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Mångfald?
Får bli en pudel.
Lika bra att erkänna. Hårdrocken är ett gubbvälde.
 En och annan tjej i publiken. Det är allt. Och det verkar inte vara särskilt  
mycket bättre i andra branscher. Vita heterosexuella medelålders män som 
jag, syns, styr och ställer. Det känns sådär.
 Men jag har ett annat jobb också. Jag underhåller PostkodLotteriets kunder. 
Sedan en tid har vi rannsakat oss själva. Och i vårt arbete för mångfald har 
vi hittills delat ut 125 miljoner kronor till 19 ideella projekt som verkar för 
ett inkluderande samhälle. Känns förstås bättre. Men det finns mer att göra. 
Mycket mer.
 Svenska medier och svenskt näringsliv måste ge fler möjlighet att synas och 
bidra. Alla vinner på ett öppet samhällsklimat som inte diskriminerar männi-
skor. Detta tror vi på och vill därför fortsätta stötta fler mångfaldsinitiativ.
 Så, finns det ett projekt eller en organisation som vi borde stödja? Vill du eller 
din organisation samarbeta med oss? Hör av dig till info@postkodlotteriet.se 
och berätta.
  

Hälsningar

Kicken
Christian Lundqvist         
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Fabian är ute
Bloggaren och fotografen 
Fabian Maamari kom ut 
på Facebook och fick över 
3000 likes. För oss berät-
tar han varför det var så 
viktigt att komma ut.

Dags att gaygalanominera
Nu är det dags att nominera era favoriter från HBT-
året 2014.  Här tipsar vi om vad som var hetast i år. 

en person: Pontus

Bowlingtjejerna 
som tog guld
De tränar en gång i veck-
an och tog guld i senaste 
GayGames. Nu satsar de 
på nya medaljer i Euro-
Games i Stockholm.

HBT-Boom
Visste ni att det finns över 
80 karaktärer i tv just nu 
som faller under H, B 
eller T? QX Ronny Lars-
son har listat alla och ser 
tillbaka på tv-historien ur 
HBT-synpunkt.
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”att en ung kille med 
invandrarbakgrund 
kommer ut är fortfarande 
en grej, och då behövs 
det fler förebilder som 
berättar sin historia”

fabian maamari sid. 27
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 25-årige Pontus berättar om sin  
drömkille och hur han kom ut.



     Redan när vi tar i hand på gatan utanför fotostudion känner jag att jag gillar 
henne. Vår omslagstjej Marika Carlsson ler glatt och vi börjar genast att prata. 
Och skratta.
     Ibland funkar det bara. 
     Det flyter.
     Marika Carlsson - tjejen som blivit vald till årets kvinnliga komiker, som 
medverkat i Parlamentet, varit värd för Sommar i P1 och turnerat med stand up-
föreställningen ”En negers uppväxt” - pryder nu QX 
omslag. Nu berättar hon om kärleken till flickvännen, 
om att bli kallad negerjävel av andra barn som liten 
och om vad ordet familj betyder för henne.
     När plåtningen är över säger Marika, ”välj vilka 
bilder ni vill, jag är inte alls särskilt fåfäng, jag litar på er”. 

Det kan hon göra. Jag tycker omslaget blev super-
snyggt! Och efter att ha läst Maria Makars 

intervju med Marika gillar jag henne ännu 
mer. Missa den inte, och glöm inte att 
ratta in P4 Extra på fredagar där Marika är 
programledare.

     Ni får heller inte missa vårt stora 
”HBT-boom i TV”-reportage. 

Ronny Larsson listar inte min-
dre än 80 hbt-karaktäter i TV 
just nu. När jag var liten minns 
jag hur enormt stort det var 
när Dynastin fick en homoka-
raktär då Blake Carringtons 
son Steven kom ut (”I’m a 
homosexual dad”). 

Amerikanarna var i chock! Men Steven var ändå inte mitt första minne av en hbt-
karaktär, det var någon helt annan, nämligen Sissela Kyle. I Sveriges första såpa, 
Lösa förbindelser, spelade hon bisexuella Katarina som hade kille, men som istället 
valde att förföras av en kvinna, Lollo. Nu var det svenska folket som var i chock, 
TV-serien sågs av miljoner människor och Sissela har berättat hur hon stoppades av 
folk på stan och hur folk tittade på henne. När Sissela skulle betala en tröja i kassan 
på Åhléns i samma veva har hon berättat att kassörskan stannade upp, tittade på 

henne med sträng blick och sa ”Hur kunde du?”. 
     Jag tror knappast att någon av de 80 hbt-karaktärer vi 
letat fram från dagens TV-tablå får utstå samma sak idag 
som Sissela fick då. 
     I årets sista nummer (även om januarinumret kommer 

ut redan innan jul) är det dags att börja nominera dina favoriter till QX Gaygala 
2015. Galan hålls på Cirkus måndag den 9 februari och nu kan du börja nominera 
vem du vill i de 15 kategorierna. Vi försöker friska upp minnet på er och tipsar 
på sidorna 36-37 om eventuella kandidater. Men det står er helt fritt att nominera 
vem och vilka ni vill. I nästa nummer presenterar vi de som fått flest nomineringar 
i respektive kategori. Biljetterna till Gaygalan 2015 släpps på ticnet onsdag den 17 
december. Snacka om bra julklapp att ge till någon man gillar. Det är många som 
skulle behöva lite Gaygala i sitt liv. Fler julklappstips från redaktionen hittar du på 
sidan 49.
      Nu ska jag hämta upp advents-
ljusstaken från källarförrådet. 
     Så här mörkt kan vi inte ha det.

ingång

”she had me at hello”

”i december släpper 
vi biljetterna till 

gaygalan”

Anders Öhrman, 
chefredaktör
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Violet Crawley, Dowager 
Countess of Grantham

Vass, rolig med perfekt tajming - 
I love her!

Jonas Persson
Annons

– Karen Walker.
Gin och snabbtänkt.  

Behöver jag säga mer?

Desirée Nordin
Traffic 

– Alice Tinker (Emma 
Chambers) i ’Ett herrans liv’ 

för att hon är så skönt tokrolig 
och inte gör sig till för någon!

Maria Makar
Frilans 

– Gunilla Persson.  
Hon är fett otippad.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Stella Gibson (The Fall). Hon 
är envis, stenhård och assexig. 

Och Gillian Anderson är dessutom 
världens snyggaste kvinna.
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Hej Redaktionen: vilken tv-karaktär är din favorit och varför?

fakta: tidningen qx 

NEJ Men orka en till artikel 
på Facebook som börjar typ 
”OMG!! Se den här killens rotroli-
ga eaktion när han öppnar dörren...
OMG!!”...

JA Den 1 december är det World 
Aids Day. Peter Englund anordnar 
World Aids Day-galan på Rival där 
bland andra Peter Jöback uppträder. 
Biljetter finns på ticnet.se.



Barn som får alkohol 
hemma dricker sig berusade 

oftare än andra barn.
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T jugoåriga Meghan Trainor slog 
igenom i somras med debutsingeln 

All About The Bass och toppade ame-
rikanska Billboardlistan i åtta veckor. 
Låten har toppat listorna i åtta andra 
länder och nu i dagarna kom uppföl-
jarsingeln Lips are movin. QX träffade 
sångerskan när hon besökte Stockholm. 
     Hur firade du din första USA-
etta? 
     – Jag hade ett No1-party i Nashville 
med min familj. Jag grät när den gick 
upp till fjärde plats, och grät mer när jag 
låg tvåa. Du kan ju tänka dig… 
     Är du förvånad över fram-
gången? 
     – Ja, det är som på film. Jag vet att 
det är en bra låt men du tror aldrig att 
din första singel ska bli en sån här hit. 
Folk håller på i tio år innan det händer 
nåt. Det är coolt att mitt namn ligger 
på listorna med Ariana Grande och 
Nicki Minaj. Jag är ju deras största fan. 
     Du har hyllats för budskapet i 
All about the Bass, berätta! 
     – Att älska din kropp hur den än ser 
ut och att bara dansa och ha kul och 
vara bekväm med vem du är. Jag är lite 
överraskad att man pratar så mycket om 
det men det är bra. Oavsett, det är bra 

att man pratar om folks självbild. 
     Jag älskar killen i videon… 
     – Åh, Sione! Min regissör tipsade 
om honom eftersom hon sett honom på 
Vine och älskade honom. Jag visste vem 
han var så jag var på. Vi har fortfarande 
kontakt. Det var hans första stora jobb, 
nu rycker alla i honom. 
     Din debutplatta är 
ute nu, vad kan du 
säga om den? 
     – Den handlar om 
sånt folk gör: Skickar 
fylle-mess klockan tre på morgonen, går 
hem i samma kläder dagen efter… saker 
som inga artister sjunger om. Men den 
innehåller fina låtar också. Close Your 
Eyes, till exempel, handlar om att man 
inte ska döma folk. Jag sjöng den på 
Atlanta Gayfest och det blev deras sång: 
”Låt dem inte förändra er till något ni 
inte är”, och jag fick rysningar.  
     Har du många gaypolare? 
     – Ja. Min bästa vän i LA är gay. 
Hon tar med mig på de enda klubbar 
jag kan komma in på, eftersom jag bara 
är tjugo. Jag vet inte om det är olagligt 
att berätta men vi kom in på en klubb 
i WeHo där vi hade så kul. Vi dansade 
i burar och skrek ”I´m Britney Bitch”. 

Jag bor i Nashville och där finns en 
annan klubb, Play, där jag också brukar 
bli insläppt. Den har massa dragqueens 
och Keshas låt Blow handlar om just 
den klubben. 
     Finns det någon kändis som du 
förväxlas med? 

     – Folk tycker jag är som ett 
lovechild av Katy Perry och 
Kelly Osbourne Det tar jag 
som en komplimang. 
     Berätta om ett möte med 
ett fan som berörde dig! 

     – På Gaypride i Orlando stod en 
man vid staketet och ropade att jag 
räddat livet på hans dotter med min 
låt. Jag ropade tack och att han skulle 
hälsa. Efter konserten försökte jag hitta 
honom men han hade dragit. Jag undrar 
fortfarande vad det handlade om. Det 
var starkt. 
     Vad vet du om Sverige? 
     – Att ni gör bra pop såklart! Jag 
hörde en bra svensk låt på radio nyss, 
Freak med Molly Sandén. Jag älskade 
den! Nu väntar zoo och Abba-museet i 
Stockholm innan jag åker vidare!

       Ronny Larsson

Vad stod det 
i QX för 10 år 
sedan?
December 2004 hade en halv 
Alexander Bard på omslaget. 
Den nuvarande Idol-doma-
ren berättade om homofobin 
i musikbranschen och att han 
var extremt stolt över att ha 
tagit fram Midi, maxi & Efti. 
Inne i tidningen intervjuade 
Anders Öhrman Helen Sjö-
holm som berättade att folk 
i hennes hemort i Norrland 
kan bli överraskade över att 
hon känner någon som är 
bög... Nenne Nestius hade 
letat reda på fem brudar som 
öppnade om sig om sex: Hur 
vanligt är det med dildos när 
två tjejer har sex? Är one-
night-stands nåt för flator? 
Och vad är det där med 
vaniljsex egentligen? Fyra 
homopar berättade om hur 
de firar jul och så bjussade vi 
på en intervju med Idol-vin-
naren Daniel Lindström och 
gav After Darks debutplatta 
tre QX. För inte var den lika 
bra som Britneys Greatest 
Hits som fick en solklar 
femma! Vi berättade också 
om Sveriges första homo-
förlag, Normal Förlag, som 
precis startats. Ulrika & Erika 
gick sedan vidare till att utses 
till Årets Keep Up The Good 
Work något år senare.                
             RL

”Jag fick 
rysningar 

på atlanta 
gayfest”

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

USA-EttaN: ”Min bästa vän är gay”
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S V E R I G E S  T E L E V I S I O N  I  SA M A R B E T E  M E D 
L I V E  N AT I O N  O C H  B L I X T E N  &  C O  P R E S E N T E RA R

MELODIFESTIVALTURNÉNS SPONSORER

COCA-COLA        GEVALIA        METRO        MIO        OLW        SANTA MARIA        SAS        VILLALIV        VOLVO CARS

GÖTEBORG 6 FEB-7 FEB
MALMÖ 13 FEB-14 FEB

ÖSTERSUND 20 FEB-21 FEB
ÖREBRO 27 FEB-28 FEB

HELSINGBORG 6 MAR-7 MAR
STOCKHOLM 13 MAR-14 MAR

UPPLEV LIVE!
BILJETTER: TICNET.SE



Vill du också synas i 

Kontakta 
  annonser@qx.se

Varför inte övervintra i Thailand?

www.titlephuket.se

Lägenheter i Rawai, Phuket finns för långtidsuthyrning.

 
 
Hivtest med snabbsvar.  
Anonymt och gratis.
Drop-in tisdagar, klockan 18–20.  
Stora Badhusgatan 6, Göteborg. 
checkpointgoteborg.org

CHECKPOINT
GÖTEBORG
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B  erätta Anna, ni är ett 
gäng tjejer som spelar 

bowling...
     – Ja, från början var vi 
tre stycken, Jessica Tofte, 
Jenny Koperski och jag, men 
nu har Sara Almgren och 
Pernilla Dillner anslutit. Vi 
är mellan 35-46 år och sen i 
höstas spelar vi i en husliga för 
amatörer i bowlinghallen vid 
Gullmarsplan. Det är treman-
nalag, men vi alternerar så alla 
fem får spela.
     Hur kom det sig att ni 
började med bowling?
     – Jag har ett gäng kompisar 
som brukar vara med i Gay 
Games och jag tyckte att det 
lät som en kul grej. De tävlar 
i löpning, 5 och 10 km, men 
det är inte riktigt min gren så 
jag tänkte att bowling kunde 
funka. Så min första tävling var 
2006 i Chicago. Det gick väl 
inte så bra, men det var väldigt 
roligt. Och gav mersmak.
     – För drygt ett år sen 
började Jessica, Jenny och jag 
träna en gång i veckan med 
siktet inställt på GayGames i 
Cleveland som gick av stapeln 
i somras. Och tänk vilken 
skillnad lite träning kan göra…
     Berätta, hur var det i 
GayGames?

     – Tävlingarna pågick 9-16 
augusti i Cleveland och Akron, 
Ohio. Sammanlagt var det 
nästan 10 000 deltagare från 
mer än 60 nationer som täv-
lade i drygt 30 olika sporter. 
Fantastiskt!
     – I bowling kan man tävla 
i singel, dubbel och lag. Vi var 
till en början bara anmälda till 
singel, men det slutade med att 
vi tävlade i samtliga (skrattar). 

Singeltävlingen var den som 
avgjordes först och där tog 
vi alla tre medalj! Jenny tog 
brons, Jessica silver och jag de-
lade guldet med en amerikan-
ska. Sen tog vi även medaljer i 
dubbel- och lagtävlingarna.
     Så du tog guld! Hur 
pepp blir man då?
     – Det var jättekul med gul-
det och de andra medaljerna. 
Vi var inte alls förberedda på 
att det skulle gå så bra. Sen 
var det ju kul att få höra den 
svenska nationalsången också. 
Inte minst med tanke på att 
det ibland kändes som om de 
satt The Star-Spangled Banner 

på repeat vid prisutdelningarna 
(skrattar).
     Så vad siktar ni på nu?
     – Nu är det Eurogames 
2015 som vi har siktet inställt 
på. Det är extra kul eftersom 
det är Stockholm som är värd. 
Vi hoppas att det är många 
som anmäler sig till bowlingen 
eller till någon av de andra 
sporterna som är represente-
rade.
    Om någon läser detta 
och känner att det vore kul 
att vara med er och spela 
bowling, hur gör man då?
     – Det finns ju inget orga-
niserat, vi är ingen klubb eller 
förening utan har bara anmält 
oss husligan vid Gullmarsplan. 
Liknande finns på många 

Bowling-
tjejer 
tog guld i 
GayGames 
- nu satsar de på EuroGames

”jag delade 
guldet med en 
amerikanska”

De tränar en gång i veckan och tog guld 
i senaste GayGames. Nu satsar de på 
nya medaljer i EuroGames i Stockholm.

Jenny, Anna och Pernilla

– 13–– 12–

hallar. Det är bara att dra ihop 
lite kompisar och anmäla sitt 
intresse.
     – Vill man vara med på Eu-
roGames så finns det redan en 
hemsida för det där man kan 
anmäla sig. Det finns även en 
Facebooksida för hela spelen 
men också för de individuella 
sporterna. Där kan man redan 
idag ställa frågor eller ta kon-
takt med andra tävlande.
     Vad är det bästa med 
bowling?
     – Förutom att det är en kul 
sport, så är det också en väldigt 
social sådan. Man pratar med 
sina med- och motspelare un-
der matcherna och naturligtvis 
även emellan. Jag tror att det är 
få sporter som ger så mycket 

utrymme att lära känna nya 
vänner eller bekanta. Som 
exempel har jag precis kommit 
hem efter att ha hälsat på ett 

gäng tjejer från London som vi 
lärde känna under tävlingarna i 
Cleveland.
     Vad är ditt personliga 
rekord?
     – Mitt rekord ligger på 186 
så det finns stort utrymme för 
förbättring (skrattar).

     När hamnade du senast 
i rännan?
     – Jag tror jag lyckades hålla 
mig på banan när vi spelade 
igår, men det händer allt lite då 
och då, speciellt under träning.
     Och hur ofta gör du en 
strike?
     – Jag vill naturligtvis säga 
att det händer mest hela 
tiden, men min styrka ligger 
nog snarare i spärrspelet än i 
strikarna.
     Till sist, EuroGames i 
Stockholm, hur kommer 
det att bli?
     – Det kommer bli fantas-
tiskt kul! Stockholm kommer 
svämmas över av glada, sport-
intresserade HBTQ:are!
        Anders Öhrman

Bowling-
tjejer 
tog guld i 
GayGames 
- nu satsar de på EuroGames

”det är få 
sporter som ger 

så mycket 
utrymme att 

lära känna nya 
vänner”
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Är din arbetsplats 
hbtq-vänlig?
Läs och dela vår checklista
för en hbtq-vänligare arbetsplats:

facebook.com/unionenstockholm
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hallar. Det är bara att dra ihop 
lite kompisar och anmäla sitt 
intresse.
     – Vill man vara med på Eu-
roGames så finns det redan en 
hemsida för det där man kan 
anmäla sig. Det finns även en 
Facebooksida för hela spelen 
men också för de individuella 
sporterna. Där kan man redan 
idag ställa frågor eller ta kon-
takt med andra tävlande.
     Vad är det bästa med 
bowling?
     – Förutom att det är en kul 
sport, så är det också en väldigt 
social sådan. Man pratar med 
sina med- och motspelare un-
der matcherna och naturligtvis 
även emellan. Jag tror att det är 
få sporter som ger så mycket 

utrymme att lära känna nya 
vänner eller bekanta. Som 
exempel har jag precis kommit 
hem efter att ha hälsat på ett 

gäng tjejer från London som vi 
lärde känna under tävlingarna i 
Cleveland.
     Vad är ditt personliga 
rekord?
     – Mitt rekord ligger på 186 
så det finns stort utrymme för 
förbättring (skrattar).

     När hamnade du senast 
i rännan?
     – Jag tror jag lyckades hålla 
mig på banan när vi spelade 
igår, men det händer allt lite då 
och då, speciellt under träning.
     Och hur ofta gör du en 
strike?
     – Jag vill naturligtvis säga 
att det händer mest hela 
tiden, men min styrka ligger 
nog snarare i spärrspelet än i 
strikarna.
     Till sist, EuroGames i 
Stockholm, hur kommer 
det att bli?
     – Det kommer bli fantas-
tiskt kul! Stockholm kommer 
svämmas över av glada, sport-
intresserade HBTQ:are!
        Anders Öhrman

Bowling-
tjejer 
tog guld i 
GayGames 
- nu satsar de på EuroGames

”det är få 
sporter som ger 

så mycket 
utrymme att 

lära känna nya 
vänner”
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Beställ dina varor på shop.qx.se

Almost Naked
Andrew Christian Tagless Brief

139 :-
Andrew Christian Underwear

Trophy Boy Brief
259:-

2015 års kalendrar här 
BelAmi Online

189:-

L-Calendar
12 romantiska månader

149:-

Jul i
QX shop

shop.qx.se

Smycken

Ring guld, CZ stenar
219:-

Halsduk 
Värmande i regnbågsfärger

109:-

Julpynt

Julblomma
69:-

Vintermys

4 x Regnbågshjärtan
39:-

I november anordnade QX en förhandsvisning av den brasilianska filmen Varje gång 
jag ser dig om blinda Leonardo som blir kär i den nya killen i klassen. Efteråt var 
besökarna lyriska och hyllade den stort, ”Fantastisk film, ett måste för alla”, ”Årets 
mysigaste film” var några av kommentarerna på sociala medier. Andreas Lundstedt 
var även han på plats och gav den senare fem jultomtar och fem på instagram...

varje gång jag ser dig

Farao och Rasmus

Andi och Fredrik

Andreas och Kristofer 

Mian och Ulrika

Felix, Martin och Filip

Asbed och Anders

Oskar

David och Emil
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Fondazione 
FORMA per la
Fotografi a
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D et är sommar och Westpride i 
Göteborg. I ett jättetält står Gudrun 

Schyman som dagens hetero på scen, folk-
massan nedanför är flera hundrahövdad, 

taggad på tå och jag är utfrågare. I ett för-
sök att göra mig lite rolig, utesluter jag 
aningslöst q:et i en fråga som rör hen-

nes förmåga att vid varje intervjusi-
tuation ta tillfället i akt att tala om 

sambandet mellan sexism, rasism, 
funkfobi och hbtq.

     ”Hååbeteee, hååbe-
tee…”, (det låter roligare än 
HBTQ) börjar jag när hon 
beskt avbryter, på typiskt 
Gudrun Schymanvis .
     

”Och Q, Mian! Det 
heter hbtQ”.
    Publiken visslar och 
jublar så högt och ska-

deglatt att tälttaket är på väg 
att lyfta.

     Efteråt blir jag uppläxad av två 
transaktivister i trettonårsåldern. De ger 
mig ett informationshäfte, ett transfrågornas 
ABC. Jag bockar, skrapar med foten och 
pudlar och vet inte till mig av välvilja.
     ”Tänk vad skönt det var när vi bara 
hade gay att förhålla oss till”, skockar min 
gamla bögpolare.
     ”Fast flatorna kände sig inte särskilt 
inkluderade och var rätt sura”, påminner 
jag.
     Det var naturligtvis så det började. 
Allt är inte bögarnas fel, utan som vanligt 
flatornas. Bokstavskombinationen föddes 
i USA när en förmodad hord av förban-

nade och stadiga lesbianer i MC-västar 
dundrade in på nåt bokstavsstormöte 
och slog sina oljiga nävar i bordet. Så 
fick ju flatorna också stoltsera med 
första bokstaven i den internationella 
konstellationen LGBT.
     I Sverige bakades de in i homo 
och H:et och på så vis undkom vi 
ytterligare en bokstav, till glädje för 
alla som rynkade på näsan av att 
ens bi och trans kom på tal. Kalla 

mig gärna stofil men det är först 
alldeles nyligen som jag noterar 
att vokalen I på allvar har smugit 
sig in längst bak i ledet. I står för 
intersexuell som betyder person 

med oklar könstillhörighet. På 
bögpolarens och min tid sa 
folk hermafrodit. Att språket 

förändras och nya ord tillkommer har onek-
ligen sina poänger.
     Alla är dock inte lika flexibla. Och då 
syftar jag inte bara på de som stönade och 
rullade med ögonen redan när HBT på 
allvar presenterades (för att inte tala om 
frustrationen när Q:et gjorde entré: Snälla 
inte en bokstav till, och vad fan betyder 
queeer?) utan på Transportstyrelsen. De har 
en neverending lång lista över förbjudna 
bokstavskombinationer på bilplåtar upptäckte 
jag också nu. Lem, mus, nyp och hbt är 
till exempel inte tillåtna. Gay är inte heller 
lämpligt. Nej, varför ha roligt när en kan ha 
tråkigt. Hen passerar men det är väl bara en 
tidsfråga innan det upptäcks och svartlistas.

     Sådär skulle vi aldrig hålla på. För vi vet 
hur det känns att vara ute i kylan med en 
bokstav i fickan. Nej, i den här Styrelsen 
är det öppna famnen hela dan. Så vänj dig 
redan nu vid HBTQI för fler ligger i pipen. 
P för poly trampar i farstun liksom BDSM. 
Rätt många lesbianer känner inte alls igen sig 
homo och  tycker att det är hög tid för L:et. 
Själv slår jag ett slag för A som i asexuell. Att 
inte känna attraktion eller vilja leva ut even-
tuell lust med en annan människa är fortfa-
rande tabubelagt och omgärdat av fördomar, 
även om några modiga synts i Prideparaden 
de senaste åren. Vi lever i en värld som är så 
starkt präglad av sex att om någon påstår sig 
inte vilja ha det måste det vara något gravt 
fel på hen. Att trotsa normer och förvänt-
ningar, att öppet säga nej tack till romantik 
och sex kan vara det mest provocerande du 
kan komma upp med 2014. För tio år sedan 
hade de inte ens ett ord för vad de är.
     Tycker du att nu får det väl ändå räcka, 
att det blir för jädra trångt i bokstavsparaden? 
Ta det lugnt. Precis som dagispersonalen 
brister ut i sång när nya barn tillkommer 
tipsar nätet om denna ramsa som med fördel 
kan sjungas av alla oss som letar efter rätt 
bokstav: Och Homo är här, och Bi har vi 
här. Och Transor och Queera är här. Och i 
vårt glada lag har vi Intersex idag. Tänk vad 
roligt att alla är här. Sen är det bara att fylla 
på efterhand.
     Javisst är det kul att alla ska med. Men 
förvänta dig bara inte att varenda cis-hetero 
på beställning – och lika flinkt som Gudrun 
Schyman -  ska kunna rabbla upp alla bok-
stäver i rätt följd. Till och med en gammal 
inbiten lesbian kan slinta med tungan.

KRÖNIKA: MIAN LODALEN

”Allt är inte 
bögarnas fel”
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”’Tänk vad skönt det var när 
vi bara hade gay att förhålla 

oss till’, skockar min 
gamla bögpolare”
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

December
sex saker vi älskar och en vi dissar

 
SAM´S 

ThE MAN 
Öppet homosexuelle atleten 

Michael Sam utses i senaste GQ till 
en av årets män. Klart vi gillar det. 
Någon som har brutit trenden med 
osynliga homos inom idrotten ska 
taosstusan alltid lyftas fram och 

hyllas. Kudos GQ!

NEJ! 
Kids som inte får 
vara vad dom vill 
i Lucia-tågen. Låt 
ungarna vara vad 

dom vill!

FArrEll ForEvEr
Skådisen Colin Farrell skrev nyligen ett 
öppet brev i irländska tidningen Sunday 
World för att vädja till landets styre om att 
rösta för att tillåta samkönade äktenskap. 
Denna fina gärning gjorde Colin för att 
hans bror  Eamon är homo, och han är 
ledsen över att hemlandet inte anser att 
all kärlek är lika värd. Heja Colin! I vår 
kommer beslutet, och det ser ljust ut: 
67 procent av de tillfrågade i en färsk 
omröstning är för en förändring.

GuArDiANS oF 
ThE GAlAxy 
...släpps på dvd och blu ray den 
här månaden (1 december) och vi 
är helt till oss över den här 
supersnygga specielutgåvan i form 
av en freestyle med Starlords 
blandband. Filmen, som är årets 
mest framgångsrika i USA är helt 
klart årets bästa blockbuster. 
  Pris 249 kr.

 
A TEEN För 
GAyTEENS

Brittiska gaytidningen Attitude 
satsar på en egen tidning för en 
yngre målgrupp. Kul grepp och 

viktigt att fasa in en ny generation i 
homotidningsläsandet. Och vem 

vet? Snart kanske QX Teens 
kommer!

EllEN & 
porTiAS 
JulkorT

Visst, det är 
(antagligen) bara på 
skoj, men fan vad 
man älskar det här 
powerparets Kim 
Kardashian-drift.

AbSoluTE 
hiTS 2014

Jo, man kan diskutera det mossiga i att äga 
en cd-skiva men man vill ändå ha de årliga 

Absolute-samlingarna som en tidsdokument. I år 
inkluderas låtar som Chandelier, Happy, Undo, Rude, 

Roar, Busy doin nothin, All about the bass, Breakfree, Stay 
with Me, All of Me, Stay High, Waves, Younger, Slå mig hårt 
i ansiktet, Selfie, Jubel, The Days, Din Soldat och en massa 

annat.
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magiska 
marika
Marika Carlsson är humorgeniet och programledaren vars mission är att slå hål på fördomar.
För QX berättar hon om hur hon blev adopterad till Sverige, vad ordet familj betyder och
hur hennes flickväns dotter har fått henne att omprioritera.

TEXT maria makar  FOTO peter knutson HÅR/MAKE evelina lundqvist

1 973. Svältkatastrof i Etiopien. De 
svenska volontärerna Stina och 

Erna arbetar på ett barnhem i Dessie, 
i den norra delen av landet. När Stina 
besöker ett flyktingläger ser hon ett 
barn som ligger i ett dike, det ser livlöst 
ut. Ibland hittar Stina döda barn. Barn 
som blivit övergivna av sina föräldrar 
eller barn vars föräldrar gått bort.

När hon lyfter upp barnet märker 
hon plötsligt att det kippar efter andan. 
Hon tar med sig det till barnhemmet 
och ber Erna ta hand om det.

– Snälla kan du försöka rädda det 
här barnet, säger hon och räcker över 
det till Erna.

Erna stoppar in barnet under tröjan 
och låter det ligga naket mot sin hud. 
Så de kan känna varandras andetag, 
hjärtslag och kroppsvärme. På så sätt, 
genom att använda det som kallas 
kängurumetoden, räddar Erna det lilla 
barnet.

Det från början magra barnet får 
mer livskraft och lär sig både att gå och 
prata. Men Erna vet inte vad hon ska 
göra med barnet. Ska hon behålla det 
själv, ska hon adoptera bort det eller ska 
det få vara kvar på barnhemmet?

När tankarna snurrar som mest får 
Erna ett brev i vilket en man och en 

kvinna skriver och berättar att de inte 
kan få barn, men längtar efter ett. Det 
ser Erna som ett tecken. Papper fylls 
i och när adoptionsprocessen är klar 
flyger Erna och Aychesh till Arlanda. 
Där träffar Aychesh sin storebror, pappa 
som är pingstpredikant och mamma 
som är sjuksköterska för första gången. 
Och i den stunden får Aychesh Negato 

namnet Marika Carlsson.
Hon växer upp i småländska Möns-

terås, men flyttar senare tillsammans 
med familjen till Lund. När Marika 
ska börja skolan får hon en plötslig och 
oväntad käftsmäll.

– De andra barnen kunde säga saker 
som ”åk hem din negerjävel, vi vill inte 
leka med dig”. Jag grät mycket på kväl-
larna och sa till mamma och pappa att 
jag ville åka hem till Etiopien. Men jag 
har alltid försvarat mig och när jag blev 
äldre åkte knytnävarna fram. Det var 
en del barnslagsmål då, säger Marika.

I sin stand-up-show En negers upp-
växt, som hon uppträdde med från 2010 
och fram till i början av det här året, 
berättade hon om sin barndom och den 
vardagsrasism som hon nu utsätts för. 
Det kan vara att personal i affärer går 
efter henne för att de tror att hon ska 
snatta. Hon berättar också om när en 
kvinna kom fram till henne på stan och 
sa: ”Ursäkta mig, men jag känner igen 
dig. Det var du som städade så bra hos 
mig.”

När Marika sa att hon inte arbetar 
som städerska svarade kvinnan: ”Det är 
så svårt att se skillnad på er, eftersom ni 
ser likadana ut allihop.”

– När det händer sådana här saker 
brukar jag tänka att jag får material till 
ett nytt skämt, vilket innebär en bra 
karriär för mig och cash in.

I dag har Marika ett eget radio-
program, Marika i P4, som går varje 
fredag. Det har ungefär 1,4 miljoner 
lyssnare. I programmen tar Marika upp 
vardagsteman som ”hår” eller ”dia-
lekter” och i ett program lärde Louise 
Hoffsten Marika prata östgötska.

– Jag tycker att det är ointressant 
att bjuda in kändisar bara för att de är 
kända eller släpper nytt. Det är roligare 
när de tillför ämnet något och när de 

”Jag vill tacka 
dem som tagit 
fighten åt mig”



”Jag kommer alltid 
att betrakta mig 

själv som bisexuell”
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magiska 
marika



får prata om oväntade saker.
I ett annat program bjöd Marika in 

experter för att ta reda på varför ost 
smular. Programledaren och humorge-
niet har nämligen en väldigt personlig 
relation till ost. Varje morgon stiger 
hon upp och brer smörgåsar, ofta ost-
smörgåsar, till sin sambo.

– Ibland får hon till och med en 
surprise-macka med en gurkskiva på.

Hon och hennes sambo har varit 
tillsammans i ett och ett halvt år. 

– Hon är världens mest omtänksam-
ma, varm och klok. Och hon utmanar 
mig.

Det var i början av det här året som 
Marika för första gången offentligt 
berättade att hon har flickvän. Det var 
under en stand-up-show i tv-program-
met Robins.

– Jag var inte nervös då. Det kändes 
väldigt naturligt och det blev ingen grej 
av det.

Nervösare var hon när hon skulle 
berätta för sina föräldrar.

– Jag är uppvuxen i ett frireligiöst 
hem och jag hade lärt mig att ho-

mosexualitet och även samboskap är 
syndigt. Precis som jag i samhället har 
fått fightas för min hudfärg trodde jag 
att jag skulle få fightas för rätten att få 
älska vem jag vill.  

Men varken hennes pappa eller 
mamma, eller någon i hennes omgiv-
ning, reagerade negativt på att hon 
träffat en kvinna.

– Det flesta sa bara att de var glada 
för min skull. Men det är ju tack vare 
att alla andra har tagit kampen åt mig, 
som jag inte har stött på några problem. 
Jag känner mig oerhört tacksam för det.

Marika har sex gudbarn och hennes 
sambo har en treårig dotter. Hon säger 
att hon ser sig som en extra resurs sna-
rare än en extramamma.

– Hon har ju redan två fantastiska 
föräldrar.

– Att ha ett barn i familjen är en 
enorm tillgång, jag hade inte kunnat 
önska mig bättre. Barn går alltid i första 
hand, vilket innebär att man lägger sitt 
ego på hyllan. Tidigare var det stand-
upen som var nummer ett för mig.

2012 sommarpratade Marika. Hon 

berättade om sin resa till Etiopien 
som hon gjorde 2006, hur det var att 
plötsligt se ut som alla andra och om 
jakten på sin biologiska far, som hon 
aldrig fann.

– Jag ångrar att jag i mitt sommar-
prat inte klargjorde att det egentligen 
inte spelade så stor roll att jag inte 
träffade honom. Jag har ju redan en 
mamma och en pappa och jag vet vem 
jag är.

Vad betyder familjebegreppet 
för dig?

– Man skapar sin familj och bestäm-
mer själv vem som ska ingå i den. Det 
behöver inte alls ha med biologi att 
göra. För sina familjemedlemmar ska 
man kunna visa upp alla sina sidor och 

visa sig sårbar. Det är också personer 
man ska kunna ställa krav på. När jag 
var yngre trodde jag att ensam var 
stark, men jag har insett att det faktiskt 
inte är så.

Vilka ingår i din familj?
– Min flickvän, hennes dotter, 

mamma och pappa, fyra tjejpolare 
och så Erna. Hon bor i Uppsala och vi 
träffas ibland. Vi kan sitta tysta bredvid 
varandra en hel dag och när jag går 
därifrån kan jag tycka att vi har pratat 
hela dagen. Erna betyder mycket för 
mig, hon är ju min första mamma.

”Precis som jag i 
samhället har 

fått fightas för 
min hudfärg 

trodde jag att 
jag skulle få 

fightas för 
rätten att få 

älska vem 
jag vill”

-22-



Boka höstens kryssning med Silja Symphony.  
Nu med nya butiker och lyxigare shopping.  
Skönare bad. Och Östersjöns läckraste sushibar.  
Boka nu på tallinksilja.se

tallinksilja.se, 08-22 21 40
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EGO
med stefan nilsson

månadens fuktiga
Amerikanska Creativity Cards gör coasters med roliga meddelanden. Äntligen 
börjar mina gäster använda drinkunderlägg!! Ett set med sex underlägg kostar 
strax under hundralappen på t.ex. Etsy.
www.creativity-cards.com

månadens 
bondage
Nor Autonoms senaste kollektion, 
DOD, hämtar inspiration från histo-
riska och moderna myter. Kollektio-
nens tryck är inspirerade av bonda-
geformen Shibari– en feodal japansk 
militärteknik för att binda människor. 
En t-shirt kostar 1300 kronor.

månadeNs 
bisarra
Lutfisk är bra mat. Säkert mycket 
Exit Haircare är en ny svensk serie 
hårvårdsprodukter. Serien består av 
tio produkter inom både vård och 
styling, och har som huvudingredien-
sen en marockansk arganolja. Galnast 
i sortimentet är stylingprodukten Exit 
Bizarre Hold. Håller för vilken höst-
storm som helst. Kostar 189 kronor. 
www.exithaircare.com

månadens 
all-in-one
L’Oreal Men Expert har gjort en 
produkt för lata män som inte orkar 
vårda sitt ansikte. I produkten får man 
mjukgörande creme, aftershave och 
ansiktsvård i ett. Men ingen kille. Det 
får man ordna själv. Hydra Energetic 
All in One kostar 99 kronor.

månadens
fårskalle
Polsk design är på frammarsch. I 
utställningen Forest & Meadow visas 
20 unga formgivare som inspirerats av 
naturen. Som till exempel en fårskalle 
i glas att hänga på väggen. Visas på 
Designgalleriet fram till 29 november.
www.designgalleriet.com

månadens skägg
Armani kommer med en vardaglig 
Skägg har blivit hett och finns numera 
på var mans haka. Och nu kommer 
den ena groomingprodukten efter den 
andra för håriga kinder. Svenska Re-
cipe for Men gör denna Beard Elixir 
159 kronor.      www.grooming.se

MÅNADENS NEJ NEJ nej
Illasittande kostymer är bland det värsta jag vet. 
Framför allt grå. Och allra värst är ändå när 
kostym tillsammans med vita finskor. Ett par 
tennisskor – absolut. Men vita finskor??? 
Nej, tack.

månadens smolk
Svenska Smolk sitter och stansar unika smycken med fyndiga formuleringar. ”I 
visited my psycho therapist today. He cried a lot.” Alla halsband med handstansad 
bricka i dubbelpolerad rostfri stål kommer med kulkedja eller läderband och kostar 
150 kronor.        www.smolk.se 
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     – Egentligen ska det inte vara en så 
stor grej att komma ut, säger Fabian 
Maamari. 
     Men han är ändå glad att hans 
utkomst blev en stor grej. För när den 
27-årige storbloggaren och frilansfoto-
grafen kom ut på Facebook fick hans 
statusuppdatering om detta över 3000 
likes, och hundratals skrev uppmunt-
rande ord. 
     - Jag ville egentligen bara omfamna 
vem jag är och på vägen ge andra inspi-
ration. Att en ung kille med invandrar-
bakgrund kommer ut är fortfarande en 
grej, och då behövs det fler förebilder 
som berättar sin historia.
     Trots att Fabian sedan tonåren varit      
öppen mot sin familj med att han är 
bög så visste inte de flesta i hans bekant-
skapskrets hur det låg till. Han, som all-
tid uppmuntrade andra att vara sig själva 
och följa sitt hjärta, levde inte som han 
lärde. Men när han en natt drömde att 
världen var emot bögar och att alla som 
kände någon homosexuell skulle tvingas 
ange dem så såg han det som ett tecken 
på att komma ut. 
     – Det gav mig en realitycheck. Jag 
kände att jag var tvungen att berätta 
hur jag haft det, och därmed ge inspira-
tion till andra. Vi har det ju så bra här 
i Sverige och kan leva öppet och jag 
har ju bara positiva upplevelser av att 
komma ut till familj och nära vänner. 
Varför inte dela med mig av det så att 
andra kan inspireras? Jag ville inte ljuga 
längre.
     Reaktionerna blev enbart positiva, 
förutom två killar som skrev att det var 
dags att byta nationalitet. De hade precis 
som Fabian libanesiskt ursprung.
     – Mitt libanesiska ursprung i kombi-
nation med att jag är gay är ju det stora, 
och jag har fått så många reaktioner från 
invandrarkillar som inte vågar komma 
ut av rädsla för hur familjen ska reagera. 
Men om jag har haft tur och har en 
fantastisk familj så kanske fler har det. 
Det är kanske inte så farligt som man 
tror. Det här är ju det bästa jag gjort.
     Han fortsätter:
     – Min mamma är till och med mer 
stolt än mig. Hon är frisör och berät-
tar för alla hur stolt hon är över sin son 
som är bög. Hon grät av lycka när jag 
kom ut offentligt och var så glad att jag 
nu kan leva fullt ut. Och hon sa, strunta 
i de som inte tycker om det. Oavsett 
om det är släkt eller bara ytliga bekanta: 
Lev som du vill!

     Vilket råd vill du ge dem som 
inte vågar komma ut?
     – I slutändan handlar det om att 
du har bara ett liv och du måste vara 
ärlig mot dig själv. Du måste acceptera 
dig själv för att kunna vara den du vill 
vara. Det är inte så farligt att våga vara 
öppen. Även om det kanske blir job-
bigt en period så kommer du må så 
mycket bättre när du berättat.
     Slutligen, jag antar att du som 
singelkille inte saknar förslag efter 

att du berättat att du är homo?
     – Haha. Jag har fått massor av 
mail och kommentarer, ja. Men jag 
har varit singel i fyra år och har inte 
bråttom. Kärleken kommer när den 
kommer. 
                      finest.se/fabianmaamari

    Ronny Larsson

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

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”

”jag har fått 
många reaktioner 
från invandrar-
killar som inte 
vågar komma ut 
av rädsla för 
hur familjen 
ska reagera” 
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Fabian 
kom ut 
- och fick 
3000 likes   
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Alkohol är beroende-
framkallande.

PETITE PETIT
ÅRGÅNG: 2011, 14,5%VOL
750 ML, ART.NR 72094, 150 KR
VIN FRÅN USA, KALIFORNIEN

7 DEADLY ZINS
ÅRGÅNG: 2011, 15%VOL

750 ML, ART.NR 6690, 124 KR
VIN FRÅN USA, KALIFORNIEN

www.janake.se
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B ondegatan som Sveriges svar på Old Compton 
Street eller Canal Street? Ja, i alla fall om Serguey 

Suarez får som han vill. Först gav den drivne 29-åringen 
nytt liv åt videoklubben The Basement på Bondegatan, 
och nu har han tagit över restaurangen intill, Tvärsöver 
(som snart ska få ett nytt namn). 
     – Brinner man för en sak så får man se till att det 
händer. Jag vill att Stockholm ska få en egen liten gaydel 
och Bondegatan ska vara den gatan. Det kräver dock en 
hel del saker, och jag är bara i etapp två än så länge, skrat-
tar han.
     Tvärsöver äger han nu till största del själv, och han och 
maken Cristian jobbar varje dag för att se hur man kan 
göra stället ännu mer regnbågsfärgat. 
Och det går bra. När QX är där är det nästintill fullsatt på 
entréplan. Källarplanet, som längre fram ska förses med en 
vinkällare, är först lite mer svårupptäckt. Men servicen är 
lika god där. Cristians syster jobbar extra den här kvällen 

för att alla ska få service.
     –  Tvärsövers redan inarbetade kundkrets har fortsatt 
att komma, men steg för steg märker jag att gaypubliken 
också hittat hit. Kanske genom QX artiklar, berättar 
Serguey. 
     Menyn har han satt sin egen 
prägel på men tapastänket finns kvar. 
Många smårätter, gott kvalitetsvin och 
goda drinkar till bra priser är grepp 
som ska locka ännu fler till Tvärsö-
ver, som har öppet alla dagar utom 
måndagar, 17.00-01.00.
     Det blir även brunch framöver och så planeras ännu 
fler förändringar i inredningen. Men sakerna får växa fram 
med tiden då Serguey hunnit jobba in sig och lyssnat på 
kundernas önskemål.
     Hur är det att driva videoklubb och restau-
rang/bar, kan man kombinera verksamheterna?

     – Målet är ju inte att man ska gå från baren till The 
Basement. Målet är att öppna olika ställen där människor 
kan träffas. Jag vill skapa en miljö där alla kan känna sig 
trygga, och att de kan komma ut och inte bara sitta och 
chatta. Man måste ses!

      Just nu pågår en tävling på 
Facebook (sidan heter Stockholms nya 
gaybar & restaurang) om vad Tvärsövers 
nya namn ska bli. Och kanske blir det 
du som läser detta som ger namn åt 
Bondegatans nya gayfavorit:

     – Vi hade kunnat hitta på vilket namn som helst, men 
vi ville ge någon i vår främsta målgrupp äran att ha hittat 
på namnet. Så att det ännu mer känns som ett ställe dit 
gaypubliken alltid är välkomna.

    Ronny Larsson

serguey vill skapa en gaygata
nykomlingarna

”Blir det du som 
ger Tvärsöver 

nytt namn?”

Stockholms HBT-värld bubblar av liv och 
under hösten har tre nya ställen öppnat. QX har besökt:



F ör två år sedan slog populära Roxy igen efter nio 
succéfyllda år. Lotta Nordlander och Anna Clas-

son hade tröttnat på kroglivet och ville göra något annat. 
Det skapade ett stort hål på krogkartan och många av 
stadens queera krogbesökare sa att de nu stod utan sitt 
”andra hem” och inte hade något ställe att gå till. 
     Nu är Lotta och Anna tillbaka, denna gång med baren 
Bitter Pills i Hornstull.
     – Jag saknade hela kroggrejen rätt snabbt, säger Anna. 
Sen tjatade jag på Lotta i ett halvår tills hon gav med sig.
     – Ja, det tog lite längre tid för mig innan jag också 
började längta tillbaka, säger Lotta. 
     Men när de väl bestämt sig gick det fort. De skulle 
öppna något nytt. Något eget. De tog in en partner i 
Sofia Scherman som varit stammis på Roxy under 
många år. 
     – Sofia är ju advokat till vardags så det kändes tryggt 
att ha med en advokat på tåget, säger Anna och skrattar.
     – Ja, och så fick vi kontakt med ”Barbro” här, säger 
Lotta och pekar på Klas Ahlstedt. Han kommer man 
hitta bakom baren och på den här lilla scenen. Han är 
underhållningsansvarig.
     Bitter Pills ligger på Verkstadsgatan i Stockholm, och 
när jag kommer dit är gänget i full gång med att få i ord-
ning.
     – Här såg vi möjligheten att skapa vårt eget, säger 
Lotta. Det är en kul och annorlunda lokal med en trappa, 

stora fönster och två rum. 
     Lotta som drev Häcktet i tio år innan Roxy har alltid 
lyckats få en skön mix av gäster. 
     – Jag tror allt blir bäst om man struntar i att tänka på 
vilka gäster man ska ha här och varför. 
Vi bryr oss inte om grupperingar 
överhuvudtaget, man kan inte hålla 
på att tänka på att vi inte kan ha för 
mycket killar för då försvinner fla-
torna eller att bögarna kommer tycka 
att det är för mycket tjejer. Vi skippar det tänket, vi sa ju 
till heterosnubbarna på Roxy att vi behandlar alla killar 
som bögar (skrattar). Det uppskattade de jättemycket, och 
gör man inte det så kommer man ju inte tillbaka.
     – Det här är ett ställe för alla. Här kommer vi leka 
med könsroller säger Anna och tittar på Klas.
     – Ja, här bryr sig ingen om man har snopp eller snippa, 
och mitt alterego Barbro Bånge kommer säkert dyka upp 
i en glittrig schlagertrosa på den här scenen, säger Klas.
     Scenen är stor som en garderob och kommer att vara 
lite ”open-mike”-scen under Klas ledning.
     – Allt kan hända här, det ska vara oväntat, säger han.
     Ovanför baren står det skrivet med tuschpenna ”Det 
var så mycket bättre på Roxy!!”. 
     – Bättre att föregå än att föregås, säger Anna och skrat-
tar. Det är säkert många som kommer att tycka så. Men 
det här är ju inte Roxy.

     Bitter Pills, var kommer det namnet ifrån?
     – (skrattar) Ja du, det är en lek med ord, säger Lotta. 
Det var ett ord vi tog till när vi tröttnade på att lyssna på 
varandras olyckligheter vissa kvällar, då sa vi ”men lägg 

av nu ditt bitterpiller”… Och så fick 
det bli.
     Även om fokuset på Bitter Pills 
kommer att ligga mer på baren än på 
matsalen, så kommer inriktningen i 
matsalen bli koreansk streetfood. 

     – Det blir lite fingerfood, säger Anna. Så maten är 
enklare än på Roxy, men man kommer absolut kunna 
käka en riktig middag. 
     Bitter Pills ska ha öppet sju dagar i veckan och även 
servera luncher. 
     – Och skriv att vi har öppet julafton, säger Lotta. Då 
är det jag och Barbro som jobbar. Då blir det verkligen 
Bitterpiller (skrattar).
     Till sist måste jag bara få veta hur det var när 
Jodie Foster klev in genom dörren på Roxy?
     – Ja, det var helt overkligt, säger Lotta. Jag visste inget 
förrän vår servitör Emma kom bakom baren och sa, 
”Jodie Foster sitter på bord 9, bara så ni vet”. Jag trodde ju 
inte på henne  och skrattade bara. ”Bord 9, kolla själva” sa 
hon. Och mycket riktigt, där satt hon ju. 
     – Och hon blev kvar. Länge, säger Anna och ler brett.  
                         Anders Öhrman

bitter pills är inte roxy

”Vi bryr oss inte 
om grupperingar 
överhuvudtaget”

Klas, Lotta och Anna
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LIFELINE MANAGEMENT & VILLMAN PRODUKTION I SAMARBETE MED
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING PRESENTERAR

SPELAS TILL DEN 25 APRIL

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

JäTTESUCCéN FORTSäTTER - NU SLäPPER VI VÅRENS BILJETTER!
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”BRILJANT, JÖBACK”
”MAGISKT BRA!” QX

”STJäRNORNA IMPONERAR” ”PUBLIKFRIANDE HäRLIG” EXP

”SCHLAGER MED EXTRA ALLT”
”Helen Sjöholm är enastående” 
”Johan Glans är perfekt” CorrEn

”En Karl Gerhard för vår tid” SVD

”EN ALLDELES, ALLDELES UNDERBAR 
MUSIKAL AV JONAS GARDELL.” Dn

AV JONAS GARDELL & FREDRIK KEMPE
REGI: JONAS GARDELL



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

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”
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T jugoårige Ibrahim ”Ibbe” Ghassan kom från 
Malmö till Stockholm i april. Medan han jobbade 

som bartender i Gamla stan blev han entrévärd på Wonk 
Stockholm och sedan klubbansvarig på samma klubb. Nu, 
ett halvår senare driver han tillsammans med restaurang-
chefen Celine Secret Garden., en restaurang & bar med 
regnbågsprofil. 
     – Stockholm behöver ett gayställe som har öppet 
längre, har billigare priser och bjuder på bra barkänsla. 
Länge har det bara funnits redan väletablerade barer som 
t.ex. Torget. Och Torget är ett underbart ställe, precis som 
de andra. Men Stockholm behöver mer ställen med andra 
koncept.
     Secret Garden har alltså öppet till 03 varje dag och 
serverar dessutom mat från menyn till stängningsdags. 
     – Många vill ha det lite lugnare och kunna sätta sig 
ner lite senare för att äta. Hos oss är det ingen hög musik, 
man kan slappna av och njuta. Och vi ligger bra till. Det 
är väldigt nära till både Slussen och Gamla Stans tun-
nelbana.
     Men det är inte hela Secret Garden som bjuder på lugn. 
På helgerna har man dj i baren ut mot gatan, och det är 
bra drag. Men går man längre in i lokalen får man det 
alltså lugnare. 

     Ibbe började jobba här i juni, och var själv med och 
tog fram konceptet med en ny gaybar/restaurang. Snart 
fick byggnaden med namnet Anno 1650 bli hem åt Secret 
Garden.
     – Det har gått bra och fler och fler upptäcker oss. Det 
behöver komma lite nya idéer och utanför-boxen-tänk. 
Man måste våga satsa på nya koncept för att sticka ut.
Ibbe berättar att resten av gaystockholm tagit emot Secret 
Garden fint och man har redan 
bra samarbete med exempelvis 
Torget. 
På menyn är det amerikanska 
tapas, så kallade sliders. Men 
även sallad, pasta- och kötträt-
ter. Och just nu håller de på att ta fram en lunchmeny. 
     – Vi har nära kontakt med gästerna om vad dom öns-
kar. Därför har vi en bok där man samlar önskemål och 
tankar, berättar Ibbe.
     Det finns även planer på att utvidga, men mer om det 
längre fram…
     Det låter otroligt häftigt att komma till stan 
som 20-åring och bara ett halvår senare driva ett 
gayställe…
     – Jag trodde aldrig att jag skulle få allting så snabbt. 

När jag flyttade upp var jag inneboende hos främlingar, 
och hade inte jobb. Nu har jag min egen lägenhet, jobbar 
med det jag vill och…, det känns bra.
     Ibbe flyttade till Stockholm främst för att kan kände 
att han kunde leva öppnare här än i Malmö. Han mår bra 
i Stockholm och gillar stämningen i staden.
     Kan du se att unga killar med invandrarbak-
grund ser dig som en förebild?

     – Nja, jag vet inte det, men 
om det är så blir jag glad. Mitt råd 
är att stå för den du är, att ta det 
steget. Du kommer må dåligt, men 
problemen kommer gå över och du 
kommer att må bra. Stå för vem du 

är och förlita dig på dina vänner. Jag mådde dåligt, men 
nu mår jag bättre. Många är rädda för det lilla steget men 
när man väl tar det så mår man så bra.
     Vad önskar du dig just nu?
     – Att vi fortsätter att lyssna på gästernas önskemål, och 
växa. Det är så Secret Garden kommer att lyckas.
                          Ronny Larsson

”Det behövs lite nya 
idéer och utanför-

boxen-tänk”

secret garden i gamla stan



NIKLAS  
GARDEROB
med NIKLAS BERGLUND

the shoe must go on

D et är svårt att hitta den ultimata 
skon, den där som funkar till allt, 

kavajen, kalaset och mormors 70-års-
dag. ”Everyday Shoe Hero” är ett 
svenskt skomärke som har tagit fram 
den ultimata skon. En sko som ska 
klä dig varje dag, för alla livets olika 
möten, skeenden och strapatser. Den 
här varianten finns i flera färger och 
varianter.Du köper dem online eller i 
butiken 118 Second läder, Odengatan 
86 i Stockholm.         everydayhero.se

9 0-talets grungemode ser vi allt mer av i modebilden. 

Skogshuggarjacka, flanellskjorta, mockajacka och lager 

på lager. Kurt Cobain är en viktig stilikon. De klassiska gula 

Timberlandkängorna är i vinter helt rätt.

J ulen står för dörren och det 
haglar tätt med glöggbjudning-

ar. Du kanske vill ha en lite nättare 
innesko att dansa loss i runt granen. 
Den här lackmackan är perfekt att 

stuffa runt i när ”Kalle och hans 
vänner” lagt sig och tomten vill ha 
en puss under misteln.
     hudsonshoes.com

JOFAMA + KING 
= BIKERJACKA
Bikerjackan är fortfarande superpopu-
lär och svenska Jofama har i samarbete 
med tidningen King tagit fram en 
helt fantastisk jacka i skönaste mocka. 
Klassiskt  i svart eller för den lite 
modigare en blå.   jofama.se

J ultröjan är det perfekta plagget 
till julfesterna. lite lagom ironiskt 

kan du matcha den med egentligen 
vad som helst. Blå jeans, kostymbyxor 
eller varför inte ett par moderiktiga 
skinnbrallor. Svärmors egenstickade 
jultröja i all ära, den här från Lexing-
ton är bra mycket snyggare.
            lexingtoncompany.com

– 34–

D en ultimata rocken, den som du 
verkligen kan spara och möjligtvis, 

efter några år, lämna till skräddaren 
för ändring av en axel eller för att flytta 
några knappar. En trogen vän som 
håller över tid. En rock som du känner 
dig klassiskt välklädd i utan för mycket 
detaljer som snabbt blir daterade.

En sådan rackare har svenska mär-
ket Nikolaj d´Etoiles tagit fram. En 
dubbelknäppt skönhet som verkligen 
får dig att känna dig som en film-
stjärna. 

  nikolajdetoiles.com

WANNA BUY, NIKOLAJ

kränga en känga
Det lackar mot jul

SNYGG I LEXINGTON



wool collection

WWW.CRAFT.SE/ANJAWOOL
Anja Pärson Wool Collection kombinerar Anjas långa erfarenhet inom den alpina världseliten med en nytänkande, 
färgstark design. Resultatet är en underställskollektion av 100 % merinoull som ger en skön och lyxig upplevelse, 
både i och utanför pisten. Med merinoull närmast huden får du en naturlig reglering av kroppstemperaturen i såväl 
kalla som milda förhållanden. Välkommen till vinterns skönaste stund.



dags att nominera dina favoriter till

Nu är det dags att nominera era favoriter från HBT-året 2014. 
Här tipsar vi om folk, företeelser och annat som kanske kan håva in en gaygalanominering. 
Men för Guds skull, ni är så välkomna att nominera vad och vem som helst i övrigt. Ordet är fritt!

Årets Homo, Bi & Trans
Vi ser tillbaka på HBT-året som gått och 

plockar fram ett par namn som utmärkt sig 
lite extra. Men detta är som sagt bara tips…
Marcus Juhlin, aktiv amerikansk foot-
ballspelare, berättade att han gillar killar 
och varenda gaytidning världen över skrev 
om den unge svenskens utkomst. Kakan 
Hermansson öppnade upp sig i både Jills 
veranda och Sommar i P1, och fortsatte att stolt 
och bestämt bära regnbågsflaggan genom året. 
Radiomannen Farao Groth förgyller mångas 
mornar så han dyker upp i Vakna med NRJ. 
Kommer han även att förgylla denna kategori? 
Robert Fux gjorde toksuccé på Stadsteatern 
med Ansvaret är vårt/Tingsten. Han var även 
konferencier och paradeutropare under Pride, 
spelade i Stadsteaterns En världsomsegling under 
haven och konsöverskridande Happy End. 
Fanny de Aguiar fortsatte att övertyga i 
Idol och fick flatorna att gå i spinn med sin 
varma röst och coola look. Och hallå, den här 
tidningens omslagsflicka Marika Carlsson, 
såklart! Helt klart en brud värd beundran.
Peter Englund syntes och hördes överallt: I 
TV som Super-Peter, på skiva med Diamond 
Dogz och som arrangör av WAD-galan.  
Ola Salo gjorde årets medryckande och 
starka Pridelåt I Got You, och pratade 
fint om sin bisexualitet i Så Mycket Bättre. 
Superbegåvade bibruden Bianca Kronlöf 
stod tillsammans med syrran Tiffany för 
en av årets humorsuccéer i och med SVT 
Flow-programmet Full patte.  Alltid lika hårt 
arbetande Fredrik Federley kryssades fram 
till europaparlamentariker och blev i våras 
centerapartiets representant ute i Europa. 
Stockholm Prides ordförande Sandra Ehne 
såg till att ungdomar fick chansen att komma 
in billigare och ryckte upp Pride från minus 
till plus. Peter Jöback gjorde succé i Sweeney 
Todd på Stadsteatern, bjöd in till An Evening 
with Peter Jöback i London, och såklart, vann 
våra hjärtan som transan Candy Darling i hyl-
lade Livet är en schlager. Beatrice Eli älskades 
på megastora turnén Kent-fest, släppte sin 
extremt efterlängtade debutplatta och öppnade 
sig i QX om sin feministiska övertygelse och 
kärleken till brudar. Rapdarlingen Silvana 
Imam gjorde samma sak, och fortsatte också 
att frälsa på scenen, släppte en EP och som 
om inte det var nog så utsågs hon dessutom 
till Årets Flata under Pride. Paradise Hotels bi 
kille Freddie Johansson framstår mer och 
mer som årets snällaste deltagare och glider 
snyggt igenom serien genom att vara hotel-
lets underhållare. J Lindebergs chefsdesigner 
Jessy Heuvelink fortsätter sitt kreativa flow 
med en egen smyckeskollektion och gjorde 
årets Stockholm Pridesmycke. Och apropå 
Pride, Nadja Karlsson invigningstalade 
med den äran. Tobias Karlsson satte upp 
sitt drömprojekt En dans på rosor tillsammans 
med sina Let´s Dance-kollegor och publiken 
strömmade till. Skönisen Nour El Refai 
ledde Melodifestivalen, och var lysande som 
konferencier med Moa Svan för Flatgalan 
under Pride. Låtskrivaresset Fredrik Kempe 
hade ett kanonår: Alla hans låtar nådde final i 
Melodifestivalen, och Undo vann. Dessutom 
hade ju han skrivit den fantastiska musiken 
till Livet är en schlager. Lotta Bromé fortsatte 
på ett varmt och underhållande sätt att guida 
svenska folket genom aktualiteter och trivia-
liteter i P4 Extra. Andra favoriter vi gärna 

plussar för? Jonas Gardell vars Livet är en 
schlager sattes upp på Cirkus, singeldebutanten 
Drillpojken, radioprataren och Lets Dance-
domaren Tony Irving och Jack Johansson 
som vann Mr Gay Europe och åkte runt i 
skolor och, som ung homoförebild och höll 
föredrag. 

Årets Hetero
HBT-certifierade Kirunas hockeykillar 
visade framfötterna och gick i Pridetåg 
i Kiruna och Stockholm och brydde 
sig inte om att sponsorer hoppade av för 
att de drog in regnbåge i idrotten. Kenny 
Solomons tog sig an homosexuelle invand-
raren Roger från Uganda och gav honom 
stöd och hjälp i nya hemlandet Sverige. 
Andra tänkbara heteros vi gillar: Özz Nujen, 
Kristoffer Triumf, Gudrun Schyman, 
Annie Lööf, Birgitta Ohlsson, Mando 
Diao, Jill Johnsson, Tess Merkel, Lina 
Hedlund, Jenny Strömstedt, Helen 
Sjöholm, Love Antell, Petra Marklund.  

Årets Svenska Låt
Tänkbara kandidater är Busy Doin Nothing 
Ace Wilder, Din Soldat Albin feat. Kristin 
Amparo, Undo Sanna Nielsen, Slå mig 
hårt i ansiktet Thomas Stenström, Stay high 
Tove Lo, Blame it on the Disco Alcazar, 
Rooftop Zara Larsson, The Days Avicii, 
My silver lining First Aid Kit, Hela natten 
Josef Johansson, Tell me this night is over 
Carola, Främling Orup, When we dig for gold 
in the USA Amanda Jensen, Freak Molly 
Sandén, och Peter Jöback och Helen 
Sjöholms avslutningslåt från Livet är en schla-
ger: Som gjorda för varann.

Årets Utländska Låt
2014 var fyllt av hits från utlandet:, All of Me 
John Legend, Happy Pharrell Williams, 
Chandelier Sia, Stay with Me Sam Smith, 
Waves Mr Probz, Break Free Ariana 
Grande, Rise Like a Phoenix Conchita 
Wurst, Rude Magic Ride, Demons Imagine 
Dragons, All about that Bass Meghan 
Trainor, Shake it off Taylor Swift…osv osv

Årets TV-program
På tv-fronten tittade vi på bögfavvon Looking, 
flatdarlingen Orange is the new black, och 
såklart, Flator i SVT Flow. Lägg därtill Så 
mycket bättre, kristallenvinnaren Jills Veranda 
och att skratt/gråt-favvon Berg & Meltzer i 
Amerika. Systrarna Kronlöf skapade humor-
magi i Full Patte som visades på SVT Flow, 
och Fanny och hennes tjejkonkurrenter i Idol 
gjorde äntligen det sevärt igen. Andra tv-pro-
gram att uppmärksamma: SVT-hitsen Please 
Like Me, Fröken Friman, Allt för Sverige, TV3:s 
Paradise Hotel och Top Model Sverige, MTV:s 
Faking it och Viaplays pärla Transparent.

Årets Film
Det var dåligt med blockbusters men desto 
bättre med smalare, bra kvalitetsfilmer i år: 
YSL teckande ett fint porträtt av modedesig-
nern, syskondramat Skeleton Twins, franska 
Främlingar vid vatten eggade och Dallas Buyers 
Club fick en Oscar i och med Jared Letos 
magiska rollprestation som transan Rayon. 
Fast en film nådde den svenska breda publi-
ken och det var Colin Nutleys Medicinen 
med manus av Edward af Sillén och Daniel 

Rehn. Petra Mede spelade dessutom flata i 
den populära komedin. Andra fina favoriter: 
Ester Martin Bergsmarks hyllade Nånting 
måste gå sönder, brasilianska Varje gång jag ser 
dig, och Xavier Dolas grymma Tom at the 
farm. Och i TV visades aidsdramat The Normal 
Heart med Matt Bomer, Mark Ruffalo 

och Julia Roberts.

Årets Artist
Tjejår? First Aid Kit! Silvana Imam! 
Ace Wilder! Beatrice Eli! Sanna 

Nielsen! Carola! Amanda Jensen! 
Zara Larsson! Tove Lo! Icona Pop! 
Jill Johnsson! Seinabo Sey! Helena 
Paparizou! Fast vi måste ju nämna grymma 
killarna Thomas Stenström, Orup, Oscar 
Zia, Peter Jöback, Avicii, och killarna i 
Kent också. Och såklart: Alcazar!

Årets Duo
Alla goda ting kommer i par! 
Så därför gör den här kategorin 
comeback: Vilka tvåenigheter 
gillar ni? Christine Meltzer & 
Carina Berg som gav oss underbara inblickar 
i deras USA-resa i Kanal 5:s serie, Peter 
Jöback & Helen Sjöholm som skapade 
ljuv musik i Livet är en schlager, Gay War 
Troopers-duon Fredrik Robertsson och Bea 
Szenfeld som samlade in pengar för att stödja 
de som kämpar för HBT-rättigheter, och syr-
rorna Bianca och Tiffany, som skapade stor 
komik i Full patte.  Och hallå, Eva och Efva 
på Pride. Epiiiiiiskt!

Årets Scen
Sveriges starkaste spelare inom olika områden 
gick samman och gav Livet är en schlager musi-
kalliv. Men den har starka HBT-utamanare i 
Robert Fux hyllade Ansvaret är vårt/Tingsten 
där han gjorde sitt livs roll som tidningsman-
nen Herbert Tingsten, och Özz Nujens 
fina tolkning av en regnbågshjälte bakom gal-
ler i Uppsala stadsteaters Spindelkvinnans kyss.
På Stadsteatern gick superqueera Happy End 
och Chicago med Lisa Nilsson och Sharon 
Dyall, och Charlotte Perrelli spelade Evita 
till publikens jubel. Andra uppsättningar: 
Flashdance med Hanna Lindblad, Tobias 
Karlssons hjärteprojekt En dans på rosor, och 
Sarah Dawn Finer som strålade i Cabaret. 
I Malmö spelade Sanna Nielsen Dr Zjivago 
och i Göteborg sattes I Annas garderob upp, 
med Ann Petrén som Freuds lesbiska dotter.
På showfronten då? Jo där finns svenska 
underhållare som Jill Johnsons show och Orups 
Viva La Pop! på Börsen såklart.

Årets Drag
Peter Jöback glänste som Candy i Livet 
är en schlager, Peter Englund skippade 
konventionerna och var Super-Peter i klän-
ning, och Pink Pistols schlagerdebuterade 
och turnérade hela sommaren. Admira 
Thunderpussy syntes överallt och showade 
med en annan favvodruga, Reine, på olika 
gayställen, medan Miss Inga släppte singel 
och Duo Raw dök upp i QX, på kryss-
ningar och i alla möjliga festsammanhang. 
Nomai Nomai dök också upp på drag-
scenen framåt sommaren. Och som vanligt 
har vi ju grymma drugor över hela Sverige: 
Transmizzion i Göteborg, Fashion pack 
i Örebro, Diamond Dogs i Stockholm, 

Drugs i Stockholm, Champagne Safari i 
Helsingborg, Cabaret Moulin i Malmö, och 
WAD Girls i Stockholm. 

Årets Keep-Up-the Good Work 
Ett par exempel på folk och företeelser vi 
vill gå loss på med våra regnbågsfamnar: 
Kiruna Hockey blev HBT-certifierade, gick 
i Prideparader och såklart, skaffade regnbåg-
ströjor, dragfavoriten Peter Englund för 
hans barnprogramssuperhjälte (& dansband, 
& WAD-satsning), flatsatsningen Hotellhänget 
där flator i Stockholm sågs i hotellfoajéer och 
skapade sin egen klubb, Eduardo Afonso & 
Jonas Noréns vi-kan-faktiskt-ses-live-för-att-
hitta-kärleken-satsning Gerilladejting. Majs 
Keller jobbar år efter år för att ge Sverige 
regnbåge, nu senast i Söderhamn som firar 
Pride framgångsrikt och fick staden att hissa 
transflaggan. Kanske Sagolikt förlag med för-
läggarna  Anette Skåhlberg och Katarina 
Dahlquist som bryter normer inom sagornas 
värld? Eller Aleksa Lundberg som out-
tröttligt fortsätter sin kamp för att lyfta fram 
transfrågor. Och såklart, poddarna Ramsby/
Fischerström och Bögministeriet.  

Årets Bok
Vad ställde vi i bokhyllan i år efter avslu-
tad njuting i soffan/hängmattan? Elisabeth 
Ohlson Wallins fotobok Ack Sverige du 
sköna? Liten handbok i konsten att bli lesbisk 
av Mian Lodalen & Matilda? Skamgrepp 
av Ulrika Dahl? Egna hem av Lars Lerin? 
Skuggorna av Katarina Wennstam? Min 
pappa Ann-Christin av Ester Roxberg? 
William S Burroughs Queer? Ljus ljus ljus 
av Vilja-Tuulia Houtarinen? Rosa Kokboken 
av Anna Benson? Den man älskar av Mari 
Jungstedt? Ord kan krossa betong – berättelsen 
om Pussy Riot av Masha Gessen och Delicious 
av Roy Fares? Ni kanske har andra?

Årets Klubb
Lägg en röst på din favvo (och om den inte 
nämns här, nominera den ändå): Candy, 
Honey, Wonk Stockholm, Wonk Malmö, BarBee 
Göteborg, BeeBar Malmö, Gretas, Moxy, Deja 
Vu, No1, Queer, Switch, Secret Garden, SLM 
Stockholm, SLM Malmö, Patricia, Haket, King 
Kong, The Basement, Level, Club Fame. 

Årets Restaurang/bar
Var åt och drack vi? Jo: Urban Deli, 
Bistro by Adam, Bee kök & bar Göteborg, 
Bee kök & bar Malmö, Torget, Secret 
Garden, SideTrack, Tvärsöver, Bitter Pills, 
Mälarpaviljongen, Chokladkoppen, Patricia, 
Haket Pub. Eller om ni har ett eget förslag!

Årets Moment
Efva & Eva dyker upp på Stockholm Pride 
och sjunger Två av oss tillsammans, Conchita 
vinner Eurovision, Måns gungar naken på en 
Wrecking Ball under Gaygalan 2014, Tiffany 
Persson gör entré i green room under 
Melodifestivalen, Pussy Riot dyker upp och 
delade ut pris på Gaygalan. Eller en sån grej 
som att Carola berättade i Så Mycket Bättre att 
hon varit attraherad av tjejer...? Vadsomhelst 
är välkommet, så har ni nåt annat stort ögon-
blick som utgjorde ett OMG! eller WTF, 
nominera! 
 Mer info samt nomineringsformulär på qx.se

gaygalan2015
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Premiär i januari

”love is strange”: 
när
två 
män 
gifter 
sig

B en och George har bott tillsam-
mans i New York i 39 år.  Nu 
har de äntligen fått möjlighet att 

gifta sig.
     Men de styrande i den kyrka där 
George arbetar tycker inte om att det 
nu blivit offentligt att han är gay, och 
ger honom sparken. Plötsligt blir livet 
för de nygifta oväntat turbulent.
     - När man blir berövad samma rät-
tigheter som andra har, görs man till 
en andra klassens medborgare. Det är 
förnedrande, säger John Lithgow, som 
spelar Ben i den hyllade filmen ”Love 
is Strange”.
     John Lithgow, det är den 68-årige 
amerikanske skådespelare som vi tidi-
gare sett i bl a ”Vittnet måste tystas”, 
”Garp och hans värld”, ”Ömhetsbevis”, 
”Footloose”, ”Cliffhanger”, ”A Civil 
Action”, ”Dreamgirls” och TV-serien 
”Tredje klotet från solen”. Han har 
blivit Oscarsnominerad två gånger, 
och han är mycket flitig på New Yorks 
teatrar (även om han mestadels bor i 
Los Angeles, där hans hustru sedan 
snart fyrtio år arbetar som universitets-
professor).
     Denna dag i februari träffas vi på 
hotell Ritz Carlton i Berlin för att tala 
om filmen ”Love is Strange” (hans 
motspelare är Alfred ”Fred” Molina) 
som visas under den pågående filmfes-

tivalen och som kommit hit med ytterst 
positiva recensioner från Sundance-
festivalen i januari. Lithgow skiner.
     - Ja, kritkerna har varit mycket 
snälla mot oss. Det här är en oerhört 
vacker berättelse, och jag tror den 
har en underbar framtid. Det är en 
kärlekshistoria, inte nödvändigtvis en 
gay kärlekshistoria, utan en skildring 
av ett äktenskap. Jag är inte säker på 
hur de som är gay tar detta med att det 
är två straighta skådespelare som gör 
rollerna, men det är mycket möjligt att 
det hjälper saken, att det blir en cross 
over-film.
     Jag nämner för honom all positiv 
uppmärksamhet kring ”Torka inga tårar 

utan handskar”, där många av rollerna 
gjordes av heterosexuella skådespelare 
och att detta accepterades fullt ut.
     - Jag hörde talas om den serien 
när jag var i England nyligen, säger 
Lithgow.
     - Det viktigaste är att 
finna en bred publik. Vi 
ger ett gay-äktenskap 
ett ansikte, inte som 
någonting dramatiskt 
utan som en skildring 
av vardagsliv. Och 
det här livet fortsät-
ter, med tusentals äldre 
gay-par som levt ihop i 
decennier och som håller 

ut trots den förnedring det innebär att 
inte kunna komma ut eller att tvingas 
leva ett liv som inte är legalt sanktio-
nerat.

     I ”Love is Strange” gör det faktum 
att George får sparken att paret inte 
längre har råd att ha kvar sin snygga 
lägenhet på Manhattan. George får bo 
på soffan hos grannarna, som är två 
gay poliser, medan Ben flyttar in hos 
en släkting och delar våningssäng med 
familjens son, något som denne inte 
tycker är speciellt kul.
     Redan i filmens inledning, i den 
första scenen, får vi i publiken en 
känsla av att detta är ett par som levt 
ihop länge och som har ett av rutiner 
inrutat vardagsliv. John Lithgow säger:
     - Ja, jag håller med, vi ser verkligen 
ut som ett gammalt gift par. Jag tror 

det till viss del beror på att Fred och 
jag har känt varandra i många år. 

Inte väldigt nära, men vi har 
träffats efter föreställningar 
och vi har ätit middag ihop. 
Och för inte alltför länge 
sedan var en kär, gemen-
sam, vän döende och vi 
vakade tillsammans i hennes 

sjukhusrum.
     - Och denna vänskap gjorde 

att vi som skådespelare kände att 

Den hyllade filmen ”Love is Strange” har snart 
Sverigepremiär. QX frilansare Gunnar Rehlin fick en intervju 
med John Lithgow som har en av huvudrollerna i filmen.

AV gunnar rehlin

 
"Den 

får också 
biopubliken 
att älska 
dessa två 

män” 

John Lithgow och Alfred Molina 
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”love is strange”: 
när
två 
män 
gifter 
sig

vi skulle kunna fungera bra tillsam-
mans som detta par. Han är en stor man 
med ett stort hjärta. Han skulle egent-
ligen också ha varit här idag, men hans 
fru är mycket sjuk och han var tvungen 
att stanna kvar i USA.
     - Fred är en väldigt generös skå-
despelare, han är modig och fruktar 
ingenting, och när detta kombineras 
med ett stort hjärta, då är det en bra 
kombination.
     - Sedan har vi båda haft långa, långa 
äktenskap, och vi kunde använda detta 
som referenspunkter. Under ett riktigt 
långt äktenskap går man igenom allt – 
det var nån som sa att om du varit gift 
i mer än trettio år så har du varit med 
om sju äktenskap.
     Det som lockade Lithgow till pro-
jektet var manuset, skrivet av regissören 
Ira Sachs.
     - Det var så oerhört vackert skrivet, 
och vartenda ord av det jag läste finns 
med i filmen. Och så var det ämnet.  
Det lockade också. Det är ett så oerhört 
viktigt ämne just nu. Det var fantastiskt 
att kunna skildra ett viktigt ämne på ett 
lågmält och vardagligt sätt.
     - Den långa relationen mellan dessa 
två gay män är något självskrivet. Och 
alla runtomkring dom älskar dom och 
deras relation. Och filmen gör detta 
också för publiken. Den får också 

biopubliken att älska 
dessa två män. 
Det är viktigt att 
protestera mot 
fördomar mot 
de som är gay, 
men det är också 
viktigt att berätta 
om det på det här 
sättet.
     Lithgow säger att 
”Love is Strange” bidrar till 
att ge ämnet ett ansikte.
     - Jag tror vi alla känner par som är 
gay, vare sig dom har kommit ut eller 
inte, vare sig folk vet om det eller inte. 
Homosexualitet är en del av det stora 
panoramat.
     - Så fort det stod klart att vi skulle 
göra filmen, började en massa berättel-
ser välla in till oss om det som händer 
runt de här frågorna. Mycket handlade 
det om protester, om studenter och 
föräldrar som står på barrikaderna. Vi 
hade kunnat göra en sådan film, men vi 
valde att göra en lågmäld film om deras 
kärlek. Och även om den är lågmäld, 
känns den aldrig långtråkig. Kameran 
stannar vid deras ansikten och låter oss 
uppleva känslorna.
     Vi talar om utvecklingen i USA när 
det gäller rättigheter för homosexuella, 
och Lithgow invänder när jag säger att 

det verkar som om det bara är i 
de stora, liberala städerna som 
utvecklingen går framåt.
     - Men även i de stater 
som är riktigt konservativa 
har man tillåtit gay-bröllop. 
Iowa, t ex. Och även i 

stater där det fortfarande är 
förbjudet så pågår det oerhörda 

strider, och det betyder att det 
kommer inte att vara förbjudet 

särskilt länge till. För argumenten som 
motståndarna använder håller inte i ett 
land som ska vara baserat på lika rättig-
heter. Argumenten faller isär, de håller 
inte rent lagligt.
     Samtidigt pågår det högerprotester 
i Europa, t ex i Paris, där tiotusentals 
marscherar mot homosexuellas rät-
tigheter.
     - Ja, det är verkligen tragiskt. Men 
samtidigt måste man vara optimistisk. 
Vi går mot tolerans och acceptans.
     Han berättar om hur han nyligen 
var på ett bröllop där två goda vänner 
som var män gifte sig.
     - Jag har aldrig sett ett bröllop 
betyda mer. Det var så intensivt, de 
kunde nu göra någonting som de aldrig 
hade tillåtits göra tidigare. Och de var 
så lyckliga.

 Love is Strange har biopremiär 16 januari

 
"argu-

menten 
som motstån-
darna använ-
der håller 

inte"
Marisa Tomei

John Lithgow
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QXKILLEN
Namn: Marcus N
Ålder: 34 år
Bor: Göteborg
Längd & vikt: 180 cm och 78 kg
Heter på Qruiser: Mlno
Singel: Ja
Den kroppsdelen är jag mest nöjd med: Mina 
läppar
Det sover jag i: Briefs
Han är världens sexigaste man: Eliad Cohen
Det får mig tänd: Självsäkerhet och person-
lighet. 
Då är jag som sexigast: Efter ett hårt pass 
på gymmet 
Beskriv dig själv naken med ett ord: Bekväm
Ge eller ta: Båda
Favoritplagg: Shorts, funkar bra på somma-
ren och på klubbar
Kalsongtyp jag föredrar: Briefs, både snygga 
och bekväma. 
Då såg jag porr senast: I morse
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QXKILLEN
Namn Marcus n
Ålder 34 år
Bor Göteborg
Längd & vikt 180 cm och 78 kg
Heter på qruiser Mino
Singel Ja
Den kroppsdelen är jag mest nöjd med Mina läppar
Det sover jag i Briefs
Han är världens sexigaste man Eliad cohen
Det får mig tänd självsäkerhet och personlighet
Då är jag som sexigast Efter ett hårt pass på gymmet
Beskriv dig själv naken med ett ord Bekväm
Ge eller ta Båda
Kalsongtyp jag föredrar Briefs, både snygga och bekväma
Har du haft sex med fler än en person Pass
Då såg jag porr senast imorse
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J ag minns fortfarande hur ex-
tremt kittlande det var när Skilda 
världar-Lukas kysste en kille för 

första gången. Eller när Tre Kronor-Pa-
mela hade en affär med gifta mamman 
Jackie. Då, i mitten av 90-talet var det 
fortfarande unikt med gaykaraktärer i 
tv. Idag är situationen annorlunda och 
karaktärerna är inte bara är öppet gay/
bi, de definieras inte heller av sin sexu-
alitet. 

Men det har varit en rätt långdragen 
process. 

1972 syntes de första öppet homo-
sexuella karaktärerna i serier i Austra-
lien och USA. I komedin The Corner 
Bar dök flamboyanta Peter Panama upp 
och i Australien syntes Don i såpan 
Number 96. Sedan rullade det på med 
Billy Crystals omtyckta fjolla Jodie i 
Lödder och under åttiotalet kom Steven 
Carrington ut som bög inför familjen i 
Dynastin och CJ Lamb kysste straighta 
Abbey i Lagens Änglar under tidigt 90-
tal. Wilson Cruz (Rickie)blev många 
unga homos första förebild i Mitt så 
kallade liv och Susan & Carol blev i 
Vänner en förebild för lesbiska par med 
barn. Men regnbågen strålade dessvärre 
antingen över små roller, eller över 
serier som lades ner väldigt snabbt.

1997 hände dock något som många 
ser som den utlösande faktorn till hur 
tv-serievärlden idag ser ut för HBT:s. 
Ellen deGeneres kom ut, både i sin 
sitcom och i verkligheten. Som roll-
karaktären Ellen Morgan i serien Ellen 
blev hon den första huvudrollskaraktä-
ren som berättade att hon var homo-
sexuell.

– Det var så skamligt att berätta om 
sin homosexualitet att jag egentligen 
bara sagt det till min familj innan jag 
sa det i tv. Men när jag tog steget och 
sa ”I'm Gay” så snyftade jag varje gång 
under repetitionerna. Det var väl-
digt känslomässigt, minns den numer 
framgångsrika talkshow värdinnan i en 
intervju med CNN. 

Avsnittet The Puppy Episode fick 
visserligen annonsörer att dra sig ur 
och fördömdes av den kristna högern i 
USA, men faktum kvarstod: Det locka-
de 42 miljoner tittare, blev omslagsstoff 
för ansedda magasin som Time, vann 
Emmys och prisades av gayrättsorgani-
sationen GLAAD. 

Och nu började regnbågsrepresenta-

tionen accelerera. I början av 2000-ta-
let blev komedin Will & Grace en stor 
succé. Serien om två bästa vänner, en 
straight och en gay och deras två vänner 
(superfjollige Jack och superfaghagen 
Karen) blev en sitcomhit som vann pri-
ser och lockade miljontals tittare. Sam-
tidigt började tv-versionen av aids-dra-

mat Angels in America planeras och USA 
fick sin egen version av Queer as Folk. 
Och i maj 2000 blev Dawsons Creeks 
Jack den första bögkaraktären som 
kysste en annan man i tv (av kärlek och 
inte som ett skämt, ska tilläggas). 2004 
såg The L Word ljuset för första gången. 
Serien, skapad av en flata, Ilene Chai-
ken, om ett gäng flator i LA blev en 
supersuccé för kabelkanalen Showtime 
och rullade i sex säsonger. The L Word 
ses idag som en klassiker och intro-
duktionen av huvudkaraktären Shane 
var banbrytande då en brud dels fick 
ligga runt (ett karaktärsdrag som hittills 
tycktes ha varit reserverat för män), och 
dessutom vara lesbisk.

Flera öppet homosexuella serie-
skapare gjorde också sitt för att göra 
mainstream-tv mer regnbågsfärgad. 
Desperate Hosewives skapare Marc 
Cherry berättade att Brees homosexu-
ella son Andrew bitvis var baserad på 
hans egen komma-ut-story, och Ugly 
Bettys Silvio Horta skrev in unga Jus-
tin för att berätta om en ung latinokil-
les väg mot garderobsöppning. 

Att ha en homo-eller bisexuell 
karaktär (transpersonerna är tyvärr 
fortfarande en bit efter) var nu standard 
i varje serie, och att dessutom ge dem 
ett eget liv och stories som inte främst 
hade med deras sexuella läggning att 
göra kom av bara farten: Brothers & Sis-

från steven i ”dynastin” till piper i ”orange”

”i maj 2000 blev 
Dawsons Creeks 
Jack den första 

bögkaraktären som 
kysste en annan 

man i tv”

hbt-boom 
i TV-serierna
AV RONNY LARSSON



ters Kevins förhållande med sin brokiga 
rödvinsdrickande familj, Modern Familys 
ständigt gnabbande Cam & Mitch, True 
Bloods ständigt växande HBT-galleri 
och framförallt superflatiga Orange is 
the New Black, som nästan blivit ett nytt 
The L Word.

Två av de senaste årens mest ton-
givande och framgångsrika serieska-
pare är Shonda Rhimes och Ryan 
Murphy. Ryan Murphy var med och 
skapade serier som Popular och Nip/
Tuck innan han 2009 lanserade Glee. 
Ryan Murphy har klämt in fler HBT-
karaktärer i en serie än vad som tidigare 
ansågs möjligt: Brittany (bi), Santana 
(flata), Unique (trans), Karofsky (bög), 

Sandy (bi) och framförallt superparet 
Kurt och Blaine (bögar). När Enter-
tainment Weekly i april 2013 lät läsarna 
rösta på ”Greatest tv couple of all time” 
vann ”Klaine” framför supercombos 
som Carrie & Big och Ross & Rachel. 
Läsarna hade talat: Gaykaraktärerna 
intresserar inte enbart homotittarna.

Shonda Rhimes slog 2005 igenom 
med Greys Anatomy och har också alltid 
haft med starka homo & bikaraktärer 
i sina serier. Varken Scandals Cyrus 
Beene, How to get away with murders 
Connor Walsh eller superparet Cal-
zona, Callie och Arizonas läggningar 
är grundstenar för deras storylines. 
Shonda har prisats i olika regnbågssam-

manhang för sina nyanserade porträtt 
av HBT-karaktärer och står helt klart 
på vår sida.

När en twittrare nyligen tyckte 
att det var för mycket gaysex i hennes 
serier högg hon tillbaka direkt: ”There 
are no GAY scenes. There are scenes with 

people in them. If u use the phrase "gay 
scenes", u are not only LATE to the party 
but also NOT INVITED to the party. 
#oneLOVE” 

SÅ ska en tv-boss resonera 2014.
I det här numret har vi letat fram 

80 karaktärer som är med i pågående 
serier och som faller under bokstäverna 
HBT. Det finns garanterat fler eftersom 
tv-världen idag är omöjlig att definiera 
med olika plattformar och kanaler. 
Men det känns onekligen upplyftande 
att se alla dessa ansikten. I alla fall för 
en bög som under tonåren fick nöja 
sig med mesige smygisen Lukas som 
homoförebild.

”I det här numret 
har vi letat fram 
80 karaktärer som 
är med i pågående 

serier och som 
faller under bok-

stäverna HBT”

hbt-boom 
i TV-serierna



A tt visa intimitet mellan två per-
soner av samma kön är inte det 

lättaste. I alla fall inte om man ser till 
tv-serievärlden. För medan straighta 
slaskat mule och haft passionerat sex 
sedan urminnes tider så har samkönad 
kärlek sakta fått fasas in i acceptans 
hos tv-publiken. Vissa gaykaraktärer 
fick aldrig ens kyssas 
under seriens gång. Som 
stackars Matt i Melrose 
Place. Medan de andra 
i nittiotalssåpan hade 
passionerat sex till höger 
och vänster fick Matt 
bara krama sina part-
ners. I Sverige var det lite annorlunda: 
Vår älskade gaygalafavorit Sissela 
Kyle spelade en av de första bisexuella 
karaktärerna i svensk tv och hennes 
sexscen i duschen i Lösa förbindelser 
1985 var faktiskt banbrytande. Däre-
mot dröjde det till exempel ända till 
1996 då vi i Sverige fick se den första 
bögkyssen i tv. Då ansågs det vara 
löpsedelsmaterial när Micki kysste sin 
blonda dejt i Rederiet. Och man blir 

ju inte direkt imponerad över artikeln 
inne i Aftonbladet: ”Efter Eva & 
Efva och Mark & Jonas - nu bryter 
Rederiet sista sextabut”. Sextabut!  
Ungefär samtidigt, 1997 fick ameri-
kansk tv sin första riktigt passionerade 
flatkyss då serien Relativity bjöd på 
birollen Rhondas första kyss. Ame-

rikansk tv:s första riktiga 
bögkyss nämner vi på 
föregående sida (Dawsons 
Creek, 2000). Initimitet 
underlättades inte heller av 
att karaktärerna skaffade 
sig ett fast förhållande. Till 
och med ett superpar som 

Buffy Vampyrdödarens  Willow & Tara 
fick vara ett par bra länge innan de 
ens fick kyssas i rutan. Tack och lov 
för att det nu finns serier som Looking, 
Orange is the New Black och How to get 
away with murder där vi numer får se 
gaykaraktärer ha passionerat sex som 
vilken karaktär som helst.       
        
      Ronny Larsson

1”Sheldon Cooper” lever ihop med sam-
bon Todd Spiewak och har två hundar. 

 

3 ...har varit gift med Simon sedan 2011. 
Paret har tre söner via surrogat. 

2  ”Garcia” är enligt sig själv ”Queer as a 
purple unicorn singing Madonna” 

4...är bisexuell och var i flera år tillsam-
mans med skådisen Cherry Jones. 

5”Hetty” har levt med sin Karen sedan 
1987 och 2008 gifte dom sig. 

 

Tv-säsongen 2014/2015 
visar att 3,9 procent av alla 

karaktärer som syns i ameri-
kansk primetime-tv kan räknas 
in i HBT-familjen. Det är inte 
lika mycket som rekordet 4,4 
procent från 2012, men ses ändå 
som bra. Däremot är det ett litet 
problem att större delen av per-
sonerna är vita. Hela 74 procent 
räknas till den kategorin medan 
11 procent är svarta och 11 
procent latino (som Glees Naya 
Rivera, ovan). Bara 5 procent 
är av asiatiskt ursprung. 

Homosex - nja tack!

Jim Parsons 
(The Big Bang Theory)

Matthew Bomer 
(White collar)

Kirsten Vangsness 
(Criminal Minds)

Sarah Paulson 
(American Horror Story)

Linda Hunt 
(NCIS: Los Angeles) 

Bra, men långt kvar

”Första gången”! Ett urval av viktiga tv-ögonblick!

”Vissa gay-
karaktärer 
fick aldrig 
ens kyssas  

i tv”

1998: Första t-personen 
i brittisk tv var Hayley i 
Coronation Street.

1975: Det första bögparet dy-
ker upp i amerikansk tv i Hot L 
Baltimore.

2010: Dagtidssåpans 
första gaysexscen äger 
rum i One Life To Live.

1996: Det första flatbröl-
lopet i tv: Susan & Carol 
i Vänner. 

1991: Det första 
bögbröllopet i tv i 
USA i serien Roc.

-44-

Första gången...

fem homo 
som 

spelar   
hetero



En rasande uppgörelse med den pågående miljökatastrofen 
och en saga om en nutida Jeanne d’Arc som till varje pris 
vill förändra vårt sätt att leva.

En storslagen historia i febrigt tempo om en  
passionerad människas uppgång och fall.  

Medverkande Nina Zanjani, Adam Pålsson, Marie  
Richardson, Reuben Sallmander, Danilo Bejarano,  
David Mjönes, Erik Ehn, Otto Hargne Kin, Kicki 
Bramberg, David Book, Jon Karlsson, Ester Uddén 
Regi Jenny Andreasson 

AV MIRJA UNGE



HBT-karaktärer på tv just nu!

Sonny & Will, Våra värsta år, TV3

Richie & Kevin, Looking, HBO Nordic

Agustín, Patrick & Dom, Looking, HBO Nordic

Connor, How to get away with murder, Kanal 5

Piper & Alex, Orange is the new black, Netflix

Angela, Bones, TV3

Leslie, Chicago Fire, Kanal 5

Alejandro, Devious Maids, Kanal 11

Venus von Dam, Sons of Anarchy, 
Kanal 9

Elijah, Girls, SVT1 & HBO Nordic

Freddie & Stuart, Vicious, SVT Poussey, OITNB, 
Netflix

Mulan, Once upon 
a time, Kanal 5

Sophia, OITNB, 
Netflix

Dorian Grey, Penny 
Dreadful, HBO

Emily, Pretty Little 
Liars, Kanal 5

Ian, Shameless, C 
More & Kanal 9

Mickey, Shameless, 
Kanal 9

Ray, Brooklyn 
NineNine, TV6

Soso, OITNB, 
Netflix

Paige, Pretty Little 
Liars, Kanal 5

Lorna, OITNB, 
Netflix

Smithers, 
Simpsons, TV6

Haddie, Parent-
hood, TV3

Delphine & Cosima, 
Orphan Black,HBO

Lena, Ray Donovan, 
HBO Nordic

Cyrus, Scandal, 
Kanal 5

Amy & Shane, Faking it, MTV

Gemma, Sons of Anarchy, Kanal 9

Will, Nashville, TV3

Tara, The Walking Dead, Kanal 9

Maura, Transparent, Viaplay

Geoffrey & Josh, Please like Me, 
SVT Flow

– 47–

[80]



– 47–

klubb-
uppgång 
                     - men var är brudarna?

Crazy Eyes, OITNB, 
Netflix

Frank, House of Cards, 
Netflix

Pam, True Blood, HBO 
Nordic

Arizona & Callie, Greys Anatomy, Kanal 5

Patty, Simpsons, TV6

Felix, Orphan Black, HBO 
Nordic

Blaine & Kurt, Glee, 
Kanal11

Lauren, Lost Girl, TNT

Thor, Nurse Jackie, SVT1

Nicky, Orange is the new 
Blck, Netflix

Unique, Glee, Kanal11

Carolyn, Under the dome 
Kanal5

Betty, Masters of Sex,  HBO 
Nordic

Bo, Lost Girl, TNT

Big Boo, Orange is the new 
black, Netflix

Tony, Orphan Black, HBO 
Nordic

Brittany & Santana, Glee, 
Kanal11

Sammy, Tyrant, TV3

Lafayette, True Blood, HBO 
Nordic

Mitchell & Cameron, Modern Family, TV4

Tara, True Blood, HBO 
Nordic

Thomas, Downton Abbey, 
SVT1

Owen, The Good Wife, TV4

Loras, Game of Thrones, 
HBO Nordic

Sarah, Transparent, Viaplay

Drew, The Night Shift, TV3

Danny & Ethan, Teen Wolf, MTV

Diana, White Collar, TV4

Margot, Hannibal, Kanal 5

Kalinda, The Good Wife, 
TV4

Dr Eleanor, Nurse Jackie, 
SVT1

Josh, The Originals, Kanal 5

Renee, Gotham, Kanal5
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julklappstips
Stakar i fönstret, hårda paket och kulor i grenen. Vi har hört alla ”roliga” anspelningar på varför 
det är så kul med jul. Så här kommer 24 andra anledningar till att julen kan bli extra bra i år. För 
vi vet att ni har samma ångest som vi. Vad ska man ge till flickvännen i julklapp? Vad ska mamma 
eller svärmor få? Och vad kan man ge sig själv och sin partner? QX redaktion ger dig här 24 tips 
på julklappar, vissa med lite mer HBT-touch än andra...24

Alex Vause tröja
Visa din favvo i Orange lite lööööve och 
bär den här apcoola tishan med Alex 
Vause på bröstet. 
21 dollar på lookhuman.com

Bara vänner
Två grekiska läderbögar Giorgos och Kostas finns alltid 
som sällskap vid varje lunch på QX. De adderar lite 
krydda till varje måltid och blir en conversation piece. 
Två helt vanliga killar som är ”goda” vänner helt en-
kelt. Norman Copenhagen har gjort salt och pepparkar 
en Friends för 295 kr.

New York-bricka
Frukost på sängen eller frukost i New York? 
      Eller varför inte en mix av dessa? Kristin   
          Erseus bricka med mönster från 
          New York finns i tre olika storlekar. 
              Störst är snyggast och är 
                65 cm. Pris 1000 kr. 
                Finns på kerstindesign.com

Tasslig Fluga
Har pojkvännen och Maria Montazami mycket gemensamt? Jamen 
då ska du satsa på den här flugan från Topman. För bara 10 pund blir 
Tassel Bow Tie din och din present kommer garanterat vara en snackis 
under nyårsfesten.                                                  topman.co.uk

Channing Tatum-fan?
Är killen en sucker för Magic Mike-skådisen 
Channing Tatum? Köp då denna till honom: 
Vågad, snygg och kaxig. 22 dollar på lookhu-
man.com

Antipatriarkatkudde
Har du en queerfeminist i bekantskapskretsen som är omöjlig att 
köpa present till? Då har vi här lösningen: En kaxig kudde med 
Daenerys Targaryen på! 20 dollar på lookhuman.com
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Så god att man vill dricka den
L:a Brukets tvål med doften Salvia/Rosmarin/Lavendel 
kan vara det godaste vi nånsin doftat. Vill typ duscha hela 
tiden. Vill nästan dricka innehållet. Luktar som ett soligt och 
harmoniskt skärgårdsliv. Perfekt mitt i vintern! Pris 229 kr.

100 år med 
Vanity Fair
Coffetableböckernas 
coffetable-bok!
100 år med Vanity 
Fair, ni hör ju själva, 
den går inte att Inte 
slängs sig över och 
bläddra i. Se de 
bästa bilderna från 
tidningens 100 åriga 
historia. Helt klart 
ett måste! 

Pris 356 kr 
på bokus.se 

Once you pop you can´t stop!
Älskar du också doften av nypoppade popcorn? Well, so do 
we! Därför är vi helt sugna på den här popcornmaskinen 
som man kan ha hemma i köket. Häll i smör i den lilla 
kastrullen, sätt på maskinen och väntarpå att det ska börja 
ryka. I med popcorn. När det slutat poppa ska maskinen 
stängas av, kastrullen tippas och så väller rykande heta 
popcorn ut! Mums! 599 kr på coolstuff.se

När då då? – Alla tiders spel
Fantastiskt spel där du sätter händelser, personer, platser eller 
prylar i rätt ordning. Du behöver inte kunna årtalen, utan 
bara kunna placera dem i rätt förhållande till varandra. Un-
derbart att ta en trip down memory lane och försöka minnas 
vad som hände när.                269 kr i välsorterade butiker.

Ostronhandske
Svårt att få upp ostronen utan blodvite? Klart att man då 
ska införskaffa en extremt tålig ostronhandske för detta. 
Ostronhandske 1200 kr, feskarn.nu

Clean Shower Fresh
Ny supergod parfym från alltid lika väldoftande Clean. En 
fräsch citrusdoft med noter av bergamott, citron, timjan, kardem-
umma, muskot, svart, te, grönmynta och cederträ. Luktar precis 
som att du kommit ut ur duschen! Och vi älskar att Clean 
tänker på miljö & djur:  icke-djurtestade, 100 procent återvin-
ningsbar flaska och vätskan innehåller bara skonsamma och 
närande sammansättningar. 

Regnbåge i granen?
Nu kan du pryda julgranen så att den ser ut som en enda 
stor prideparad. I QX-shop hittar du julgranskulor i sex-
pack. 129 kr för sex kulor på qx.se/shop

Svensk-muggar från Anna-Viktoria
Strunta i den färgglada Dalahästen när du ska köpa 
presenter till någon som bor utomlands eller som är på besök 
i Sverige. Kolla in Anna-Viktorias saker istället, som dessa 
svart-vita muggar med renar, älgar och dalahästar på. 
Pris 99 kr/st på Åhléns.

Hellmans Drengar firar 20 år med bok
Under 20 år har manskören Hellmans Drengar från Göteborg berört sin 
publik med musik som lockat till både skratt och tårar. Genom att utmana den 
traditionella mansrollen vill kören bidra till att skapa en bättre värld. Nu ger 
Drengarna ut en färgsprakande jubileumsbok på 152 sidor. I boken ingår även 
en cd med sju sånger framförda av Hellmans Drengar. Kan beställas genom att 
mejla bok@hellmansdrengar.se. Pris 250 kr.

Whiskey
Black Velvet 
Toasted Caramel 
är vad det kommer 
att buzzas om 
kring julbordet. En 
supergod whiskey 
med smak av sirap, 
peppar och citrus 
värmer var strupe i 
vinter och är super-
god att blanda till 
drink med lite lime 
och Ginger Beer. 
239 kr för 70 cl på 
Systembolaget.



mellandagsrea
i stockholm?
bo centralt på clarion hotel amaranten
Ladda för mer shopping! Boka bord i vår 

restaurang Kitchen & Table by Marcus Samuelsson 

i samband med din rumsbokning, så ger vi dig

15 % rabatt på maten. 

Boka på 08 – 692 52 00 eller via mail:
cl.amaranten@choice.se
Uppge kod: QX14

Erbjudandet gäller standard enkel eller dubbelrum per natt. 
Gäller i mån av plats perioden 19/12 – 11/1-2015.

 KUNGSHOLMSGATAN 3 • 112 27 STOCKHOLM • +46 8 692 52 00 

WWW.CHOICE.SE/CLARION

01821_240_335+5mm.indd   1 20/11/14   10:17



Vinprovning Bistro Sjöstad
Hammarby Sjöstads Vinotek har en svårslagen vinkällare och har 
profilerat sig som ett vinotek av rang. Så, ärligt, vad sägs om att ge 
bort något du själv vill ha?  Den kunniga personalen får er att välja 
ut fyra-fem viner att testa och till det bjuds ni ost- och charktallrik 
för att förhöja smakerna. Win-win!  Fr 350 kr, Bistrosjostad.se

Här varde ljus
I skrivande stund har Stockholm haft TVÅ soltimmar under november. Växjö EN. Var 
gränsen för mänskligt liv går avseende behov av ljus tänkte jag inte avhandla i denna spalt. 
Däremot föreslå Skultunas nya London collection från Londonbaserade smyckesdesignern 
Lara Bohnic. Mönstret på Celestial är inspirerat av planeternas omloppsbanor runt solen. 
Finns i tre utföranden och fyra modeller från  498 till 949 kr.

True Blood - The Complete Series
Vampyrsåpan True Blood är ett måste för alla 
HBT-tvfans, och nu kommer boxen med hela serien. 
Vill man inte ha boxen kan kan ju alltid ge bort 
en prenumeration på HBO Nordic där varje avsnitt 
(och en massa andra serier) finns. Box 849 kr på 
cdon.se.

Med Tom of Finland i 
sängen?
Äntligen kan du hoppa i säng 
med männen i Tom of Finlands 
värld. Nu finns bl.a. påslakan 
och örngott med muskelknut-
tiga och storväxta läderbögar 
som mönster. Om det är 
upphetsande eller skapar viss 
prestationsångest är upp till 
dig! Finns även som badhand-
duk. Påslakan kostar 83.30 
Euro. Handduk 58.50 Euro 
på http://byfinlayson.com

Mobilskal
Norm, schnorm säger ägaren till 
detta mobilskal när könsroller kom-
mer på tal. Klart hen måste basu-
nera ut vad hen känner på mobilen 
också.  22 dollar lookhuman.com

Jennifer Lopez - The Doll
Mimar pojkvännen Dance Again framför spegeln? Övar 
repliker från Maid in Manhattan? Då är detta presenten: 
En mini-J.Lo! Fr 20 dollar på ebay, 662 kr på lekmer.se

Chokladprovning på Chocolate & Pastry
Behöver din sambo bli piggare, gladare - och kåtare? Då 
kan vi tipsa om att ge bort en chokladprovning på Chocolate 
& Pastry. Choklad sägs ju ha den effekten på oss eftersom 
den frigör kroppens egna rusningsmedel anandamid som 
får oss att känna oss gladare, piggare – och kåtare! Under 
chokladprovningen på Chocolate & Pastry bjuds du på en 
föreläsning om chokladens historia och provsmakning av 
olika sorters choklad och färdiga praliner. Och vin. Mums! 
Pris 395 kr/person (utan alkohol 350 kr/pers)

Game of Throne prints
Tycker du också att folk har så torra saker på väggarna? IKEA-prints och gamla mormorstavlor 
är inte inspirerande, men dessa är! Ascoola 80´s-fierade prints av alla Game of Thrones-karak-
tärer. Mike Wrobel heter mannen bakom dessa och de säljs på society6.com. Pris från 18 dollar.
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FOKUS
FILM

Pride

Vår älskade gaycowboy Jake 
Gyllenhaal tar ett ordentligt 
steg bort från mjukisrollerna 
och gör sin kanske bästa – och 
mest obehagliga – rollpr-
estation hittills i den här spännande, 
nattsvarta thrillern. Han spelar Louis, 
en rubbad enstöring så driven att göra 
karriär som nyhetsreporter att han 
bokstavligen går över lik för att nå 
framgång bland olyckor och krimi-

nalitet på Los Angeles gator. Gyllen-
haals beniga, likbleka och inställsamt 
psykopatleende uppenbarelse lyfter den 

här vassa samhällssatiren. 
Bra birollsinnehavare (främst 
Rene Russo och fyndet 
Riz Ahmed som skrupelfri 
producent respektive nervös 

sidekick) samt ett intelligent manus (av 
debuterande regissören Dan Gilroy) 
gör inte saken sämre. Perfekt ruskig 
spänning i vintermörkret.                              
  Andreas Samuelson

VI LÄNGTAR!
Into the Woods
Väntar man på nåt gott väntar man 
tydligen länge. Den här musikalen 
om sagofigurer spelade av Meryl 
streep, Emily Blunt, Johnny Depp, 
Anna Kendrick och Chris Pine 
har redan Oscarsbuzz om sig, och 
kollar man in trailern så ser den 
ruskigt lovande ut. Synd bara att vi 
måste vänta till april... 
April 2015.

VI köper hem!
The Third One
I den här argentinska filmen från 
i år möter vi unge Fede som beger 
sig till en ny del i Buenos Aires 
för att tillbringa natten med ett 
äldre gaypar. Det blir en natt av 
sex och passion, men också många 
intressanta snack. När natten blir 
morgon har  Fede förändrats och 
han inser att han hittat ett nytt sätt 
att älska på. 

Nightcrawler

D   et är Margaret Thatchers 
England och en gruvstrejk har 
brutit ut i landet. Thatch-

ers regering vägrar hårdnackat att 
gå med på några krav på höjda löner 
och väljer att vänta ut - och svälta ut - 
gruvarbetarna vars familjer snart står 
utan pengar då lönerna inte betalas ut. 
Ett gäng bögar och flator i London 
bestämmer sig för att hjälpa till och 
startar en insamling för att få in pen-
gar till dem. De kallar sig ”Lesbians 
and gays support the miners” och de 
lyckas dra in en hel del pengar, men 
när de ska överlämna summan till 
gruvarbetarna i en liten stad i Wales 
möter de ett visst motstånd... En del 
är inte så intresserade av att ta emot 

pengar från bögar och flator…
     Pride (kunde de inte komma på en 
lite roligare titel på filmen?) är baserad 
på en sann historia och är rakt igenom 
en äkta engelsk feelgood-film. När jag 
inte skrattade rakt ut, både högt och 

ofta satt jag med ett ständigt leende i 
mungipan. I Pride, som kan ses som 
en blandning av filmer som Kalen-
derflickorna och Allt eller inget och 
Brassed off., möter vi garderobsbögar 
och gammelfjollor, politiska flator och 
tjejer som inte är så hetero som de 
kanske tror - och självklart underbara 
engelska damer! Det är ett persongal-
leri som gör hela historien både spän-

nande och underhållande. Dessutom 
är det en bra lektion i HBT-historia 
     Det var länge sedan jag njöt så 
mycket av att gå på bio som jag gjorde 
när jag såg Pride.                     
     Anders Öhrman

“rakt igenom en 
äkta engelsk 
feelgood-film”

Jake Gyllenhaal, Michael Papajohn

“perfekt 
ruskig”

Ben Schnetzer, Imelda 
Staunton, Bill Nighy



M A L M Ö  G Ö T E B O R G

Stora Saluhallen, Kungstorget, Göteborg.
Södra Förstadsgatan 36, Malmö.

www.beebar.se

ETT SÅN’T 
OTROLIGT ÅR, IGEN!

Tack ALLA för utan ER är vi inget!

Välkommen in och smaka på vinterns 
mysiga meny med mångfaldiga smaker från hela världen! 

Öppet Alla dagar för ALLA!

14 janUte nu!

3 dec

17 dec

Snygga tjejer & New York, en dysfunktionell familj, en udda jul och en Gay Best Friend 

- du hittar allt detta från                                             Se dem hos  

www.lucky-dogs.se



RONNYS TV

Historieätarna 
Plötsligt gör säsong 
två av den här 
fantastiskt lärorika 
serien bara entré i 
tablån. Alla måste 
kolla in Lotta Lund-
gren och Erik Haags 
humoristiska och snyggt klippta take 
på Sveriges mathistoria. Love it!

Den här månaden bjuds 
vi Project Runway omgång 
13, final i Paradiset och 
en musikkväll med Jill J.

Idol
Bortsett från att 
jag inte klarar av 
Laila & Anders som 
jurymedlemmar, så 
är detta Idols bästa 
år. Mina favoriter 
Josefine & Mollie ÄR 
de bästa deltagarna som någonsin 
varit med, och waildrottningen Lisa 
är en värdig trea.

Project Runway
Ny säsong där en favorit från en 
tidigare säsong gör comeback och 
bland gästdomarna syns Dita Von 
Teese och Christian Siriano.         
              TV3, 1 dec, 19.00

Paradise Hotel
Smail? Eric? Saga? Paow? Vem står 
som segrare när höstens must-see-
tv toppar säsongen med  finalen? 
Räkna med drama då årets PH-
segrare kröns. TV3, 17 dec, 22.00

Tack för musiken: Jill & Jöback!
Niklas Strömstedt fortsätter sin 
satsning med artister som bjuder 
in gäster och underhåller. Först ut 
är flatfavoriten Jill Johnson och en 
vecka senare blir det Peter Jöback!                                                 
SVT1, 12 dec, 21.00

Så Mycket Bättre 
Den tråkigaste 
säsongen någon-
sin. Bara Carolas 
program var bra. Det 
trodde jag inte, för på 
pappret såg det bra 
ut. Men med ospännande samtal och 
framförallt, ASTRISTA, tolkningar 
har jag fan gett upp. 

BBC Entertainment
...är enbart på grund 
av tv:s bästa talkshow 
just nu: The Graham 
Norton Show. Graham 
har alltid de bästa och 
roligaste gästkombi-
nationerna, och han 
får alltid stjärnorna att 
bjuda på sig.

American Horror Story: 
Freak Show (FX)

Dom tidigare säsongerna har jag 
gett upp efter två avsnitt, men den 
nya säsongen är mycket mer fäng-
slande. Intressanta och läskiga 
karaktärer, bra stories och en cool 
och magisk “setting” i och med 
Cirkusen och alla de “freaks” som 
jobbar där. Dessutom är det mer 
HBTQ än nånsin: en transperson, 
en smygbög, en bisexuell kille 
med svåra “mommyissues” och en 
bög med enorm penis. Dessutom 
dyker Matt Bomer upp som 
manlig prostituerad i en liten men 
omtalad roll.

TNT
...visar typ bara gamla 
favoritserier, och är 
därmed perfekt att 
slötitta på när de 
stora kanalerna sviker: 
Dallas, Melrose Place, 
Cityakuten, Ally Mc-
Beal och såklart, såpan 
Glamour!

TLC
Med program som 
Say yes to the dress, 
Sex sent me to the ER, 
Cake boss, 18 kids & 
counting, och favoriten 
Gypsy Sisters (alla tjaf-
sar och slåss hela tiden) 
är detta mitt kanalval 
nummer ett.

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
december

Tv-trissen: Tre mindre tv-kanaler som jag alltid fastnar framför:

Kakan & kortfilm 
Kakan Hermanson bjuder in 

gäster på årets kortaste dag och 
visar en massa kortfilmer. Gi-

vetvis blir det en del regnbågsfilm, som  
En bondens längtan av Rebecka Ras-
musson. Den handlar om transbonden 
Knut, som växer upp 
som man men kommer 
underfund med att hen 
vill leva som kvinna 
men fortfarande heta 
Knut. Starkt feministiska Pussy have 
the power av Lovisa Sirén visas också. 
Den fick Sveriges största kortfilmspris, 
Startsladden, på Göteborg International 

Film Festival. Til sist ser vi också I Slak-
tarens vals av Anna Zachrisson där en 
scen med två män kan tolkas som endast 
vänskap eller som en liten kärleksrela-
tion. Regissören vill inte definiera det.  
- De är människor. De är inte bara sin 

sexualitet, säger Anna 
Zachrisson. Slaktarens vals 
är en slags samling över ett 
Sverige 2014. Bland Kakans 
gäster syns bloggerskan  

Kisse, regissören Roy Andersson och 
skådisen Alexandra Dahlström.   
 
          SVT2, 21 december, 21.30

“Transbonden 
knut lever 
som kvinna”
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Min hjärta kommer alltid att slå lite 
extra för One Direction. Dels för att 
jag sett dem sedan gruppen bildades i 
brittiska X-Factor. Men framförallt för 
att de gör musik som jag gillar. Jag håller 
fortfarande deras fjolårshit Story of My 
Life som en av de absolut bästa låtar som 
gjorts. Till min glädje fortsätter också  
Liam, Zayn, Harry, Louis och Niall på 
ett refrängstarkt spår där starka popme-
lodier kläs i en lättrallad staduimrockig 
kostym. De musikaliska referenserna 
pendlar mellan åttiotalsinspirerad 

poprock á la Bon Jovi, Springsteen och 
Bryan Adams till snygga Coldplay-me-
lodier och Ed Sheeran-hjärta.  Fireproof 
innehåller till och med riktigt snygga 
Fleetwood Mac -harmonier. Vackra 
lägereldsballaden Fool ś Gold är även den 
ljuvlig, och medryckande Ready to Run 

med ooh-ooh-körer får mig att vilja lägga 
mig i en sovsäck utanför nästa arena där 
1D spelar. Överhuvudtaget finns här hel-
ler inte en låt som får mig att vilja trycka 
på ”nästa”. Allt är bra (även om jag ännu 
inte hittat en ny Story of My Life..), och 
det känns som att killarna vill göra det 

här. De är inte bara ett slött boyband 
som förses med halvdana låtar. Medlem-
marna Louis och Liam är med som co-
writers på hela nio av sexton låtar. Och 
tack-och-lov drar de heller inte åt det 
trötta RnB-hållet som många av deras 
föregångare.  Ett extra plus för det gene-
rösa med hela sexton låtar. Detta i en tid 
då artister försöker komma undan med 
album på färre än tio låtar. Och  låter det 
så här bra ska man inte behöva snåla på 
godsakerna.                  Ronny Larsson

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Laleh “Chiquitita”
En bättre cover än någonting från 
årets ”Så mycket Bättre”.. 
 
2. Tove Lo “Scream My Name”
Billboard-treans bidrag till nya 
Hunger Games-soundtracket.
 
3. Ace Wilder “Riot”
Minst lika bra som Melodifestival-
hiten. Om inte bättre.

4. Sam Smith “Like I Can”
Bästa låten på succéalbumet blir 
äntligen singel.

5. Charlie XCX “London Queen”
Mera tjejpopwerpop från Charlie 
XCX – här med ett härligt brittiskt 
”OI!” som hook.

6. Giorgio Moroder “74 is the 
new 24”
Instrumental förstasingel från 
Disco-Gudfaderns kommande 
album med Kylie, Britney & Sia. 

7. Taylor Swift “Blank Space”
För alla Spotify-användare som 
missat att Swift har en ny singel 
ute. 

8. Josef Johansson “Tysta Leken”
Makalöst snygg, översatt cover på 
Vinstens Luckiest Girl. 

9.Conchita Wurst “Heroes”
Eurovision-fenomenet följer till 
slut upp sin vinnarsingel. 

10. Hurrican Love “Nowhere to 
Go”
Snygg folk-poppig indie från forne 
MF-deltagaren Rasmus Vibergs 
band. 

    ...but shut the fuck up:
A*Base “Never Gonna Say I’m 
Sorry”
Älskade Ace of Base. Älskade 
A*Teens. Hoppades på A*Base. 
Men varför gör detta lovande gäng 
INGET nytt/2014 med produk-
tionen? Och låtvalet? 
 
Sammanställd av Ken Olausson

Imponerande starkt, 1D!

“Starka 
popmelodier”

Cheryl 
Only Human 

   
Inför släppet av detta album 
kortade Cheryl Fernandez-
Versini ned sitt namn till bara 
Cheryl. Smart (även om de 
flesta fortsätter kalla henne 
Cheryl Cole), men kanske 
borde hon ägnat mer tid att 
korta ner längden på skivan 
istället? 18 låtar är i mastigaste 
laget för vem som helst, men speciellt för en popstjärna som Cheryl, 
vars anonyma röst behöver en riktigt bra låt eller hit för att beröra. 
Trots att här finns några riktigt härliga poplåtar (några skrivna av 
Girls Aloud-kollegan Nicola Roberts till exempel) blir helheten 
tyvärr en anonym fruktsallad av olika genrer och produktioner. 
Trist. Men räkna med flera hitsinglar framöver.           Ken Olausson

Nick Jonas
Nick Jonas 
 

   
För någon som aldrig lyssnat 
på Jonas Brothers har min ny-
vunna kärlek till lillebror Nick 
kommit som en total överraskn-
ing. Han är fantastisk i TV-
serien Kingdom, han är varje 
bögtidningsredaktörs dröm när 
han droppar både kläder och 
citat med sina polare på gayklubbsbesök och han har, framförallt, 
släppt ifrån sig en hel rad med härligt snygga poplåtar på vägen 
fram till detta albumsläpp. Lyssna på suggestiviteten i Chains, lek-
fullheten i Wilderness, hitpotentialen i Jealous, MJ-vibbarna i nya 
singeln Teacher eller varför inte på snygga I Want You skriven av 
svenske Erik Hassle? Härlig, modern pop rakt igenom som borde 
få även den suraste Disneykids-skeptikern på fall.      Ken Olausson

 
Ladda ner: Fools Gold, Ready 
to run, 18, Fireproof. Girl 
Almighty

One Direction
”Four (deluxe edition)”
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F Ö L J  O S S  P Å  F A C E B O O K
W W W . A K . S E

Stockholm: Storängsvägen 10. Tel 08-614 54 00
Malmö: Regementsgatan 35. Tel 040-26 30 00
Göteborg: Guldhedstorget. Tel 031-16 65 65

NÄR TRÄNING 
INTE HJÄLPER
Vi hjälper dig att återfå formen!

Det kan vara svårt att själv bedöma vilka metoder som passar just dig. 
Våra plastikkirurger kan hjälpa dig att föreslå en individuell lösning för 
dina problemområden - där inte kost och träning räcker till.  

Akademikliniken är en av världens ledande privata kliniker för estetisk 
och rekonstruktiv plastikkirurgi. Välkommen!

www.farnaherrgard.se tel: 0222-281 90

Bilvägen hit 
Stockholm: 1,45 tim. 
Örebro: 1 tim. 
Västerås: 45 min.

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

Låt oss få ta 
hand om din tid! 

Färna 
HERRGÅRD & SPA



N är kommunalrådet Dagny Rubin får ett 
telefonsamtal  från Hollywood förändras i 

ett slag den lilla bruksorten Rottnevik som hittills 
mest varit känd för sitt stinkande pappersbruk, 
statarförfattaren Glas-Gösta och en population 
häckande tjädrar. När Dagny utnämnts till 
Filmbefäl gästar Harrison Ford stan, en scen i 
en Hollywoodfilm spelas in och för första gången 
kommer det även några turister till bygden. Tyvärr 
flyr tjädrarna i panik när Dagny drar fram genom 
kommunen med sina nya befogenheter. Nu gäller det 
att sätta Rottnevik på världskartan en gång för alla!
     Under Dagnys beskydd – och med hennes goda 
minne – byggs ett Stalinland. Kommunen får även 

en ny slogan ”Rottnevik – a 
fucking shithole”, utifrån 
Harrison Fords omdöme om 
orten.
     Inte undra på att inte alla 
älskar Dagny Rubin.
     Drottningen av Rottnevik är 
en svart komedi, ett folklustspel 
på dekis, en historia om vad 
som händer när makten hamnar hos fel personer. Det 
är roligt berättat och poängerna är många.
     Ni läsare som tyckte om SVT:s komediserie 
Starke man har mycket att hämta här. Rottnevik är ett 
minst lika vanskött pastorat – och med en ledare som 

får Svinarps starke man att framstå 
som blek och seriös.
     Författarduon 
Svensson&Johansson har haft 
roligt när de skrev romanen och 
jag har väldigt roligt när jag läser 
om detta kommunala haveri. Det 
är rappt, galet och skrämmande 
nära vissa delar av verkligheten är 

känslan när jag lägger boken ifrån mig.

-60-

böcker

med ulrika Johnsen

”Drottningen av Rottnevik” Kringlan Svensson & Nanna Johansson (Alfabeta)

Det goda enkla: maten vi vill laga och äta
Anna Bergenström och Fanny Bergenström
(Trio förlag)

Mor och dotter Bergenström har ännu en gång 
gett ut en kokbok som slår alla konkurrenter på 
fingrarna så det visslar om det.
     Det goda enkla är så vacker att den funkar som 
konst (Fanny Bergenström har fått måltidsakade-
mins pris för bästa foto för boken) och recepten är 
moderna, från raw till annat rent grönt. Visst, här 
finns förslag på måltider med animaliskt protein, men de är i minoritet.
     Mellan pärmarna trängs tips på allehanda smarta och utsökta lösningar för att få 
ett godare och bättre vardagsliv. Det goda enkla väcker lusten att återerövra köket 
– och därmed också livet i det lilla. Jag önskar er alla ett eget exemplar av denna 
genomhärliga kokbok.

”Det goda enkla 
väcker lusten att 
återerövra köket” 

”Här bjuds vi in 
till vardagslivet i 
Selmas matriarkat”
 Alma på Mårbacka: Selma Lagerlöfs husjungfru 
1925-1931
Matts Nilsson
(Votum förlag)

Matts Nilssons mamma jobbade som 
husjungfru på Selma Lagerlöfs Mårbacka. 
Om detta handlar Alma på Mårbacka. Här 
bjuds vi in till vardagslivet i Selmas matriar-
kat på fädernegården som hon hade råd att 
köpa för ”dynamitpengarna”. Vi vet sedan 
tidigare att Selma Lagerlöf drev Mårbacka 
som ett stort företag, men här kommer vi både henne och de andra på gården 
närmre. Genom medarbetarna. Hon valde att hellre ha lite för många anställda 
än att ge folk sparken. Hon kände ett ansvar för bygden. Och den omtanken 
fick hon sannerligen tillbaka. Matts Nilsson vittnar om en älskad brukspatron 
och nobelpristagare. Det är en trevlig bok. Avslutningvis får vi ta del av recep-
ten till några av de godsaker som serverades hos Selma. Det blir till att baka i jul!

”Det är rappt, 
galet och 

skrämmande nära 
vissa delar av 
verkligeheten”



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

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

LIV STRÖMQUIST 
Kunskapens frukt

219:-

JONAS GARDELL 
Livet suger och 
sen dansar man 
disco!

129:-

PETTER KARLSSON 
Muminvärlden & 
verkligheten - Tove 
Janssons liv i bilder

429:-

STEPHEN FRY 
More Fool Me

199:-

Välkommen till Skandinaviens 
största bokhandel!

Mäster Samuelsgatan 28
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Stockholm gay guideStockholm gay guide

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.
secret Garden 
Kornhamnstorg 59
må-sö 12-03
Kitchen & table, 
Kungsholmg. 31.
BelgoBar, Bryggarag. 12, 
mån-fre 11-01, Lör 13-01, 
Sön 14-01 annons sid 61
tvärsöver, Gaybar & res-
taurant. Bondegatan 1C
ti-sö 17-01
Bitter Pills Verkstadsg. 4
alla dagar fr 17:00, 18 år
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang.
Koloni, KRAVmärkt mat-
kafé Strandpromenaden 61, 
Saltsjö-Duvnäs. fre-sö 11-23 
tom 16/11. Julbord 21/11-
22/12. koloni.se 
Koloni Rawfood-kafé, 
Biblioteksg. 5. må-fre 8-19, 
lö-sö 11-18
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37. Restaurang & bar.

KluBBar/CluBs
Candy,  le Bon Palais. 
Barnhusgatan 12.
Öppet fredagar 23-04.
Tre dansgolv, 20 år.
slM, Wollmar Yxkullsg. 
18, ons 20-00, fre-lör 
22-02. Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
KInG KOnG
Mariatorget 1A (Guldapan)
2 dansgolv Lö 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, 
Tjurbergsg. 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. www.facebook.com/kingkong.sthlm              Instagram: KingKongSthlm
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Stig Söderling Kartor & diagram

Café
Chokladkoppen, Stor torget 
18, alla dagar 09-23. Se sid 16.                                   
Chocolate & Pastry, 
Heleneborgsg. 19, Tis-fre 
07.30-18, Lör 09-16.
Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö
Haga Tårtkompani & 
bageri aB, Torsgatan 75
må-lö 7-18, lö 7:30-15
Drop Coffee
Wolmar Yxkullsg. 10, 
08-410 23 363, dropcoffee.se
RfSL-Huset, Sveav 59, 
Seniorcaféet, ons från 14.30.  
För gaymän i mogen ålder. 
Egalia Ungdomshäng, 
Månd. och Torsd. 17-20,
Se rfslstockholm.se

Stiftelsen Noaks ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16.

HoTELL 
Clarion Hotel amaranten 
Kungsholmsgatan 31
08-692 52 00. annons sid 51
freys Hotel, Bryggarg. 12
www.freyshotels.com 
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
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
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The Secret Garden
Anno 1650 with

Restaurang - Bar

Kornhamnstorg 59
111 27 Stockholm

Måndag - Söndag
12-03

secretgardensthlm.se

 

 

Ö L P R E M I Ä R !
PÅ NYTORGET & I SICKLA

INFO@URBANDELI.ORG  WWW.URBANDELI.ORG

1 DEC

Byt namn på

Stockholms nya
gaybar & restaurang

VINN resa till Barcelona för två
och 2000 kr i fickpengar.

Tävla på Facebook:
Stockholms nya gaybar&restaurang

Namn-
tävling!

Bondegatan 1, Södermalm, Tis-sön 17-01
Boka bord på tvarsover.se eller ring 08 643 66 25
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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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GöteborG Gay GuideGöteborG Gay Guide

Stig Söderling Kartor & diagram

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  

EXPLORING MALE PLEASURE 
EST. 2014

FYSISK BUTIK HOS MARTINSHOP GBG
ANDRA LÅNGGATAN 3, GÖTEBORG

EST. 2014www.gay.se
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Biljetter: 031-400 100, liseberg.se, showtic.se
blixten.se/alcazar-discodefenders  Info: alcazarofficial.com

2E l IvE och BlIxtEn & co prEsEntErar

SHOWEN SPELAS VÅREN 2015

PREMIÄR 12 FEBRUARI

EN SUPERSHOW PÅ RONDO

MED EN 17 MAN STARK ENSEMBLE

rEGI:  EDWarD aF sIllÉn
KorEoGraFI:  chrIstophEr BErGstrÖM

scEnoGraFI:  BEnKE rYDMan

ÅRETS 
JULKLAPP!

Al
ca

za
r

beriksson.net

Läs mer på
beriksson.net

Sabadis ekologiska drickchoklad heter Rocco, Franz 
och Ignacio och har lika mycket smak som personlighet.  

God Jul!  
Önskar Rocco,  

Franz och Ignacio.

Ekologisk 

drickchoklad



MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE

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

Club FaME Amiralsgatan 20, 

mixad gayclub fre 23-05, 20 år

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
Let’s get married
Lodgatan 15, 
www.letsgetmarried.se

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 gaymap4

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

.c
o
m

mobile.qruiser.com

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

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

Find your date in Skåne!
100 000 active members

ruiserLiten.indd   1 2011-11-20  

www.beebar.se
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Beställ julerbjudandet på www.qx.se/shop

*gäller t.o.m 31/12 2014

QX och Qruiser
Guld 1 år = 560:-
+ 3 månaders Guld* 
(ordinarie 910 kr)

560:-

OK
T
OB

ER
 2014 #229

par i musik. möt artisterna det PRATAS om!

silvana &
beatrice

idol-fanny
Mr Gay
London på  
tre dagar
Lars Lerin
Eurogames 
i stockholm
höstmode

N
OV

EM
B

ER
 2014 #230

dessutom: valet, klubbkoll & st petersburg

hösten är en schlager

peter jöbackhelen sjöholmchrister lindarwfredrik kempejonas gardell

se
ptem

b
e
r
 2014 #228

se
ptem

b
e
r
 2014 #228

QX.SE/SHOP

QX erbjudande
    året ut!



Namn: Pontus Jonsson Ålder: 25 år Bosatt: Stockholm Civilstånd: Singel Gör: Kock Heter på Qruiser: knows.

-68-

en
person

av Anders Öhrman

”jag gömde mig under täcket och skickade 
ett sms där det stod att jag är bög”
Född i Bollnäs, men bosatt i 
Stockholm. Pontus Jonsson är killen 
som jobbar som kock på Rival, men som 
drömmer om att kunna livnära sig på 
dansen. 
     Hur var det att växa upp i 
Bollnäs? 
     – Det är inte mycket som händer 
i lilla Bollnäs, när jag bodde hemma så 
umgicks jag med vänner och såg på film 
eller var ute och gick, det är inte så att 
man kan säga ska vi gå på stan och hand-
la, då är man klar på 10 minuter (skrattar). 
Sen beror det ju helt på vilken årstid det 
är, på sommaren finns det hur många 
och mysiga badställen som helst att åka 
och umgås vid. På vintern kan man åka 
skidor.
     Berätta om din familj. Hur ser 
den ut?
     – Min familj består av mamma, pappa 
och hans fru Lotta, mina två systrar och 
sen de två ingifta syskonen.
     Har du kommit ut för dem?
     – Ja det har jag gjort, efter mycket 
om och men...
     Hur gick det till?
     – Den första som jag kom ut för 
var min storasyster Therese, vi bodde 
ihop i Göteborg när jag pluggade på 
Balettakademien. En kväll var vi inne 
i mitt rum. Jag var supernervös och 
skakade i hela kroppen innan jag skulle 
säga det, så gömde jag mig under täcket 
och skickade ett sms där det stod att jag 
är bög. Jag började gråta av lättnad och 
rädsla på samma gång. Hon drog bort 

täcket från mig, kramade om mig och sa 
att hon vetat det länge och bara väntat på 
att jag skulle våga säga det. 
     – Min lillasyster fick veta det när hon 
hälsade på nere i Göteborg, hennes kom-
mentar var bara: ”Åh jag har alltid velat ha 
en bög att shoppa med, å nu har jag det för 
du är det”. Sen tog det ett litet tag innan 
resten av familjen fick veta,. 
     – Min halvsys-
ter Jessica hämtade 
upp mig en gång 
när jag kom hem 
till Bollnäs för att 
hälsa på, då berät-
tade jag för henne 
men sa att hon 
INTE fick säga det till pappa eller till 
Lotta för det ville jag göra själv. Men 
hon klarade inte av att hålla det för sig 
själv, så en dag när jag satt hemma hos 
pappa sa min plast-mamma plötsligt 
”du har inget att berätta för mig och 
pappa?!” Jag kände kallsvetten och pani-
ken komma och jag ville bara gå därifrån. 
Men då sa hon, ”Jessica har berättat och 
jag och din pappa älskar dig ändå...”, och 
i det ögonblick hon sa att ”vi älskar dig 
ändå fast du är bög” så stiger pappa in 
genom altandörren. Jag stelnar till och 
tittar på pappa, han tittar på mig och går 
sedan ut i köket. Då tänkte jag genast, 
”min pappa hatar mig!” Senare på kvällen 
skulle pappa skjutsa mig till mamma. Det 
var nog den jobbigaste bilfärden i mitt 
liv. Det var vinter och mörkt ute och 
inte ett ljud i bilen förutom radion. Innan 

jag skulle kliva ur bilen så tittade pappa 
på mig och började prata. Hela samtalet 
slutade lyckligt, han sa: ”du är min son 
och jag älskar dig, så länge du är lycklig 
är jag lycklig”.     
     – Sen har vi ju mamma.... Det tog 
mig två år innan jag berättade för henne. 
Hon hade funderat på det länge och hon 
älskade mig ändå, vi grät lite båda två och 

sen kramades vi. 
     Hur kändes 
det när du berät-
tat för alla?
     –När det väl 
var sagt kändes det 
hur skönt som helst, 
jag behövde ju inte 

längre ljuga om saker utan kunde nu säga 
sanningen, som mammas ständiga fråga: 
har du träffat någon?! 
     Hur är det att ha tre systrar?
     – Det är mycket lek med mitt hår 
och man får lyssna på deras små fajter. 
Och så får man lära sig allt vad tjejer 
innebär!
     Hur trivs du med att vara kock 
på Rival?
     – Det är ett helt okej jobb, inte mitt 
drömjobb kanske, men jag älskar mina 
arbetskollegor 
     Vad är drömjobbet?
     – Svår fråga, det finns så mycket jag 
skulle vilja göra. Men inom en framtid 
skulle jag helst av allt vilja kunna försörja 
mig på dansen.
     Vilken typ av dans?
     – Inom själva dansen så gillar jag mest 

lyrisk jazz och comercial jazz.
     Är du singel? 
     – Ja, och har varit det ett bra tag nu. 
Jag har varit på några dejter, men jag job-
bar mycket så det blir inte tid över till 
sånt, tråkigt nog.
     Hur ska din drömkille se ut?
     - Drömkillen för mig är säker i sig 
själv, han vet vad han vill och vågar ta 
för sig.
     Vad ska du göra i jul?
     – I jul blir det att åka hem till Bollnäs 
och fira, först galen jul med pappas sida 
och sen en lite lugnare jul med mammas 
sida. 
     Varför är det galet hos din 
pappa? 
     – Hela släkten är galen, högljudda 
gamlingar, barn och ungdomar som 
springer runt, dåliga skämt från dom 
vuxna, Ja, du fattar. Men julen var värre 
förr när vi var små och hade tomte, det 
var föräldrarnas höjdpunkt på kvällen. En 
tomte som tycker han är roligast i världen 
liskom, och när han sa ”god jul” och sen 
ens namn blev man bara, ”å nej jag måste 
hämta julklappen nu”. Han kunde skaka 
ens hand när man hämtat julklappen och 
sen släppte han inte taget utan höll kvar 
och skakade tills man slet handen ur hans 
hand och alla andra bara skrattade. Nu 
är tomten borta och har varit det ett tag 
men nu när kusiner och syskon fått barn 
så lär han ju komma tillbaka snart, då 
hoppas jag att jag är stor nog så jag är den 
som sitter och skrattar åt dom yngre som 
skäms... (skrattar)

”drömkillen för 
mig är säker i sig 
själv, han vet vad 
han vill och vågar 

ta för sig”



 

 

 
 

 

 
 
 

Följ oss på Facebook

Skanna QR-koden här intill eller besök vår 
webbplats arewinterpride.se för mer info.

• Afterski • skidåkning 
• show • Martin Rolinski 
• Wallmans in Pride
• företagardag • träning 
• Pridetåg i skidbacken 
• nattklubb • Dimond Dogs 
• Pride torg och en massa mer....

Samarbetspartners



facebook.com/gorinteskillnadpamanniskor

#görinteskillnadpåmänniskor

Och på tal om 
homokultur på 

institutioner. Om man är i 
Stockholm får man inte missa 
LQQS som visar queerfilm 
på Liljevalchs konsthall. De 
två första kvällarna är den 28 november och den 19 
december, och bland filmerna som visas finns The 
Agressives och Tongues untied. Mer info på liljevalchs.
se

Det här är kortver-
sionen av krönikan 

här intill: Se Happy End på 
Stockholms Stadsteater. Carolina 
Frände klär upp Brecht i drag 
och skapar en fullkomligt hyste-
risk och crazybananas föreställ-
ning. Och även om jag tycker 
att alla inblandade är fantastiska så får jag hjärtstillestånd 
när Daniel Nyström sjunger Surabaya Johnny. Visas på 
Stockholms stadsteater under december. 

Nu har även jag hunnit 
med att se Transparent. Se-
rien om vad som händer 
med en familj när pappa 
förklarar att hon egentli-
gen är en kvinna. Seriens 
skapare Jill Soloway har 
kryddat historien med 
en av tv-världens mest neurotiska och komplicerade 
familjer. Att hon tidigare arbetat med Six Feet Under 
märks liksom. Otroligt bra! Finns att se på Viaplay. 

R osa pudlar, pojkscouter, 
ninjor och Ylva Maria 

Thompson. Det var en ganska 
bisarr samling figurer som sam-
lades på scenen för att ta emot 
folkets jubel på Skandiabiografen i 
Stockholm den historiska novem-
berkvällen då Dyke Hard hade 
världspremiär. 
     Regissören Bitte Andersson 
och hennes team har jobbat och 
kämpat med sitt trashiga lågbud-
get-epos i flera år, och när jag såg 
filmen kändes den även som en 
historisk kraftansträngning från 
hela det svenska hbtq-communityt. 
Med runt 300 personer inblandade 
i produktionen är den lite som 
queersveriges Vem-är-vem. Och i 

dessa tider av mångfaldsdiskussion 
borde Dyke Hard lyftas fram som 
den självklara förebilden. Här finns 
plats för alla!
     Jag älskar Dyke Hard. För att 
den så tydligt är något helt annat 
än vad som vanligtvis görs i film-
sverige. För att Bitte Anderssons 
vision för mig känns som en befri-
ande upplösning av gränser och 
definitioner, snarare än fyrkantigt 
representationstänkande. För att jag 
älskar att hon är en svensk John 
Waters. 
     Samtidigt på Stockholms 
Stadsteater har Carolina Frände 
satt upp musikalen Happy End på 
ett annat gränsöverskridande sätt. 
Här har berättelsen om kärle-

ken mellan en hårdför gangster 
och en ljuv, vän officer i 

Frälsningsarmén klätts upp 
i dragoutfit. Ett grepp som 
fått även hbtq-kunniga 
debattörer att tappa bort 
sig i vad som är vad – och 
börjat diskutera sexuella 

identitet snarare än ta 
till sig dragshowens 

lek med manér och 
könande attribut. 
     Flera recen-
senter hade också 
invändningar mot 

blandningen av 
Brecht och RuPaul. 

Ja, till och med en av 
Kulturhusets chefer, 

Marianne Lindberg 
De Geer, drogs in i 
en lång debatt på sin 
Facebooksida efter att 
hon jämfört dragshow 
med blackface - den 
rasistiska tradition där 
man med mörk färg i 

ansiktet anser sig ha klätt ut sig till 
en svart. 
     Reaktionerna på Happy End 
var lite oväntade i ett land som 
i många år förhållit sig väldigt 
avslappnat till drugor. Jag menar, 
småbarn lärde sig texten till La 
Dolce Vita utantill och Babsan är 
ju lika folkkär som Lill-Babs. Men 
kanske är det dragshowens inträde 
i det kulturella finrummet som är 
problemet. Trots att det ju är ett i 
det närmaste genialt sätt att få till 
den där Verfremdungs-effekten 
som brukar förknippas med Brecht 
- det vill säga att bryta illusionen 
på teaterscenen och få publiken att 
ta till sig idéerna snarare än att tju-
sas av skådespeleriet och inlevelsen. 
     Betydligt färre hade invänd-
ningar när Frände använde sig 
av ett liknande grepp i pjäsen 
Ansvaret är vårt/Tingsten. En pjäs 
där skådespelaren Robert Fux 
under pjäsens gång genom klä-
der, smink, peruk och lösmage 

steg för steg förvandlar sig själv 
till Herbert Tingsten - legenda-
risk publicist och debattör, bland 
annat som chefredaktör på Dagens 
Nyheter. Men det var ju en por-
trättlik man-drag, och då är det 
ju en heeeelt annan sak. Eller kan 
man också se det som att skådespe-
laren ikläder sig ett efter ett av de 
attribut som tillhör den tunge poli-
tiske debattören? Där gamnacke 
och enorm övervikt snarare ger 
pondus än klassificeras som en 
parodisk överdrift. 
     En kompis till mig hävdar 
bestämt att det här är början på 
backlashen. Att vinden håller på att 
vända och att allt fler nu har trött-
nat på identitetspolitiken. Själv tän-
ker jag att man alltid måste kämpa 
och slåss för att försvara det man 
vunnit. Ska de queera uttrycken 
och perspektiven bli bofasta i 
etablissemangets kulturreservat lär 
striden bli långvarig. Kampen går 
vidare!

kulturpuggan: roger wilson

kampen går vidare

[Lumbersexual]
månadens glosa:

Man-drag-korsning mellan hipster- och björnmannen. Män som gärna vill se ut som 
skogshuggare, även om Twin Peaks-boxen är det närmsta man någonsin kommit ett såg-
verk. Ytterligare ett exempel på hur SLM-fetischer sprider sig till heterocommunityn. 

skamvrå
Snacka om att både ha kakan och äta den. Eller vad ska man säga om Matt 
Moore, antigayaktivisten som blev påkommen med att ha en Grindr-profil. 
Nu har han bett om ursäkt till organisationen Christian Institute och har 
börjat skriva artiklar som ”Why my love for Jesus means I refuse to identify 
as ‘gay.”’ Han verkar ju åtminstone ha gjort sin research ordentligt. 

läs:

läs:

-70-

guldstjärna:

”En kompis till mig 
hävdar bestämt att 

det här är början 
på backlashen”

Missa inga nummer!
prenumerera på QX. 
12 nummer 
360 kr 
qx.se/shop

Och vill man veta 
mer om kulturdebat-

ten kring Happy End ska man gå 
in på Expressen.se och läsa min 
gamle Bögjävlarkollega Stefan 
Ingvarssons välformulerade 
försvarstal för uppsättningen: 
” När de sju slöjorna fallit till marken och visat att 
inget är vad det ser ut att vara i könsrollsspelets teater 
är det uppfattningen om vem vi är och vad vi begär 
som serveras halshuggen på ett silverfat”.

hör:



SEMESTER 
FÖR VUXNA.

Priserna gäller per person och avser flyg från Arlanda (Gran Canaria 12/1 och Teneriffa 27/1), 1 vecka, del i enrumslägenhet. 
Webbrabatt är avdragen. Begränsat antal platser. Boka på Ving.se, ring oss på 0771-995 995 eller besök din Vingbutik.

Sunprime Hotels. Platser där livet är lite lugnare. Där varje dag är 
en paus från vardagen och där tiden för en gångs skull är på din sida. 
Barn tycker förmodligen att det här är urtråkiga ställen. Vuxna som 
reser utan barn beskriver dem som helt underbara. Här kan du luta 
dig tillbaka och njuta av livets goda. Det är din tur nu.

�ran anari	sunprime atlantic view r1 vecka �5.975:–

�eneriff 	
sunprime coral suites r

1 vecka � 5.975:–
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Släpp allt och chilla! Våra kryssare ligger startklara för att ta dig ut till havs. Ombord
väntar musik, julklappar till taxfreepriser och Mannerströms maf� ga julbord. Res över
dagen, ett dygn eller � era. Och se till att komma hungrig!

Leif Mannerströms julbordskryssning inkl vin, öl, läsk och kaffe. 
Dygnskryssning med Viking Cinderella, Stockholm–Mariehamn. 
Prisex 450:- per person med del i Economy-hytt för två. Uppge produktkod KRYSS.

Santa says relax

Anslutningsbussar � nns från ett � ertal orter. Boka direkt på Vikingline.se/jul eller ring 08-452 40 00.
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