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Vi jobbar för att bögar och 
lesbiska ska må bättre. 
Du når kuratorer på 
08-736 02 10. 
Oss andra hittar du på 
08-736 02 19. 

Adress: Box 450 90, 
104 30 Stockholm. 
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H Ä R 
STOCKHOLM: London WS, Odeng. 89, 
Soot, S:t Eriksg. 88 & Bondeg. 46, Cafe 
Dick Farmer, Drottningholmsv. 9, 
Panini, Birger Jarlsp. M.A.S.T, Finnbodav. 
4b, (Källaren Papa Pe), Diesel, Kungsg. 3, 
Palladium, Kungsg. 65, Gino, Birger 
Jarlsg. 27, Jus, Birger Jarlsg. 22, Gul & 
Blå, Norrlandsg.25, Com, Birgerjarlspas
sagen, Husl, Sveav. 57, Megastore/Pub, 
Drottningg., Delicious, Tegnerg. l, OZ, St. 
Eriksg. 63, Gossip, Sveav./OlofPalmes G. 
Make Up Center, Drottningg. 77, Blan

co Negroi Planet Ink, Drottningg. 85, 
Rydbergs bar, Drottningg. 88, Gamla 

Stans Bryggeri!Tullhus 2, Skepps
bron, Krokodil, Österlångg. 7 Pa

tricia, Stadsgårdsk. 152, Le 
Scandale/ Abstrakt, Gamla 
Brog. 46, Tempel Bar, Agneg., 

Lemon bar, Scheeleg. 8, Bitch 
Girl Club, Kolings borg, Honky 
Dory, Jakobsbergsg., Disc, 
Malmskillnadsg. 45, 2 Plan, 
Malmskillnads g. 4 7, Salong 

Tidlös, Rådmansgatan 
50, Presspoint, 

Kungsg.14, 
Babskökoch 

bar, Birger 
Jarsg. 37, 
Kulturhu
set, Sergels 

Torg3, Cafe 
Access, Kul

tur Huset, 
Konstig, Kul
tur Huset, No-

F l N N 
aks Ark, Drottningg. 61, Kökspigan, 
Amaratentr., Secret s, Tuleg. 2, Nitty 
Gritty, Jakobsbergsg. 11 & Stora Nyg. 15, 
Cafe Gul, Tjärhovsg. 3, Ellen, Kocksg. 28, 
Pest, Östgötag. 39, Mitten, Södermannag. 
23, String, Nytorgsg. 38, Velvet Video, 
Bondeg. 46, Lahore, Bondeg. 58, Coctail, 
Skåneg. 71, Intressant, Skåneg. 51, Han
nas Deli, Skåneg. 59, K, Skåneg. 59 Han
nas krog, Skåneg., Pet Sound, Skåneg. 
53, Blå Lotus, Katarina Bang. 21, Bon
den, Bondeg. le, Crime, Borgarg. 6, 
Clark's Case Hornsg 68, Cafe Java, 
Hornsg. 29a, Klubb Häktet (onsd. Bysis) 
Horns g. 82, SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, 
The Muscle Academy, Björngårdsg. l, 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 
8, Läderverkstan, Rosenlundsg. 30, 
BHUS, Vanadislunden, Hjärter Dam, 
Polhemsg. 23, Fetish Shop, Frejg. 58, Ba
sement, Bondeg. l, Revolt Shop, Ny
torgsg. 21a, Manhattan, Hantverkarg, 48, 
Bron:x, Kocks g. l 7, Soho Shop, Birger 
Jarlsg. Eros Video, Hornsg. 67. US 
Video, Regeringsg. 76. Blue Vision, Frid
hemsg. 46. 
GÖTEBORG: Touch-Hellman, Espe
rantoplatsen 7, Bacchus, Bellmansg. 11, 
Fiorucci, Vallg., Cafe Vallgatan, Vallg., 
Skivhugget, Masthuggstorget Barbarel
la, Fjärde Långg. 6, Kompaniet, Kungsg., 
Salong It, i NK Huset, Plankton, Maga
sing. 8, Designer Heaven, Curb, Lilla 
Kyrkog. Delicious, Kyrkog. 33, Shock, Ci
ty Passagen, Kallufsen, Nordhemsgatan 
31, Cahjo Huset, Andra Långg. 3, Blue 
Video, Andra Långg. 32, Bengans, Stig-

• 
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bergst. l, Nyhavn Sh op, Lilla Drottningg. 
3,VideoLook, Andra Långg. 16, PG-Väst, 
Nordhemsg. 50, Tattoo,Andra Långg. 24, 
Gay Hälsan, Sahlgrenska Sjukhuset. 
MALMÖ/SKÅNE: Indigo, Monbijoug. 15, 
4:an, Snapperups. 4, Taboo, Södra För
stadsg., BoA, Fersens v. 4, Dansstatio
nen, Norra Vallg. 28, Presstop, Söderg.20, 
Kosmopolitan cafe, Djäkneg. 7, Panora, 
St Gertrudsg. 4, Shock, Skomakareg. 10, 
Bel Air, Norra Skolg. 29a, Dare, Fosiev. 
27, Noaks Ark, Söderg. 13, Rooseum, 
Gasverksg. 22 och i LUND Cafe GAN, St 
Mårtensg. 23, Restaurang Finn, Mår
tenst. 3, stortorget, stortorget l, Ari
man, Kungsg. 2b, Kino, Kyrkog. 3, Tid
skriftsbutiken, Mårtenst. 3, Empire, 
Pålsg. l CHBG), Eros Center (HBG) 
KÖPENHAMN: Sebastian, Hyskestrrede. 
10, Geomarlix, Rådhusstrrede 4, Cruz 
Leather, Studiestrrede 29, After Dark, 
Studiestrrede 10, Can Can!Why Not, 
Mikkelbryggergade 11, Centralhj~rnet, 
Kattesundet 18, Cosy Bar, Studiestrrede 
24, Masken Bar, Studiestrrede 33, Men's 
Bar, Teglegårdsstrrede 
UPPSALA: Skivbörsen, Svartbäcksg. 
Salong Kjell, Timmermansg. The Red 
Onion, Kungsg., RFSL (Agda)., Svart
bäcksg. FUGS, studenter & Sex, Hum 
c. 
NORRKÖPING, Cafe Särimner, Stock
holmsv. 20. OCH RFSL: Norrköping, Lin
köping, Jönköping, Sundsvall, Östersund, 
Växjö, Trestad. 

Stockholm. På dina villkor sedan 1986. 

För unga killar En Espaiiol 
Anmäl dig till vårens läger för killar mellan 16-25. Vi åker till Barnens 
Ö under pingsthelgen, 25-27 maj . Kostnad 350 kronor för tre dagar och 
två nätter. Nya kompisar, mal och minnen ingår i priset. Max trettio 
anmälningar. Ring och boka plats! Välkouunen! Jonas 08-736 02 19. 

För alla 
Kuratorer med tystnadsplikt. 

La Consejerfa de RFSL - Estocolmo, ha publicado conjuntamente con 
GLIS-Grupo Latinoamericano por la Igualdad Sexual, u n nuevo folleto 
informative con m.ås de treinta paginas titulado "Homosexualidad es 
amor", en el podras eneontrar un gran numero de informaci6n y 
material de apoyo para homosexuales (hombres y mujeres) en 
Espänol. Solicftalo llamando o escribiendo a Pablo, 08-736 02 19. 
Te esperamos! 

Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män och råd
givning per telefon. 
• Homo -och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
För tidsbeställning och infmmation ring måndag - torsdag 10.00 - 11.00. 
Välkommen! Ann och Johan, 08-736 02 10. 

För killar som vill göra nytta 
Anmäl dig till vårens utbildning för hi v-informatörer. Utbildningen går 
av stapeln den ll -12 maj. Informatörsarbete sker under sommar
månaderna. Eftersom vi nu har en ganska låg medelålder i gänget, ser 
vi gärna nya krafter över 30 år. Har du invandrarbakgrund är delta ett 
plus . Ring till Pär, 08-736 02 19. Välkommen! 

För unga som behöver någon 
att prata med 
Måndag ti Il torsdag sitter homo- o~ h bisexuella ungdomar och svarar på 
vårt 020-nummer. Ett fyrtiotal killar och tjejer är med i verksamheten 
(gamla BHUS-linjen), som från den l april får nytt nummer och nytt 
namn. Numret är020-59 59 00. Namnet är Linje 59. Verksamheten 
är densamma. Välkommen! 

För kvinnor 
Vill du träffa andra kvinnor i snakkegrupper? Du får möjlighet attlära 
känna nya människor och prata om sådant du tycker är viktigt i ditt liv. 
Vi träffas tre gånger i april för introduktion och vill att du som är 
intresserad är med på alla tre. Efter dessa möten ser vi om gwppen eller 
grupperna ska fortsätta under en längre tid. Träfftider är 11, 18 och 25 
ap1il. Ring till Marie, 08-736 02 19, ellertill Ann, 08-736 02 10. 
Välkommen! 

För dig som jobbar i 
skolan eller vården 
Har ni behov av att veta mer om homosexualite t där du jobbar? Vi 
skräddarsyr utbildningar och föreläsningar efter era behov och förut
sättningar. Ring oss, så kan vi tillsammans 
titta på hur jus t din arbetsplats kan få del ,/~ 
av våra kunskaper kring homo exuellas liv f(,Z 
och villkor. Ammi, 08-736 02 19. il 
Välkommen! 



OMSLAG 
Marc Almond har släppt en ny platta. En musiker med kultstatus, hängi
ven publik och en udda attityd. 

4 VENTIL 
Vad gjorde Andreas Lundsted t med Mirella Blom? På Patricia! Förmodli
gen var han inte med i cigarrklubben-men den tipsar vi om på Ventil. 
Ett annat tips är utställningen med turkiska brottare på RoB i Amster
dam. Och naturligtvis Dance for life-som vi antar att alla QX läsare re
dan köpt biljett till. För dig som tröttnat på discorök och ständiga kickar, 
finns nu ett alternativ: yogakurs i Härjedalen. Dragtrenden håller i sig
hangbag house med låter Let Me Be a Drag Queen.Jodie Foster kallas 
Hollywoods mäktigaste kvinna. I Stockholm spelar Henna igen. Och 
Martin Gustavsson har snart vernissage. Di Caprio tar över rollen som 
ungdomsidol och Marky Marks muskler är helt ute. På Kafe 44 i Stock
holm spelar man teater om boxning och smittskyddsläkaren är anmäld 
till socialstyrelsen. Sen vet vi att Carl Lewis tänder på Gahnsah. Så det 
så. 

10 DACREAM 
Dom säger att hon pladdrar en massa. Det kan hända. Till QX säger hon 
att hon och Pigeon i Addis Black Widow absolut inte ljuger. Hon hatar att 
vara ensam och drömmer om att dansa med flickor på en varm strand. 
Anders Öhrman pratade och rnagnus r. plåtade. 

12 AGGRO QUEERS 
Vi ville kolla hur det såg ut när man satte en k-pist i handen på några 
queeriga drugor. Det såg bra ut och lite läbbigt. Jurassic Divas ställde 
upp och Peter Knutson plåtade. 

14 SKANE & KÖPENHAMN 
Indigo firar fyra år med bland andra Lili och Sussi och så naturligtvis 
Katarina Larke som trivs ypperligt på gayklubbarna-en svensk Bette 
Midler skulle man kunna kalla henne. När Rikard Wolff sjunger om hän
der i skrevet rusar grabbarna i IFK Malmö- eller hur var det nu? DJ 
Gerry har 4:an som hemarena och ser riktigt tuff ut på bilden och så är 
det dansfestivaler på gång i Malmö. I Köpenhamn har man börjar få ihop 
ett program för teater- och dansföreställningarna under Europride och 
på Sebastian visar mångsysslaren Knud Vesterskov sina bilder. 

171NTERNET 
Nej, nej inte en hel artikel men väl ett antal tips om websidor. 

18 STOCKHOLM. 
Gloria Gloryhole, ja så heter hon. Årets Queen of the Y ear. I guldlame och 
med sin Latin Lover på scen föll publiken för hennes konster. QX inter
vjuade. Lesbiskt kök är ett nytt uttryck som vi var tvungna att kolla upp. 
Lotta och Bettan berättar om sina krogar men påpekar att de inte vill 
prata privatliv utan yrkesliv. Nordiska transar har fullt upp att få på och 
av klänningen med tanke på alla klubbar som välkomnar könsöverskri
darna numera. Patrik Flodin har party och gulligaste flyern. 

22 MARC ALMOND 
Vad Marc Almond tycker om nya skivan, gaylivet i London, Soft Cell, les
biska, fansen och inte minst Michael Jackson? QX har svaret. Så pratar 
Pär Jonasson med svenska gruppen Plastico och Håkan Pohjanen och 
Karl Grogarn kollar nya skivor. Things that makes you O oh ... Etta är .... 

24 GÖTEBORG 
Patrik Flodin lämnar Göteborg för Stockholm, men inte helt. Hans 
klubbverksamhet som samlat clubkidsen i Sveriges framsida kommer 
att vara kvar i form av Delicious. 
Ingrid Engarås skriver om technomusiken och får hjälp av tyske techo
gurun Tri p le R som listar det bästa just nu. 

26 MARDI GRAS 
Manu Seppänen har varit i Mardi Gras i Sydney med 600 000 andra 
festsugna. Vi fick bilder och ett festreportage - nästa år tar vi planet ner! 

27 RADANNONSER 
Kärlek, bostad, närhet och korta möten bland månadens radannonser. Så 
kan vi avsultningvis berätta att presstopp för majnumret är den 15 april 
- för radannonser gäller den 10 april. 

) 

Dance for Life, på Dansens Hus den 12 och 13 april till stöd för kampen mot aids. Fixa biljett och se bland an
nat dessa: Håkan Mayer, Cristina Caprioli, Kenneth Kvarnström och Anneli Alhanko. 

Med lagens hjälp 
D en 6 mars diskuterades frå

gan om att hets mot homo
sexuella skall förbjudas i 

svensk lagstiftning. Socialdemo
krater, kristdemokrater och mode
rater ansåg detta överflödigt och 
onödigt. Genom åren har oviljan 
att förbjuda hets mot lesbiska och 
bögar förklarats på olika sätt. 
Vanligt är en oro för att ett sådant 
förbud skall krocka med religions
friheten. Skall Bibeln förbjudas, 
eftersom det finns texter som till 
och med kan tolkas som att sex 
mellan män skall straffas med dö
den? Vid debatten den 6 mars 
framförde Catarina Rönnung (s) 
argumentet att homosexuella inte 
gynnas av att betraktas som en 
grupp: "Min övertygelse är att ju 
mindre homosexuella pekas ut 
som särskild grupp, ju mer homo
sexualitet och heterosexualitet 
jämställs, desto mer gynnas de ho
mosexuellas sak". 

Problemet i detta samman
hang är dock inte om man uppfat
tar sig själv som en särskild grupp 
eller ej, utan att andra grupper be
traktar oss så: "Vi måste med våld 
och terror som vapen nedkämpa 
den våg av homosexuell terror och 
stinkande perversion som stin
kande sköljer över vårt land", "ho
mosexualitet är en svulst på folk
kroppen". "Våldet mot homosexu
ella måste öka". Så låter det i na
zistpressen. Vid ett flertal tillfäl
len har vi kunnat se hur hetspro
pagandan också har omsatts i 

praktiken. Även om nazisternas 
språkbruk inte är så välformule
rat är det en oroande hets. Nazis
ternas media har kunnat stoppas 
då de hetsar motjudar och invan
drare, men rent lagligt är det möj
ligt att hetsa mot gruppen homo
sexuella. Vi har lagstiftning som 
gör det olagligt att kränka en en
skild individ för hans/hennes ho
mosexualitet, men som grupp är vi 
i detta sammanhang oskyddade. 

Socialdemokraterna, modera
terna och kristdemokraterna för
ringar att vi genom historien, pre
cis som etniska och religiösa mino
riteter, utsatts för hård förföljelse. 
Att kristdemokraterna alltid arbe
tar mot homosexuellas rättigheter 
och arbetet för en förbättrad livs
kvalite logiskt. Den socialdemo
kratiska attityden är då mer för
vånande. I sitt riksdagsinlägg ut
tryckte Rönnung oro för att om ho
mosexuella skyddas, skulle man 
tvingas gå vidare till andra sexu
ella minoriteter liksom skydd för 
hets mot handikappade. Och? Om 
det visar sig att kampanjerna tar 
sig så grova uttryck som hetsen 
mot homosexuella kvinnor och 
män, så skall självklart dessa 
grupper uttryckligen omfattas. 

Det finns dock en.viktig in
vändning mot grundlagsändring
ar. I en upphetsad debatt söker 
snart sagt alla opinionsbildare lös
ningar på sociala och politiska 
problem genom att kräva lagän
dring. Lagen är ett yttersta vapen 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

och bör behandlas försiktigt då 
den ger statsmakten långtgående 
möjligheter som inte alltid behö
ver användas positivt, ens för de 
som ropar på hjälp. 

Det är viktigt att inte fixera 
sig vid lagar och förordningar. 
Krav på strängare straff och öka
de kontrollmöjligheter för polis 
och myndigheter slår lätt tillbaka. 
Det öppna samhället har ett pris, 
nämligen att de som sprider ode
mokratiska åsikter gör det med 
demokratins hjälp. Iden att det 
öppna samhällets starkaste vapen 
just är dess öppenhet är fortfa
rande riktig. Varje inskränkning i 
individernas friheter är en efter
gift åt demokratins fiender. 

Samtidigt måste lagstiftarna 
vara flexibla. Lever vi i en tid då 
hetsen mot homosexuella tar sig 
allt grövre uttryck, måste samhäl
let få nya medel att försvara sina 
medborgare. Om detta sker utan 
lagändring är allt gott och väl. Vi 
måste dock få tydliga tecken på 
att politiker, polis och åklagarvä
sendet bryr sig och reagerar mot
våld, hot och till och med mord. 
Oroande signaler har kommit från 
rättsväsendet i samband med 
mordet på ishockeyspelaren Peter 
Karlsson. Det bestialiska mordet 
såg som dråp i högsta domstolen 
då Peter Karlsson ska ha gjort 
närmanden. Den typen av signaler 
är så allvarliga att kraven på 
skydd i lagen blir förståeligt. 

Jon Voss 

Telefon: 08- 7203001, 070-7658124, Fax 08-7203870 E -mail: qx@bahnhof.se 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, Redaktionsassisten t: Erik Lagerström 
Annonser Stockholm/Göteborg: Revenge Marketing™/Johan Sjöholm, 08-7204001, 
070- 7722046. Annonser från Skåne/Danmark Johan Engström 070-5 8 4 3 8 7 8, 

Uppsala: Göran Eriksson 070- 7913121 
Prenumeration kostar 180 kronor för 12 nummer inom Sverige. Prenumeration Norden: 295:- (ekonomi
post), Europa 350:- (ekonomipost), Utom Europa 395:- (ekonomipost), 595:- (flygpost). Tidningen sänds i brunt 
kuvert. GLÖM EJ MEDDELA ÄNDRAD ADRESS. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i kalendarier. 
Qx ges ut av Polcop Ab, org.nr: 556525- 6897. Postgironummer: 15 24 17- 2, Bankgiro: 5977-4950. 
Tryck: Norrtelje Tidning. Upplaga: 20 000. ISSN- nummer: 1401-1794 
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Il i'~: l* l~ :J SMITTSKYDDSLÄKAREN ANMÄLD 
TILL SOCIALSTYRELSEN 

H 
ivläkarna på Södersjukhu
set har anmält smitt
skyddsläkaren till social

styrelsen. Anmälan är ett svar på 
det besök och läsning av patien
ters journaler som smit tskyddslä
karen gjorde på Venhälsan tidiga
re i vintras. Besöket ledde till att 
hiv-smittade kallades till särskil
da samtal. 

-Vi har hört oss för hos social
styrelsen om smittskyddsläkarens 
agerande är korrekt, säger Eric 
Sandström, chef för Venhälsan. 

Smittskyddsläkarens ageran
de har väckt bestörtning hos både 
patienter och läkare på Venhäl
san. Det förtroendefulla samarbe
te som funnits i åratal hotas av 
smittskyddsläkarens inhopp. 

-Detta känns som ett bak
slag. Många patienter har oroats 
av det här. Ett full förtroende mel
lan oss läkare och patienterna är 
nödvändigt, annars försvåras 

U ppsala studenter med en 
gay försmak ordnar helg 
med övernattning och Jo

nas Gardell som hedersgäst. 
Fest och föreläsningar i bästa stu
dentikosa stil? Kolla in det hela 
genom att ringa Daniel på mobil
telefon 010-2810474. Alla studen
ter är välkomna. IJX 

l~ •1:1 l LEWIS • 
GAHNSAH = SANTP 

smittskyddsarbetet, säger Eric 
Sandström. 

Han vill inte uttryckligen säga 
att smittspridningen riskerar att 
öka. 

-Jag kan inte säga det i min 
position, men helt klart försvåras 
arbetet. 

En konkret effekt av smitt
skyddsläkarens läsning av journa
lerna är att Venhälsans rutiner 
läggs om. 

-De patienter som granska
des borde ha blivit underrättade. 
Det ska de bli i fortsättningen. 

I övrigt tycker Eric Sandström 
att rutinerna är tillräckliga. 

- Redan tidigare har vi nekat 
att lämna ut kopior på journaler. 
Vi undviker också att anteckna 
känsliga saker. Smittskyddsläka
rens granskning är därför en ren 
symbolåtgärd. 

Urban Björk 

RNIJ!OO ENGELSKA 

Knagglig engelska? Gayspe
sk har lösningen. En ny 
språkskola av och för homo

sar bara ett stenkast från Soho i 
centrala London. Info får du via: 
Gayspeak, BCM Box 7246, London 
WC1N 3XX, Storbritannien. Tel 
och fax +44-171-8377138. E- mail 
Gayspeak@ dircon.co.uk. IJX 
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D 
et är nu fastslaget att den 
amerikanska sprinterkung
en Carl Lewis är intresse

rad av herrar på annat sätt än 
som sprinters. I alla fall om man 
får tro svenska löparesset Matti
as Ghansah. I Expressen berätta
de han att Lewis flirtat på ett 
mycket uppenbart sätt. Men läng
re än till flirt lät inte Ghansah det 
helagå. IJX =:.:.::...--..df<""lo.:;: 
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m·~: l* l~ :J ISLAND 
INFÖR PARTNERSKAP 

l 
sland ändrar i sommar lagstift
ningen kring homosexualitet. 
Från att ha haft en gammalmo

dig lag verkar landet nu få en av 
världens mest progressiva. Det re
gist rerade partnerskap som r edan 
finns i Danmark, Norge, Sverige 
och Grönland kommer på Island 
kallad befästad samvaro. Likt de 
skandinaviska lagarna undantas 
adoption, kyrklig vigsel och inse
mination från möjligheterna för 
samkönade par. Men, påpekar den 
isländska gayorganisationen Sam
tökin '78, Island går ändå längre 
genom att göra det möjligt t ill "ge
mensamt förmyndarskap" över 
barn i samkönade förhållanden. 
Man låter helt enkelt samma re
gler som gäller för styvföräldrar 
även omfatta den icke biologiska 
föräldern i en samkönad relation. 
Till skillnad från den nor ska part
ner skapslagstiftningen ställs inga 
krav på att den samkönade rela
tionen skall bestå av homosexuel
la. 

Även Islands strafflag kom
mer ändras enligt regeringens för
slag till Altinget. I det nya försla
get kommer. likt i Sverige, förtal 
av homosexuella strafibeläggas. 
I ett pressmeddelande från Sam
tökin'78 uttalar man stöd för rege
ringens förslag. IJX 

liTIIIIlli1 RIKTIGT 
IKlENSkAP 
N 

ederländerna inför som för
sta land i världen ett homo
sexuellt äktenskap. Till 

skillnad från de skandinaviska la
garna gör man ingen skillnad på 
det heterosexuella och homosexu
ella äktenskapet. Den nederländ
ska regeringen försöker få till 
stånd undantag för adoption, men 
parlamentet ser ut att ge stöd till 
en lag som fullt ut likställer ho
mo- och heterosexuell samlevnad. 
Vid QX pressläggning hade man 
ännu inte haft omröstning. IJX 

l li~:l*~iWHbi~:l. "" "' 
: FEMTON ÖPPET gay politi
; ker ställer upp i de brasilian-

ska valen i oktober. 
.. -Vi måste ha våra egna 
l. kandida.ter, komment ar Luiz 
! Mott ordförande i gaygruppen 

Bahia i Salvador. 
Motts grupp har arbetat for 

, att synliggöra mord på homo-
.. sexuella i Brasilien. Sedan 

1981 har 1300.mord rapporte
r ats. 

-Alla socialt organiserade " 
grupper bör ha egna kandida- , 

' ter, säger Toni Reis som ställer 
. upp i delst aten Parana. I dess 

huvudstad Curitiba svarade 
56% positivt i en gallupunder
sökning på frågan om gaykan
didater. (Rex Wockner) 

• MER ÄN 600 homosexuella 
har arresterats i samband med 
razzior på gayklubbar i Lima, 
Peru. Enligt landets gayorgani
sation MHOL, kan detta för
klaras av två högt uppsatta 
personer inom polisväsendet. 
(Rex W ockner) 

• 3000 PERSONER deltog 
den14mars i kravallartade de
monstrationer på Cypern utan
för den ortodoxa kyrkans sy
nodsmöte till stöd för en präst 
som anklagats för att ha förfört 
en man till homosexualitet. 
Prästen själv tillbakavisade 
anklagelserna i samband med 
synodsmötet. (RexWockner) 

För några år sedan började regissören Kajsa lsakson 

intressera sig för boxning. Efter många matchbe

sök, boxningsfilmer och idoga regelstudier, föddes idi

en till relationsdramat Box. 

Föreställningen är en våldsam upplevelse där de an

drogyna och stridslystna rollkaraktärerna svettas, skri· 

ker, talar, smeker och slåss, allt med samma smattran

de intensitet och starka· närvaro. En uppgörelse med 

tvåsamhetens normativa mönster eller ett cyniskt fros

seri i mänskliga kampbeteenden? Att äta eller ätas, att 

vinna eller förlora. Som att få en knytnäve i nyllet och 

samtidigt ha vansinnigt kul. Rakt på ett sätt som inte 

kräver att publiken anstränger sig. På premiären skrek 

publiken så blodtörstigt att man ibland undrade om man 

hamnat runt en "riktig" boxningsring. 

Kajsa lsaksons besatthet av boxning har inte gått 

över efter Box. "Jag ska börja träna och eftersom jag är 

ensam i min viktklass, kommer jag att vinna", berättar 

hon segervisst för QX. Premiären avslutades med en 

tung dansfest där Dj Steff spelade ragajungle och Hertz 

spann techno för ett dansgolv som inte bara dansade 

utan också, boxades. 

Ingrid Engarås 

Teater Saleri, Manegen, Tjärhovsgatan 44, Stockholm. 

Box spelas onsdag t.o.m. söndag 19.00 en bit in i april. 

lnfo och biljetter på tel 08·6441063. 

[I[]U] BJÖRNPRISER 

V
id internationella filmfes
tivalen i Berlin i februari 
delades för t ionde gången 

Teddy Bear priset ut. Under film
festivalen visas ett stort antal 
gay/lesbiska filmer som tävlar i en 
egen del. 1996 års Teddy Bear för 
bästa spelfilm gick till den ameri
kanska filmen "The W atermelon 
Woman" av Cheryl Bunye som 
berättar om en svart kvinnas sö
kande efter sin kulturella och sex
uella identitet. Teddy Bearpriset 
för bästa dokumentären gick till 
"Celluloid Closet" av Rob Epstein 
och Jeffrey Friedman om homo
sexualitetens roll inom filmindus
trin. Bästa kortfilm blev Claudia 
Morgado Escarilla, Kanada, för 
hennes film "Unbound" och till en 

komma utbe
rättelse i gles
bygdsmiljö av 
Mark Chris
topher, "Al
kali , Iowa". 
Bästa essä
film blev den 

brittiska ''I'll be your mirror av 
N an Goldin och Edmund Coul
thard som kallades ett cineas
tiskt vapen mot sorgen över de 
vänner som dör i aids och av drog
missbruk. 

På festivalen delades även Po
lar Bearpriset från nordiska Tu
pilak ut. Priset består av 7000 
svenska kronor och gick till orga
nisatörerna av den gay/lesbiska 
filmfestivalen i Tallinn i sommar. 



,.. 

l 

[]lW Dl CAPRIO SLAR UT MARKY 

R 
asande homofob och fruk
tansvärd kvinnobild. Så 
kan man sammanfatta "På 

driven i New York". Filmen base
ras på en bok av poeten och före 

detta drogmissbrukaren Jim ear
roll, där hans prostitution för att 
få droger beskrivs som obehagligt, 
javisst,men knappast så fruktans
värt som i filmen. Enda gången de 

~The House 

två tjejema som sitter bredvid 
mig i salongen ljudligt uttrycker 
äckel är just när Jim (spelad av 
Leonardo DiCaprio) blir avsu
gen av en torsk. När folk sparkas 
och mördas och knarkar sitter 
samma tjejer oberörda. Voj, voj det 
finns saker som fortsatt provoce
rar. 

Bortsett från detta har Scott 
Kalvert gjort en film som berör. 
Unga killar bryts ner av drog
missbruk. Killar som tror de har 
kontroll över drogema sitter snart 
fast. En värld beskrivs där kvin
nor överhuvud inte existerar be
skrivs, mer än som tillfälliga ligg. 
Kamratema som betyder allt ut
sätts för svek när drogema snabbt 
tar över. Möjligen kan man tänka 
att filmens pepprande av instruk
tiva moralkakor snarare är ett ut
slag av amerikansk filmtradition 
är Jim earrolls egen berättelse. 

Leonardo Di Caprio har nomi
nerades till en Oscar för Lasse 
Hellströms "Gilbert Grape". In
tressant att notera är hur Marky 
Mark, som spelar Jims kompis 
Mickey, som pojkideal med mus
kler och tufthet nu helt får stå till
baks för DiCaprios närmast an
drogynt pojkaktiga kroppsform 
och utstrålning. Musklernas tid är 
förbi? Di Caprio själv är irriterad 
över fixeringen vid hans utseende: 
"Det känns smaklöst" säger han 
om medias uppmärksamhet. En 
annan sak han inte är så road av 
är att pussa pojkar. I filmen "Total 
Eclipse" kysser han skådespelaren 
David Thewils. I gaytidningen 
Attitude förklarar han att han såg 
till att läpparna var helt rena in
nan kyssen genomfördes. 

Inte konstigt att det var trist! 

[j]]]] NYA LOGKELSER 

l 
vakuumförpackad plast ligger 

den nätta lilla flaskan som in
nehåller japanskan Rei Kawa

kubo pepparkaksdoftande parfym. 
Comme des Garcons är en kryd
dig unisexdoft med inslag av ka
nel, kardemumma, honung och hö. 
En speciell doft som säkert blir 
populär. 

Comme des Garcons-Eau de 
parfum, spray 50ml ca 495:-. 

Fat;onnable hm· en maskuli
nare doft och passar riktiga män. I 
lyxigt frostad flaska döljer sig en 

doft av mysk och marin. Fa~on

nable-Eau de toilette 50ml finns 
från ca 365:-. 

Och för dig som vill vara först 
kan du i slutet av mars testa Cli
niques nya herrdoft Chemistry, 
på NK. Söt och god - för den nya 
mannen. 

Jens Jonsson 
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M artin Gustavsson öppnar sin utställning "Through 

the looking glass" på Konstakademin i Stock· 

holm den 20 april. Med klassiskt oljemåleri låter han 

oss gå tätt, tätt inpå mäns ansikten. En tradition där det 

vanliga "man ser på kvinna" får en ny vinkel. Skräck· 

blandad närhet får vi se så som vi aldrig ser den när vi 

rent fysiskt är tätt inpå. Martins utställning är en del av 

hans examen från Mejan. IJX 

Kvinnlig skönhet 
Lesbisk lust och glädje 

Liquid Silk 
Det vattenbaserade glidmedlet som inte torkar. 

Finns nu hos Secrets. 
Tulegatan 22, 113 53 Stockholm • 08-612 43 07 

Måttsydda kläder i skinn & gummi 

LEATHERWEAR 

Vi syr till hela landet 
Rin tör info 08 - 720 67 77 

BJÖRNGARDSGATAN1B 

NYHET 
DAGKORT 900:- KR 
INSLÄPP 09Jl0 • 15.00 

UNGDOMSKORT 600:- KR 
IIIISLÄPP 09.00 • 15.00 SAMT 20.00 • 21 .00 

GÄLLER 6 MAN. 
ÖPPETTIDER VARDAGAR 09.00 • 21.00 

ÖPPETTIDER LÖR - SÖN 14.00 - ZO. 00 

THE MUSCLE ACADEMY GYM 
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Acid Orange gillar vinyl och sop
hämtningsmaskiner. Ur Envelope. 

llllliiii[B SOPMASKIN 

E 
nvelope är Europas snyggas
te technotidning, görs i Wien 
och är så hett eftertraktad 

av sin läsekrets att den tar slut 
överallt så fort den kommer ut, 
t.o.m. i Berlin. I nummer 11112 
finns intervjuer med engelska 
stjärnskottet Goldie, japanske 
technomakaren Ken lshii, Kölns 
funktechnogalningar Jam.min' 
unit och annat smått och gott. In
te minst ett fotoreportage om tys
ka sophämtningsmaskiner med 
tillhörande ritningar och tekniska 
detaljer. Vem kan motstå? Finns 
snart hos specialiserade press och 
skivaffärer ... om de får tummen 
ur ... (Distribution via Neuton). 

Websida har de också: http: Il 
netbase.to.or.at/envelope. 

Ingrid Engarås 

"Don't mess with Miss Ojax" (Hon 
är skivaktuell med "Killer Train 
EP" på Djax Up Records). Finns 
med i boken Techno. 

00 TECHNO 

Techno heter rätt och slätt en 
gedigen bok på tyska. Under 
det sparsmakade hysto-holo

gram-omslaget döljer sig en ambi
tiös packe information av tegel
stenstyngd. 

Intervjuer med artister såsom 
Detroitpionjären Juan Atkins, 
Kölns da-da-acid mästare Mike 
Ink, labeldrottningen Miss Djax 
från Holland och vinylvändarken
stens överstepräst JeffMills. I 
olika kapitel behandlas musikana
lys, subkulturell estetik, droger 
och hur partykulturen påverkar 
genussystemet och familjebegrep
pet. Under rubriken Queernation 
skriver en av bokens författare, 
Patrick Walder: "Rave är sensi
bla påvisare av samhällets utveck
lingsfaser och framtida fenomen: 
De skapar åtminstone hopp om att 
i en fientlig och teknologiserad 
värld ändå kunna uppleva erotik 
och kroppslighet." TECHNO är 
utgiven på Verlag Ricco Bilder 
(som även ger ut det utsökt form
givna technomagasinet Envelo-
pe ... ) Boken finns på Konstig, 
Kulturhuset i Stockholm för rea
priset 150:-. 

Ingrid Engarås 

o 
'" 

~----~------------------~--~~~~--~------~--~ .. ~ 
Spegel från Sprinkler , ur serien tro, hopp och kärlek. 

ll]~~[BII SNYGG FORM FAR NY SPRIDNING 

S prinkler är en butik som är 
ett designkontor som är en 
arbetsgrupp som är en livs

filosofi. Mycket rymmer i den lilla, 
sparsmakade och luftiga lokalen 
på Bondegatan 48. 

lO formgivare är grunden i 
Sprinkler. De bemästrar alla olika 
specialområden, allt från möbelde
sign, arkitektur, glasblåsar konst, 
grafisk form och textil. 

-Vår styrka är just att vi 
spänner över så stort område sä
ger Maria Larsson, själv utbil
dad till textilformgivare men som 
ser sig mer som bara formgivare, 
då hon även gör speglar. 

De flesta inblandade tog exa
men -93 från Konstfack och då 
föddes iden till Sprinkler- som 
står för spridning. 

-Vi vill att våra produkter .ska 

finnas i hela ditt liv. Vår baskol
lektion bygger på kvalitet, enkel 
form, seriöst men med mycket hu
mor. Drömmen är att få göra hela 
koncept, interör-extriör, inre och 
yttre rum. 

Det är en liten upplevelse att 
bara titta in, så gör det och bli in
spirerad. Ps. Väggarna pryds 
snart av Alexander Crispins foto
grafier. 

Jens Jonsson 

Il #:1 l~ :J TEATER HENNA FÖR KVINNOR 

P ositiva bilder av lesbiska 
och bra lesbisk dramatik i 
ett samhälle där den lesbis

ka kulturen är åsidosatt. Motvik
ten till den stereotypa skildringen 
av lesbiska som olyckliga offer blir 
en identitet som är självklar och 
positiv. Detta presenterades på 
bästa sätt med humor. Myter och 
fördomar slås i regellämpligast 
sönder med skratt. 

Nu är den lesbiska teatergrup
pen Teater Henna tillbaka med en 
ny pjäs: "Kommer snart" som har 
premiär direkt efter påsk. Pjäsens 
namn för tankarna till det tradi
tionella homotemat om att komma 
ut. Men det kommer pjäsen inte 
att handla om. Här är den lesbis
ka identiteten istället given 
och självklar. 

- Vi vill förmedla 
mänskliga relationer mellan 
kvinnor och visa det absur
da i tillvaron. Vi lesbiska 
har kanske tätare relationer 
än andra och med det följer 
fruktansvärt mycket känslo
stormar. Självklart är detta 
något att skoja om, säger re
gissören Nina Bergström. 

bygger på äldre lesbiskas historier 
och visas i höst på Folkets Bio i 
Stockholm. 

Men först ska hon alltså, till
sammans med medregissören J en
ny Hälleråd och fem kvinnliga ak
törer, uppföra något så ovanligt 
som ett lesbiskt förvecklingsdra
ma. 

- Det finns närstan inga les
biska dramer och lesbisk identifi
kation behövs alltid. "Kommer 
snart" visar en lesbisk verklighet, 
om än i något hysterisk form, sä
ger Nina Bergström med ett 
skratt. 

- Men det är också ett ypper
ligt tillfålle att på scen visa starka 
kvinnliga karaktärer, något som 

annars saknas 
i de alldra fles
ta teaterupp
sättningar. 
Mlan Lodalen. 

"Kommer 
o 
-< 
a: 

"' snart" är skri- ~ 

ven av Debby ~ 
Klein och spe- ~ 
las på Teater "' 
Pero, Sveavä- e 

~~,.:.,.u-.. gen 114. Pre- ~ Parallellt med teater
projektet arbetar hon och 
Cecilia Neat-Falk med fil- nen och lngela Andersson. 

miär 9:e april 
klockan 19.00. 

men "Väninnor_ berättelser Främre raden Karin Side-
från garderoben". Filmen vall och Gunilla Falk. 

Biljetter 
6129900. 
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~ TID FÖR BADDRESSEN 
E n underbar pressbild från Seanbeach Beachwear vi 

bara inte kan låta bli att publicera nu när vårens 

dofter hettar våra själar och lovar en varm årstid. 

Modellen har en soltopp med knyt fram i material 

bomulljlycra. Den finns i färgerna blå, tomat och gul 

och kostar cirka 220 kronor. Förhoppningsvis finns det 

en underdel till också, men om detta skvallrar inte 

pressmeddelandet. IJX 

Im rov e 

NORDIC GYM • BOXING 

FREE WEIGHT • AEROBICS 

SOLARIUM • YOGA OCH 

MEDITATION. 

6 MANADER FöR 
ENOAST 1.100:-

[MITT l CIHJ 
Mäster Samuelsgatan 34 
Avstigning: T-centralen 
Kundinfo: 08-24 49 50 
Aerobic info: 08-24 48 58 

OI!Il JODIE COMPLET 

N 
u har den kommit, den 
kompletta boken om Jodie 
Foster. "Mäktigaste kvin

nan i Hollywood" heter boken som 
på 204 sidor berättar om stjär
nans liv i kronologisk ordning, 
från barnstjärnan till den idag 33-
åriga regissören. Självklart ägnar 

A
tt flaxa med armarna i luf
ten, :vicka på höften och 
stappla fram på höga stöv-

författaren Philippa Kenney ett 
helt kapitel åt sexualiteten hos 
den kvinna som alltid värnat 
starkt om sitt privatliv, men som 
1991 blev outad som lesbisk av ho
moaktivisten Michelangelo Sig
norile. Filmen "När lammen tyst
nar" mötte massiv kritik i USA 
från många homosexuella, de me
nade att Foster aldrig borde ha ta
git rollen i en sådan homofobisk 
film. Signorile har senare erkänt 
att han gick på henne för hårt, ef
tersom hon aldrig själv kommen
terar ryktena och "uppenbarligen 
umgås med lojala vänner" skriver 
Gry Sönsteng i sin recension av 
boken i tidningen Film & Video. 
Vidare liknar författaren ryktena 
om Fosters läggning med typiska 
vandringshistorier, som att det le
ver krokodilungar i New Yorks 
kloaker, krokodiler som skulle ha 
spolats ner i toaletterna när ägar
na inte ville ha dem. "Bokens säm
sta kapitel" fastslår recensenten. 
Boken gavs ut 1995 på engelska på 
Macmillan, London. 

Hedman-Pihl 

lar, det är vad man skulle kunna 
kalla våren trend. Handbag house, 
Patrick Swayze (To Wong Foo, som 
inte kommer att visas på svenska 
biografer) för att inte tala om våra 
egna dragqueens och mamma Al
bin ... och så Diana Ross som tar 
RuPaul och New York-dragarna 
till hjälp för att sälja sin överlev
nadslåt. 
"Let me be a Drag Queen" (så gär
na så) heter det nya bidarget i 
drugatrenden. Tonya, Allison och 
Felicidad sjunger i olika mixar så 
att fjollorna tappar både handväs
kor och alla vett och etikett. 

~Sommar 
~jobb på 
Öland. A .;~.L 
~l(!'"""" 

Till ett antal restauranger i J~; 
Borgholm med omnäjd !ffJ 
sökes personal till ~ök, /fj; 
matsal och bar. ·· .!('-,_; 
Viss vana krävs. 7";'?1fJ 
lön enligt avtal f"/{:'"( 
Endast skriftliga-.~i~ :-:_ ··' S<''~--l .-<..;. f · 
svar med merit{ ,!t t 
förteckning. Bifoga"!~:~::;) 
gärna ett foto till i A (l 

S y d o st k o n S'~Jlte rna. 
Box 186, 387 23'tJ3orgholm. 

Mån - lör: 08 - 20 Sön: 09 - 17 

Prisledand 
Butik 

Sony står för svensk release. IJX 
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[liiii] TURKISK BROTTNING PA ROB GALLERI 

Turkiska brottare är annat än 
grabbarna i svenska landsla
get. I Turkiet brottas man i 

bara läderbrallor (kallade Kis bet) 
och helt inoljade kroppar. En spe
ciell och mycket folkloristisk vari
ant där den oljiga och svettiga 
kroppen gör att det i det närmaste 
bara finns ett säkert grepp - gissa 
var någonstans! 

På homogalleriet RoB i Am
sterdam ställer fotografen Pascal 
Bibollet ut sina färgbilder på de 

turkiska brottarna i staden Edri
ne. Med på utställningen finns 
även ett urval av hans bilder på 
poliser och brandmän. Helt ige
nom maskulint alltså. Utställ
ningen pågår från den 30 mars till 
22 juni. Se på den i samband med 
att du - som alla andra- åker till 
Amsterdam på drottningens födel
sedag (eller snarare drottningmo
derns) i slutet av april. RoBs galle
ri ligger på Weteringschans 253, 
telefon +31-20- 6273220. IJX 

I:!IJ$JVAGA VÄXA MED MEDITATION OCH YOGA 

Två kloka huvuden har slagit 
samman och en kurs på te
mat "våga växa" har formats. 

Thomas Frankeli från Deva 
center och Evert Sundien, präst 
i Liberala katolska kyrkan, vill 
pröva att samla homosexuella 
män till en veckas zen-meditation 
och yoga. 

- Det finns inte så mycket för 
homosexuella när det gäller sö
kande och religiositet, förklarar 
Evert Sundien engagemanget. 

Thomas Frankeli fyller i att 
kursen främst handlar om att få 
självkännedom och nå en person
lig utveckling ... 

-Vi vill arbeta med att titta 
på gruppmönstret, det personliga 
och kollektiva och komma ifrån 

skuld, rädsla och den negativa 
självbilden. 

- Mycket i den homosexuella 
världen handlar om att ha kul, ac
tion och stimuli, fortsätter han. 
Det är en mycket positiv sida av 
gayvärlden, men det saknas ofta 
en balans inåt vilket kan leda till 
att livet blir till att ständigt söka 
nya kickar. 

Kursen ''Växa Växa!" består av 
meditationsövningar, yoga och 
samtalliksom att ha' kul i en na
turskön miljö i Härjedalens ur
skog, där Evert Sundien har byggt 
ett meditationscentrum. 

Mer information om kursen, 
som hålls den 20-26 juli, kan du få 
via telefon 08-303407, 08- 332006 
eller 08- 6413437. IJX 

l l r~: l~ l~ :J NEJ FRAN LAGUTSKOTTET 

L
agutskottet avslog i mars ett 
flertal riksdagsmotioner om 
homosexuellas livsvillkor. 

Motionerna handlade om; en ny 
sambolagstiftning för homosexuel
la, en utredning kring homosexu
ella och barn, införandet av en 
nordiska partnerskapskonvention 
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och möjligheten att ingå partner
skap i utlandet. Motionerna kom
mer från vänsterpartiet, miljöpar
tiet och gemensamma motioner 
från riksdagsmän inom centern, 
vänster och socialdemokraterna. 
Riksdagsdebatten ägde rum i slu-
tet av mars. IJX 

l(r~:lji~:J HOMOIRAN 

K
abinpersonalen vid KLM 
behöver tills vidare inte 
övernatta i Teheran. Det 

beslutade KLM's styrelse efter att 
såväl kvinnlig som homosexuella 
kabinpersonallämnat in ett flertal 
klagomål över flygbolagets nya 
flygtider. KLM ville från och med 
31mars flyga på Iran tre gånger i 
veckan och därmed skulle perso
nalen tvingas tillbringa flera da
gar i huvudstaden. Homosexuella 
stewards protesterade mot detta 
på grund av landets lagar. I Iran 
är det dödsstraff för homosexuella 
handlingar. Den kvinnliga perso
nalen protesterar mot att de efter 
ankomst skulle vara förpliktigade 
att täcka huvud och hår och klä 
sig i mörk kjol som täcker anklar
na. En undersökningkommitte 
från KLM besökte Iran och såg 
"några negativa aspekter" på över
nattningar för personalen. Flygbo
laget är det första västeuropeiska 
som planerade att låta sin perso
nal stanna över natt i landet. 

Gabriel Dorch 

l(n:lji~:J FRIKYRKAN 

Första partnerskapsregiste
ringen inom en frikyrka ge
nomfördes av pastor Viggo 

Junkes i mars. Junkes är kaplan 
inom Ekumeniska gruppen för 
kristna homosexuella och pastor i 
Uppsala missionskyrka. Registre
ringen förrättades i kyrkans loka
ler. IJX 

lln:lji~:J INGEN ASYL 

E 
n homosexuell man från 
Iran nekas upphållstillstånd 
i Sverige. Mannen kom till 

Sverige 1994 på flykt från hem
alndet där det är dödsstraff för ho
mosexuella förbindelser. Utlän
ningsnämnden har tidigare haft 
som praxis att låta homoflykting
ar stanna på grund av den lag
stiftning som råder i landet. Från 
Invandrarverket har dock hävdats 
att lagen inte praktiserats då det 
är svårt med bevisningen. I no
vember förra året avrättades dock 

. .., en homosexuell man uppger 
~ RFSL, som protesterar skarpt mot 
~ Utlänningsnämndens beslut. 1JX 
'" o. 

N 
amnet är franskt, själv är 
han engelsman och hans 
uppmärksammade roman 

handlar om Grekland. Louis de 
Bernieres bok "Kapten Corellis 
Mandolin" (W & W) är en mycket 
allvarlig och svindlande rolig skrö
na om livet, döden, kärleken och 
kriget. Berättelsen myllrar av per
soner. I centrum står Pelagia, 
dotter till den självlärde doktor 
Jannis på ön Kefalinia. Italiens 
ockupation av Grekland under an
dra världskriget skildras genom 
många personers ögon. Bland dem 
finns soldaten Carlos, vars inner
liga kärlek till kapten Corelli 
räddar kaptenens liv, samtidigt 
som Carlos eget liv släcks. En läs
upplevelse med mycken nutidshis
toria. 

Dodo Parikas 

Kenneth Kvarnström, Anders Nordström och Marie Lindquist 

l :JJ 1'1l ~ DANSGALA FÖR LIVET 
S 

tor dansgala med hela Sveriges danselit bjuds på Dansens Hus den 
12 och 13 april. Alla ställer upp gratis - och dina entrepengar går 
oavkortat till AIDS-forskningen. Galan kallas Dance For Life, och på 

scenen finns under loppet av tre timmars danskavalkad 85 dansare från 
bland annat Cullbergbaletten och Kungliga teatern. Det är organisationen 
The Life Foundation tillsammans med koreografen Kenneth Kvarnström 
som står bakom satsningen med Kvarnström som konstnärlig ledare. 

- Vi måste helt enkelt få utsålt båda kvällarna, säger Kenneth. Alla 
dansintresserade är mycket välkomna - och jag tycker verkligen att det är 
dags för "the gay community" att vakna upp, och att ställa upp! 

Alla som på något sätt deltar i Dance For Life, inklusive städare och bil
jettbokare, gör det gratis. Om de båda föreställningarna blir fullsatta bety
der det att 240 000 kronor från biljettintäkterna går oavkortat till AIDs
forskningen. Ytterligare ett par hundra tusen hoppas man få in genom frivil
liga gåvor och avgifter från TV-bolagen i de nordiska länderna. Ett reporta
geprogram om dansgalan sänds i Kanal1 i mitten av maj. 
Dansprogrammet består av cirka 15 olika dansstycken av mycket varieran
de längd och stil. Cullbergbaletten dansar verk av Mats Ek, Jens Östberg 
och Örjan Andersson. Kungliga teaterns balett framför bland annat "Harmo· 
nilehren" av Pär Isberg, och Anneli Alhanko gör sin klassiska tolkning av 
"Den döende svanen". 

Kenneth Kvarnström visar en balett för fyra manliga dansare som han 
döpt till "Carmen?!". Därutöver bidrar namnkunniga koreografer som Su
sanne Jaresand och Cristina Caprioli. Det blir även en och annan överrask
ning. Så unna dig att se Dance For Life - ett collage av det bästa Sverige 
har att erbjuda inom dans. 

3 FRÅGOR TILL MARIE LINDQUIST 
Marie Lindquist är 25 år och den kanske flitigaste premiärdansösen på 

::; Kungliga teatern för tillfället. Hon är en av 85 dansare som deltar i Dance 
~ For Life-galan. 
> 
c: 

Vad är det du ska framföra? 
::; - Jag ska framföra ett pas de deux ur baletten "In the middle somewhat 

elevated" av Billy Forsythe tillsamans med Anders Nordström. Vi har dan-
o 
~ sat mycket tillsammans den senaste tiden. "In the mlddle ... " är en jättehäf-

tig balett som blandar klassisk teknik med modern koreografi, och musiken 
är nästan discodunk. 

Varför ställer du upp gratis i Dance For Life? 
- Kenneth frågade mig, och jag tycker att det är självklart att ställa 

upp l sådana här sammanhang. Men det blir väldigt snärjigt en av dagarna 
eftersom vi samma kväll har en premiär på Operan. 

Har du något personligt engagemang i AIDS-frågan? 
-Jag har inga nära vänner som drabbats, men ganska nyligen jobbade 

jag med en koreograf från USA, U lysses Dove, som drabbats mycket hårt. 
Inom loppet av fem år gick många av hans närmaste vänner bort i AIDS. För 
Kungliga teaterns balett gjorde han stycket "Dancing on the front porch of 
heaven" till deras minne. l juni reser vi till New York för att delta i en AIDS
gala och för att hedra Ulysses. 

PärJonasson 

[[[J FAKIRENS HALVA DECENNIUM l BOKFORM 

E tt halvt decenniums dröm
mar och slit i Dans- och 
Teaterhuset Fakiren mar

keras med boken fem, Boken om 
Fakiren. Snygg och glädjande med 
budskapet: Det omöjliga är möj
ligt. Kan beställas från/köpas på: 

Dansstationen, Norra Vallgatan 
28, Malmö. 040-122507. 

Finns även på Malmö konst
hall, sydsvenskans depeschkon
tor i Malmö och Lund och på 
Holmgrens bokhandel i Caroli 
City. IJX 



T 
änder du på cigarrer? Då be
höver du inte känna dig en
sam längre. Föreningen Ci

garr studs lever och verkar i 
USA men välkomnar även sven-
ska män som tänder på män som 
röker cigarr. Och du- även du som 
gillar piprökande grabbar får vara 
med! 

Skriv till Cigarr Studs, PO 
Box 3052, Lakewood, CA 
90711-3052, USA. IJX 

Vårt forum 
K. ring .. Ho····· rn···· . stull är det lä····tt···· a.ttse chick ·.u··· t. T .. ill oc. h medja. g g .. ör. det. Här stryker folk omkring liktfigurerna i den på julafton 

, . återkommande tecknade filmen, Karl Bertil Jonssons julafton. 
· Man kan inte :inisstänka alla om att var~ missbrukare, men de kim 
. lätt kategoris~ras till d;n nya underklassen. Det är något B över ~e· 

ras klädsel. Inte så att ålla inhandlar sin kläder på UFF; men d:f Sto: 
ra flertalet ser ut att köpa sina klä~er dar eller lws myrorna, om de nU. 
sh~ppar överhuvudtaget. . . . .,, .. . ·· ,., 

På morgonen möterjag törstig~ människor som hänger på sys
tembolagets dörr il:man dagens a]kohulforsäljnili.g tagit fart-} forrgår 
väntade där två lesbiska .. Den ena .stödd på den andra som hå de .en 
kraftig blåtira runt det högra ög~t. Jag skyndade snabbt förbi för 
slippa standardfrågan: hörru, haru två spänn? .. :: 

Jag ser sällan bögar i området. De bor väl någon annanstahs. 
I Söders bättre kvarter ~lirj% stopp<:d av e~lesbisk tjej som un-

.. ·· drar om jag inte kan skriva om Iriisshandelln inom lesbiska relationer, 
' eller åtminstone skriva om de slagsmål som då och då hör till verklig
.. heten på lesbiska.hak.. Hon hade sett världens missharidel där en 

brud krossade ett ölglas i huvudet på en annan tjej. Ambulansen 
· hämtade henne. Hade inte det något som helst nyhetsvärde, eller 

borde man inte åtminstone skriva om våldet i den lesbiska världen? 
''Det finns tyväl:r inget forum för den här typen av artiklar läng

re", svarar jag. 
''Vem ska då skriva fördjupande om vår verklighet, det bar och det 

dåliga'', undrade };lon. 
Det kan man fråga sig. . 
I DN upptäckterjag en liten notis om en dubbelmordare som bli

vitfri. Det visar sig handla om samma man som Reporter skrev om 
1990. Mannen mördade sin före detta fru .. och hennes kvinnliga livs
kamrat därför att han inte stod ut med att den före detta frun levde 

. lesbiskt. Hari högg ihjäl dem med en kniv framför ha:Us egna, och före 
detta fruns, små barn. Kammancätten har beslutat attmannen nu är 
frisk och kan släppas på fri fot. Frågorna hopar sig i skallen. Hänciel- , 

+;j.-,~·· .n ~:3·~ri"uPI:itåNfi!:lfmef:Ungar·t DN: .. . · 
I Aktuelltyisas reportage"om deti sven

ska arbetarklassen. En arbetslös,·man i sina 
bästa år sit te!', efter goda år med arbete, fru, 
barn och villa, nu i ett 18 kvadratmeters stu
dentrum. Hankokarmakaroner på en kok
platta som står på köksbordet. Pålägg på 
mackorna är inte att j;änka på. l synnerhet 
inte efter att han akut sökte sig till tandlä
karen förra månaden. När falukorven och 

För 25:e året i rad har gaygui
den Spartaens givits ut. 
Snart sagt alla länder i värl

den omfattas av guiden, med upp
gifter om organsiationer, träffstäl
len och lagstiftning/socialt liv. Så 
planerar du en resa till Micronesi
en- är det bara att skaffa ett ex 
av guiden. Sverige är som vanligt 
pinsamt illa representerat - t id 
för skärpning? Vill vi inte ha turis
ter till vårt gamla land? IJX 

lll~~tU,j TRANSLIV 

Andrea Bod6s har släppt 
en uppsats vid Göteborgs 
universitet om transsexua

lism; "Född i fel kropp". 
Andrea fick iden efter en hol

ländsk TV-dokumentär. Syftet 
med uppsatsen är att försöka be
skriva perioderna innan, strax ef
ter och några år efter könsbytet. 
Tidigare litteratur och forskning 
har varit mer medicinskt inriktad. 

- Jag ville se hur transsexuel
la klarar situationen. Hur de upp
lever att vara födda i fel kropp. 

Uppsatsen är inriktad på 
manliga transsexuella och bygger 
på intervjuer med två omoperera
de. En av dem bytte kön för åtta år 
sedan. Den andra är intervjuad 
både innan och strax efter opera
tionen. 

Mathias Pernheim 

Il Bi. i~. ANDREAS UNGDOMSKÄRLEK? 
URGOSIGAAndreas Lundstedt, blev en storfavorit vid uttagningen av 
Melodifestivalen. På frågan om det bästa textpartiet i den låt han tävla
de med svarade: "Vi spelade ett spel, jag gav mitt ord att jag var din ... " 

Var det vårt gripande möte en het sommarnatt på Patricias akterdäck 
han menade? Jag instämmer helt i hans schlagerlåt: "Om jag kunde sva
ra, Åååhhh! (högt C, skulle jag ta). Ser jag dig igen? ... " 

Mirella Blom, Hus morssopran 
Mirella Blom kommer inom kort med avslöjande skvaller och fantastiska 
minnen i sin egen lilla spalt: Mirella tar ton. 

stationen på infobahn 

INTERNETtrån 49 kr/mån 

Proffsig PPP-koppling och god support 
28800 b ps modem i 08 & O 18 

Mailing listo r för homos 

Att njuta av sin homosexualitet 
och ändå uthärda omgivningen 

författaren och psykiatern 

Lars Bohman talar och 

diskuterar utifrån sin bok: 

Man och man emellan. 

l 7 april 18.30. 

Från en uppväxt med starka kvinnor i Uruguay 
till ett författarskap på andra sidan jorden 

författarinnan och debattören 

Ana Valdes talar och diskuterar utifrån sitt 

författarskap 
24 april l 8.30. 

Förfarrarmöten l Ponrus Wll ner-rummet. l tr upp p~ 
Huset Sveav 57 1 tterlrgare upplysnrngar Rosa Rummet. 
Martin f\1\:rtsson, 736 02 l 2 

Mäl'tal Cafe 
kl 78- 27 

Allt detta och mycket mer! 
Kvinnor, flickor, kom ner! 

FÖRENINGEN LESBISK NU!! 

KOCKSGATAN 28 PÅ SÖDER TEL: 641 86 16 

Vid köp av 
Pint bjuder vi 
på varma och 
kalla tilltugg* 

BOTTLE & GLASS 
BLANDAD PUBLIK 

A warm friend/y 
neighbourhood PUB! 

Happy Hour 
Må -fre 16-22. 

Mån-fre 16-01 
Lör 14-01 
Sön 14-01 

Bakad potatis med olika 
fyllning 39:-
Dagens pasta 49:-

vi har 40 olika sorters öl. 
Pint 36:-

0lika andra rätter 69:- Stor stark 29:-
*Gäller mån· f re 16· 18 

HORNSGATAN136•TEL8456JO ============~ 

l !~.~!,~!!~~be~~~?,. 
Endast tidsbeställning: 08-658 69 35 
Stort urval av smycken och tillbehör! 
Butiksförsäljning: Rosenlundsgatan 30 A 

Bo Strötn 
,%-'/·~t&:.Mf .. 91f/'to4YPä 

VI GER DIG EXPERRÅDGIVNING PÅ BL A 

Överklagande, Samboavtal och 
Testamenten 

Ou ÄR VÄLKOMMEN ATT RINGA OCH BOKA TID VARJE 

DAG EFTER KLOCKAN 18.oo PÅ TEL: 08-531 80 758 
Besöksadress: skarpbrunnavägen 79 

lfilji!WimJW[•®iåt•t:lä1i1jr•lif®''Ei'•l!JEt~une 
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Creme Dacream 
- Om någon frågar mig var jag är ifrån vet jag inte vad jag 
ska svara. Jag har ju varken något hemland eller något 
hemspråk eftersom jag flyttat runt så mycket, säger Dacream, 
sångerska i Addis Black Widow. 
De senaste åren har hon varit bosatt i Sverige och för 
närvarande delar hon lägenhet med sin förra flickvän. 

Av Anders Öhrman Foto: magnus r. 

urerna har varit många kring Ad
dis Black Widow. De har svartlis
tats från vissa TV-kanaler och nå
gra tidningar har vägrat att upp
märksamma gruppen eftersom de 
varit alltför bångstyriga och oseriö
sa. Som under förra årets Vatten
festival. Innan gruppen gick upp 
på scen fick Dacream och Pigeon, 
som är den andra medlemmen i 
Addis Black Widow, veta att de 
skulle spela playback och att de en
dast fick röra sig på en två meter 

bred yta på scenen. 
- De hade ritat upp två streck på scenen som vi 
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fick röra oss emellan, berättar Dacream. Det var ju 
hopplöst att göra något bra uppträdande, dessutom 
avskyr vi att spela playback så vi ville skoja till det 
lite. Jag mimade till det som Pigeon sjunger på ski
van och Pigeon mimade till min sång. Kameraman
nen var helt frustrerad, han visste inte vem han 
skulle filma, skrattar Dacream. 

-Och TV4, som sände allt, var vansinniga på oss. 
Det ryktas dessutom att Dacream och Pigeon lju

git om sin uppväxt och sina åldrar. 
- Äh, det är bara snack, säger Dacream. Vi har 

aldrig ljugit om hur gamla vi är eller hur vi växt 
upp. Det är bara en massa feltolkningar och miss
uppfattningar som satt igång alla rykten. 

Hon skrattar bara åt allt. När jag visar henne en 

Expressen från förra året där det står att hon är l 7 
år och Pigeon är 16 år gapskrattar hon bara och ser 
helt oförstående ut. 

- Det har väl att göra med att vi på några av lå
tarna sjunger att vi är 16 år gamla, men det var vi 
ju när vi skrev dessa låtar. Det kanske är därför de 
tror att vi är så unga, påpekar Dacream. Men jag är 
23 år och Pegion är 22 år. Så det så. 

Vi träffas en vardageftermiddag på ett cafe vid 
Stureplan. Dacream är klädd i en träningsoverall, 
en stor vit jacka och en svart egendesignad mössa 
med Ad dis Black Widow insytt på sidan. Hon är oer
hört söt. Men ser liten och skör ut, på gränsen till 
blyg. Och det är svårt att tro att det är samma tjej 
som sjunger "tonight is the night to get horny" på en 
av skivans låtar. 

Med sig har hon Pigeon som är i Stockholm på 
snabbvisit. Han bor egentligen i Göteborg, men har 
nu kommit upp till storstan för att jobba med grup
pens andra singel som förhoppningsvis ska komma 
ut under våren. 

-Det har tagit mer än ett år att få ut singel num
mer två från albumet, berättar Dacream. Det är så 
mycket strul hit och dit. 

Men snart skall den alltså ligga ute i skivhan
deln. "Split personality" heter singeln och är uppföl
jaren till hit-låten "Innocent". En låt som spelas fli
tigt på MTV för tillfället och som toppat singellistan 
i Österrike och sålt platina i Frankrike. Videon till 
"Innocent" är inspelad i en livsmedelsaffär i London 
och bland kundvagnar och varuhyllor ser man Da
cream i några intima scener tillsammans med en 
annan kvinna. Hennes flickvän kanske? 

-Nej, absolut inte, skrattar Dacream och berät
tar hela historien kring videon och tjejen hon krälar 
över. 

- Jag talade om för videoregissören att jag ville 
ha en tjej med i videon. När jag sedan kom till in
spelningsplatsen hade de inte letat rätt på någon 
tjej som kunde vara med. "Men vi har lite mjölk som 
du kan leka med", sa regissören när jag frågade var 
tjejen var. Jag vägrade att spela in videon så hela 
gänget fick ge sig ut på stan och leta reda på någon 
som kunde tänka sig att vara med, berättar Dacre
am. 

Videoteamet hittade en tjej som kom gående med 
sin pojkvän precis utanför affären och som gick med 
på att spela in scenerna i videon. 

- Hon fick 500 kronor för besväret. Och hennes 
pojkvän höll ett vakande öga på mig hela tiden, 
skrattar Dacream. 

Videon var en del av hennes komma-ut process. 
Hon har länge vetat om sin sexuella läggning, men 
skivbolagsfolk och andra förstå-sig-påare har sagt 
åt henne att inte prata så mycket om att hon är les
bisk. 

- De har sagt att det skulle förstöra min karriär, 
förklarar Dacream. Men jag har alltid varit ärlig 
och vill inte hymla om mina känslor. Kvinnor är det 
vackraste som finns och jag skulle må oerhört dåligt 
om jag gick och förnekade det inför alla och behöll 
det för mig själv. Jag är stolt över att vara lesbisk, 
säger hon och tillägger: 

- Och jag tycker det var underbart att Efva och 
Eva äntligen vågade komma ut. Jag såg löpsedeln 
och sprang in och köpte tidningen på en gång. Sedan 
lät jag Pigeon läsa vad som stod. Jag ville vara säker 
på attjag inte missuppfattat något, säger hon. 

Gay-livet i Stockholm vet hon inte så mycket om. 
- Jag hörde att det fanns en båt som man kunde 

gå till på söndagar, berättar Dacream. Och det första 
jag såg när jag kom dit var en massa hundar som 
gick omkring på scenen. Det var väl någon hundut
ställning eller något, skrattar hon. 

-Jag såg bara två tjejer på hela båten. Men jag 
gick fram till den ena och började prata med henne. 
Hon var jättetrevlig, minns Dacream, som för närva
rande är singel. 

-Jag hatar att vara ensam, säger hon. Jag måste 
hela tiden ha folk omkring mig. I'm a sharing per
son, tillägger hon. 

Hon drömmer om att få ett riktigt hem tillsam
mans med någon tjej. Och så vill hon börja plugga. 
Men att lära sig svenska är något hon har stora pro
blem med. 

- Dels är språket så svårt och dels låter jag så 
oerhört dum när jag pratar så alla bara skrattar åt 
mig, säger hon varpå Pigeon som sitter och lyssnar 
börjar skratta hystersikt. 

- Du ser, säger hon. Jag behöver inte ens säga 
något så börjar de och skratta. 



Jag tycker det var 
underbart att Efva och Eva 
äntligen vågade komma ut. 
Jag såg löpsedeln och 
sprang in och köpte 
tidningen på en gång. 
Sedan lät jag Pigeon läsa 
vad som stod. Jag ville 
vara säker på att jag inte 
missuppfattat något 

Dacream är född i Iran. 
Där bodde hon till och från 
under sin uppväxt, men hon 
har även bott i Etiopien och 
tillbringat flera år i USA. 
- Jag har flyttat runt i hela 
mitt liv. Precis när jag känt 
mig hemma och fått kompisar 
på ett ställe så har vi flyttat 
igen. Min mamma jobbar 
nämligen med en internatio
nell teatergrupp som reser en 
hel del så jag har aldrig bott 
tillräckligt länge på ett och 
samma ställe för att kunna 
säga att jag har ett hemland, 
berättar Dacream. Och det är 
naturligtvis jobbigt. Det finns 
till exempel inte något språk 
som jag kan prata flytande. 
Jag pratar lite Farsi, lite 
Amarinia och ytterst lite 
svenska, säger hon. 

Under intervjun pratar vi 
engelska. Det är det språk 
hon behärskar bäst, men det 
hörs ändå att hon bryter. På 
vad vet hon knappt själv. 

-Ibland när jag vill förkla
ra något eller kommentera 
något så vet jag inte hur man 
säger det. Det kanske är svårt 

att förstå, men det kan vara 
oerhört frustrerande när man 
inte vet vad något heter. 

Pigeon och Dacream är 
som syskon. De träffades i 
Oakland, USA, när de var 5-6 
år gamla. Eftersom de hade 
samma intresse för musik 
började de jobba tillsammans 
och när Pigeon och hans bror 
flyttade till Sverige kom Da
cream efter något år senare. 

- Många tror att vi är ett 
par, kommenterar Dacream. 

När hon inte jobbar med 
musiken brukar hon koppla 
av hemma med att läsa böck
er. Hon är galen i böcker och 
tillhör bibliotekets flitigare 
besökare. Eller så tittar hon 
på TV. Helst Travel Channel. 

- Det är så skönt när de 
visar något resereportage och 
man kan drömma sig bort till 
något varmt land. Särskilt 
när man vet att det är minus
grader ute. Ibland när det ex
empelvis visas något resepro
gram från Hawaii låtsas jag 
att jag dansar omkring på 
stranden med öns alla söta 
tjejer. 

Namn: Da
cream. 
Ålder: 23. 
Familj: 
Mamma och 
pappa. 
Musik: "Wai
ting to Exha
le", filmmusi
ken till "Hål
laAndan". 
Film: Woody 
Allens filmer. 
TV: Travel 
C hann el. 
Mat: Ketfo 
(Etiopisk 
rätt). 
Resa: Någon
stans jag al-

drig varit. "A deep in the bush place". 
Kläder: Sån't som passar ens personlighet. 
Radio: P3:s "Soulcorner". 
Bok: "Africas Daughters", skriven av 300 olika författare. 
Gråter: Ofta! 
Skrattar åt: Allt! 
Förebild: Vanliga männsikor som verkligen vill någonting och 
kämpar för det och sedan lyckas. Det ger mig inspiration! 
Hon är snyggast i världen: RuPaul. 
Han är snyggast i världen: RuPaul. 

Danceforl.ife 12- 13 a pr i l 

Efva Lilja Dansproduktion 
Ur mörkret· 26-28 april 
MED KU NGLIGA TEATERNS BALETT OCH 
STOCKHOLMS BLÅSARSYMFO NI KER. 

Remote 
Contro l 
The Solo Project 
4-5 maj 

Per Jonsson 
... ett fromtido 
mysterium ... 
10-13 maj 

ANGELSIN 
AMERICA 2 
NU ÄR DEN HÄR DEN GRIPANDE 
PREMIÄR P Å KLARASCENEN 19 APRIL 
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j 
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Regi: RICHARD GONTHER. I rollerna: Stefan La .~""''l.<ll , 
Anna Pettersson, Michael Nyqvist, Johan H:st)n 
Ingela Olsson, Jonas Falk, Lamine Dieng, lle 
Marian Gräns och Bo Samuelson. 

BILJETTER 08 -700 04 00 
BoKA SJÄLV 08-700 04 90 
UNGD. Prus T.o.M. 25 AR 80:-
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Under den lugna ytan samlas de. l skydd av mörkret väntar de. När du minst anar det går de till attack. 

De finns överallt ocd kallar sig Aggro Queers. Året är 1996. 

Modeller ur Jurrasic Divas: Lunkan Lundström, Tomas Hansson, Tomas Malmros, Leo Berglund och Kenny Lex€m. Kläder: Kenny Lex€m och Leo Berglund, Ide 

och styling: Jon Voss och Kenny Lexen. Foto: Peter Knutson, fotoassistent: Mats Alkefjäll. Paintballgevär från American Paintball Game AB, Upplandsg. 9. 
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Carlsohn i M Butterfly. 

l:(l]~b9 ~;j l CARLSOHN 

D 
et finns andra kändisar än 
Eva & Efva och Mark & 
Jonas som gått ut öppet. 

Till exempel sångaren och skåde
spelaren Richard Carlsohn. Den 
14 april ger han två vårkonserter 
tillsammans med Marianne 
Mörck och Myrra Malmberg, 
Malmö Gosskör och Malmö 
Brandkårs Musikkår. Biljettin
fo:040- 342864 [J){ 

Revenge® 
~lUL IHlA. Otal 

FOTOGRAFER,STYLISTER, 
MAKE UP ARTISTER, 
MODELLER & ANDRA 
KREATIVA KILLAR OCH TJEJER. 
RING ELLER SKRIV. 

DE 
SIG~~RI< 

EtiNG 
REVEN GE® 
BOX 4 l 05, l 02 62 STOCKHOLM 

08-720400 

TISDAG 2 APRIL 
Kulturcafi~ på Indigo, 19-22.30. 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
61199 62. 

TORSDAG 4 APRIL 
Wunderground. Ra ve på Indigo 
00.30 - 8.30 (natten till fredag) 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
611 99 62. DJ Klaus B, Karl Axel 
Eissler & Finn of Tomland 
Leather & Lace på Empire 23-03. 
Pälsgatan l , Helsingborg. 042-12 
35 32. Dresscodekväll för både kil
lar och tjejer. Gummi, lack, läder, 
spets eller jeans. 
Bikupan Bisexuella träffas på In
digo 19-22. Monbijougatan 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 

FREDAG 5 APRIL 
Jubileumshelg på Indigo 22-03. 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
611 99 62. Dragshow med 2 Tons 
OfFun. 

LÖRDAG 6 APRIL 
Jubileumshelg på Indigo 22-03. 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. Show med Lili och Susie. 
DJ Lenny på 4:an, 22-03. Snappe
ropsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 
Empire Disco 23-03. Pälsgatan l , 
Helsingborg. 042-12 35 32. 

SÖNDAG 7 APRIL 
Jubileumshelg på Indigo 21-03. 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
611 99 62. Karaoke med Katarina 
Larke. Disco efter midnatt. 

ONSDAG 10 APRIL 
Empire Kvällscafe 19-22. Pälsga
tan l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Wilde Pub Alternativet till kår li
vet. Gaystudenter träffas 20-24. 
S:t Månsg. 23, Lund. 046-15 71 34. 

Rikard Wolff uppträder på Mejeri
eti Lund 

TORSDAG 11 APRIL 
Tjejcafe på Empire, 19-22. Pälsga
tan l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Rikard Wolff uppträder på Kon
serthuset i Helsingborg 

FREDAG 12 APRIL 
DJ Pracha på Indigo, 22-02. Mon
bijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 

LÖRDAG 13 APRIL 
SLM, 22-02. Indigos lilla bar, Mon
bijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 
Pub 22-02. Indigo, Monbijougatan 
15, Malmö. 040-611 99 62. 
DJ Gerry på 4:an, 22-03. Snappe
rupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 

TISDAG 16 APRIL 
Kulturcafe på Indigo, 19-22.30. 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
61199 62. 

TORSDAG 18 APRIL 
Dansk afton på Zoo Bar, 20-24. 
S:t Månsgatan 23, Lund. 046-15 
71 34. Jens Roed berättar om ar
betet och planerna inför somma
rens Europride i Köpenhamn. 
Bikupan Bisexuella träffas på In
digo 19-22. Monbijougatan 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 

FREDAG 19 APRIL 
DJ Micke G på Indigo, 22-02. Mon
bijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 
Pub Ampere på Empire 18-22. 
Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 
35 32. 

LÖRDAG 20 APRIL 
Aprilfest, 21-01. S:t Månsgatan 
23, Lund. 046-15 71 34. Vårfest 
med Ekho Syd och RFSL Lund. 
International Song Contest 22-
02. Indigo, Monbijougatan 15, 
Malmö. 040-611 99 62. För andra 
året anordnar Malmö sin egen -
högst lokala - version av Eurovi
sionsschlagern. DJ Mika. 
DJ Lenny på 4:an, 22-03. Snappe
ropsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 
Empire Disco 23-03. Pälsgatan l, 
Helsingborg. 042-12 35 32. 
Dansdagar 96. 12.00 dansmani
festation på stortorget (fri entre). 

Info l :C, ;j ~~l FYRAlRSFESTIVAL 

tö d l 
dagarna fyra (4-7 april) firar 

Indigo sitt fyraårsjubileum. På 
natten mellan torsdag och fre

dag börjar det med Rave. Wun
derground heter den nya klub
ben som kommer att ha öppet än
da fram till åtta på morgonen. 

Fredag och lördag är det 2 
Tons of fun respektive Lili och 
Susie som står på scen, för att på 
söndag följas av Katarina Lar
kes karaoke-kväll. 

För den som inte festat till
räckligt bjuder Indigo på mer. För 

Förening för hivpositiva i södra Sverige 

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

- Temakvällar och kurser 
- Resor, utflykter, fester och andra aktiviteter 

andra året anordnar man till ex
empel sin alldeles egna lokala in
ternationella melodifestival. Fjolå
rets vinnare "4 Non Nuns" har lo
vat att försöka följa upp succen. 

Även Mon Bijou 40 carat 
satsar under april. Surprise he
ter bandet som ska spela covers 
från 60- fram till90-talet. 

Helt nytt är kultureafet som 
varannan tisdag ska bjuda på fö
reläsare och annat kulturellt som 
har med homo- och bisexualitet 
och göra. 

I Helsingborg satsar man 
istället på läder och spets för både 
tjejer och killar den 4 april. En an
nan nyhet är shoppingcafet på lör
dagseftermiddagarna där man 
kan ta igen sig efter köporgierna i 
city. 

I Lund, till sist, har numera 
Zoo bar öppet varenda torsdag. 
Tjejerna kan dessutom se fram 
emot en specialkväll den 27 april 
då det blir trumkväll med musik 
från Afrika och Indien. Ta med en 
egen trumma, eller kom bara dit 
och dansa. 27 april är datumet. 

RogerWilson 

Dag för dag 
MÅNDAG 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 12-15, AA Gay

: grupp 19.30-21.00 
·Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 040-61199 62. Cafe 12-16 
DareFosievägen 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-18. 

TISDAG 
· Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 12-15. 
Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. Cafe 12-16. 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-18. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz. 18-18.30. 

ONSDAG 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 12-15. 

.1ndlgo,Monbijoug.15,Malmö. 040-61199 62. Cafe 12-16. Pub 21-24. 
' Dare, Fosiev. 2'7, Malmö. SIM-shop & cafe 11-18. Medlemsklubb 19.30 

TORSDAG 
Pub Barbie Torsdagspub på 4:an. 21-24. Snapperupsgatan 4, Malmö. 

. 040-23 03 11. 
' Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 12-15. 
Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. Cafe 12-16. 

. Zoo Bar, S:t Månsgatan 23, Lund. 046-15 71 34. 20-24. 
:Dare, Fosievägen 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-18. 

FREDAG 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 12-15. 
Puh22-02. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62. Cafe 12-16. Disco 22-02. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-18. Medlemsklubb 19.30. 

LÖRDAG 
. 4:an, Snapperupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. Disco 22-03. 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Shoppingcafe 12-16. 

. Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. Temakväll eller p u
; bar varje lördag. Se kalendariet för mer info. 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-15. 

;SÖNDAG 
· Qpldo, ungdomscafe på Indigo. Monbijougatan 15. Malmö. 040-611 99 
62. Kaffe & kaka- No Booze. 18-21. 
Cafi Gan, 19-22. S:t Månsgatan 23, Lund. 046-15 71 34. 

' Malmö Gay Radio 89,2 MHz 20-21. 

E n vårvinterkväll är det ovan
ligt trångt i den underjordis
ka gympasalen på Friskis 

& Svettis i Malmö. Bland alla 
vanliga motionärer trängs en mas
sa vältränade unga män med bok
stäverna IFK Malmö över sina 
bringor. Mot slutet av passet lju
der Rikard Wolffs sonora stäm
ma till franskt dragspel genom 
den nu varma och svettiga loka
len: 
" ... jag känner en hand i mitt 
skrev l Kära far, kära mor l Jag 
har nu kommit fram till Paris ... " 
och plötsligt är handbollspojkarna 
som bortblåsa. Inte berodde väl 
det på Wolffs homotema, väl... nä, 

det gjorde det nog inte. 
Friskis & Svettis i Malmö 

finns på Barkgatan 24 i Möllev
ången. Tel 040-6115722. Många 
bra ledare. I sommar gympar man 
i Pildammsparken och på stran
den vid Ribersborg. Rikard Wolff 
uppträder 1014 (Mejeriet i Lund), 
1114 (Helsingborgs Konserthus), 
1314 (teatern i Halmstad) och 2714 
(Parkteatern i Kristianstad). Bil
jetter: Julius biljettservice 
046-147888. IFKMalmö har Bal
tiska Hallen som hemmaarena. 
Fotbollen håller till på Malmö 
Stadion. Biljettköp vid insläppet. 

Dodo Parikas 

SKANES STÖRSTA GAYSTÄLLE, INDIGO, MONBIJOUGATAN 15 MALMÖ, INFO 040-61199 
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19.30 "Duo 2" +nytt verk med 
Kajsa Giertz och Bo Arenander på 
Dansstationen där det 22.00 blir 
Gårsdhappening med Su En Bu t
ho Company. 

SÖNDAG 21 APRIL 
Cafe Gan, 19 - 22. S:t Månsgatan 
23, Lund. 046 - 15 71 34. Eva 
Eklund och Lena Söderquist från 
Noaks Ark, Malmö berättar om 
volontärarbete och N oaks Arks 
verksamhet. 
Dansdagar 96. Dansstationen, 
Norra Vallgatan 28 040-122507. 
Åsa Unander-Scharin och Maria 
Mebius-Schröder dansar 19.30. 

MÅNDAG 22 APRIL 
Dansdagar 96. Dansstationen, 
Norra Vallgatan 28 040-122507. 
Bronja Novak och Dansgruppen 
Floke från Göteborg dansar 19.30. 

TISDAG 23 APRIL 
Dansdagar 96. Dansstationen, 
Norra Vallgatan 28 040-122507. 
"Skånska koreografer i exil": Inge
la Santesson och Helena Franzen 
visar sina danser 19.30. 

ONSDAG 24 APRIL 
Empire Kvällscafe 19-22. Pälsga
tan l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Wilde Pub Alternativet till kår li
vet. Gaystudenter träffas 20-24. 
S:t Månsgatan 23, Lund. 046-15 
7134. 

TORSDAG 25 APRIL 
End-Up 21.30-02. House & Techno 
på Indigo, Monbijougatan 15, Mal
mö. 040-611 99 62. Deep House/DJ 
Joe, Detroit Techno/ DJ Jan. 
Tjejcafe på Empire 19-22. Pälsga
tan l, Helsingborg. 042-12 35 32. 

FREDAG 26 APRIL 
Partymusic med DJ Jonny på In
digo, 22-02 . Monbijougatan 15, 
Malmö. 040-61199 62. 
Dansdagar 96. Dansstationen, 
Norra Vallgatan 28 040-122507. 
De skånska koreograferna Gunnel 
Erlander, Abigail Gibson, Diana 
Blomgren och Lotta Lagerström 
på Dansstationen 19.30. 

LÖRDAG 27 APRIL 
SLM på Empire 23-03. Dresscode. 
Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 
35 32. 
Kvinnofest i Lund, S:t Månsgatan 
23, Lund. 046-15 71 34. Dancing & 
Drumming. Indisk och afrikansk 
trummusik. Afrikansk mat kl18. 
DJ Gerry på 4:an, 22-03. Snappe
rupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 
Mon Bijou 40 Carat. 22-02. Mon- w 

bijougatan 15, Malmö. 040-611 99 ~ 

62. Covers från 60 till 90-talet, live ~ 
med gruppen Surprise. DJ Ulla. g 
Dansdagar 96. Dansstationen, 
Norra Vallgatan 28 040-122507. 
Gästspel från Barcelona klockan 
19.30: "Solos" med Cesc Gelalbert. 
Rikard Wolffuppträder på Parkte
atern i Kristianstad 

SÖNDAG 28 APRIL 
Dansdagar 96. Dansstationen, 
Norra Vallgatan 28 040-122507. 
Dansteatersport med köpenhamn
ska ricketts dance co + svenska 
dansare, Föreställningen börjar 
19.30 

MÅNDAG 29 APRIL 
Dansdagar 96. Lunds stadstea
ter. Festivalen avslutas i Lund på 
den "Internationella dansdagen". 
Gästspel från Paris: Carolyn Carl
son med "Vu d'Ici" 

TISDAG 30 APRIL 
Wunderground Ra ve på Indigo 
00.30 - 8.00 (natten mot onsdag). 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
611 99 62. DJ Jorg (DK) & Jan. 

l u [l ~9 l :f:1. GIFTIGT l 
HELSINGBORG 

D 
Detta är giftigare än La 
Cage aux Folies, och min
dre av glittershow. I histo

riens ena vågskålligger bilden av 
bögars lidelse för glamour, suktan
de efter heteromän, rädsla för 
kvinnor och mammabundenheten. 
I den andra finns människans för
måga till nya insikter och 
mötet/kärleken mellan två män
niskor i en omöjlig situation. Det 
väger över till den senare vågskå
len. 

Föreställningen är sevärd, 
men något ojämn. Dan Kandeli 
är utmärkt som Molina, med en 
röst som bär. Han gör den fjollroll 
Molina valt fullt trovärdig utan 
några övertoner. Samspelet mel-
lan honom och Antonio di Ponzi
ano (Valentin) fungerar väl, fast 

G 
erry har varit DJ i 6 år, 
nästan uteslutande på Mal
mös olika homohak. 

Numera trogen 4:an där han träf
fas varannan lördag. Då blir det 
mest house och disco och bli inte 
förvånad om det slängs in en Ky
lie Minogue mitt i alltihopa. Allt 
från 70-talet fram till idag duger, 
men önskeremixen skulle vara en 
housemix av Agnetha Fälth
skogs Doktorn. 

man önskar mer pondus åt hans 
politiske fånge. Kajsa Ernst i 
vampfodral och silverbyxor som ~ 
spindelkvinnan spelar effektivt på ~ 
kontrasten mot scenografen Ivar ~ 
J ungs svartgrå plåtdekor. Extra 

" w 
z 
"' > 

HYPECHART: 
l. ABBA- Mamma Mia (fioor fil
ler), 2. Candy Girl- Wham Barn 
(12" -mix), 3. Diana Ro ss - I Will 
Survive (House Mix), 4. Living 
Joy- Dreamer (Rollo Mix), 5. 
Todd Terry- Weekend (dancing 
divas mix), 6. Baby D - So Pure 
(greed mix), 7. Wu Soul- Hide-a
way (experience remix), 8. Taylor 
Dayne -Tell It To My Heart (96-
remix), 9. Berri - Shine Like a 
Star (Johnny Viciousmix), 10. Al
catraz - Give Me Luv. IJX 
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> 

"' " 
o ... 
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plus för hejdlöst kitschigt utspel 
med Ernst som rysk kabaretsång
erska 1917. 

Dodo Parikas 

IIJ!1~biMÖT VAREN MED DANS 
P å Skånes Dansteater är det Nordisk Vår på Storan i 

Malmö (gamla stadsteatern, premiär 30/3). På nor

dens största scen dansas verk av tre nordiska koreo

grafer: Kantra av svenska Eva Franzen om kvinnlig styr

ka, norskan lngun Bjernsgaards Ultimate Ophelia, en ny

tolkning av shakespears Ofeliafigur och finska Ari Ten

hulas Loose Ends, en freudiansk skräckhistoria i nutida 

japansk miljö. 

Dansstationen kör Dansdagar för sjunde gången, nu i 

samarbete med Skånes Dansteater. Inledning på stor

torget i Malmö 20/412.00, sedan sex föreställningar på 

Dansstationen och avslutning 29/419.30 med Carolyn 

Carlsons Vud'lci på Lunds stadsteater (se kalendariet). 

o ... 
o 
~ 

"Inga tjejer, bara hela jävla bögvärlden", kommenterar Katarina Larke 
TV-publiken för hennes TV program "Mycket mera män". 

l U il l]~ 1- LARKE PI PLATS 

l 
april finns chansen att se Mal
möprofilen Katarina Larke i 
sitt rätta element - homo-klub

ben. Idag är hon kanske mest 
känd som nattklubben Etages all
tid lika entusiastiska karaoke
värdinna, eller som kvinnan som 
vällustigt presenterade snopp-TV 
på kanal 6. Eller som klubbvärd
inna på klubbarna Ove's och Tun
neln. Men det var inom gayvärl
den allt började. 

Från att som alldeles för ung 
tonåring försöka smita in på Gay
House, till att vara en av profiler
na på legendariska Trocadero, 
skrålande "Summertime" i piano
baren. 

Sedan blev hon dragqueen och 
gav sig ut på små turneer med 
gruppen Playrna tes. Ett av pa
radnummerna var Jennifer Hol
lidays "I' m telling you". 

"Innan Lindarw. Men utan 
hans figur och kläder". 

Även på sistone har hon stått i 
centrum i homo-världen. Som pro
gramledare för snopp-TV på TV6 
där hon presenterade filmer med 
strippande män. 

-Det var ju tänkt som ett 
kvinnoprogram, men jag visste ju 
exakt vem som skulle se det. Inga 
tjejer, bara helajävla bögvärlden, 
säger hon och ser förtjust ut. 

Fler snopp-TV program blir det 
inte. Filmerna har tagit slut. Men 
Katarina verkar ha otaliga pro
jekt på gång, även om hon måste 

vänta ett tag med planerna på en 
barn-dragshow tills hennes tvååri
ga son vuxit till sig lite. 

Det närmaste året kan det bli 
roller inom såväl film som teater 
om allt går i lås, men Malmö lär 
hon inte släppa taget om. Det är 
här hon trivs, det är här hon vill 
bo. Även om nöjeslivet går i vågor. 

-Det känns som om Malmö är 
inne i en mellanperiod. Alla vän
tar på att det ska hända något 
nytt. Vad som kanske skulle behö
vas är ett nytt Trocadero. 

Då var folk mycket mer extre
ma och vågade leva ut på ett an
nat sätt än idag. Allt var mer ac
cepterat, transor blandades med 
kostymmänniskor. Sedan ordnade 
alla in sig i olika fållor, men jag 
hoppas att vi är på väg tillbaka till 
det mer gränsöverskridande igen. 

Till karaokekvällen på Indigo 
kommer Katarina att lägga om re
pertoaren någotjämfört med Eta
ge. Inte så mycket allvarliga kär
leksballader utan mer gammal 
svensktopp. 

Även om hon inte är på homo
ställen lika ofta idag som förr så 
har hon inga problem med att 
känna sig hemma. 

- Är jag ensam i en okänd stad 
försöker jag alltid hamna på ett 
gay-ställe. 

Där är det inte så stelt, där 
kanjag alltid lära känna nytt folk. 

RogerWilson 

o 

NORDISK VAR 
TR E N O RDI SKA KO RE OG RAF ER 
PÅ N O RD EN S STÖ RSTA SCE N 

HELENA FRANZEN 

INGUN BJ0RNSGAARD 

EI TE A TE lt:·J 
ARI TENHULA 

GUIDEN· 
O.CHO UI J 

BlUETIE R 
MAlMÖ 040 - 20 85 00 
LUND 046 - l 3 14 15 
JUUUS 046 - 14 78 88 
FAXBESTÄLLNINGAR 040-20 84 79 

skånes dansteater 
på STORAN med 

Malmö Musikteaters Orkester 
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Disco/Bar /Cafe 
DISKOTEK 
After Dark, Studiestrrede 31 
Tfn: ( +45) 33 11 06 20 
Onsdag 23-04, torsdag kvinnok
väll21-04, fredag & lördag 23-06. 
Metro Studiestrrede 31 b. Tfn: 
( +45) 33 11 06 20. Endast män fre
dag och lördag 23-? 

CHRIS' FILMS 
ENGELSBORGVEJ 1, 1 tv 

DK - 2800 LVNGBV 
DANMARK 

PRESENTS: 

3 000 GAV-SEX FILMS 

GRATIS 
BESTÄLL SlOR KATALOG 

MEDFLOITA 
VÄLKOMSTERBJUDANDEN 

ALLTID SUPERERBJUDANDEN 
TILL LÅGA PRISER 

SAMTUGA NYA RLMER 
ALLAÄMNEN 

SERVICE FRÅN START 
TILLSLUT 

TLF (00945) 45 93 54 30 

FAX (00945) 45 93 92 25 

Geomarlix Rådhusstrrede 4 
Tfn: (+45) 33 11 77 35 
Dagligen 22-02 

BARER 
Amigo Bar Sch!1lnbergsgade 4 
(Frederiksberg). Tfn: (+45) 3121 
49 15. Dagligen 22-05, eventuellt 
längre. 
Babooshka Turesensgade 4 
Tfn: ( +45) 33 15 05 36. Mestadels 
lesbiska, öppet dagligen 16-01. 
Can CanjWhy Not, Mikkel Bryg
gersgade 11 Tfn: (+45) 33 1150 10. 
Öppet måndag-fredag 14-02, lör
dag och söndag 11- 02. 
Centralhjfitrnet, Kattesundet 18 
Tfn: (+45) 33 1185 49. Öppet dag
ligen 11-01 utom lördag då man 
har öppet 05- 12 och 15- 01. 
Cosy Bar, Studiestrrede 24 
Tfn: (+45) 33 12 74 27 
Dagligen 23-07 
Geomarlix Rådhusstrrede 4 
Tfn: ( +45) 33 11 77 35 
Dagligen 18-02. Lördagar och sön
dagar dessutom 05-10 
Masken Bar, Studiestraede 33 
Tfn: ( +45) 33 91 67 80 
Dagligen 16-02, Lördagar och sön
dagar dessutom 5-10 
Men·s Bar, Teglgårdsstrrede 3 
Tfn: (+45) 33 12 73 03 
Dagligen: 15-02 

:Finns Pension 
l3strc Strandvaj 63 · DK-9990 Skagen ·Danmark 

T/f. (+45) 98 45 01 55 

Åbent hele aret (ncesten) 

Copenhagen•s Gay Hotel 

Never Mind, NI1Jrre Voldgade 2 
Tfn: (+45) 33 1133 08 
Dagligen 21-05, fredagar eventu
ellt längre. 
Sebastian Bar & Cafe Hysken
strrede 10. Tfn: (00945) 33 32 22 
79. Öppet alla dagar 12-02 
SLM, Studiestraede 14, Tfn: (+45) 
33 32 06 01. Fredagar 22-04. Vissa 
lördagar specialkvällar, ring för 
program, Obs! medlems-klubb och 
dresscode. 

CAFE 
Atlas Bar, Larsbji1Jrnsstrrede 18 
Mixat vegetariskt cafe, öppet dag
ligen 10-24. 
Cafe Intime, Allegade 25 (Frede
riksberg). Tfn: (+45) 38 3419 58 
Mixat cafe öppet dagligen 17-02, 
lördagar 20- 02. 
Krasnapolsky, Vestergade 10 
Tfn: ( +45) 33 32 88 00 
Mixat cafe. Dagligen 12-05. 
Stedet, Lavendelsstrrede 13 
Tfn: ( +45) 33 93 92 98 
Mixat cafe/resturang 
Måndag · Lördag 12-23 
Latino, Gothersgade 113, Tfn: 
(+45) 33 14 27 93 
Mixat cafe/resturang 
Måndag - Lördag 11-23 
Söndag 11-19 

I:[I}UU BOKA NU! 

R 
esebyrån som officiellt ord
nar bokningar på centralt 
belägna hotell i samband 

med Europride är Lifestyle Pri
de, Studiestrrede 31b, l, DK-
1455, Köpenhamn K Telefon/fax 
+45-33914377. Hotellrum finns i 
prisklasserna DKK 425-1665 för 
enkelrum, 550-1890 för ett dub
belrum, 675-825 för tre personer 
och 830-1100 för fyra personer i 
ett rum. Frukost och dricks ingår, 
liksom ett informationspaket om 
Europride. 

Biljetter tilllördagens avslut
ningsfest i Forum kan även bokas 
(DKK 400:-), vilket rekommende
ras av arrangörerna. 

För eventuell privat inkvarte
ring kontakta: Indkvarterings
gruppen, Capenhagen Pride Asso
ciation, Studiestrrede 31b, 3. sal, 
DK-1455 Köpenhamn. +45- 33 91 
9496, fax +45-33919495 . E-post 
europride@inte.uni-c.dk (dit kan 
du också i Skåne höra av dig om 
du vill erbjuda/hyra ut sovplats 
under Eurorpide). 

Europride öppnar egen rums
hotell-campingförmedling på Co
penhagen Tourist Information, 
Bernstoffsgade l. Öppet enbart 
under Europride 21-30 juni. IJX 

·Ho te/ Wind s or 
Frederiksborggade 30 OK -1360 Copenhagen K 

Tel:+45 3311 0830- Fax:+45 3311 6387 
VIsa • Master • Eurocard Access 
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U 
nder Europride ordnas en 
dans- och teaterfestival 
med deltagare från hela 

världen: engelsmannen och kaba
retartisten Mark Bunyan, hol
ländska Oddgirl Theatre, Rapid 
Fleury och Lesbian Unlimited, 
den grekiska regissören Christia
na Lambrinidis presenterar den 
grekiska myten om kärleken mel
lan Orestes och hans bror, finska 
dansteatern ERI framför nummer 
ur olika föreställningar. Joel An
gelino, känd från den kubanska 
gayfilmen "Jordgubbar och cho
klad", kommer att framföra en 
monolog ur filmen på spansl,ta. 
Från Storbritannien kommer 
även den brittisk/nigerianska poe
ten Patience Aga bi med en ex
pressiv poesishow. 

Danmark ställer upp med 
Saw Red Theatres "Lisbon Tra
viata" om kärlek och opera. An
dreas Bengtsson från Göteborg 
spelar sin dockteaterversion av 

l~!lll]~ STOCKHOLM 
VILL OCKSl! 

l 
nspirerade av köpenhamnska 
Europride arbetar en grupp ak
tivister i Stockholm på att få 

evenemanget i samband med att 
Stockholm är kulturhuvudstad 
1998. Den 24 april19.00 träffas 
man på Klubbrummet i RFSL-
Huset på Sveavägen 57. IJX 

Becketts "I väntan på Godot" 
(Gogo och Didi). De två männen i 
pjäsen är ett gaypar som under 
pjäsens gång infekterar varandra 
med hi v. "I väntan på Godot" är 
väntan på terminalstadiet, säger 
Anderas till QX. Stycket har i två 
år spelats på figurteaterfestivaler 
i Europa. Även Teater Gany
med från Göteborg kommer att ge 
en kabare. 

Dodo Parikas 

Göteborgaren Andreas Bengtsson 
turner Europa runt med sin dock
föreställning baserad på Beckets l 
väntan på Godot. Här ovan en av 
dockorna. 

INI!] KNUD Pl SEBASTIAN 
K nu d Vesterskov är en av Danmarks mesta allkonst

närer; film, skådespeleri, rockmusik och fotografi 

ingår i hans uttrycksmedel. Hans bilder visas från den 5 

april fram till den 23 maj på Sebastian bar och cafe, 

Hyskenstrcede 10 i Köpenhamn. Håll även ögonen öppna 

efter hans nya film "Stolen Moments" som visades på 

Berlins filmfestival. IJX 



[l!HART & BAGELS 

A
pelsingula väggar och 
färgstark konst möter dig 
på Kungsholmens nya 

mixade kafe. Bland ett dussintals . 
sittplatser kan du avnjuta smas
kiga hagels, nybakade pajer, ame
rikanska brownies och andra ka
kor till hyfsade priser tillsammans 
med en mycket trevlig personal. 

Dick Farmer är som gjort för 
en avkopplande stund, kanske ef
ter en hektisk helg. 

Under våren kommer uteser
veringen igång och läget, i närhe
ten av Rålambshovsparken gör 
det bekvämt att kombinera mack
or och läsk med sol och bad. 

Om kafets utsmyckning lockar 
kan den som vill köpa med sig 
rubbet hem. 

Glada gays, tanter och espres
sodrickande italienska farbröder 
ser till att Dick Farmer får en 
mysig atmosfär. 
Dick farmer, Drottningholmsv. 9. 

Jens Jonsson 

Nu startar vi en 
snakkegrupp för 

kvinnor ... 
som kan ge oss det där 
som vi alla behöver: 
• någon att prata med 
• träffa nya vänner, värme 

och tillgivenhet. 

Alla som är intresserade av andra 
människor passar i en snakke
grupp. Men om du har så mycket 
egna bekymmer att du inte har 
plats för några andra, så bör du 
nog söka annan hjälp först. 

Vi träffas vid tre tillfällen, där 
vi efter, om önskemål finns, kan 
bestämma nya tider att träffas 
på. Anmäl dig nu och se till att 
du kan komma alla ·tre 
inledningsträffarna. 

V årens inledningsträffar blir: 
1ll4, 18/4, 25/4, kl 18.30. 

Anmäl dig genom att ringa 
eller skriva till: 
Marie Mikaelsson-Johansson 

eller Ann Colleen. 

RFSL-rådgivningen 
Box 450 90, 104 30 Stockholm 
08-736 02 19' 08-736 02 lO 
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IIIIU!W*I EVAS NYA HEM opolitiska skinheads. Kolla in s/main.html.Via dessa hittar du 
adressen: sen vidare ut i mediamyllret. N ågra adresstips till nätet: http://www.algonet.se/-agorala Vi har fått några frågor om 

Att Eva Dahlgren och Ef- dalada.htm gay chatlines på nätet. Jo det finns 
va Attling gift sig har na- Mer gayorienterad musik a la en svensk också med irk-adressen 

turligtvis uppmärksammats på Queer Core och annan ung queer- gay.se Den är dock hårt censure-
nätet!Internet. En tysk sida ägnar relaterad information hittar du rar av operatören, som vägrar 
sig åt Dahlgrens material. Via den på: http://arts.ucsc. edulsquare- släppa igenom snuskprat. Annars 
Dahlgrenska sidan kan man så pegs/home.index. html är http://www.webpersonals. 
surfa vidare till hemsidor för de Gaypressen världen över har com/date/subdex.html, med 
flesta av världens musicerande egna hemsidor - en bra möjlighet vanliga hederliga kontaktannon-
flator. Adress: http://www. ham- att se vad som händer nöjesmäs- ser ett bra tips för den som söker 
burg. netsurf.de/-indina.beu- sigt såväl som politiskt. Neder- livskamrater eller tillfälliga mö-
che/ Eval.html ländska varannanveckotidningen ten. 

Direkt till Melissas fan-club Gay Kran t har adress: 
sida kan man gå genom att skriva: http://www.gayworld.nl/gay- Jon Voss 
http://fanasylum.com/melissal krantlenglish/gkn-

Kvar i musikgenren kan vi english.html. Den amerikanska QX kommer löpande tipsa om bra 
tipsa om en sida för ska-musiken. klassikern och väl utförda tidning- adresser på nätet. Sänd oss dina 
Via den kan man sedan hitta vida- en the Advocate har adress: tips på mailadressen qx@bahn-
re ut för icke-rasistiska och/eller http://www.advocate.com/html ho f. se. IJX 

020-5 
Kompistelefon för stöd och informa iolfl 

till unga homosexuella tjejer och killar. 

Öppet måndag-torsdag kll9-22. 

MED STÖD AV RFSL & LANDSTINGET FÖREBYGGER AIDS, STOCKHOLM 

RFSL·Stockholms 
ungdomsverksamhet 
presenterar på 
begäran: 

Ett 

• 
tre 
dagars 
läger . 
bara 
för 

~-

ro 
l 
l 

Anmälningskostnad: 350:
Vi åker till Barnens Ö i 

Norrtäljes skärgård 

25-27 maj. 
Du får: 

Sovplats i flerbäddsrum 
under två nätter 

Nya vänner 
Nya insikter 
Nya kunskaper 
Nya myggbett 
Se bra filmer 

· Spela brännboll i högklackat 
Minnen du aldrig glömmer ... 

Säg into n oj, ,.g J A! 
Antagning sker huvudsakligen 
efter principen "först till kvarn" . 
Anmälningar från hela landet 
mottages! Olesekostnadertäcks 
inte av anmälningsavgiften.) 

Ring omedelbart till Jonas på 
RFSL-rådgivningen i Stock
holm om du vill veta mer, eller 
om du redan har bestämt dig 
för att åka med. 

PS -jo, det blir ett läger bara 
för tjejer. Efter sommaren. 
Och ett blandat i augusti! 
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28MARS 
Darling Desperados, Stockholms 
stadsteater. Gästspel från Malmös 
Fakiren IDansstationen av Dar
ling Desperados med pjäsen "Hol
lyroodfruar" 15.00. 

29 MARS 
Darling Desperados, Stockholms 
stadsteater. Gästspel från Malmös 
Fakiren IDansstationen av Dar
ling Desperados med pjäsen "Hol
lyroodfruar" 118.00. 
Bitch Girl, Kolings borg, fest för al
la kvinnor 21.00. 

30MARS 
Galleri K, Skånegatan 59,08-641 
36 80. 15.00 gör Päk.kos Gustaf, 
Ola Bäckström och Thomas Fah
lander en köksspelning i samband 
med utställningen Spelmansliv 
med bilder av Thomas Fahlander. 
Utställningen pågår till den 14/4. 
Darling Desperados, Stockholms 
stadsteater. Darling Desperados 
med pjäsen "Hollyroodfruar" 15.00 
och 18.00. 
Husl, Sveavägen 57, medlems
kväll fri entre före 23.30, sen 30:
för medlemmar. Show! 

31MARS 
Darling Desperados, Stockholms 
stadsteater. Gästspel från Malmös 
Fakiren IDansstationen av Dar
ling Desperados med pjäsen "Hol
lyroodfruar" 15.00. 

PANDA 
klubben 

för barn och 
ungdom 

WWF 
När du är intresserad 

av djur och natur! 

Ring 
08-624 74 00 

Världsnaturfonden WWF 
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MÅNDAG 1 APRIL 
Tupilak, Willy's Place, Renstier
nasgatan 15, 19.00. Kulturdiskus
sion med kultarbetarorganisatio
nen Tupilak. 

TISDAG 2 
Out & About, at the gay center, 
Sveavägen 57. International gay 
group meeting 18.00. 

ONSDAG3 
Seniorgruppen, Påskbord 15.00 
på Husls hylla. Föranmälan 
krävs, men kanske finns det något 
påskägg över! Info 08-209020. 

TORSDAG4 
Viking Bears, björnklubben för 
killar som 
gillar "björ
nar". Träff 
på Hjärter 
Dam,Pol
hemsg. 23. 
SLM, Woll
mar Yxkulls
gatan 18, 
08- 6433100. 
Easter Para
de,även 
torsdagsöp
pet på läder
klubben för 
att fira 
påsken, 
22- 02. 

FREDAG 5 
Gino, Birger 
jarlsgatan 
27, 
08-7917123. 
Gino besöks av DJ Dave Clark. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Easter Parade fort
sätter. Medlemsklubb för läderkil
lar, dresscode gäller, öppet 22-02. 

LÖRDAG& 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08- 6433100. Easter Parade med 
disco på läder klubben. Medlems
krav och dresscode gäller. 

SÖNDAG7 
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Easter Parade avslu
tas med en brunch 15.00 på läder
klubben. Dresscode gäller. 

TISDAG 9 
Teater Henna, Kommer snart, Te
ater Pero, Sveavägen 114, premiär 
för denna lesbiska komedi i afton 
19.00. 08-6129900 

TORSDAG 11 
Snakkegrupp, RFSL-Stockholm 
startar snakkegrupper 18.30 för 
kvinnor. Info Ann Colleen eller 
Marie Mikaelsson~ohansson på 
te! 08- 7360219. 

FREDAG 12 
Palladium, Kungsgatan 67. Patrik 
Flodin fixar stort party "Puppy'' 
ett" gulleparty för stora hjärtan" 
med flera DJs inkluderat Jungle
artisten Tamsin, dragshowDJn 
Farotina och Justine alla tre från 
London ... Öppet från 21. 
Dance For Life, Dansens Hus, 
Barnhusgatan 12- 14, 20.00 stora 
scenen. Kenneth Kvarnström ar
rangerar årets dansgala till stöd 
för kampen mot aids. 
EKHO, nattvardsgudstjänst i S:t 
Paulskyrkan, 19.00. Biskop emeri-

tus Lars Carlzon, Runo Kar isen, 
svenska missionsförbundet och 
överstelöjtnant Karin Hartman, 
Frälsningsarmen deltar. Efter 
gudstjänsten samkväm i försam
lingsvåningen. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, 
08-7917123. Gino besöks av DJ 
LionRock. 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08-6432200. 19.30 foredrag Tiger
ritt kring en Vietnamresa. Britta 
Stövling berättar. Efter det är det 
pub Alla kvinnor välkomna. 
LÖRDAG 13 
Dance For Life, Dansens Hus, 
Barnhusgatan 12-14, 20.00 stora 
scenen. Kenneth Kvarnström ar
rangerar årets dansgala till stöd 

förkampen 
mot aids. 
Kvinnohuset, 
Blekingega
tan 67b, 
08-6432200. 
Lesbiska Fe
minister träf
fas 15.00 för 
att åter få 
igång ern les
bisktfemi
nistisk 
grupp. 
RFSL-vår
fest, Maria
hissen, Priss
gränd 14. 
RFSL håller 
fest 20.00 
medNext 
Stop Sligo 
som spelar ir
ländsk folk

musik och Rita Chan's mat plus 
dans. Entre 40 kr för RFSL:are 
och 80 kr för andra. 

SÖNDAG14 
Out & About, international gay 
group meets l pm for excursion to 
skeppshoimen and Kastellhol
men, at T-Slussen main exit Sö
dermalmstorg. Visit at National
museum. 
Chesty Morgan, på Lido Hornsga
tan 92. Den lesbiska divan och 
hennes band släpper sin första 
skiva och uppträder på Lido 20.00. 
Förutom Chesty Morgan själv spe
lar Charlie stenkakor. 

MÅNDAG15 
Chesty Morgan, på Lido Hornsga
tan 92. Den lesbiska divan och 
hennes band släpper sin första 
skiva och uppträder på Lido 20.00. 
Förutom Chesty Morgan själv spe
lar Charlie stenkakor. 

TISDAG 16 
Chesty Morgan, på Lido Hornsga
tan 92. Den lesbiska divan och 
hennes band släpper sin första 
skiva och uppträder på Lido 20.00. 
Förutom Chesty Morgan själv spe
lar Charlie stenkakor. 

ONSDAG17 
Galleri K, Skånegatan 59, 
08-6413680. Yoel Hare! visar bil
der från Eilat med utställnings
namnet "without brush". 
Lars Bohman på RFSL-Huset, 
Sveavägen 57, Pontus Wiknerrum
met. Författaren och psykiatern 
Lars Bohman talar om "att njuta 
av sin homosexualitet och ändå 
uthärda omgivningen", 18.30. I re
gi av bokhandeln Rosa Rummet. 

Dag för Dag 
MÅNDAG 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, lunchöppet 11.00. Cafeet 12.00-20.00. 
Bakfickan 19.00-03.00 med barDJ och billigare öl. Fri entre. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, 18-01, 08-7917123, DJ Tony Zoulias. Mixat. 

TISDAG 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, lunchöppet 11.00. Cafeet 12.00-20.00. 
Bakfickan 19.00-03.00, barDJ Christer Broman och billigare öl. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, 18-01,08-7917123, DJ Tony Zoulias. Mixat. 

ONSDAG 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533,lunchöppet 11.00. Cafeet öppet 
12.00-20.00. Bakfickan öppen 19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ Chris
ter .Broman. Lola och Wonder Twins med gäster uppträder. Fri entre. 
Gossip, Sveavägen 36, bar och disco. 18-03. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Bar kväll, mixat. Tjejer 
medlemmar i Lash är välkomna. 22.00-02.30. 
Helmer, Gamla Brogatan (intill nummer 46). 22-05 Emil DJ:ar på den 
mixadade klubben 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. 
Bunker, St Eriksgatan 56, 22-05. Technoklubb med Damien Jonzon 
som resident Dj. 
Klubb Häktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-02. Bar, mat och mys
dans på en nyöppnad gay kväll. 

~ Gino, Birger Jarlsgatan 27, 18-03, 08-7917123, DJ Claes Boden. Mixat. 

TORSDAG 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, cafeet öppet 12.00-20.00. Bakfickan 
öppen 19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ: Mattias Askervall. Fri entre. 
Le Scandale, Gamla Brogatan 46, klubb for dig som gillar fetischer, 
dock ingen dresscode. 21.00-05.00. Bar, mat och disco. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet 18-03 mixad dansklubb. 

! Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
·· 16.30-23.50. 
Glno, Birger Jarlsgatan 27,18-03,08-7917123, DJ Claes Boden. Mixat. 

FREDAG 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, cafeet öppet 12.00-20.00. Bakfickan 
öppen 19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ Christer Broman. Shower då 

· och då. 60:- entre. Terracce Seandale på hyllan välkomnar öppensin
nad publik! 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6515009,0m allt löser sig med rättigheter och 
kontrakt under april så håller man öppet. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky Bar har öppet 20.30-01.00. 

. Fuse, Sveavägen 36, påGossip. bar och klubbdisco 18-03. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, 18-04, 08-7917123. Resident DJ Johan Netz 
på denna housiga klubbnatt, mixat. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. Barkväll på läderklubben. Medlem
sklubb. 
M.A.S.T, Finnbodavägen 4b, källaren Papa Pe, 08-6408122, entre 60:
öppet 21-03, bussar från Slussen hållplats 94, hel/halvtimme. Mixad Iä
derklubb, housemusik och bar. 

. Pleasure Dome, Regeringsgatan 67.19-03. totalmixad klubb. 22-23.30 
· spelar Tomas Andersson cool music. En trappa upp entre till nattklub
ben 22-03, en mer klubbinriktad kväll. 

.LÖRDAG 
· Gossip, Sveavägen 36, bar och disco 18-03. 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, cafeet öppet 12.00-20.00. Bakfickan 
öppen 19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ Mattias Askervall. 60:- entre 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky bar har öppet 20.30-01.00. 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Öppensinnat i trans, läder, 
lack ... på Eleonoras klubb. Öppet 21-03. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6515009,0m allt löser sig med rättigheter och 

' kontrakt under april så håller man öppet. 
Dellcious, Tegnergatan l, Patrik Flodins klubb med sin crew från Göte

. borg. "Glatt, younggays och gorgeous". 21.00-03.00. Resident DJ är 
i Alexander och Il Stefano. 
[Abstrakt, Gamla Brogatan 46. 21-05. Mixad klubb som först blir intres
. sant.framåt småtimmarna. Tung dans till bra musik. 
. Gl~, Birger Jarlsgatan 27, 18-05, 08-791 '7123. Resident DJ Mad Mats 
, mixat. Fylls på från Delicious efter03.00. 
· SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18.. Läderbögarnas egen klubb har disco 
· nästan varje lördag. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se kalendariet för info 
om specialkvällar. Entre 50:-. 

t The Dorne,Regeringsgatan 67. 19-03. totalmixad klubb i Jeaii. Skar
l stedts regi. En trappa upp entretill nattklubben 22-03.lite lugnare 
: stänining. 

i sÖNDAG 
i Patdcla, Stad~årdskajen 152, 08-7430570, restaurang, bar och disco, 
\19.00-05.00. Här samlas homosmed vänner från olika klubbvärldar. 
' Suverän och billig mat. 40:- entre efter 21.00. 
' Hj~r Dam, Polhemsgata~ 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30:..23.50. ,, 
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Elisabeth Aronsson och Lotta Andreasson framför nya K bar och galleri på Skånegatan. 

[]B] "LESBISKT KÖK" OCH ANDRA RÄTTER. 
H ögljudd och lesbisk matlag

ning. Pang på rödbetan!" ut
ropar Lars Peder Hed

berg i tidningen Gourmet om 
maten på Hannas krog. 

-Mat och sexualitet hör inte 
ihop. Uttalandet säger mer om 
hans associationsförmåga än om 
vår mat, konstaterar Hannakon
cernens krogdrottningar Lotta 
Andreasson och Elisabeth 
Aronsson. 

I kölvattnet efter Evornas 
bröllop startade en livlig ou ting
diskussion på nätet. 

-Vi ser inget nyhetsvärde i 
outing. Vårt privatliv är ointres
sant i sammanhanget, men vi 
snackar gärna jobb, fortsätter Lot
ta och Bettan där vi sitter på K 
Utställning & Bar, källaren in
till Hannas deli på Söder, med 
väggarna prydda av konst. I da
garna spelas Bukowskis "Erec
tions Ejaculations Exhibitions and 
the Fuck machine". Krogimperiet 
har utvecklats till en multikultu
rell blandning av mat, öl och 
konst. Och nyligen öppnade Caj sa 
W arg i hörnet Kocksgatan - Ren
stiernas gata, en matbutik där 
personalen konsulterar kunden s 
inköp från råvara till färdiglagat. 

Fem krogar och en butik - blir 
ni aldrig nöjda? 

- Snart öppnar vi Ocean på 
Kungsholmen, med öppen spis i 
kont rast till vattnet utanför, sva
rar de nöjt och fortsätter: 

- Vi älskar det vi gör och fort
sätter så länge det känns utveck
lande. Krogen är inte bara potatis 

utan en mångfacetterad bäck att 
ösa ur. 

Lotta är den rastlösa, driftiga, 
tekniska och praktiska, medan 
Bettan sköter företagspsykologin 
och administrationen. Men själva 
ser de sig främst som vaktmästa
re, mycket måna om personalen. 

- Vi vill serva dem, vill att de 
ska känna sig stolta och stimule
rade över attjobba med oss! 

Förutom sin genomtänkta per
sonalpolitik förklarar de sin fram
gång med de olika krogarnas vari
ation, både i maten och inredning
en. Detta för att slippa drabbas av 
Mc Donalds-syndromet. 

Rykten om Hannas i New York 
har surrat ett tag: 

- N e w York är vår inspira
tionskälla och utmaning. I Village 
finns en härlig puls, som i mångt 
liknar Söder; vanliga kvarter, 
blandad publik, säger Lotta. 

Till Hannas går alla, från pun
karna till de äldre damerna. 

Hur ser ni på trenden att fia
torna verkar samlas på vissa kro
gar som ändå inte är uttalat eller 
typiskt "lesbiska"? 

- Hur kan man kategorisera 
kärlek som en trend? Vi tänker in
t e i de banorna. De homosexuella 
som kommer t ill våra krogar är de 
som h ar berättat det för oss. An
nars syns det inte, menar Bettan. 

Trend eller ej; kossan som age
rar gökur på moderkrogen Han
nas var de i alla fall först med. 

- Ja, där skapade vi faktiskt 
en trend. Efteråt ville alla sälja 
saker med komönster! 

~ 1:!:1 ~l NORDISKT TRAMS OCH TRANS 

D 
et är lite rörigt på trans
fronten, om an inte kanske 
tramsigt. Transorna som 

syns och vill synas har ju sina giv
na platser på Kinks & Queens, 
på Patricia, på Abstrakt och nu
mer a också på hyllan "Terrace 
Scandale" på Hus l på fredag
kvällar. För de mer beskedliga da
merna och "tanterna" finns den 
svenska transvestitföreningen 
FPE-S (S som i Sweden) som träf-

fas i slutet sällskap en gång i må
naden och FPE-NE (NE som i 
Northern Europe med medlemmar 
från Danmark, Norge och Sverige) 
med en mer öppen hållning. Vad 
du än är i själen bryr sig inte de 
nordiska amazonerna om bara du 
bejakar ditt "tvärtom", d.v.s. ditt 
transgender eller din transvestia. 
Både S och NE har dock det ge
mensamt och den ambit ionen att 
ge r åd och vara et t stöd. 

KORTOMLOnA 
Ålder:42 
Utbildning: kock 
Favoritrna t: husmanskost till 
lunch,japanskt på kvällen 
Favoritkrog: Rolfs kök 
Favoritresemål: Österlen håller 
året om 
Drömmar: "Jag förverkligar dem 
hela tiden. Jag hade bestämt att 
jag skulle ta flygcertifikat, ta 
skepparexamen och lära mig spela 
sax innan 40 fyllda. De två först.a 
är avklarade och saxen är åtmins
tone köpt." 

KORT OM BEnAN 
Ålder:34 
Utbildning: Socialhögskolan 
Favoritmat: husmanskost till 
lunch, thai eller indiskt till mid
dag 
Favoritkrog: Tranan 
Favoritresan: Frebbenholm i Ro
slagen sommartid, N e w York på 
vintern 
Drömmar: "Jag vill skriva en 
bok. En termometer i rumpan på 
stockholmarna." 

KROGKORT 
H annas krog: Husmanskost från 
flera länder på "vårt eget sätt". 
H annas deli: Nudlar, asiatiskin
spirerad mat och cafe. 
Spisen: Lågkalorimat på roligt 
sät t , buljong i stället för grädde 
och smör. 
Temple bar: Experimentell. 
Smakrikt och kryddigt. 

HEDMAN-PIHL 

Den svenska gruppen inom 
FPE-NE har numera en telefon
jour på försök på nummer 08~341 
316. I första hand är den öppen i 
samband med föreningens öppna 
träffar den sista torsdagen i vruje 
månad så där mellan kl19.30 och 
21.30. Ofta håller vi också öppet 
någon kväll däremellan. Telefon
svararen ger besked. 

Gunvor A. 

Chesty Morgan, på Lido Hornsga
tan 92. Den lesbiska divan och 
hennes band släpper sin första 
skiva och uppträder på Lido 20.00 
(sista chansen ikväll). 

TORSDAG 18 
Snakkegrupp, RFSL-Stockholm 
startar snakkegrupper 18.30 för 
kvinnor. Info Ann Colleen eller 
Marie Mikaelsson...Johansson på 
tel 08-7360219. 
Gaystudenterna har besök av 
Dramatiska intitutet som ger "Bö
gar och flator i låtsasvärlden", 
18.00. Därefter en gay pub på Cafe 
Bojan intillT- baneuppgången 
Universitetet. 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 
08- 7004600. Tredje och sista kväl
len i en serie föredrag om kvinnor 
och hi v nationellt och internatio
nellt. Föredraget börjar 18.00. 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08- 6432200. Kvinnofrontcafe: fe
ministisk vegetarianism, 19.00. 

FREDAG 19 
Jan Hammarlund, Tolvskillingen, 
Linnegatan 38, 19.00. Cabaren 
Tvärs över går'n framförs av Ham
marlund och dessförinnan sjunger 
Lena Lövdahl Bellman med Ger
trud stenung på cellon. 
Angels in America Part 2, Kla
rascenen, 08-7000400. Richard 
Glinters uppsättning av pjäsen om 
vår tid i skuggan av aids har pre
miär på stadsteatern. 

LÖRDAG20 
Martin Gustavsson, vernissage . 
för utställningen "Through the 
Laoking Glass" i Konstakademins 
Projektsal, Fredsgatan 12. Öppet 
12- 16. Utställningen pågår till2 
maj, vardagar 11-17.lördagar och 
söndagar 12- 16. 
Jan Hammarlund, Tolvskillingen, 
Linnegatan 38, 19.00. Cabaren 
Tvärs över går'n framförs av Ham
marlund och dessförinnan sjunger 
Lena Lövdahl Bellman med Ger
trud s tenung på cellon. 

SÖNDAG21 
Loppmarknad, Hus l, Sveavägen 
57, hyllan 13-16. Seniorgruppen 
och Golden Ladies ordnar lopp
marknad för alla. Info 08- 209020. 

ONSDAG24 
Out & About, international gay 
group meets 7 pm at T- Kungs
trädgården, exit Arsenalsgatan. 
Visit to some stops at the blue 
T- line, farnous for their design 
and decorations. 
Ana Valdes på RFSL-Huset, Sve
avägen 57, Fontus Wiknerrum
met. Författarinnan och kultur
journalisten Ana Valdes talar på 
temat: "Från en uppväxt med star-

Caf~ 13!JlV.S-13aracl(en 
OPPETTIDE R: 

Ti s, ons, t ors 
Fre &:, )ör 

15-20 
15 - 22 

Dessutom ungdomscafe 
upp till 30 måndag 19 - 22. 

DENNA MÅNAD: 
Kilikväll tis 16/4 19 - 22 
Tjejkväll ons 17/419-22 
Årsmöte lör 20/4 14:00. 
BHUS-Baracken, 08 - 34 I l 05, 
Vanadislunden, hörnet Frejg/Svcav 

ka kvinnor i Uruguay till ett för
fattaraskap på andar sidan jor
den. 18,30. I regi av bokhandeln 
Rosa Rummet. 
Europride 98, Klubbrummet, 
RFSL-Huset, Sveavägen 57. Den 
nybildade organisationen Kom
mitte-98 som arbetar för att få Eu
ropride till Stockholm i samband 
med Kulturhuvudstadsåret träf
fas 19.00 för möte. Alla intressera
de är välkomna. 

TORSDAG 25 
Snakkegrupp, RFSL-Stockholm 
startar snakkegrupper 18.30 för 
kvinnor. Info Ann Colleen eller 
Marie Mikaelsson...Johansson på 
tel 08-7360219. 
LASH, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08- 6433100, 21.30-02. Fri entre 
till 22.00. Klubb för tjejer som gil
lar tuffare stil. Tema: Piercingaf
ton. Nina från Norrköping Body 
Piercing Studio piercar. 
Transträff, Hus1s bakficka, Svea
vägen 57, 19.30. stockholmstrans
vestiterna i FPE- NE träffas som 
vanligt sista torsdagen i månaden. 

FREDAG 26 
EKHO, Katarinavägen 18, 2tr ned. 
08- 6437475 Öppet hus från 
19.00, 20.00 talar kyrkoherde Ce
cilia Wadstein om "andlighet och 
livsenergi". Andakt 21.00 med Per 
Lewin Bränngård från svenska 
missionsförbundet. 
Bastilie på SLM, Wallmar Yxkulls
gatan 18, 08-6433100. Gummi och 
dirty skinhead är de stränga ko
derna under Bastilles fredags
kväll. Öppet 22- 02. 

LÖRDAG 27 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08- 6432200. Vernissage då Hele
na Öster visar installationer, 
12- 16. Lesbiska över 40 träffas 
därefter och Britta Stövling håller 
föredrag om kvinnliga upptäckts
resanden, öppet till20.00. 
Bastilie på SLM, Wallmar Yxkulls
gatan 18, 08- 6433100. Gummihel
gen har sträng dresscode (inga un
dantag) ikväll gäller gummi, dirty 
skinhead och hel klädsel i svart lä
der. Dj Olle spelar ambient, tech
no, trance. Medlemsklubb öppet 
22-02. 
Queerzone, årets (?) dansfest med 
bland annat Dj Jean- Louis. Tech
no, trance ... dans, dans, dans i en 
salig blandning. Jaga fiyers! 

SÖNDAG28 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08-6432200. Helena Öster visar 
installationer, 12- 16. 
Bastilie på S LM, Wallmar Yxkulls
gatan 18, 08- 6433100. Brunch 
15.00 för de svenska och utländ
ska deltagarna i Bastille-helgen. 

HOM06UE:LL B :l 
NÅGONATT 
PRATA~•
SOM FORST.A.K 

JOURHAVANDE VÄN 
alla dap20-l3 

08-247465 
RFSI..~ 

6/4, 20/4 

Kolings borg, T - bana Slussen 

För info: 08-7205205 

Med reservation for eventuella ändrin 
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Polhemsgatan 23 
Tel 08-653 57 39 Fax 08-651 04 83 
Onsdag-Söndag 16.30-23.50 
OPENMINDED BAR 
Fredag-Lördag 21.00-01.00 

Klubb & Klubb 
Q ueerzone återuppstår i slu

tet av april. Alla planer är 
ännu inte fastslagna, men 

att det blir den 27 april är klart, 
att Jean Louis (LPC) DJar och 
Wild Planet spelar live. Danshys
to, publik bestående av queeriga 
hornos och heteroiga queers i en 
skön mix. Flyers som är ett måste 
för att komma in delas ut på klub
bar runt stan. 
Den 12 april på Palladi
um arrangerar Patrik 
Flodin och company 
(Ricardo, David, Tom 
och Johan) en fest med 
DJ Justine, Dragshow
artisten Serotino som 
spelar på fetischfester, n 
Stefano, Voikan, Alex 
Ekeroth och Alf och den 
brittiska junglestjärnan Tamsin. 
Petri spelar egen livemusik ambi
ent techno. Puppy är namnet på 

festen 
som enligt 
Patrik är 
ett" gulle
partyför 
snälla 
hjärtan". 
21-?, bil
jetter 
säljs i af
färer 
runtom i 
stan. Ga
ranterat 
är att fl.y
ern är den 

allra gulligaste tänkbara. 
Hos Hus l blir det medlems

kväll 30/3 vilket innebär billigare 
öl och extra uppträdanden, annars 

PANDA 
klubben 

för barn och 
ungdom 

WWF 
När du är intresserad 

av djur och natur! 

Ring 
08-624 74 00 

Världsnaturfonden WWF 

Polaroider från 
Babsans öpp
ning. Alice där 
uppe. Nielas "Kli
max" Olund, Ola 
"Micki " Fors
smed och Måns 
"Liii- Reidar"Nat
halesson, till 
vänster. 

är det Terracce Seandale som 
dragit uppmärksamheten till sig 
efter att Queen of the Year-täv
lingen äntligen fYllde Hus1 igen. 
En tävling som i år blev fartfylld 
då man skar ner deltagarantalet 
men som fick en och annan delta
gare att hoppas på bättre organi
sation - bättre framförhållning 
kräver flera deltagare via QX. 

~----------------~ 

Hej hej 
på dig du 
Robban. 

Bahsans Salong har äntligen bli
vit färdigstädad. Den 20 mars öpp
nade man portarna till den bakre 
salongen på Gamla Stans Bryg
gerier. En hysterisk blandning av 
affärsgubbar, gayiga gossar och 
kändismaffian trivdes i Bahsans 
famn. Öppet kommer man ha lite 
då och då och bara de som har rät
ta kontakterna kommer få titta in 
i hennes håla. 

OZ har varit stängt och riske
rar att vara så i april. Vea restau
rangaktiebolag som drev Qz och 
stripklubben Queens i grannloka
len har gått i konkurs. De på kon
traktet så först måste konkursen 
fixas klart innan Micke, som dri
vit OZ sen årssskiftet ska kunna 
ta över. Och utan kontrakt inga 
nya alkoholrättigheter. Rävsax. 
Lyckas man öppna i april blir det 
på fredagar och lördagar meddelar 
Micke. 

'Dag för Dag 
MÅNDAG 
BHUS, Vanadislunden, hör'net Sveav./Frejg., Tel 08-341105. Ungdoms
eafe för dig upp till30, 19- 22. 

TISDAG 
Gay Moderaterna, Sveav. 57, 08-344456. Expeditionen öppen 18-20. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-7201960. Öppet för hiv
positiva män 15-23. 

• Ellen, Kocksg. 28, Tel. 08-641 8616. Cafe. Alla kvinnor välkomna 
18-21. 
Noaks Ark, Drottningg. 61,08-7004600. Lunch på arkenror hivpositi

' va och närstående från 12.30. 30:·. 
Gaygruppen AA, Sveav. 57, Dianarummet. Anonyma Alkoholisters 
gaygrupp träffas 19.00. 
BHUS Vanadislunden, hörnet Sveav./Frejg. , Tel 08-341105, cafe 15-20 
Bikupan, Sveav. 57, Klubbrummet. Bisexuella träffas 19-22. 

ONSDAG 
Seniorgruppen, Sveav. 57, Hyllan. Info 08-209020. Äldre gaykillar och 
deras vänner träffas för kaffe och samvaro, 15.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-7201960. Öppet för hiv
positiva män. 16-23. 
GLIS, Sveav. 57, Klubbrummet. Latinamerikanska gruppen 18-20. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sveav./Frejg., Tel 08-341105. Ungdoms
föreningen har cafe öppet för alla 15-20. 

TORSDAG 
BHUS, Vanadislunden,hörnet Sveav./Frejg., Tel 08-341105. Ungdoms
föreningen har cafe öppet för alla 15-20. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-7201960. Öppet för hi v

, positiva män. 15-23. 18.00 serveras ärtsoppa. 
Golden Ladies, Sveav. 57, Hyllan. Cafe för kvinnor i den gyllene ål
dern 17.00. 

• Biblioteket, Sveav. 57, öppet på RFSLs bibliotek 17-19. 

·FREDAG 
NoaksArk,Drottningg. 61,08-7004600. Lunch för alla 12.00. 40:-. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sveav./Frejg., Tel 08-341105. Ungdoms
föreningen har öppet för alla 15- 22. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-7201960. Öppet för hiv
positiva män 18- 02. 
Happy Single Gay, Restaurang Tim, Timmermansg. 35. Grupp för ho
mon som inte lever i parförhållanden. 18.30. 

LÖRDAG 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sveav./Frejg., Tel 08-341105. Ungdoms
föreningen har öppet för alla. 15.00-22.00. 
Gaygruppen AA, Sveav. 57, Dianarummet. Anonyma Alkoholisters 
gaygrupp träffas 17.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-7201960. Öppet för hiv
positiva män 18-02. 

SÖNDAG 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sveav./Frejg., Tel 08-341105. Ungdoms
föreningen har öppet för alla 15-20. 
Posithiva Gruppen. Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60, söndagscafe, 
ingen bar 15-21. För hivpositiva män. 



j l! \'J III rA DRAGQUEEN 
OF THE YEAH -96 

- Gratulerar Gloria Glory
hole till segern i Dragqueen of 
theYear. 

- Man får väl tacka. 
- Varför ställde du upp? 

-Efter så många års frånvaro 
från scenen kändejag att det drog 
i klackarna. Jag är ju inte ung, 
precis, närmare 57. J ag har ju 
haft en lång karriär och har gjort 
r are occations så nu tänkte jag h a 
en svan esång innanjag drar mig 
t illbaka. 

- Jag hörde att vinsten var 
en resa till Frankrike. Talar du 
franska? 

- Nej , jag kan inte franska, 
men jag kan sex, det är ett inter
nationellt språk. 

- Ska du till Pigalle? 
- För mig är sex något h eligt, 
på dig låter det som något bil
ligt. 
-Men ditt namn låter som 
du har erfarenhet av dåliga 
klubbar. 

· -Oh ja, hela mitt underliv. 
- Vem tar du med på resan? 
- Min rika man. 
- Dina medtävlare? 
-Jag hade hoppas att de vun-

nit, själv var jag så nervös. Jag 
' får tacka för deras medverkan. 

- Blir du så nervös att du 
aldrig mer kommer stå på 
scen? 

-Det beror på checkarna det! 
- Får man alltså se dig på 

scenerna nu? 
-Bara om hugade spekulanter 

dyker upp, ochjag är gratis! 
= Va..-för blev du smiskad 

på scenen? 
-Jag ville visa min bakgrund. 

Se nu hur långtjag har gått. Jag 
har blivit Queen of the Year. Jag 
vill tacka min Latin Lover, Don 
Zorro, för hans sköna handslag. 

- Ska du representera nu? 

-Jag skall representera en del 
av gaykulturen på Homoveckan i 
tåget. Jag lovar attjag skall gå 
med kronan på. 

- Hur känns det att efter
t räda förra å rets Queen of the 
Year Ru Harriet? 

- Sex säljer, det var därför jag 
vann, liksom för RuHarriet före 
mig. Folk vill ha sex helt enkelt, 
även 1996. 

- Den viktigaste frågan för 
gayvärlden just nu. 

- Vi finns vi också. Vi är inte 
osynliga. Tillsammans är vi EU
mot ... ursäkta jag menar mot
ståndliga . 

-Nu har du ju blivit drott
ning och som sådan har du väl 
ett valspråk! 

-Hellre en spak i musen än 
en spak mus! 

Jon Voss 

års l< al a 
den Q 
16. ' j 

I år blir det ... 

n 
o 

musik- sång- föreläsning- bad och bastu för t j ej er 
gayparad- teater- guidning i stockholmsgayvärld

konserter- trumworkshop- poesi- öl- bad och bastu för 

killar- sport- fester- kompisar- miss latin- ballonger- sex -är 

måsar lesbiska? -lekar- kyrkokonsert- ljusmarsch- sminkkurs

gläd j e -seminarier • cabaret • allvar • nya och gamla vänner 

- transor - sexredskapsdemonstration - vackert väder - parkfest -

upptåg - och en hel del annat .•. 

Kort sagt, 
någonting för alla. 

p ar kf e s te n äger rum bland solbadande läckerbitar 

i Rålambshovsparken, tjejfesten blir på Palladium och Lördags

festen blir på B e rn /s där vi kommer att mingla om

kring under de enorma takkronorna i stora salongen. 
Obs! Förköp rekommenderas varmt, eftersom antalet biljetter 

är begränsat! För er som kommer från andra orter än 

Stockholm, och behöver hjälp med logi går det 

bra att höra av sig till Claes Larsson eller Cia Gagnetjord 

på RFSL·Stockholm, 08-736 02 12. Vill du vara säker att få 

· biljett till Lördagsfesten sätter du in 15o:- på 

Pg: 55 51 61·9 om du ej är medlem i RFSL. För medlemmar 

kostar biljetterna bara 100:-. Skriv ditt namn och din adress 

på talongen. Glöm inte heller att märka talongen "Bern"s" . 

Biljetten hämtas ut på Homofestivalens 
infocenter, var beredd att visa ditt medlemskort. 

.. 



"Jag beundrar Michael" 
Mark Almond är ingen superstjärna. 
Men han är en Gud för en ganska stor 
skara fanatiska fans. "Fantastic Star" 
är namnet på hans nya skiva. En skiva 
som tagit dryga tre år att få färdig. QX 
har sökt, letat och plöjt igenom 
mängder av artiklar och tidningar för 
att få fram det mest intressanta om 
mannen som framställs som en legend 
och ett geni och som fascineras av 
slocknande stjärnor. 

MARC ALMOND OM: 
•.. nya skivan: 
"Den handlar om en fascination för stjärnor, idoler och iko
ner, för glamourens gudar och gudinnor. Det är fascinerande 
med stjärnor. Jag tycker att en nedgången, slocknad stjärna 
är minst lika fantastisk, om inte mer fantastisk, än en som 
fortfarande skiner. Jag är helt nöjd med "Fantastic Star" 
som den är. Det är det gladaste albumetjag gjort. Jag älskar 
verkligen låtarna. Tänk glitter och smuts, eller fallande äng
lar och du är halvvägs att förstå hur albumet låter. Musika
liskt är det delvis osammanhängande, men textmässigt 
finns det ett tydligt tema." 

... texterna: 
"De har alltid handlat mycket om mig själv och det gör de 
fortfarande. Men jag lever ett lugnare liv nu. Jag lever inte 
bara på nätterna längre utan även på dagarna. Jag tycker 
om att göra lugna saker, enkla saker. Handla böcker, träffa 
vänner och gå i parkerna. Menjag har inte förlorat kontak
ten med detjag skriver om, jag går ju fortfarande ut ochjag 
möter fortfarande människor som lider, älskar, drömmer och 
hoppas. Jag betraktar människor i olika situationer och se
dan använder jag dem som utgångspunkt i texterna. Och så 
använder jag mig av mina egna känslor och upplevelser." 

... fansen: 
"Jag är ju ingen superstjärna menjag har en ganska stor 
skara fans som är oerhört fanatiska. Men det kan vara oer
hört påfrestande. Men det är också tack vare mina fans, och 
enbart dem, somjag orkat fortsätta ." 

.. .Michael Jackson: 
"Jag är en stor beundrare av Michael Jackson. Helt enkelt 
för attjag älskar "allen-pop-personligheter". Vi höjer dem 
till skyarna som om de vore något guds-liknande, sedan när 
vi ser att de bara är vanliga människor så förstör vi dem." 

... Londons gayliv: 
"Jag har tröttnat. Jag går inte ut så mycket längre. Jag är 
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trött på att se samma ansikten helg efter helg och lyssna på 
samma konversationer som sträcker sig till "vad har du ta
git ikväll?", "kommer du hit nästa helg?", "såg du Patsy i Ab
solutely Fabulous förra veckan?". Det finns en känsla av 
hopplöshet i gayrörelsen nu, så var det inte förr. Då var Gay
rörelsen en kreativ grupp. Men nu verkar AIDS ha röjt bort 
den gruppen." 

... Soft Cell: 
"Vi var pionjärer, nyskapare. Vi var bland de första att göra 
elektronisk musik. "Tainted love" var något nytt. En av värl
dens största hits." 

.. .låten "The idol": 
"Det är en glamrockig låt med en svart syn på vad det kan 
innebära att vara stjärna. Hur det är att vara beundrad av 
miljontals människor och sedan inte klara av att handskas 
med det. Det syniska och mörka i texten är att man inte kan 
vara någon riktig stjärna eller Gud om man inte också dör 
en fruktansvärd död. Alla gudar faller till slut." 

... döden: 
"Alla som kan mitt material vet att jag är extremt intresse
rad av döden, även min egen död. Men jag tror nog att jag 
kommer att vara kvar länge än. Det finns en känsla av 
skuld i att vara känd. En känsla av isolering och ensamhet i 
en värld där människor lätt blir destruktiva och i värsta fall 
framkallar en sorts dödslängtan. Hela skivan är för övrigt 
tillägnad min räddande ängel som räddat mig från döden 
tre gånger under lika många år." 

... droger: 
"Jag har slutat med droger ochjag har slutat att dricka. 
Men jag tänker absolut inte ställa upp i någon säg-nej-till
droger-kampanj. Det är det värsta jag vet. Jag ser inget fel i 
att folk själva vill ha egna upplevelser med droger. Menjag 
känner mig verkligen ledsen över att så många ungdomar 
använder droger nu. Ungdomsåren är en sådan fin och fan
tastisk tid i sig själv". 

.. .lesbiska: 
"Jag är imponerad av 90-talets lesbianer. Jag har aldrig va
rit något stort fan av lesbiska, men de nya tjejerna blir jag 
imponerad av. De har verkligen lyckat svetsa ihop sig och 
framstår alltmer som det intelligenta gay-folket ." 
Källa: Gay Times, Männer aktuell , U1tra Magazine, Select Magazine, 

pressreleaser och Almonds hemsida på Internet. 

Sammanställning: Anders Öhrman 
QX OM NYA PLAnAN 
"Fantastic Star" är en skiva som troligen kommer göra vissa 
trogna fans (gutter hearts) förvirrade. Den melankoliska po
pen, som fungerar så bra till Almonds dramatiska sång, har 
blivit allt för perfekt och felfri. Som tur är finns ju "boxen" 
som tröst för alla oss "konservativa" . 

Karl Grogarn 

l~~ ll1i l:~ UNDERWORLD 
D et är lätt att gå vilse i djungeln av all dansmusik som 

produceras just nu. Säg "techno" och riskera att nå
gon kör upp en skiva med 2Unlimited i ditt ansikte. 

Det finns som tur är en mindre kommersiell technoscen. 
De två pojkarna i engelska LFO (Low Frequency Oscil

lation) träffades redan 1989 och har sedan dess sysslat med 
att forma elektroniska ljud till musik. LFOs första skiva 
"Frequencies" kom för fem år sedan och var ett av de första 
technoalbumen. Sedan dess har LFO bidragit med låtar till 
ett flertal samlingsskivor och gjort remixar av andra artis
ters låtar. Nyligen släpptes deras andra album "Advance", 
som innehåller experimentell techno, från det lugna och 
flummiga till mäktiga och massivt vibrerande ljud väggar, 
till exempel i favoritspåret "Them". Här finns inga låttexter, 
så skivan hamnar nog inte på Trackslistan. LFO beskriver 
sig själva med tre ord: "Smooth, Ruff and Rubbery". 

Ny och engelsk är också Underworlds album"Second 
toughest in the infants"(extra bonus-cd ingår). Med uppfo
drande hypnosrytm tas lyssnaren med på en tri p genom ett 
ljudlandska p, som hela tiden förändras. En monoton röst 
hörs ibland, mest som ett komplement till det instrumentel
la. Av någon anledning går tankarna till hjältarna i Kraft
werk. Till den här musiken bör man helst ha huvudet in
kört i högtalaren eller hörlurarna inne i skallen. Detta är 
musik värd pengarna både för dom som redan är där och 
dom som är på väg. 

k.d. lang av alla har blivit ommixad. Låten "If I were 
you" har fått en tribal touch tack vare självaste Juniour 
Vasques. 

För alla intresserade av HipHop, rekommenderas Cy
press Hills CDsingel "Illusions", som är en av deras bästa 
låtar hittills. De söta latinogubbsen är troligen lika homofo
ba som många andra HipHopband och deras beryktade in
tresse för en viss sorts gröna blad är inget dom hymlar med. 
Detta är alltså ingen platta du skall sätta på när du har 
Gun Hellsvik på visit hemma. 

Karl Grogarn 

P ete Guzz, Penny 
ochBoysen
namn som klingar 

glamrock och 70-tallång 
väg. Tillsammans är de 
gruppen Plastico. De 
har precis släppt debut
skivan som ska lägga 
världen för deras fötter . 

Skivans första låt 
"Macho mate" inleds med 
utropet "hey, you suck
ers!". Kaxigt värre, men 
markerar en kul partyat
titud som varar skivan 
igenom. Första singeln 
"Communicate" är tuff 
disco-techno som funkar 
bra på dansgol vet. 
Vilka är då människorna 

bakom Plastico? Jag ringer på hemma hos Pete Guzz på Sö
der i Stockholm och möts av en snällt leende blondin. Först 
gissar jag att det är Petes flickvän, men förstår snart att det 
är Penny herself- utan styling och solglasögon ... 

Pete heter egentligen Peter och Penny heter Pernilla. De 
är 26 respektive 24 år och framstår privat som mycket sym
patiska. Men i musiken och när de står på scenen är det 
show och attityd som gäller. 

-Vi brukar få bra kontakt med publiken och har många 
olika klädbyten, jag har bland annat en dräkt med blinkan
de lampor, berättar Pete . 

På skivomslaget har de alla tre väldigt utstuderade klä
der. En något gayig image kanske? 

-Det har jag inte haft en tanke på, säger Pete. Men gay
kulturen har ju bra smak och det här är faktiskt kläder som 
jag själv gillar. Så varför inte? 

Penny förklarar i CD-häftet att hon inte gillar "narrow
minded squareheads", men hornon har hon inget emot. 

-Jag har faktiskt aldrig tänkt i termer som gay eller in
te, säger hon. Jag har en ung farbror som är gay, och han är 
som en storebor för mig. När jag var liten gick han marme
kängvisningar för mig och det var han som lärde mig hur 
man sminkar sig. Han har varit dragshowartist i Örebro och 
vi har uppträtt ihop. 

Avslutningsvis lämnar jag ordet fritt till Pete och Penny 
för att berätta vilka förebilder de har och vad de gillar. 

-Marc Bolan är min absoluta förebild, säger Pete utan 
att tveka. Hans låtar är så personliga och han går abslout 
inte att kopiera. Annars tycker jag att skräpkultur är rätt 
kul faktiskt- jag gillar det folk anser är dålig smak. 

- Det sista gäller mig också, skjuter Penny in. 
- Jag har aldrig varit någon snobb och vill inte tycka på ett 
speciellt sätt bara för att alla andra gör det. Vad gäller mu
sik så är jag uppväxt med synth, jag älskar Eurtyhmics. 
Fast Debbie Harry är också en förebild - både tuff och bra. 

PärJonasson 



Clubsounds 
l 

dag kretsar mycket kring rymden vad gäller nya danslåtar. Efter 
Babylon Zoo "Spaceman" har Spacewoman med "Smile" försökt 

· lyfta oss till skyarna, men tyvärr blir vi nog kvar på marken. Da-
, vid Bowie har däremot lyckats bättre i sin Pet Shop Boys produce

rade "Hallo Spaceboy". Annars är nog Robert .Miles "Children" (oför
arglig tra-la-la techno) och Mighty Dub Cats "Magic Carpet Ride" 

. (någon sorts blandning av cha-cha(?) och techno) det som är mest hy
pejust nu. Inte alls så dåliga för att vara så pass kommersiella, tvär

' tom! Och videon till "Magi c Carpet Ride" är utsökt och fångar stäm
ningen i låten. 

Fler som satsat på flygande mattor i videos är Snap fea.turing 
Rurmani i sin teknologiska färd genom urbaniseringen i "Rame". Lå
ten är typisk snäll-techno i den stil som Snap kört med sedan 
"Rhythm Is A Dancer" .. dax att byta eller? Andra grupper som byter 
desto oftare är bland annat Prodigy och Leftfield, just nu aktuella 
med ösiga breakbeat-rockiga "Firestarter" respektive techno-reggae
hip-hop-iga "Release The Pressure''. 

Ös är det oxå i Dune "Rainbow To The Stars" och Moby (som gjor
de mega-favvon "Go") med "Bring Back My Happiness". I happy hard
care stil och hörs lite då och då på klubbar och TY. Även Double Vi
sion öser på i sin ''Knockin", som är kylig "tysk" marsch-techno och 
vore totalt värdelös om det inte vore för den vokala delen i låten. 
Apropå favvon som Mo bys "Go" så dyker de ju upp titt som tätt i re-

. mixade versioner. Just nu är det Gat Decors "Passion" som snurrar 
på tallrikarna. Oj, vad nostalgisk man kan bli .... var det bättre f<irr? 
Från samma tidsperiod kommer känslorna för Shamen som radade 
upp en del bra hits (med "Move Any Mouintain" som den bästa). Just 
nu har de gett ut singeln "Heal", men ack ack så bedrövligt menlöst. 

Lika bedrövlig är Dr Alban "Bom In Africa" (etta !!t på svenska 
danslistan ... är det bara DJ's i Falun och Västerhaninge som röstar?). 
Nej, ett tack till handbag-house (bags on thefloor-hands in the air 
and wave them like you just don't care) som Candy Girls "Wham 
Barn" och Lisa B.s "Fascinated". Mer kul på n å't vis utan att vara nå
gra höjdare ... Till slut en varning for två tänkbara pop-hits, up-tempo 
från Saint Etienne "He's On The Phone" och lite mer mystiska Day
behaviour "Cinematic". Typiska låtar som man kan få höra tills öro
nen blöder ... Dance On Folks! 

AVLYSSNAT ••• 
FRÅN WARNERISWEMIX. DJ's 
Rule "Get Into The Music"/Single .. 
Softad house som går på i oändlig
het och ingenting händer trots in
slag av acidslingor för att passa 
massorna. Det vokala inslaget är 
tjatigt och låter r iktigt illa ibland. 
"JJ's Bare Necessites Mix" höjer sig 
något över övriga. 

FRÅNMNW RECORDS. Space
woman "Smile"/Single. Ambitiöst med nio mixar av A,Hej-Å-Hå tran
celhouse/techno med en tunn, försynt och sorgsen vokalissa som pinar 
oss med en text fylld av dansbandsklicheer. Bäst är tillbakalutade 
"Club Remix'' och prog-house "Bendover Mix" och med en massa syn-

, tetiskt smajl så kanske man kan motivera sig att gå upp på dangol
vet, men ... nej. 

FRÅN AATW/SONY. n-tran~e "Electronic pleasure''/album. Kanske 
· inte så mycket trance som gruppens namn lovar, men allt annat från 
. rock ballad till hip-hop aktiga toner. Dnis senaste Englandshits, "Set 

you free" (bäst!), "Stayin' alive" 
(Bee Gee's 70-talare) och "Electro- · 
nie pleasure" (som just nu är hot 
på ön. Bra skiva for-brödbaket. 

FRÅNVIRGIN RECORDS. 
Candy Gb:ls ''Wham Bam"/Sing
le. Hysterisk gayig handbag house 
med otrolig drama tåck vare 
Sweet Pussy Paulines pratsång 
där hon öser ut bitterhet och roro-

; lämpningar. Bäst är den lite tyng
re "Sharp White Lim.bo Remix" och rorsök att inte vicka röven till den 

t - om Du kan. Köp den! 

\ FRÅN ORBITfvritGIN RECORD~: D:..me "Rainbo~To The 
' Stars"/Single. Happy hardcore med obligatorisk dos av helium till 
i sångerskan och ett så hurtigt tempo så man mår illa. Och inte hjälper 
· det med "Jimmy MYJ.er Live Mix" med R&B-soul influenser och Harn-
r marhyfans i bakgrunden. Glöm den. 
~ 
, LYSSNA ÄVEN PÅ ••• 

True People ·The Detroit Techno Album/Samling. För alla med 
· technobehov. Pionjärer som Kevin Saunderson, Juan Atkins, Blake 

Baxter m fl m fl i sammanlagt 20 spår från tiden då det begav sig. 
Progressive House Classics/Samling. Med favoriter som bland an
nat Underworld, D.O.P, Leftfield och några till som ger Dig precis det 
som titeln antyder. 

Håkan Pohjanen 1 

THINGS THAT MAKE YOU 
OOH ••• 
1 (2) KILLARNA l KORRIDOREN. 
homohumor på TV6 - ibland så 
hysteriskt fjolligt, återkommer på 
TV i sommar. Håll ut. 
2(8)TOY STORY 
they are here! 
3 (+) 12 MONKEYS 
nervige Brad Pitt och sensuelle, 
ärgade Bruce Wills i samma film -
mumma! 
4 (+) SIMPSONS 
denna bizarra och kärleksfulla fa
milj hittar Du på ZTV- Mmmm ... 
Margel 
5 (3) BRAD PITT 
pojkaktigt söt i "Seven" - men svi
nigt sexig i "Kalifornia" - pinne! 
6(+)GUDRUN 
tack för att Du vågade 
7 ( 5) AMANDA PLUMMER 

vacker, manisk, kärlekssökande 
massmödare i 'Fjärilskyssar' 
8 (+) LOESJE 
organisation som sprider korta 
tänkvärdheter i affischformat 
9 (1) ARKIV X PÅ VIDEO 
"sanningen finns där ute" 
10(9)DROGER 
extas( y) för massmedia 

Gay Camp!!! 
.. . ett Iii~ er för lo: i li ar 10111 ~i ilar killar . . . 

1 sommar har d u 
ch ansen a tt v ara m ed 

om en av de b ästa 
upplev elserna i d itt liv ! 

. ./.:ka, bada, windsur/a, $/l acka om sa/c &C.'C, 

6cg/a, basta, infcrudsu r/a, ta dct lugnt .. . 

Datum: 2/8 - 1 1/8 

Pris: 1000 kr 
(ink!. mat & logi) 

För mer inform<Hion: 
Nicklas 08·199554 
Pär 08·6611187 

Anmäl dig genom att 
betala in anmälnings

avgiften 400kr på 
pg 80 50 88.2 

Betalningsmo ttagare: 

Lägergruppen 

Begränsat antal platser. 
ANMÄLDIG 

så snart som möjligt! 

IJIGUQUPPtH 
~ox m 

1-1 O 1 2C ITO@Olffi 

l W{ D{ H 
r.-m@il: ffi -21121 gm~ll~OX.IWIPIID.U: 

OliS! Kolla in vår hmnsida! 
bttp·//www.grwitir" >uJn!w,•:!tl ! s ,!!ywus•~/2200/ 

Bo wie 
go e s 
techno! 
Villman 
göra en 
låt till 
hit, tala 
medPet 

~------~----~ Shop 
Boys. 

De flesta har hört Levis reklamhit 
Spaceman, Space Woman gör sing
eln "Smile" och David Bowie får 
sin Hello Spaceboy rernixad/pro
ducerad av Pet Shop Boys. Låten 
som blir någon slags technofort
sättning på Bowies låt om Major 
Tom från skivan Ziggy Stardust. 

Karl Grogarn 

--·-- U t t ö r s a v 
BO STRÖM 
Är du trött på 
känner du dig 
okoncentrerad och har 
dålig dygnsrytm, eller 
har andra problem. 
Jag kan med stor 
kompetens förbättra 
ditt personliga 
allmänhälsotillstånd. 
Välkommen med 
och intresserade kan 
vara helt anonyma 

inför mig. S00:-
4 veckors 
behandling 
moms Ullkommer eJ 
vid förskonslnb. 

octAJRA 
HIVMOIT AGNING 

F6F rådgivning och hivlesl 

Kvättsmo<tagning central< i St:hlm. 
Anonymitet respekteras. 
Ring 08 - 720 55 58 

,:~Ung~ gay 
och hiv+ 

tttgdomsgrupp 08-720 11 64 

gay och hiv+ 
jour dagtid 020-78 44 14 

kontor 08-720 19 60 

~SITHIVA GRUPPEN 
· nns för din skull. 

Evert Sund~~ ,-·-/;-)_ 
Leg Läkare -C= :~....,:::/ 

Spec: Urologisk kirurgi, allmän kirurgi 
co2 -laserkirurgi 

Högbergsgatan 21, l tr 
116 20 Stockholm 
te!. 08-641 34 37 

fii1 Sveriges 
~läkarförbund 

Dr Hans Q varner Dr J an T orssander 
Leg. läkare Leg. läkare 

.illtin.fJ! OKl ~~~f;~::;~:;: 
lJ IMPOTENS? 

Mottagning kvällstid 
SEXUELLA PROBLEM? 

Grev Tureg. 75 T -bana Stadion,Tidsbeställning 

tisd .o torsd . 17.30-18.00 Tel: 660 21 29 

RYGGCENTRUM 
Leg Sjukgymnast Sven Zakrisson 

Mottagning utan remiss. 

Akupuntur Manipulation Massage 

Adress: Blåsutvägen 43 (Nära T-bana Blåsut, linje 18) 
Telefon: 08--649 81 40 
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'\<~R l< Et ING 

VILL HA DIG! 

ANNONSSÄUARE 
& DISTRIBUTÖR FÖR GBG. DU SKA 
KUNNA TA INITIATIV & VARA MÅL
MEDVETEN. DU SKA KÄNNA TILL 
NÖJESSCENEN l GBG & VARA VÄL 
INSATT l VAD EN MODE & TREND 
MEDVETEN MÅLGRUPP VILL HA. 
SKRIVTILL; 
REVENGE® MARKETING 
BOX 4 l 05, l 02 62 STOCKHOLM 

08-720 40 o l 

MAKE UP A.,, .... ..,-
TA EN P 
MAKE UP 
UTBILDNI 
PÅ VÅR S 

Artiklar för 
S&M med 

Sänd 20:- för vår 

SIM katalog så 

våra 

bälten 

summan 

dras av 

vid beställ

nmg över 300 kr. 
S. WOLLBRECHT, 

Box 5326, 402 24 GBG 

Tel: 031 - 833910 
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l:~ ''1 :] :] PAJRIK GULLAR LOSS 
D et finns de som tröttnat på 

att hänga på samma gamla 
hak. Klagar och blir så upp

givna att de skutar att gå ut. Och 
så finns de som lägger ner all tid 
och ork de bara har på att förän
dra. Patrik Flodin, med epitetet 
partyguru och nu också pusspro
fet, hör till den senare gruppen. 
Absolut. Sex år har gått sen han 
drog igång sitt forsta klubbpro
jekt. Sen dess har de avlöst varan
dra. Klubbar som Love, Ha te och 
Sex hör idag till några av de le
gendariska klubbarna i Göteborgs 
nöjeshistoria. 

Men det fanns en tid innan 
klubbfixandat tog fart på allvar. 
Efter skolan började Patrik som 
frisörselev. Tröttnade på fjollorna 
och började i hemvården. Tröttna
de på hemvården och fortsatte 
som frisörselev. Jobbade på bröd
fabrik, arbetade på Bacchus, for 
att återigen påbörja en bana som 
frisör. Nu på frisörskolan. Det blev 
inte tredje gången gillt. Han hop
pade av. Istället forverkliga de 
han en gammal dröm om att öpp
na cafe. Det blev Cafe Mombasa, 
som han var delägare i under ett 
par år. Sen började klubbkvällar
na komma igång. 

Projektet har varit många. De 
flesta har rönt framgång, vissa in
te. Som Cafe Bede till exempeL 
En mindre framgångrik klubb, in
hyrd på Gamleport i Göteborg. 

-Tanken var att det skulle 
finnas ett ställe dit folk kunde 
komma efter att ha lördagsshop
pa t. Det var öppet mellan fem och 
nio på eftermiddagen. Det blev in
te alls som vi tänkt oss. Det spåra
de ut fullständigt. Det gick så 
långt att ägaren drog dit strippor 
som uppträdde. Länsstyrelsen fick 

nog och vi blev tvungna att 
stänga. 

Annars är detjust klubb som 
är starkt forknippat med Patrik 
Flodin. Och Göteborg. Det är där 
som han har haft sin bas. Ä ven 
om stockholmarna också har fått 
känna på den Flodinska klubban
dan. Till exempel Love på Hus l 
och nu senast Delicious, med kväl
lar både i Stockholm och Göteborg. 
I framtiden blir det mera Stock
holm. Mycket på grund av att det 
är lättare att driva klubbar där. 

-Det är bättre i Stockholm. 
Göteborg känns lönlöst. Det ver
kar som om folk vill ruttna på 
samma gamla invanda ställen. 
Det är katastrof, säger Patrik och 
järnfor den engelska kuststaden 
Brighton med Göteborg. Städerna 
har samma invånarantaL Skillna
den är bara att i Brighton finns 
hela 62 gayställen. 

Själva grundiden med klub
barna är egentligen ganska enkeL 
Det finns inte heller något krav på 
att det måste vara 100 procentigt 
gay. 

- Det ska vara som man vill 
ha det när man hoppar omkring 
hemma i vardagsrummet. Bra mu
sik, bultande house. Och så ska 
det vara en öppen och ickefientlig 
inställning till sexualitet. 

Själv har han inte varit privat 
på de fem senaste åren. Inte i Gö
teborg. Han gillar inte att gå ut. 
Stannar hellre hemma och hänger 
sig åt sina laster: musik och mat, 
for en kockutbildning har han ock
så hunnit med under åren. 

Hur är det då med framgång
en. Hur påverkas han av den? 

-Framgång är sekundärt. An
dras lycka är min lön. 

Ochjag tror honom. Faktiskt. 
Mathias Pernheim 

Dag fOr Dag 
MÅNDAG 

' Cafi Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet på ungdoms
cafeet 19,-22. 
Boite, på Kompaniet, Kungsgatan 19. Soft, laid back klubb, mixat 21-
03. 

nSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50, 031-143530 

ONSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143530. Öppethus for 
hiv+ 18-21. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 031-71 11420. Pub 21-01. 

: Kompaniet, Kungsgatan 19, mixad klubb, live hip-hop och techno 
21-03~ 

TORSDAG 
Positfva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143500. Öppet hus for al
la 11-15. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet 19-22, även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031- 132043. Öppet på Sveriges äldsta 
gayklubb. Passa på att äta denna lugna kväll- bra kök! 

FREDAG 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031- 132043. Mat, bar och dans 21-03. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 031-7111420. Disco på Touch se kalenda
riet for specialkvällar. 

LÖRDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50, 031-143530. Cafe for hiV+ och 
närstående. 12-16. 

1 Ba~cKus, BelbnlliiS{[alia.n·g; 0'31-132043. Anrika gayklubben har flest 
gayfolk denna kväll21-D3. 

SÖNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet 19-c22, även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-132043, populär mixad kvälL 
Dellcious, Gamla Stallgården, Kyrkogatan 33, 21-03. Disco och flera 
barer och mysig miljö - Patrik Flodin arrangerar vilket betyder kul 
mix. 

ONSDAG3 
Jan Hammarlund, Kustens hus, 
Evert Taubegatan, 19.30 sjunger 
olika sånger till Lowe Pettersson 
på piano 

TORSDAG4 
Club Leche, Grands festvåning 
Vallgatan 30,031-7113007. Fest 
med den lesbiska partyklubben 
21- 03. 

FREDAGS 
SLM, fest i Club Sesams lokaler 
(ring 031-833910 for adressinfor
mation). SLM utlovar påskris den
na kväll! Easter Faggot! 
Touch, Esperantoplatsen 7, kvin
nakväll denna långfredagskväll. 
19.30 öppnar man med Teater !vä
gen. 

SÖNDAG7 
EKHo-Göteborg, gudstjänstbesök 
i Oscar Fredriks kyrka 11.00: 

"Herren lever!" 
Touch, Esperantoplatsen 7. Disco 
på påskafton 21-02. 

SÖNDAG21 
EKHo-Göteborg, studentpräster
nas lokal, Föreningsgatan 32, 
16.00. Sjukhuspastor Roland 
Svantesson talar på temat "En
sam eller själv". 

FREDAG 26 
EKHo-Göteborg, kvällsmässa 
20.00 i Oscar Fredriks kyrka. 
Touch, Esperantoplatsen 7. Male 
strip med disco 21-03. 

LÖRDAG 27 
Club Leche, Grands festvåning 
Vallgatan 30,031-7113007. Fest 
med den lesbiska partyklubben 
21-03 . 
Touch, esperantoplatsen 7. Dan
saftonskväll med dansbandsmu
sik. 

Göteborg mot AIDS 

- Provtagning för HIV och 
andra könssjukdomar 

- Rådgivning/samtal 
- Säkrare sex - inform. 
- Läkarundersökning 
- Kostnadsfritt 

l Måndagar! 
drop in mellan 17-19 
tidsbest mellan 18-20 

Tidsbest: tel. 031 - 60 18 74 vard 8 -10 031 ·60 34 42, 
månd 17-19 Adress: Hudkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset 
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0HIE: ÖPPEN LORCA 

B 
esöker du Norge under 
våren så kolla in Det 
Åpne Teaters föreställ

ning "Julie-en forkledd ung 
mann?" efter Fredarico Garcia 
Lorcas El Publico. Urpremiär 
för denna teaterbearbetning 
den 17 april, 19.00 på just Det 
Åpne Teater (+47- 22557883). 

I början av maj reser man 
så vidare till tar 
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"Rave on for the future spirit" ur 
Localizer 1.0 

[[[J TECHNOHOUSE 

L
OCALIZER 1.0 (the techno 
house book) - En fet och fin 
bok från Berlin om mesta

dels den tyska technokulturen. 
Engelska och tyska texter varvas i 
en form där i stort sett varje upp
slag har sin egen grafiska form. . 
Flashiga och bildrika presentatio
ner av storklubbar såsom E-werk 
och Dorian Gray, porträtt av ung 
kläddesign (t. ex. Mecca, A.mbulan
ce, Anarchic Adjustment, Shoot .. . ), 
labels (Tresor, R&S, Warp ... ), gra
fisk design, tidningar, musikaliska 
förgreningar och annat matnyt
tigt. 

En lättillgänglig bok som utan 
att försöka vara heltäckande lyck
as återspegla essensen av party
och klubbkul turen. Allra allra roli
gast är presentationen av skivbo
laget Disko B. 

Tysk kitch-humor är bara så 
FUL att man bryter ihop av 
skratt. Localizer l. O har varit ute i 
handeln ett tag så skynda skynda 
innan den tar slut. Finns på Kon
stig, Kulturhuset i Stockholm .. 

HIGHFLYERs (clubravepar
tyart) heter boken som får alla 
grafiker att drägglandes ge ifrån 
sig små gryende läten av förtjus
ning. Det gör vi andra också efter
som det är en vansinnigt vacker 
bok. I det mest smakfullt silver
skimrande omslag återfinns här 
en rejäl samling engelska klubb
och ra ve-flyers från -86 till -95. 
Från "Summer oflove" till hardco
re, hysto-gala-glamour, jungle och 
stilrena konceptfester. Bokens tex
ter (på engelska) är sparsmakade 
men har substans. Man kan av
njuta flyers av legendariska form
givare som The Designers Repu
hlic och konstnärer som Joel-Pe
ter Witkin. -En investering! (Kos
tar 645:- på Konstig i Stockholm.) 

Ingrid Engarås 

----
J 

ag bor i Stockholm tror jag. 
: Ibland när alla känslor rör sig som vilsna insekter runt den lam-

pa som är mitt krackulerade skal, vill jag gå ut. Bestämmer mig 
för att centrera genom dans, att fokusera och går till något ställe där 
musiken kan falla mig i.smaken. Tålmodigt tragglar jag mig förbi nå
gra uttråkade dörrvakter och stressade garderobsfolk. Simmar mig 
igenom sega folksamlingar, mot dansgolvet och bashögtalarna. Hittar 
en golvplätt som inte är belamrad av öl drickare och, äntligen, jag dan
sar, vilken lättnad! 

Efter en stund med musiken flyter dansen av sig själv, med ensta
' ka små avbrott när discjockeyn missar i mixandetellernågot ljud 

känns tvivelaktigt. Jag ser mig omkring och söker den där känslan av 
samhörighet som kan vara så trevligt ibland när man dansar. I hör-

. nen står unga män. Med armarna korsade framför sig som skydd, för
söker de verka så coola att jag undrar om deras hjärtan stannat. I ba
ren- unga kvinnor med stirrig blick och många lager spackel. Despe

' rat letandes efter någon slags identitet studerar de kritiskt andra 
t kvinnors klädsel och vänder bort blicken när jag ler mot dem. Rädda 
' människor på jakt efter någonting diffust att konsumera. Normsam-

hällets anpassade skrap. Musiken var stundvis hyfsad menjag gick 
t hem tidigt den kvällen. I vardagsrummet får jag dansa själv men hit
' tar ingen lust att skriva om någonslags partyscen eller ens ringa nå-
• gra discjockeys om listor. Världen är skit. . 
~ Nästa dag kommer entusiasmen oväntat tillbaka, i form av ett fa.x. ~ 

från Tyskland. Det är farbror Riley i Köln som berättar om vilda fes- · 
ter och ny musik. Som den lilla baren Panasonic på Invalidenstrasse 

, 31, ett ockuperat hus i östra Berlin. Mo & Kotai gör klubb där på hel-
. gerria ihop med konceptartisten Daniel Flum. På fredagarna spelas 

kassetter med fårska elektroniska experiment från hela världen och 
;, på lördagarna spelar ofta Riley, Triple R, skivor. Som de här favoriter

na: 

: DJ TRIPLE R TOP 10 
(Tolvor och kommentar) 

'- Electrochords 003 (White. label, Köln) 
Mark Broom- Backroom EP (3 Zone) 
MMM 001 - (Whitelabel, Electro från Berlint) 
Hobby - {Taktik!J\lllkfood, :fSöln) 
N2 O - The Vibe (Liql:lid Ski, Whitelabei; New York) 
Solar X - (Defective, en rysk artist! I stil med Analogue Bubblebath 
av Aphex Twin) 
FIM 100 (Force Inc) 

[ Florence -Peter Ford (Eevolute) 
' Khan l Wlillter- Empire State Building (Smile) 

Slack Ja w (Earth Recordirigs) 

Triple R skriver ol!l. :lllnsik också och det ryktas att han kan känna 
igen en finsk hig~t (ett :kaiåktäristiskt ljud alltså) på två kilome-

o ters avstånd. Han,s hårda men oftast rättvisa, recensioner på poetiskt 
tyska återfinus t . ex i Berlins technomagasin Frontpage. Skivorna han 
hår släppt på sistone heter RRR Rendezvous (Electro 004, Berlin), och 
Aufräumen (xxc, en sub- · 
label till Jungle Fever, 
Köln). Den senare han 
gjort ihop med sin polare 
Walker. De båda brukar 
göra fester i Köln också. 

• Snart kommer ännu en 
skiva ut påV-Records i 

' Berlin och det verkar 
som Triple R har fullt 
upp med skoj. Vem vill 
sponsra mig med en 
tysklandsresa så jag blir "Myskväll på Humle Badhem" av Tom Ben-
en lyckligare människa? son ·91. Ingrid Engarås är TV-värdinnan. 

·· Jag är så trött på svenska mediers såkallade REJV-debatt. Tugga tug
ga tugga vad vi redan hört hundra gånger förr. Jag KRÄKS på alla 
små REJVARE som ser ut som tiggande hundar i TEVE och poliser 

· mecpika igenkorkade hjärnor som deras oknullade arslen. Jag .vill 
åka bort oeh träffa verkliga människor som gör det de tror på och föl

' jer sina hjärtan med öronen öppna. Folk som både vågar kritisera och 
: visa uppskattning eftersom de drivs av en passion för musiken, dan-
. sen, festerna. Folk som farbror Riley. 

Finns det inga bra technoklubbar där du bor? Da~hemxn!l tiU 
det här i så fall: Stenhårt, mörkt, brutalt och skimrande vackert. Jeff 

. Mills, technoartist och mixmästare från Detroit, kommer i dagarna ut 
~ med ett mixalbum. Trettioåtta utsökta technostyckenhar oms?rgs-
: fullt vävtst ihop till en hetsig musikalisk resa på sjuttio minuter. Fyra 
· av styckena är hittills osläppta verk av JeffMills själv; som med albu

met ger sin definition av hur ett fett o.ch vilt P~:rtY i Japlm kan gå till 
när publiken är med (jo, man kan höra japanerna skrika av fortjus
ning). 

Albumetspelades in live På, klubben Liquid Room ~Tokyo for den 
japanska MiX-up serien och i S~erige är det Sony music som s~r till 
att albumet finns i alla välsorterade skivaffärer (håller stor-bolagen 
på att lära sig att techno inte är det samma som Pandora, eller vad?). -
Innehåller tunga Queerzone-hits som "Step to Enchantment" och 
"Changes oflife", så alla som var där de gånger t.ex. Moment H och 
Yim spelade, kommer bara att inte orka! Observera att .. det rör ~ig om 
ett organiskt och lekrunt live-album o~h inte en tekniskt perfekt pro
dukt. Desto bättre! Ingrid Engarås 

Vi sökernya 
medarbetare 
tillspännande 

sommar
projekt! 

Under sommarmånaderna driver RFSL-rådgivningen i Stockholm 
sedan länge ett projekt kring säkrare sex och kondomer. Mest finns 
vi på platser där män träffas för att ha sex med andra män. Nu 
behöver vi fylla på med nya medarbetare och söker i första hand 
killar över trettio år för att komplettera det gäng som ska arbeta 

i sommar. Killar med invandrarbakgrund är särskilt välkomna. 

Om du är intresserad av oss och vi av dig, ger vi dig utbildning 

under helgen 11-12 maj . Efter den kan du komma ifråga för upp

drag som kan ge lite extrapengar under sommaren. 

Ring till Pär Råling för ytterligare information eller anmälning, 

~ 
RFSL-rådgivningen i Stockholm bedriver en. omfattande psykosocial stöd
och informationsverksamhet om hivlaids och homosexualitet. Vi är nu åtta 
anställda och ca hundra frivilliga RFSL-m.edlemmar som arbetar inom 
rådgivningen. Nu behöver vi anställa två medarbetare som: 

Biträdande handläggare 
till ungdomsverksamheten 

Dina arbetsuppgifter är mycket varierande. Bland annat skall Du tillsam
mans med ordinarie projektledare: 

• planera kurser och lägerverksamhet 
• rekrytera till och samordna olika projekt bl a Linje 59 
• initiera olika projekt riktade till ungdomar 
• administrera ungdomsverksamheten 

Biträdande handläggare 
till utbildnings- och 
informationsverksamheten 

Dina arbetsuppgifter är mycket varierande. Bland annat skall Du tillsam
mans med ordinarie projektledare: 

• rekrytera och utbilda informatörer 
• samordna skolinformationsverksamheten 
• ha kontakt med skolor och informatörer 
• planera kurser och utbildningar riktade till vuxna 
• administrera skolinformationsverksamheten 

Du skall vara ide- och initiativrik, öppet homosexuell och ha god känne
dom om RFSL och den homosexuella delkulturen. Du bör kunna uttrycka 
dig väl både i tal och skrift, ha god samarbetsförmåga i såväl stora som 
mindre grupper samt ha fönnåga att arbeta självständigt. Dina formella 
meriter är av mindre betydelse medan Dina personliga erfarenheter och 
egenskaper kan vara avgörande. 

Tjänsterna är på heltid och projektanställningar på ll månader. Tillträde 
snarast eller enligt överenskommelse. 

Skicka Din ansökan senast den 20 april till Sofia Scherman, 
RFSL-rådgivningen, Box 450 90, l 04 30 Stoekholm. 
För närmare upplysningar ring Sofia Scherman 08-736 02 19/12. 
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Mardis Gras 96; 
Fest fOr 600 000 
Australien. Känguruer, Kylie och koalor. Kan man tro. Men 
man upptäcker snabbt att det finns mycket mer. Som 
femtusen Friscillor som hittat hem från öknen samtidigt. 
Eller 600 000 människor som vinkar fram en parad. Men 
räcker inte det kan man dansa loss hela natten med 20 000 
festsugna existenser. Och det är bara början. 
På Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras. 

Text och Bild: Manu Seppänen 

rån bö~an var de ~T7~~~~~~~~~~~7JL2073377~77~~~~70i9~~ 
femhundra "dykes" 
och "poofsters" som 
tröttnat på att göm
ma sig i barerna. 
Skaran växte t ill tu
sen när polisen om
ringade dem 1978 
och 53 åkte direkt i 
finkan efter att åkt 
på rejält med stryk. 
Det har hänt en del 
sen dess. Årets Syd

ney Gay & Lesbian Mardi Gras 
är störst hittills och på 18 år har 
den blygsamma festivalen vuxit 
sig till Australiens största kultu- h,..,;o;.,;..i~~~ 
rella händelse alla kategorier. Och 
polisen slåss inte längre. De tågar '---"==--"--''--""'-........::= 

med, i alla fall de homosexuella poliserna i delstaten miljeföreställning. 
New South Wales. Som svensk är det svårt att hålla med. Det är in-

Himla käckt. Och himla fräckt. te som en kväll på Cirkus Scott direkt. Det är abso-
Det är så fräckt att ögonen blöder och vem bryr lut ingen tystnad. Snarare tvärtom. Och det tar al-

sig att pumpsen går av? Vad är London? Strunt. drig slut. Det bara håller på. Den som har lust har 
New York? Gäsp. Var annars än i Sydney kan man att göra dygnet runt. 
se en lång transa hissas 30 meter upp i taket mitt Mardi Gras-månaden är späckad. Filmfestival. 
över ett dansgolv med 5000 svettiga själar klockan Utställningar. Teater. Gay Games. De mysiga nun-
sex på morgonen och alla hurrar, klappar fram hen- norna i Order of Perpetual Indulgence agerar 
ne och den slampan lyckas prestera himmelsk akro- guider genom sevärdheterna, eller dristar sig att dy-
batik iförd pumps och galahår till Diana Ross låt kaner, iklädda dok, i hajtankarna på akvariet. Japa-
"The Boss" utan att det känns märkligt eller våghal- nerna plåtade. Alla andra applåderade. 
sigt. Och skulle man tröttna finns det fyra dansgolv - Mardi Gras handlar om stolthet och tolerans. 
till. Med 5000 andra att lära känna. Mardi Gras är Den handlar om kärlek, som Bev Lange säger mor-
maxat. Ett enormt party. Och är det nåt flatorna och gonen före paraden. Hon ser trött ut. Det är inte så 
bögarna i Sydney kan så är det att festa. underligt. Den vänliga andan och uppsluppenheten 

Dessutom samarbetar de hemskt väl. Kanske tar sig extrema uttryck under månaden fram till da-
bättre här än nån annanstans i världen. Chefen gen D, lördagen med Paraden och Festen. Oroliga ho-
över alltsammans, Ms Bev Lange tror att det be- mos irrar runt i sista stund i jakt på den rätta 
ror på att det finns så få homosexuella i tremiljo- adressen eller frisyren. 
nersstaden Sydney. Sävliga uppumpade amerikaner bräker på i fuk-

- Vi är inte så många. Kanske mellan 300 000 ten och skumpar runt i bara filsingarna. Och tran-
och en halv miljon. Därför jobbar vi sa bra ihop, bå- sorna shoppar. Och shoppar. 
de mäh och kvinnor. Sen faller skymningen. Gatorna fylls. Strålkas-

Jaha. Dessutom kom hennes flickvän Helen tama leker längs husfasaderna. Folk hojtar. Motor-
Dando ut för sin 80-åriga mamma när Mardi Gras cyklarna dånar till och jublet växer sig till ett vrål. 
med pompa och ståt öppnades vid den anrika ope- Dykes on Bikes öppnar paraden. Leder en uppsätt-
ran. Så steget mellan den totala hysterin och garde- ning vagnar, närmare bestämt 166 stycken, ett följe 
roben är inte så lång i Australien. Men Mardi Gras två och en halv kilometer långt. 
är ett av sätten att få de intoleranta med sig. Som Vissa vagnar består av en person. Andra av nit-
den berömda lo!tala 
transan Portia sa, efter 
att svajat omkring på 
anrika The Rocks långt 
från gaykvarten och rå
kat tappa ena lösbrös
tet över den mestadels 
straighta publiken: 

- Folk har fattat att 
vi inte är några knäppa 
pervon utan ett gäng 
grabbar som har kul. 
Och nu när televerket 
och flygbolaget Quantas 
sponsar hela grejen 
känns allt som en fa- """'--"--">"-' 
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tio. Somliga 
har inga 
vagnar alls 
utan strut
tar fram på 
gatan. Som 
Sonny och 
Cher, med 
motivering
en att kunde 
en kvinna 
som ser ut 
som en tran
sa och man 
som ser ut 
som en bög 
föda fram en 
lesbisk dot
ter borde de 
sannerligen 
äras. Okej 
då. 

Har bo ur 
City Bears 
är ett gäng 
håriga män 
och deras beundrare. De gick. The Navy Boys para
derade. Miss New Zealand Fan Club hyllar just hen
ne för de älskar att hata grannlandet. Flator utkläd
da till citroner, de vill att lesbianer ska återta be
namningen Lemons. Queers på styltor. Stödgrupper. 
Sjukhus. Red Ribbons. Minnesvagn över dem som är 
borta. Tystnad. Lampor släcks. Sen Olympiaden i 
Sydney år 2000 i transsform. Aboriginal Power. 

Star Trash - The Queer Generation. Och många, 
många fler . . 

Uppåt längs Oxford Street och fyrverkerierna 
sprutar. Folk hänger i klasar ur fönstren . Ordnings
flator motar bort fulla grabbar som vill pussa ett 
hundra identiska Barbieflickor som Voguar. Ölen flö
dar. Fukten stiger. Lady Di - a queen at last. Chop
stix Girls, lesbianerna från Tokyo i geishadressar. 
Leather Pride. Och mer och mer. Alla skriker och föl
jer sen efter svansen, slutet av paraden och regn
bågsflaggorna viftar tills handlederna stukas. 

Och vips. Paraden glider undan med Priscillas 
självlysande pumps i fjärran. 

Nu vill en halvmiljon människor festa. Genast. 
Några t usen stannar kvar runt The Str ip, som Ox
ford Street kallas av de infödda. Eller drar sig mot 
Newtown, det andra gaygettot. Drygt 20 000 lyckliga 
själar som fått tag i en biljett känner att det har bli
vit dags för del två: Festen. 

Strömmen drar mot ett mässområde som vanligt
vis ställer ut grönsaker, jordbruksprodukter och bo
skap öppnar nu sina portar. Högt över himlen sveper 
ett rosa ljus. Folket bakom festen vill gå tillbaka till 
basics. 

Lädergrabbar. Läderdonnor. Vissa flator är såna 
boy dykes att de till och med klippt håret på ett sätt 
som framkallar polisonger. Andra flator ser ut som 
Elle Macphearson, supersexiga vampar. In vandrar 
människor i form av stearinljus, kritallkronor, kal
songreklam, sololja, glasstrutar, fruktskålar ... 

Sötast v;r flickvännerna som målat sig till vita 
glittriga älvor med trollspön och fluffiga klänningar 
utan överdel, som blåste såpbubblor på alla och 
strödde magiskt flatpulver omkring sig mellan pus
sarna. Alla är glada. Snälla och utbrister Happy 
Mardi Gras, som om det är påsk eller jul - en högtid. 

Och det är det ju. 
Sen är det bara att välja dansställe. Och dansa. 

Svettas och sexas. Eller dricka. Eller dansa lite till. 
Mellan tio på kvällen och tio på morgonen, då årets 
hemliga gäst vinkade adjö. Thelma Houston trallade 

Never Can Say Good
bye till dem som inte 
tagit specialbussarna 
tillbaka till stan. Vill 
man inte gå hem och 
sova fortsätter man på 
Recovery Parties. De 
tog inte slut förrän på 
måndagen, två dygn 
efter Sydney Gay & 
Lesbian Mardi Gras 
1996 och ett knappt år 
innan Sydney Gay & 
Lesbian Mardi Gras 
1997. 
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Här hittar du: 

Väninnor sidan 27 

Vänner sidan 27 

Föräldraskap, Bostad, Arbe

te, Köper, Säljer, Efterlyst 

och Övrigt sidan 27 

Över Gränser sidan 30 

Jag är en tjej på 24 år somjust insett 

attjag är lesbisk. Därfor skulle jag vil

ja komma i kontakt med andra lesbiska 

eller bisexuella tjejer for att umgås 
med, gå ut och dansa med. Men jag vill 

främst lära känna tjejer i 

Uppsala-Stockholmsområdet och helst 

i min egen ålder och upp till 30 år. Hör 
av er så hittar vi på något kul. 

9604-101 

Vill du dela ett barn med mig? Jag är 
en ganska vanlig samboende Uppsala

grabb (42) som gärna vill bli pappa. Om 
du har mammaplaner-hör av dig så 

kanske vi kan starta vårt livs projekt! 
9604-401 

KÄND MEN INTE AKTIV FAR 

Vill jag- en kille i Stockholm- vara. 
Söker tjej/tjejpar som vill ha barn och 

där ni står for det ekonomiska och fas· 
trande ansvaret. Svar med telefon

nummer = förtur. 
9604-402 

33- årig seriös man i Sydsverige vill 

träffa trevlig och rar tjej som vill bli 

mamma. Jag ser bra ut samt är social 

och trygg. 

9604-403 

BED & BREAKFAST GÖTEBORG 

Trevliga privatrum-frukost-ett 
plånboksvänligt alternativ med kryp

avstånd till allt! 

RING LEIF 031-7112886! 

STOCKHOLM 

Kille 25 år önskar hyra 1-2:a inom tul

larna. Fast inkomst, skötsam, rökfri, 
kan även tänka mig att dela större lä

genhet (eget rum). Endast for längre 

tid av intresse. 

9604-501 

LÅNGSEMESTER 

Är det någon som har en ide, kontakt, 
forslag eller eventuellt själv kan hyra 

ut for några månader av året en lägen· 
het eller ett hus i varmare klimat? För 

cirka 2-8 månader av året, till exempel 

i södra Europa, Asien eller i Sydameri· 

ka. Vi kanske kunde dela/hyra tillsam· 

mans en lägenhet eller ett hus? Alla 
forslag är välkomna. Jag är en sköt· 

sam, språkkunnig, vältränad yngre 

man med många intressen och med go

da referenser. 
9604-502 

LEDIGA ARBETSPLATSER 

Disco, dans, nöjen finns det inte mycket 
av uppe i södra Lappland vid norska 

gränsen nära Mo i Rana, men en duk· 

tig kock kan få anställning på vår res
taurang som är känd for den goda ma· 

ten och servicen enligt tidningen Gour· 

met och Gastronomiska Akademien. 

Skriv och berätta om dig. Du får jobbigt 
men trevligt. Vi söker även servitörer, 

gärna språkkunniga. Du kille eller tjej 
som vill andas frisk luft, se fantastiska 

vyer, uppleva äventyr, skriv till: 

BJARNE RÖNNSKOG, SÅNNINGGÅR· 

DENS FJÄLLHOTELL, 920 66 HEMAVAN 

MODELLARBETE l 

Då jag håller på att utarbeta ett avtal 

med en firma i USA om att få sälja de· 
ras body- wear och underkläder söker 

jag en muskulös kille/killar for foto i 

dessa plagg. Du måste tycka om din ut

strålning och kropp. Sänd foto i helfi· 

gur. 100% diskretion/ärlighet. Även 

restaurangjobb finnes i Mälardalen. 

9604-601 

Kille på 28 år söker helgjobb, extrajobb. 

Allt av intresse. Skriv gärna några ra

der till mig, Magnus. 

9604-602 

ALLTSÅ! 

Du levandsglade kille/tjej som vill ha 

ett flexibelt och kul jobb, bör svara på 

mitt tillrop. Jag som söker dig är en 

rullstolsburen kille i kungliga huvud
stadens centrum, där jag bor i rymlig 

våning. Men, av naturliga skäl så har 

j ag vissa praktiska problem med att 

själv sköta mitt hem, min bil och mitt 
fritidshus. Därfor behöver jag din hjälp. 

jag är intresserad av resor till när och 

fjärran, konst, antikviteter och att um
gås med mina vänner. Självklart är det 

en fordel om du delar mina intressen, 

eftersom jag söker dig som vill arbeta 
som min personliga assistent, vilket in· 

nebär att du får räkna med att "hänga 

med" mig lite varstans. Personkemin är 

mycket viktig for oss båda. Vill betona 

att arbetet är seriöst och med avtalsen· 

lig lön: Arbetstid efter överenskommel

se. Skriv några rader till mig och berät

ta lite om dig själv, samt varfor du sö· 

ker jobb hos mig, och när du kan jobba . 
9604-603 

STOCKHOLM 

Ung man söker extraknäck på dag- el

ler kvällstid, även som extra hemhjälp, 

sällskap och assistent for någon handi· 
kappad, äldre eller sjuk. Jag är service

inriktad och har olika arbetserfarenhe

ter. jag har goda referenser och är 

mycket pålitlig. Allt av intresse! 

9604-604 

SA HÄR ANNONSERAR OU l QX: 
yll i annonstexten på kupongen intill. 
renumeranter på QXannonserar gra 

is - for övriga annonsörer publicera 
exten när vi erhållit full betalning. 
arkera på kupongen under vilke 
brik du vill annonsera. 

edaktionen forbehåller sig rätten a 
eka annonser. Vi forbehåller oss ock 
å rätten att stryka text.Vi tar in e 

ons per annonsör och rubrik. 
är du får svar - glöm inte att de 

om svarar är minst lika angelägen o 
tt få höra av dig! Svara på alla bre 

du får. Om du inte är intresserad 
skriv och tala om det! Då blir alla gla 
dare. 

SA HÄR SVARAR OU: 
l. Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku 
ert och klistra igen det. Märk kuver 
t med annonsnumret . 

. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i e 
törre kuvert tillsammans med lösa 
'märken for 2 x det nuvarande por 

ot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE 
A! OBSERVERA-TVÅPORTO 
ER SVAR. 
. Skicka det stora kuvertet med din 

svar och lösa frimärken till: QX, Bo 
17 218, 104 62 Stockholm. 

. Skicka ALDRIG pengar, biljetter el 
er annat värdefullt till personer du in 
e känner eller har adressen till. 

MODELLER SÖKES 

Det bildskapande kommersiella projek· 

tet "Mal e Image" söker modeller: Male 
Image skapar sensuellt erotiska bilder 

som forsäljs till både svenska och ut· 

ländska företag. Ekonomisk ersättning 

garanteras. Ingen tidigare modellvana 

är nödvändig. För information: 

MALE IMAGE, STIGBERGSGATAN 37, 

582 45 LINKÖPING 

38-årig stockholmskille söker naken

jobb. Allt av intresse. Kvällar & helger. 

9604-605 

STOCKHOLM 

Kille på 25 år söker extra arbete kväl
lar och helger. Allt av intresse. 

9604-606 

GÖTEBORG 

Ung man söker extra arbete. Kan ge fot 

och kroppsmassage. 

9604-607 

Hel p wanted in beautiful Phoenix-Ari· 

zona-Mt Views & Clean Air. Seek 

part-time help to take care of dags and 
light grounds keeping. Requirements 

you must Love Dags and Herses, be 20 
years or older, no drugs, no aleoboL Sa

lary + housing. Send name-address -

p hon e - pboto; 

C/0 NORTH 7TH AVE, #917, PHOENIX, 

AZ 85013-1700, USA 

Behöver du en sångare till din musik? 

Jag bar en mörk sångröst med kraftigt 

vibrato & ställer gärna upp på nätsan 

allt! Ännu bar jag sjungit allt från Ag· 

netha Fältskogs "Zigenarvän" till Yoko 

Ono & även "Kvinnofängelsets" On the 

Inside i syntbversion! Skriv for min de

mo med egna låtar gratis! 

9603-608 

PLATSANNONS 

33-årig kille med goda meriter och fast 

anställning som reparatör/reservdels
man (el & mek.) önskar nya spännande 

arbetsuppgifter i Göteborgsområdet. 
Van vid kundkontakter och datahante

ring. 

FAX: 0711-6140543 

QX SÖKER MEDARBETARE 

Tidningen QX bar fått en flygande 

start och vi är i behov av fler medarbe

tare. Vi söker frilansande skribenter, 
fotografer, stylister ... som är fulla av 

ideer och inspiration. Killar och tjejer, 
män och kvinnor som kan tycka det är 

kul att fotografera på klubbar, gillar att 
leta upp och skriva om nya spännade 

affärer, teater, litteratur, musik, dans .. . 

Vi ersätter arbetet om än mindre än 

drakarna. 
Vi söker medarbetare i Stockholm, Gö
teborg (inte minst), Skåne, Köpenhamn 

och runt om i Sverige. 

Vi är även i behov av prakt isk hjälp på 

redaktionen och söker dig som kan ar· 
beta på timmar. 

SKRIV TILL QX, JON VOSS, BOX 17 

218, 104 62 STOCKHOLM. 

Rl!1 ~]~:J 
GAYLYRIK SÄUES 

Begränsat antal av den homosexuelle 

poeten Robert E . Lovers diktsamling 

"Förändringens Vindar". Samtliga ex· 

emplar signerade. Pris 60:· per ex. 

9604-701 

l ~(i] u~ :1 
Skivor (Singel, EP, LP) & annat från 

Lill-Babs köpes av idogen samlare! 

Sänd prislista, så hör jag snabbt av 

mig! Det vore kul om andra samlare av 

hennes alster hörde av sig for kontakt! 

Den som har en endaste skiva, skriv! 

9604-702 

l ~ i i ~ 11 ''t i i 
Long time no see. Jag söker Ruben som 

bodde på Tjärbovsgatan i början av 

-80-talet. Han kom från Latinameri· 

ka, hade en bror i stan på Kungsbol· 
men. Nån som vet nåt? Svar till Ingvar 

från Göteborg. 

9604-801 

L-HAMN 

Du beter L-hamn i efternamn och sva

rade på min annons i Reporter våren 

95. Ditt brevsvar forsvann dock. Jag är 

mycket intresserad av att komma i 
kontakt med dig. Hör va dig igen. 

"Drömprinsen". 

9604-802 

Du ljusa kille runt 20 år som tillsam· 

mans med en kompis var och badade 
romerskt på Huddingebadet lördagen 

den 16 mars. Din intresserade blivk 
mötte min. Jag vill gärna ha kontakt. 

Skriv en rad eller kom dit igen. 
9604-803 

[il~ 11 [~i 
HOLA! 01! HELLOY! 

Finns det någon kille eller tjej som vill 

hjälpa mig att forbättra och öva min 

spanska, portugisiska och/eller engel

ska? Gärna någon som kommer från 

något land var man talar något av 
ovannämnda språk. jag kan gärna 

hjälpa dig lära dig och öva språk som 
jag kan. Jag skulle även vilja komma i 

kontakt med dig som har varit eller är 
på väg till Latinamerika, Asien, Afrika 

etc. 

Jag är en kille i trettioårsåldern med 
många intressen och jag bor i stock· 

halm. Svar från hela Norden är väl· 

komna! 

Hasta luego! Ate lago! See you! 

9604-901 

Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. 
o Vänner o Över gränser o Säljer o Organisationer 
o Väninnor o Arbete o Köper o Meddelanden 
o Bi o Bostad o Bytes o Övrigt 

Text: 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Hobbyfotografmed en ambition att 
skapa estetiskt tilltalande bilder söker 

din hjälp. Har du en h yfsad välformad 

kropp, tålamod och lust att agera fram· 
for kameran? Finns i Mälardalsområ· 

det och kan nöja dig med ersättning i 

bra bilder? Hör då av dig till mig och bi· 

foga gärna en bild. 

9604-902 

Uppriktig 32-årig kille, vältränad, 

maskulin, 180 cm, 79 kg, boende i 

Stockholm. Vill träffa likasinnad som 
liksomjag hittills haft svårt att stå for 

attjag gillar killar, men som innerst in· 

ne vet bur det ligger till och nu längtar 

efter att testa ett fast killforhållande. 
Är hi v-negativ och garanterat frisk och 

kräver detta av dig. Jag lovar dig 100% 

diskretion, gärna fotosvar. 

9604-01 

NORRKÖPING/HELA LANDET 

Medelålders kille söker vänner helst av 
den yngre årgången 15- 30 for varaktig 

vänskap och kanske mer om kemin 
stämmer. Är öppen och utåtriktad, hu

moristisk men också allvarlig när det 

behövs. Skriv några rader om dig själv, 
skicka med ett kort på dig själv så får 

du ett tillbaka. Ärlighet, tack. 

9604-02 

STOCKHOLM 

Här har du en fräsch och utåtriktad 

kille runt 30 med ett fordelaktigt yttre, 

med många intressen. Egentligen bar 
jag inte några fritidssysselsättning· 

sproblem. Ändå saknas det "något". Sö

ker därfor dig som liksom jag älskar 

den varma årstiden och ska vara 

fräsch, aktiv och välutrustad och mel

lan 25-40. Ett plus om du gillar sport. 
Hör av dig ifall du är nyfiken på en het 

vår. Gärna fotosvar. 

9604-03 

STOCKHOLM/HELA LANDET 

Har du liksomjag lessnat på ensamhe
ten till vardags. Har många kamrater, 

men träffas oftast bara på helgerna och 

då har man resten av veckan kvar att 

förgylla. Finns det någon aktiv, mys 

pys, kramgo, stabil kille med båda fot

terna på jorden, som tycker om: mysiga 

hemmakvällar, strosa runt på stan & 

skog och mark, åka utomlands, festa då 
& då, gå på auktioner, utställningar, 

bio, teater och mycket annat. Jag är en 

lättsam kille på 33 år som fortfarande 
är nyfiken på vad livet kan erbjuda. är 

jag något for dig så fatta pennan och 
skriv medan du är på denna sida. Na

tionalitet utan betydelse. Svara med 

te!, så ringer jag upp, foto vore trevligt. 

9604-04 

29-årig finsk kille i Stockholm, 183/76, 

mångsidig, intelligent, vältränad, rök· 

Sänd annonstexten till: 
QX, Box :172:18, 

:104 62 Stockholm. 
E-mall: qx@bahnhof.se 

O Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis. 

O Jag vill börja prenumerera på 
QX. :180:- för :12 nummer. 
Därmed annonserar jag gratis. 

O Jag betalar l förskott. 
Upp till 25 ord kostar 75 kronor, 
därefter 75 kr. per 25 ord. 
Fyll l summan på kupongen och 
betala via postgiro eller check. 

Antal ord ............. 

Summa ................ 

Postgiro: :15 24:17- 2, Polcop 
AB/QX. 
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fri , pålitlig, ser faktiskt bra ut, söker en 

ung och trevlig kille som inte ännu har 
hittat den rätte (mig, alltså:-) 

9604-05 

HIV+ 37 ÅRIG KILLE 
Söker kille i sa=a situation . Kanske 
forhållande eller bara kompisar. Är 194 

lång, ljushårig, blåögd. Bor i Stock

holm. Gärna telefonnu=er. 

9604-06 

25-årig stockholmspojke söker enjäm

ga=al stor och stark kille som kan ta 

hand om mig på ett tufft sätt. Är mörk, 

söt och trevlig. 

9604-07 

Jag är en kille på 27 år i Stockholm. 
Lång. mörkhårig, normal kroppsbygg
nad. Söker en kille mellan 23- 27 år for 

djupare vänskap eventuellt ett forhål

lande om det känns r ätt for båda två . 

Du ska precis som jag vara ärlig, snäll, 

pålitlig, maskulin och värdesätter en 

killes inre fore det yttre och inte heller 
vara någon direkt ute- i- svängen typ. 

Har allmänna intressen bland annat 

musik, teater, resor, mat med mera . 

Hoppas att du finns. Kram. 

9604-08 

24 årig grabb söker en fräsch grabb 

mellan 16--25 år. Jag är 176/65 och ser 
bra ut. Svara gärna med t elefonnum

mer och foto. 

9604-09 

STOCKHOLM 
J ag är en HS-man, 64 år, pigg, aktiv, 

söker seriös passiv vän 25-45 år. Gärna 

invandrare. Helst foto. 

9604-10 

27- ÅRIG KILLE l STOCKHOLM 
Snygg, vältränad och maskulin HS-kil

le söker ärlig och schyst kille 15-21. 

Plus om du är söt, gullig eller lite blyg. 

Jag är 181173, mycket fräsch, ser ut 
som 23, 100% frisk och diskret. Svara 

redan idag och gärna med foto . Kram! 
9604-11 

VÅRKÄNSLOR 
Snart är våren här och inom mig gryr 

längtan efter dig: vanliga, manliga och 

svenska HS-kille i åldern 24-28. Jag 

som skriver är bosatt i Stockholm, 27 

år, med intresse for allt som gör livet 

värt att leva, bland annat musik, resor, 
kultur etc. Jag har många vänner och 

ser braut-och vill att detta även gäl

ler dig. Att älska någon passionerat och 

071-333111 
Gay Contact Anonymt 
071-333 112 071-333 114 
New Contacts Touchll 
071-333 113 071-333 115 

·Teledi ~.Box 4420, Malmö. 6:20 Kr/min. 
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bli detsa=a av en kille, är något j ag 

som optimist tror på . J ag ser mig själv 
som en okomplicer ad, stabil och lätt

sam kille. Plita ner en rad - så får vi se 
om den berömda personkemin stäm

mer! Enda kravet jag har på dig är att 
Du inte röker. Foto+, dock inget krav. 

9604-12 

STOCKHOLM/SVEALAND 
Hi v-positiv kille, 34 år, kortklippt, 

maskulin och vältränad, 177 cm/70 kg. 

Intressen: mitt arbete, bio, resor, "gå 

ut" ibland, slappa framfor TV:n och så 

sex forstå ss. Ser helst att du är aktiv 

men inget krav. Vänskap - forhållande 

eller bara sex? Hör av dig så får vi se. 

9604-13 

Jag är en universitetsstuderande kille 

på 20 år i Stockholm. Annonserar gör 
jag for att finna en pojkvän. Jag värde

rar trofasthet och äkta känslor. Det är 

få saker jag avstår ifrån.Men tillfälliga 

sexkontakter har jag aldrig haft och så 

ko=er det forbli. Själv så musicerar 

och agerar jag en hel del, men är lika 
ofta en betraktare av kulturutbudet. 

Jag är 187 cm, smal ocli brunögd. Jag 

skulle vilja att du är välbyggd, musku

lös och naturligt maskulin men också 

skärpt målmedveten samt omtänksam. 

J ag känner mig trygg i min sexualitet 

och har därav inget behov av att anpas
sa mig efter omvärldens stereotypa 

krav, oavsett om kraven ko=er från 
hetero- eller homosexuella. Att vi har 

olika intressen tror jag inte är något 

hinder, det viktigaste är att vi båda ut 

vecklar varandra med r espekt for den 
andre, Skicka med ett foto, t ack . 

9604-14 

STOCKHOLMSKILLE 
32/ 173/89, ljus. Söker svensk/masku

lin kille 25-39 for eventuellt forhållan

de. Du är rälig, snäll, öm, humoristisk, 

trofast, ekonomiskt oberoende och vär

desätter det inre fore det yttre. Mina 

intressen: djur, natur, promenader, vän

ner med mera och dig hoppas jag. 

9604-15 

STOCKHOLM 
Kille 33 år söker kille i 40-50 årsål

dem. Du ska vara maskulin och inte 

bara ha krogen som intresse. Ett plus 

om du är lite tokig och gillar action 
framfor soflliggande. Jag är mörk, blå 
ögon, 178, 84 kg, normal kille kanske 

något speciell. Vore trevligt med ett fo 

to. OBS! Detta är ej någon sexannons. 

9604-16 

STOCKHOLM 
Snart 33- årig kille 180/73, mörkhårig, 

charmig och reko. Mina intressen är 

musik, natur och allt annat som gör Ii

vet kul. Jag är en helt "vanlig" kille, 

ärlig, bra lyssnare och mte frä=ande 
for nya intryck eller erfarenheter, tyck

er om att gör saker tillsa=ans med 

någon eller att bara mysa he=a. Sö

ker dig som är i ungefår sa=a ålder. 
Du ska vara aktiv, smal eller muskulös, 

se trevlig ut och får gärna stå med båda 

22- ärig snygg invandrarkille i Stockholm, söker smal passiv kille for 
spännande träffar och vänskap. Inga tjoliga typer tack. 
1079 

Hej kille i Stockholm, 39 år, smal och mellanblond. Jag söker ett kill
par for trevliga träffar. 

·. 1080 

Hej . En fräsch kille Stockholm. 30 är. Är på j akt efter stor, välv!!xta, 
välutrustade killar mellan 26-46, for spännande träffar och lite roliga 
lekar. Hör gärna av er. Ha det bra . 
. 1081 

Hej jag är en kille på 35 år som söker arbete av olika slag. Extar arbe
te. Allt av intresse. Bara seriösa svar. 
1083 

En 33 årig undergiven Stockholmskille söker en dominant kille, gärna 
läder eller uniform for spännande träffar. 
1084 

Hej jag är en 28 ärig kille som bor strax norr och Stockholm med 
brunt hår, bruna ögon, lite lätt mörk olivton i hyn. Jag söker dig enkla 
och okomplcerade kille allt mellan 18- 30 som tycker mycket om pas
sion. Du äx också en enkel männsika att umgås med och varken drick
er eller använder droger i någon större utsträckning. Jag vill ha en 
kille jag kan lita på och du ska också kunna känna att du litar på mig, 
så får vi se vad som händer. 
1085 

Hej jag är en 39-årig jeanskille som gillar lite perversa grejer. jag vill 
gärna känna dig som är lite pervers och dominant, så kanske det kan 
bli riktigt skönt ihop. Hör av dig. 
1086 

fottem a på jorden . Jag vill att du ska 

vara ärlig samt hiv-negativ som jag. 
Du ska tycka om att utforska mig och 

bör ha tid for ett eventuellt forhållande 
i ditt liv. J ag söker efter någon att få 

ömhet av och vill gärna ge dig värme 
och ömhet tillbaks. J ag tycker om sex 

som är på bådas villkor. Är inte främ

mande for att endast ha en sexrelation 

om det känns rätt for oss båda. Gäma 

fotosvar men inget krav. 

9604-17 

STOCKHOLM 
Kille 42 år, mörk, 176 cm lång som har 

ett brett kulturellt intresse och börjar 

känna sig mogen for någon form av fas

tare relation. Jag vill ha kontakt med 

en kille någonstans mellan 25-45 år. 
Du får gäma vara tjock och rund. 

9604-18 

HÄLSINGLAND 
Kille 44 år (känner mig betydligt yng

re) 181lång, ca 80 kg, mörk. Jag är 

snäll, trevlig, bra kompis enligt andra . 

Mina intressen är fiske och att vara ute 
i naturen. Jag söker dig kille (ej över 

35) som kanske också gillar att fiska 

och ha det mysigt. Våga eller vinn. 

9604-19 

GÖTEBORG OCH BOHUS LÄN 
+ Sverige är väl bäst att tillägga. Är en 

29 årig kille från Göteborg som vill ha 
nya vännerikompisar och allra helst en 

pojkvän i åldem 20-30 år. Nånstans 

borde du ju finnas. kanske till och med 

här i Göteborg. J ag är en kul (!?) och 

trevlig kille med många intressen . Vå
gar du svara? Skriv snart. 

9604-20 

J ag är en medelålders kille som saknar 

en riktigt god vän att dela min fritid 

och mina intressen med. J ag har stor 

forståelse, är ödmjuk och har mycket 

att ge. Kanske är det just du som läser 
detta , somjag vill träffa och möta vå

renmed. 
Rivpositiv som hoppas på svar. 

9604-21 

STOCKHOLM 1996 - ? 

Finns det någon äldre man ca 60 år 
som kan tänka sig att möta våren, som

maren i ett varaktigt forhållande med 
en HS kille 46 år, 176lång, 74 kilo. J ag 

är lugn och stillsam, rökfri. Gillar lug

na he=akvällar, musik, video, pubbe
sök, vår vackra stad och skärgården. 

Jag är oftast klådd i jeanskläd er. Jag 

lever ensam med ganska mycket tid 

över som jag vill dela med dig i närhet 

och trygghet. Om vi trivs med en delad 

vardag kan vi leva öppet for dem som 

betyder något for oss. Var finns du min 

livskamrat? Vår framtid. Kram. 

9604-22 

KIUE SÖKER KILLE 
Här finns jag! Var finns ni? Jag är bara 
jag, ni är bara ni. Jag har sökt er, men 

jag har inte hittat er. Hör av er till 

mig! Jag väntar på er. En trogen vän. 

9604-23 

Soldyrkande, pervers nudist. Född på tidigt 50- tal. Boende i Stcok
holm. Önskar kontakt med fordomsfria tjejer, kvinnor och par som gil
lar nudism och extrem soldyrkan naket och i grupp. Speciellt härligt 
kurviga kvinnor gör sig besvär. Må gott. 
1087 

Hej jag är en kille på 35 år och bor i Stockholm. Jag söker killar som 
är mellan ca 25-45. Som gillar att ha hemmakvällar lika gärna som 
att gå_ ut och ta en öl på krogen - vad som faller en in. Hoppas ni hör 
av er. 
1088 

Jag är en kille från Jämtland. Jag efterlyser alla killar som är gay och 
bor norr om Östersund. Öppna dörren till garderoben och kom ut, for 
det är vår. Jag vet att ni finns, hör av er. · · 
1090 

Maskulin kille på 23 år, tränad, utåtriktad med bra utseende. Söker 
äldre maskUlin kille, man på ca 25--35 år som gillar sport, natur och 
vardagsliv. Observera att detta endast gäller seriösa kontakter i 
stockholmsområdet. 
1091 

Dominant man 40 år i Skåne. Välväxt och mycket aktiv, söker passiv 
undergiven kille under 25 år for spännande och diskreta träffar. 
1092 

Hej. Vi är ett tarvligt, fräsch och friskt killpar, 30 och 35 år boende i 
Stockholm som nu vill testa att ha kul på tre. Därfor söker vi dig söta 
kille mellan 18-35 som liksom vi är sugen på sköna men säkra lekar 
och på nya kompisar. Du får gärna vara BS oerfaren eller blyg. storle
ken eller hudfärgen spelar minder roll bara du är normal, renHg, frisk 
och diskret. Ring, vi bits inte, tvärtom. 
1094 



STOCKHOLM 

Jag är en vanlig kille, lite handikap
pad, 49 vårar. Söker en läderkille i min 
egen ålder eller max 50 är. Dock inte 
över 50. Du ska vara rökare som jag. 

Min intressen är musik/läder/ lite ci

der men alkoholfritt + mycket annat. 
9604-24 

STOCKHOLM/HELA LANDET 

Jag är en fräsch 25-ärig kille i Stock
holm med normala kroppsmätt. Söker 
dig som är 18-30 år, maskulin och har 
något i huvudet. Gärna foto, ej krav. 
Kram på er! 
9604-25 

VULKAHUTBROn 

32-årig akademiker, 185 cm, blond, väl
byggd och välutrustad, söker attraktiv 
och välväxt man med passionerad och 
karismatisk personlighet. Du är en 
orädd, impulsiv och trygg känslomän

niska som hellre går hemifrån for att ta 
en drink än for att köpa mjölk. jag är 
en talfor, skärpt och kontrollerad käns
lavulkan som sällan får utbrott. Det 
sistnämnda villjag ändar på om vi 
upptäcker ömsesidig lavaglöd och vå
gar explodera i mer än eruptiva orgas
mer. Fotosvar. 
9604-26 

STOCKHOLM 

37-årig kille söker någon att tycka om. 
Jag har haft formånen att uppleva tre 
ganska långa forhållanden, men lever 
nu ensam igen sen några månader till

baka. Det känns lite tomt när man är 
van vid att umgås ganska mycket med 
en människa man tycker om. Jag har 
ju mina vänner, men saknar någon som 

är min. kanske du känner detsamma. 
Vi kan ju träffas och se om vi passar 
ihop. Mina intressen är bland annat 
datorer och styrketräning (tränar 3 ggr 
i veckan). Jag lever sunt, röker ej och 
är mån om att hålla min kropp i god 
kondition. Gillar även att se bra film 
och gå på teater ibland. Dansar gärna 
på disco så svetten lackar. Sen släcker 
jag törsten med en öl. Någon måtta på 
det sunda levernet får det ju vara. Jag 

är 168 cm lång och väger 60 kg. Blev 
du intresserad? Skriv några rader och 
skicka gärna med ett foto. Vi ses! 
9604-27 

UPPSALA/ STOCKHOUM 

Jag är 27 år, musik-<>ch friluftsintres
serad, rökfri, OK-utseende, akademi
ker, pålitlig, vältränad, klarsynt, ut
kommen, maskulin, kram vänlig, mjuk, 
lekfull, trogen och skittrevlig. Du är 
upp till35, rökfri osv osv. 
9604-28 

GÖTEBORG 

29-årig kille med hjärtat på rätta stäl
let söker dig att tycka extra mycket om. 

Du är 25-35 år och precis somjag var
kenmacho-eller feminin. Gillar du 
dessutom natur och kultur och värde
sätter ärlighet och trofasthet hoppas 
jag att du skriver till mig redan idag! 
9604-29 

STOCKHOLM 

Glad, fräsch, maskulin och sansad kille 
38/ 186/ 78. Trivs med vänner, motion, 
utforsåkning, bio och andra saker som 
forgyller vardagen. 
Du- 30-40 år, maskulin, tränad, fräsch 
med livslust och båda fotterna på jor
den. Skriv en rad och gärna ett foto om 
det känns OK: 
9604-30 

GÖTEBORG/ VÄSTRA SVERIGE 

Öm och kärleksfull man 45 år, söker 
dig kärlekstörstande kille 18-45 år fOr 
ömhet närhet och kärlek. 
9604-31 

Läder-gummifetischister sökes 25 eller 
50 år spelar ingen roll. KRAV: Ni är 
friska och ärliga. Föredrar naturen fore 
barer och pubar och bar go. Vi kan träf
fas hos varandra (ju fler ju trevligare)
eller kanske ni har forslag att ge. Svara 

gärna med foto (retur). Hör av dig/er 
snarast. 
9604-32 

MALMÖ 35/172/85 

(35 är inte min snopplängd) söker en 
livskamrat. jag är ljushyad, grönblå 
ögon. Trevlig, pålitlig och ömsint man. 
Jag talar svenska men foredraratt spe
ak English. N o t intereste d in sex wit
hout friendshlp. No SM, no prostitutes. 
Yes, respect and trust. I have a interes
ting, kind, good Jooking face and ugly 
bu t sexy body. I look like a vakt of a 
nightclub. I'm very manly hut not a stu
pid macho. Healthy. Out of the closet. 
N o cigarrettes, drugs or alkohol. I never 
cheat, lie or become violent. More of at 
big city guy than nature. Like Thai 
food and 40's jazz. Love dags, ha te cats. 
Leo. I work and live by night. 
9604-33 

GÄ VLEBORGS LÄN 

Jag är en fräsch, lång, mörk, smaljean
skille 48 år som söker dito jeanskille 
18-46. Mina intressen: böcker, resor, 
naturen, långa vandringar, mysiga ro
mantiska kvällar med mera. Du bör va
ra glad och charmig, gärna med tajta, 
nöttajeans och med putande stjärt och 
intresserad av bekantskap for nära 
vänskap. Skriv snabbt! Jag besvarar 
varje brev, Gärna foto. Kram! 
9604-34 

STOCKHOLM 

Två killar; svensk, aktiv, 42 år + 
arab,passiv, 30 år söker vältränad, väl
utrustad aktiv kille, max 35 år, gärna 
hårig. Helst fotosvar. 
9604-35 

ÖSTERSUND 

Kille 32 år söker kille från 25 år och 
uppåt. För umgänge såväl som sexpart
ner. När det gäller sex gillar jag läder, 
gummi, FF, dildos, SIM med mera. är 
gärna något passiv. För övrigt öppet for 
forslag. 
9604-36 

Passiv, 33 årig kille i Borås söker män 
som tycker om att bli skönt avsugna 
och eventuellt gillar att sätta på mig. 
Diskreta träffar på dagtid. Du får gär

na vru:a dominant och beordra mig till 
olika sexuella tjänster for att tillfreds
ställa dig, även bandage och wet sex, 
dildos osv. 
9604-37 

GÖTEBORG! 

Jag är normalbyggd och ser ganska bra 
ut. Kille 30 år, 18517 4 söker lekkamrat 
25-35 år for en skön samvaro även i 
vardagen. Med glimten i ögat. Vi tyck
er båda om musik, mat, motion, bio, te
ater och är okända i det öppna gaylivet. 
Gärna tele + fotosvar. Vi hörs! 
9604-38 

Mörklockig 35-åring boende i Stock
holm men ganska flyttbar söker domi
nant man eller killpar for häftig sex. Är 
170 cm lång, välbyggd, pojkaktig och 
med ett inte allt for tokigt utseende. 
Är tyvärr hl v-positiv och graden av sa
fe sex bestämmer du liksom du bestäm
mer allt annat i sängen. Gillar själv att 
slicka, sug och ta emot. Tänder även på 
läder, gummi och lättare SM. Din ålder 
spelar mindre roll då huvudsaken är 
att du vet hur du ska använda mig. 
9604-39 

Vill träffa ludna män och deras beun
drare for träffar på flera. Bor i Stock
holm; 46 är, läder/gumminyfik:en. 
9604-40 

STOCKHOLM/NORDEN 

Vänskap och/eller sex?!! En vältränad. 
välutrustad och kåt kille söker lekkam
rat. Idealet är om vi kan fungera till
sammans både i och utanfor sängen. 
Det är en fordel men inte ett måste om 
d u är mörk, svart eller har en annan 
invandrarbakgrund. trevligt om du 

har lite intellektuella intressen, intres
se for träning, resor, film, musik etc. 
Din ålder mellan 16-50. jag själv är 
drygt trettio och bor i Stockholms in
nerstad. Vi ses! 
9604-41 

STOCKHOLM 

35-ärig kille med bra utseende, mörk
hårig 182175. Söker yngre passiv kille 
15-25 år, gärna slät med vita putande 
skinkor for omild dominant behand
ling. Seriös och diskret. 
9604-42 

STOCKHOLM 

Jag är 37 år, 1,80/ 75, välutrustad. Sö
ker killar som är intresserade av FF, 
både aktiva och passiva. Gillar även 
dildos. Har du stor kuk svara gärna. 
9604-43 

STOCKHOLM/MÄLARDALEN 

Jag är en mellanblond kille 40 är, 182 
cm, 83 kg, maskulin och passiv. Ön

skar träffa någon eller några som vill 
leka stjärtlekar med mig. Vill gärna 
prova FF, dildos plus lite udda lekar 
och perverst. Ålder utan betydelse lik
som nationalitet, från 15 .... Är frisk och 
välmående. Vi ställer inga krav på va
randra, bara vi har trevligt tillsam
mans. Har du ett foto, men inget krav. 
Svarar du eller ni på min annons sä 
tror jag inte ni blir lurade, men det be
ror på vilka krav man har. Och finns 
det läderkillar som gillar SM plus lite 
extra, skriv vad ni vill göra med mig. 
9604-44 

GÖTEBORG 

Tjena! Jag bor och arbetar i centrala 
Göteborg. jag är lång och smal med blå 
ögon och kortklippt mörkblont hår. Jag 
är utåtriktad, snäll och charmig och ser 
bra ut: jag är inte ute i "gay-svängen" 
och väljer istället att med denna an
nons forsöka finna en yngre maskulin 
kille (15-25) i Göteborg med omnejd 
som har lust att lära känna och utveck
la en relation till en kille som är äldre 
än du (39). Målet är att vi tillsammans 
skall kunna utveckla en blandning far/ 
son-forhållande och kärleksrelation. 

Jag lever ett omväxlande och innehålls
rikt liv, men saknar en yngre kille i min 

närhet som pockar på uppmärksamhet 
och som ställer krav på mig! Jag vet 
vad jag vill, men är också lyhörd for 
vad du känner och vill, och tror att du 
har lika mycket att ge och lära mig som 
jag dig. Jag är stabil, frisk, diskret och 
har många goda sidor. Och du behöver 
aldrig vara orolig for omgivningen for 
detta stannar mellan oss två! Jag tän
ker inte heller "låsa in" dig, utan vill att 
du fortsätter umgås med kompisar, 
men tror att du vill vara med mig dä 
och dä. Ju snabbare svar, desto snab
bare får vi kontakt och kan börja lära 
känna varandra. 
9604-45 

FAR/SON FÖRHÅLLANDE 

Lugn och trygg HS man 53 är söker 
passiv och mjuk kille 15-30 år for ett 
seriöst far/som forhållande. Jag är lite 
mullig, mustasch, hårig kropp, kelig 
och kramig. Du får gärna vara blyg och 
oerfaren och med slät och hårlös kropp. 
Storleken på snoppen spelar ingen roll. 
Du som saknar en trygg och omtänk
sam vän, hör av dig snabbt så får vi 
träffas. Helst svar från Stockholm, men 
grabbar frän hela landet kan svara. 
Puss och kram. 
9604-46 

STOCKHOLM 

Hi v+ kille 39, 178/69 med skapligt ut
seende, bra jobb humor och rörligt in
tellekt söker dito som kan hälla tungan 
rätt i mun och som vet hur man kan gö
ra med den. Ta chansen nu, du hittar 
mig in te u te. 
9604-47 

UDDA 

Jag är en Stockholmskille, hlvpositiv 

som söker nån med intresse for udda, 

perversa lekar. Du är som jag reko och 
seriös och villleva ut fantasier. Är in
tresserad av det mesta, även toasex. 
Det är okej om du är lite undergiven 
och kvinnlig och gillar att suga och bli 
påsatt. utseende och ålder oväsentligt. 
Jag är själv lite mullig, 1.82 lång och 85 
kg, snart 40 år. 
9604-48 

STOCKHOLM 

Jag är en 28-årig färgad kille. Söker nå
gon passiv kille for trevlig samvaro. 
Jag är maskulin, smal, 1,80 cm, läng, 
frisk med slank och hårlös kropp. Du 
ska vara seriös, ärlig, frisk och gilla 
mycket sex (säker forståss). Så hör av 
dig. 
9604-49 

35-årig kille i norra Sverige önskar 
brevvänner. För utbyte av sexuella fan
tasier, kort, porr med mera. jag är 
smal och ljus. Mina intressen är all
männa forutom sport. Skriv på svenska 
eller engelska. Gärna fotosvar. 
9604-50 

STOCKHOLM 

Kontakt önskas med kille 16-25 år for 
sköna träffar eller resor: jag är i övre 

medelåldern. 
9604-51 

STOCKHOLM/NORDEN 

Vill gärna träffa dig mycket unga kille, 
kanske nyutsprungen, for härliga sexä
ventyr, men oxå eventuell vänskap och 

kanske mer. Är 49 år, 182185 och mel
lanblond med blå ögon. Glad och trofast 
och alltid vild och pilsk. Du måste vara 
ärlig och helst under 25 år. Du får gär
na vara nybörjare/blyg, vit eller svart, 
bara du är rejält kåt och intresserad av 

skön och mjuk sex oss killar emellan. 
9604-52 

Kåt HS bonde sökes. jag är en kille 44 
år, söker bonde 40-70 år. Jag gillar 
mjuka, hårda udda lekar. Är oerfaren 
villig att läras upp. Hjälp mej. Det är 
inte for sent att börja om. 
9604-53 

KILLE24ÅR 

Är 180 lång, väger ca 75 kilo. Har en 
slät, fast tränad kropp och en rund ut
putande bak. Söker killar/män som vill 
tillfredsställa mitt behov av att få en 
snopp i rumpan. Svara snabbt, jag är 
jättekåt! 
9604-54 

0&6639952 
TOTALT OCENSURERAD! 

Diskret fakturerad 
UTAB, Box 555 46, 102 04 Stockholm 
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STOCKHOLM 

J ag är en hivpositiv kille som söker nån 

i samma situation for sköna sexlekar. 

30 e QX APRIL 1996 

jag är 38 år, ljus, 1.82 lång, 85 kg, nor

malt utseende och normalt sätt. Ön

skar detsamma av dig. Är både passiv 

och aktiv, men gillar speciellt att bli su
gen och sätta på dig, gärna lite hårt. 

Tänder på killar i tjejunderkläder så 

DIREKT 
TAKT 

du får gärna vara lite feminin. Ålder 

och utseende mindre viktigt. Viktigare 

är att du är okej som person och vet 

vad du gillar. Är även intresserad av li
t e udda saker så har du ideer så fram 

med dem. Vill helst ha svar från s tock
halm men även Göteborgstrakten då 

jag reser en del. Hoppas vi hörs. 
9604-55 

MALMÖ/SKÅNE 

Hej! jag är en 29- årig kille som bor i 

Malmö, är lång, smal, mellanblond ser 

bra ut. Jag vill träffa killar mellan 20 
och 35 år eventuellt for ett fast forhål

lande, ej feminina killar. Däremot kil

lar med långa kukar, men detta är ab

solut inget krav. Vi kan ses över en öl 

eller en kopp kaffe. Lämna telefon
nummer for snabbare kontakt. Vi ses! 

9604-56 

STOCKHOLM 

Vi är ett trevligt, fräscht killpar på 30 

och 35 år som vill t esta och vidga våra 
vyer vad gäller skön, spännande sex. 

Safe sex är mycket viktigt och en fornt

sättning. Så du trevliga, fräscha, friska 
kille, gärna BS (även killpar) 18-35 år 

som vill leka sköna lekar. Hör va dig. Vi 

lovar dig 100% diskretion . Vi svarar al

la, även övriga landet. Foto är ett plus 

men ej krav. Kram. 

9604-57 

STOCKHOLM 

Kille 25 år söker maskulin, fräsch väl
tränad/normalbyggd, normallvälutrus

tad kille under 30 år for regelbundna 

träffar. Jag är en fräsch kille på 172/ 

60/ 18, mörkt snaggat hår, ser bra ut. 
Jag är mer aktiv än passiv i sängen. 

Även nyfiken på trekant. Skriv så träf

fas vi och ser om det känns rätt. 

9604-58 

STOCKHOLM 

42-årig tungviktare (109 kilo fordelade 
på 189 cm) med mustasch söker en yng-

re kille. Du är nyfiken på hur det skulle 

kännas att någon gång släppa på tuff

heten och låta en annan kille massera 

ditt rövhål (du kanske är BS?). Gärna 
träff på dagtid. Känn lugnet och skriv 

några rader! Diskretion till1000%, lika 
viktigt for dig som for mig. 

9604-59 

Jag är en maskulin kille 190/86, välträ

nad och har ett ungdomligt utseende, 

brunbränd, är själv mycket noga med 

mitt utseende. jag är hårlös på krop

pen och rakad. jag söker en vältränad 

kille, gärna muskulös som verkligen är 

stolt över sin kropp och delar den med 

mig. Tycker om maskulina tag. Klär 

mig ibland i läderklädsel då det tänder 

mig mycket. Tycker om tuffa killar. 
Äger två restauranger så jag kräver 

100% diskretion och ärlighet. Har bra 
ekonomi och h oppas att vi kan göra 

många sköna resor tillsammans. Kom 
igen och svara nu, så vi får göra något 

skönt tillsammans. Seriöst och ärligt, 
svara gärna med foto . 

9604-60 

Säljer hemmagjorda porrfilmer och fo
toserier, skriv for information. Söker 

även snygg, välbyggd-utrustad man 

35-45 for sköna träffar. 

9604-61 

Man på 22 år söker lädermän på 25-40 

for allsidig kontakt. 
9604-62 

BULGARIEN 

Scorpion, 43, seeks pen pals from all 
over the world. Interests: nature, tra

velling, music, friendship. 
9 604-301 

THAILAND 

Thai boy, 18, student, cute, kind, since

re, seeks man 35-40, kind, honest, mas-



culine, romantic and faithful for perma
nent love relation. No short affair. 
9604-302 

SPANIEN 

Hello guys, my name is Angel, I'm Spa
nish, 21/190, attractive, brown hair, 
brown-green eyes and very friendly. I 
love music, films and travelling. If you 

want to write me you can do so in Eng
lish and Spanish. 
9604-303 

RYSSLAND 

Russian gay boy 24/178/70, sportive, ni
ce, blond hair, blue eyes, honest, self 
conliden t, tolerant, devoted. Seeks ab
solutely honest, ordinary Swedish man, 
a bit submissive, sensitive with a warm 
heart, for a happy Iong Iife together. 
Building a familyand sincere, tender 
love. Please send detailed letter and 
photo to: 
9604-304 

LETTLAND 

Latvian guy 27/186 is Jooking for active 
sex partner up to 35 years old for good 
sex. If you come to Lativa please write 
me with photo. Fat and boring men are 
not welcomed. 
BOX 461, LV-1047 RIGA, LETTLAND 

POLEN 

Polish attractive man, honest friendly 
with a very beautiful cock, warm, 
moustache, active in bed. Gives accom
modation in private comfortable house
MR CZEZLAW TOCZEK, PO BOX 258, 

35-959, RZESZOE-" POLEN. 

UKRAINA 

Handsorne and decent Russian gay guy 
24/176/63 would like to meet a friend 

~ '4 ~,a·lsiJC <..'~' ~~ 0712-67462 
$"° Kolmor 

l 0712-67463 
l od>olm .,'!; . 0712-67461 

;\\; -Aa\Rr r s 

{G A Y~ B O X 
"' -f 0712-67460 

Teledi if, Bot 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 

sexshop 

$&e~wn 
Multivideokabiner 

127-kanaler 
Privatvisning 

Ny Teknik 
Bio Storbild 
5 Salonger 

Videouthyming 
Alla Filmer 2/Dygn 
Hyr 5/3 Dygn Bet.4 

sexshopen 
Köpvideo från 29:

Cd-Rom Stort Utbud 
Allt i hjälpmedel 

sexiga underkläder 
Mkt. Stort Utbud 

for friendship and love. In this big 
world my heart lives alone. My heart 
looks for a man whowantsto livenear 
a warm and big heart. Write please in 
English or Russian. 
9604-305 

RYSSLAND 

25/180175, nicegay boy kind intelligent 
and very serious. I need to meet an or
dinary Swedish man, honest and worth 
a warm heart. All I want to do is to 
make love to you and build a family. 
9604-306 

Nytorgsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

Mån-tor 11-22, tre 11-20, 
lör 12-18, sön 14-19. 

Tel. 08-643 79 50 

SENASTE 
TIDNINGAR VIDEO 

KILLKONTAKT 1-96 95:--
COCK,btlder kontakter 90: -

F 
COCK SHOTS, i färg 90:-
SHOWBOY. kompissex 90: -
WUNUt:t<I:)UY, lon ar ::to: . 

GULUtN ~HVWtr<. !JO:-

l 
l 

~UPtR NEGE:.R, aktivt 90:-
TOY fäder gummi annon 92: 
Mt</~M. lader gumm1 ::t :i!:-
Mll:i l t r\, hara 1ae1er mm 92:-
J ~AN l;; CLIMAX 95:-
1-'A.K.t. 1, tva a1e1re uon 10: 
P~!!,~liJ. .. ~.~~[ .. ~~!_l~-~!! 
SOMMAR UTAN SOL ~5:-

NACKEN NJUTNING 55:-
UNG Ht:.l HUU 51i: 
GRABB TILL GLADJE 50:-
SLAV l GYLLENE NÄT 55:-
VIDEO. 80 min Z!ffi:-

Välkommen med en order porto till
kommer. Beställ broschyr gratis om 
.:lu uppger annonskällan. 

Clmll SIIIS IIIIIn 
sax9121 • 10212 mcKHOLMI 

Tel 01·84 64 04 

l 

Gäller hela dagen kom & gå! 
Prf. bild på dukar 5 salonger. 

OBS!! HÖGSTA BETYG!!! 
5 bananer av 5 möjliga i 

Stockholms Porrguides senaste 
nummer. De'ru! 

ALLA DAGAR 12-24 BILLIG HYR 
A Du, konkubiner Fritz!! 

Ta med annonsen. 
Värd 20:- entre eller 

filmuthyrning 

*Gunnuilrosa 111 im· pcuis S-M-L ... ~95:-
*I.ackkiol röd/s1·on S-M-L ... J9R:-
*I.ack top röJ/s, an S-M-L ... 199:-
*I.öslogina (Reale Tin!!l.. .. ..... (>99:-
*Lös,agina m 1 i b. 19R:-*Im·c doll .. 399:-
*l.:idcrpisk:\ ... 1~9--*llandbojor ....... 129 :-
*l'oihojorl:idcr 5'N :-• A1wlse1 ... I<J<J :-
*10 min ~r:un 16<J :-• pcn-rorslorarc .. H9:
Katafogcr Gtll\\1\\i/Lack/Uidcr 120:-

EROTI"V AIUI IILISET 
BOX 3815~. IUU 6~ Stotkholmi1H<;,-;:;,~ l 
Td:U8/8~U563 P~-: Jtilll-5 '"~ tillk . 
Butik: llnrns~at:tn l t16 T-Zinkcrisdaii•ii1 

SKÅNE ~ -
SEXPREMI.ÄR! 
BIO..NON-STOP 
Blandat program 1 2 snlonge.r, 
bE=t..co,hs,b.t&tr'l Mysrum , fJ.k.a 

Furutorpsg.73 Helsingberg 
042-l41616.Dagl1gen 11-21 

•• o 

STORST PA GAY! 
Storsta gayfilms sortimentet i Skåne. 
Massor av Realistiu från Doc Johnson, 

pumpar, ringar, gummi & läder. 
Alla Gaymagazine och bilcker. 

!GÖTEBORG! 

Bio .Non Stop 
Stsrl Slrtimenl Viieo 

4 BiO(fl7lle-r•17l'rir.artJnu 
l B-9000 tirttr Video! l 

ÖPPETIIDER: 
Varrl<'<l3f 9.()().03.00 
SC"dåg 12.Q0.2<LOO 

031-
424591 

ANDRA L/.J:JGGATAt\J 3 
413 03 GOT E BORG 

o,~,.~~·'~· 12-S E X 

llÅSEMEJr 
ll·o~r.o BONDEGATAN 1 • ÖPPET ALLA DAGAR 12·06 
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Du vill . Kravlöst och lekfullt- och varför inte. 

Kondom skyddar mot könssjukdomar och hiv. 
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