
Drömmen om att bli nunna lades ner när hennes bror kom ut som homosexuell. 
I stället valde Anne Hathaway att bli skådespelerska. Nu har den 
dagboksskrivande prinsessan vuxit upp och är på väg att bli en gayikon.
AV jonas sverin

Anne
Hathaway
är favoriten

isst har vi träffats förut? Anne
Hathaway tittar igenkännande på
mig medan hon får håret tillrätta-

lagt av en assistent.
– Nej, det tror jag inte, säger jag lite

osäkert, trots att jag garanterat skulle ha
kommit ihåg om jag pratat med henne
tidigare.

– Då måste jag ha träffat någon som
ser precis ut som du.

Vi befinner oss i en svit på lyxhotellet
The Dorchester i London. Anne Hathaway
är mitt uppe i ett intensivt kampanjande
för Tim Burtons filmatisering av ”Alice i
Underlandet”. Hon är proffsigt trevlig och
inte alls så flamsig som jag hade föreställt
mig.

I ”Alice i Underlandet” spelar hon
den vita drottningen. Hennes karaktär är
god och medkännande men också lite
flummig. Anne Hathaway beskriver henne
själv som en blandning av Debbie Harry,
Greta Garbo och David Bowie.

– Men det är mer för hennes attityd
och utseende. Jag ville verkligen göra
henne glamrock. Men till personligheten
är hon mer inspirerad av Nigella Lawson,
det var Tim Burtons idé.

Det låter lite som den ultimata gayi-
konen.

– Jag hoppas det. Det skulle vara
underbart. Hela mitt liv har jag velat bli
en gayikon. Om jag är ett steg närmare att
bli det blir jag överförtjust.

Den 27-åriga skådespelerskan, som
föddes i Brooklyn och delar namn med
William Shakespeares fru, hade egentligen
inte några planer på att söka sig till
Hollywood. Anne Hathaway växte upp i en
katolsk familj och ända upp till 15 års
ålder var drömmen att bli nunna. Då kom
hennes storebror Michael ut som homo-
sexuell och hela familjen bestämde sig för
att lämna den katolska kyrkan.

– Jag kunde bara inte ge mitt stöd åt
en institution som inte gav sitt stöd åt min
bror. Min relation till gud är väldigt viktig

för mig. Men jag älskar min bror och jag
kände att jag inte kunde tillbedja gud fritt.
Jag höll inte med dem i den frågan.

Michael Hathaway jobbar också i
showbusiness, men bakom kameran.Trots
att hela familjen övergav den katolska kyr-
kan säger Anne Hathaway att det inte var
någon stor sak när han kom ut.

– I min familj är det inte, och har ald-
rig varit, en stor grej att vara gay. När min
bror kom ut kramade vi honom och sa att
vi älskade honom och så var det med det.
När han tog med sin första pojkvän, som
nu är hans man, hem över julen i ett par
veckor var min pappas enda kommentar
till mamma ”Snälla, försök att inte blanda

ihop våra underkläder”, säger hon och
skrattar.

Anne Hathaway växte med andra ord
upp i en väldigt liberal katolsk familj.
Istället för att bli nunna började hon ta
skådespeleriet på allvar. Som första och
enda tonåring någonsin kom hon med i
den prestigefyllda teatergruppen The bar-
row group i New York och vid 17 års ålder
var hon med i tv-serien Get real. Men det
var först i rollen som Mia i filmen ”En
prinsessas dagbok” som Anne Hathaway
slog genom på allvar.

Efter att ha spelat flera liknande roller
i romantiska komedier ville hon göra upp
med sin präktiga image och medverkade i
gaydramat ”Brokeback Mountain”. Där
spelar hon Lureen Newsome, fru till Jake
Gyllenhaals karaktär Jack Twist. Den fråga
alla ville ha svar på när filmen hade pre-
miär var ifall Lureen var medveten om att
Jack var homosexuell. En fråga som Anne
Hathaway konsekvent vägrade svara på.

– Jag är ledsen, jag har gjort valet att
inte svara på den frågan eftersom jag tyck-
er att det ändrar hur man ser på filmen
om man vet. Jag tycker att svaret är gans-
ka uppenbart, men att det är något du
måste bestämma själv, sa hon bland annat
till branschtidningen Cinema Confidential.
Året efter var Anne Hathaway med i
”Djävulen bär Prada” med Meryl Streep.
De två filmerna blev kritikerrosade
publiksuccéer och stora även i gayvärl-
den. 2007 var båda filmerna nominerade
till bästa film på QX Gaygala. Då var
det ”Brokeback Mountain” som
drog det längsta halmstrået.

Förra året blev Anne
Hathaway nominerad till en
Oscar och en Golden
Globe för skildringen av
den drogberoende Kym i
”Rachel getting mar-
ried”. Hon fick se sig
besegrad av Kate
Winslet vid båda till-

”I min familj är det
inte, och har aldrig

varit, en stor 
grej att vara gay”
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”Det finns de som sagt att jag är
modig för att jag öppet stödjer
homoäktenskap, homoadoptioner

och i stort sett alla rättigheter
för homosexuella. Men med all

respekt till dem. Jag är inte modig,
jag är bara en vanlig människa.”
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fällena. Även om hon på senare år har
spelat i flera seriösa dramer vill hon inte
sätta sig själv i ett fack som skådespelers-
ka.

– Jag tror inte att du som skådespela-
re ska ha några speciella preferenser vad
gäller valet av karaktärer. En dag kanske
jag bara kommer att vilja spela en viss
sorts roller, men just nu undersöker jag
fortfarande och lär mig hur allt fungerar.
Jag vill spela karaktärer med intressanta
öden.

Snart återförenas Anne Hathaway
med Jake Gyllenhaal i filmen ”Love and
other drugs”, där Jake spelar en viagraför-
säljare och Anne hans älskarinna. I filmen
som har premiär senare i år kommer de
att synas i flera heta sexscener.Anne
Hathaway kommer även att porträttera
Judy Garland i en film om gayikonens
liv.

Till skillnad från andra tjejer som
hamnade i Disneys stall som tonåringar,
säg Lindsey Lohan och Britney
Spears, har Anne Hathaway klarat sig
utan större skandaler. Hennes fyra år långa
förhållande med fastighetsmagnaten
Raffaello Follieri tog visserligen slut när
det uppdagades att han hade fifflat med
pengar till en välgörenhetsorganisation.
Men trots att Anne Hathaway själv blev
indragen i en FBI-utredning kom hon ut

med sitt fläckfria rykte i behåll.
Anne Hathaway jobbar själv med

välgörenhet. Det rör sig främst om kvin-
nors rättigheter och särskilt i tredje värl-
den. Hon säger att i stort sett alla hennes
vänner är bögar och hon använder ofta
sitt kändisskap till att kämpa för homo-
sexuellas rättigheter.

För några år sedan bar hon vid flera
tillfällen ett vitt band och visade därmed

offentligt sitt motstånd mot proposition 8,
det lagförslag som över en natt förbjöd
homosexuella i Kalifornien att gifta sig. I
en tv-intervju med E! gav Anne
Hathaway även en känga åt Barack
Obama när han valde att svära presiden-
teden till Rick Warren, pastorn som i
intervjuer jämfört homoäktenskap med
incest och polygami.

– Jag förväntar mig att Obama för-
klarar varför han valde Rick Warren. Jag
förstår det inte. Jag och alla mina vänner
försökte komma fram till varför han gjor-
de det valet, men vi kunde bara inte

komma på det.
Hennes engagemang för gayvärlden

har inte gått obemärkt förbi. 2008 fick
hon ett Ally-pris på en gaygala i Los
Angeles för sina insatser för mänskliga rät-
tigheter. En rörd och ödmjuk Anne
Hathaway sa i tacktalet att hon inte tyckte
att hon förtjänade priset.

– Det finns de som sagt till mig att
jag är modig för att jag öppet stödjer

homoäktenskap, homoadoptioner och i
stort sett alla rättigheter för homosexuella.
Men med all respekt till dem. Jag är inte
modig, jag är bara en vanlig människa. Jag
tycker inte att jag borde få det här priset
bara för att jag står för det jag tar för en
sanning, att kärlek är en mänsklig upple-
velse och inte ett politiskt ställningstagan-
de.

Det sista steget till att bli en fullfjäd-
rad gayikon borde inte vara alltför långt
borta.

”När min bror kom ut 
kramade vi honom och sa 
att vi älskade honom och 

så var det med det”
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anne 
Namn: Anne
Jacqueline Hathaway
Ålder: 27 år
Civilstånd:
Tillsammans med
pojkvännen Adam
Shulman
Bor: På Manhattan i
New York
Aktuell med: Alice i
Underlandet och
Valentine's day

Alice i Underlandet

Djävulen 
bär Prada

En prinsessas dagbokBrokeback Mountain
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