
som jag blev riktigt sugen på att vara 
med, det är ett otroligt fint manus. 
Redan för två år sedan samlade Jonas 
alla huvudrollsinnehavarna för en första 
genomläsning och då sa han ”ni är min 
drömensemble” och alla vi som var med 
då är med här och spelar nu.

Peter, beskriv din rollkaraktär 
Candy Darling.

– Candy har ju inte samma öde i 
musikalen som i filmen; hon dör inte 
men det finns ändå svärta, exempelvis 
en monolog där hon berättar om sin 
jobbiga relation med pappan, om själv-
hat och att hon försökt ta livet av sig. 
För mig är Candy en gränsöverskridan-
de person och jag har i mina förbere-

delser bland annat träffat en transperson 
eftersom jag vill göra ett kärleksfullt 
och trovärdigt porträtt. Jag tänker mig 
att Candy kanske så småningom gör 
en könskorrigering även om det inte är 
något den här föreställningen tar upp.

Att fundera på sin identitet är 
väl något du själv känner igen dig 
i?

– Självklart, det tog ju lång tid innan 
jag kom ut offentligt för det tog ett tag 
för mig att känna mig bekväm i min 
sexualitet på grund av saker som hände 
under min uppväxt.  

Du har väl inte uppträtt i drag 
eller spelat kvinna förut?

– Nej. Som många pojkar gillade jag 
att klä mig i klänning som liten, men 
jag har aldrig haft någon önskan om att 
bli tjej. Och visst är det kul att få leva ut 
sin kvinnliga sida, för vi har nog alla en 
sådan inom oss. Jag hade förresten tänkt 
gå i årets prideparad som Candy, men 
blev avrådd eftersom vi inte var riktigt 

klara med karaktären. Jag och en kille i 
ensemblen, Joel, tänkte gå ut som kvin-
nor någon vanlig kväll här i Stockholm, 
jag vill uppleva hur man blir bemött och 
tittad på som transperson.

Tycker du det är svårt att spela 
kvinna?

– Jag har bestämt mig för att inte 
överdriva och exempelvis inte göra om 
min röst så mycket. Det måste kännas 
äkta och får inte bli en parodi. Jag vill 
känna att ”det här kunde ha varit jag”.

Helen, har du hittat din ”inre 
Mona”?

– Visst har jag och Mona likheter, 
men ännu mer olikheter. Det gäller att 

hitta en äkthet i karaktären och i det här 
fallet så är den starkt förknippad med 
Monas och Candys gemensamma his-
toria. De har haft en tuff uppväxt men 
alltid tytt sig till varandra. Som syskon 
är de beredda att göra allt för varan-
dra men tävlar också om att bli sedda. 
Mona är en ”doer” som inte haft många 
sekunder över att drömma och tänka 
efter, istället har hon lagt all energi på 
sin familj. Schlagerintresset är ett sätt att 
drömma sig bort och hantera vardagssli-
tet. För Mona är det här med Melodi-
festivalen bara en lek tills det plötsligt 
ringer och det är på allvar. 

Är det något ni är nervösa för 
inför premiären?

Helen: Typ allt! Men känslan som 
finns i gruppen gör mig lite lugnare, det 
är ett fantastiskt gäng! Det är otroligt 
givande att vi kommer från så många 
olika håll.

Peter: Jag hoppas på att den här 
jumbojeten ska kunna landa, man måste 
ha tillit till processen. Det är klart att 
man har vacklat ibland men det är nog 
rätt naturligt.

Hur är det för er två att jobba 
ihop igen så många år och erfaren-
heter senare?

Helen: Att vi jobbade så intensivt 
tillsammans med ”Kristina från Du-
vemåla” gör att det nästan känns som 
om vi är släkt. Att få jobba ihop igen är 
förstås jätteroligt och till det att se hur 
Peter har utvecklats och hur han jobbar 
idag.

Helen, du har fått den här 
frågan förr – men är det här så 
nära Melodifestivalen du någonsin 
kommer att komma?

– Ja, men man ska aldrig säga aldrig. 
Jag skulle nog inte göra något bra 
jobb där. Jag är en långdistansare och 
behöver en liten resa med min publik 

för att komma till min rätt. Tre minuter 
är för lite.

Blir det mer Mello för dig då 
Peter?

– Jag är ju en revansch-människa och 
tycker Mellon är kul, men om man ska 
vara realist så kanske jag är för gammal 
för att kunna vinna. Fast jag skulle jät-
tegärna vilja vara med i Eurovision!

Helen: Vi kanske skulle ställa upp 
som våra rollkaraktärer Candy Darling 
och Mona Berglund och sjunga en 
duett?

Peter: Det gör vi! En riktig Chips-
låt, typ Bra vibrationer.

Det tar vi som ett löfte.

”Jag hade en halv-
bror som gjorde 
Candys resa när 

han var ung, 
som försökte 

ta livet av sig”

Christer Lindarw.
Gör i föreställningen: Kostymör.
    Vilken är din favoritschlager genom 
tiderna?
    – Allt med Lena Philipsson, men mest 
gillar jag hennes riktigt gamla låtar som 
"Kärleken är evig". "Det gör ont" hatar 
jag ju nästan eftersom den gjorde att 
hon vann över oss!

Fredrik Kempe.
Gör i föreställningen: Har skrivit musiken.
    Vilken är din favoritschlager genom tiderna?
    – Jag brukar svara "Waterloo" men det säger 
ju alla… Så jag säger istället "Joddlarflickan" 
med Kikki Danielson.
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Havet är serverat.

Skaldjursfest i skärgården.
Somliga säger sensommar, andra höst. Vi kallar det skaldjurstider!  

Mellan 29 augusti och 25 oktober är vår lyxiga skaldjursbuffé  
uppdukad med det godaste haven har att erbjuda.

 FRÅN*

 495:–
i drag för de är oftast lite överkänsliga 
mot höga klackar. Vi dragartister älskar 
ju höga klackar (skrattar).

Hur tycker du Peter Jöback pas-
sar som kvinna?

– Vi gjorde en provsminkning av 
honom redan i våras och jag blev väldigt 
överraskad att han blev så snygg som 
han blev. Jag trodde kanske att han 
skulle ha lite för grova drag, men han 
blev jättesöt! Peter har vackra ögon, fina 
läppar och slank kropp.

Hur fixar han att gå i högklack-
at?

– Han har ju tränat i ett par veckor 
nu, så det blir bättre och bättre. Jag har 
bara gett honom ett par små tips som 
att man inte ska knäa utan sträcka på be-
nen. Det blir säkert jättebra till slut.

Nu är repetitionen slut för dagen och 
Jonas har haft en genomgång med alla 
inblandade så scenen. Ännu så länge är 
det mycket hemlighetsmakeri runt fö-
reställningen, man vill att det ska finnas 
lite överraskningar kvar till premiären.

Peter Jöback och Helen Sjöholm går 
upp i sminklogen för att bli transfor-
merade till sina rollkaraktärer Candy 
Darling respektive Mona Berglund inför 
QX-fotograferingen som är dagens sista 
punkt. Jag passar på att ställa lite frågor 
till dessa båda musikalveteraner som 
inte jobbat ihop sedan ”Kristina från 
Duvemåla” för snart 15 år sedan.

Peter, hur blev du tillfrågad om 
att spela Candy Darling?

– Jag var med när Jonas och Mark 
gifte sig 2012 och då sjöng Helen en 
nyskriven låt, Som skapta för varann, av 
Fredrik Kempe. Efteråt frågade jag Jonas 
”Vad är det här för något?”. Han berät-
tade han att han höll på att skriva den 
här musikalen och jag svarade genast 
”tänk på mig”.

När Peter en kort tid senare gjorde 
”Phantom of the Opera” i London kom 
Jonas och Fredrik dit och spelade upp 
låtarna på hans hotellrum och frågade 
om han ville göra rollen som Candy 
Darling.

– Det var en roll jag direkt var 

supersugen på att göra, bland annat av 
personliga anledningar. Det var en his-
toria jag ville berätta. Dessutom gillade 
jag musiken jättemycket. Och så berät-
tade de att Helen skulle vara med, vilket 
gjorde det hela ännu roligare.

Har du haft någon glädje av dina 
egna melodifestivalerfarenheter i 
arbetet med "Livet är en schlager"?

– Nej, men jag har istället haft stor 
nytta av mina livserfarenheter och min 
egen historia. Jag hade en halvbror som 
gjorde Candys resa när han var ung, 
som försökte ta livet av sig och som 
därefter låg på sjukhus i många år innan 
han till slut dog. Det är en enorm famil-
jesorg och något jag själv inte fick veta 
något om förrän ganska sent i mitt liv. 
När jag var barn fick jag en helt annan 
historia berättad för mig, kanske delvis 
för att mina föräldrar var rädda för att 
jag skulle gå samma öde till mötes. För 
mig betyder rollen som Candy därför 
jättemycket, jag gör det här för att hedra 
min halvbror. Jag har berättat om det 
här för Jonas, så några av scenerna är lite 
inspirerade av min brors öde.

Helen, hade du några betänk-
ligheter vad gäller din medverkan i 
föreställningen?

– Jag sjöng ju som sagt Som skapta för 
varann på Jonas och Marks bröllop och 
visste redan då vad som var på gång. 
Men det var när jag läste Jonas manus 
som jag blev riktigt sugen på att vara 
med, det är ett otroligt fint manus. 
Redan för två år sedan samlade Jonas 
alla huvudrollsinnehavarna för en första 
genomläsning och då sa han ”ni är min 
drömensemble” och alla vi som var med 
då är med här och spelar nu.

Peter, beskriv din rollkaraktär 
Candy Darling.

– Candy har ju inte samma öde i 
musikalen som i filmen; hon dör inte 
men det finns ändå svärta, exempelvis 
en monolog där hon berättar om sin 
jobbiga relation med pappan, om själv-
hat och att hon försökt ta livet av sig. 
För mig är Candy en gränsöverskridan-
de person och jag har i mina förbere-

delser bland annat träffat en transperson 
eftersom jag vill göra ett kärleksfullt 
och trovärdigt porträtt. Jag tänker mig 
att Candy kanske så småningom gör 
en könskorrigering även om det inte är 
något den här föreställningen tar upp.

Att fundera på sin identitet är 
väl något du själv känner igen dig 
i?

– Självklart, det tog ju lång tid innan 
jag kom ut offentligt för det tog ett tag 
för mig att känna mig bekväm i min 
sexualitet på grund av saker som hände 
under min uppväxt.  

Du har väl inte uppträtt i drag 
eller spelat kvinna förut?

– Nej. Som många pojkar gillade jag 
att klä mig i klänning som liten, men 
jag har aldrig haft någon önskan om att 
bli tjej. Och visst är det kul att få leva ut 
sin kvinnliga sida, för vi har nog alla en 
sådan inom oss. Jag hade förresten tänkt 
gå i årets prideparad som Candy, men 
blev avrådd eftersom vi inte var riktigt 

klara med karaktären. Jag och en kille i 
ensemblen, Joel, tänkte gå ut som kvin-
nor någon vanlig kväll här i Stockholm, 
jag vill uppleva hur man blir bemött och 
tittad på som transperson.

Tycker du det är svårt att spela 
kvinna?

– Jag har bestämt mig för att inte 
överdriva och exempelvis inte göra om 
min röst så mycket. Det måste kännas 
äkta och får inte bli en parodi. Jag vill 
känna att ”det här kunde ha varit jag”.

Helen, har du hittat din ”inre 
Mona”?

– Visst har jag och Mona likheter, 
men ännu mer olikheter. Det gäller att 

hitta en äkthet i karaktären och i det här 
fallet så är den starkt förknippad med 
Monas och Candys gemensamma his-
toria. De har haft en tuff uppväxt men 
alltid tytt sig till varandra. Som syskon 
är de beredda att göra allt för varan-
dra men tävlar också om att bli sedda. 
Mona är en ”doer” som inte haft många 
sekunder över att drömma och tänka 
efter, istället har hon lagt all energi på 
sin familj. Schlagerintresset är ett sätt att 
drömma sig bort och hantera vardagssli-
tet. För Mona är det här med Melodi-
festivalen bara en lek tills det plötsligt 
ringer och det är på allvar. 

Är det något ni är nervösa för 
inför premiären?

Helen: Typ allt! Men känslan som 
finns i gruppen gör mig lite lugnare, det 
är ett fantastiskt gäng! Det är otroligt 
givande att vi kommer från så många 
olika håll.

Peter: Jag hoppas på att den här 
jumbojeten ska kunna landa, man måste 
ha tillit till processen. Det är klart att 
man har vacklat ibland men det är nog 
rätt naturligt.

Hur är det för er två att jobba 
ihop igen så många år och erfaren-
heter senare?

Helen: Att vi jobbade så intensivt 
tillsammans med ”Kristina från Du-
vemåla” gör att det nästan känns som 
om vi är släkt. Att få jobba ihop igen är 
förstås jätteroligt och till det att se hur 
Peter har utvecklats och hur han jobbar 
idag.

Helen, du har fått den här 
frågan förr – men är det här så 
nära Melodifestivalen du någonsin 
kommer att komma?

– Ja, men man ska aldrig säga aldrig. 
Jag skulle nog inte göra något bra 
jobb där. Jag är en långdistansare och 
behöver en liten resa med min publik 

för att komma till min rätt. Tre minuter 
är för lite.

Blir det mer Mello för dig då 
Peter?

– Jag är ju en revansch-människa och 
tycker Mellon är kul, men om man ska 
vara realist så kanske jag är för gammal 
för att kunna vinna. Fast jag skulle jät-
tegärna vilja vara med i Eurovision!

Helen: Vi kanske skulle ställa upp 
som våra rollkaraktärer Candy Darling 
och Mona Berglund och sjunga en 
duett?

Peter: Det gör vi! En riktig Chips-
låt, typ Bra vibrationer.

Det tar vi som ett löfte.

”Jag hade en halv-
bror som gjorde 
Candys resa när 

han var ung, 
som försökte 

ta livet av sig”

Christer Lindarw.
Gör i föreställningen: Kostymör.
    Vilken är din favoritschlager genom 
tiderna?
    – Allt med Lena Philipsson, men mest 
gillar jag hennes riktigt gamla låtar som 
"Kärleken är evig". "Det gör ont" hatar 
jag ju nästan eftersom den gjorde att 
hon vann över oss!

Fredrik Kempe.
Gör i föreställningen: Har skrivit musiken.
    Vilken är din favoritschlager genom tiderna?
    – Jag brukar svara "Waterloo" men det säger 
ju alla… Så jag säger istället "Joddlarflickan" 
med Kikki Danielson.
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EGO
med stefan nilsson

månadens skogshuggare
Björnar i all ära men inget går upp mot en riktig skogshuggare. Bolia har tagit 
fram den här hyllan med Brokeback Mountain-tema. Den heter Lumberjack och 
kostar 1 799 kronor.
       www.bolia.se

månadens svall
Björn Axén menar att höstens hår 
är halvkort och längre uppklippta 
frisyrer med hår som för tankarna till 
”naturlig rörelse”. Deras nya Creative 
Styling Cream är en produkt som 
lyfter och definierar håret utan att 
klibba. www.bjornaxen.se
Skumbadet kostar 160 kronor.

månadeNs flört
Sena sommarkvällar? Kanske dags 
för en kräm som gör att ögonen ser 
piggare ut. Biotherms nya ögonkräm 
för män heter Force Supreme Eye 
Architect Serum och lovar att på fyra 
veckor så har den suddat ut rynkor 
och mörka ringar runt ögonen. Kan-
ske dags för en klarögd september? 
Kostar 419 kronor.
                  www.biotherm.com

månadens 
happy
Svenska Happy Socks börjar göra 
kalsonger och trosor. Allt började 
med de två grundarnas förkärlek till 
boxershorts. Nu i uppdaterad variant 
så att de passar våra tajta jeans. Kostar 
199 kronor.
   www.happysocks.se

månadens
smycke
Stina Engström som slog igenom med 
sina plaxismycken för några år sen har 
fått i uppdrag av politiska partiet FI 
att göra ett smycke. Oavsett politisk 
ställning så är vi alla jämlikar. Snyggt. 
Kostar 300 kronor
            www.engstromdesign.se

MÅNADENS NEJ NEJ
Att inte rösta i riksdagsvalet den 14 september. 
”Jag har inte fått nån information”. Buhuuu…. 
Stackare. Men skärp dig för sjutton. Alla partiers 
information finns på nätet eller i nån sån där söt 
liten friggebod nära dig. Ta reda på informatio-
nen och rösta.

månadens mums
Mat och konst hör ihop. Så klart. Grafiska formgivaren Jose Aroda har gjort en samling tallrikar med personer ur konst-
parnassen för att duka fint med. Här till exempel HBT-konstnären Keith Harring. Kostar ca 35 euro på nätet.
                     http://josearoda.bigcartel.com
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Fri frakt vid köp över 1000 kr.

Gömma undan.
Eller visa upp.
 
När det gäller kärlek förespråkar vi det sistnämnda. När det gäller 
förvaring däremot, är det inte lika självklart. Vissa saker tål att 
tittas på. Medans andra faktiskt gör sig bäst bakom stängda dörrar.

Vilken tur då, att vi har förvaringslösningar för de fl esta behov. 
Välkommen till oss för råd och inspiration.
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Boka på tel 08-22 21 40   Tallink Silja Butiken, Cityterminalen   
Info samt fler hotellalternativ på www.tallinksilja.se

Begränsat antal platser.

Svenska Teatern Helsingfors
Nu är det inte långt kvar till premiären av MAMMA MIA! Boka 
biljetter till Björn Ulvaeus och Benny Anderssons succémusikal 
på Svenska Teatern i Helsingfors. Musikalen hade urpremiär i 
London 1999, där den fortfarande spelas för utsålda hus. 
MAMMA MIA! har översatts till 14 språk – i Helsingfors spelas 
den på svenska. Många av de viktiga rollerna spelas av 
finlandssvenska skådespelare och Mia Hafrén spelar 
huvudrollen som Donna. Silja Line är o�iciell samarbetspartner.

Boka bästa musikal-
resan med Silja Line!
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Ingår: musikalbiljett 
matiné och hytt. 

Ingår: musikalbiljett, hytt, 
1 hotellnatt, hotellfrukost.
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Under våren blev Girls ett flatanthem utan dess 
like och i somras gjorde hon succé på bland annat 
Kentfest. I oktober kommer Beatrice Elis debut-

platta och vi är så löjligt pepp på att höra mer av Farstas vik-
tigaste popexport just nu. 
 Debutplatta beräknad till oktober

het höst
33 saker att se fram emot i höst

beatrice elis debut

Så mycket bättre säsong 5
Oj, vad vi har höga förhoppningar på denna femte säsong av Så Mycket Bättre. Efter förra årets urtrista line-up med ytterst modesta hits så känns det lite mer spännande igen 
med Carola, Ola Salo, Amanda Jensen och Orup i spetsen. Kanske kan Florence Valentins Love Antell och Familjens Johan T Karlsson överraska med spännande 
tolkningar? Och så har vi Kajsa Grytt... Som vanligt vet vi inget om vem som tolkar vem och vad, men tänk att få höra Carola i en episk Calleth You Cometh I, Orup som 

tolkar Främling och Ola Salo i en svängig Happyland. Den 18 oktober klockan 20.00 är det premiär för den nya säsongen.

Varje gång jag ser digFörst kom Högre än alla himlar 
(som nominerades till bästa 
bok på QX gaygala), sen kom 

uppföljaren Blå koral. Nu väntar den 
tredje och sista delen i Louise Boije 
af Gennäs trilogi, Folk av en främ-
mande stam. Vi har kommit fram till 
2007 och vännerna vi lärt känna har 
upplevt både 11 september-attacken 
och tsunamin i Thailand med dess 
fruktanvärda konsekvenser. Bögen 
Jalle har kommit ut och drabbas nu 
av den stora förälskelsen. Och i sista 
delen får vi följa vad som händer med 
vännerna när världsekonomin kollap-
sar och sätter deras vänskap på prov.

Fina brasilianska ungdomsfilmen Hoje Eu Quero Voltar Sozinho 
visades under Peace & Love i Borlänge och vann där både Bästa 
film-priset och publikpriset. 

Dessutom prisades den under Berlins 
internationella filmfestival. Filmen hand-
lar om Leo, en blind högstadiekille som 
är bästis med en tjej som heter Giovana. 
En dag börjar en ny kille i klassen och 
när Leo och den nya killen blir bästisar 
utvecklar sig starkare känslor mellan dem, samtidigt som Giovana blir 
svartsjuk över att någon annan kommer in och blir blinde Leos stora stöd. 
Filmen som i Sverige fått titeln Varje gång jag ser dig ser ut att få svensk 
premiär den 21 november och vi känner just nu att det inte kan bli 
november snart nog. 

1

3 4

2

FO
T

O
:C

A
R

L
-J

O
H

A
N

 S
Ö

D
E

R
/

S
V

T

”vann både 
bästa film- 
och publik-

priset”

louise ger ut 
sista delen

FO
T

O
:A

N
N

A
-L

E
N

A
 A

H
L

S
T

R
Ö

M

FO
T

O
:L

IN
U

S
 H

A
L

L
S

É
N

IU
S

/
T

V
4



I TV3 rullar just nu färska sjukhusserien The Night Shift. I en 
av rollerna syns Brandan Fehr som spelar Drew Alister, en 
militärläkare som inte berättat för kollegorna att han är bög. 

Serien rullar i TV3 hela hösten och hade premiär 20 aug. 

Cinema Queer Film Festival anordnas 9-12 
oktober och filmer och visningsplatser 
släpps inom kort på cinemaqueer.se och 

Facebook. I år planerar de att röra sig utanför klas-
siska visningslokaler och blanda vanliga biovisningar 
med nya platser. Dessutom blir det Sverige-premiär 
för Bruce LaBruces nya rulle Pierrot Lunaire! 

6

9

en man. ett badkar. en show.
Nu är de tillbaka, gruppen som garan-
terat kommer att få dig att tappa hakan, 
skratta, jubla och kanske rent av bli 

upphetsad. La Soirée är en en läcker cocktail av 
cabaret, ny burlesk, cirkus sideshow och modern 
varieté och kör nio föreställningar på Tyrol. På 

scenen kommer du under kvällen bland andra få se 
The English Gents, ursexiga Stephen ”Bath 
Boy” Williams och den fantastiska stripparen 
Ursula Martinez. Missa inte denna vansinniga 
kväll! Perfekt för en första date eller något att ta 
med svärmor på.

10

the night shift

Sanna Nielsen gjorde succé på 
Eurovisionscenen tidigare i år 
med Undo. I höst är hon redo 

för nästa scen, musikalscenen. Från och 
med den 29 augusti spelar hon en av 
fyra ungdomar i revolutionens Ryssland 
i Malmö Operans uppsättning av Dr Zjivago. Det låter som en 
spännande höstdebut för veteranen Sanna...

sanna i 
dr zjivago

7

Seger som barnvakt!
Vår fotbollskickande favorit 
Caroline Seger medver-
kar i den andra säsongen 

av Kändisbarnvakterna där ett gäng 
kändisar visar hur bra de är på att 
passa barn. Som ni ser på bilden 
ovan tar Carro med kidsen till planen för att lära 
dem ett och annat om bolltrollande.Vi är liksom ni 
grymt avis på kidsen och skulle gärna hänga med 

Caroline på planen också... Andra 
som deltar är fotomodellen och pro-
gramledaren Caroline Winberg, 
astronauten Christer Fuglesang, 
Idol-jurymedlemmen Anders Bagge 
och artisterna Amy Diamond och 

Sean Banan. Den 31 oktober sänds första avsnittet 
av höstens omgång.

8 Carro tar 
med kidsen 
till planen 

 En av Sveriges mest etablerade fotografer, Mats Bäcker, 
skildrar det svenska damlandslaget i amerikansk fotboll, ett 
landslag nästan ingen känner till trots att laget är bland de bästa 

i världen. Utställningen heter ”Harder, Better, Faster, Stronger” och 
visas i Galleriet på Trädgården men kommer även att visas i Göteborg 
och Malmö under september-oktober.

5
svenska damlandslaget i 
amerikansk fotboll

Cinema Queer med 
nya platser
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www.folkpartiet.se  
info@folkpartiet.se 
020-53 53 53

Barn ska ha tusen 
möjligheter, och få lov 
att blomma ut, utan 
att begränsas av sin 
sexuella läggning, 
könsidentitet eller 
könsuttryck. Förskola 
och skola ska aktivt 
arbeta för att alla ska få 
ta plats och utvecklas till 

egna individer. Skolan ska ha plats för mångfald, arbeta 
med normkritik och reflektera kring att alla inte är stöpta 
i samma form. Eleverna ska lära sig tolerans och att 
respektera olikheter. 

Öppenhet, mångfald och tolerans 
ska råda i klassrummet. Rösta på 
Folkpartiet den 14 september.

Mångfald  
och tolerans 
i klassrummet.

Folkpartiets ministrar i täten för liberalerna i Pride-
paraden, tillsammans med Barbro Westerholm som i 
år fick motta priset ”Årets hjältinna”.  
Fr v: Maria Arnholm, Erik Ullenhag, Jan Björklund, 
Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson.



 PREMIÄR 25 SEPTEMBER
PÅ INTIMAN I STOCKHOLM. 

SPELAS TORS-LÖR T.O.M 6 DEC. 

BILJETTER: WWW.SHOWTIC.SE 
SAMT INTIMAN 08-30 12 50

2 E N T E R TA I N  P R E S E N T E R A R

ANDERS LUNDIN

SUSSIE ERIKSSON

OLA FORSSMED

RACHEL MOHLIN

15 ÅR AV ROLIGT. ELAKT. AKTUELLT. PÅ 2 TIMMAR! 
MED LIVEORKESTER.

Bad Boy Garage
Artnr 75170, 219 kr, Alc 15 % vol.

vinovativa.se/badboy

Baby Bad Boy
Artnr 79493, 129 kr, Alc 14,5 % vol.
vinovativa.se/badboy

Baby Bad Boy

Beställ 
nu på 
System-
bolaget!
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  Baby
Bad  Boy
by Jean-Luc Thunevin
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* Bad Boy’s styg
ga

 
lillebrorsa...

*

Alkohol i samband 
med arbete ökar 

risken för olyckor.

EST. 2013



”jag gillar att se 
show med dansare 
och stora scennum-

mer, det är min grej”
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Den 3:e september har ”En 
dans på rosor” premiär i 
Stockholm. Mannen bakom 

föreställningen är Tobias ”Let’s Dance” 
Karlsson. 
     Berätta, vad är En dans på rosor 
för något?
     – En dans på rosor är min dröm som 
går i uppfyllelse. Jag har dansat på många 
av världens stora scener men jag har 
alltid haft en dröm om att sätta upp min 
egen dansshow här i Skandinavien, nu 

blir denna dröm äntligen verklighet. Jag 
har skapat en föreställning tillsammans 
med mina vänner och kollegor från Let´s 
Dance som till viss del handlar om mitt 
liv och det känns helt fantastiskt. 
     Är det som en dansföreställning 
med dialog och sång eller enbart 
dans?
     – Det är ungefär som Mamma Mia, 
där jag har försökt att bygga min historia 
med hjälp av skandinaviska hits och en 
och annan utländsk pärla och där his-

torien går framåt med hjälp av texten i 
låtarna. Vi blandar friskt och i showen 
finns allt från Europes Final countdown 
till Arne Qvicks Rosen via Barbie girl 
och Linda Bengtzings Alla flickor. Vi 
har en fantastiskt sångerska som sjunger 
några av numren men det är dansen som 
står i centrum, så man kan säga att det 
är en ”Dansikal”. Dessutom är det ju en 
krogshow så man kan äta en fantastisk 
tre-rätters middag innan showen drar 
igång. 

På Subtopiagalleriet i 
Botkyrka visas den 2 sep-
tember till den 7 oktober 

Pär Hugossons prisade fotoutställning 
om Naomi som genomgår ett könsbyte. 
Starkt, snyggt och ärligt porträtt av en 
kvinna under transformation.

Lindex erbjuder i 
höst plagg signerade 
Jean Paul Gaultier. 

Kollektionen innehåller de klassiska 
ränderna, dragkedjor och de konfor-
made Madonna-tuttarna. 8 oktober 
i butik och på nätet.

11
tobias och hans dans på rosor

Fina gayserien Please Like Me, om en 
ung kille som kommer ut och käm-
par med att få familj att acceptera och 

samtidigt hitta en pojkvän, återkommer med en 
andra säsong på SVT 
Flow i början av sep-
tember. Det gör även 
Modellpojkar, nu med sex 
nya modeller vars liv vi 
får följa på SVT Flow. 
I Modeeliten i New York 
tas vi bakom kulisserna 
och får följa ett gäng designers som kämpar för ett 
mentorskontrakt sponsrat av Vogue Fashion Fund. 
Premiär i Kunskapskanalen den 10 oktober. Hela 
Sverige bakar återvänder självklart till Sjuan den 28 
augusti, och eftersom den serien blivit en stor succé så 
kommer även Hela Sverige syr, där åtta deltagare käm-
par med nål och tråd i Sveriges största sytävling under 
ledning av Linda Lindorff. Premiär för den serien 
blir det i oktober. Den 2 oktober har TV3 premiär 
för realityn Ladies of London, om societetsdamer som 
går på välgörenhetsevent och hästpolomatcher och är 
helt fabulösa. Och slutligen, Svenska Hollywoodfruar är 
tillbaka. Med Maria, Gunilla och lite överraskning-
ar. De är tillbaka 30 september kl.20.00 i TV3!

14

1312
Naomi naken JP på Lindex

”Please like 
me,om en ung 

kille som 
kommer ut”

tv-hösten: Kom-ut, sy & Baka

     Jag gissar att det inte enbart 
blir ”kille dansar med tjej” i sho-
wen?
– Nej det är helt riktigt. Då historien 
delvis är baserat på mitt liv så rör vi 
både vid ”utanförskap” och ”sexuell 
förvirring”, något vi alla varit med om 
på ett eller annat sätt. En av historiens 
huvudkaraktärer utforskar både det ena 
och det andra under resans gång och 
det finns både en tango i showen som 
handlar om första gången man som ung 
rädd bög sätter foten på sin första bög-
klubb, och en rumba mellan två killar 
som handlar om det där allra ”första 

mötet” med en annan man. 
     – Jag har faktiskt aldrig dansat 
så med en annan man förut och 

det är helt otroligt att för första gång-
en ”på riktigt” få känna hur man kan 
använda sina egna känslor och erfaren-
heter i dansen. Det blir riktigt hett!
     Hur mycket tränar ni nu?
     –Vi är ju inne i slutfasen och det 
känns som att vi bor på Metropol Palais 
på Sveavägen där showen sätts upp. 
Detta är ju min baby och jag kore-
ograferer, dansar, regisserar och pro-
ducerar hela uppsättningen så det finns 
MYCKET att göra. Allt från ljus och 
ljud till budgetarbete och att vika ser-
vetter. Men jag håller näsan över ytan 
och älskar varenda sekund av resan. Jag 
har även världens bästa grupp männis-
kor runt mig som gör att hela den här 
upplevelsen varit euforisk från början 
till slut. Fantastiska Babsan designar 
och syr alla kläderna, Kalle Dyall och 
Roine Söderlund som gästkoreografer 
och alla dansarna som är det bästa man 
kan önska sig.
     Hur peppad är du på att det 
ska bli premiär?
     – Jag kan knappt bärga mig till att 
visa Sverige vad riktig pardans handlar 
om! I Let´s Dance har vi ju fått se glim-
tar hur det kan se ut, men här är det 
90 min där proffs dansar med varandra 
och det blir sååå mycket bättre. Så gillar 
man Let´s Dance kommer man älska En 
dans på rosor!        Anders Öhrman

”      Det finns      
   en rumba  
 mellan två 
killar som 
handlar om 
det allra 

första mötet 
med en annan 

man. Det 
blir riktigt 

hett!”
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Jag såg Barbra Sterisand live i New York 
2012. En av kvällens stora överraskningar var 
att hennes son - gaykillen Jason Gould - 

hade en så fantastisk röst. Tillsammas sjöng de How deep is 
the ocean och när Barbra nu släpper en skiva med duetter så 
finns den självklart med, andra storheter som Barbra släppt 
in i studion är Michael Bublé, Stevie Wonder och 
Elvis Presley (!). Resultatet heter Partners. Släpps i sep.

Stockholm. Då står pojkarna på rad. Regn hos 
mig. Jag blir hellre jagad av vargar. Magaluf. 
Min mor sa till mig. Unga hjärtan. Lita aldrig 

på gifta män. Och Det gör ont med mera åt Lena Ph 
och en massa låtar med Linnea Henriksson. Ja, ni hör 
ju. Vår svenske hitsmästare Orup är mer än redo för en 
helt egen show och nu får han en sådan på Hamburger 
Börs. Viva La Pop har premiär den 25 september.

Boka redan nu in måndag den 9:e februari 
2015 i almanackan. Då är det nämligen dags för 
den 17:e upplagan av QX Gaygala på Cirkus 

i Stockholm. I slutet av november kan ni börja nominera 
i de i olika kategorierna och i december sätter omröst-
ningen igång. Biljettsläpp blir onsdag den 17 dec kl 09.00 
på ticnet. För två år sedan kom Prinsessan Victoria till 
Gaygalan. Förra året Pussy Riot. Vem blir det 2015?

Det blir en spännande höst på Dansens hus. 
Erik Linghedes Hold är till exempel en 
finstämd och rå duett med rötterna i hip-

hopens estetik och som utforskar längtan efter närhet och 
intimitet, om sexualitet och behov av närhet, Dessutom 
visas kroppen upp som ett kliniskt objekt i The Modesty 
of Icebergs (bilden). Skakande muskler och dallrande 
kött blir bevis på det omöjliga i strävan efter perfektion. 

Vår favorithomo när det gäller filmskapande 
är Xavier Dolan, kanadensaren som lig-
ger bakom succéer som Laurence Anyways, I 

Killed My Mother, Heartbeats och nu senast, Tom at The 
Farm. I höst kommer Mommy, om en stormig mor-son-
relation som fick jurypriset och galet mycket jubel under 
Cannesfestivalen. Mommy är en av filmerna på Stockholms 
filmfestival som pågår mellan 5-16 november. 

Först kom storsäljaren Sweet! Sedan kom 
megasuccén United states of cakes som utsetts till 
best in the world i kategorin ’american cuisine’. 

I höst är det dags för Roy Fares tredje bok, Delicious. En 
bok om bakverk för vackra höstdagar. QX fick tjuvtitta 
i boken och ville genast sätta tänderna i både pekannöts- 
brownies, apelsinkakan och chocolate chip cookies brow-
nie. Plötsligt kändes beach 2015 väldigt långt bort. Mums! 

Minns ni Yazoo? Klart ni gör. Låtar som 
Only you, Don’t go och Nobody’s diary är hits 
som aldrig får ett bäst före datum. Nu kom-

mer ena halvan av Yazoo till Nalen i Stockholm. Den 9:e 
februari intar Alison Moyet scenen, och  med sig i baga-
get har hon dessutom sina egna stora hits som Is this love?, 
Invisible, Weak in the presence of beauty och Ordinary girl. 
Det kommer att bli en nostaglifest vi sent ska glömma! 

Hur håller man kvar någon i ljuset som 
aldrig velat vara där från början, och hur 
räddar man någon från att falla utan att 

falla själv? I början av september kommer dramatikern 
och författaren Sara Stridsbergs efterlängtade roman 
Beckomberga - Ode till min familj ut. Det är en trehund-
rafyrtiosju sidor lång vacker och stark berättelse om 
händelser i och omkring det omtalade mentalsjukhuset i 
västra Stockholm. 

Nu har turen kommit till Göteborg. Jill 
Johnson har lämnat Hamburger börs i 
Stockholm bakom sig och intar Rondo i 

Göteborg. Och likt en Dressman-reklam på tv säger vi 
”Grattis Göteborg”. Ni har verkligen något att se fram 
emot. En helkväll med Jill och hennes låtar paketerade med 
mellensnack och filmklipp av regissör Hans Marklund är 
inget annat än en klassisk bra krogshow. För både äldre och 
yngre, Jill-fans och ”för de som bara hakar på”. 

15 16 17

18 19 20

21 22 23

gaygalan 2015orup på börsenbarbras duetter

alison moyet stridsbergs nya jill på rondo

naket på dansens hus Mommy på SFF delicious, roy!
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Fotografen Erik 
Lundback ligger 
bakom utställningen 

”Guy” på Södra Teatern i 
Stockholm. Vernissage den 8 
oktober.  
     Erik, varför nakna män? 
     – Dels har jag reagerat på hur lite 
nakna män jämfört med kvinnor som 
finns i media, men jag har också stört 

24
sensuella män
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Den 30 september intar Lady Gaga Globen 
med sin artRAVE: The ARTPOP Ball Tour. 
Självklart bjuds vi på vansinnigt härliga kosty-

mer, hits i massor och en scen som är mera teater än kon-
sert. Självklart bränner sångerskan av massa låtar från senaste 
plattan, men ska man tro vad som hänt på turnén hittils så 
blir det även gamla godingar som Bad Romance, Alejandro, 
Just Dance, Born This Way och Paparazzi också. 

För snart två år sedan förlorade Anna 
Benson sin ex-flickvän i cancer. Nu ger 
Anna ut boken Rosa Kokboken där hon 

samlat 20 välkända kvinnor (Jenny Strömstedt, Marie 
Richardsson, Nanne Grönvall m.fl) som delar med 
sig av sina liv och sitt möte med cancer. All vinst, vilket 
är hela 100 kr (!) per bok, går till Cancerfonden och 
ambitionen är att boken ska dra in minst 1 miljoner 

Den 27 november lättar nya kryssnings-
konceptet Candy Christmas Cruise ankar 
från Stockholm och styr mot Åbo. Med 

ombord är Alcazar, Martin Rolinski, Female Dj 
Revolution, Duo Raw, ett gäng drugor från gayfa-
voorten Sitges och, RuPaul/TopModel-fotograffavoriten 
Mike Ruiz, som ordnar meet&greet och har utställning 
ombord! Med ombord är massor av dj:s och hundratals 
festsugna homos.                                  tallinksilja.com

27

26

25

gaga på Globen

rosa kokboken

candykryssning

Fotografen Erik 
Lundback ligger 
bakom utställningen 

”Guy” på Södra Teatern i 
Stockholm. Vernissage den 8 
oktober.  
     Erik, varför nakna män? 
     – Dels har jag reagerat på hur lite 
nakna män jämfört med kvinnor som 
finns i media, men jag har också stört 

mig på folk som säger att manskrop-
pen inte är lika vacker som kvinnans 
utan kläder. Att män utan kallingar 
ser roliga ut. De böcker med nakna 
män som finns är antingen porriga 
eller humoristiska, och det vill jag 
ändra på. När män är avklädda på 
bild så ser dom ofta hårda ut, dom-
flexar biceps och det ska vara ljusatt 
ovanifrån så att alla magrutor fram-

hävs, för mig känns det lite passé.
     Var hittar du dina modeller?
     – Några känner jag sen förut, 
några har jag hittat på Facebook och 
jag har försökt att plåta en kille på 
varje resa jag gjort. I utställningen 
finns killar från England, Italien, 
Slovenien, Holland och Danmark. 
     Snyggaste manskroppsdelen?
     – Det blir nog ett hårigt bröst.

24
sensuella män
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 ÖPPNA MODERATER
MODERATERNAS HBT-FÖRBUND

DU SKA HA FRIA VAL I VÄLFÄRDEN.
DU SKA HA MÖJLIGHET ATT VÄLJA  
DIN PARTNER ELLER SINGELLIVET.
DU SKA INTE BEHÖVA UTSÄTTAS  

FÖR FÖRTRYCK I VARDAGEN.

FRISTAD
 RÄTTIGHET

ANSVAR 
 IDAG

Spänn fast säkerhetsbältena, för den 12 oktober mel-
lanlandar vår favoritflygvärdinna Pam Ann på Södra 
Teatern i Stockholm med sin senaste show. Plane 
Filthy bjuder självklart på de mest klockrena histori-

erna från Pam Anns alla år i flygbranschen.

Den 27 september är det premiär för Mamma Mia på 
Svenska Teatern i Helsingfors. Det blir en finländsk 
produktion på svenska och i huvudrollen som Donna 

ser vi Mia Hafrén men stora delar av ensemblen är svensk. Det 
kommer garanterat att bli höstens stora gayhappening i Finland! 
Missa inte!

Om raukarna regnbågsfärgas och fåren bräker YMCA 
är osagt, men från den 12 november och fem dagar 
framåt är det Gotland Pride. Då blir det Burlesquebar 

med Rickard Söderberg, schlagermässa, besök av östeuropeiska 
HBTQ-aktivister och mycket mer. 

pam ann Landar igen

mamma mia i finland

gotland pride

Kvinnokören Sapphonia som deltog på QX gaygala 
2012 fyller 30 år i år och firar bland annat det med 
en jubileumskonsert på Boulevardteatern i Stockholm 

den 11 oktober.
31

29

28

30

sapphonia 30 år

Först: Har du inte 
sett Robert Fux i 
Ansvaret är vårt/Tingsten 

på Stadsteatern så gör det. Fux gör 
sitt livs roll som den kulturradikala 
Tingsten som tog strid för alla människors lika värde.
     När du väl gjort det kan du se fram mot en kul 
teaterhöst på Stadsteatern. QX har bokat in sig på 
ytterligare tre av föreställningarna på teatern, den 
Roine Söderlundh-regisserade Chicago med Lisa 
Nilsson i huvudrollen. Rikard Wolff som revy-

kungen Karl Gerhard samt Happy End (bilden) som 
beskrivs på följande sätt: ”New Yorks gayscen, ballroom- 
och voguingkultur utgör en ram för ett dragat gangsterdrama 
i filmnoir-stil. Välkommen till en (farlig) lek med Happy 
End!”
     Klart man inte vill missa det.

32

Båda är storfavoriter som slog igenom 
i Saturday Night Live, men Kristen 
Wiig har även supersuccén Bridesmaids 

i ryggen. Nu får den breda massan lära känna Bill 
Hader som tillsammans med Wiig spelar ett tvil-
lingpar som inte haft kontakt på över tio år: Båda 
begår självmordsförsök samma dag och lurar, av en 
slump, döden. Självmordsförsöken för dem sam-
man och de börjar undra hur livet kunde gå i fel 
rikting. Bill Hader spelar Milo, en mindre lyckad 
homosexuell skådis som flyttar in till tvillingsyr-
ran och hennes man, som spelas av Luke Wilson. 
Skeleton Twins innehåller både berörande drama och 
underbara komiska scener, och har fått ett fint mot-
tagande i USA. Den har svensk biopremiär den 10 
oktober.

33
skeleton twins 
med bögbror

teater-
höst
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 ÖPPNA MODERATER
MODERATERNAS HBT-FÖRBUND

DU SKA HA FRIA VAL I VÄLFÄRDEN.
DU SKA HA MÖJLIGHET ATT VÄLJA  
DIN PARTNER ELLER SINGELLIVET.
DU SKA INTE BEHÖVA UTSÄTTAS  

FÖR FÖRTRYCK I VARDAGEN.

FRISTAD
 RÄTTIGHET

ANSVAR 
 IDAG

Spänn fast säkerhetsbältena, för den 12 oktober mel-
lanlandar vår favoritflygvärdinna Pam Ann på Södra 
Teatern i Stockholm med sin senaste show. Plane 
Filthy bjuder självklart på de mest klockrena histori-

erna från Pam Anns alla år i flygbranschen.

Den 27 september är det premiär för Mamma Mia på 
Svenska Teatern i Helsingfors. Det blir en finländsk 
produktion på svenska och i huvudrollen som Donna 

ser vi Mia Hafrén men stora delar av ensemblen är svensk. Det 
kommer garanterat att bli höstens stora gayhappening i Finland! 
Missa inte!

Om raukarna regnbågsfärgas och fåren bräker YMCA 
är osagt, men från den 12 november och fem dagar 
framåt är det Gotland Pride. Då blir det Burlesquebar 

med Rickard Söderberg, schlagermässa, besök av östeuropeiska 
HBTQ-aktivister och mycket mer. 

pam ann Landar igen

mamma mia i finland

gotland pride

Kvinnokören Sapphonia som deltog på QX gaygala 
2012 fyller 30 år i år och firar bland annat det med 
en jubileumskonsert på Boulevardteatern i Stockholm 

den 11 oktober.
31

29

28

30

sapphonia 30 år

Först: Har du inte 
sett Robert Fux i 
Ansvaret är vårt/Tingsten 

på Stadsteatern så gör det. Fux gör 
sitt livs roll som den kulturradikala 
Tingsten som tog strid för alla människors lika värde.
     När du väl gjort det kan du se fram mot en kul 
teaterhöst på Stadsteatern. QX har bokat in sig på 
ytterligare tre av föreställningarna på teatern, den 
Roine Söderlundh-regisserade Chicago med Lisa 
Nilsson i huvudrollen. Rikard Wolff som revy-

kungen Karl Gerhard samt Happy End (bilden) som 
beskrivs på följande sätt: ”New Yorks gayscen, ballroom- 
och voguingkultur utgör en ram för ett dragat gangsterdrama 
i filmnoir-stil. Välkommen till en (farlig) lek med Happy 
End!”
     Klart man inte vill missa det.

32

Båda är storfavoriter som slog igenom 
i Saturday Night Live, men Kristen 
Wiig har även supersuccén Bridesmaids 

i ryggen. Nu får den breda massan lära känna Bill 
Hader som tillsammans med Wiig spelar ett tvil-
lingpar som inte haft kontakt på över tio år: Båda 
begår självmordsförsök samma dag och lurar, av en 
slump, döden. Självmordsförsöken för dem sam-
man och de börjar undra hur livet kunde gå i fel 
rikting. Bill Hader spelar Milo, en mindre lyckad 
homosexuell skådis som flyttar in till tvillingsyr-
ran och hennes man, som spelas av Luke Wilson. 
Skeleton Twins innehåller både berörande drama och 
underbara komiska scener, och har fått ett fint mot-
tagande i USA. Den har svensk biopremiär den 10 
oktober.

33
skeleton twins 
med bögbror

teater-
höst
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QXKILLEN
Namn: Mattias
Ålder: 28
Bor: Stockholm
Längd & vikt: 178 cm, 70 kg
Heter på Qruiser: Simple
Singel? Just nu ja...
Den kroppsdelen är jag mest nöjd med: 
Magen
Det sover jag i: Ingenting
Han är världens sexigaste man: Chris Hems-
worth
Det får mig tänd: Blonda, charmiga killar 
med sex i blicken. 
Då är jag som sexigast: Bakom bardisken
Beskriv dig själv naken med ett ord: Utter-
isch? 
Ge eller ta: Ger och tar. Gärna samtidigt. 
Har haft sex med fler än en person samti-
digt: Japp! 
Kalsongtyp jag föredrar: Boxers
Då såg jag porr senast: Typ nyss
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CIDCOM Productions presents

SODRATEATERN.COM • 08 - 531 99 490

LATTER.NO • 23 11 88 00

SAVOYTEATTERI.FI • +358 9 310 12000

BREMENTEATER.DK • +45 7026 3267

flight. No. gateconnection via 

stockholm
oslo
helsinki
copenhagen

oct. 12th 2014
oct. 21st 2014
oct. 23rd 2014
oct. 25th 2014

södra teatern
latter
savoy theater
bremen

flight Plane Filthy tour 2014

scandinavia

layover



A tt grilla är som jag har 
skrivit om tidigare ett kärt 

och populärt intresse i vårt 
avlånga land.  Med en solig 
sommar har det getts många 
tillfällen till att både grilla och 
äta ute, något jag själv verkli-
gen har utnyttjat.
     Ett lite mer avancerat sätt 
att grilla på och som kräver 
lite mer planering är att grilla 
ett helt djur, vet att det låter 
barbariskt men en upplevelse 
för både öga och gom.
     Helgrillad spädgris har jag 
fått smaka i Spanien vilket är 
en delikatess men denna gång 
gick turen till Skåne och där 
serverades det helgrillat lamm.
Kvällens grillmästare Joakim 
och Björn tipsar och guidar 
mig på resan till det perfekta 
helgrillade lammet, en resa jag 
inte vill missa!
     Det första du bör göra är 
att bjuda in ett relativt stort 
gäng med köttätande vän-
ner, helgrillat är ju ett helt 
lamm och det räcker till ett 
stort antal hungriga gäster.  
Lyxvarianten är att hyra in en 

kock som fixar allt men om 
du har grillat mer än korv 
klarar en glad amatör av detta 
men det är en del jobb. Både 
Joakim och Björn är just 
glada amatörer som gillar att 
laga mat och har grillat både 
hel gris och lamm tidigare. 
Som med det mesta i matlag-
ning är råvaran viktig och 
Joakim berättar att vårt lamm 
kommer från granngården 
och slaktades för drygt en 
vecka sedan Snacka om när-
producerat! 
     Vad gör jag efter att 

jag har beställt mitt lamm?
     –Vi lämnade iväg det på 
rökning för att få en riktigt 
god smak och det underlättar 
själva grillningen säger Joakim.  
Detta är inget man gör själv.  
     Just denna kväll var vi 26 
personer samlade och innan 
gästerna kom hade Björn och 

Ännu finns det både sol och ”sitta ute chanser” 
kvar och efter en sommar med många soltimmar 

har det enligt statistiken konsumerats en hel del rosé 
även detta år. Men nu är det inte bara en sommar-
dryck. Från Chile kommer ett mycket prisvärt vin, 
Gato Negro Cabernet Sauvignon rosé, ligger i beställ-
ningssortimentet och har varunummer 72295. För 
endast 59kr får du ett friskt vin med smak av mogen 
frukt. Testa det till mina tilltugg eller till en höstsallad, 
du kommer inte att bli besviken. 

E n nyhet till höstens drinkar eller en kopp 
kaffe, svensktillverkade drinkunderlägg 

i papper. En trio bestående av fotografen 
Hannes Söderlund, art directorn Robin 
Grahn och copywritern Caroline Björkgren 
har gemensamt lanserat e-handelsbutiken 
Dandy´s table och ett av deras första gemen-
samma projekt är just dessa drinkunderlägg 
tillverkade i svenskt kvalitetspapper 
från Lessebo Bruk. De klassas som 
bland de mest klimatvänliga tillver-
kare inom pappersindustrin. 
12 underlägg kostar 159 kr och är 
en perfekt present. Finns i åtta olika 
mönster. dandystable.se

& en bög
köket 

med håkan svensson

soya, soya

E nkelt, gott och snabbt - vad 
mer kan du begära?  Som 

tilltugg till drinken eller till sop-
pan passar dessa tunnbrödsnacks. 
Du behöver en påse med mjukt 
tunnbröd, olivolja, flingsalt, 
chiliflakes och riven ost. Skär 
tunnbrödet i cirka 2cm breda 
längder, pensla med olivolja och 
strö över salt, chiliflakes om du 
vill ha något hett, och sedan 
lite riven ost. In i ugnen på 
200grader i cirka 10minuter tills 
brödet har fått en brun färg.  Låt 
svalna och sedan är det bara att 
njuta av dessa krispiga och goda 
tilltugg. 

E n basvara i mitt kylskåp är 
Kikkoman soya, kan inte 

leva utan denna!  Listan på vad 
den passar till kan göras lång.  
Nu har de till min stora förtjus-
ning även lanserat salladsdres-
sing.  Hade lite svårt att hitta 
den i butik men så stod den 
plötsligt där på hyllan hos ICA 
Maxi. Finns i två smaker, sesam 
och lök, där sesam utan tvekan 
är min favorit.  Gillar du asiatiskt 
och sesam, då är detta också din 
nya favorit. Passar även bra som 
dippsås. Köp!

design & miljö
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Joakim förberett i  trädgården 
genom att gräva ut ett hål i 
storlek med lammet där sedan 
grillställningen placeras och 
under fyller man på med kol 
och briketter. 
     – Rökningen innan ger 
en hel del smak så den enda 
krydda man behöver är en god 
kraftig marinad att pensla med, 
säger Joakim. Väl på plats är 
det bara att ha lite tålamod och 
koll på att det är en jämn glöd. 
     Räkna med minst fem tim-
mar och lammet ska vändas 
flera gånger under denna tid. 
Detta är en del av hela upple-
velsen för gästerna och medan 
lammet grillades åt vi tapas och 
minglade. En stektermometer 
underlättar och när rätt tem-
peratur är nådd är det bara att 
ta fram din vassaste kniv och 
skära upp. 
     Gästerna stod på rad och 
alla instämde i att det var saf-
tigt, smakrikt och en upplevelse 
utöver det vanliga.

när lammet tystnar

behåll sommar-
känslan

följ håkan på instagram: @svenrinmans

snacks

lyxvarianten 
är att hyra in 

en kock som 
fixar allt
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stockholm 
Stockholm Pride 2014 
blev en succé. Efter fjol-
årets brakförlust verkar 
årets festival ha gått be-
tydligt bättre. Och stäm-
ningen i PridePark var 
fantastisk hela veckan 
medan PrideHouse var 
fullsatt från första stund. 
Paraden blev en makalös 
fest med rekorddelta-
gande, sol och en enorm 
publikuppslutning. Lycka!

malmö 
Malmö Pride samlade fler 
deltagare än nånsin i para-
den. Sydsvenskan rapporterar 
3800 personer. I tåget syntes 
bland andra Migrationsmi-
nister Tobias Billström (m), 
Öppna moderaters Olof 
Lavesson samt kommunsty-
relsens ordförande Katrin 
Stjernfeldt Jammeh (S). 

PRIDE SVERIGE RUNT
Pridefestivalerna fortsätter att avlösa varandra i Sverige under sommarmånaderna. I augusti firades Pride i både 
Stockholm och Malmö. Dessutom fortsätter det i Örebro i slutet av månaden. 

HÄR FIRAS PRIDE I 
augusti/september

ÖREBRO  28– 31 augusti  örebropride.se

KÖPENHAMN 26 - 31 augusti 2014

http://www.copenhagenpride.dk

HELSINGBORG 29 augusti 2014

www.facebook.com/groups/rfsl.helsingborg

LINKÖPING 1 - 7 september 2014

www.facebook.com/Karleksparaden

FALUN 20 september 2014

www.facebook.com/falupride

UMEÅ 26 - 28 september 2014

www.queerforvaltningen.se

-40-
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Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack 
Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack Tack 
Tack Tack Tack Tack Tack!

TACKEN OVAN ÄR TILL ALLA BESÖKARE, UTSTÄLLARE, ARTISTER, VOLONTÄRER, SVENSKA POSTKODLOTTERIET, 
7-ELEVEN, TV3,STOCKHOLM - THE CAPITAL OF SCANDINAVIA, KULTURHUSET STADSTEATERN, CARLSBERG, RIX 
FM, BJÖRN BORG, SL, BAHNHOF, QX, NOBINA, SENSUS, LIVE MEDIA GROUP, CLARION HOTEL AMARANTEN, ARLA, 
CITROËN, ADCITYMEDIA, TAXI 020, HOLMQVIST & SCHERMAN, OUT TV, SVERIGEFLYG, MALMÖ AVIATION, ALF 
KJELLNER KONSULT AB, ARBETSFÖRMEDLINGEN, ATTENDO, E.ON, HATCHED, SKELLEFTEÅ KRAFT, SPOTIFY, 
VATTENFALL, OCH XIKO SOM GÖR STOCKHOLM PRIDE MÖJLIGT. UNDER EN VECKA HAR VI TILLSAMMANS FESTAT 
MOT ORÄTTVISOR, OCH GENOM DET HAR VI TAGIT PLATS OCH UTMANAT NORMER, MÖTT FÖRTRYCK OCH INTE 
MINST FÖRÄNDRAT VÄRLDEN. VI SES IGEN NÄSTA ÅR. 
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I år har det varit mer rotation på HBT-klubbscenen i Stockholm än någonsin 
tidigare: Under 2014 har storfavoriten Zipper stängt ner, Kolingsborg blivit 
Candy och Honey, och Malmöfavoriten WONK fick ett Stockholmssyskon. 
Och häromveckan bytte Switch namn till Deja Vu och är nu en klubb enbart 
för killar. Samtidigt finns det inget fast festställe för flator.

TEXT ronny larsson  FOTO jonas norén & Orlando G Boström

N är succéklubbarna Paradise & Garage i 
våras tvingades lämna Kolingsborg byttes 

ruffiga lokaler mot glammiga nattklubbsditon. 
Men publiken följde med och festfredagarna 
domineras just nu av duon Bernhard och 
Peter som driver Candy på Le Bon Palais vid 
Norra Bantorget.  Och i somras slog lillsys-
ter Honey upp portarna på lördagarna, utan 
schlager och pop, och i en intimare lokal. Och 
konceptet verkar funka.

- Jag tycker nog att klubb-
scenen i Stockholm är mer 
spännande än på många år, 
säger Candy & Honeys Peter 
Sandkvist. Förhoppningsvis 
så fortsätter det att hålla i sig 
så att flera arrangörer kan 
fortsätta att göra egna saker på 
sitt eget håll.

Samtidigt fyller inte gay-
klubbar samma unika funk-
tion som för många år sen. 
Då var gayklubbar mycket mer av en under-
groundscen, en sluten och skyddad sfär. Det är 
både bra och dåligt. Bra är det så klart att alla 
gays går mycket mer på "straighta" ställen och 
blandas upp över hela stan. Det som märks är 
att publiken är mycket mer mixad nu mot för 
tio år sen. Men lite utav det härligt mystiska" 
och "hemliga" från den gamla goda tiden är 
borta. Det finns för och nackdelar med allt.

På lördagarna har Joe Nilsson på mindre 
än ett halvår lyckats etablera Wonk Stockholm 
som en festfavorit. Efter många års klubbfix-
ande i Malmö fick han erbjudande av de som 
ägde lokalerna på Kungsgatan 15 att öppna 

gayklubb. Joe nappade och den 7 mars i år slog 
Wonk Stockholm upp portarna med avklädda 
killar i barerna (”det ska kännas att det är gay-
klubb när man kommer in”).

- Lördagarna blev en succé från start och vi 
har hittat vår nisch. Jag tror att vi och Honey 
kompletterar varandra bra. Överhuvudtaget 
ser det bra ut på klubbfronten, menar han.

Wonk Stockholm har under sommaren 
även kört onsdagsöppet med dragshow och 

det konceptet styrs nu om 
till fredagar då Joe bjudit 
in en rad kända svenska 
drugor samt storstjärnor 
från RuPauls Dragrace för att 
uppträda. Så fredagarna blir 
återigen klubbkvällar, och 
det är även tänkt att ha öp-
pet på onsdagarna framöver.

- Jag såg Wonk lite som 
ett nytt TipTop som skulle 
ha öppet mer än en dag i 

veckan, men det är nya tider och det finns inte 
samma behov av att gå ut en måndag.

Tror ni att Grindr och liknande appar 
haft inflytande på hur folk går ut?

- Ja, det tror jag. Man ”behöver” inte gå ut 
för att träffa någon längre och man kan sitta 
hemma och ragga, och det är en trist utveck-
ling. Men det positiva är att folk går ut med 
sina vänner för att ha kul i större utsträckning, 
man är främst ute för att festa, dansa och ha 
kul, menar Joe Nilsson.

Peter Sandkvist tycker också att att appar-
nas inverkan märks.

- Förut var en klubb själva navet för att 

”Man behöver ju 
inte ens lämna 

lägenheten 
för att träffa 
någon, så klub-
bandet blir en 
bonusfunktion”

”Jag kommer alltid 
att betrakta mig 

själv som bisexuell”
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”Jag är verkligen 
en kvinna i mina 

bästa år”

klubb-
uppgång 
                     - men var är brudarna?





träffas och hooka upp. Nu behöver folk 
aldrig lämna lägenheten för att träffa 
någon. Klubben blir mer en bonus-
funktion om man skulle välja att slå 
ihop det och för att göra en kväll utav 
det, men annars behövs tyvärr inte 
klubbar på just det sättet längre.

Men hur viktigt är det med ar-
tistuppträdanden, happenings och 
influgna dj:s då?

- Det funkar ett tag, men som allt 
annat så måste det förnyas och man 
måste komma med nya idéer och nya 
koncept. Det går inte bara att ha den 
största artisten, det handlar om en hel-
hetsfest. Det är viktigt att presentera ett 
bra koncept och en bra fest oavsett vad. 
Och om man måste ha influgna dj:s 
för att de spelar en viss typ av musik så 
tycker jag det är värt att satsa på, säger 
Navid Kabiri, som senast under Pride 
lockade storstjärnor som Conchita 
Wurst, Scissor Sister´s Jake Shears 
och våra svenska discohjältar i Alcazar.

Navid och hans Clean Group har 
i tio år ordnat fester för gaypubliken. 
Han drev ett tag klubben Star Gay 
Disco (”Veckofester är inte riktigt min 
grej, jag gillar att slå på stort någon gång då 
och då”) och tycker att utbudet är bra 
nu och välbehövligt i en storstad som 
Stockholm.

- Den största skillnaden är väl att 
Stockholm är en relativt liten storstad 
så det går inte riktigt att jämföra med 
exempelvis Madrids klubbar. Ju fler 
människor desto större marknad för 
olika typer av klubbar såsom rena hous-
eklubbar och så vidare. Men jag tycker 
att vi är väldigt 
flitiga med våra 
fester i Stockholm 
och vad vi erbjuder 
håller världsklass.

- Folk släpper 
på hämningarna på 
ett helt annat sätt 
ute i Europa. Vi 
är nog styrda och 
anpassade av våra 
regelverk i Sverige 
vilket styr väldigt 
mycket i hur 
klubbklimatet fak-
tiskt blir i slutän-
dan. Ambitionen 
som arrangör kan 
ofta vara något annat mot vad man 
faktiskt är fri att göra i det här landet , 
säger Peter Sandkvist.                                                        

Musiken utgör en stor skillnad mel-
lan klubbarna i Stockholm och ute i 
Europa.

- Det gäller hela Skandinavien, säger 
Joe Nilsson och fortsätter:

- Vi i norr gillar hits och kommer-
siell dansmusik i större utsträckning än 
ute i Europa. Där väger en hårdare typ 
av dansmusik tyngre.

- Men med det sagt så behöver man 
heller inte ha ett stort housegolv och ett 
mindre för schlager. Däremot så hade 
vi det omvänt på Paradise och ur det så 
växte ett golv fram som mot slutet drog 
väldigt mycket mer mot houseremixar 
och den rena schlagern försvann. Och 
det ska poängteras att det skedde på 
efterfrågan av gästerna. Men vi startade 
ju upp en ren schlagerbar som blev 
succé så det verkar vara en uppåtgående 
trend med schlagern. Vårt eget golv 

håller ju bara det på att växa sig för 
stort för den nuvarande lokalen. Vi tit-
tar på lösningar för att utöka och kan-
ske bygga om det befintliga golvet för 
att öka kapaciteten ytterligare. Däremot 
så gör det sig väldigt bra i det forumet 
och mycket av den känslan tappar man 
på ett golv som kan kännas för stort.                                                    

- Schlagern har ju utvecklats och 
blivit mer mainstreampop. Jag lyssnade 
aldrig på schlager tidigare men jag gil-
lar ju Alcazar och sånt. Så schlagern ska 
ha sin plats.

Men varför finns det fortfarande 
inget ställe som främst satsar på bru-
darna?

Anna Högkil drev i flera år res-
taurang/baren Momma och ordnar 
framgångsrikt Moxy-fester en gång i 
kvartalet. Och om hon vill gå på gay-
klubb däremellan så kan hon absolut gå 
till exempelvis Candy.

- Jag känner mig absolut välkom-
men, men jag vet att det inte kommer 

vara så många brudar där. Det är klart 
att jag skulle önska att det fanns ett 
tjejställe och jag har ofta stått på Moxy-
festerna, som alltid är smockfulla, och 
undrat varför det inte finns ett flatställe 
i stan. Och jag vet inte varför det inte 
finns något just nu.

Men Anna har flera teorier: Bögar 
har en annan gå-ut-kultur och är ute 
på klubb mer rent generellt. Flatorna 
går på exempelvis Urban Deli eller ses 
i baren, som hotellbars-konceptet Ho-
tellflatorna, och så nöjer dom sig med 
det. Bögar kör ofta hela racet; mat, bar 
och sen klubb. Dessutom tror Anna att 
flatorna oftare väljer att stanna hemma 
när de träffat någon.

- Men sen går de ut när jag ordnar 
fester för då gör de en helkväll av det. 
Då kommer hela åldersspannet och det 
är verkligen fest, menar hon.

Peter, Joe och Navid håller med 
Anna om att det borde finnas en tjej-
klubb.

”Jag har ofta 
stått på Moxy, som 

är smockfullt, 
och undrat varför 
det inte finns ett 
flatställe i stan”

Anna Högkil (Moxy)



- Jag drev ju Lesbian Heaven till-
sammans med Emma Gayga i Malmö 
och det gick ju bra. Så om det ska starta 
en klubb för tjejer så bör en flata vara 
starkt inblandad.                                             

När det Stockholm behöver är 
ett flatställe så öppnade Deja Vu, en 
lördagsklubb som enbart riktar sig mot 
killar. Ett koncept som det råder delade 
meningar om.

- Det har efterfrågats, säger Peter 
Sandkvist och fortsätter: 
Men det har också provats, och då inser 
många att dom faktiskt trivs ganska 
bra med att ha sina tjejkompisar med 
sig ut. Dessutom så kör dom lista för 
tjejer som vill komma in så det är ju 
aldrig någon som blir exkluderad från 
att komma in. Så egentligen är det väl 
inget hundraprocentigt koncept låst 
enbart mot killar.       

- Det roligaste med gayklubbar är att 
alla är välkomna och kan vara sig själva 
tycker jag. Den känslan missar man om 
man stänger ute vissa typer av männis-
kor, menar Navid.

- Jag upplever att många bögar vill 
gå ut med sina tjejkompisar. Och Wonk 
har alltid riktat sig till gays och deras 
vänner, fortsätter Joe Nilsson. På Wonk 
Stockholm verkar alla trivas ihop.

När Anna Högkil läste om Deja Vu 
tyckte hon att det var ett steg tillbaka.

- Jag känner inte att det var vad som 
behövdes i Stockholm. Jag tror inte att 
en sådan uppdelning är bra.

Eric Zetterman, som tillsammans 
med Andreas Karlsson driver Deja 
Vu menar att killar som gästade deras 
tidigare klubb Switch, ofta uttryckte att 
gayklubbar tappat sitt syfte och blandats 
upp för mycket, och att en renodlad 
killklubb skulle locka mer.   
     - Så vi riktar oss främst till killar, 
men vi portar inte tjejer. Vi har fått bra 
reaktioner och känner att det är en bra 
nisch. Våra gäster är ganska unga, mel-
lan 18- 24 år, och hittills är dom nöjda.

Kan det finnas en fara i att en 
gayklubb får för många straighta 
besökare, om man välkomnar alla?

- Det beror på om de ”straighta” är 
öppna för förslag, säger Navid (skrattar). 

- Möjligt, men den nya generationen 
bryr sig inte om människor är straighta 
eller gay. De går ut i stora gäng och 
bryr sig inte om vem som är vad. Det är 
de äldre som klagar.  Men jag kan tycka 
att det blir lite konstigt att klaga, för 
vi får ju gå på straighta kubbar, varför 
skulle de inte få gå på våra?

Är det bra sammanhållning i 
Stockholms gayklubbvärld eller är 
ni konkurrenter som håller er på 
varsin kant?

- Jag har absolut inga issues. Jag har 
legat med alla ett antal gånger redan, 
skrattar Navid.

- Nej, jag har inget otalt men de 
andra och har hittat min nisch. Jag och 
Bernhard & Peter brukar till exempel 
gå på varandras klubbar, säger Joe.

Anna fortsätter:
- Oftast är det killar som Navid 

som vill samarbeta, och det är så klart 
kul, men sällan andra tjejer som ordnar 
fester. Vi hade ett lyckat samarbete med 
Urban Deli i somras, men jag skulle 
gärna jobba mer med andra kvinnor.

- Det är nog väldigt civiliserat och 
bra sammanhållning tycker jag. Visst 
kämpar alla för sina projekt och vill att 
de ska lyckas, men samtidigt så är det 
många som stämmer av sinsemellan för 
att fester inte ska krocka med varandra, 
så jag personligen tycker att folk visar 
ömsesidig respekt mot varandra och 
respekterar varandras jobb trots kon-
kurrens, avslutar Peter.

”Den nya genera-
tionen bryr sig 

inte om människor 
är straighta 

eller gay”

Joe Nilsson (Wonk)Navid Kabiri (Clean Group)

Peter Sandkvist & Bernhard 
(Candy & Honey)





Färna 
HERRGÅRD & SPA

www.farnaherrgard.se tel: 0222-281 90

Färna ligger 1,45 timmars bilväg från 
 Stockholm och under en timme från  
Västerås eller Örebro.

Vi tar dig med på en kulinarisk  
matresa genom Bergslagen.  
Vi kryddar din vardag eller  
helg med spalyx och  
noga utvalda upplevelser.  
Varmt välkommen till Färna, 
ett spahotell i Bergslagen 

Låt o� få ta hand  
om din tid!

www.farnaherrgard.se tel: 0222-281 90

Öppettider 
mån-fre 10-19 
lör 10-18 
sön 12-17

www.akademibokhandeln.se
master.samuelsgatan@akademibokhandeln.se

Välkommen till Skandinaviens 
största bokhandel!

Mäster Samuelsgatan 28

SENASTE NYTT!

BOMBMANNENS
TESTAMENTE

LENA EBERVALL
& PER E SAMUELSON

249:-

Biljetter 031 708 71 00
Restaurangen 031 708 70 90
www.stadsteatern.goteborg.se

Av LARS NORÉN Regi DENNIS SANDIN Med ANNA BJELKERUD, 
OLOF MÅRTENSSON, MATTIAS NORDKVIST, LARS VÄRINGER 

Norén tillbaka i köket

Premiär 26 september Nya Studion



H on doftar på jordgubbste-
påsen och tycker att den 

luktar bättre än min jasmin-
tepåse. Hennes val blir därför 
enkelt. Jag lägger min jasmin-
tepåse i min mugg med hett 
vatten och häller i flytande 
honung. Frågar om Vanessa 
ska ha. Men hon tackar nej och 
berättar att hon är vegan och 
därför inte äter några anima-
liska produkter. 
     – Vi föder upp djur på ett 
sätt som gör dem sjuka. Jag tror 
det är därför vi människor blir 
sjuka, för att vi äter djur som är 
sjuka och har negativ energi i 
sig. Det handlar om karma. 
    Hon pratar mycket om 
energier och andlighet och det 
senaste året har det skett flera 
förändringar i Vanessa Lopez 

liv, hon har blivit vegan och 
börjat se livet på ett annat sätt. 
Hon är tryggare i sig själv och 
känner inte att hon behöver 
ta hänsyn till andras förvänt-
ningar längre.
    – Jag har hela tiden försökt 
att leva upp till samhällets 
bild av vad som anses vara en 
kvinna. Vi transsexuella kvin-
nor vill ofta vara så feminina 
som möjligt och inte kännas 
vid vår bakgrund, som om den 
vore något att skämmas för. Jag 
har också insett att jag ångrar 
min könskorrigering. 
    Den 24 september släpper 
Vanessa sin självbiografi, där vi 
får följa med henne från ung-
domsåren i Rosengård till att 
hon blir utkastad av sina föräld-
rar och flyttar till Göteborg där 

hon bestämmer sig att leva som 
kvinna till att hon går på gatan, 
till att hon påbörjar sin utred-
ning som 18-åring och två år 
senare genomgår sin könskor-
rigering. 
    – Jag förstår egentligen inte 
varför jag har utsatt mig för 
så smärtsamma operationer. 
Det är onödigt och jag vet att 
många som har korrigerat sitt 
kön har fått komplikationer. Vi 
har varit läkarnas försökskani-
ner. Jag har ändå haft tur och 
klarat mig bra. Men det kan 
göra ont vid penetration.
    Hon berättar också att sam-
hällets värderingar om hur en 
kvinna ska vara sätter sina spår 
hos andra transsexuella.
    – För inte så länge sedan 
träffade jag en transsexuell 

kvinna som ställde upp i en 
skönhetstävling. Hon berät-
tade att hon opererat bort två 
av sina revben, för att hon 
ville ha smal midja. Tänk den 
smärtan. Själv har jag avbokat 
alla plastikoperationer jag hade 

Vanessa ångrar sig:
”Hade nog inte opererat om mitt kön idag”

”Köns-
identiteten 

sitter i 
huvudet, 

inte mellan 
benen”

Vanessa Lopez, som har bytt kön från man till kvinna, berättar för QX att hon nu ångrar sin könskorrigering.

Vanessa Lopez
Ålder: 30
Bor: Stockholm
Jobb: Frilansare
Favoritbok: När mörk-
ret faller
Intressen: Träning, mat 
och djurens rätt
Drömmer om: Kärlek
Aktuell med: Släpper 
sin självbiografi den 24 
september

tänkt göra. Tidigare har jag även 
opererat om näsan, men nu kan 
jag titta på en kvinna som har 
stor näsa och tycka att det är 
väldigt vackert. Det är vackert 
med olikheter. 
    En bebis som sitter i sin mam-
mas knä och är vår bordsgranne 
på fikets uteservering börjar 
skrika. Bebisen har klarblå ögon 
och en liten mössa på sig, trots 
att det är nästan 20 grader ute. 
När Vanessa tittar på bebisen 
börjar de båda skratta. Det 
märks att Vanessa älskar barn 
och själv längtar efter egna. 
    – Tidigare var man ju 
tvungen att sterilisera sig för att 
få byta kön, så jag har förlikat 
mig med att jag inte kommer att 
få några biologiska barn. 
    När Magda Gad gjorde en 
QX-intervju med dig 2010 
svarade du så här på frågan 
om du funderat på om du 
skulle ångra dig. ”Aldrig ald-
rig! Det där är så klyschigt. Som 
transsexuell har man längtat 
efter det varenda dag i hela sitt 
liv och vill ingenting annat.” 
Hur tänker du nu?
    – Det är ett mantra som 
vi transsexuella kör och som 
rättfärdigar vårt val. Men nu 
har jag accepterat mig själv och 
förstår att det inte är något fel på 
mig, oavsett vad jag har mellan 
benen. Så tänkte jag inte då.
    Hur hade du agerat om du 
varit 20 år i dag?
     – Jag hade nog inte opererat 
om mitt kön, även om det är 
svårt för en kvinna att springa 
runt med en snopp mellan be-
nen. Brösten hade jag inte kun-
nat motstå, de har ju dessutom 
staten betalat. Resten är jag i dag 
nöjd med och jag har alltid vetat 
att jag är kvinna. 
    Hur tycker du att andra 
som funderar på en könskor-
rigering ska tänka?
    – Jag vill råda dem att tänka 
om. Könsidentiteten sitter i 
huvudet, inte mellan benen. Jag 
tycker absolut inte att de under 
18 år ska få operera om sitt kön. 
Man mognar först senare. Jag 
gick inte igenom en 30-årskris, 
utan en 30-årsmognad. 
    Det är svårt att inte fascineras 
av Vanessa, hon är så mycket på 
en gång, skör, barnslig, klok, 
spirituell och nyfiken. I handen 
håller hon en bok som handlar 
om hbtq-historia i världen. 
    – I den kan man läsa att indi-
anerna (Vanessa är halvindian) 
verkligen uppskattade hbtq-
personer och såg dem som en 
tillgång i samhället. De kunde 
bli magiker, medicinmän eller 
visionärer. Jag önskar att det 
var så i Sverige med och att inte 
kvinnor sågs som en andrahand-
svarelse och att transsexuella inte 
sågs som en underkategori av 
kvinnor. 
            Maria Makar
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            HANS LINDE (V) OCH OLOF LAVESSON (M) MÖTS I DUELL FRÅN

VÄNSTER TILL HÖGER
Ser ni på valrörelsen lite som 

en boxningsmatch – en kamp 
att vinna? Vilka är i så fall era 

bästa vapen?
Hans (v): På sätt och vis. Det är ju 

en lång fajt, men det som avgör är ju vem 
som står som vinnare när gong-gongen 
har gått. Man kan inte vinna i halvtid 
utan måste kämpa hela vägen in i kaklet. 
Jag hoppas att en fråga som ”vinster i 
välfärden” kan göra att vi vinner på 
knock-out. Vänsterpartiets  främsta vapen 

är vår uthål-
lighet och att 
vi är duktiga på 
att slutspurta.  
Olof (m):  
Under valrörel-
ser blir alterna-
tiven tydligare, 
man ser skillna-
den mellan olika 
partier bättre, så 
på sätt och vis är 
det lite som en 
boxningsmatch. 
Moderaternas 
främsta vapen är 
alltid att stå upp 
för varje männis-

kas rätt att styra över sitt eget liv; varje 
människas frihet och självständighet. 
Får du gehör för dina synpunkter 
vad gäller hbtq-frågor inom partiet? 
Möter du motstånd i någon fråga?

Hans: Oftast är det väldigt lätt att 
få gehör och jag pratar mycket med 
exempelvis Jonas Sjöstedt om hbtq-
frågorna som jag vet att han har ett stort 
engagemang för. Det finns en allmän 
vilja inom partiet att vara i framkant här 
– att det är lite av vårt ansvar att utveckla 
politiken inom hbtq-området. Den fråga 

som varit svårast att diskutera 
har varit den om sur-

rogatmödraskap, 
men det är ju för 

att det är en så 
svår fråga där 
vi har haft 
olika åsikter 
inom 
partiet och 
fört ganska 
mycket 
debatt.

Olof: 
Det tycker 
jag. Numera. 

Moderaterna 
har gjort en 

ganska rejäl 
resa på det här 

området. Jag brukar 
säga att jag har gått 

igenom två komma 
ut-processer, först min egen 

och sedan mitt partis. Det handlar 
om att bejaka sitt rätta jag, och för ett 
parti som alltid haft som bärande idé att 
stå upp för individens rättigheter och 
möjligheter så borde det vara naturligt 
att vi också står längst fram vad gäller 
hbtq-frågor. Så har det inte alltid varit. 
Vi ska vara ödmjuka inför vår historia, 
och det borde fler partier vara. Men 
vi ska också vara stolta över att vi har 
gjort en så snabb utveckling framåt. Det 
hänger såklart mycket samman med att 
Fredrik Reinfeldt blev partiledare och 
bildade de Nya moderaterna. Jag upple-
ver inte att jag stöter på något egentligt 
motstånd inom partiet, men det finns 
vissa frågor där vi ännu inte fattat beslut 
och där utredningar pågår, exempelvis 
vad gäller surrogatmödraskap och om 
åldersgräns för juridiskt könsbyte. Vi har 

också en omodern lagstiftning vad gäller 
informationsplikten för hiv-smittade. 
Jag skulle gärna se att Moderatrena tar 
ytterligare steg framåt och ställer sig klart 
positiva inom dessa områden.
Var tycker du att din motståndare 
missar målet i hbtq-frågor?

Hans: Moderaternas problem är att 
när vi lägger förslag så brukar de rösta 
nej, kanske skratta lite åt oss, och så tar 
det en tio-femton år innan de inser att vi 
hade rätt från början.

Olof: Vänsterpartiets inställning 
i frågan om surrogatmödraskap är ett 
tydligt tecken på att man överhuvudtaget 
inte ser den enskilda människan. Man 
har ett väldigt kollektivistiskt sätt att se 
på allt. Det finns lika många sätt att vara 
hbtq-person som det finns hbtq-personer 
– den respekten tycker jag att vänstern 
helt har missat.
Varför är ditt parti det mest trovär-
diga när det gäller hbtq-frågor?

Hans: För att Vänsterpartiet har varit 
det parti som sedan 1970-talet hat gått 
före i de här frågorna och tryckt fram 
gränserna.

Olof: För att Moderaterna i varje 
situation står upp för varje individs rät-
tigheter och möjligheter. Du ska 
behandlas på samma sätt, och åtnjuta 
samma respekt, oavsett vilken sexuell 
läggning eller könsidentitet du har. Varje 
människa ska själv ha rätten att definiera 
sig, det ska inte samhället göra.
Vilken är enligt dig den viktigaste 
hbtq-frågan just nu?

Hans: Situationen gör hbtq-flykting-
ar. Sverige fortsätter att utvisa människor 
tillbaka till länder där de riskerar fängel-
se, förföljelse och till och med dödsstraff. 
Efter att man infört den fruktansvärda 
anti-homolagen i Uganda har Sverige 
stängt sina dörrar för ugandiska hbtq-
personer, det skäms jag faktiskt över.

Olof: Det som blir viktigast framöver 
kommer mycket att handla om hur det är 
att vara hbtq i vardagen. Hur vi bemöts 
i skolan, i yrkeslivet, inom vården och 
äldreomsorgen. Vi kan exempelvis se 
att unga hbtq-personer mår sämre än 
andra ungdomar. 25 procent av unga 
hbtq-kvinnor har försökt ta livet av sig 
mot genomsnittets 8 procent. Var femte 
ung hbtq-person har varit utsatt för 
fysiskt våld från en förälder eller annan 
närstående vuxen. Att många unga hbtq-

Moderaterna och vänsterpartiet är de riksdagspartier som har tydligast profilerade 
talespersoner i hbtq-frågor. QX lät därför Olof Lavesson (m) och Hans Linde (v) gå en 
match så här i valtider. Vinner någon av dem på knockout? Spelar det någon roll på 
vem av dem man röstar? Det är det upp till dig att bedöma.

TEXT PÄR JONASSON  FOTO CHRISTIAN HAGWARD  
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På partiledardebatten under Stockholm Pride På partiledardebatten under Stockholm Pride 

svarade de nio inbjudna partierna på frågan: svarade de nio inbjudna partierna på frågan: 

Det här är partiets viktigaste hbtq-fråga i valet. y

Miljöpartiets 
språkrör  
Åsa Romson

– Vi behöver jobba för 
hbtq ungdomarna. De 
behöver en Pride, men 
ännu mer en plats i 
vardagen. 

Vänsterpartiets 
partiledare 
Jonas Sjöstedt

– Familjefrågan. Vi vill 
ha en könsneutral för-
äldrapresumtion och ett 
barn ska kunna ha flera 
vårdnadshavare. 

Feministiskt initiativs  
talesperson  
Sissela Nordling Blanco

– Asylfrågan. Man ska inte utvisa  
personer till förtryck eller förföljelse.  
Vi vill öppna gränserna.

Socialdemokraternas 
partiledare  
Stefan Löfven

– Vi måste bekämpa diskrimi-
neringen på jobbet. Vad du har 
för religion, kön eller läggning 
ska inte spela någon roll.

Centerns  
partiledare 
Annie Lööf

– Möjligheten att skaffa 
barn. Surrogatmödra-
skap är en sådan sak. 

NAMN Hans Linde

ÅLDER 35 år

GÖR Riksdagsledamot för Vänsterpartiet 

sedan 2006. Sitter i utrikesutskottet. 

Vänsterpartiets gruppledare.

FAMILJ Förlovad med Fredrik, bröllopet 

är planerat till nästa sommar.

BOR Majorna i Göteborg

"Moderaternas 
problem är att när 
vi lägger förslag så 
brukar de rösta nej, 
kanske skratta lite 

åt oss, och så tar 
det en tio-femton år 
innan de inser att 
vi hade rätt från 

början."



            HANS LINDE (V) OCH OLOF LAVESSON (M) MÖTS I DUELL FRÅN

VÄNSTER TILL HÖGER
personer är otrygga, inte bara i skolan 
och på stan, utan även i hemmet ställer 
stora krav på vilken kompetens vi har att 
hantera detta. En annan utsatt grupp är 
äldre hbtq-personer som under stora de-
lar av sitt liv levt med en kriminaliserad 
eller sjukdomsklassad läggning. Enligt 
Socialstyrelsen har inte ens en av tio 
svenska kommuner ett hbtq-perspektiv 
med när man utbildar personal inom 
äldreomsorgen. Det är en katastrof.
Något som debatterats mycket på 
sistone är om man ska tillåta sur-
rogatmödraskap  – vad har du och 
ditt parti för inställning i frågan?

Hans: Det är en komplex fråga, 
men Vänsterpartiet har landat i att vi 
inte vill öppna upp för surrogatmödra-
skap i Sverige. Vi ser en ökad risk för 
exploatering av kvinnors kroppar och 
en graviditet är aldrig riskfri. Vi ser 
problem med utvecklingen i de länder 
som tillåter surrogatmödraskap. Jag har 
dock själv vänner som skaffat barn på 
detta sätt och skulle aldrig moralisera 
över deras val. Personligen skulle jag 
vilja att vi hittar juridiska lösningar på 
de problem som kan uppstå för dem. Jag 
är även personligen öppen för att utreda 
frågan, men har respekt för att mitt parti 
genom en demokratisk process fattat ett 
annat beslut.

Olof: Regeringen har tillsatt en 
utredning i denna fråga som ska vara 
klar nästa vår, det tycker jag är jättebra. 
Personligen är jag positiv till surrogat-
mödraskap. Det finns redan i dag många 
familjer som fått barn på detta sätt och 
som lever i en väldigt osäker juridisk 
situation. Jag är förvånad över att 
Vänsterpartiet är så aggressivt emot att 
utreda den här frågan. Det är enligt mig 
helt orimligt då det ju som sagt finns 
många sådana här barn och familjer 
redan i dag.
I somras lanserade Moderaterna 
”hbtq-lyftet”, berätta lite om det 
Olof.

En vanlig generalisering är att 
bögar röstar blått och flator röstar 
rött – stämmer det? Vad kan i så 
fall ditt parti göra för att vinna 
över flatorna respektive bögarna?

Hans: Jag håller nog inte riktigt med 
och tror att det där är en mytbildning. 
Vi har jättemånga bögar i Vänsterpar-
tiet, framför allt unga bögar. Jag tror det 
är ganska jämnt fördelat mellan bögar 
och flator. Vi ser också allt fler transper-
soner som engagerar sig, men jag saknar 
fler öppna transpersoner i Riksdagen 
och i partiledningarna. Det är viktigt 
att se att vi har en gemensam fajt att ta 
oavsett om man är h, b, t eller q!

Olof: Jag vet faktiskt inte om det 
stämmer, men kan konstatera att i QX 

mätningar så blev Moderaterna största 
parti både 2006 och 2010. Vi är över-
tygade om att vår politik är den bästa 
oavsett din läggning eller ditt kön, och 
har vi varit dåliga med att nå ut med 
detta i vissa grupper måste vi titta på 
hur vi ska bli bättre på det.
Vad kan Sverige göra för att stödja 
hbtq-organisationer i andra länder?

Hans: Vi kan göra väldigt mycket. 
Till att börja med måste vi öka andelen 
av biståndet som går till  detta, i dag 
är det mindre än en promille. Men vi 
måste också ha svenska företrädare, en 
statsminister och en utrikesminister, 
som vill prata om hbtq-frågor i interna-
tionella sammanhang. Man kan kanske 
inte direkt anklaga Carl Bildt för att 
ha tjatat om hbtq-frågor de senaste åtta 
åren…

Olof: Genom att fortsätta med att 
vara väldigt tydliga i våra kontakter med 
andra stater, att vi tar tydlig ställning 
mot förtryck och övergrepp och 
att vi tar fajten om hbtq-rät-
tigheter internationellt både 
inom EU och inom FN. 
Sverige har ju numera 
med hbtq-perspektivet 
när vi fördelar 
bistånd, exempelvis 
vad gäller Uganda 
där vi numera 
går in och 
stöttar män-
niskorättsor-
ganisationer.
Härom veckan 
tårtades kristdemo-
kraternas partiledare 
Göran Hägglund 
av queer-aktivister 
från Fag Army – 
din kommentar? 
Finns det något du 
tycker rättfärdigar 
handlingen?

Hans: Jag tycker 
inte tårtning är okej 
och är rädd att det 
kan leda till att politiken blir mer sluten, 
att vi ser färre politiker som är ute och 
möter människor. Men jag förstår frus-
trationen och vet hur det känns att möta 
kristdemokrater och sverigedemokrater 
i Riksdagen som vill förvägra mig att 
gifta mig med min pojkvän. Det gör 
mig förbannad.

Olof: Det är alltid kontraproduktivt 
med den typen av våldshandlingar. Man 
skadar både demokratin och den sak 
man företräder. Det som är tråkigt är 
om hela hbtq-rörelsen får klä skott för 
detta. Jag står upp för yttrandefriheten 
och allas rätt att uttrycka sin mening 
även om den uppfattas som obekväm, 

men har ingen förståelse för den som 
vill hindra andra människors möjlighet 
att uttrycka sig. Det är ju det man gör 
med en här typen av attacker.
Tills sist – vilken är den viktigaste   
 valfrågan om man bortser  
från hbtq-perspektivet?

Hans: Utan tvekan frågan om 
vinster i välfärden, för vi ser ju att 
privatiseringarna har förändrat den 
svenska välfärden i grunden. Vi ser hur 
man plockar ut mångmiljardbelopp ur 
den svenska välfärden samtidigt som 
vi alla märker hur det saknas personal i 
förskolan och att det är för långa köer i 
sjukvården.

Olof: Helt klart jobben och ekono-
min. Har vi 
inte 

människor som har 
ett jobb att gå till, som 
får en lön och betalar 
skatt och bidrar till vår 
gemensamma ekonomi så 
får vi inte en bra välfärd. 
Att ha ett jobb att gå 
till handlar också om så 
mycket mer – om delak-
tighet, självförtroende och 
frihet att kunna styra över 
sitt eget liv.

Läs mer om valet  
på qx.se

– 51–

Piratpartiets  
partiledare Anna Troberg
– Asylfrågan är den mest 

akuta. Jag förstår inte hur man 
kan skicka tillbaka hbtq-flyktingar till 
Uganda och Iran. Det är omänskligt! 
Sverige ska vara ett välkomnande land 
och hjälpa människor.

Kristdemokraternas  
partiledare Göran Hägglund:
– Diskrimineringsfrågan. Vi ska 

inte ha någon diskriminering i Sverige. 
Alla ska  bemötas på bästa möjliga sätt 
och med respekt. Ingen ska behöva gå 
till någon av våra offentliga verksamheter 
och känna oro eller ångest.

Moderaternas parti-
ledare Fredrik Reinfeld

– Att synliggöra äldres situation.  
De har inte kommit ut i en tid 
som vi  lever i i dag. Äldre-
boenden och svensk sjukvård 
behöver bli bättre på att 
 bemöta   äldre hbtq-personer.

Folkpartiets  
parti ledare  
Jan Björklund

– Bemötandefrågan i sjukvår-
den, skolan. Det handlar om 
att våra lärare och våra läkare 
ska bli bättre på att bemöta 
hbtq-personer.

NAMN Olof Lavesson

ÅLDER 38 år

GÖR Riksdagsledamot för Moderaterna 

sedan 2006. Sitter i näringsutskottet.

FAMILJ Gift med Cristofer.

BOR Malmö

"Vänster partiets inställ-
ning i frågan om surrogat-

mödraskap är ett 
tydligt tecken på att man 
överhuvud taget inte ser 
den enskilda människan” 

            HANS LINDE (V) OCH OLOF LAVESSON (M) MÖTS I DUELL FRÅN

VÄNSTER TILL HÖGER
Ser ni på valrörelsen lite som 

en boxningsmatch – en kamp 
att vinna? Vilka är i så fall era 

bästa vapen?
Hans (v): På sätt och vis. Det är ju 

en lång fajt, men det som avgör är ju vem 
som står som vinnare när gong-gongen 
har gått. Man kan inte vinna i halvtid 
utan måste kämpa hela vägen in i kaklet. 
Jag hoppas att en fråga som ”vinster i 
välfärden” kan göra att vi vinner på 
knock-out. Vänsterpartiets  främsta vapen 

är vår uthål-
lighet och att 
vi är duktiga på 
att slutspurta.  
Olof (m):  
Under valrörel-
ser blir alterna-
tiven tydligare, 
man ser skillna-
den mellan olika 
partier bättre, så 
på sätt och vis är 
det lite som en 
boxningsmatch. 
Moderaternas 
främsta vapen är 
alltid att stå upp 
för varje männis-

kas rätt att styra över sitt eget liv; varje 
människas frihet och självständighet. 
Får du gehör för dina synpunkter 
vad gäller hbtq-frågor inom partiet? 
Möter du motstånd i någon fråga?

Hans: Oftast är det väldigt lätt att 
få gehör och jag pratar mycket med 
exempelvis Jonas Sjöstedt om hbtq-
frågorna som jag vet att han har ett stort 
engagemang för. Det finns en allmän 
vilja inom partiet att vara i framkant här 
– att det är lite av vårt ansvar att utveckla 
politiken inom hbtq-området. Den fråga 

som varit svårast att diskutera 
har varit den om sur-

rogatmödraskap, 
men det är ju för 

att det är en så 
svår fråga där 
vi har haft 
olika åsikter 
inom 
partiet och 
fört ganska 
mycket 
debatt.

Olof: 
Det tycker 
jag. Numera. 

Moderaterna 
har gjort en 

ganska rejäl 
resa på det här 

området. Jag brukar 
säga att jag har gått 

igenom två komma 
ut-processer, först min egen 

och sedan mitt partis. Det handlar 
om att bejaka sitt rätta jag, och för ett 
parti som alltid haft som bärande idé att 
stå upp för individens rättigheter och 
möjligheter så borde det vara naturligt 
att vi också står längst fram vad gäller 
hbtq-frågor. Så har det inte alltid varit. 
Vi ska vara ödmjuka inför vår historia, 
och det borde fler partier vara. Men 
vi ska också vara stolta över att vi har 
gjort en så snabb utveckling framåt. Det 
hänger såklart mycket samman med att 
Fredrik Reinfeldt blev partiledare och 
bildade de Nya moderaterna. Jag upple-
ver inte att jag stöter på något egentligt 
motstånd inom partiet, men det finns 
vissa frågor där vi ännu inte fattat beslut 
och där utredningar pågår, exempelvis 
vad gäller surrogatmödraskap och om 
åldersgräns för juridiskt könsbyte. Vi har 

också en omodern lagstiftning vad gäller 
informationsplikten för hiv-smittade. 
Jag skulle gärna se att Moderatrena tar 
ytterligare steg framåt och ställer sig klart 
positiva inom dessa områden.
Var tycker du att din motståndare 
missar målet i hbtq-frågor?

Hans: Moderaternas problem är att 
när vi lägger förslag så brukar de rösta 
nej, kanske skratta lite åt oss, och så tar 
det en tio-femton år innan de inser att vi 
hade rätt från början.

Olof: Vänsterpartiets inställning 
i frågan om surrogatmödraskap är ett 
tydligt tecken på att man överhuvudtaget 
inte ser den enskilda människan. Man 
har ett väldigt kollektivistiskt sätt att se 
på allt. Det finns lika många sätt att vara 
hbtq-person som det finns hbtq-personer 
– den respekten tycker jag att vänstern 
helt har missat.
Varför är ditt parti det mest trovär-
diga när det gäller hbtq-frågor?

Hans: För att Vänsterpartiet har varit 
det parti som sedan 1970-talet hat gått 
före i de här frågorna och tryckt fram 
gränserna.

Olof: För att Moderaterna i varje 
situation står upp för varje individs rät-
tigheter och möjligheter. Du ska 
behandlas på samma sätt, och åtnjuta 
samma respekt, oavsett vilken sexuell 
läggning eller könsidentitet du har. Varje 
människa ska själv ha rätten att definiera 
sig, det ska inte samhället göra.
Vilken är enligt dig den viktigaste 
hbtq-frågan just nu?

Hans: Situationen gör hbtq-flykting-
ar. Sverige fortsätter att utvisa människor 
tillbaka till länder där de riskerar fängel-
se, förföljelse och till och med dödsstraff. 
Efter att man infört den fruktansvärda 
anti-homolagen i Uganda har Sverige 
stängt sina dörrar för ugandiska hbtq-
personer, det skäms jag faktiskt över.

Olof: Det som blir viktigast framöver 
kommer mycket att handla om hur det är 
att vara hbtq i vardagen. Hur vi bemöts 
i skolan, i yrkeslivet, inom vården och 
äldreomsorgen. Vi kan exempelvis se 
att unga hbtq-personer mår sämre än 
andra ungdomar. 25 procent av unga 
hbtq-kvinnor har försökt ta livet av sig 
mot genomsnittets 8 procent. Var femte 
ung hbtq-person har varit utsatt för 
fysiskt våld från en förälder eller annan 
närstående vuxen. Att många unga hbtq-

Moderaterna och vänsterpartiet är de riksdagspartier som har tydligast profilerade 
talespersoner i hbtq-frågor. QX lät därför Olof Lavesson (m) och Hans Linde (v) gå en 
match så här i valtider. Vinner någon av dem på knockout? Spelar det någon roll på 
vem av dem man röstar? Det är det upp till dig att bedöma.

TEXT PÄR JONASSON  FOTO CHRISTIAN HAGWARD  
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På partiledardebatten under Stockholm Pride 

svarade de nio inbjudna partierna på frågan: 

Det här är partiets viktigaste hbtq-fråga i valet. y

Miljöpartiets 
språkrör  
Åsa Romson

– Vi behöver jobba för 
hbtq ungdomarna. De 
behöver en Pride, men 
ännu mer en plats i 
vardagen. 

Vänsterpartiets 
partiledare 
Jonas Sjöstedt

– Familjefrågan. Vi vill 
ha en könsneutral för-
äldrapresumtion och ett 
barn ska kunna ha flera 
vårdnadshavare. 

Feministiskt initiativs  
talesperson  
Sissela Nordling Blanco

– Asylfrågan. Man ska inte utvisa  
personer till förtryck eller förföljelse.  
Vi vill öppna gränserna.

Socialdemokraternas 
partiledare  
Stefan Löfven

– Vi måste bekämpa diskrimi-
neringen på jobbet. Vad du har 
för religion, kön eller läggning 
ska inte spela någon roll.

Centerns  
partiledare 
Annie Lööf

– Möjligheten att skaffa 
barn. Surrogatmödra-
skap är en sådan sak. 

NAMN Hans Linde

ÅLDER 35 år

GÖR Riksdagsledamot för Vänsterpartiet 

sedan 2006. Sitter i utrikesutskottet. 

Vänsterpartiets gruppledare.

FAMILJ Förlovad med Fredrik, bröllopet 

är planerat till nästa sommar.

BOR Majorna i Göteborg

"Moderaternas 
problem är att när 
vi lägger förslag så 
brukar de rösta nej, 
kanske skratta lite 

åt oss, och så tar 
det en tio-femton år 
innan de inser att 
vi hade rätt från 

början."
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V i står i kö till passkontrollen i 
hamnen i St Petersburg. Det är 

trångt och stökigt. Vi är ett hundratal 
personer som precis anlänt med båt 
från Helsingfors och vi vet inte riktigt i 
vilken kö vi ska stå. Ryska vakter ropar 
åt oss men ingen förstår vad de säger. 
Hjärtat slår allt hårdare och jag undrar 
om de kommer att upptäcka regnbågs-
flaggan jag tagit med mig och som jag 
lagt i ryggsäcken. 
     Jag och min kompis byter kö och 
ställer oss i en passkontroll där vi 
egentligen inte får stå. Men ingen ser 
oss. Jag går fram till mannen i luckan, 
han tar mitt pass, bläddrar, stämplar 
och knappar på sin dator. Sen får jag 
gå in. Jag väntar på min vän sen går vi 
förbi tullen och ut till den väntande 
shuttlebussen som ska ta oss in till stan. 
     Nu har vi exakt åtta timmar på oss 
i St Petersburg. Sen ska vi vara tillbaka. 
Men regnbågsflaggan tänkte vi lämna 
kvar.
     Jag var lite kluven till att åka till   
St Petersburg som är Vladimir Putins 
födelsestad. Det kändes fel i magen 
att vara turist i en stad och i ett land 
vars lagar under de senaste åren gjort 
det extremt svårt för hbt-personer att 
kunna leva öppet. Homosar misshand-
las. Prideparader förbjuds. Gaypro-
paganda förbjuds. Och nu hotar man 
med att ta ifrån homosexuella föräldrar 
deras barn. 
     Men jag och min vän från USA 
hade ett mission när vi kom till St 

Petersburg. Vi skulle plantera en 
regnbågsflagga på synlig plats - och 
vi skulle träffa en av volontärerna för 
hbt-organisationen Coming Out. 
     Vi börjar med att stätta oss på Café 
Schastye i hörnet vid Isakskatedralen 
för att göra upp vår dagsplan. Caféet 
känns modernt och den unga perso-
nalen pratar engelska. Det finns fri 
wifi och jag skickar iväg ett mess på 
facebook till killen vi ska träffa, 
Dmitry. Vi bestämmer 
möte kl 13. 
     Vi promenerar bort 
mot den stora shop-
pinggatan Nevsky 
Prospekt och kanalen 
som leder oss bort till 
kyrkan ”The savior of 
spilled blood” (Uppstån-
delslekyrkan) som med sina 
runda och färgglada torn liknar ett 
slott från någon saga om Hans & Greta 
eller Barbapappa. Bling bling och guld 
i överflöd med turkosa och gröna 
”nitar”. Fjolligare byggnad får man leta 
efter. Bredvid kyrkan ligger en park, 
ett perfekt ställe för oss att plantera vår 
regnbågsflagga. När vi går in i parken 
ser vi övervakningskamerorna, lite 
längre bort går vakter. Solen skiner 
starkt från den blå himlen och vi letar 
oss fram till skugga. Det är mycket folk 
i rörelse. Jag har lagt regnbågsflaggan i 
framfickan på shortsen. 
     Där. En tom parkbänk i skuggan. 
Vi tar sikte på parkbänken, inga kame-

ror i närheten. Vakterna är långt borta. 
Jag böjer mig fram för att låtsas knyta 
skorna och tar upp flaggan, vecklar ut 
den lite snabbt och trycker sedan ned 
den i rabatten. Texten som vi skrivit på 
flaggan syns tydligt, ”It’s ok to be gay”. 
     Vi sätter oss på bänken, tar upp 
kameran och tar kort på flaggan. Sen 
promenerar vi bort, förbi vakter och 
övervakningskameror och ut i vimlet 

bland turister. Jag har absolut ingen 
aning om vad som skulle hända 

om vakterna såg oss? Skulle 
de springa efter oss? Eller är 
vi bara larviga? Kanske det.
Hur som helst slår hjärtat 
hårt och snabbt innanför 

tröjan och jag tänker på 
Pussy Riot-tjejerna som 

intog den heligaste katedralen 
i Moskva och framförde en punkig 
protestlåt vid altaret. Vilka hjältar.
     Någon timme senare står vi med 
Dmitry utanför Vinterpalatset, han 
har med sig ett utskivet exemplar av 
propagandalagen i väskan och läser upp 
delar av den för oss. Han säger att han 
brukar bära den med sig.
     Vi berättar om vår lilla flaggak-
tion och han säger ”det är definitivt 
gaypropaganda”. 
     Dmitry berättar att de hade pride 
förra veckan och att de höll möte inne 
på gården på Vinterpalatset. När de se-
dan skulle gå parad hann de bara några 
meter innan polisen stoppade dem. 
     - Vi hade ju inget tillstånd, men 

hade vi ansökt hade vi ändå fått avslag. 
     I media kunde man sedan läsa att 
polisen skyddat deltagarna. Det stäm-
mer dock inte menar Dmitry.
     Sedan besöker vi en marknad (där 
jag plåtar en tröja med Putins nylle 
på då en man går förbi mig och pekar 
på Putin och säger ”the best” och ger 
tummen upp, sen går han vidare).       
     Vi besöker en kyrka och tar sedan 
en båttur på en timme runt St Peters-
burg. Guiden pratar bara ryska så vi har 
lite svårt att förstå… Men Dmitry gör 
vad han kan för att översätta.
     St Petersburg har så många kanaler 
att man kan tro att man befinner sig i 
Amsterdam. Och här finns mer än 500 
broar. St Petersburg är vackert. Hit vill 
jag tillbaka. Men inte förrän propa-
gandalagen är borta och hbt-personer 
kan leva öppet och ha samma rättig-
heter som heterosarna i Ryssland. Så 
det kan nog tyvärr ta ett tag innan jag 
återvänder. 
     På båten tillbaka till Helsingfors 
fantiserar jag om att en rysk liten 
homokille eller tjej sätter sig på bänken 
i den där parken och upptäcker vår 
flagga. Och känner hopp. Som en häls-
ning från en bättre framtid. 
     Eller som en vän skrev på instagram 
när jag la ut bilden på vår flagga:
”Tänk om alla homosar på besök i Putin-
land gjorde detsamma. Det skulle växa små 
flaggor här och var, ja nästan överallt. Civil 
olydnad! I Like it!”
     Anders Öhrman

åtta timmar i St Petersburg
Vi hade ett mission med vår resa: att plantera en regnbågsflagga någonstans synligt mitt i staden där Vladimir Putin är född...

”Jag har 
absolut 

ingen aning 
om vad som 

skulle hänt 
om vakterna 

sett oss?”

Min vän Derrik 
och jag

Dmitry

-52-



LIFELINE MANAGEMENT & VILLMAN PRODUKTION I SAMARBETE MED
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING PRESENTERAR

PREMIÄR 11/9 PÅ CIRKUS. SPELAS HÖSTEN 2014.

Biljetter via cirkus.se, Cirkus Biljettkassa 08-660 10 20 samt ticnet.se, 
Ticnet 077-170 70 70. Läs mer på www.livetarenschlager.se   

AV JONAS GARDELL & FREDRIK KEMPE

HELEN SJÖHOLM
PETER JÖBACK
JOHAN GLANS   

KATARINA EWERLÖF
JONAS HELGESSON

MÅNS MÖLLER
MY HOLMSTEN

FRIDA WESTERDAHL



TOM AT THE FARM
BIOPREMIÄR 29 AUGUSTI

EN FILM AV XAVIER DOLAN

Det du inte känner till KOMMER att skada dig.

REGISSÖREN BAKOM HJÄRTSLAG, JAG DÖDADE MIN MAMMA OCH LAURENCE ANYWAYS

annons_TATF_240x335.indd   1 2014-08-19   10.11

Helena Bergström, Maria 
Lundqvist, Cecilia Forss

FOKUS
FILM

Medicinen

Ovanligt smart och trovärdig När 
Harry mötte Sally-stöpt romcom 
(typen där vänskap mellan 
man och kvinna eskalerar 
i romans) baserad på en 
kanadensisk pjäs. Rad-
cli�e har vuxit ifrån Harry 
Potter och funkar �nt som 
romantisk hjälte med krossat hjärta. 
När han trä�ar och klickar med den 
karismatiska tecknaren Kazan upp-

står problem – e�ersom hon redan 
är upptagen. Skildrar trä�säkert 
problematiken med vänskap i kombi-
nation med romantiska känslor och 
huvudpersonerna känns mänskligare 
än de vanliga Hollywood-stereo-

typerna. Tyvärr blir det 
stundtals tillgjort med onö-
dig slapstick och irrationellt 
karaktärsbeteende. Men 
med vackra animationer 
och lysande soundtrack blir 

den ändå en kul, söt och sevärd liten 
stämningshöjare i höstmörkret. 
                                Andreas Samuelson

“kul & 
söt”

VI LÄNGTAR!
Boyhood
Silverbjörns-hyllad �lm med 
Ethan Hawke om ett skilt par 
som uppfostrar sin son. Filmen 
följer familjen under tolv år, och 
har spelats in under lika lång tid, 
vilket är unikt i �lmsammanhang. 
Skådisen Ellar Coltrane går alltså 
från sexåring till ung man under 
�lmens gång...
                                  Premiär 26 sept

VI köper hem!
Love or whatever
Bögpar separerar för att den ena 
vill så sin vildhavre hellre än att 
slå sig till ro. Då upptäcker hans 
gi�assugna dumpade partner hur 
enkelt det är att komma i kontakt 
med killar via appar och hittar en 
hunkig kille ganska snabbt. Men 
såklart vill han med vildhavren ha 
sin gamla partner tillbaka. Ameri-
kansk dramakomedi från 2014.

What if

Med tanke på radarparet 
Colin Nutley och Helena 
Bergströms senaste alster, 

Änglagård 3 och megakalkonen Angel, så 
är inte förhoppningarna skyhöga inför 
�lmatiseringen av Hans Koppels ro-
man. Men aningen oväntat så levereras 
en stundtals tänkvärd, underhållande 
om än ojämn dramakomedi om en 
skild singelmamma (Bergström) som 
är resereporter på ett självutnämnt 
glamourmagasin. Varken chef, kollegor 
eller ex-make respekterar henne och hon 
kämpar med såväl taskig självkänsla 
som munherpes. Men när hon ställer 
upp som försökskanin i ett läkemedel-
sexperiment så blir hon plötsligt ”en 
ny kvinna” – tänk attityd, frisörbesök 

och dans med med �ata (Petra Mede). 
Inledningsvis är det svårt att köpa 
Bergström som klantig, osäker loser 
med medelålderskris och kroppskom-
plex. Men både hon och �lmen tar sig 
i och med karaktärens utveckling och 

det blir härlig feelgood med tacksamt 
fokus på trovärdiga kvinnor. Det blir 
inte sämre av en förstklassig ensemble 
där framför allt ständigt imponerande 
Maria Lundqvist sticker ut medan Ewa 
Fröling praktiskt taget äter upp scener 
som Djävulen bär Prada-liknande chef 
med repliker som ”Den här tidningen är 
en levande organism”. Helgjutet är det 
inte och med alla bi�gurer och sidoin-
triger hade nog ett tv-format varit mer 
passande. Men det är en trivsam �lm 

man lämnar med gott humör och även 
om Nutley inte är tillbaka på Änglagård-
nivå riktigt än så närmar han sig.         
                                      Andreas Samuelson

“tänkvärd &  
underhållandE”

Daniel Radcliffe, Zoe Kazan
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RONNYS TV

Retro 
Kolla genast in 
Jens von Reis 
genomarbetade och 
superintressanta 
programserie om 
företeelser från förr: 
Trackslistan, super-
modeller, Twin Peaks, irriterande 
hits.. Ett måste på SVT.

Den här månaden kollar 
vi in en grym musikafton, 
en viktig dokuserie samt 
Gina Dirawi. 

Project Runway
Ny säsong med 
Heidi och Tim med 
nya tävlanden som 
faktiskt känns strået 
vassare än tidigare 
säsonger. Enda 
frågetecknet är väl 
juryns val när det gäller vinnare 
varje vecka. Det är inte alltid det 
snyggaste som vinner...

Veckans föreställning
Den 19 maj i år intog Linda Pira 
och hennes kvinnliga hiphopkol-
legor Dramaten för en unik kon-
sert. Nu får vi HELA konserten 
samt bakom-kulisserna-koll.

                  SVT2, 13 sept, 20.00

Djävulsdansen
En miljon svenskar har bero-
endeproblem och om deras 
anhöriga handlar den här serien 
med Ann Söderlund och Sanna 
Lundell om. Starkt och intressant.                    
SVT1, 23 sept, 21.00

Ginas värld
Fantastiska Gina Dirawi är 
tillbaka i rutan igen, fast nu i 
SVT Flow. I Ginas värld besöker 
hon personer och platser som 
hon är intresserad av. Höstmåste!                      
SVT�ow, 27 aug.

Idol 
Nej alltså... Samma 
gamla auditionturné 
med en smålustig 
Pär Lernström 
med vansin-
niga hyllningar och 
hårda sågningar från samma gamla 
jury. HUR kunde man behålla Bag-
garna ett år till? Obegripligt.

Eva Longoria i B99
Desperate Housewives-
Gabi tittar in i Brook-
lyn Nine-Nine där hon 
spelar försvarsadvokat 
i tre episoder. Som 
Sophia involverar hon 
sig med Jake (Andy 
Samberg) och jag hop-
pas på kärlek!

The Singles Project (Bravo)

Bravos snorfärska dejtingserie 
om ett gäng singlar i New York 
på jakt e�er kärleken är att längta 
e�er. Genom sociala medier får 
tittarna interagera med singlarna 
och ge tips och råd om alltifrån 
restauranger till vad de ska ha på 
sig. Men framförallt: tittarna är 
med och påverkar om dejtandet 
ska fortsätta. Allt �lmas och sänds 
i princip direkt så det blir lite Big 
Brother möter �e Bachelor. Fab! 
Och självklart är det en bög med, 
Joey Healy, och som ni ser intill så 
får han till det hyfsat...

Geena i Greys
Oscarsvinnaren Geena 
David sluter upp med 
läkarna på Seattles 
mest dramatiska 
sjukhus och spelar en 
kirurg under den kom-
mande säsongen av 
dramaserien. Super-
casting indeed.

Portia i Scandal
Ellens fru Portia de 
Rossi joinar Scandal 
för ett par avsnitt 
under den �ärde 
säsongen. Ännu inget 
om vem hon spelar 
mer än att hon är en 
viktig person i serien. 
Oavsett, jag jublar!

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
September

Tv-trissen: Tre grymma supervärvningar i tv-serievärlden!

Spännande Tyrant 
har en gaystory

Den här superfärska serien om en 
läkare som tar sin Kalifornien-
familj och 

reser till sitt hemland i 
Mellanöstern inför ett 
bröllop, och sedan fast-
nar där, är riktigt bra. 
Förutom att det uppstår kulturkrockar 
så dras familjen även in i kon�ikter som 
hans far och bror genom diktatorlik-
nande fasoner vållat i hemlandet. Tyrant 

bjuder också på två svenskar, Fares 
Fares och Alexander Karim, och  är den 

dyraste produktion som 
någonsin har spelats in i 
Israel. Och självklart bjuds 
vi redan i avsnitt ett på en 
homo�irtig badhusscen 

som involverar en av huvudpersonerna...
Bakom serien står Homeland-skaparna 
Howard Gordon och Gideon Ra�.           
TV3, 20 sept, 20.00 .

“Bögflirtig 
badhusscen i 
avsnitt ett”



Läs mer om vår politik på www.centerpartiet.se

I dag är sex mellan personer av samma 
kön brottsligt i mer än en tredjedel 
av världens länder. I sju länder är 
homosexuella handlingar belagda med 
dödstraff.
    Intoleranta krafter har fl yttat fram 
sina positioner i många länder.
    Därför vill Centerpartiet göra 
en översyn av utlänningslagen för 

att HBTQ-personers rättigheter ska 
förbättras.
    Vi vill höja kompetensnivån för att 
kunna hantera asylärenden där HBTQ- 
personer är inblandade.
    Och vi vill att kommissionären 
för EU-medborgares grundläggande 
rättigheter bevakar HBTQ-frågorna 
inom EU.

Garderoben 
är inte ett
flyktalternativ!

Därför måste det bli 
lättare för hbtq-personer 

att få asyl i Sverige.



Det var ju så självklart för alla som 
såg den nionde omgången av brittiska 
X-Factor: Ella Henderson, sextonår-
ingen med den största rösten tävlingen 
skådat sedan Leona Lewis, skulle ju 
vinna. Vägen dit var bara en trans-
portsträcka. Men alla som såg vet att 
verkligheten blev en annan. En bra tjej 
blev omkörd av mediokra killar - en 
historia som vi sett upprepas i liknande 
TV-tävlingar alltför många gånger. Ella 
slutade sexa, slagen av ett pojkband och 
fyra solosnubbar. Lyckligtvis upprepas 

historien om den utslagnes revansch lika 
o�a, så medan vinnaren James Arthur 
nu två år senare står utan skivbolag kan 
Ella stoltsera med en brittisk listetta, en 
briljant andrasingel på väg mot samma 
placering och nu ett debutalbum där 
hon själv varit med och skrivit alla låtar. 

En tredjedel helt på egen hand! Allting 
är inte lika helgjutet som de två första 
singlarna, Ghost kan ju vara en av årets 
absolut bästa poplåtar och uppföljaren 
Glow ligger inte långt e�er i kvalité, 
men här �nns tillräckligt med starka 
refränger för att det ändå ska räcka en 

bra bit. Anledningen till att det inte 
räcker ända fram till en betygsfyra är att 
man tryckt in alltför många lugna låtar 
med nedtonad produktion. Visst, Ellas 
fantastiska röst ska såklart stå i centrum, 
men det är i de poppiga upptempolåtarna 
och i de mest ma�gt producerade bal-
laderna som den fungerar som absolut 
bäst. Där och då visar Ella en gång för 
alla att talangtävlingsröstare inte har en 
aning om vad de håller på med.   
                                                 Ken Olausson

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. R.A.B.B.I.I. “Why Can’t I Be 
You”
Ny, svensk elektropop-duo som 
placerar ett Lykke Li-frö på plan-
eten Grimes. 
 
2. Hozier “Take Me to Church”
Om ni fortfarande missat en av 
årets bästa låtar och starkaste 
videos.
 
3. Alina Devecerski “Armé”
Årets argaste politiska stridsrop? I 
alla fall det klart bästa hit-mässigt.

4. Taylor Swi� “Shake It O�”
Taylor tar ett stadigt tag i Max 
Martin & Shellback och lämnar 
countryn totalt för poppen.

5. �omas Stenström “Forever 
Young”
Ännu en briljant singel i Hell-
ström-land som ger en otrolig 
mersmak inför debutalbumet.

6. Sigma � Paloma Faith “Changing”
Palomas röst sitter som en smäck 
på Sigmas snygga drum & bass-
rökare. 

7. Charli XCX “Break the Rules”
Samma rebellkänsla här som i 
“den där låten” hon skrev med/till 
Icona Pop. 

8. Emmelie de Forest “Drunk 
Tonight”
Förmodligen det bästa ESC-vin-
naren från 2013 släppt ifrån sig… 

9. Roberto Bellarosa “Agathe”
…och även den belgiska favoriten 
från Malmö-Eurovision släpper 
bra popmusik. 

10. Laleh “Tusen bitar”
Så mycket bättre. 

    ...but shut the fuck up:
Le Tac “Schmackeboom (Do You 
Want To F**k With Me)”
Fråga: Hur gör man en dålig låt 
ännu sämre? Svar: Översätter den 
till engelska och ger den en unken, 
sexistisk nittiotalsvideo.   
Sammanställd av Ken Olausson

Ellas sköna Revansch

“...en av årets 
bästa poplåtar...”

Mapei
Hey hey 

    
Av alla de fantastiska svenska 
popbrudar som vi just nu 
skäms bort med så är Mapei, 
e�er två lysande singlar och en 
grym konsert på Way Out 
West, kanske den vars album 
jag varit mest spänd på. E�er 
en tidig karriär som rappare 
körde hon in i en kreativ vägg, 
men återkommer nu 30 år gammal med ett debutalbum som 
blandar soul, pop och rap (eller för att citera Mapei; Brandy, Irene 
Cara, Donna Summer & Missy Elliott) på ett sätt som infriar alla 
mina förväntningar. Obligatorisk lyssning i höst.        Ken Olausson

Troye Sivan
Trxye (EP) 
 

   
Nittonåriga Troye Sivan föd-
des i Sydafrika, men det är 
i Australien som han slagit 
igenom som skådespelare och 
YouTube-fenomen. Med denna 
femspårs-EP hoppas han nå ut 
till resten av världen, och två 
riktigt grymma låtar kommer 
förmodligen �xa det lätt: Inledande singeln Happy Little Pill och 
2014-uppdateringen av hans tidigare hemmahit �e Fault in Our 
Stars (inspirerad av boken som i år blivit Hollywood�lm). Som 
QX-bonus är det dessutom uppfriskande att höra att han utan 
omskrivningar sjunger om sin kärlek till andra killar i sina texter.
                   Ken Olausson

 
Ladda ner: Ghost, Glow & 
Pieces

Ella Henderson
”Chapter One”
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V ad händer när kvinnor får nog av mäns våld och 
maktmissbruk? I Helen Zahavis Dirty Weekend 

som kom ut i början av 1990-talet fick Bella nog. 
Hon började ge igen och tog livet av sju män under 
ett veckoslut. Dirty Weekend blev en kultroman och 
reaktionerna var många och starka på det våld som 
Zahavi satte fokus på, det våld som män utsätter 
kvinnor för dagligdags. Men den stora chocken var 
nog ändå att en kvinnas vrede, Bellas, tog sig fysiska 
uttryck. Att boken faktiskt handlade om en kvinna 
som slog tillbaka och mördade män – på de mest 
utstuderade vis. Vad händer när offret blir förövare? 
Ska män vara rädda för konsekvenserna av det våld 
de som grupp utövar och legitimerar när de inte gör 

någonting för att stävja det? 
Vems är ansvaret? Egentligen?
     Katarina Wennstams 
nya kriminalroman, Skuggorna, 
handlar en grupp kvinnor som 
uppsöker dömda misshandlare 
och våldtäktsmän och utsätter 
dem för exakt samma sak som 
de utsatt kvinnorna för.
     Det är ett diaboliskt och 
snillrikt upplägg. Det ställer 
nämligen läsaren inför en 
hel del delikata moraliska 
dilemman. Förutom att det är rasande väl och 

rappt berättat. Och det blir vår 
favoritflata Charlotta Lugns uppgift 
att fånga in gruppen samtidigt som 
hon vacklar mellan olika kvinnor.
     Jag läser med andan i halsen 
och vill inte att boken ska ta 
slut. Så spännande är det och så 
engagerande är historien. Katarina 
Wennstam har ännu en gång 
skrivit en förstklassig deckare med 
smörpass till queerläsarna.

Namn: Åsa Lindhagen På Qruiser: Amicitia Ålder: 34 år Bor: Kungsholmen i Stockholm Gör: Arbetar som kommun-
politiker Civilstånd: Gift

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

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”

-60-

böcker

med ulrika Johnsen

”Jag minns att jag tänkte att det måste 
vara fruktansvärt att vara homo”

”Skuggorna” av Katarina Wennstam (Albert Bonnier Förlag)

Dödens andedräkt
Greve Eric Stenbock
Översatt och illustrerad av Jonas Wessel
(Hastur förlag)
     Bränner du nattens ljus? Hastur förlag ger ut 
serien Vargtimmen för dig som är vaken när värl-
den sover. Böckerna är korta och passar sömnlösa 
själar. Upplagan begränsad och handnumrerad.
     Greve Stanislaus Eric Stenbock är en av den 
brittiska dekandenslitteraturens mest mytomspunna 
gestalter. Han rörde sig i kretsarna kring Beardsley, 
Yeats och Wilde. Legend redan under sin samtid 
var han känd som pervers poet, författare, dandy, opiummissbrukare och lärd man. 
Hans stora intressen var droger, vackra unga män och döden.
     Stenbocks litterära produktion är begränsad och han är mer känd för sitt liv i sus 
och dus än för det han skrev. Därför är det en välgärning att ge ut Dödens andedräkt, 
som innehåller inte bara tre av hans noveller utan också ett fylligt efterord om den 
excentriske greven. Läs och njut!

” Böckerna är korta 
och passar sömnlösa 
själar” 

”den ultimata 
feministiska 
presentboken”
 Snyggast på festen
Nina Hemmingsson
(Kartago)

     Nina Hemmingsson är en av 
Sveriges vassaste pennor och hen-
nes fyrkantiga figurer med ögon 
som lanternor glömmer en aldrig. 
Hennes stil är egensinnig, tilltalet 
smart och brutalt.
     I Snyggast på festen har hon 
samlat rutor som tryckts i dagspress 
med tidigare opublicerat material.
     Det är maffigt. Det är roligt. Det är den ultimata feministiska presentboken 
för hösten.

”det blir vår 
favoritflata 

Charlotta Lugns 
uppgift att fånga 

in gruppen sam-
tidigt som hon 

vacklar mellan 
olika kvinnor”
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www.wermlandopera.com

Följ den röda tråden genom alla operorna. Se historien fördjupas, 
förtätas och förändras under tre kvällar på Wermland Opera.

Upplev operorna under en och samma vecka eller kombinera ihop ditt eget TRILOGI-paket!
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07.30-18, Lör 09-16.
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 
Clarion Hotel Amaranten 
Kungsholmsgatan 31
08-692 52 00.
Freys Hotel, Bryggarg. 12
www.freyshotels.com 
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.
Comfort Hotel 
Stockholm, Kungsbron 1
08-566 222 00
co.stockholm@choice.se
Hotell Skeppsholmen
Gröna gången 1,
Tel: 407 23 00 Mån-Fre 
11.30-22, Lörd 12-22,
Sönd 12-21. annons sid 17
Nordic Light, Vasaplan 7, 
08-850563600.
Stallmästargården, 
Norrtull. 08-6101300.

SHOPPING
Christoffers Blommor,  
Södermannag. 21. Vardagar 
10-18, Lör-sön 11-16.
Smink & Perukmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, Rosenlundsg. 
30a, Mån-fre 12-18. 
C.U.M Clubwear 
Drottningg. 71 D
Club, goth, rave, sexy clothing 
& shoes in all sizes. 
Open mon-thur 13:30-18, 
fri 12-18 & sat 12-16

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, cruising, 
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/
ungdomsmottagning

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

BAR/
RESTAURANT

Torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Öppet alla dagar 
17-01. Gaybar och restau-
rang.
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.
Mälarpaviljongen Norr 
Mälarstrand 62, Öppet från 
11 varje dag
Kitchen & Table, 
Kungsholmg. 31.
BelgoBar, Bryggarag. 12, 
mån-fre 11-01, Lör 13-01, 
Sön 14-01
Side Track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang.
Koloni Strömparterren,
Strömparterren 5, 
Helgeandsholmen. Food café 
öppet dagligen 11-20.
Koloni, Strandpromenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. Food 
café öppet dagligen 11-23. 
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37. Restaurang & bar.

KLUBBAR/CLUBS
Candy,  le Bon Palais. 
Barnhusgatan 12.
Öppet fredagar 23-04.
Honey@Magenta,
Regeringsgatan 61, lö 00-05
Två dansgolv, 23 år.
SLM, Wollmar Yxkullsg. 
18, ons 20-00, fre-lör 
22-02. Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
Wild Wednesday Glory,
huserar på BERNS, Galleri 
2.35:1 ons 23-03,
Wonk Kungsgatan 15,
Öppettider: qx.se/gaymap/.
Victoria Måndag hela 
Vickan. I hjärtat av 
Kungsträdgården. Må 20-03.
Déjà Vu, Lästmakarg 8, lö 
22-03
Patricia, Söder Mälarstrand 
Kajplats 19, sön 18-03.
Mat, bar och klubb.
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bara 
för hiv-positiva män.
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-. Mixad klubblo-
kal med olika temafester.

CAFÉ
Chokladkoppen, Stor torget 
18, alla dagar 09-23. Se sid 16.                                   
Chocolate & Pastry, 
Heleneborgsg. 19, Tis-fre 
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Kitchen & Table
by Marcus Samuelsson

Clarion Hotel Amaranten
Tel +46 (0)8–692 52 00

Book your table at:
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www.qruiser.com
Scandinavia’s biggest gay community

mobile.qruiser.com

• Locate a date anywhere, anytime! 

nearby!

Find your date on the move!
100 000 active members.
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• Locate a date anywhere, anytime! 

nearby!

Find your date on the move!
100 000 active members.
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BAR/CLUB
Bee Kök och Bar,  Stora saluhallen, 
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. 

at Home, gayvänligt B&B

www.athomebab.com/ 031-811 000

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1 

& Kyrkog. 46. Mån-fre 11-18:30 Lör 

11-17, Sista Sön i månad 12-16.

  EROS
Martinshop Fysisk butik Andra Lång-

gatan 3, må-fr 11-22, lö 11-22, 

sö 12-20.  www.gay.se

Nyhavn Shop, Lilla Drottningg 3. 

Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

Straight

Friendly

SKÖNASTE 
UTESERVERINGEN!

EXPLORING MALE PLEASURE 
EST. 2014

FYSISK BUTIK HOS MARTINSHOP GBG
ANDRA LÅNGGATAN 3, GÖTEBORG

EST. 2014www.gay.se
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TITTA, LYSSNA OCH LÄS MER PÅ OPERA.SE 
Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00, www.opera.se

EN KOMISK OPERA AV W A MOZART 
Regi STEPHEN LANGRIDGE

Dirigenter JANE GLOVER / PATRIK RINGBORG

PREMIÄR 13 SEPTEMBER

KÄRLEK, INTRIGER & TOTAL FÖRVIRRING

Välkommen till 
underjorden 
Världspremiär 
20 september 2014
spelas t o m 26 oktober

Dansprogram av Anton Lachky 
och Ina Christel Johannessen.

Biljettpris 175-320 kr.

KOM-SOM-DU- 
ÄR-KONSERT
Sångverkstad för de små 
och konsert för de stora! 
7 september

KÄRLEK PÅ LUR
La serva padrona: opera av Giovanni 
B Pergolesi. 
The Telephone: opera av Gian Carlo Menotti 
Premiär 27 september. 
Spelas t o m 30 november.

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Musikal av Benny Andersson, 
Björn Ulvaeus, Lars Rudolfsson. 
25 oktober 2014 – 16 maj 2015 

HANS OCH GRETA
Opera av Engelbert Humperdinck. 
Premiär 22 november. 
Spelas t o m 1 februari 2015.

MÖTEN
En berättelse om stora och små möten. 
26 november – 12 december.

NÄRKONTAKT
Orkesterkonsert. 
30 november.

JULTRAD-I-TRION
Julunderhållning för 
hela familjen. 
16 – 21 december

FROZEN PLANET
BBC naturdokumentär om Arktis 
och Antarktis. 
18 december 2014 – 13 februari 2015.
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STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

BAR/CLUB
Wonk Amiralsgatan 23

Öppet: lördagar 23.30-05.00.

Bee Bar, Södra Förstadsgatan 36.

Öppet varje dag 11.30. Fre-lör till 02.

SLM Leather Club,

Blekingsborgsgatan 3. Klubbkväll 

lörd från 22.00. Specialfester se; 

qx.se/gaymap

Bedtime Bar, Mäster Johansg. 1.

Klubb Embla, RFSL fester, 

Se; QX.se/Gaymap

ÖVRIGT/OTHER
RFSL-Rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, 
Fre 09-12. 040-611 99 50.
Noaks Ark, Barkgatan 11, Mån-tors 
10-16, Fre. 10-15. Stödcenter för de 
av oss med hiv och våra närstående. 
Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansg. 13

Café Fru Albin, RFSL, 
Gasverksgatan 11, Café och fester. 
Centrum för sexuell hälsa
Claesgatan 7, plan 3, vid 
Möllevången / Södervärn

EROS
Taboo, Sex Club. 
S. Förstadsgatan 81, 
Kosmoserotik, Furutorpsg 73
alla dagar 11-21. HELSINGBORG.

DAILY UPDATED GUIDE IN  
ENGLISH/DEUTSCH/ 
DANSK/ NORSK/
SUOMI/SVENSKA 

www.gaymap.eu
 
mobile.qx.se choose gaymap
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• Surfa till mobile.qruiser.com
• Logga in och ange din position
• Hitta andra närmast dig

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

Find your date in Skåne!
100 000 active members
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ANTONIA, DU BOR i Kiruna, hur 
länge har du gjort det?
     – Jag flyttade upp till Kiruna i bör-
jan av 2013 eftersom den andra delen 
av min utbildning, civilingenjör inom 
rymdteknik, är här.
     Oj, rymdteknik. Hur blir man 
intresserad av det?
     – Jag kollade på Star Trek. Och det 
där var väl det närmsta liksom (skrattar).
     Drömmer du om att åka till 
månen?
     – MÅNEN? Alltså folk har ju redan 
varit där, jag vill åka överallt!
     Jag såg ett reportage om några 
astronauter som om några år ska 
åka till mars och aldrig komma 
hem igen eftersom det är så långt 
bort... Låter det lockande?
     – Lite kanske....
     Vad är ditt drömjobb?
     – Jag vet verkligen inte. Efter fyra 
års studier för att bli ingenjör börjar jag 
fundera på om det verkligen är det jag 
vill göra så just nu har jag tagit en paus 
och jobbar som NO-/mattelärare på en 
högstadieskola här uppe.
     Var är du uppväxt?
     – Jag är från Sandviken från början. 
Jag bodde där tills jag gått ut nian.
     Vad har du gjort i sommar? 
     – I sommar har jag extrajobbat och 
solat, vi har haft 27 grader i flera veckor 

här uppe. Och självklart åkte jag på 
Tornedalen Pride! 
     Hur var det?
     – Jag tyckte det var jättebra! Jag har 
faktiskt aldrig varit på Pride trots att jag 
bodde utanför Stockholm i flera år. Man 
fick känslan av att det var många som 
verkligen hade längtat efter en pride i 
Norrbotten.
     Du ser dig som pansexuell, kan 
man säga att det är en modernare 
definition av bisexualitet?
     – Nja, jag anser att det är stora skill-
nader mellan att vara bisexuell eller att 
vara pansexuell just eftersom bisexuell 
innebär att man tänker att det bara finns 
två kön, tjejer och killar. Om man 
tänker att bisexualitet är att man gillar 
människor på sin egen sida av staketet 
samt på andra sidan, så kan man tänka att 
pansexualitet är då man tar bort staketet 
helt och hållet.
     Finns det något ställe för hbt-
personer att gå till i Kiruna?
     – Det har varit väldigt lite HBTQ-
verksamhet här, och har det funnits så 
har det i alla fall inte nått oss universi-
tetsstudenter, så därför tänkte jag och 
min kompis Linus dra igång ett hbtq-
café. Båda jag och Linus, som är bi, 
tyckte att Kiruna behövde ett hbtq-caf 
så vi slängde ut en fråga på ett Kiruna-
forum på Facebook om det fanns något 

café som var intresserad av vår idé. Och 
då hörde Café Oscar av sig!
     – Tanken är att det ska bli en mötes-
plats där människor ska kunna ta en fika 
och träffa andra HBTQ-människor för 
att skapa ett nätverk eller hitta kompisar. 
Vi ska satsa på två gånger per månad. 
Det blir ett ”hbtq-café på café Oscar”.
     Hur kom du ut för dina föräld-
rar?
     – Jag minns inte riktigt, jag var nog 
rätt ung, typ 13 år. Jag har alltid varit rätt 
bestämd av mig så om de hade kom-
menterat något negativt hade jag antali-
gen inte brytt mig. Som tur var sade de 
bara ”okej” (skrattar).

     Kirunas hockeylag har ju fått 
stor uppmärksamhet i och med 
sina nya regnbågsfärgade match-
tröjor och fokuset på att vara ett 
”accepterande lag med HBTQ-
utbildning”, ska du gå på någon 
match?
     – Jag är ju en sån människa som inte 
alls är intresserad av sport, men tröjorna 
är riktigt snygga så jag kanske köper mig 
en sådan!
     Nu står hösten för dörren och 
mörkret kommer till Kiruna, hur 
känner du inför det?
     – Man märker redan att det blir 
mörkare, de ljusa sommarnätterna är 
över. Under vintern är det inte kolsvart 
dygnet runt men självklart påverkar det 
en. Men man får passa på att mysa med 
”korridorarna” framför någon film, kolla 
på norrsken eller sitta och vara social 
i bastun. Kiruna som stad är ju väldigt 
vinteranpassad så det finns massor att 
göra.
     Har du bokat någon solsemes-
ter över jullovet eller blir du kvar i 
norr tills solen kommer tillbaka?
     – Jag blir kvar. Eventuellt åker jag 
hem till Sandviken över jul men jag bru-
kar tillbringa nyåret med folk från klas-
sen, och då blir det här uppe.

Namn: Antonia Andersson Ålder: 25 år Bosatt: Kiruna Civilstånd: Oj, vet inte. Jag svarar öppet förhållande.
Gör: Pluggar till civilingenjör inom rymdteknik men har just nu en paus då jag jobbar som no-/mattelärare.

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

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”

”Om man tänker 
att bisexualitet 
är att man gillar 
människor på sin 

egen sida av stake-
tet samt på andra 
sidan, så kan man 

tänka att pansexu-
alitet är då man 

tar bort staketet 
helt och hållet” 
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”Vi tyckte båda två att Kiruna behövde 
ett hbtq-café”





Queen är första 
singeln från 

Perfume Genious nya album 
Too Bright som släpps i slutet 
av september. Mike Hadreas 
som gömmer sig bakom par-
fympseudonymen har utlovat 
ett album som tar ut svängarna 
musikaliskt – medan recensen-
ter redan nämnt PJ Harvey 
och Fever Ray som tydliga influenser. 
 

Julafton är 
redan här, 

åtminstone för alla lit-
teraturflator. Författaren 
till Tipping the Velvet 
och The Night Watch är 
tillbaka med en ny bok. 
Och hon har utlovat lite 
good old lesbianism i The 
Paying Guests. Boken ges 
ut i Storbritannien den 28 
augusti. 

Den brittiska transaktivisten 
Paris Lees drar sig inte för 
att skriva för värstingtabloiden 
The Sun i sin allt mer fram-
gångsrika strategi att samtidigt 
bekämpa transfobi och bygga 
en karriär som medieprofil. 
Just nu är hon lite överallt, 
hon har skrivit för I-D, Attitude, The Guardian och Vice 
samt arbetat som programledare och dokumentärmakare. 
Nyckeln till framgång? Mer dialog än aggression. 

J ag är helt ärlig när jag säger 
att jag inte tycker att det är 
intressant, och jag förstår inte 

att någon tycker att det är intressant 
år 2014.
     Den blivande partiledaren för 
de konservativa i Danmark, Sören 
Pape Poulsen, tog till en sorts 
omvänd psykologi när han motvil-
ligt kom ut som bög i de danska 
medierna för några veckor sedan. 
Ryktet hade börjat gå bland de 
danska journalisterna, och hellre 
än att bli outad valde han att själv 
gå ut med nyheten. Fast han dolde 
inte hur mycket han ogillade situa-
tionen. 
    ”Att man nästan värderar 
människor utifrån deras sexu-
alitet, tycker jag är märkligt” 

sa Poulsen  i en intervju med 
Danmarks Radio och fortsatte, ”jag 
tycker att det är beklagligt att jag 
ska sitta och prata om det, för jag 
tycker att det är irrelevant för Det 
Konservative Folkeparti”. 
     Just det uttalandet ekar dock 
lite ihåligt, eftersom hans eget parti 
var ett av dem som röstade emot 
lagförslaget om homosexuellas rätt 
att adoptera barn 2010. I precis 
det här fallet var det faktiskt extra 
intressant att partiledaren kommer 
att vara en, numera, öppen bög.
     Men visst fick även jag mig en 
tankeställare av Poulsens retorik. Är 
jag omodern som fortfarande tycker 

att det är en stor grej när någon 
offentlig person kommer ut.? Har 

Sören Pape Poulsen rätt att 
hålla sitt privatliv privat? 
Är det medierna och de 
som ställer frågor om hans 
sexualitet som är fördoms-
fulla och fixerade?
     Samtidigt vet alla 

som någon gång för-
sökt hemlighålla sin 

homosexualitet hur 
mycket energi 
som går åt till det. 
Slingrandet när 
man får frågor 
kring privatlivet. 

Hur man använder 
sig av könsneutrala 

ord för att inte röja att 
”sambon” eller ”perso-
nen jag bor ihop med” 
är av samma kön. Och 
hur många partiledare 
har ett fredat privatliv 
idag? Finns det någon 
heterosexuell partile-
dare där ute som har en 

hemlig fru eller man som inte får 
synas i rampljuset? 
     För en sexuell minoritet är 
fortfarande öppenheten det främsta 
vapnet. Ja, man kan nästan prata 
om en kritisk massa. Ett antal per-
soner som måste komma ut innan 
omvärlden börjar se det som något 
normalt. Men det krävs mod och 
styrka att våga vara den som är först 
ut på respektive arena. Den första 
fotbollsspelaren, den första före-
tagsledaren, den första prästen, den 
första partiledaren...
     Det enda som egentligen är 
chockerande med hela den här 
historien är hur naiv Sören Pape 
Poulsen varit. I dagens politiska 
klimat, med pressrådgivare, spin 
doctors och imagekonsulter så var 
alltså den genomtänkta strategin 
att hoppas på att hemligheten inte 
skulle komma ut. Trodde han på 
fullt allvar att ingen skulle ställa 
frågan? Antagligen är han helt i 
otakt med samtiden. Idag ses ju 
inte längre homosexualitet som 
något som är så stigmatiserande att 
tidningar och medier håller tyst 
om det. 
     Förhoppningsvis betyder det 
här inte något i det långa loppet för 
Pape Poulsen. Och kanske kom-
mer vi att se samma utveckling hos 
honom som hos andra offentliga 
personer som kommit ut. Ta bara 
exemplet Anja Pärson. När hon 
kom ut i sitt Sommarprogram i P1 
sa hon att hon inte ville vara en del 
av den homosexuella rörelsen eller 
någon homoikon. Men här hon 
och Filippa Rådin gifte sig i som-
ras taggade de sina instagrambröl-
lopsbilder med #stockholmpride 
#pride14 #kärlek. 
     Ge det några år, bara. Sedan 
kommer Sören Pape Poulsen att 
gå längst fram i Köpenhamns pri-
deparad iförd harness och jockstrap 
och med regnbågsflaggan målad 
över flinten. Bara för att man har 
personlig integritet behöver man ju 
inte vara tråkig.  

kulturpuggan: roger wilson

extra semestervecka för homosar

[Pojkvänstvilling]
månadens glosa:

Tumblrflödet Boyfriend Twin är bland det läskigaste jag sett på nätet. Bögpar som 
är väldigt lika varandra. Kanske lite för lika. Eller, visst, paren verkar nöjda och 
glada. Vi andra säger något om bögvärldens narcissism och himlar med ögonen. 

kvarsittning: Sam Smith
Brittiska popstjärnan Sam Smith har konstaterat att Grindr inte är rätt ställe att 
hitta sitt livs kärlek på. Ja, att webbappen ”förstör romantiken”. Nähä! Leta efter 
rätt sak på rätt ställe borde vara ett mer konstruktivt budskap att sprida, kanske. 
Och att kärlek kan vara nog så svårt att hitta – vare sig du är on- eller offline. 
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Amerikanska flatyoutubefenomenet Hannah 
Hart fortsätter att laga mat berusad i sin webserie 

My Drunk Kitchen. Men precis som alla andra tv-kockar 
har hon nu också släppt en kokbok. 
My Drunk Kitchen – a guide to eating, 
drinking and going with your gut – har 
samma….eh….avslappnade förhållan-
de till mat som webserien. Till exem-
pel varningstexter om att man alltid 
ska ha en nykter person i rummet om 
man använder ugn eller spisplattor.
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”alla som någon gång 
försökt hemlighålla 
sin homosexualitet 

vet hur mycket energi 
som går åt till det” 
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Så mycket mer än bara en ö: Upptäcka 7000 år av historia, 
huvudstaden Vallettas skönhet, koppla av på de underbara 
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Terapeuter och kärleksgurus är överens. Relationer behöver både 

trygghet och överraskningar för att hålla över tid. Så bryt de gamla 

hjulspåren och smit iväg på en romantisk kryssning med Viking 

Cinderella. 

Vi har förberett en lyxhytt med överraskningar, en ljuvlig spa- 

upplevelse och en skaldjursplatå som heter duga. Det kommer 

garanterat att göra susen!

Störst av allt är kärleken?
Nyhet! Cinderella 
Romantic Escape!
Från 1595:- per person

Kryssa Stockholm–Mariehamn, med 
del i Premium Promenade-hytt,  
en �aska mousserande vin, goodie-
bag, sparitual à la Kerstin Florian, 
skaldjursplatå alt trerättersmiddag 
och frukost med bubbel.  
Frånpriset gäller söndag–torsdag  
t o m 30/12  2014.  
Uppge produktkod SKROMA.

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