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Kungsg. 3, Gino, Birger Jarlsg. 27, Jus, Birger Jar

lsg. 22, D Bar, Birger Jarlsg. 35, RFSL Huset/Ro

sa Rummet, Sveav. 57 ,Klippotekets Cafe, 

Rif" ddarg. 3, Format, Amiralitetshuset, Solo 

Jeansmarket, Smålandsg. 20, Saturnus Cafe, 

Eriksbergsg. 6, Megastore/Pub, Drottningg., Bist

ro Boheme, Drottningg. 71, Gossip, SveaviOl of 

PaJmes G., Blue Fox, Gamla Brog. 27, C-U.M. Klara 

Norra Kyrkog. 21-23, Hotellcentralen, Centralsta

tion, Make Up Center, Drottningg. 77, Blanco 

Negro, Drottningg. 85, Patricia, Stadsgårdsk. 152, 

Blue Funky, Mäster Samuelsg. 34, Scandalel Ab

strakt, Gamla Brog. 46, Tempel Bar, Agneg., Le

mon bar, Scheeleg. 8, Fia p Bar, St Eriksg. 56, 

Hairflight, Scheeleg. 56, RevengeiSunmaid, 

Svarvarg. 2 Bitcb Girl Club, Kolingsborg, Honky 

Dory, Jakobsbergsg., Disc, Malmskillnadsg. 45, 2 

Plan, Malmskillnadsg. 4 7, Salong Tidlös, Råd

mansgatan 50, Presspoint, Kungsg. 14, Babs kök 

och bar, BirgerJarsg. 37, Kulturhuset, Sergels 

Torg 3, Cafe Access, Kulturhuset, Konstig, Kul

turhuset, Trampolin, Kulturhuset Noaks Ark, 

Drottningg. 61, Kökspigan, Amaratentr., Secrets, 

Tuleg. 22, Nitty Gritty, Jakobsbergsg. 11 & Stora 

Nyg. 15, Cafe Gul, Tjärhovsg. 3, Kafe 44, Tjärhov

sg. 44, Alvglans Bokhandel, Follkungag. 84, Mär

tas Cafe/ Sappho, Kocksg. 28, Pest, Östgötag. 39, 

Cafe Svart Kaffe, Södermannag. 23, String, Ny

torgsg. 38, Velvet Video, Bondeg. 46, Intressant, 

Skåneg. 51, WC, Katarina Bang/Östgötag. Bannas 

Delii.K, Skåneg. 59 Bannas krog, Skåneg. 80, Pet 

Sound, Skåneg. 53, Blå Lotus, Katarina Bang. 21, 

Kvinnohuset, Blekingeg. 63b, East Street Tattoo, 

Östgötag. 77, Spisen, Bondeg. 54, Bonden, Bondeg. 

le, Zombie Bar, Ringv. 151, Pan Coffee, Katarina 

Bang/Ringv., Cafe Java, Hornsg. 29a, Clark' s Ca

se Homsg 68, Klubb Häktet (Bysis) Hornsg. 82, 

Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 11, Secrets, W oU

mar Yxkullsg. 5, SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, The 

Muscle Academy, Bjömgårdsg. l, Posithiva 

Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, Karusell restau

rang och klubb, Rosenlundsg. 33, PH-Center, 

Wollmar Yxkullsg. 25, Venhälsan och Avd 53, SöS, 

Läderverkstan, Rosenlundsg. 30, Crime, Borgarg. 

6, BHUS, Vanadislunden,lijärter Dam, Polhemsg. 

23, Fetish Shop, Frejg. 58, Basement, Bondeg. l, 

Revolt Shop, Nytorgsg. 21a, Manhattan, Hantver-

karg, 48, Soho Shop, Birger Jarlsg. Eros Video, 

Hornsg. 67. US Video, Regeringsg. 76. Blue 
HELSINGBORG Empire, Pålsg. l , stadsbiblio-

teket, Bollbrog. l Erocenter, Jämvägsg. 27 Kos

m~ft Furuto,a>:f· 43. 
KUt"ENHAIIR: Sebastian, Hyskestrrede. lO, 

Geomarlix, Rådhusstrrede 4, Cruz Leather, Stu

diestrrede 29, Alter Dark, Studiestrrede 10, Amigo 

Sauna, Studiestrrede 31, LBL, Teglegårdsstrrede, 

Babooschka, Turemsg. 4, Krasnapolsky, Vesterg. 

10, Kvindehuset, Gothersg. 37, Never Mind, N. 

Voldg. 2, Can Can/Why Not, Mikkelbryggergade 

11, Centralhjllrnet, Kattesundet 18, Cosy Bar, 

Studiestrrede 24, Masken Bar, Studiestrrede 33, 

Men's Bar, Teglegårdsstrrede, Pan Disco, 

Knabrostrrede 3. 
Vision, Fridhemsg. 46. Studio 26, Norrlandsg. 26, 

HW" Video, Hagag. 

GO l EBORG: Touch-Hellman, Esperantoplat

sen 7, Bacchus, Bellmansg. 11, Skivhugget, Mast

huggstorget 2, Volt, Fredsg., Kondomeriet, Träd

gårdsg 6, Krasnapolsky, Storg. 41, Salong It, She

raton, Press butiken, Drottningg. 58, Polhems 

spel och tobak, Polhemspl. 3, Fiorucci, Vallg., 

Bengans skivafrar, Stigbergsg. l , Pråmen, Ro

senlundskanalen. Cafe Creme, Kungsportspl. , 

Cafe Utposten, Andra Långg. 20 Barbarella, 

Fjärde Långg. 6, Cafe Garbo, Vasag. Designer 

Heaven, Magasinsg. 7, Spiral Trax, City Passa

gen, Kallufsen, Nordhemsgatan 31, Cabjo Huset, 

Andra Långg. 3, Blue Video, Andra Långg. 32, Ny

havn Shop, Lilla Drottningg. 3,VideoLook, Andra 

Långg. 16, PG.Väst, Nordhemsg. 50, Gay Hälsan, 

Sahlp,;ew;ka ~j~uset. 

UPPSALA: Tropez Records, Fenixhuset, Sa

long lijell, Timmermans g., Skivbörsen, Svart

bäcksg., CD-fyndet, St Olofsg., Artistic hair & 

Beauty, Plaza S:t Per., Presscity, Drottningg., 

The Red Onion, Kungsg. RFSL, Svartbäcksg., 

Cafe Genomfarten, Drottningg., Ungdomens 

Hus, Svartbäcksg., Uplands nation, S:t Larsg. 11, 

GH nation, Trädgårdsg. 9, V-dala nation, S:t 

SJOCKHOLM: Den Andalusiska Hunden, 

Kungsbropl. l, 2 Rum och Kök, Svarv arg. 2, Mo

derna Dansteaternffeater Galeasen, Torped

verkstan, Skeppsholmen, Z-TV, Västmannag. 44, 

Squeeze, St Eriksplan 9 Oörd), X-ist Tjejforum, 

Kungsg. 65, Cafe Gorm och Form, Gästrikeg. 2, 

Oliven, Vikingag. 7, Greken, Tuleg. 27,Aitize Bou

tique, Grev Tureg. 21, Agora Bokhandel, Narvav. 

25, London WS, Odeng. 89, Blå, Drottning. 88, Tin

tarella di Luna, Drottningg. 102 Soot, S:t Eriksg. 

88 & Bondeg. 46, Cafe Dick Farmer, Drottning

holmsv. 9, Cafe Blåbär, Upplandsg. 54, Ritorno 

Cafe, Odeng. 80-82, Biondi, Odeng. 43, September, 

Luntmakarg. 99, Baccio, Tomtebog. 22, Planet Ryt

hm, St Eriksg. 17 Panini, Birger Jarlsp. Diesel, 

MALMO/SUNE: Indigo, Monbijoug. 15, 4:an, 

Snapperups. 4, Taboo, Södra Förstadsg., BoA, Fer

sens v. 4, Dansstationen, Norra Vallg. 28, Kosmo

politan cafe, Djäkneg. 7, Panora, St Gertrudsg. 4, 

Retro, Ängelholmsg. Dare, Fosiev. 27, Noaks Ark, 

Söderg. 13, PG Syd, Söderg., RFSL-Rådgivning

en, Drottningg. 30, stadsbiblioteket, Regementsg. 

3, Spot, St. Nyg.33, MAS, infJdiniken, Förstadsg. 

10, Rooseum, Gasverksg. 22, Cafe Konsthallen, 

St Johannesg. 7, Bagericafeet, Saluhallen, Hipp, 

Kalenderg. 12, Fakiren, N. Vallg. 4, Skolg. Ölcafe, 

S. Skolg. 43. 

LUND Restaurang Finn, Mårtenst. 3, stortor

get, Stortorget l, Ariman, Kungsg. 2b, Kino, Kyr

kog. 3, Petri Pumpa, S:t Petri Kyrkog. 7, Doolittle, 

Kungsg. 2b, Tegners, Sandg. 2,. 

Larsg. 13 Smålands nation, S:t Larsg. 5, Göte

borgs nation, S:t Larsg. 7, Kalmar nation, Svart

mang. 3, Norrlands nation, Västra äg. 14, Got

lands nation, Östra åg. 13,Uppsala studentkår, 

ÖVre slottsg. 7, Stockholms nation, Drottning. 

(opsd;~alstudentgruppen FUGS). 

Unkopmg: Cafe Absalon, Åg. 55, Steves Cafe, 

Åg. 39, Cloccolata, Hantverkarg. l, Cafe Siesta, 

Stora T. 3, People, Platensg. 5, Get Back Records, 

~a~lj;- 81'.. RFSL, N;rg. 58. 

nFSL -IOulema l Norrköping, Jönköping, 

Skövde, Sundsvall, Östersund, Växjö, Trollhättan, 

Umeå, Borås, Kristianstad, Eskilstuna (även Kon

domerlan och Infektionskliniken), Piteå . 

VNINGEN 
Stockhotm 

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 3444, 
103 69 Stockholm. 

• 
RFSL-rådgivningen i Stockholm på dina villkor sedan 1986! 

För unga på väg 
Onsdag 2 april påbörjas nästa startgrupp- Där kan du som är ung träffa 
andra unga som också är på- väg att berätta för andra, eller på väg att 
skaffa kompisar. Inga krav ställs_ Vi träffas vid glasdörren på Sveavägen 
59 kll9 prick. Varje grupp träffas fyra gånger. Ingen anmälan behövs, 
men om du vill veta mer är du välkommen att ringa, J onas eller Karin, 
08-736 02 19. Välkmmnen! 

För gymnasister eller för dig 
i gymnasieålder 
På tisdagar klockan 19 träffas både tjejer och killar i gyronasieålder på 
Hyllan, Sveavägen 57, l tr_ Vi fikar, lär känna varandra och har kul 
tillsammans. Nya är välkomna - hos oss finns alltid nån i din egen ålder 
du kan prata med_ Vill du veta mera? Ring till Karin och fråga_ Hon kan 
också hjälpa till om du inte varit hos oss förut. Ring 08-736 02 1'9. 
Välkmmnen! 

För herrar seniorer 
Varje onsdagseftermiddag klockan 15 dukas kaffeborden upp på hyllan, 
Sveavägen 57, l tr_ Här kan du i varm och välkomnande atmosfär ta del 
av gott kaffebröd och av vad som händer i arbetet för äldre homo- och 
bisexuella_ Varmt välkommen! Nisse, 08-736 02 10. 

For Russian-speaking gays, 
lesbians and bisexuals! 
Fredag den ll april kl2l samlas den nya ryska gruppen KALINKA på 
cafe Familia, Sveavägen 59_ Mat och dryck serveras. Gruppen är till för 
dig som talar ryska och vill träffa andra bi- och homosexuella. Ring 
Valerie på Rosa Rummet, 08-736 02 15, om du vill veta mer_ Varmt 
välko1mnen! 

För tjejer som vill informera 
i skolan 
Just nu har vi stort behov av kvinnliga informatörer_ Därför välkomnar 
vi särskilt dig som ärtjej och villjobba lite extra i vårt skolinformations
program_ Vi ger dig kunskap och metoder innan du börjar jobba, 
skräddarsydda för dina behov. Ring Maria, ()8-736 02 19, och tala 
vidare_ Mycket välkmmnen! 

För killar 16-25 
Anmäl dig till årets läger bara för killar! Den 23-25 maj har du 
möjlighet att lära känna nya kompisar och ha kul. Men också att lära 
dig_ I år kan du rikta in dig på "Stil,jårg ochfonn"med två s ty lister, 
"Overlevn.adskurs. Teori och praktik" med fd militär-personal 
eller "Själyförsvar" med lärare i kampsport och försvar. Missa inte detta 
fantastiska tillfälle! Kostnad 250: -. Ring till Jonas eller Karin, 
08-736 02 19, för anmälan eller information_ Välkmmnen! 

För alla 
Kuratorer med tystnadsplikt. 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män samt 
rädgivning per telefon. 
• Homo- och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
Förtidsbeställning och information ting måndag - torsdag 10_00 - 11.00_ 
VälkOimnen! Ann och Johan, 08-736 02 10. 

För sportintresserade 
RFSL Stockholm har en idrottsförening som heter Lambda IF. Såväl 
innebandy som fotboll och volleyboll finns på programmet med 
olika lag för träning, motion eller tävling. Hör av dig till lngela eller 
Cecilia, 08-736 02 12, för mer information. Välkommen! 



VENTIL 
4 BARDA, ELLEN OCH PARFYMER 
Var håller Jean-Pierre Barda hus och vad har han för planer för som
maren? QX har ringt upp honom. Dessutom har våra reportrar bevakat 
Hair and Beauty-mässan, de har kollat in den häftiga klädesafiaren 
C.U.M, sprungit på teatrar, luktat på nya parfymer från bland andra 
Versace och Escada och läst nya böcker. Om du har det trångt där hem
ma bör du kanske läsa mer om den lilla dammsugaren från Electrolux 
eller bölja spara till världens minsta tumlare och tvättmaskin. Samant
ha Fox är på gång igen, Tatueringsmässan drar snart gång i Norrköping 
och så ko=er ännu en rollfigur på TV ut som homosexuell. Och var det 
en levande Svan som Vendela kände innanför brallorna på Gunde. 

8 SJÄLVSKRIVET 
Benjamin Falk är arg på Anders Öhrman som sågat hans singel. 
Benjamin anklagar Öhrman för att inte kunna läsa och även för att vara 
döv. Aj, aj, aj! Johan i Malmö undrar varför vi inte protesterar mer för 
att återinföra bastuklubbama och Tim & Thomas vill öppna förening 
för killar som känner sig ensa=a. Dessutom nyheter och vimmelbilder 
från Europrides kick-off-fest. 

PROFIL 
16 ANNELI ALHANKO PA TURNE 

Prima Ballerinan Anneli Alhanko ger sig ut på en riksomfattande tur
ne med de fyra manliga dansama Karl Dyall, Marcus Wassberg, Weit 
Carlsson och Felix Lancelot. Under en dryg månad ska gänget besöka 
20 städer, från Kristianstad i söder till Luleå i norr. Pär Jonasson har 
träffat Anneli och pratat, fnissat och skvallrat. 

20 TRISS l TV-BÖGAR 
Rederiet har en, Nudlar & OS:or har en och Skilda världar har en. 
Tvåloperabög alltså. QX har samlat grabbarna bakom rollfigurerna 
"Micki", "Lukas" och "David" för att prata om hur det är att spela bög. 
Krävs det mod? Har de blivit trakasserade? Ser de annorlunda på killar 
och hur mycket beundrarbrev får de? · 

18 ERASURE OCH NYA SKIVOR 
Med ett nytt album i ryggen har Erasure varit i Stockholm för att göra 
promotion. David Thörn har träffat Andy Bell och diskuterat den eng
elska pressen, W alt Disney, Abba och partnerskap! 

21 RICKI LAKE OCH NYA FILMER 
Nya filmer med Jean-Claude Van Damme, Goldie Hawn, Michelle 
Pfeiffer, George Clooney. QX har både sett och betygsatt dem. Dessu
tom Ricki Lake, TV-tips och storslam för fiatfilmerna på Berlins film
festival. 

MOBIL 
11 STHLM, l 7 GBG, 22 SKANE · 

Stockholms Gayradio firar 20 år, cirka 20 000 lyssnare rattar va!je 
vecka in kanalens frekvens uppskattar man. Rikard Wolffhar smygspe
lat för QX läsare, Malmös dansfestival drar snart igång. Och i Göteborg 
har en ny studentförening för homosexuella bildats vid namn GHOST. 

PUSS 
24 RADANNONSER 
Ett hundratal personer annonserar om vänner, jobb, bostäder, kärlek och 
föräldraskap. Dessutom efterlysningar och annat spännande. 

Missa inte stockholm-T el A vivs första föreställning l Stockholm: "Pyttipanna". Föreställningarna, 4, 7 och 8 
april på Dansens Hus, är i och för sig i det närmsta slutsålda - men satsa på återlämnade plåtar. l april håller 
även Kungliga Teaterns Balett l samarbete med Dansens Hus workshops på Operan ( 5 och 7 april) och den 11- · 
12 april blir det flamenco: Gau-Calö - Zlgenarvärld på Dansens Hus. Bilden från repetitioner inför "Pyttipanna". 

Direkt kontakt 
l 

reklambranschtidningen Re
sume nummer 12-13 i år be
rättar journalisten Johan 

Såthe om reaktionerna på att 
spanska biltillverkaren Seat an
nonserat i australisk gaymedia. 
Annonsen som publicerats i sam
band med Mardi Gras-festlig
hetema bar rubriken "Rear en try" 
- en kul och fräck ordlek när läsa
ren är gay man. Resumeartikelns 
rubrik "bögreklam upprör i Au
stralien", visar sig när man läser 
texten handla om en konservativ 
pastor vid namn Fred Niles.För 
Seat är den reaktionen knappast 
något man oroar sig för. Vare sig 
de, eller tidigare Toyota, har med 
sina annonser i gaymedia den reli
giösa högern som målgrupp. När 
IKEA fick stor uppmärksamhet 
världen över för sin TV-reklam, 
där ett gaypar ingick, organisera
de religiösa gruppen kampanjer 
mot företaget. Helt utan reslutat. 

I amerikansk TV finns numer 
22 öppet gay rollfigurer i de tvålo
peror som sänds på bästa sänd
ningstid, i Sverige hittills tre. För 
bara några år sedan hade det av 
hänsyn till annonsörerna varit 
otänkbart. 

Många etablerade företag väl-

j er numer bland annat gaymedia 
för att nå ut med sina budskap. 
Från att ha varit en handfull, med 
Absolut Vodka i spetsen, är det 
idag en helt normal strategi att 
använda gaypressen som bärare 
av produktinformation. Att före
tagen nu talar direkt till gaymedi
as läsare handlar inte, som pastor 
Fred Niles liksom många gayakti
vister tror, om hur man värderar 
homosexuellas livsstil. Snarare är 
det idag politiskt och moraliskt 
neutralt. Det är istället vårt kon
sumtionsmönster som hamnat i 
förgrunden. Annonsköpare har 
lärt sig se längre än till sängkam· 
maren 

Det är för att. vi bor i stor· 
städer, att vi är trendkänsliga och 
öppna för nyheter, att vi lägger vå
ra pengar på resor, nöjen och klä
der, snarare än villa och bammat, 
som vi blir intressanta att kom
municera med. 

Självklart är denna beskriv
ning av gaypressens läsare gene
raliserande, men företag som Die
sel, Levis, Saab, Nike, Armani, 
D&G och Versace väljer inte me
dia av en slump, eller av välvilja. 
De vet vem de talar till och med 
vilket resultat. 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

När Diesel, Björn Borg Un
derwear och nu senast Vaga
bond använder sig av gaybud
skap i sina annonser handlar det 
inte om att ge stöd till en gaypoli
tisk kamp. De vet dock att en vik
tig del av deras kunder, gay som 
straight, identifierar sig med an
nonserna och svarar positivt. 

Genom att tala direkt till och 
att sluta ignorera sina konsumen
ter når man ett bättre resultat. 
Att västvärldens gaybefolkning 
idag är självmedveten gör att de 
ställer normala konsumentkrav. 
Ett sådant är naturligtvis att före
tag som önskar behålla oss eller få 
oss som konsumenter bör visa det. 
Den utvecklingen ser vi nu helt lo
giskt begynnelsen på i Sverige. 

Jon Voss 

Telefon: 08-7203001, 070-7658124, Fax 08-7203870 web-sida: http://www.qx.se 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, <jon.voss@qx.se> Redaktör: Anders 
Öhrman, <anders.ohrman@qx.se> Ekonomi: Roger Wilson, <roger.wilson@qx.se>. Red. 

Assistent: David Thörn, <david.thorn@qx.se> Annonser: 08 -720 40 01 <annonser@qx.se> eller via Revenge 
Marketing® 08-6923600, 070-7722046. Distribution: Stockholm: Stockholms Cykelbud Skåne/Köpen
hamn: Budcyklama/Det GrJI.Inne bud. Göteborg: Adena Pickos. Prenumeration kostar 240 kronor för 12 
nummer inom Sverige. Prenumeration Norden: 295:- (ekonomipost), Europa 350:- (ekonomipost), Utom Euro
pa 395:- (ekonomipost), 595:- (flygpost). Tidningen sänds i brunt kuvert. GLÖM EJ MEDDELA ÄNDRAD 
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55652~897. Postgironummer: 15 24 17- 2, Bankgiro: 5977-4950. Tryck: Norrtelje Tidning. Upplaga: 25 
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För insänt, ej beställt, redaktionellt material ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte att ange källan. 
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- KÄRLEKENS HÖST 

B 
lå teatern på skeppshoi
men i Stockholm huserar 
fram till 19 april Teater 

Satori som spelar två pjäser, så 
kallad no-teater, av denjapanska 
författaren Yukio Mishima. 
Trots att materialet anpassats för 
publik utanför Japan blir det ib
land lite väl djupt och svårtolkat 
för oss vanliga dödliga. Den första 
pjäsen, "Sotoba Komachi" är dock i 
sin helhet en mycket vacker berät
telse om en 99-årig, utslagen dam 
som på en parkbänk träffar en 
misslyckad, ung poet på snusen. 
Tycke uppstår mellan honom och 
denna "fula skönhet" och hon tar 
med honom på en berättelse till
baka till en ungdomsbal och en 
uppvaktande kavaljer. Dåtiden 
flyter sakta ihop med nutiden. En 
eloge till Marika Bergström som 
på ett övertygande sätt spelar en 
karaktär minst 70 år äldre än hon 
själv. 

David Thörn 

O ch så har det kommit ännu 
en sådan där parfym som 
alla verkar prata om och 

som de flesta gått och väntat på. 
"Samba Natural Man" heter den 
och det är Marcus Schenkenbergs 
ansikte (och kropp) som ska lanse
.ra parfymen. Men utseendemäs
sigt ser Samba Natural Man-flas
kan en aning tantig och billig ut. 
Och bilderna på Marcus Schen
kenberg i hans alldeles för stora 
jeans ger en känsla av 80-tal. Men 
det är ju som sagt doften som är 
viktigast, och Samba Natural Man 
är verkligen en fräsch doft. Det är 
så här man vill att ens pojkvän 
ska lukta när han kommer hem ef
ter en dag på gymet! Det är mas
kulint, det är ego och det är abso
lut förföriskt! Gissar att varenda 
gayklubb inom kort kommer att 
dofta Samba. CK får se upp! lJX 

Il i~: l~ l~ il SJÄLVHJÄLP FÖR MISSBRUKARE 

D 
en internationella själv
hjälpsorganisationen för 
drogmissbrukare, Le Pat

riarche Engelmajer, börjar eta
blera sig i Sverige. 

På Söder i Stockholm har de 
öppnat ett kontor med målsätt
ningen att framöver få igång ett 
svenskt center där drogmissbru
kare skall få hjälp att skapa sig 
en framtid. 

Inom organisationen finns 
dels en gaygrupp, IPSEITE, och 
en för hi v-positiva, ADDEPOS. 

hemland Frankrike är ansvarslös. 
- Det vi kan erbjuda är att vi 

genom vår erfarenhet som homo
sexuella och före detta drogmiss
brukare vet vad det handlar om, 
säger Gino Saccorelli. 

- Många i gayvärlden ser dro
ger som ett sätt att ha en kul par
ty kväll, påpekar Stephan, men i 
dessa aids-tider är det rent livs
farligt. När man är hög på droger 
eller druckit för mycket försvinner 
förståndet och man glömmer säk
rare sex. 

-Vi har .---------------------------, Som en internatio-
möjlighet att 
speciellt rikta 
oss till homo
sexuella på våra 
egna villkor, sä
gerStephan 
Hediard, själv 
gay och hiv-po
sitiv. 

r ~ f l A ~ f ~ r l t nell organsiation 
. med självhjälpar-

kollektiv världen 

ft B r över finns möjlig-r A beten att resa till 
kollektiv i flera 

Han, hans 
pojkvän Pino 
Femiasamt 
Gino Saccorel
li är med om att 
starta upp den 
svenska delen. 

De harnote
rat att det inom 
gayvärlden 
finns en tendens att satsa mer på 
individens frihet än hennes an
svar och att bagatellisera drogpro
blemet. Medan kritiken i Sverige 
huvudsakligen har handlat om att 
hiv-positiva åläggs allt ansvar, be
rättar s tephan om hur inställ
ningen bland hiv-positiva i hans 
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länder. En fördel, 
menar de tre, efter
som man kommer 
ifrån sin invanda 
miljö. 
Som hiv-positiv 

har flera kollektiv 
möjlighet att er
bjuda kvalificerad 
vård, berättar de. 
Vill du komma i 

kontakt med grup
pen, om du själv 

missbrukar droger eller om du är 
intresserad av att bli volontär i 
Sverige eller utomlands, ring dem 
på telefon 08-94 67 10. Adressen 
är: Le Patriarche Engelmajer 
Sverige, Ringvägen 45b, 118 63 
Stockholm. 

Jon Voss 

• Det blev dramatiskt när det 
spanska parlamentet den 18 mars 
röstade om det socialistiska och 
vänsterpartistiska forslaget till 
införande av registrerat partner
skap i Spanien. Vid forsta röstom
gången blev siffrorna 161 for och 
161 mot. Efter femton minuters 
paus lyckades det kristdemokra
tiska regeringspartiet få de två 
parlamentsledamöterna från Ka
narieöarna på plats. Regeringen 
stöder sig på dessa och de kata
lonska representanterna. Vid näs
ta omröstning blev siffrorna 161 
for och 163 mot. 

• Europadomstolen dömde 
den 10 februari till den brittiska 
regeringens fördel i den så kalla
de Spanner-målet. Det var tre 
män som 1990 dömdes förvållan
de av skada i samband med frivil
liga SIM-kontakter. De tre f~ns 
med på en privat inspelad video. 
Efter domen öve_rklagade de till 
Europadomstolen med hänvis
ning till artikel 8 i den europeiska 
konventionen för mänskliga rät
tigheter. Där talas om respekten 
för individens privatliv. Domsto
len hävdade emellertid att myn
digheter har rätt att ingripa vid 
fysisk skada vare sig detta sker 
frivilligt eller ej. SIM och läder
aktivister i Europa oroar sig nu 
för att domslutet kan göra sado
masochism olagligt . 

• Flera länder i Europa beta
lar inte för att hiv-positiva skall 
kunna använda de nya pro
teashämmarmedicinerna. Det 
gäller i Belgien, Italien, Spanien 
och Storbritannien. I Norden, 
Frankrike Tyskland och Neder
länderna betalas dock mediciner
na av sjukvården. 

Rex Wockner 

• Drottning Silvia har bett 
RFSL om ursäkt for det tackbrev 
som Hovet sänt ut till Nordiska 
Rikspartiets ledare Vera Oreds
son. Tackbrevet sändes trots att 
Oredsson skrivit på partiets 
brevpapper och innehöll hätska 
uttalanden mot homosexuella. I 
Hovets ursäkt står att drottning
en fick 400 brev i samband med 
sin medverkan vid Världskon
gressen mot kommersiell sexuell 
exploatering av barn förra året. l 
ursäkten sägs : "Självfallet sym
patiserar Drottningen inte med 
några former av diskriminering 
eller förföljelse av homosexuella". 

Hovet lovar att "extra kon
troll och ytterligare noggrannhet" 
i framtiden kommer ske när man 
svarar på brev från allmänheten . 
Ursäkten är skriven av Elisabeth 
Tarras-Wahlberg. 

Ur Lisa St ansfields nya video. 

h~llbil~ GRABBGULL 

M issa inte Lisa Stansfi
elds nya video "The right 
thing" i vilken två killar 

hittar varandra på en klubb bland 
stardust och klubb-kids och går 
förälskade därifrån hand i hand. 
Allt detta medan fröken stansfield 
sjunger om "The right thing". 
Supersnygg video, kul och överras
kande story och en förbaskat bra 
låt! We love you Lisa! lJX 

iE ELLEN KOMMER UT 

E lien, huvudperson i komediserien med samma 

namn, kommer att bli den 23:e öppna homosexuel· 

la rollkaraktären på amerikansk prime-time tv. Det blon

da, lite butchiga bokhandelsbiträdet kommer ut den 30 

april i USA. Avsnittet har föregåtts av en mängd rykten 

kring såväl rollfiguren som skådespelerskan Ellen DeGe-

neres. 

l Sverige visas serien på en lite undanskymd tid, lörda

gar 13.00 på TV3. Avsnitten är från 1994, så det återstår 

ytterligare något år av Eliens harvande i heterosträsket 

innan vi får se henne som en "happy lesbian" i Sverige. 

Tro det eller ej, men nu är hon 
tillbaka! Vem minns inte Sa
mantha Fox och hennes lå

tar "Touch me (l want your body)" 
och "Nothing's gonna stop me 
now" som gjorde Samantha till 
världstjärna i slutet av 80-talet? 
Eller kanske är det något annat 
än hit-låtar vi förknippar henne 
med ... 

Nåja, en ny singel finns snart 
ute "Let me be free" och ett album 
"Twenty-First Century Fox" kom
mer senare. I en intervju med den 
engelska tidningen Boyz kom
menterar hon bland annat sin 
image så här. 

- Visst tycker jag att jag är 
sexig. Att vara sexig är något na
turligt för mig och det tror jag att 
folk märker. Dessutom älskar jag 

att vara en gay-ikon. 
Hon avslöjar att hon nyligen 

tagit bilder för Playboy och att 
hon gjort en ny kalender och pas
sade då på att spela in video för 
att visa hur det går tilL I videon 
får man bLa se hennes mamma 
rätta till tuttama på henne under 
plåtningen. När hon ser tillbaka 
på de åren då hon låg på var och 
varannan topplista runt om i värl
den och visade upp sig ~tan en 
tråd på kroppen i alla möjliga 
herrtidningar säger hon: 

- Det var de bästa åren i mitt 
liv, när jag var 16-21. Jag var inte 
alls utnyttjad. Jag skulle aldrig 
göra någonting somjag inte vill 
göra. Om jag gjorde det skullejag 
ju vara lite av en bimbo, inte sant? 

Anders Öhrman 



Joakim Blombergs tatuering kan göra en och annan homo besviken! 

i·filili!I)VAD VILL HANP 
B oka den 3 • 4 maj för ett besök på The Swedish lattoo Conven· 

tion 1997 i Norrköping. På lördagen håller man öppet mellan 11· 

20 och på söndagen 11·18. För dig som inte hittar i stan finns taxi· 

service från tågstationen • 60 kronor enkel resa! Entren går lös på 80 

kronor för en dag och 120 för en tvådagarsbiljett. Fest på lördagskväl· 

len gör det värt att stanna över natt. Förutom möjligheten att möta 

ett stort antal av Sveriges och världens främsta 

tatuerare och få chansen att få deras maskiner 

att dekorera din kropp, hålls tävlingar bägga da

garna. Små och stora tatueringar, keltiskajtribal· 

motiv, bästa svenska tatuerare , independent, 

weird är några av lördagens kategorier. På sönda· 

gen koras bästa rygg, traditionella motiv, porträtt, 

bästa helhetsmotiv och färgmot iv. 

Förutom nära 50 tatuerare kan du även titta på Maggan Franssons stili
ga vad. 

piercing och köpa nya smycken. IJX 

S 
om artist kallar han sig Short Cut, 
privat heter han Vegard Thomas 
Olsen och kommer från Norge, är 22 

år ochjobbar som polis. Short Cut är det he
taste namnet på dansscenen i Norge förtill
fållet. Med singeln "Hot's for you" låg han i 
topp på den norsk-a danslistan i hela tio 
veckor. 

Nu har han nyligen släppt albumet 
"Straight Physical", ett album som är laddat 
med dansanta soullåtar med Short Cuts rap
pande. Guldkornet på "Straight Physical" är 
utan tvekan Short Cuts egen cover på den 
gamla Culture Club-hiten "Do you really 
want to hurt me". En riktig höjdare! IJX 

[illlJ BACON l POCKETFORMAT 

L 
i ten men oerhört gedigen är Thames 
and Hudsons bok Francis Bacon: 
TakingReality by Surprise i seri

en New Horizons. Christophe Domino 
har sammanställt ett brett urval av den 
brittiske konstnärens arbeten och berät
tar hans levnadshistoria och förklarar och 
analyserar hans konst. Bokens format 
124x177 mm kanske kan anses vällitet 
för en konstbok. Men formatet känns be
händigt och när så krävts har man tryckt 
bilder på sidor som går att veckla ut. En 
bra present till den som vill sätta sig in i 
Francis Bacons konstnärsskap. IJX 

KUN G LI G A T E AT E RN S BA L ETT 

Koreog ra fi 
Musik 

9 fö restä llninga r 
Bilje tte r 

Ingen van lig ba le tt 

John Neumeier 
Alfred Sc hnittke 
30 april - 2 4 ma j 
08-24 82 40 

~ 
OPERAN 

WE KNOW YOU LOVE IT, CAUSE YOU'RE SMILING: 
Be prepared for the fourth journey ... 

Finns i din butik den 18 April. 
GADA-GONG-Counterparts • MFG-Journey Beyond The Planet • SUBCOUDS-On Red 

BRAlNFLOWERS-Goaliens • UBAR TMAR-Eternal Retun • ADRENALIN DRUM-God Mountain 
OMlNUS- Tribalistic • VlSlTORS-Tiny Little Engines • PSYCHLOPEDlA-The Gurning Point 

KATAYAMA-Spiral SpitTrikk • PROCESS & TRlSTAN-KV 23 
SAG-To The End OfThe Last Katun and more ... 

MARKETED: PROMOTED AND DISTRIBUTED BY NEXT STOP DISTRIBUTION. 
TEL: 08-440 92 00 FAX: 08·33 76 70 E-MAIL: salesOnextstop.se 
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1. STJÄRNORNAS KRIG 
2. RYMDIMPER~T SLÅR 
TILLBAKA 
3. JEDINS Å'l'ERKOMST 
- trilogin om den eviga kampen 
mellan 'de f onda'" och det goda är 
tillbaka med nyinspelade scener, 
bättre specialeffekter och R2/D2, 
C-3PO, Luke Skywalker & Co. 
Klassisk Sci-Fi och hög kultfaktor! 
4. HÄXJAKTEN 
-karismatiske Daniel Day-Lewis Göteborgsbutiken C.U.M. 
är höjdpunkten i denna film om har numera fått fotfäste i 
människors skräck for dem som är Stockholm. C.U.M. står for 
annorlunda. "Clubwear unisex moda Italiana" 
5. LOST IDGHWAY och butiken ligger på Klara Norra 
-David 'Twin Peaks' Lynch är till- Kyrkogata 21. 
baka med "ett mysterium, en men- Vid forsta anblicken ser det ut 
tal resa som bjuder på mycket ut- som vilken butik som helst, men 
trycksfulla, visuella och ljudmäs- vid en närmare titt ser man att 
siga uppleverser". det inte alls stämmer. Det forsta 
-;:=============;-l plagg jag ser är någon slags t -shirt 

i syntet med en stor gummiring på 
framsidan! Här finns kort-korta 
kjolar av färgad virkad plast, lack
kjolar, lurviga kappor, hattar, skor, 
kalsonger, väskor med mera. Klä
der i alla material, fårger och mo
deller och en hel dellustiga acces
soarer. Gör som jag: prova en läck
er färgglad fjäderboa. 

- I vår är det pastellfårger 
som gäller. Det ska även vara 
spets och lite håligare saker - för 
tjejer alltså, forklarar expediten 
Ulrika Olsson och tillägger: våra 
knähöga vita och svarta stövlar 
a1a 70-tal är bland det allra popu
läraste just nu. 

- För killar ska det vara ut
svängda byxor, i fårger som svart, 
vitt, grått men även i lite gladare 
fårgmönster, berättar expediten 
Boban Petrovic. 

På C.U.M. kommer alla kläder 
från Milano och till viss del från 
London. Handlar man här kan 
man vara ganska säker på att få 
vara ensam bärare av plaggen. 

- Mest är det heterokillar un
der 25, tjejer mellan 20 och 30 och 
bögar i alla åldrar som handlar 
här, berättar Boban. 

lsabelle Hedander 

rsTATIONEN PÄ INFOBAHN~ 
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INTERNET 
Den gayvänliga påfarten med modemnummer 

i Stockholm, Uppsala, Västerås, 
Örebro och Norrköping 

INTERNETABBONEMANG I l:A KLASS 

Ny börjar 
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.i 
VARENS NYHETER 

Kom in och se 
Taschen Verlags 
nya fotoböcker 
till mycket låga 
priser! 

6 e QX APRIL 1997 

• Euro Games 1999 arrange
ras i Manchester. De europeiska 
gayidrotts tävlingarna hålls sam
tidigt som stans Mardi Gras fest
ligheter den 21-26 augusti. I som
mar hålls Eurogames i Paris sam
tidigt som Europride 19-29 juni. 

Rex Wockner 

Den 12 mars avslog riksdagen 
förslagen om att i lagen om hets 
mot folkgrupp även inkludera ho
mosexuella. RFSL demonstrerade 
utanfor riksdagshuset men majo
riteten menade att dagens 
lagstiftning räcker och påpekar 
att en utredning skall tillsättas 
for att se över diskriminering av 
homosexeulla på arbetsplatser. 
Minoriteten, bland annat fore
trädd av den öppet homosexuelle 
riksdagsmannen Andreas Carlg
ren (c) påpekade att exempelvis 
svarta ochjudar idag är skyddade 
av lagen, men inte homosexuella. 

-Angrepp mot gruppen homo
sexuella pågår i vårt land. Det är 
inte grå teori vi talar om, utan en 
mycket obehaglig eller farlig verk
~ghet, sa han i debatten och fick 
stöd av vänster- och miljöpartiet. 

~ LITEN SKÖNHET 

D 
en är liten, kompakt och 
söt. Och så är den framta
gen för singlar som lever 

ett aktivt liv i mindre lägenheter. 
Electrolux dammsugare Ciario 
är en knubbig skönhet som gör det 
mycket roligare och framfor allt 
lättare att städa där hemma. Cia
rio rymmer hela 3 liter damm och 
väger inte mycket mer än en 
nyfödd bebis. 

Ciario har lite olika priser be
roende på vilken färg man önskar. 
Blå är dyrast (1590 kr), gul är bil
ligast (1290 kr) och mitt i mellan 
kommer den röda (1490 kr). IJX 

[!Il]llTUNG DRÖMMARE 

D et är tungt att ha något 
från Versace. (Det är ännu 
tyngre om man kan uttala 

det rätt också). Versaatsches nya 
herrparfYm Dreamer är, precis 
som deras kläder, inte till for vem 
som helst. En svår1lirtad maskulin 
doft for en karL En forförare som 
har koll och som får den han vill 
ha. Men ge Dreamer en chans. Ef
ter någon timme forsvinner den 
första något instängda lukten. 
Fram träder då en väldigt speciell, 
varm och framforallt kryddig doft. 
Blandar man blommor, dragon, 
amber och tobak får man en par
fym inte alla vill ha. Eller ens kan 
ha. De som vågar kommer att 
märkas. 385 kr för 50 ml Eau de 
Toilette. 

Richard Carlsson 

11111 j l FRUKTSALLAD 

E xklusiva Escada presente
rar en ny Eau de Toilette for 
män. För bara 299:- kan du 

få 75 ml azurblå fräschhet av gra
pefrukt, äpple och mint. En ovan
ligt lyckad "fruktsallad" där du 
under måltidens gång erbjuds fle
ra oväntade smakupplevelser. 
Först känner du det gamla vanli
ga citrus - sport - köret. Sedan 
upptäcker du ett spännande lukt
lager från fårska kryddor och ek
mossa. Avslutningsvis, tätt intill 
huden, den sensuella doften av va
nilj. Mmmm, smaskens! 

Men varför denna gubbiga 80-
talsfiaska? Och hur kan man på 
90-talet döpa något till Silver 
Light? 

Richard Carlsson 

~ GREG & GREG 

N u har simhopparen Greg 
Louganis liv blivit film. 
TV-bolaget USA Network 

har gjort film på Gregs självbio
grafi "Breaking the surface" som 
sålt i 300 00 exemplar. Den öppet 
homosexuelle och HIV-positive, 
OS-guldmedaljören anses av 
många vara en hjälte i det homo
sexuella samhället i USA. Hans 
liv har kantats av problem såsom 
mobbing, droger, misshandel och 
sjukdomar. Rollen som Greg spe
las av Mario Lopez. IJX 

Tvåa i tävlingen "Björn Axen trophy" på H air & Beauty-mässan blev Rick 
Ljung som kramar om sin blonda modell Malin Pettersson. 

~i3iBI:IiiTANTER AV ALLA KÖN 
A

ldrig har man väl sett så 
många tantfrisörskor från 
hela landet, kvinnor såväl 

som män, samlade under samma 
tak. "Hair & Beauty" på Älvsjö
mässan i slutet av februari var ett 
enda stort kafferep med möjlighet 
att både se, känna och lukta på 
vad diverse hårmedelsfabrikanter 
tycker att vi ska kleta in i håret 
det närmsta året. 

Mycket business alltså, men 
även en hel del matnyttigt for 
fackfolket . Flera internationella, 
såväl som inhemska hårkonstnä
rer trollade fram de mest fantas
tiska frisyrer på nolltid. Efter ett 
tag började till och medjag lära 
mig vad termer som stationär gui
de, kronlinje och parallella 
passeer betyder. Att det ska vara 
så krångligt att klippa hår? 

Trots alla avancerade finesser 
är "back to basic" Svenska frisyr
moderådets slagord for året. De 
menar att man får en naturlig 
look om man blandar stilar som 
funnits de senaste trettio åren -
mods, hippie, punk och yuppie. 

Den världsberömde frisören 
Patrick Cameron från Nya Zee
land, tungt sponsrad av Wella, var 
inne på samma linje. "Less is mo
re" upprepade han ideligen medan 
han monterade den ena lös-

hårskreationen mer avancerad än 
den andra på sina modeller. Hans 
inspiration för året är tango och 
Evita. Hans tips for året är att in
te vara så ofräsch att man har 
hårnålarna i munnen medan man 
arbetar. 

Helt klart roligast på årets 
skönhetsmässa var tävlingen 
Björn Axen trophy som hölls for 
andra året i rad. Femton utvalda 
frisörer hade femtio minuter på 
sig att kreera den läckraste upp
sättningen med hjälp av löshår 
och smycken. 

I juryn ingick bland andra ar
tisten Jean Pierre Barda, desig
nern Lars Wallin och Axen-frisö
rerna Peter Hägelstam och Jo
han Hellström. I den intressera
de publiken sågs bland annat Skil
da världar-stjärnan Bengt 
Dahlqvist. 

Efter mycken spänning och 
show av After Dark-stjärnan 
Rickard "Malla" Engfors kunde 
segraren Viktoria Flygare koras, 
tätt följd av tvåan Rick Ljung. 
Bådajobbar mystiskt nog på 
Axen Hair Institute, men de var 
förmodligen bäst. Om jag hade va
rit tjej skulle jag i vru:je fall inte 
tacka nej till en så överdådig fris
sa. 

PärJonasson 



Jean Pierre Barda vid Sthlm Goes gay-festen i mars. 

ni'~~l3~a VAD GÖR BARDAP 
l bland händer det att vissa ar

tister och kändisar bara lik
son försvinner ett tag från TV-

rutan eller uteblir från vimmelsi
dorna i skvallertidningarna. Det 
är då QX rycker in och kollar hur 
det står till. Den här gången var vi 
lite nyfikna på vad Jean-Pierre 
Barda håller med. 

-Just nu är jag mitt i förbere-

delserna innfor min insats i Elisa
beth Ardens vår promotion.Vi 
har just lanserat en ny parfym, 
"5th Avenue", med en tillställning 
på Sothebys. Ostron ackompanje
rade av lågmälda cocktailanpassa
de toner på flygeln, mannekänger 
och fotografer dampress och hela 
Sveriges "damelit"- ja,alla var 
där! Kid Severin var förtjust! 

- Mellan mina förehavanden 
förArden går jag i skola för min 
nya mentor, den okrönte dans
bandskungen Tove Wide berg. 
Jag medverkar som gästartist i 
hans band! På shemat står bland 
annat några större dansbandsga
lor nu under våren och en tre da
gars lyxk:ryss, Fredrikshamn-Oslo. 
Så småningom är det även tänkt 
att vi ska in i en skivstudion, men 
mer om det så småningom! Jag 
stortrivs som du förstår! 

- Så är det lite TV, förstås. Ny
ligen var jag gäst i Lotta Eng
bergs Femitopp. 

När jag träffade dig ute sist 
såg du så vältränad ut. Har du 
börjat lyfta skrot? 

-Va!? Jag trodde inte att du 
klädde av folk med ögonen ... Fy på 
sig! Nej,jag springer tyvärr inte 
på gym, du anar inte vad en 
välplanerad garderob kan göra för 
figuren! 

Vad har du iör planer iör 
sollUllaren då? 

- Till sommaren hoppas jag på 
sol och värme så att jag kan ligga 
naken på klipporna. 

Till sist, hur mår hunden 
Josef då? 

- Jo, han mår så bra. Han häl
sar så mycket. Men han har blivit 
fullstänigt tiktokig! Jag forstår in
te vad som gick snett ... 

Anders Öhrman 

la~:ljUiJ GAY GAMES 

Klockan 18-23, onsdag till 
fredag håller Gay Games 
Amsterdam '98 sin Hot Li

ne öppen för er med frågor om del
tagande och om spelen i stort. 
Kring 15 000 idrottare och 200 
000 åskådare väntas till Holland 

1:(1llb11 TOM l STOCKHOLM 

Koreografistudenten Dorte Olesens "Life 
Show" på Moderna Dansteatern, bjöd i 
s lutet av mars på härligt hysteriska, 

absurda och primala känsloyttringar, medan 
råttan högt upp i taket oberört knatade på i 
sitt ekorrhjul. Var har den moderna männi
skans käns lor tagit vägen, och var får Olesen 
sin härliga fantas i ifrån? - David Thörn 

För första gången någonsin(!) arrange-. 
ras en utställning 
med Tom of Fin- · · 

lands bilder på ett gal
leri i Stockholm. Det är 
Y ngtingagatan l, på 
Döbelnsgatan 2 som 
knappt månaden efter 
att SMART-Show ta
peserat stan med Tom 
ofFinlands sjöman, lå
ter oss se originalverk. 
Den 19 april är det 
vernissage och det pla
neras bli en specialvis
ning för stans läder
bögar. Alla andra får 
kika in på galleriet 
som har öppet mån
dag-fredag 11-18, lördag 12-16. 

Om Du använder engelska i ditt 
arbete. kontakta oss. Tala med 

Jonathan Gregory. Ii~· _ 
Möt oss på Nätet: 
http:/ /www.advancedbiz.se 

AQUA AEROBICS ·POOL· BASTU 

RELAXATION· YOGA· MEDITATI 

Advanced 
Business 

Communication 

Kundinfo, 08-24 37 39 
Aerobic info, 08-24 48 58 

[Mitt i City] 
Mäster Samuelsgatan 34 
Avstigning, T-centralen 

[Mitt i Vasastan] 
Torsgatan 19 [Bonnierhuset] 
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Cecilia Thorngren, Gregor Bergman, Katharina B. Nuttall 

Il '!l l~ :J GODA TANKAR l EXIT PARIS 

F
emtiotalets Paris ligger som 
grund för musiken och stäm
ningen i uppsättningen Exit 

Paris av Kulturföreningen 
Stockholm Ny. Den har premiär 
den 18 april på Mosebacke i 
Stockholm. Regissören Peter 
Carlberg förklarar att 50-talets 
nästan magiska medvetande inom 
politik, musik och konst senare 
bildade fröet till alla revolter och 
uppror på 60-talet. 

Musiken i kabanln har skri
vits av bland andra Fern~ och 
Brel. Flera texter har översatts 
av Lars Forssell där hans fYn
dighet och satir glänser. 

-Vi vill komma bakom män
niskors masker och attityder, sä
ger skådespelerskan Katharina 
B. Nutall. Och få dem att reflek
tera över hur pass fri man egentli
gen är och hur vi relaterar till 
andra människor i samhället. 

Budskapen ska tillsammans 
med underhållning så ett frö i fol
ks medvetande, tänker sig grup
pen som även består av skåde
spelerskan Cecilia Thorngren 
och musikern Gregor Bergman. 

[ID MINSTA TUMLARE 

T 
rött på att trängas i tvättstu
gan och slåss om tvättider? 
Trodde du att du inte har 

plats för en tvättmaskin och en 
tumlare i lägenheten? Då har vi 
glada nyheter för dig. Världens 
första vägghängda tumlare är 
nämligen här. Endast 42 cm djup 
kan du hänga upp den i badrum
met eller på annan lämplig plats. 
Denna tumlare som tyvärr inte 
fått något namn (EDC310M - hur 
kul är det?) har en kapacitet på 3 
kg och är ett utmärkt komplement 
till Electrolux grunda och kom
pakta tvättmaskin som bara är 32 
cm djup, men som klarar 3 kg 
tvätt. Vilket par! 

Nu slipper du planera dina 
tvättdagar månader i förväg. Om 
du kan lägga upp drygt 10 000 
kronor vill säga... IJX 
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En viktig faktor till frihet och 
bra relationer är, menar de, käns
lan av att vara opåverkad av tren
der, grupptryck och kärriärhyste-
ri . 

Hur pass mycket frihet har de 
homosexuella egentligen när de 
fortfarande riskerar misshandel i 
storsta'n och utfrysning i landsor
ten bara på grund av den sexuella 
läggningen, frågar sig gruppen. 

Trots att svenskar idag är för
bannade, ströreagerar vi bara på 
orättvisor. De tre lyfter fram de
monstrationema i Belgrad som ett 
bra motexempeL Dagliga protester 
som till slut fick regeringen på 
knä. Ska Sverige verkligen behöva 
krig eller en riktig kris för att upp
nå samma, massiva storm mot 
orättvisor i samhället? 

Våra relationer till andra tas 
även upp i kabaren. Med stora 
pattar och vassa armbågar kom
mer man långt i dag - den mer 
djupsinniga personligheten verkar 
vara av mindre betydelse. 

Efter Mosebacke går Exit 
Paris ut på tume runt i Sverige. 

David Thörn 

R NY SPARTACUS 

N 
ya Spartacus-guiden har 
släppts och i chefredaktö
ren Robin Rauchs förord 

påpekas speciellt att guiden riktar 
sig till män som älskar män, inte 
bam. Det är inte bara i Sverige 
som. Rädda Barnen et campanie 
bedrivit kampanj. Senast i höstas 
var uppmärksamheten stor i 
bland annat Nederländema och 
Belgien. Vid förklaringen till den 
omtvistade benämningen YG 
(Younger Gays) står speciellt ut
märkt att man hänsyftar till unga 
homosexuella i åldrama 18-28 - så 
alla ni hornon som är under 18 får 
för säkerhets skull inte plats i gui
den. Tacka Rädda B amen för det. 

Guiden hittar du i gayaffärer 
och i porrbutiker. IJX 

V ad har du i fickan Jan, är det en levande Svan? 

Vendela Kirsebom • gift Thommesen • visste inte 
/ . . 

vad hon skulle tro när kooperativa Kapp Ahl ville tutta 

ihop henne med Gunde himself. Ännu ett djärvt drag i fö

retagets tuffa marknadsföring. Reklamfilm återigen i re

gi av Magnus Skogsberg. Ni missade väl inte Anita Ek· 

bergspartyt i höstas? 

Vendela har mitt i sin heta modell· och skådespelar

karriär lämnat Los Angeles för att flytta till Norge där 

hennes man Olof Thommesen bor. Cirkeln är sluten för 

Vendela vars mor är från vårt västliga grannland. IJX 

[[[3 STEPHEN FRY 

C 
ricket, intematskoleliv, 
pojkprostitution och spio
neri är bara några ingredi

enser i skådespelaren Stephen 
Frys debutroman "Lögnaren" 
(Boströms Förlag). Effektivt och 
humoristiskt berättat. Ett måste 
för alla angofiler. IJX 

» ... Expo är en utmärkt tid-

skrift. Torrt, sakligt och och 

bitvis knivskarpt rapporte-

Av~!f!<~~- ~~N~it~ SOM SKA· 
. ' PAREXTAS 

.PÅ DANS· 
GOLVET: 

1:1\RMAND VAN BELDEN. The 
Funk Phenomen;l : 
- Tungt, ~lött och rytmiskt lockar 
den Di till dans ' . . .... g . ' " .. 
2, MIGHTY DUB KATZ. Just 
Another Groove 
- Bättre och bättre med tiden och 
ibland helt underbar på golvet 
3. JOSH WINK. Are You There? 
- Energiskt, knarrigt och i stil med 
vad han tidigare åstadkommit 
4. B.B-E. Flash 
- ... eller 'Seven Days & One Week 
- Part 2'. 
5. SASH! Encore Une Fois 
-Älskad idag, men garanterat ha
tad om en månad. 

rar den om högerextremis-
Prenumerera 6 mhso kr 

ternas verksamhet i Sverige 

och i världen.« 

Robert Asch berg, 

Aftonbladet 8/6 1996 

Adress Expo, Box 1030, r 14 79 Stockholm 

Telefon 08-429 89 49 

Fax 08-429 89 59 

Postgiro 13 67 32-5, »Hill-stiftelsen« 

Vi e x p o n e ra r msismen 

NOBLE~VEL 
RESEBUTIKEN 

Björngårdsg. l b. 118 52 Sthlm 
08-6447456, fax 6442423 
e-mail: noble@bahnhof.se 

•BllknJng pagar p~1 
Europridc 9~ (Paris). 

• Spcci.tlpri~ llll Asien och 
Australien. 

Medlem av 

Drottningholmsvägen 9 
Tel 08-652 11 19 
T-bana Fridhemsplan 

Artiklar för S&M 
ed kvalite 

Sänd 20:- for vår SIM 

-833910 

Det vi har, det har vi 
- resten fixar vi! 

LÄDERVERKSTAN 
Rosenlu 30A tel: 08/668 58 69 

TELE 

Homo 
,, b~~'!!!!. 
\1 med som förstår. 

JOURHAVANDE VÄN 
~ alla dagar 20-23 
\/s;:~alm 08-31 00 18 

SPRAK 

Tel/Fax: +44 171 8377138. 
15.30--19.30 (Telsvar 24tim) 
BCM Box 7246 London WC1N3XX 
e-maii. .. gayspeak®lircon.co.uk 
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HEJ QX! 
99,9% av befolkningen lever 

inte ut sina stjärnfantasier. Jag 
gör det! I stället for att posera 
framfor spegeln och sjunga i 
duschen där hemma lever jag ut 
mina drömmar till allmän beskå
dan och det står jag for! Jag slår 
vad om att du Anders Öhrman 
just nu ligger och kråmar dig i en 
soffa med benen i vädret och mi
mar inlevelsefullt till mitt "sexiga" 
prat i min låt "I still remember". 

Öhrman skriver i sin recen
sion av min singel (QX mars 1997) 
att han aldrig har hört talas om 
mig. Jag tycker att det är allvar
ligt när en person inom media inte 
håller sig ajour med vad som hän
der (skickar med 2 av ca 50 artik
lar som stått om mig de senaste 
åren). 

Men okej, som musikskribent 
behöver man inte kunna läsa ... 
Det är värre när en person som 
skall bedöma musik är döv OCK
SÅ! Öhrman tycker attjag sjunger 
falskt och har Alexander Bard
komplex! Om jag lät och såg ut 
som Alexander Bard skulle j ag HA 
komplex! Vilket jag inte har. 

Om jag sjunger falskt överlå
ter jag åt andra att bedöma ... Men 
det är konstigt att mina producen
ter som är kända for att vara slav
drivare och perfektionister INTE 
skulle reagera om jag sjöng falskt 
då de lät mig sjunga om alla parti
er av låten som blev "fel" tills de 
var nöjda!! 

Anders - du verkar vara en 
rätt så kul kille själv ... Lycka till 
med din pålästa journalistik! 

Hälsningar Benjamin Falk 

HEJ BENJAMIN! 
Tack for ditt brev. I artiklarna som 
du skickade med från bl. a . Okej 
stod det att du skulle flytta från 
Sverige eftersom det inte finns så 
mycket kvar for dig att göra här .. . 

Ser fram emot ett fiyttkort! 
Anders Öhrman 

ÖPPNA SAUNORNA! 
Varfor tjatar gayrörelsens språk
ror ständigt om trista saker som 
aids och partnerskapslagen, men 
yppar aldrig ljud om det svenska 
bastu- klubbsfdrbudet? 

Jag tycker att QX borde fdre
ga med gott exempel. Ni kunde 
bland annat (i sann kvällstid
ningsandal publicera kuponger, 
där vi läsare kunde protestera mot 
den svenska bastuklubbslagen, 
och sedan skicka vidare till ansva
riga politiker. 

Man får for övrigt hoppas att 
en ändring träder i kraft innan 
Europride Stockholm '98, annars 
lär man ju skämmas som svensk 
när de utländska gayturisterna 
frågar efter saunaklubbar! 
Mvh 
Johan i Malmö 

En möjlig orsak till att gayorgani
sationer och andra förespråkare 
tjatar om aids kan ju vara att hiv 
och aids fortsatt är en katastrof 
och att medvetenheten om smitta 
så väl som solidaritet med drabba
de aldrig får upphöra. 

Bra ide med kampanj for att 
öppna saunorna -vi kollar 
intresset for gemensamma 
aktioner. 

Jon Voss 

BRYT ENSAMHETEN! 
Är du trött på ensamheten? Trött 
på dunka-dunkamusiken och yt
ligheten på Stockholms gayklub
bar? Kanske saknar du vänner el
ler är nyinflyttad i storsta'n? 

Vi är två killar som tänkte 
starta en forening for ensamma 
killar som tycker livet är så myck
et mer än en lördagskväll på en 
ytlig gayklubb i city. En forening 
for killar som kanske inte har nå
gon att snacka med eller att um
gås med på ett naturligt och av
spänt sätt. Föreningen är öppen 
for alla ensamma killar, oavsett ål
der, som söker kontakt med lika
sinnade for att råda bot på ensam
heten och tristessen som storsta
den erbjuder. 

Om du är intresserad hör av 
dig med namn och adress till TIM, 
Box 137, 182 12 Danderyd, så 
återkommer vi med mer informa
tion. 
Hjärtliga hälsningar 
Tim&Thomas 

HEJ 
Jag heter Leif och reser ofta utom
lands. Jag saknar ett lämpligt ho
tell i Stockholms City när fiyg och 
tågtider inte passar. Ett böghotell 

finns, vadjag förstår, inte i Stock
holm. 

Är tacksam for tips! 
Vänliga Hälsningar 
Leif Wikström 

LÄCKERBITAR PÅ TV 
Kolla in "Uppdrag Mord", TV2 
söndagar 21,50. Detektiven Kay 
som spelas av Melissa Leo. 
Hälsningar VH 

FÖDDA 
VÄLKOMMEN SAMUEL 

Ann-Sofi Åsander 
Ulrika Pettersson 
Matts Hertsberg 

Stockholm. 
18/2 1997 

Torbjörn Olsson 
Rohol Wolfgang Schäffauer 

Den4/3-97 
Stockholm. 

TIDNINGEN QX SOI(ER 

annonssäljare 
QX är den största gaytidningen i Sverige och 
Skandinavien med en upplaga om 20·25.000 
exemplar. Tidningen är en "gratistidning" och 

distribueras via gay och mixade mötesplatser i Stockholm, Göteborg, 
Malmö/Lund och Köpenhamn. Tidningens innehåll baseras i första hand på 
nyheter, mode, trender, musik och kulturtips till i första hand en gay, bisexuell 
och gayvänlig publik. 
VI erbjuder nu ett stimulerande arbete Inom ett område som är på stark 
frammarsch. 
UPPGIFTER Du kommer i huvudsak att aktivt arbeta med att erhålla nya 
annonsörer till tidningen och förhandla med dessa för att slutligen göra 
"avslut". Du kommer även att underhålla den befintliga kundstocken och 
serva denna. Du kommer även att ansvara för annonsplaneringen i samarbete 
med redaktionen. 
KVALIFIKATIONER Du är en tjej eller kille i åldern 20-40 år. Vi ser helst att du 
har erfarenhet av annonsförsäljning. Du måste även kunna arbeta 
självständigt. Det är vidare viktigt att du är kreativ och serviceinriktad i dina 
kontakter med kunder. Vana av att arbeta i Maeintesh-miljö är en klar fördel. 
LÖNEN Fast grundlön med provision. Ange eventuella löneanspråk i ansökan. 
OMGÅENDE TILLTRÄDE Svara skriftligen med C. V. snarast till QX/Polcop AB, 
"Annonssäljare", Box 17218, 104 62 STOCKHOLM. 

lUng& 
Hom06t~ell 

LINJE~ 020-5959 00 

Kompistelefon för stöd och information 

till unga homosexuella tjejer och killar. 

Öppet mån-tors kll9-22. 

MED ST0D AV RFSL, lANDSliNGET f0REBYCGER AIOS OCH FOLKHlLSOINSTITUTET 

Av QX sponsrad annonsplats 

EUROPRIDEALLA VAR DÄR, 

FÖRUTOM MIN TILLTÄNKTA! 

Den 28 februari var det fest på Huset. Nej, Huset är inte öppet ännu. utan det var 
startskottet for Stock:bolm Europride'?8. 
Stockholm Europride '98-festen var välbesökt. Det kom ca 550 personer, av vilka 
290 tecknade medlemskap vid ingången. Vi i styrelsen tyckte att det·var ganska 
lyckat. Visst fick vi alla sorters kritik, men det måste man räkna med. Talen var för 
långa, diskot startade för sent, fakirer på homoshow ... Allt kritik är välkommen. 
Detta är bara positivt, därför att det visar att folk bryr sig ... 

Och det gör vi med ... Aila var där ... de flesta i alla fall. 
Många tyckte att det var kul "att det fanns många tjejer och 
det tycker vi också. Publiken var verkligen blandad: artis
ter, transor, sångare, politiker, drugor, klubbkids, tv-folk, 
journalister, nyfikna klubbägare mm. Bland de som syntes 
väl och uppskattades av alla, oavsett politisk farg var rejv
drottningen och premiärlejonet Gudrun Schyman (v), 
som baradrackmlileral vatten! Där kunde man se en ny
friserad Rikard. Wo.lff, som till min stora överraskning vi
sade sig dela förebild med mig: Montgome
ry Clift, 50-tal.ers filmskådis. I alla fall , det 
var som sågt välbesökt. Mark Levengood 
och maken Jonas Gardell, Homogen-gänget 
var där med pappan Nicke Johansson som 
verkade ha fättett ny son, eller? Det kryllade 
av snygga killar som folkpartisren Mats Sah
lin och skribenten Calle Norlen, men för 
egen del saknade jag Andreas Carlgren som 
säkert var barnvakt den här kvällen, hoppas jag ... Detta var den_ forsta av en serie 
fester som kommer att kulminera med den stora fesren sommaren 98. 

Till andra viktiga saker vad det gäller Stock
holm Europride '98. Vi har avtalatett partner
skap med Bahnhof som skall förse oss med 
eget hemsida. Kontraktet skrevs den l mars (på 
bilden Robert Cumming, Buroprides sekretera
re och Oscar Swartz, VD Bahnhof Intemetac
cess AB) 

PARIS, PARIS, PARIS ••• 
Visst, sommaren som kommer bjuder inte bara på sol och värme utan 
Europride i Paris. 
De som är intresserade av att åka till Paris och hälpa till med vår 
representation var god och kontakta Viktor Hejll <btka@hotmail.com> . 

Man kan ju alltid ta sig ditt på egen hand kontakta Buropride 
Paris'97: Adress till Paris 97: SOFIGED SA, 13- 15 rue de la Verrerie, 
F-75004 Paris, Fax: ++33 +144 54 51 62, Tlfn: ++33 +144 54 51 61, 
e-post <paris97@hol.fr>, infolines: ++33 +l 40 50 69 69 franska l ++33 
+ 140 50 63 00 engelska. 

Sergio Flores 

KALENDARIUM 
31/3. k113.00 Medlemsmöte. Sveavägen 57 ( Pentus Wiknerrummet) 
Alla medlemmar hälsas välkomna. 

16/4, kl19.00 Föreningsstämma, Sveavägen 57 (Pontus Wiknerrummet) 
Alla medlemmar och inuesserade hälsas välkomna. 

Så här når du oss: 

STOCKHOLM EUROPRIDE '98 
Sveavägen 57, l tr 

Box 34 44, 103 96 Stockholm 

tfn 08-33 59 55 
fax 08-30 47 30 

e-post <europride98.bahnhof.se> 
hemsida <http://www.astro.su.se/-robert/Europride/> 
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Tom of Finland 
originalteckningar önskas 

köpa. Brevsvar till: 
TOF, c/o QX, Box 17 218, 

104 62 Stockholm 

lUl!i FESK l KÖRKAN 
L

ångt innan entren vet man 
att man är på rätt väg. skri
kande fåglar och lukten av 

fiskrens blir några slags riktmär
ken. Och följer man dessa hamnar 
man framför Göteborgs äldsta sa
luhall, Feskekörkan. Så har den 
ko=it att heta i folkmun och fått 
sitt namn efter sin kyrkliknande 
arkitektur. En mycket vacker 
byggnad 
med stora 
gotikinspi
re rad e 
fönster, ett 
stenkast 
från Järn
torget,och 
med en liv
lig fiskför
säljning 
som pågått 
sedan 
1874. 

gengäld håller varorna hög kva
lite. 

Nya och intressanta upptäck
ter kan man också göra. Spindel
krabban till exempel. En rent 
ohyggligt ful krabat med långa 
taggiga spindelben. Dåligt med 
mat på och har dessutom en mag
blåsa som man ska vara försiktig 
med, varnar en av försäljarna. En 

avsky
värd lukt 
uppstår 
nämligen 
när den 
spricker. 
Det ge
myt som 
oftå finns 
i den här 
typen av 
hallar in
finner sig 
inte rik
tigt. 
Kanske 

En 
handfull 
säljare .. ~~~~~~L-~~~~~~~~~~ ärdetfur 

Månadens öl 24:-

Små, & varma rätter. 
Stat·k r>å flaska (1111 24:
Stor Stark 29:- Pint 38:

Biljardkvällat·! 

HORNSGATAN 136 • TEL 84 56 JO 

konkurrerar med varandra om 
kunderna. Det skiljer sig inte 
mycket mellan de olika handlar
na. Varken vad det gäller utbud el
ler priser. Det mesta finns att få 
tag på, särskilt på skaldjur är till
gången stor, men också insjöfisk 
ligger i kyldiskarna. Provsmak
ning är en självklarhet. 

Vid undertecknads besök är 
det fredagseftermiddag och hallen 
är full av helgfirare med välfyllda 
plånböcker som storhandlar. Det 
är inte billigt att handla här men i 

Mixad Bar & Restaurang. 
öppet sju dagar i veckan. Lunch måndag till fredag. 

Scheelegatan 18 (f) Rådhuset 08-654 49 26 

BLEV DU UTAN IGÅR KVÄLL IGEN? 
Kompensera med frosseri i choklad idag på kafe 

CHOKLADKOPPEN 
Vi har kvalitetsmärket Valrhona i allt som serveras: 

Varm choklad, även vit sådan, vit chokladcheesecake, 
kladdkaka, nötkolapaj, chokladbollar, praliner mm 

TIS-FRE 12-18, LÖR-SÖN 11-18. RÖKFRITT 
STORTORGET18,GAJJLASTAN. VÄLKO~EN 

lugnt. Man saknar rushen och 
trängseln. Att man riktar sig till 
turister är alltför uppenbart. Skyl
tar med Laxbrötchen för 4 D
mark, som om det vore svensk 
husmanskost, känns konstruerat. 
Detta till trots är det ändå väl 
värt ett besök. Inte minst för fin 
fisk, bra service och den vackra 
byggnaden. Ta spårvagnen till 
Järn torget. Sen är det bara att 
lyssna och lukta sig fram. 

Mathias Pernheim 

S 
nart är so=aren här och 
för den som gillar dryckjom 
lockar naturligtvis sill och 

nubbe med goda vänner en ljum
men kväll i skärgården. 

Vin & Sprit har lagom till sä
songstarten släppt tre "högtids
snapsar". Märke Reimersholm 
och smakerna är Herrgårds 
Aquavit, Rönnbärs Aquavit och 
Bäska Droppar. (pris ca 170:-) 

I Absolut Vodkas spår skall 
de tre ut på export. Läcker design 
på fiaskorna och ett samarbete 
med Marcus Samuelsson, köks
chef på Aquavit i N e w York skall 
få amerikanarna att lära sig 
dricka kryddat brännvinet. IJX 

KROGGUIDE 
QX har ännu en gång gett sig 
ut på jakt efter krogar med 
trevlig atmosfär och som vi 
anser är väl värda ett besök. 
Denna gång letade vi på Ös
termalm i Stockholm och fann 
att det faktiskt fanns en hel 
del restauranger med trevlig 
atmosfär även i detta lite 
överklassiga område. 

STUREHOF 
Adress: Stureplan 2 
Prisklass: 65-310 kr 
Attityd: Fint ställe. Mycket hö
gutbildat folk och mycket stam
gäster. Även en hel del äldre gay
folk. Bra service, här vet folk vad 
de får och därför kommer de till
baka även om det kostar lite ex
tra. Bred meny, stora portioner 
och ett brett sortiment på för
friskningar. Specialitet: skaldjur. 
En mycket mer avslappnad stäm
ning än man kan tro om detta 
ställe. Tre barer, varav O-baren 
har störst gay•publik (öppet till 
02.00 Ons-Lör) och det är också 
där som det då och då bjuds på 
uppträdanden. Åldersgräns: 23 
år. Stor stark: 45 kr. 

THECUCKOO 
Adress: Artillerigatan 56 
Prisklass: 40-190 kr 
Attityd: Trendig kvarterskrog 
som strävar efter att vara otren
dig. Mycket stamgäster. En inoffi
ciell åldersgräns på 23 år. Fransk
svensk meny. Hyfsat stora portio
ner. Specialitet: Rårakor, Kalvle
ver, Steakfrittes med bearnaise
sås och creme caramell. Mycket 
charmig inredning med stora fär
gglada sammetskuddar i fonstret 
och gamla fotografter i guldfärga
de ramar på väggarna. En snitt
publik på omkring 30 år. Avslapp
nad stämning och en ganska 
snygg personal. Öppet 11.30-
16.00 Mån-Fre, 16.00-01.00 Lör, 
16.00-23.00 Söndag. Stor stark: 
43 kr. (Hit går bland andra 
Christer Björkman, Tito Frez, 
"Grevinnan". Tito Frez och grab
barna hyrde för övrigt, för något 
år sedan, in sig och forsökte sig på 
"Brunch" (breakfast+lunch). Ty
värr gick det åt skogen). 

MR SAVINI 
Adress: Humlegårdsgatan 17 
Prisklass: 28-135 kr 
Attityd: Här är allting genomita
lienskt från golv till tak och man 
skryter, inte obefogat, med att 
servera den bästa pastan i stan. 
Bra service och tillmötesgående 
personal. Avslappnat, mysigt och 
stilfullt med små träbord och le
vande ljus. Specialitet: Pasta och 
casata (hemmagjord glass). Hit 
söker sig bland andra Carola, 
Antonia A;x Jonson och L ud
mila Enqvist för att njuta av äk
ta italiensk m·at på välfyllda tall
rikar. Serverar även nattmat. Öp
pet: 11.00-24.00 Mån-Tor, 11.30-
01.00 Fre-Lördag. Stor stark: 34 
kr, Happy hour: 15.00-19.00,29 kr 
(Ej Lördag). 

Text & Bild: lsabelle Hedandar 



MOBIL 
STOCKHOLM 

Bodil Sjöström och Magdalena 
Ohlsson Häcktesbus ar. 

ga som kvinnliga, 
känna vad som gäller 
på kvällarna. Brohyg
garklubb alltså. Cia 
och Anna arrange
rar. Förhoppningsvis 
fortsätter arrange
manget varannan 
torsdag i månaden. 
DJ på Kex blir Alles
sandraoch 
Marimba med R&B, 
Drum' n' Bass, hip-

Klubb & Klubb 
H 

omosnubbar bör redan nu 
boka in det som ser ut att 
bli årets fest! Pingsthelgen 

16-19 maj fixar SLM-Stockholm 
sin årliga Baltic Battle-ett slags 
läderbögarnas Pride-festival. En 
fest som tappat lite fart de senaste 
åren. Men årets satsning ser ut att 
slå alla tidigare rekord. Huvudfes
ten blir i en ny tuff lokal - Beck
holmens östra docka bakom 
Gröna Lund. En båtdocka som 
torrläggs lagom till festen . DJ blir 
som det ser ut nu bland annat 
Christer Broman vars hantering 

Brad, Nie och Oearin kramades 
och mös på Sthlm Goes Gay! 

av skivtallriken kan få den mest 
luttrade att tappa fattningen. 

Kul för i år är att klubben fått 
tillstånd till 04.00 och att förutom 
medle=ar i SLM-Stockholm kan 
medle=ar i andra gayföreningar 
och klubbar köpa biljett. Förutom 
dans blir det show (inte drags
how!) och val av Mr Baltic Battle 
som sedan tävlar för Sverige på 
Mr Leather Europe tävlingen i 
Manchester i höst. 90 kronor går 
biljetten på och gäller dessutom 
som tillfalligt medlemskap i före
ningen under hela Baltic Battle. 
Smart tillfalle att testa ett besök 
på Wallmar Yxkullsgatan. Biljet
ter säljs på klubben som har öppet 
onsdags-, fredags- och lör
dagskvällar. 

Nytt på tjejfronten är att ett 
gäng tjejer drar igång klubb Kex 
på K i Bannas Delis källare. Pre
miär blir den 10 april och baren/ 
klubben håller öppet från 18-01. 
Förutom att vara bar är K även 
galleri med flera spännande ut
ställningar. Någon exklusiv tjej 
klubb handlar det dock inte om, K 
är öppet som vanligt. Me kvinnlig 
attityd och genom att fixa till stäl
let skall dock alla besökare, manli-

Mia Carlsson och Abbe Bergmann 
på Häcktet. 

hop och house. Inget dansgolv men 
gungar det till så ... 

Sthlm Goes Gay har sin näs
ta fest på Mönchenbryggeriet 
1114, 22- till i alla fall 03 har de 
öppet. Adress är Torkel Knutsons
gatan 2 (T-Mariatorget). 

-Vi vill göra detta till vårens 
stora gayevenemang, lovar klubb
master Ulrich. 

Utsikt över Mälaren, totalt ny
renoverat och superlyx är hans 
omdömen om den nya lokalen. Jo
han, Parnela och QX-medarbeta
ren Per Ljungqvist spelar musik 
och så blir det "magnificent pop
bar" med Dj Pär Haren. Cruising, 
och fullständiga rättigheter är 
andra inslag som utlovas liksom 
att Ylva Maria Thompson kom
mer bete sig obscent. 

Jon Voss 

Regnbågs
halsband s tora 
ringar. Vårrea 
20% 
148 kr 
(ord, 185:-) 

Regnbågs
flagga med 

Keith Haring
gubbar 35 kr 

Svensktextade 
videofilmer: 
Edward Il 
Våldsamma Nätter 
Bröllopsfesten 
Ett år med 
tretton månar 
Jag är inte sömnig 
Jag är min egen kvinna 
Sjöjungfruns sång 
Wittgenstein 
The Birdcage 
Salo eller Sodoms 
120 dagar 
The Crying Game 
En vampyrs bekännelse 
High Heels 
Henry & June 
Pensionat Oskar 
And the Band played on 
Philadelphia 
En alldeles särskild dag 
Poison 
Överste Redl 
På drift mot ldaho 
Antonias Värld 

199:-
199:-
199:-

199:-
199:-
199:-
199:-
199:-
179:-

169:-
169:-
169:-
169:-
169:-
179:-
169:-
179:-
199:-
199:-
199:-
169:-
169:-

Läderflaggan 35 kr 

i Proud. 120 kr 
Den fö rsta gayplattan i 
Sverige, med all den musik du 
behöver för ett lyckat party -
eller för upp-laddningen inför 
en het klubbkvälL ~ 

BEST ÄLLNINGSTALONG 
Så här shopar du hos oss. 

Keith Haring i 
regnbågsfärg. 
35 kr 

Pride i regnbågs
färger 35 kr 

Halsband en rosa 
och en svart 
triangel. 10 ex kvar. 
100 kr 

Fyll i din beställning nedan. När vi fått din beställning sänder vi 
dig ett inbetalningskort på det sammanlagda beloppet. Vi 
sänder dig varorna så fort vi fått in din betalning. 

Beställning: Antal: 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Sänd talongen till QX Box 17218, 104 62 Stockholm 
Eller taxa 08-720 38 70. E-mail : s hop@qx .se 

Hannakoncernens Elis abeth 
Aronsson, Bitch Girl Clubs Birgit
ta Jacobsson och Sanna Jonsson 
som arbetade på Homogen .... 

D en 19 mars fick QX prenu
meranter i ett samarbete 
medEMA-Telstar en smyg

titt på Rikard Wolffs nya före-

... oc h frilansjournalis ten Mian Lo

da len kramade QX egen Anders 
Öhrman när Rikard Wolff spelade 
för QX prenumeranter på studion. 

ställning med material från nya 
skivan. Publikenjublade och Ri
kard Wolffbriljerade med sin skö
na stil. 

lubbguide 
MÅNDAG 
Up&Down, Sveavägen 36, öppet i restaurangen 18.00--23.00. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-24, gaybar. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 19-22 for ungdomar upp till30. 

TISDAG 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i restaurangen 18.00-23.00. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar 
Up&Down, Sveavägen 36, uteservering 15-22 och baren öppet 12.00--24.00. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, for hiV+ ungdomar frän 19.00. 

ONSDAG 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01,08-6547900, gaybar. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 08--6433100. Barkväll, mixat. 'J.]ejer medlem
mariLashär välkomna. 22.00-02.30. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer Broman. 

TORSDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar. 
Flap Bar, StEriksgatan 56,18-01,08-6547900, gaybar. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
Scandale, Gamla Brogatan 46, fetischklubb i Abstrakts lokaler22.0~5.00. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30--23.50. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 19-22 for bisexuella ungdomar. 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer B roman. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01,08-6547900, gaybar. 
Ego, Mäster Samuelsgatan 73,22-05. Klubb i Ridelbergs regi med Johnny Boy 
som resident DJ. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
Karusell, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. Gayklubb med mogen publik. 21-03. 
K, Skäneg. 59, DJ:s spelar i mixade mysbaren under Hanoas Deli, 18-01. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30--23.50. K.inky Bar har öppet 20.30--01.00. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18. Barkväll på läderklubben. Medlemsklubb. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 15-21.30 for ungdomar upp till30. 

LÖRDAG 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Cavem 
Pubs källarlokaler under värdinnan Leonaras överinseende, 21-03. 
Squeeze, St Eriksplan 9, 22-03. Gayklubb med två dansgolv. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
Karusell, Rosenlundsg. 33,08-7200332. Gayklubb med mogen publik. 21-03. 
Soul, Fashing, Kungsgatan 63, 21-03. Som namnet antyder soulmusik i god an
da och mixad stämning. 
Ego, Mäster Sarouelsgatan 73, 22-05. Klubb i Ridelbergs regi med Johnny Boy 
som resident DJ. 
Trinity, Torsg. l, 21-03. Mixad klubb Pack'em med tung housemusi.k:. Dans! 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01,08-6547900, gaybar. 
K, Skåneg. 59, DJ:s spelar i mixade mysbaren under Hanoas Deli, 18-01. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-01, Gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30--23.50. Kinky bar har öppet 20.30-01.00. 
Abstrakt, Gamla Brogatan 46. 22.30-05. Mixad klubb, OK sen morgon. 
SLM, Wollmar Yxkullsg. 18. Läderbögarnas egen klubb har disco nästan vazje 
lördag. Medlems.klubb. Olika DJ :s. Se kalendariet for info om special.kvällar. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 15-21.30 for ungdomar upp till 30. 

SÖNDAG 
Baren 2 Lika, Wol!mar Yxkullsgatan 7, 08-6419443, 18-24 "Happy Sunday". 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 08-7430570, restaurang, bar och disco, 
19.00-05.00. Här samlas hornos med vänner från olika klubbvärldar. Suverän 
och billig roat. 40:- entre efter 21.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01, 08-6547900, gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30--23.50. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 15-20 for ungdomar upp till30. 
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KÄRLEK SEX & HIV 

WORKSHOP 25-27 APRIL 1997 
FOR HIVPOSITNA HOMO- OCH BISEXUELLA MÄN 

Sex är för det mesta skönt och befriande. Ibland kan der vara svårt att förena hiv 
med den egna situationen. Hur gör du för att befria och bejaka din sexualitet? 

Under en weekend 25-27 april samlas hivpositiva homosexuella män kring temat 
Kärlek, sex & hiv. 
Med samtal och praktiska övningar kommer vi att arbeta kring de svårigheter och 
möjligheter vi har. 
Förutom samtal kommer du under lugna och rrygga förhållanden ges möjligher 
arr experimentera med dina gränser och erhålla nya erfarenheter. Givervis i din 
egen rakt och på dina villkor. 
Du rar möjligher arr lära dig grunder och avslappnande och eroriserande massage. 

Kursen leds av Walter Heidkampf och Niklas Eriksson. 
Antaler deltagare är begränsar. · 
Anmälningsavgiften 200:- är bindande och inkluderar resa, kost och logi. 
Anmälan görs senast den 18 april till RFSL-Rådgivningen i Malmö. 

Frågor? Ring Walter Heidkampf på RFSLs Hiv.kaflsli 08-736 02 11 eller Niklas 
Eriksson RFSL-Rådgivningen i Malmö 040-611 99 50. 

RFSL Rådgivningen 
Stockholm Malmö 

Sn ...... -..rwuiJ:rwnu 
~'itJw'::~" 

f, j"~'tf"'~&-

Bara för män 

1-1 O AUGUSTI 1997 
l sommar har du 

chansen att vara med om 
en av de bästa sommar
upplevelserna i ditt liv! 

> > > tala med: 
NICKLAS 08-19 95 54 
KJELL 08-740 04 16 

EN DAST 1400: 
Anmälningsavg. på 400:- till 

betmott Lägergruppen 
PG. 805088 - 2 

MOBIL 
STOCKHOLM 

själv som person. 

FHL 
l 

år firar Stockholm Gay Radio, 
RFSLs närradiostation, 20 år i 
luften. Från foreningen upp
skattar man att det är kring 2-

5% av stans närradiolyssnare som 
rattar in SGRs sändningar på 
torsdagar och söndagar. Det ger 
kring 20 000 lyssnare. 

SGR befinner sig just nu i for
ändring, De "gamla rävarna" har 
lämnat arbetet och redaktionen är 
på jakt efter nya krafter. 

Bertil Oleandersson menar 
att SGR är med om att forändra 
lyssnarnas attityder. Dels hetero
sexuellas syn på homosexuella, 
men också attityden inom gayvärl
den. Han hoppas kunna påverka 
att klyftan mellan bögar och les
biska skall kunna överbryggas. 

Föreningen Homosexuella Läkare 
För hs & bs läkare och tandläkare samt kandidater. 

Bertil Oleandersson är en av 
de som driver på for att få radion 
att sända två gånger varje vecka. 
Ettjobb som kräver engagemang 
då allt arbete sker frivilligt .. Välkomna! 

Tfn 34 11 05 

o 

Arsmöte 
Lördagen den 12 april 1997, 15.00. 

Noaks Ark, Drottninggatan 55 
Anmälan till: 

Box 19155, 1 04 32 Sthlm 
Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan 

www.bhus.se 

Sven Griitzmeier, c/ o Venhälsan, SÖS, 118 83 Stockholm 
Tel: 08-616 25 00, fax: 08-616 25 09 

-Jag tycker om att träffa nya 
människor, forklarar han sin egen 
drivkraft. Och jag tycker om att 
generera nya ideer. Det är ett kre
ativtjobb och det utvecklar mig 

Intresserade av att medverka 
i att utveckla SGR kan höra av sig 
till Bertil Oleandersson. 

Skriv till SGR, RFSL, Box 
3444, 103 69 Stockholm. IJX 

E-mail: sven.grutzmeier@mailbox.swipnet.se 

För dig mellan 16-25 

••• 
1997! 
23-25 maj. 

Anmäl dig till årets läger för 

killar. Den 23-25 maj har du 

möjlighet att lämna stan och 

åka iväg för att lära känna nya 

kompisar och ha kul. Men 

också för att lära dig saker. I år 

kan du rikta in dig på 

"stil, färg och form" 
med två stylister 

"Överlevnadskurs 
Teori och praktik" 
med f d militär-personal 

"Självförsvar" 
med lärare i kampsport och försvar. 

Missa inte detta fantastiska tillfälle! 
Kostnad endast 250:- för kurs, logi och 
mat. Ring till J onas eller Karin, 
08-736 02 19, för anmälan eller 
information. Välkommen! 

PS. Gemensamt läger för unga från hela landet blir 

den 8-10 augusti. Tjejläger blir den 3-5 oktober! 
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VENHÄLSAN OCH AVD 53 
HUDKLINIKEN SÖDERSJUKHUSET 

söker 
Avdelningsläkare (LUS) inom HIV/aids-vården 

1st tillsvidare anställning & 1 st långtidsvikariat 

Venhälsan och avd 53 på Hudkliniken, södersjukhuset söker en tillsvidare anställd och 
en långtidsvikariat avdelningsläkare för öppen och sluten RIV/aids-vård. 
Venhälsan/avd .. 53 är Sveriges näst största enhet för vard av RIV-infekterade och 
är speciellt inriktade på män som har sex med män. En stor del av personalen är 
öppet homosexuell. Detta ser vi som en styrka i arbetet med RIV och för 
förståelse av den homosexuella patientens speciella situation. Vi arbetar i team 
om läkare, sjuksköterska och socionom, och har ett omfattande sarnarbete med 
andra kliniker. Enheten är forskningsintensiv och har ett aktivt intresse för 
preventiva satsningar. Vid Venhälsans kvällsmottagning bedrivs rådgivning i 
samband med RIV-tesmingoch undersökning rörande andra STD. Tjänsterna 
innebär samjour med infektionsenheten vid Södersjukhuset. 

Sökande bör har erfarenhet av RIV-vård 
hud-, eller motsvarande inriktning. Du ska a 
Forskningsintresse liskorn förtrogenhet med de 
öppenhet för olika livsmönster är meriterande. 
öppet homosexuell. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Bitr. KlinikchefEric Sandström, tel. 08/616 
25 71, Överläkare Per Hedman, tel. 08/616 25 00 SACO-ombud Bitr. 
Överläkare Hans Qvarner, tel. 08/616 25 00. 

Ansökningshandlingarna märkta med ref.nr. SÖS/97 /00008 skall senast vara 
inkomna 970414 till Södersjukhuset, H -Flygeln, 6trp, Kicki Taavo-Dickrnan, 
118 83 Stockholrn. 



Opera 
S ergej Prokofjevs opera 

"Kärleken till de tre apelsi
nerna" är förfärlig, musika

liskt sett. Men i Claes Fellboms 
scentolkning har den blivit till ett 
ganska roligt spex. Så om man fö
redrar lättsam och glad under
hållning framför vackra arior, 
men ändå vill ha en lite "seriös" 
to u ch, kan jag rekommendera ett 
besök på Folkoperan i Stockholm. 
Handlingen i denna opera är ab
surd, för att inte säga hysterisk: 
En ung prins har insjuknat och 
blir inte frisk trots alla mediciner 
han får av läkarna. Det enda bo
temedlet mot åkomman- förstår 
man efter en stund- är att få 
prinsen att skratta, för han är 
sååå deppad. Så för att få prinsen 
att skratta, kallas hovnarren in. 
Men fastän narren gör allt han 
kan, vill inte prinsen så mycket 
som att le. Inte förrän en ond och 
obeskrivligt ful häxa kommer in i 
bilden, som narren dessutom rå
kar bita i benet (?),börjar prinsen 
skratta. Men då blir häxan sur, 
hon vill inte bli skrattad åt, så 
hon gör så att prinsen bli hopplöst 
förälskad i tre apelsiner. Eftersom 
apelsinerna inte finns på slottet, 
ger sig prinsen ut i landet på jakt 
efter sin nya runda och gula kär
lek ... Och så rullar det på ... in ab
surdum. 

Spelas varje vecka hela våren. 

• Den 5 april återkommer 
Wagners i mitt tycke bästa opera 
på Operan. Det handlar om Par
sifal. Denna uppsättning är re
gisserad av den förmodligen mest 
överreklamerade operaregissören 
som finns, Götz Friedrich. Detta 
betyder att regin i stort är obe
fintlig ("ett steg åt höger, två steg 
åt vänster, ett steg framåt, zzzzzz
zz"). Så det var tur att Friedrich 
hade tillgång till bra scenografer, 
ljussättare, musiker, sångare och 
inte minst Wagners suveräna par
titur. Så gå och se Parsifal, för 
trots bristerna i regin är detta go
dis för ögon och öron! 

Spelas också 8 &1114. 

• En opera som jag verkligen 
tycker om, men som tyvärr sällan 
ges, är Beethovens Fidelo, Den
na opera utspelar sig under åren 
före den franska revolutionen. 
Det brukar sägas att denna opera 
är Beethovens hyllning till huma
nismen och den kravfria kär le-
k en. 

Nu har jag chansen att se Fi
delo. För den 
18 aprilhar 
denna opera 
premiär på 
Finlands Na
tionalopera i 
Helsingfors. 
Så nu finns det 
en anledning 
att åka till 
Finland. 

Spelas ock
så22 & 24/4. 
Finlands Na
tionalopera 
har telefon,., 
nummer: 
(+358) 9-40 30 
2210. 

ONSDAG2 
Negrerna, Replicas Teater, Pär
lan, Hantverkarg. 78, 08-650 08 
82. Jean Genets pjäs visas ikväll 
19.00- även 3-6 och 9-11 april. 

FREDAG4 
SLM, Wollmar Yxk.ullsgatan 18, 
22-02. 30, 08-643 31 00, loppmark
nad på läderklubben. Köp och sälj! 
Dansens Hus, Bapiliusgatan 12-
14, 19.00, 08-796 49 10. Stock
holm-Tel Aviv, Pyttipanna. Pre
miär. Spelas även 7 - 8 april. 

ONSDAG9 
A la Alhanko, Cirkus, Djurgår
den, 19.30. Annelie Alhanko med 
grabbarna dansar i Stockholm. 

TORSDAG10 
Kex, K, Skånegatan 59, 18-01. 
Premiär för tjejklubben på K. 

FREDAG11 
Sthlm Goes Gay, Miinchenbryg
geriet, Torkel Knutsonsgatan 2, 
(T-Mariatorget). 22-03 (?),full
ständiga rättigheter, DJ: Johan, 
Pamela, Per och Pär. 

TISDAG 15 
Gaystudenterna, Cafe Bojan, 
Universitetet. 18.00 Ölskola med 
Pripps. Föranmälan krävs. 20.00 
puben börjar. 

LÖRDAG19 
Moderna Dansteatern, Skepp
sholmen, 08-611 32 33, 20.00. Pre-

miär, Björn Eliassons "Katedral". 

TORSDAG24 
Lash, obs tjejläderklubben gör up
pehåll denna månad. 

FREDAG25 
Cabaret Habana, Teater Cafe 
Camarillo, 20.00, Kungstensg. 22, 
08-15 60 10. Tupilak arrangerar 
med Jan Hammarlund, poeten 
Alejandro lglesias, pianisten Ser
gio Flores och dansaren Lazaro till 
stöd för kubanska kulturarbetare 
medverkan i Europride '98. 
Bastille, SLM, Wollmar Yxkulls
gatan18, 22-02.30, gummifest på 
läderklubben. Strikt dresscode: 
Endast gummi, dirty skinheads. 

LÖRDAG 26 
Bastille, SLM, Wollmar Yxkulls
gatan18, 22-02.30, gummifest på 
läderklubben. Strikt dresscode, ik
väll även svart läder. Disco. 

SÖNDAG27 
Loppmarknad, Sveavägen 57. 
Cafe Familia, 13-16, info 08-
209020. Seniorgruppen ordnar 
loppis - överskott till stödfonden 
och projekt Gay Sol. 
Bastille, SLM, Wollmar Yxk.ulls
gatan18, 15.00, gummibrunch. 

ONSDAG30 
Operan, Gustav Adolfs Torg, 
19.30, 08-24 82 40. Feer Gynt dan
sas - även 8 föreställningar i maj. 

ONSDAGAR TORSDAGAR fREDAGAR lÖRDAGAR 
Ätpå 
Gossip! 
Köket öppet 
till 22.30 

18.00·03.00 

Christopher La
hrs Aqurette • 08- 654 79 00 ST: ERIKSG. 56 T - Fridhemsplan 

HAPPY SUNDAY 
Stor Stark 25:- Hela Kvällen 

Bitch Girl Club 

12/4.26/4 
För info 08-720 52 05 

Reserv. för ev. ändringar 

KA.RUSE L 
Restaurant & Nattklubb 
Öppre ~rooag+Lördag 19-00 

~ ®~~®)}~®~®lk 
l\lusik från 

60-70-80-talet 
}\illst. rättigheter 

l\linimiålder: 20 år 
Rosenltmd'lf!atan 33 

Tel: 720 '03 32 
Bu.<J.."! 94 hela natten 

Pendeltåg: södra station 

SAPPHI 
BAR 

Lör 12/4 kl 20- 01 
Kocksgatan 28 

Ring 08-641 8616 för inta 

(ENDAST DAMER} 

SPEC1ALBILSUTHYRNINGEN 

Hyr Vans för fjällresan 
konferensen, semestern etc. 
Vi har hyrbilar. Minibussar 
5-15 pers. Personbilar i alla 
storlekar samt 

BJÖRNGARDSGATAN18 

TRÄNINGSSTÄLLET 
FÖR 

"Y GAY- KILLAR 

THE MUSCLIE ACADEMY GYM 
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REBELLEN ALHAN 
Prima ballerinan Anneli Alhanko ger sig snart ut på turne med sina manliga dansare. 

QX har träffat henne och pratat om hur det ska bli att ''pensioneras", om Micael Bindefeld, 
om dansande homosexuella män och om hennes favoritpartner. Dessutom avslöjar hon 

att hon är en riktig godisgris och att hon gärna tar sig ett glas vodka. 
Av Pär Jonasson Foto Peter Knutson 

m ett år pensioneras Anneli Alhanko 
som prima ballerina på Operan, men 
om man får tro henne själv tänker hon 
inte sluta dansa på många år. Fyllda 
43 bryter hon under april och maj ny 
mark inom dansen. Både hip hop och 
flamenco står på programmet när hon 
turnerar 
runtlan
det till-
sammans 
med fyra 
manliga 
dansare i 
föreställ

ningen "A la Alhanko". 
I detta dansens "dream 

team" ingår Marcus W ass
berg, flamencodansare med he
la världen som arbetsplats, Fe
lix Lancelot, ultrarapiddansa
re med total kroppskon troll, 
Karl Dyall, känd musikalar
tist, skådespelare och street
dansare. Och sist, men inte 
minst, Weit Carlsson- pre
miärdansör på Operan som 
dansat mycket med Anneli Al
banko genom åren. 

-Det här är lite rebelliskt. 
Det finns säkert en del som in
te tycker om det, men dem bryr 
jag mig inte om, säger Anneli. 

- Jag har varit på toppen 
som ballerina länge och har 
nått så långt man kan. Det är 
därför jag provar på nya saker 
nu, för att utvecklas. 

Iden till den udda konstel
lationen av dansare på turne 
väcktes för något år sedan då 
kompisen Micael Bindefeld 
undrade "Varför är du inte mer 
ute i landet och dansar Anne
Ii?''. 

Senare ringde det stora 
produktionsbolaget EMA Tels
tar upp och föreslog en riksom
fattande turne. Under en dryg 
månad, från början av april till 
mitten av maj, gästas tjugo 
städer - från Kristianstad i sö
der till Luleå i norr. Med på 
turnen följer en riktig orkester, 
det blir roligare så. 

En annan kompis, After 
Dark-koreografen Hans Mar
klund, står för den konstnärli-
g~ ledningen. När det gällde att L-______ ....._w 

välja meddansare var det inte heller så svårt att välja för 
Anneli Alhanko. 

-Jag ville visa vilken bredd som finns inom dansen och 
det bästa vi har i de olika stilarna, och då var det ju inte så 
svårt att välja. 

Anneli Alhanko kan inte dölja hur roligt hon tycker det 
ska bli att få prova på helt nya dansstilar tillsammans med 
fyra yngre manliga kollegor. Hon ler och glittrar med ögonen 
när hon berättar. 

-Det är ett roligt gäng. Kalle Dyall är en oerhört mång
sidig artist som tycker om gränsöverskridande verksamhet. 
Felix Lancelot är väldigt spännande och har bland annat va
rit fransk mästare i karate. Han har en helt egen slow mo
tion-stil som han har skapat själv. Marcus W assberg är helt 

ANNELI ALHANKG-FAKTA 
Ålder: 43 år. 
Titlar: Prima ballerina assoluta, Hovdansare. 
Familj: Maken Håkan Skoglund, affärsman, och dottern 
Clarissa, 3 år. 
Bor: Femrummare i centrala Stockholm. 
Längd: 167 cm. 
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otrolig på scenen, man fastnar med blicken på honom och 
släpper inte taget. Weit Carlsson är en av mina favoritpart
ners på Operan. Både timing och kemi stämmer. Och alla 
har en fantastisk utstrålning - det är det som är så roligt. 

- Det viktiga på scenen är ju att förmedla något över 
rampen med sin utstrålning, fortsätter Anneli. 

-Det publiken tittar på är ju från midjan och uppåt. 
Men tekniken ska ju ändå finnas där i benen. 

Repetitionerna har pågått sedan februari, och många 
nummer har fått växa fram efter hand. Det är inte bara An
neli Alhanko som ska prova på de andras stilar, utan alla 
ska mötas. Må det så vara i ett eldigt flamenco-nummer el
ler en stillsam slow motion-studie. 

Det blir självklart även en rejäl dos klassisk balett som 

VIkt: ca 50 kg. 
Skonummer: 38. 
Äter: Grönsaker, pasta, ris. Älskar godis och pepparkakor. 
Dricker: Vatten, vodka och champagne. 
Lyssar på: Tystnaden. 
Tittar på: TV-nyheter, bio och teater. 
Bästa balettroller: "Manon", "Romeo och Julia", 
"Fröken Julie" och "Tatjana i Onegin". De är alla starka 

snuttar ur Alhanko-succeer som 
Svansjön och Törnrosa. Och utan 
bravursolonumret "Den döende sva
nen" skulle säkert många i publi
ken bli besvikna. 
Anneli Alhanko tycker att det är 
viktigt att nå ut med dans även till 
dem som inte kan ta sig till storstä
dernas scener. När jag i samman
hanget råkar nämna ordet "finkul
tur" blir hon plötsligt upprörd. 
-Jag hatar ordet finkultur, det 
finns ingen finkultur! Utanför ank
dammen Sverige känner de inte till 
ordet ens. I många länder är dans 
lika naturligt och folkligt som 
fotboll. 
-Och dessutom är ju dans väldigt 
inne just nu. En amerikansk under
sökning visar· att dans har en mål
grupp på 60%, opera 40%, och rock 
20%. Det är mycket intressant. En 
annan undersökning visar att 90% 
av världens kvinnor en gång drömt 
om att bli ballerinor. Det är på nå
got sätt det ultimata h.-vinnliga. 
När vi ändå är inne på könsroller i 
kombination med balett kanjag in
te låta bli att fråga om det verkligen 
är så att det finns en överrepresen
tation av homosexuella män. Anneli 
Alhanko som dansat på Operan se
dan slutet av 60-talet borde ju om 
någon veta. 
- Det är en myt att det finns fler in
om dansvärlden än inom andra 
grupper. Det är en väldigt liten del 
som är gaya. Men dansare är väl 
kanske mer utsatta eftersom de är 
officiella personer. Fast några av 
mina bästa och närmsta vänner 
även utanför dansen är homo
sexuella. 
Så var den myten avlivad, eller? 
Något som definitivt är en sanning 
däremot är att det händer mycket 
på den svenska dansscenenjust nu, 
och Anneli Alhanko håller med. 
-Det har varit lite stiltje ett tag, 
men det började hända saker. Vi har 
ju många säkra kort som 
Margareta Åsberg, Per Jonsson, 
Kenneth Qvarnström, Östberg, 

Caprioli .. . På Operan har vi ju Pär Isberg, och han är be
gåvad. Men trots allt hände det mer i balettvärlden på 60-
och 70-talen. Då fanns det fyra, fem riktigt stora internatio
nella koreografer, så är det inte i dag. 

Och så här säger grabbarna om A La Alhanko: 
Karl Dyall: Det häftiga är ju att vi möts på samma scen. 
Och för publiken kommer det ju verkligen att finnas något för 
alla. Nu kan en mormor gå dit med sin dotterdotter och bäg
ge kan få ut något av samma föreställning. 
Marcus Wassberg: Vi pepper ju varandra. Alla har ju sitt 
eget uttryckssätt, uåra egna uägar som vi har specialiserat 
oss på. När jag dansar säger de andra ''gud, uad gör du, uad 
suårt ... " och sedan blir jag imponerad_ när de sätter igång. 
Weit Carlsson: För mig är det ju uerkligen spännande att se 
de andra dansa. Man står ju och häpnar öuer hur duktiga de 
är, men det är inte avundsjuka, snarare beundran. 
Felix Lancelot: Vi inriktar ju oss inte på någon elit. Dansen 
tilltalar ju alla på olika sätt, både intellektuellt och känslo
mässigt. Alla kan ju få ut någonting au det. 

kvinnoporträtt. 
Viktigaste händelsen i karriären: Att som första, och 
hittills enda, svenska ballerina bli inbjuden till Bolsjoj i 
Moskva (1984 och 1996). 
Bästa egenskap: För det mesta positiv. 
Sämsta egenskap: Ibland for snabb och impulsiv. 
Älskar: Min man och min dotter. 
Hatar: Oärlighet. 



MOBIL 
GÖTEBORG 

il~!li~!IGANYMED TAR TILL WILDE 

Teater Ganymed från Göte
borg kommer under våren 
att gästspela på några plat

ser i landet med sin senaste före
ställning "Mr Ernest", som är en 
orobearbetning av Oscar Wildes 
"The Importance ofBeing Ernest". 
Nu med ett mycket tydligt homo
tema. En komedi där förveckling
ar och kärleksrelationer för hand
lingen framåt. Det är en väl 

genomarbetad föreställning i två 
akter med lysande skådespeleri av 
samtliga medverkande. 

Den kortare turnen omfattar 
ett besök på RFSL i Jönköping i 
april och i maj bär det av till Upp
sala. Och under frigörelseveckan 
blir det Stockholms tur. För exakt 
datum kan du ringa RFSL i re
spektive stad. 

Mathias Pernheim 

ltll;HWilB STUDENTER BLIR KLUBB 

N u har äntligen har Göte
borg fått sin egen gaystu
dentförening- "GHOST" 

(Göteborgs Homo och Bisexuella 
Studenter). Den bildades under 
hösten 96 men första årsmötet äg
de rum i slutet av januari. Där 
valde man en styrgrupp och två 
språkrör som ska vara förenin
gens ansikte utåt. 

Syftet med föreningen som 
den ser ut idag är att i första hand 
ordna aktiviteter för homo- och bi
sexuella studenter, i och omkring 
Göteborg. Hittills är det ca 50 per
soner som till och från har dykt 
upp på de möten som varit. Före
ningens aktiviteter styrs av med
lemmarnas intresse och vilja att 
ställa upp. GHOST ska tills vidare 

inte syssla med någon form av 
sexualpolitik utan snarare vara 
ett sexmästeri för gaystudenter. 

Föreningen brottas med sam
ma problem som de flesta andra 
nystartade föreningar såsom brist 
på lokaler och pengar. På något 
sätt kommer dock lokaler att ord
nas så att de kan ha sina pub och 
kafekvällar. 

Under våren så kommer 
GHOST att ordna flera olika akti
viteter bland annat pubkvällar, 
kafe, kanothajk, invasion av Lise
berg. Vill man komma i kontakt 
med GHOST så vänder man sig 
till någon av kårerna som har tele
fonnummer till kontaktpersoner
na. 

Nisse Waldefeldt 

På GayHälsan kan du göra provtagning för H/V 
och andra könssjukdomar och få säkrare sex 
information . Hos oss finns möjlighet till 
rådgivning/samtal och läkarundersökning. 
Ditt besök är kostnadsfritt. 

Måndagar 
Drop in och tidsbest. 
meflan 17-19 

Tidsbest: 031 -60 34 42 månd 17-19 . 
GayHälsan Hudkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset 

SÖNDAG6 
Kvinnostudion, Kungshöjdsg. 9, 
kvinnocafe arrangerat av lesbiskt 
feministiska nätverket. 17.00 
"Lesbiska konstnärer" 
EKHO, stigbergsliden 6, 16.00-
möte för kristna homosexuella. 
Simpatico, Pusterviksteatern, 
Järntorgsg. 12-14, 19.30, 031-13 
66 10. Riksteatern och Dramaten 
ger Simpatico i regi av Richard 
Gtinther. Även 7/4. 

FREDAG11 
EKHO, mässa i Oscar Fredriks 
kyrka, 20.00. 

LÖRDAG12 
SLM, Club Sesam, 031-42 28 32, 
KlubbkvälL 

ONSDAG16 
FUGS, Pusterviksteatern, Järn- · 
torgsg. 12-14, 19.30, 031-13 66 10. 
Beatnik-bandet The Fugs besöker 
Göteborg. 

LÖRDAG 19 
Pia Myrvold, Pusterviksteatern, 
Järntorgsg. 12-14, 15.00 och 18.00, 
031-16 66 10. Norsk designer visar 
senaste kollektionen. 

SÖNDAG20 
Kvinnostudion, Kungshöjdsg. 9, 
kvinnocafe arrangerat av lesbiskt 
feministiska nätverket. 17.00 

TISDAG 22 
EKHO, stigbergsliden 6, 16.00-
möte för kristna homosexuella. 

TORSDAG 24 
Fetish People Party, Grands 
Festvåning, Vallg. 30. Dresscode, 
entre 60 förköp. Info Frank 010-
285 70 46. 

FREDAG25 
EKHO, mässa i Oscar Fredriks 
kyrka, 20.00. 

LÖRDAG 26 
Club Leche, Grands Festvåning, 
Vallg. 30,031-711 30 07. Flatparty 
21-03 . 
SLM, Club Sesam, 031-42 28 32, 
klubbkvälL 

TIPSAQX 
BOX 17 218 

104 62 STOCKHOLM 
FAX: 08-720 38 70 

MAIL: GOTEBORG@QX.SE 

Dag fOr dag 
MÅNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7V6151, Ungdoms-cafe 19-22. 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50, 031-143530. 11-15. 

TISDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143530. 11-15. 

ONSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50, 031-143530. 11-15 och 18-21. 
Touch, Esperantopl. 7, Pub 21-01. 
Guppi, Underbar, Vasagatan 43. Bossanovabarmys i Flodins tappning. 

TORSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143500. 11-15. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet 19-22. 
Bacchus, Bellmansg. 9, 031-13 20 43. 

FREDAG 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-132043. Mat, bar och dans Z1-03. 
Touch,Esperantoplatsen 7, 031-71114 20. Disco på Touch & special
kvällar 21-02. 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143500. 11-15. 

LÖRDAG 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-132043. Gayaste kvällen 21-03. 

SÖNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet 19-22. 
Bacchus, Bellmansg. 9, 031-132043, populär mixad kväll. 

l11!1lh1SVENSKA MINGKULTURELLA BALETTER 

G öteborgsOperan bjuder 
under våren tre klassiska 
svenska baletter. Ulf 

Gadds "Dårarnas Hus", Birgit 
Cullbergs "Månrenen" och Ivo 
Cranu~rs "Den förlorade sonen". 

Gadds balett bygger på ett 
verk av Jean Börlin från 20-ta
lets avant-gardegrupp Svenska 
Baletten i Paris, men är ändå ett 
självständigt gaddskt konstverk, 
med vad det innebär av spirituell 
kvalitet. 

I "Dårarnas Hus" dompteras 
de intagna av tre grymma nunnor 
och en diktatorisk läkare. Endast 
tillfalligt slinker Livet självt in 
och skapar ett ögonblick av hopp -
så återgår allt till det gamla. 
Fruktan och död. I Göteborg dan
sas baletten stramt med en åter
hållen ångest som vibrerar så att 
det känns ända ut till publiken i 
bänkraderna. Originalmusiken av 
Viking Dahl bidrar starkt till 

styckets suggestiva karaktär. 
Birgit Cullbergs balett, "Mån

renen" handlar, som hennes verk 
ofta gör, om olycklig eller sviken 
kärlek. Hennes samiska drama, 
från 1954, har fortfarande kvar 
vildmarkens fräschör. Det är exo
tisk romantik och skön dans allti
genom. 

Aftonen avslutas med Cramer
baletten. "Den förlorade sonen" 
Exotiskt ursvenskt tar den upp 
det bibliska motivet i dalmål
ningsförklädnad. 

Det är ett varierat program 
som bjuds och det är tacknämligt 
att dessa odödliga svenska verk 
införlivats med repertoaren i Gö
teborg. Tänkvärt är också att den
na klassiskt svenska afton är 
mångkulturell till sin karaktär -
precis som all svensk kultur värd 
namnet är. 

Nils Weijdegård 

välkommen till qx web 
Nu gör vi en nysatsning på vår web-sida. 
I och med detta nummer av QX kan du 
även på nätet läsa valda delar av den 

tryckta tidningen. Under våren kommer 
sidan utvecklas med eget material. 

Vår adress är: 

http://www.qx.se 
Tack vare att vi nu fått en egen domän, qx.se, har vi 

bytt e-mailadress: redaktionen@qx.se 
Du kan även skriva direkt till personalen på QX: 

jon.voss@qx.se, anders.ohrman@qx.se, 
david.thorn@qx.se, roger.wilson@qx.se 

QX APRIL 1997 e 17 



r!U:liUd 3 SAMLINGAR 
VOL. l 75%. VOL.2 - 53%. 
VOL.3 - 62%. 
Bardclubbing Vol. l, 2 och 3. 
Dunkla Quality 
Recordings/Virgin. 
Dessa 3CD innehåller svenskpro
ducerad house!techno både att 
dansa till och att bara njuta av 
hemma i slafen. Stilen varierar 
från svängfunkig,jazzig house till 
mer hard, minimalistik och på 
några spår får technon helt 
bestämma rytmen. Kvaliten varie
rar förstås också men samtliga tre 
är väl värd_a att återfinnas i sam
lingen hos varenda seriös 
klubbhoppare. Lyssna på dessa -
sen är det bara att köpa! 
VoL 4 är dessutom på gång så håll 
öronen öppna! Håkan Pojhanen 

r!U:IIJM UTAN SJÄL 
IJX ~.:L~ 
Consoul "One for you" (Virgin) 
Tycker självklart att det är jätte
kul att Sverige har sitt eget pajk
popband ochjag hoppas de blir 
idoler för alla småflickor och små
pojkar, men för oss något äldre är 
det här helt ointressant. Consouls 
album har varken styrka, själ el-

Recensioner av 
Anders Öhrman där 
Inget annat anges. 

ler hjärta. Sångaren låter likgiltig 
och precis likadan hela tiden och 
det finns bara ett spår på denna 
ljumma platta som håller hög 
klass, och det är "Shoulder to cry 
on". Synd bara att de inte skrivit 
den själv ... 

Gina G "Fresh" (Warner) 
Som en klar vårsol som bryter ge
nom mörka vintermoln står hon 
där; Gina G! I kort-kort kjol 
svänger hon förföriskt på höfterna 
och vill att vi ska dansa med. Och 
vi dansar, för det här går inte att 
motstå! Det här är definitivt vå
rens starkaste vitaminpiller. Lyss
na och bli glad. Jimmy Dahl 

r!U:IIJ~I MÄKTIGT 
IJX 7.:2~ 
Puff Johnson "Miracle" (Sony) 
Mariah Carey, Celine Dion, To
ni Braxton ... och Puff Johnson. 
Det räcker nästan med att nämna 
dessa namn for att ni ska förstå i 
vilket fack man lätt placerar Puff. 
Singeln "Over and over" får säll
skap av mäktiga ballader. Bra! 

DANSANT 
Att Stockholm är en trend

stad märks inte bara på 
hur folk går klädda, musi

ken som spelas ska också vara 
hipp. 

Den såkallade "klubbscenen" 
som finns här är så otroligt hypad 
så att de medvetna klubbfolket 
aldrig skulle ställa sig på dansgol
vet om dj'n spelade happy hardco
re eller goa idag. Om manjämför 
Londons danskultur med Sveriges 
så har vi så mycket att hämta av 
kulturen och inte minst attityden. 
Istället för att bara lyssna på IDe
diaexperternas åsikter om vad 
som är "på" och "av'' kanske det 
skulle vara mera medvetet att 
lyssna på den musiken som inte 
ligger i facket månadens hype. 
Dansmusiken har så mycket att ge 
inom alla genrer så varför inte va
ra openminded istället för enspå
rig. Om man går ut på ett ställe 
idag vill i alla fall inte jag stå och 
dansa till samma heat i fem tim
mar, vill du? För tre-fyra år sen 
fanns ett ställe där man blandade, 
och folk hoppade runt till honse, 
techno, trance, breakheats och 
happyhardcore. Lokalen låg på 
Herkulesgatan och hette Le Gara
ge, ett ställe där folk dansade loss 
utan att bry sig om vad som var 
helt "rätt". Om man nu ser något 
positivt i det hela kan det ju vara 
att folk har större koll på vad de 
dansar till. . 

Nya skivor har stigit med ett 
dundrande tempo upp på listorna i 
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Europa. Baron Stingly är en 
känd housevokalist från gruppen 
Ten city, nu gör han solokarriär 
med månadens listklättrare "Get 
up everybody". Ett omtalat band 
just nu är NuYorcanSoul som i 
dagarna har släppt albumet 

Bakom NuYorcanSoul döljer 
sig Masters at Work som i vanli
ga fall gör house, men på denna 
skiva blandas latin medjazz och 
70-talsdisco. En singel från skivan 
är "Runaway" där lndia lägger sin 
sköna stämma i discogroovet. Mer 
grooveblir det när Armand Van 
Helden ger sig på låten och inte 
bara den utan även Sugar Pimps 
"Sugar Sugar". Funk , Funk och 
åter funk blir Armands Profession 
efter remixen av Tori Amos. Apal
lo Four Forty sätter inga gränser 
när det gäller musiken. Smattran
de drum 'n 'bass, Van Halen gitar
rer med jamaikansk raggasång 
mixas ihop och blir deras nya hit
singel" Ain't talkin' about dub", 
som är i en helt annan tappning 
än den förra househiten "Krypta". 

Den nya svenska labeln "Dot" 
släpper sina forsta fyra releaser. 
Tupilaq är Crister Linder-killen 
i Dive och en av de fyra släppen. 
Han ger skum experimentell 
drum'n'bass och undeijordisk 
house. 

Klubbarna är så svåra att hål
la reda på nu antingen lägger de 
ner eller öppnar så jagvågar fak
tiskt inte skriva om några denna 
månad. Per Ljungqvist 

6;z~ 
S.P.O.C.K "Assignment: earth" 
(MD) 

Med låtar som "E. T phone home" 
och "Alien Attack" förstår man att 
svenska S.P.O.C.K musikaliskt 
fortsätter att vara ett spejsat band 
som låter som en blandning av ti
diga Depeche Mode och Kraft
verk med inslag av vanlig svensk 
"husmanskost". Plattans många 
monotona låtar innehåller en hel 
del instrumentala avsnitt och krä
ver rejäl volym! Ju högre ju bättre! 

7~~ 

Lisa Stansfield "Lisa stans
field" (BMG) 
Jag blir lika glad vaije gång Lisa 
stansfield kommer med något 
nytt. Jag älskar hennes röst och 
hon kan få de mest mediokra låtar 
att bli riktigt bra. Hennes nya 
skiljer sig inte speciellt mycket 
från hennes tidigare alster. 
Kanske känns den något vuxnare 
och inte lika hitspäckad. Men bra 
är det. Väldigt bra. Och är hon in
te lite lik Pernilla Månsson ... 

M. :I l] u l STÖKIGT 
IJX ~~~ 
Luscious Jackson "Fever in, 
fever out" (EMI) 
Fyra lite ruffare tjejer som spelar 
musik av det lite stökigare slaget. 
De är förband till R.E.M och sing
eln "N aked eye" för tankarna till 
både P.J. Harvey och The Bree
ders. Och det kanske inte är så 
underligt med tanke på att en av 
tjejerna från Luscious Jackson var 
tillsammans med Josephine 
Wiggs från The Breeders l 

~;z~ 

Joan Armatrading "Love & 
Affection" (Polygram) 
Ett mäktigt och välspäckat Best-of 
album av Joan Armatrading är 
äntligen här. 39 låtar (2h 37 min) 
från åren 1972-1992 finns nu sam
lade på två CD-skivor. Perfekt att 
plocka fram en trött söndagsmor-
gon. AÖ 

UNDER-GRUND OCH OPERA 
Ingrid Engarås Under-grund hittar 
du på sid 23 och Operaspalten på 
sidan13. 

1Dll191:~ TILLBAKA TILL Gl 
London igår, stockhol m idag, Oslo i morgon - pojkarna i Erasure har 

bråda dagar med deras PR-turne för att lansera den nya plattan "Cow
boy" som släpps 31:a mars. QX fick en pratstund med en charmig An

dy Bell som framstod mer som en nyva"en teddybjörn än som en popstjär
na, 

Berätta om stilen på den nya, tionde plattan. 
- Vince (Ciarke) och jag har gått tillbaks lite till den mer renodlade po

pen likt den på våra första skivor, men nu med mer djup i både text och mu
sik. Vi arbetade fram materialet under regniga dagar i Dublin och Hamburg 
så låtarna har ett sorts mysigt skimmer över sig. 

Hur är arbetsfördelningen inom gruppen? 
-Vi gör allt tillsammans, från författandet av text och musik till PR-tur

ne. Vi jobbar mycket bra tillsammans. 
Hur ser planerna ut för den kommande konsertturnen? 
-Vi kör nio gig med vårt nya material i Storbritannien under april, och 

fortsätter sedan med klubb- och festivalspelningar i bl.a. hela Europa och 
Nordamerika. Vi planerar att uppträda på Lompopfestivalen i Sverige i som
mar. Först vid slutet av året kommer resdammet att lägga sig och vi kan se 
fram emot en halvårs vila i solen. 

Engelsk press är känd för sin ibland hänsyslösa journalistik, är det nå
got som har drabbat er? 

-Nej, vi har klarat oss rätt bra förutom en gång för åtta år sedan då jag 
blev bestulen på min jacka med värdeföremål på Heaven i London. Polisen 
fick snabbt tag på förövaren, men jag valde att inte göra en anmälan. Ett 
kort tag senare hörde en tidning av sig angående en anklagelse från tjuven 
där han påstod att jag smittat honom med h iv, och krävde 120 000 pund 
som kompensation. Tidningen skulle publicera allt om jag Inte kunde bevi
sa motsatsen. Själv var jag utomlands vid tillfället så min pojkvän fick via 
min läkare intyga min negativa hivstatus. Allt kändes så tråkigt och förned
rande. Annars har den engelska pressen blivit betydligt mer gay-vänlig de 
fem senaste åren - av någon lustig anledning sedan Thatcher lämnade mak
ten ... 

Hur är förhållandet till Abba idag? 
-Finns inget!!! 
Och förhållandet till jätten Oisney? 
-De tycks vilja motarbeta oss så fort det går. Det värsta var när vi skul

le uppträda på SVTs Disneyklubben 1992 med en av våra Abba-låtar. Dis
ney i USA hörde av sig och förbjöd vårt framträdande p.g.a. mitt gay-politis
ka engagemang. De försvarar det amerikanska familjeidealet med knivar 
och klor även om det nu bara var frågan om att framföra en låt i svensk TV. 

Har ni någon kontakt med de andra gay-sångarna i England? 
-Vi gjorde ett liveuppträdande tillsammans med Jimmy Sommerville i ju

las som hette "Gospel, According to ... " De andra sångarna har vi ingen 
kontakt med. 

Om England hade samma partnerskapstag som Sverige, skulle du och 
din pojkvän gifta er? 

-Paul och jag har haft ett långt och lyckligt förhållande, och likt många 
straighta par tycker vi att det räcker så. Fast jag tycker det är underbart 
att ni har den möjligheten i Sverige. David Thörn 

l~ i'~: l* l~ ;J KORT OM AKTUELLA SINGLAR 

D et har kommit in en hel del 
singlar till redaktionen den 
senaste tiden. Den mest 

glädjande är utan tvekan Pet 
Shop Boys nya singel "Red letter 
day". Men det är framför allt b-si
dan som är mest intressant. Bara 
låttiteln är ju värd pengarna, 
"The boy who couldn't keep his 
clothes on" är härlig 
PSB-disco 
med latinska 
rytmer. KÖP! 
Andreas 
Lundstedts 
album som re
censerades i QX 
marsnummer 
kommer inte att 
släppas. Skivbolaget meddelar att 
ett helsvenskt album istället kom
mer i april-maj. Naturligtvis inne
håller det melodifestivalsfavoriten 
"Jag saknar dig, jag saknar dig". 
Discodivan Crystal Waters nya 

"Say .. .ifyou feel alright" är en här
lig klubblåt med mycket attityd 
för alla klubbkids. Snart kommer 
albumet! Human Nature heter 
en ny pojkgrupp som släppt sing
eln "You got i t". Backstreet Boys
~:;ar,-,;r~-..., pop om än lite 

tjatig! 
Robin Shar 
med ettnytt 
spår på filmmu-
siken till "Space 
Jam". Men tyvärr 
håller den inte li
ka hög standard 

som de tidigare hitsen. Till sist en 
personlig favorit . Grabbarna i 
svenska Riviera har gjort en "no
stalgisingel" som för tankarna till 
ABBA och gamla schlagerlåtar 
som engelska "Kisses for me". 
Singeln heter "Heaven knows I 
love you" och är värd all framgång 
på topplistorna. Spring och lyssna, 
tills dess- singla l ungt! 
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Har skulle <!gentligPn en annons fil r "Distance To Go a s· ha suttit, 
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TRISS l BOGAR 
På TV heter de Lu.Jjas, David och Micki. I verkligheten Joachim, Peter och Ola. 

Anders Ohrman har träffat Sveriges populäraste TV-bögar. 

et är inte många som vet att Peter 
Gardiner från "Nudlar & 08:or" har 
uppträtt i fullständig drag som Whit
ney Houston på Patricia. 
- After Dark-gänget var där och såg 
mig, men de tyckte bara synd om mig, 
säger Peter. De sade att jag inte hade 
någon framtid som dragshow-artist. 
- Det sved att få höra, va? skrattar Ola. 
Vi träffas på en restaurang i Stock
holm. Ola Forssmed och Joachiln 
Persson kommer direkt från 
inspelningarna av tvåloperorna 
Rederiet och Skilda världar. Pe

ter från repetitionerna på Dansens hus. Vi har träf
fats för att prata homo. Alla tre killarna spelar ju 
bögar på TV. En kanske inte alltför lätt uppgift? 

- Jag bad att få fundera ett tag när jag blev er
bjuden rollen som Lukas i Skilda världar, berättar 
Joachim. Jag pratade med min tjej och diskuterade 
lite med föräldrarna. Jag har ju inte träffat så 
många homosexuella tidigare. Känner bara en kille 
som är bög. 

-Jag hade inga problem med att min rollfigur 
skulle vara homosexuell, säger Ola . Däremot kände 
jag lite ångest eftersom det kändes som om jag skul
le representera en grupp och att jag var tvungen att 
göra dem rättvisa. Jag var rädd för att trampa nå
gon på tårna. 

- Jag har ju sprungit runt i trikåer de senaste 
tio åren, säger Peter. Jag har ju gått på Balettaka
demin och umgåtts en del med Lars-Åke Wilhelms
son. Så det där med att min rollfigur skulle vara ho
mosexuell tyckte jag bara var kul. 

- Min mamma var däremot väldigt svettig, 
tillägger Ola . 

-Ja, min med, utbrister Joachim. "Jaha, fanns 
det ingen annan roll du kunde ta" sade hon ... 

Ni har ju alla kysst era manliga motspela
re. Hur kändes det då? 

-När jag väl bestämt mig för att ta rollen tänkte 
jag liksom att det här ska jag göra så bra jag kan, 
berättar Joachim. Jag såg det som en utmaning. 
Men när jag skulle gå fram och kyssa killen var det 
skitjobbigt, det måste jag erkänna. Jag satt och pra
tade lite med regissören innan, men även med kil
len jag skulle kyssa. 

Men i TV frös de ju bilden innan ni kyss
tes? 

Foto Peter Knutson 
när sattjag själv i ett hörn kom det fram två riktigt stora fe
ta killar till mig. Ni vet sådana därgrabbar medjeansen på 
halva häcken, trädojor, snus och polisonger. Och så sade den 
ene: "Fy fan vad äcklig du är, fy fan vad äcklig du är. Men 
du, en sak ska du veta, den där "Patrik", han är skitäcklig! 
Jag tycker att du ska ta "Felix" istället. Men jag vill inte dis
kutera det här för jag tycker att det är så jävla äckligt." 

Gapskratt!!!! 
- Det där är ju underbart, säger Peter. 
-Ja, visst är det kul, men gissa om jag var dö-skraj när 

de kom fram med knutna nävar, säger Ola. 

__.--/ 
.., ._/ 
' " 

.vem ska J~g välja? oft. spanar In Joachim och 

gick faktiskt så långt att jag till slut sade till regissören "jag 
kanske ska ha tröja på mig i den här scenen". 

- Är det sant, skrattar Ola. 
- Ja! Jag stod ju för fasen och lagade mat i förkläde utan 

någon tröja under. Det blir lite väl övertydligt då ! 
Tycker ni att det krävs mod för att våga spela 

bög? 
- Visst gör det det, säger Ola. Killar sitter inne med 

mycket mer rädsla inför sexualitet, känslor och kroppskon
takt. Redan i tidig ålder börjar ju till exempel tjejer att grå
ta på bio. 

-Ja, det är ju allt det där, tillägger Joachim. 'I] ej er 
kramas och håller på, killar ska inte visa känslor. 
-Nej, det är mer dunk, dunk i ryggen, menar Ola. 
Helst ska man dra ner kragen på tröjan och visa hur 
jäkla hårig man är och slå lite på polaren och säga 
"hur är det med kuken?" fortsätter Ola och gestikule
rar vilt så att de andra gapskrattar igenkännande. 
- Så där är det faktiskt i dansvärlden också . De dan
sare som är hetero är väldigt hetero, säger Peter. 
- Men varför är det så många bögar inom dans och ba
lett, undrar Joachim. 
-Det där tror jag har att göra med att det är mer 
kvinnligt att bejaka sin kropp, gissar Ola. Homosexu
ella män har kanske lättare för det. 
-Nej , det där resonemanget h åller inte, säger Peter. 
Jag känner bögar som dansar som är mer rnaeho än 
mig, jag är fjollig jämfört med dem. Men däremot har 
jag hört att det ska finnas många homosexuella inom 
friidrotten till exempel. 
-Va? Jag skulle börja brottas om jagvore bög, det vo
re väl det mest naturliga, säger Ola . Men det kanske 
skulle bli jobbigt med trikåerna ... 
Har ni fått några beundrarbrev? 
- Ja, jag har fått väldigt mycket brev, mest från tjejer, 
säger Joachim. Fick ett brev från en 15-årig kille som 
inte var bög men som hade spelat bög på en teater 
och blivit mobbad. Han mådde skitdåligt. Jag måste 
komma ihåg att skriva till honom. Usch, nu får jag 
dåligt samvete. 
- Jag fick ett jättegulligt brev från en liten tjej som 
knappt kunde stava, säger Peter. 
- Jag fick många brev från män, äldre män, menar 
Ola. En del snuskiga, en del vansinnigt snuskiga. 
Dessutom har jag fått brev från äldre kvinnor som 
vill hjälpa mig ... 
Ser ni annorlunda på killar nu? 
- Jag kollar ju inte in killar om det är det du menar, 
menjag förstår min kompis som är bög lite bättre, sä-

-Ja, jag vet. Men jag har ingen aning om varför, 
säger Joachim. 

~..-_.....__-. ____________________ J._ __ -3 ger Joachim. Nu vet man ju vad han gått igenom. 

-Jag trodde fanernej inte att det var sant när jag dagen 
efter att jag kysst "Patrik" i Rederiet såg löpsedlarna. Mitt 
nylle var överallt. Jag kommer inte att klara mig vid livet 
om jag går ut idag, tänkte jag. 

Har ni råkat ut iör bråk i vardagslivet bara för att 
ni spelar bögar på TV? 

- Inte jag, säger Peter. Men jag hörde att en kille som 
spelar bög i en TV-serie i Norge blev knivhuggen på krogen. 

- Ojdå, säger Ola. Aldrig mer Norge då ... 
- Jag råkade ut för någonting rätt nyligen, berättar Jo-

achim·. Det var inget allvarligt, men när jag satt och käkade 
i Kungshallen kom det fram två 16-åringar och muckade 
och skrek. Jag sade åt dem att gå därifrån och då skrek de 
bögjävel flera gånger. Gissa om det var pinsamt. Dessutom 
hör man ju att folk ropar "bög" efter en när man går på stan. 

-Jag råkade ut för en lustig grej när jag var i Uddevalla 
och uppträdde med vårat Rederiet-band. Efter spelningen 
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- Det är lustigt, två stora norrlänningar som inte kan 
värja sig mot tvåloperorna. 

-Jag kan tänka mig att jag kommer att råka ut för 
mycket sån 't där lite längre fram, säger Joachim. Det var ju 
inte så länge sedan jag "kom ut" för svenska folket. 

Lukas är ju den där killen som man går och tycker 
lite synd om. 

- Jag tror att Joachims rollfigur är den som homosexuel
la tycker är mest spännande, menar Ola. Det är ju så många 
som kan känna igen sig. 

David i Nudlar & OS:or då? 
-Nej, men han möter ju varken något motstånd eller 

några fördomar, menar Peter. I "Nudlar" kommer inte rollfi
gurerna fram på samma sätt. 

Men jag måste få fråga dig en sak Peter. Nog iör 
att du har snygg kropp men hur kommer det sig att 
David alltid springer runt i bar överkropp? 

-Jag vet faktiskt inte, erkänner Peter och skrattar. Det 

-Visst kan man ha ett utbyte med sin rollfigur, menar 
Ola. Jag kan tänka mig att tjejer kan ha ett helvete med ful
la män som raggar. Jag tror till exempel inte att killar rag
gar på killar som killar raggar på tjejer. 

-Är det inte så på homoställen? Det är väl inga blyga fa
soner där inte, gissar Joachim. Vad jag har förstått så är det 
merpang på? 

- Jamen killar är ju värre på att ragga oavsett läggning, 
tillägger Peter. 

- Äldre "fylledamer" är inte heller så dåliga, menar Ola. 
Hur kommer det sig att era rollfigurer aldrig går 

på bögklubb? 
- Min är så tråkig, han är ju alltid trött eller så pluggar 

han ju jämt, menar Joachim. 
- Man kanske tycker att Micki borde springa iväg till 

Patricia någon gång, säger Ola. Men hanjobbar ju jämt när 
han är i Stockholm. Det får väl bli någon finsk bögkrog i så 
fall .. . 

9 FRlGOR TILL ROLLFIGURERNA "LUKAS", "MICKI" OCH "DAVID": 
FAVORITLÅT: 
Micki: YMCA med Village People 
Lukas: Shiny happy people med R.E.M 
David: CeUosviterna med Bach 

FILM: 
Micki: Det brinner en eld 
Lukas: Döda poeters sällskap 
David: Clockwork orange 

PARFYM: 
Micki: Chanel no 5 
Lukas: Polo Sport 
David: Calvin Klein -Be 

TV ..SERIE: 
Micki: Efterlyst 
Lukas: David Letterman 
David: Rederiet och Skilda världar 

TIDNING: 
Micki: QX och Fantomen 
Lukas: Slitz och Cafe 
David: QX och DN Söndag 

BOXERSHORTs ELLER TANGA: 
Micki: Boxershorts endast Björn Borg 
Lukas: Boxershorts 
David: Tanga 

FAVORITKWBB l STOCKHOLM: 
Micki: Berns 
Luk as: La Cu caracha 
David: Lydmar 

SEMESTERORT: 
Micki: Amsterdam 
Lukas: London 
David: London 

DRÖM KILLEN: 
Micki: James Dean 
Lukas: Hemlig! 
David: Läderbögen Lennart 



mm UNDERBAR DAG 
IJX 90~ 
Mobiltelefonikomedi där Michel
le Pfeiffer och George Clooney 
i bästa Hudson/Day-stil bråkar 
sig genom hela filmen för att slut
ligen inse att det är - KÄRLEK 
Clooney brummar manligt och 
Pfeiffers mascara rinner nerför 
kinderna när de två för en dag för
söker förena karriär och föräldra
skap. Filmen bygger nästan helt 
på huvudrollsinnehavarnas charm 
och utstrålning och - ja, det funkar 
till sist. Undrar bara hur mycket 
Motorola betalat för produktpla-
ceringen... . RW 

mm l LOVE YOU 
IJX 90~ 
Frågan är hur musikalreaktionä
rer ska ta emot "Alla säger I love 
you". Dansstegen och shownum
merna finns med, men silade ge
nom Woody Allens hjärna till nå
gon sorts antimusikal - komplett 
med kaotiska familjescen er, trass
liga relationer och sångnummer 
med Goldie Hawn. Och gamling
en har till och med lyckats skriva 
in en kärlekshistoria mellan sig 
själv och Julia Roberts. Dirty old 
man. RW 

mm JUDE 
IJX s.s~ 
Michael Winterbottom, som för 
något år sedan gjorde Fjärilskys
sar är nu tillbaka med "Jude", som 
bygger på Thomas Hardys ro
man Jude the Obscure. Kate 
Winslet, som gjorde en fantastisk 
debut i Peter Jacksons film 
"Svarta änglar", spelar en av hu
vudrollerna i denna sevärda film 
om förbjuden kärlek. AT 

mm MAXIMUM RISK 
IJX 4-0~ 
Jag fick vänta ett bra tag, men till 
sist kom det. Scenerna som bara 
måste vara med i en Van 
Damme-rulle: exponeringen av 
nakna muskler - den här gången 
förklätt till ett slagsmål i en ba
stu. Jean-Claude slåss och slåss 
endast iklädd vad som måste vara 
den hårdast knutna handduken i 
filmhistorien (den rör sig inte en 
millimeter). Annars är väl det här 
en hyfsad film i sin genre där Jean 
Claude varierar sina tre, fyra an-
siktsuttryck ovanligt ofta. RW 

E fter många år har lesbiska 
regissörer äntligen kommit 
fram i rampljuset. Lesbiska 

filmer tog alla tunga priser vid ho
movärldens egen Oscar, Teddyfes
ten i Berlin, nyligen. 

Priset för bästa spelfilm, Ted
dy, gick till "All over Me" av ameri
kanska Alex Sichel En 15-årig 
tjej upptäcker sina känslor för 
andra tjejer, särskilt bästa kompi
sen. Denna märker ingenting, 
utan strular med en halvkriminell 
kille. 

Många liknar "All over me" 
med den brittiska succefilmen 
"Beautiful Thing'' . Men tonen är 
råare i New York än i London. Mu
siken är ilskna tjejrockband, inte 
snälla the Mamas & the Papas. 

Bästa kortfilm var tyska "Kär
lekens hjältinnor", en anarkistisk 

ifl NY TY-BÖG 
Warren i den brittiska serien 
"Livet kan börja" (SVT1 onsdagar 
22.30) är det senaste tillskottet i 
floran av tv-bögar. I 12 avsnitt 
skildras ett gäng unga karriäris
ters liv i 90-talets London. 

Warren är en lätt neurotisk bög 
vars stora rädsla är att hans arbe
tarklassföräldrar ska förstå att 
släktens stolthet, den blivande ad
vokaten, är bög. 

Mer homo-tv, fredagen den 4 
april är det Christer Lindarws 
tur att bevisa hur många sångtex
ter han lyckats memorera i sitt liv. 
Då är han nämligen en av de täv
lande i "Så ska det låta" på TV2. 

RW 

rn:!i1l TRETTONDAGS ••• 
IJX .so~ 
Nu har även "Trettondagsafton" 
sällat sig till den långa raden av 
shakespearepjäser som förvand
lats till film. En förväxlingshisto
ria där Olivia (Helena Bonham
Carter) förälskar sig i den unge 
Cesario, som så småningom visar 
sig vara en ung kvinna förklädd 
till man. Regissören Trevor 
Nunn har gjort en vacker, men 
ganska långtråkig film utan några 
större höjdpunkter. AT 

komedi om kvinnliga soldater i 
kärleksförvecklingar. Budskapet 
är tydligt: "Make love, not war". 

- De senaste 4-5 åren har de 
lesbiska filmerna kommit starkt. 
Det påminner om utvecklingen för 
bögfilmerna i slutet av 1980-talet, 
när de fick mer resurser och blev 
bättre och bättre, säger Wieland 
Speck som varit med och valt ut 
filmer till festivalen. 

De homosexuella filmerna in
tegreras i den stora Berlinfestiva
lens program och har blivit en del 
av filmfestivalens profil. På elva år 
har Teddypriset blivit ett presti
geobjekt och hjälper till att sprida 
homosexuella filmer. 

Amerikanska dragqueenartis
ter delade ut de specialdesignade 
prisbjörnarna och gav festen en 
aura av Oscar. Fast roligare. 

Ricki och Shirley i Änka på låtsas. 

1311. ~ RICKI-FILM 

R icki Lake är inte bara pro
gramledare för en av de 
snaskigaste pratshowerna 

på TV, med ojämna mellanrum 
försöker hon också hålla liv i sin 
skådespelarkarriär. 
"Änka på låtsas" är hennes senas
te film. Där spelar hon Connie Do
yle som efter en tågolycka av miss
tag tas om hand av den förmögna 
Grace Winterbourne (Shirley 
MacLaine) som tror att Connie är 
änkan till hennes son som omkom
mit i tågolyckan. 
Snart har Connie krånglat in sig i 
en rad lögner och, förstås, en kär
lekshistoria. Ricki Lake spelar un
gefar Sandra Bullock i "Medan 
du sov" - fast den här gången dör 
killen istället för att ligga med
vetslös på sjukhuset. Tyvärr är in
te "Änka på låtsas" något högprio
riterat projekt från filmbolagets 
sida, en enda kopia blir det i Sve
rige- premiär 18 april i Stock
holm. Men även de som bor utan
för Stockbolm får tillfalle att be
skåda Ricki Lakes skådespelarta
lang i "Cry Baby''- John Waters 
skändning av 50-talsmusikalgen
ren med bland andra Johnny 
Depp och Traci Lords som visas 
i SVT2 5 april kl15.35. RW 

Ung, gay 
och hiv+ 

ujigdomsgrupp 08-720 1164 
gay och hiv+ 

'/pur dagtid 020-78 4414 
kontor 08-720 19 60 

,~SITHIVA GRUPPEN 
-vi finns för din skull. 

Det handlar 
inte bara Olll 

liondolller. 
Alla människor har inte sex på samma 
sätt . De flesta har frågor och funderingar 
kring sitt sexuella beteende. Vill du veta 
hur du ska skydda dig mot hiv för att 
slippa onödig oro? 

Prata med oss på Aids jouren. 
Du är anonym och samtalet kostar 

bara en markering. 

tbA4<to 

AisQ§j Q .. l!.:öd: Ko•set 
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MOBIL 
S K l N E f 
KÖPENHAMN 

SMITISKYDDSENHETEN l 
MALMÖHUS LÄN 

Positiva Gruppen Syd 
Föreningen för hivpositiva i södra Sverige 

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

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

Råd 
stöd 
& behandling 

för dig som är homo-/bisexuell 

RFSL-Rådgivningen i Malmö 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 040-6119950 
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F
ör 8:e året i rad anordnas 
Malmös Dansfestival på 
och kring Dansstationen i 

sarnarbete med Skånes Danstea
ter. Festivalen, som pågår 18-29 
april, inleds med att Dansarut
bildningen från Stockholm under 
ledning av Cristel Wallin visar 
premiärer på nya koreografiska 
verk av Örjan Andersson, Christi
na Caprioli, Darshan Singh Bhul
ler och Jonathan Lunn. Sedan rul
lar det på i en elva dagar lång fes
tival med garanterat ös. 

-Vi hoppas kunna ge publiken 
en möjlighet att överraskas, att lå
ta dem få se saker de aldrig har 
sett förut, säger Lars Eidevall på 
Dansstationen. 

Arrangörerna utlovar ett 
spännande program med bland 
annat amatör- och proffisionell 

·dans, kända och okända koreogra-

fer, gästspel, improvisationsdansa
re och mycket, mycket annat. En 
publik på bortåt 2000 personer 
från hela Skåneregionen, övriga 
Sverige och även Danmark kan 
det knappast misslyckas. En av 
höjdpunkterna är den fantastiske 
dansaren och spännande koreo
grafen Jose Navas, före detta · 
partner till William Douglas, en 
av Montreals främsta koreografer. 

I utlandet är det vanligare 
med dansfestivaler men i Sverige 
är det unikt. DANSDAGAR '97 är 
den enda årliga svenska festivalen 
som den moderna dansen har att 
erbjuda. Så för guds skull, om ni 
inte vill missa det här, påbörja ge
nast vallfarden mot Malmö. 

Biljetter beställs på telefon
nummer 040 /12 25 07 

lsabelle Hedander 

Dag fir Dag 
MÅNDAG 
Empire Cafe 11-16. AA Gaygrupp 19-21. Pålsg. l, HBG. 042-12 35 32. 
Dare Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18. 

TISDAG 
Empire Cafe 11-16. Pålsg.l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18. 

ONSDAG 
Empire Cafe 11-16. Pålsg.l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Indigo Pub 21-24. Monbijoug. l5, Malmö. 040-61199 62. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18 

TORSDAG 
Blue Boys Bar pub på 4:an. 21-24. Snapperupsg. 4, Malmö. 040-23 03 11. 
Empire Cafe 11-16. Pålsg. l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18. 

FREDAG 
Empire, Cafe 11-16. Pub 22-02. Pålsg. l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Indigo Disco 22-02. Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18. Medlemsklubb 19.00 

LÖRDAG 
4:an Disco 22-03. Snapperupsg. 4, Malmö. 040-23 03 11. Disco 22-03 
Empire disco 23-03,jämna veckor. Pålsg.l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. Temakväll eller pubar 
varje lördag. För specialarrangemang se kalendariet. 
Dare s/m-shop & cafe 10-15. Fosiev. 27, Malmö. 

SÖNDAG 
Indigo, Monbijoug. 15. Malmö, 040-611 99 62. Qpido ungdomscafe 18-
21. Söndagspub udda veckor, kulturafton jämna veckor. 

FREDAG4 
The Tempel, Fyran, Snapperup
sg. 4 , Malmö. Houseklubb 23-03. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 
22-02. A tribute to Michael Jack
son, DJ Pracha. 

LÖRDAG 5 
Balkongen, Kvartersteatern, 
Baltzarsg. 14, 19.30, 040-12 11 72. 
Jean Genets pjäs om makt, sex och 
underkastelse har premiär - spe
las ons-lörd t o m 16 maj . 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 
22-02. Tjejfest, DJ Micke. 

SÖNDAG& 
Qpido, ungdomscafe på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö, 18-21. Kul
turafton 20-23 där PG-syd berät
tar om sin verksamhet från 21.00. 

MÅNDAG7 
RFSL, extra årsmöte om öppen
het mot media, 19.00 på Indigo. 

FREDAG11 
SLM, Fyran, Snapperupsg. 4, 
Malmö, 23-03, endast medlemmar 
i SLM - tema western. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 
22-02, DJ Mika. 

LÖRDAG 12 
Indigo, Saturday Mix, Monbijoug. 
15, Malmö, 22-02, DJ Jonny. mix
ad publik och mixad musik. 
Fyran, Snapperupsg. 4, Malmö 
23-03. Disco. 

SÖNDAG13 
Qpido, ungdomscafe, Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö, 18-21. Vis
ning av Indigos International 
Song Contest 95-96. Söndagspub 
20-23 . 

FREDAG18 
The Tempel, Fyran, Snapperup
sg. 4, Malmö. 23-03. Houseklubb. 
Indigo, A tribute to Pet Shop 
Boys, Monbijoug. 15, Malmö, 22-
02. DJ Micke. 
Malmö Dansfestival, Danstatio
nen, Norra Vallg. 28, Malmö, 040-
12 25 07. Första dagen på festiva
len som pågår till den 29 april. 

LÖRDAG19 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 
22-03. International Song Contest, 
showstart 23.30. DJ Pracha. 

SÖNDAG20 
Qpido, ungdomscafe på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö, 18-21. Kul
turafton 20-23 med J~rgen Ston
ngaard, 21.00. 

FREDAG 25 
SLM, Fyran, Snapperupsgatan 4, 
Malmö, 23-03. Medlemmar i 
läderklubben välkomna - tema 
uniform. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 
22-02. DJ Jonny. 

LÖRDAG26 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 
22-02. Fest med Monbijou 40 Ca
rat - kram och dansvänlig musik. 

SÖNDAG27 
Qpido, ungdomscafe på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö, 18-21. 
Söndagspub 20-23. 



UNDER
GRUND 

PARTY l 
KÖPENHAMN 

D en 19 april behöver man in
te åka längre än till Köpen
hamn för att få sig en rejäl 

dos funkig da-da-acid från "Nya 
Kölnskolan". Med rötterna väl 
förankrade i den europeiska mu
sikens experiment-tradition och 
med siktet inställt på framtidens 
minimalistiska bruksljud, är Mi
ke Ink, från Köln, en av de artis
ter som ständigt för "techno" och 
"acid"vidare in i nya domäner. 

En av Mike Inks konceptla
bels, Profan, gästar då Danmark 
och backas upp av Björn Svin 
(en av Danmarks minimalister). 
DJ:s från Tyskland blir M-mg
her, som bland annat ger ut ski
vor på New Transatlantic och 
Triple R ... vilket innebär 
massvis med ny och spännande 
·experimenttechno. Aftonens höjd- · 
punkt blir ändå en livekonsert 
med Sweet Reinhard! Den här 
killen låter som Mike Inks lilleb
ror och det är han visst också. 

Tänk er lätet av abstrakta 
upptäcktsfarder i leksaksfabriken 
och ni kanske kan föreställa er 
hans tolva "Pentax People" (Pro
fan) ... På tolvan "Belive" (Profan) 
befinner vi oss i samma fabrik, 
men i mörka källaren där kasse
rade mekaniska byggen börjar le
va sina egna liv. Sweet Reinhards 
skivor är alltid lika överraskande 
personliga och megafunktionellt 
mystyska. Missa inte livekonser
ten. (Förköp, under hundralap
pen, hos skivafiaren Baden-Ba
den eller designbutiken In Cir
cus i Köpenhamn). 

Mäktig ljusshow och utmärkt 
ljudsystem utlovas. Partyt börjar 
22.00 med att Sweet Reinbard 
spelar lite mer stillsamma alster 
innan infernot brakar löst och 
fortsätter till morgonen som sig 
bör. 

I Stockbolm avlöser den ena 
musikaliska retrovågen den 
andra. Det är som om samtliga 
musikscener synkront samlar 
ihop sina bokslut inför år 2000. 
Snabbare och snabbare rör sig in
tensiva återblickar där folk bara 
inte rar nog av tidig electro, old
school- hip-hop, gammal Motown
funk och soul, sönderspelad disco, 
technoklassiker från Detroit ... 

Ur historien plockar vi upp 
borttappade trådar som sedan går 
att bygga vidare på. För av vad 
består våra musikaliska uttryck 
annat än av summan av minnen, 
intryck och tidigare upplevelser? I 
fusionen uppstår det vi kallar ny
skapande, ny god soppa på gam
mal spik. Allting rör sig i cykler, 
själv vill jag ha mycket jazz, ge
nast. 

Ingrid Engarås 

IINIW)NYA TIDER 

M almö Gay Radio har nya 
sändningstider. Närradi
ostationen som drivs av 

RFSL sänder numera måndagar 
19.30 - 21.00 och torsdagar 16.30-
17.30 som är en repris av mån
dagssändningens första timme. 

Stationen sänder på FM 89,2 
MHz. IJX 

l ~!1 il 11 MELODIFEST 

F
ör tredje året i rad arrange
rar Indigo en International 
Song Contest. En storsla

gen och humoristisk tävling som 
gör att den riktiga Melodifestiva
len helt förbleknar. 

- Det är tack vare publiken 
som tävlingen blivit till den succe 
den är, säger producenten Jonny 
Cizmic. 

Alla tävlande är medlemmar i 
RFSL ochjuryn består av kvällens 
gäster. Kom i tid - förra året var 
kön lång. Tävlingen går av stapeln 
den 19 april på Indigo. IJX 

[ffi!]] HELSINGBORG 

M ichael Harding, mest 
känd från dragshowgrup
pen Two Tons of Fun, 

skall till att öppna cafe i Helsing
borg i Roddklubbens lokaler i Nor
ra Hamnen. Den 25/4 blir det pre
miär för "Cafe Ro" som när vär
men slår till även kommer erbjuda 
solvarma uteplatser. Mixat natur
ligtvis, men Michael berättar att 
han planerar att arrangera träffar 
för den påtänkta skåneavdelning
en av föreningen Viking Bears -
klubben för björnliknande killar 
och deras beundrare. IJX 

http://www.algonet.se/-joacim/fyran.html 

the temple:http://home2.swipnet.se/-w-27356/ 

Capenhagen 's Gay Hotel 

Hotel Windsar 
Fredriksborggade 30 DK-1360 Capenhagen K 

Tel:+ 45 3311 0830- Fax:+ 45 3311 6387 
Visa - Master - Eurocard - Access 

Skagen er sagen - nu i 5 år 

!Finns J{ote[ Pension 
0stre Strandvej 63 · DK-9990 Skagen · Danmark 

T/f. (+45) 98 45 01 55 · Åbent nffisten hele året 
F0dselsdagstilbud i 1997 - bo 6 dage, betal for 5. 

Lä p 
och veck 

Behandla och försköna. 
Injektionbehandla med hyaluronsyra 

enligt R.estylanmetoden. 

stadions 
Tidsbest tis+tors 17.30-18.00 
Tel 08-660 21 29 

LAKARMOTTAGNING 

KLARA 
HIV-MOTTAGNING 

SURBRUNNSGATAN 64 
(HAMBURGERBRYGGERIET) 

T-Bana Odenplan 

Mottagningen är öppen: 
Måndagar 16.00-20.00 
Tisdagar 11.00-15.00 
Onsdagar 16.00-20.00 
Fredagar l 1.00-14.00 

Telefon för information och 
rådgivning: 

Torsdagar 15.00-16.30 

08-720 55 58 

MÅNGÅRIGERFARENHET 
PERSONLIGT 

O~ERTAGANDE 

Raino P. Kirkrna 
TANDLÄKARE 

Matts Näsholm 
T ANDHYGIENlST 

tel. 08-202602 
Skottgränd 6 Gamla Stan 

AnsL till Försäkringkassan 

Penisförlängn~n.t 
utan operationt.~ 
J ES extendermetO'CI ·-··~ 
utarbetad av dansk ~t. 

plastikkirurg. ~?-·--E:: 

Vetenskapligt prövad. t.~ 
17--··-::::: 

För mer information :::.= 

ring 08-660 21 2~~--~ 

Q&SAB 
• + .. 

RYGGCENTRuM 
'· . 'teg Sjci<~yrnnast '<' 

··.·, .:" · Sven Zakrisson ' 

A k u-p u n k t u r 
Manipulation 
Ma~sage 

Mottagning utan remiss. 

Adress: Blåsutvägen 43 
(Nära T-bana Blåsut, linje 18) 

Telefon: 08-649 81 40 

Spec: Urologisk kirurgi, allmän kirurgi 
co2 -laserkirurgi 

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

fii1 Sveriges 
(!lY läkarförbund 

PH-~ 
Stöd och rådgivning till 

homo- och bisexuella män 
samt deras närstående 

Vi erbjuder kostnadsfria samtal 
både individuellt och i par 

08-616 55 00 

Sto~~~~lms Wollmar Yxkullsgatan 25 3 tr 

landsttng Lakare , psykolog , kurator,SJUkskoterska , sekreterare 
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Jag är 37 år, bor i Stockholm, intresserad 
av film och böcker, är lugn, positiv och ser 
bra ut. Söker kvinna, 30-40 år for 
forhållande om tycke uppstår. 
9704-101 

Kramsjuk tjej, 20 år, söker lite smågalna 
& kramsjuka tjejer i Sthlm., Uppsala el. 
Gävle for forhållande. Är blond & blåögd. 
V ärt forhållande ska bygga på kärlek, 
trohet och ärlighet. Är studerande. Skriv 
fort så träffas vi! Puss och kram. 
9704-102 

Vänner gör livet lättare! Tjej, 26 år söker 
tjejer, 20-30 år for vänskap, senare 
kanske mer. Jag har ett stort allvar 
blandat med ett barnasinne. Gillar att 
skriva brev och annat, musik, dansa, 
m.m. Kanske har du kommit ut, kanske 
inte. Vi delar vänskap och blir stöd åt 
varandra. 
9704-103 

STOCKHOLM 
45-årig tjej/kvinna söker nya väninnor. 
Intr: mode, inredning, resor, bio, teater, 
etc. Om vi blir några stycken bildar vi en 
grupp och har kul tillsammans. 
9704-104 

Vi är två kvinnor som lever tillsammans 
sedan flera år tillbaka. Nu funderar vi på 
att skaffa barn! Har du lust att bidra med 
dina resurser? Vi är öppna for ditt forslag 
om hur du vill ha det. Vi är 
stockbolmsbor. Skriv gärna! 
9704-601 

Mogen for barn? Vi, två kvinnor 31+35 år 
som lever under ordnade forhållanden i 
Stockbolm söker digler som vill bli 
pappa/pappor. 
9704-602 

NÄRASTHLM 
Nu är det dags! Mamma sökes!Pappa, 
medpappa och ett litet barn finns 
redan.Skriv om du längtar efter 
tillökning. 
9704-603 

Trygg, ärlig, 36-årig kille, levnadsglad och 
öppen, bor i Sthlm, söker varm, trygg, 
stabil och kärleksfull tjej (gärna i 
forhållandel for gemensamt barn (kanske 
två). Jag vill dela foräldraansvaret och 
vara aktiv pappa med allt vad det 
innebär. 
9704-604 

Skötsamt hs-par tänker flytta till 
Stockbolm och söker nu en lägenhet att 
hyra, gärna på Östermalm el. Birkastan. 
Vi behöver ett l:a-hands kontrakt på en 
2:a el. 3:a. Ordnad ekonomi och ref. 
finnes. Maxhyra 4500:-, kan diskuteras 
for "rätt" läge. 
9704-401 

l rok sökes innanfor tullarna. Jag är en 
skötsam och icke-rökande kille med fast 
inkomst och goda ref. Flyttar från 
Västerås till Stockbolm p.g.a. jobb. 
Tillträde tidigast i maj. 
9704-402 

LINKÖPING 
Centr. beläget rum på 25 kvm med egen 
ingång, pentry och dusch uthyres 
omgående. 
9704-403 

Enkel- el. dubbelrum uthyres i centrala 
Köpenhamn ca l min. från 
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Centralstationen. OBS, endast kortare 
perioder. 
9704-404 

l:a på Kungsholmen uthyres 15/6 - 15/8 
tilllugn och skötsam tjej. l min. från T
bana. 
9704-405 

KÖPENHAMN 
Bed & Breakfast i villa nära centrum. 
Lugnt läge, goda forbindelser, eget bad. 
150 DKR/natt. 
9704-406 

MAROCKO 
Kan vi dela bostad/hus höst/vintern 97-
98, har du tips? Jag är en kille på drygt 
40 från Östergötland. Tacksam for alla 
svar. 
9704-407 

MALLORCA 
Två !äg. i llletas uth. separat. 50 m till 
gaystrand, 10 km till Palma, 5 km till 
Gomila (gayområde). Bra komm. fullt utr. 
- Tv, tvättmaskin, pool, tennis. Båda lgh 
med 40 h.-vm balkong, 2 resp. 3 bädd, 
1500-2000 kr/vecka. För längre tid kan 
pris diskuteras. 
9704-408 

FARS~STOPTTMITST 
Någon där ute som längtar till landet? 
Gaykille, ärg 42 sammanbor gärna på sin 
södertörngård med någon som tröttnat på 
omänskligt dyra stadshyror. Här ute levs 
och bos med svängrum i annan 
ekonomisk harmoni med livgivande Juft 
och natur i romantisk 1700-talsmiljö. Se'n 
kan pengarna få räcka till det där lilla 
extra. 
9704-409 

t1 :J:) j il 
Kille, 30 år söker extraarbete i Stockbolm 
inom restaurant, a.ffår, m.m., ev. pers. ass. 
Har utbildning inom sjukvården och 
deltidsarbete med goda ref. 
9704-701 

Bög el. flata som fyllt 20 år och bor i 
Stockholm erbjuds rolig praktikplats som 
projektass. for ett större gay-evenemang. 
Du bör forbereda dig på allt mellan 
himmel och jord. Praktiktiden är 6 mån. 
t.o.m. maj-juni. Latmaskar göre sig icke 
besvär. 
Ring YM Thompson Productions AB, 
08-30 73 37. 

[il~ :J (ij l 
RESESÄLLSKAP 
.. . sökes av 36-årig kille som planerar resa 
till USA under våren/sommaren eller 
hösten -97. 3-4 veckor, ev. längre skulle 
kunna vara passande. J ag är ganska 
okomplicerad och bor i Stockbolm. Blev 
du intresserad? Hör av dig så tar vi oss 
ett snack. 
9704-801 

Vi söker en manlig sångare. Snygg, ung 
och skolad röst. 
9704-802 

FOTOMODELLER 
Seriös fotograf söker killar, 20-30 år for 
lättklädda men inte nödvändigtvis nakna 
modellstudier. Utseendet är inte 
avgörande men jag ser gärna att du har 
glimten i ögat. Som belöning kan jag 
erbjuda dig välgjorda och snygga bilder 
på dig själv. Svar helst från 
mälardalsregionen, gärna med foto. 
9704-803 

PORRSKÅDIS 
Killar med bra självfortroende sökes till 
erotikvideo. Endast seriösa svar med 
nakenfoto, adress, te!. Betalning: 

HETASTE 
GAY DATE.-..t 

Box 4420, Malmö. 9:60 Kr/min. 

procentlantal sålda filmer. Svar skickas 
till: 
AFD PROD. LTD 
Box 873 
251 08 Helsingborg 

Killen med ryggsäck på T-Centralen ca kl 
8.45 den 17 mars, som väntade på T
banan till Ropsten. Jag är killen med 
bl ålsvart jacka, osäker som vanligt. Hör 
av dig! 
9704-901 

Tony! Hör av dig. Hälsningar Mikado och 
Ben-Adam. 
9704-902 

VÄNNER 
25-årig kille från Värmland, ganska lång, 
brunögd, söker en trevlig, öm, hs kille 
omkring 20-35 år for en fin relation. 
9704-01 

Vältränad, mörk kille i 30 års åldern 
söker killpar mellan 25 och 45 år for 
spännande träffar. Är ni dessutom 
trevliga, friska och bor i Stockholm så 
garanteras extra, snabba svar. 
9704-02 

STOCKHOLM 
New in Stockholm and alone. Swiss, 42, 
good-looking, easy-going. Interested in 
culture (cinema, theatre, concerts, opera, 
hut can also enjoy a night at a disco), 
cycling, swimming, weekend outings and 
all other beautiful things Iife can offer. 
Let's do and enjoy i t together. 
9704-03 

Attraktiv, maskulin, muskulös och 
välutrustad 38-årig kille söker en enbent 
eller dubbelamputerad älskare. Jag ser 
mycket bra ut, har vältränad kropp, 
mörh.-t hår och gröna ögon. Har humor, är 
glad, öppensinnad och intelligent. Mina 
intressen är bl. a. musik, opera, film, 
litteratur, natur, simning, resor och 
spännande möten med intressanta 
människor. 
9704-04 

Jag är en 25-årig, vältränad kille, glad, 
sprallig, romantisk. Reser gärna på 
äventyr eller myser hemma. Disco och 
skogen passar lika bra. Söker ung, trevlig 
kille for passionerad vårforälskelse. 
Hoppas det är o. k. for dig att jag är 
enbent. Förlorade ett ben i en bilolycka. 
Du och jag i vår? 
9704-05 

STHLM!HELA LANDET 
Attraktivt killpar, 35/44 år söker stimu
lerande bekantskap med killelkillpar, 
gärna i stockholmsområdet (vi är dock 
rörliga och reser mycket). Vidgade vyer 
erbjuds aktiva, fräscha killar redo for en 
ny och utökad vänkrets. 
9704-06 

Sökes: en utländsk kille, 25-40, ärlig och 
seriös, som vill fOrsöka sig på ett 
forhållande med en svensk kille 
(40/175/65, straight acting), boende i 
Stockbolm. Kul om vi kunde bli goda 
vänner och med hjälp av varandras 
erfarenheter och kulturer forsöka skapa 
en bra och långvarig relation. 
9704-07 

SMÅLAND/JÖNKÖPING 
Kille söker kompisar eller forhållande. 
Jag är blyg och lugn, 40/170/69, 
mörkblond. Intressen: allt som gör livet 
glatt. Söker en kille upp till 35 år, ärlig 
och romantisk. Du som längtar men inte 
vågar, ta chansen. Gärna svar med foto 
och tel.nr. 
9704-08 

STOCKHOLM 
28 årig kille, lång, ljus och rökfri. Gillar 
resor, att umgås med kompisar, 
matlagning, böcker, friluftsliv, m .m. Söker 
en lillle for ett fast forhållande. Ärlighet, 
trohet och humor uppskattas. Din ålder: 
25-30 år. Hör av dig. 
9704-09 

STOCKHOLM 
Jag är en kille på 40 år med hyfsat yttre. 
Har bus och glädje i sinnet, men kan 
också vara djup och allvarlig. Jag har 
många skiftande intressen. Söker dig 

kille som vill bygga upp ett forhållande 
med värme, kärlek, omtanke, trohet, 
ärlighet och humor. Alla seriösa svar 
besvaras. 
9704-10 

HÄLSINGLAND/ÖVR. LANDET 
J ag är en vanlig, ungdomlig och charmig 
kille som längtar efter dig, 19-4 7 år. Är 
lång, smal, mörk, manlig och bestäm
mande. Tror på ärlighet, öppenhet och att 
inte dölja något for varandra. Tar dagen 
som den kommer. Naturmänniska, gillar 
friluftsliv, djur, resor och film. Aktiv och 
ömsint. Intresserad? Svar garanteras! 
Storkram! 
9704-11 

Kille, 28/192/80, smal, sportig och fräsch 
söker en maskulin kille, hs el bs, gärna 
aktiv och dominant for diskreta träffar. 
9704-12 

SMÅLAND 
Jag är 39 år och söker dig kille 20-40 for 
vänskap och allt som gör livet glatt. 
Svara nu så vi får träffas. 
9704-13 

HELALANDET 
Oerfaren, ärlig och snäll 20-årig kille 
söker en trevlig, omtänksam, fräsch och 
maskulin kille på 20-28 for vänskap el 
mer. Har asiatisk bakgrund och ser bra 
ut. Precis som jag vill du ha någon att 
upptäcka vardagen med. Gärna foto. 
9704-14 

STHLM 
Fräsch, 31-åring, 182/71, hiv+. Du liksom 
jag intresserad av resor, personlig utveck
ling, träning, seriöst och monogamt for
hållande, maskulin, ca 25-35 år, stabil 
ekonomi. 
9704-15 

De forsta, varma vårvindarna rufsar till 
min svarta kalufs och får det att glöda i 
mina annars mörkblå ögon ... Kanske en 
tid for ny vänskap eller en vårfor
älskelse?! Han som funderar är en lång 
och smärt maskulin stockholmsgrabb 
med schysst utseende, 39 bast men fort
farande fräsch på in- och utsida. SVARA! 
9704-16 

Hs kille i Sthlm, 35/186/mullig, bruna 
ögon, söker en kille, 15-45. Hur du ser ut 
är oviktigt, bara du är snäll och ärlig. 
9704-17 

Är du en ung tonårskille med intresse av 
ett fOrhållande. Jag är en 45-årig kille 
med bra utseende som bor i Stockholm. 
Jag vill gärna ta hand om dig, och du får 
bo hos mig om du vill. Du får gärna vara 
en värsting eller ha invandrarbakrund. 
Puss! 
9704-18 

Stockholmskille, 32/173/90 söker en ärlig, 
seriös, snäll, fordomsfri, svensk kille, 25-
45 for ett seriöst forhållande. Är lätt över
viktig. Ditt utseende har ingen betydelse. 
Intressen: djur/natur, hemmal utekvällar, 
bio/teaterbesök, promenader, musik, böck
er, umgås med vänner, m.m. Hör av dig. 
9704-19 

GÖTEBORG 
Fräsch kille på 35 år med ok kropp och 
utseende söker killar for skön samvaro. 
Skicka gärna med foto som garanterat 
returneras. J ag längtar! 
9704-20 

STOCKHOLM 
Levnadsglad, spontan, 25-årig stock
holmsman, mångintresserad - framforallt 
av musik, resor och mysiga hemma
kvällar, söker ödmjukt och forutsätt
ningslöst en 20-35-årig likasinnad, kram
god älskare/kompis eller vad det nu kan 
tänkas bli. Jag är öppen for det mesta 
inom rimliga gränser. 
9704-21 

Pojke i Stockbolm, 21 år, smal, söt, 
ganska oerfaren, söker pojke i stock
holmstrakten, 16-23 år, smal, söt, gärna 
oerfaren. Svara helst med foto. 
9704-22 

VAR ÄR DU? 
Du är en kille som tror på ärlighet och 
trohet. Du längtar efter värme och ömhet. 
Du söker en manlig vän eller mer. Du 
gillar mysiga hemmakvällar men vill gå 
ut ibland. Fler intressen? Bra! Natur, bad, 
resor? Jag är stockholmare, 42/170, ärlig 
och snäll. 
9704-23 

Karlstad 
Kalmar 0712~7462 

0712~7463 

Teledigil, Box 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 

GÄSTRIKLAND-DALARNA 
Finns det någon som vågar satsa på en 
52-årig man som är intresserad av ett liv 
i naturen, resor till sol-bad, tropiska 
länder. Du bör vara mellan 35 och 45 år, 
normalt byggt, rökfri och ha sunt Jevene. 
Hör av dig! 
9704-24 

Rysk kille, 34/170/65, passiv som bor i 
Sverige söker aktiv kille i min ålder där 
sängen inte är det väsentliga. Jag gillar 
allt trevligt i livet. Endast seriös och 
ärligt äkta vänskap. Du som jag finns i 
Västsverige. 
9704-25 

27 -årig malmökille söker en grabb i 
åldern ca 18-30 år. Jag är charmig, har 
humor och ser bra ut. Helst fotosvari 
9704-26 

MER ÄN EN GÅNG! 
Vill du bli min kompis - på kvällar, nätter, 
vid resor i Sverige och sydligare trakter, 
vid härliga och tuffa seglingar och vid 
alla andra möjliga och omöjliga tillfallen 
då det skulle vara skönt att vara två? Är 
du ung, smal, fräsch och glad samt gillar 
en riktig man? Ja, då skall du svara! Var 
du kommer ifrån eller vilken farg du har 
gör det samma. Mannen du svarar till är 
egen foretagare i Stockholm, bs, 47/185/ 
78. Vår herre utrustade mig rejält. 
Humör? Jodå, av alla de slag, t . ex. glad, 
tokig, hård och mjuk. Svara så kollar vi 
om vi är nå't for varandra. Lite att forlora 
-kanske nå't att vinna! Foto? Gärna om 
du har, men inte nödvändigt. Alla får 
svar. 
9704-27 

Gbg-kille på 43 vill ha kontakt med dig 
mjuke, varme kille, 35-45 som känner dig 
lite osäker och ensam p. g. a att du som jag 
har lite svårt att få upp den ibland. Du 
som jag ogillar discon, hellre bio, m.m. Du 
längtar efter någon att krama. Foto! 
9704-28 

Är en 25-årig kille i Sthlm. Söker dig som 
tror på tro, hopp, kärlek, sol, bad, middag, 
bar-rundor, resor, mysiga hemmakvällar. 
Du ska vara 25-35 och söka något 
varaktigt, ha ett välvårdat inre/yttre, 
något jag också har enligt andra. Hör av 
dig, sommaren 97 är snart här. 
9704-29 

STOCKHOLM 
Jag: fräsch, blond, 29/185179, hiv+. Söker: 
kille, 18-35 år, gärna med humor, aptit på 
livet och öl. Foto ett +. 
9704-30 

Jag är 50/180/60 och söker en aktiv kille 
25-55 år. 
9704-31 

STHLM!HELA LANDET 
Jag är en kille på 26 år i Stockholm som 
söker en kille mellan 20 och 30 år att 
umgås och ha kul med. Har tröttnat på 
ytligt uteliv, och söker dig som liksom jag 
är ärlig, seriös och maskulin. Kanske det 
kan bli något mer. Vem vet? Skriv genast! 
9704-32 

STOCKHOLM 
Kille/man, 20-40 år som är fräsch, väl
vårdad och trevlig sökes av en man som 
har passerat de 50. Du skall tycka om 
natur, hav, stad och att hålla dig i form. 
Bra om du tycker om att gå på t .ex . 
teater, konserter, opera, m.m., eller bara 
vara hemma. 
9704-33 

STORSTOCKHOLM 
34-årig, normal gaykille med friskt bjärta 
söker dig helt normala gaykille med 
hjärta och puls. Vi båda har lekt av oss, 
men tycker om att vistas bland folk i 
hemmet och ute. Vi värdesätter ärlighet, 
trohet, ömhet och våra vänner. Du bör 
vara i närliggande ålder. Fotosvari 
9704-34 

GÖTEBORG 
35-årig kille med stora "behov" söker dig 
kille, max 25 år, med minst lika stora 
"behov". Gärna asiatisk kille eller annan 
fräsch invandrarkille, aktiv eliler passiv. 
Renlighet, friskbet och diskretion är A 
och O. Hör av dig for en skön sommar 
tillsammans. Kram. 
9704-35 

Jäkligt fräsch man,l84/80, tränad, 
halvlångt, mörkt hår, blåögd, fyller 44 i 
maj, hi v+ med tuff attityd, söker andra 
fysiskt och mentalt fräscha killar/män i 



Stockholm. Ok om du är h.iv+, ej krav. 
Attraheras ej av mustaschprydda 
gentiemen med ryggsäck. Sorry! 
9704-36 

HEJ! 
Jag: kille, 16 år, ser bra ut enligt mig 
själv, bor i Västergötland. Du: kille i 
samma ålder med bra utseende. Foto är 
ett stort+. 
9704-37 

STHLM 
Fräsch, 20-årig, omtänksam, grönögd, 
blond, muskulös grabb söker en kille (ej 
fet) i åldern 16-25 for vänskap eller 
forhållande om tycke uppstår. Intr: 
styrketräning, design, resor, mysiga 
hemmakvällar, uteliv, m.m. Fatta pennan 
och skriv ett brev med foto + tel.nr., men 
ej krav. Puss & kram. 
9704-38 
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Sl HÄR ANNONSERAR DU l QX: 
Fyll i annonstexten på kupongen in
till . Prenumeranter på QXannonserar 
gratis - för övriga annonsörer publice
ras texten när vi erhållit · full betal
ning. Markera på kupongen under vil
ken rubrik du vill annonsera. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
neka annonser. Vi förbehåller oss ock
så rätten att stryka text. Vi tar in en 
annons per annonsör och rubrik. 
När du får svar - svara på alla brev du 
får. Om du inte är intresserad - skriv 
och tala om det! Då blir alla gladare. 
Du som p r enumererar annonserar 
gratis- dock begränsas pren ume
r anternas annon ser till 50 or d. Ut
över 50 ord betalar prenumeran-

ter vanliga priser. 

Sl HÄR SVARAR DU: 
l . Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet m ed annonsnumret, högst upp i 
högra hörnet där vi klistrar frimärkret 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken för 2 x det n uvarande por
tot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBS-TVÅ PORTON PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med dina 
svar och lösa frimärken till: QX, Box 
17 218,10462 Stockholm. 
Vi färmedelar svar fyra månader 
efter publiceringsmånad. 

STHLMIHELA LANDET 
Två smala, fräscha killar, 17 och 29 år 
söker tonårskillar i hela Sverige for 
spännande träffar. Vi är snälla, trevliga, 
pålitliga och diskreta. Det enda krav vi 
har på dig är att du är smal och längtar 
efter att få pröva på skön killsex. Ta 
chansen! 
9704-39 

STHLM 
Kille, 27/190/65, långhårig, skägg, gillar 
sång, hemma/utekvällar, rock'n'roll. Lite 
bohemisk kanske, men rätt trevlig. Söker: 
maskulin kille, 27-45, hellre lite for tjock 
än smal, gärna hårig. Ta en öl och kanske 
uppleva våren ihop? "Dancing Madly 
Backwards On a Sea of Air". 
9704-40 

SMÅLAND 
Pojke i toppskick, 311187/87 finnes, 
maskulin, vilket du också du är. Sökes: 
bättre begagnad man i åldern 25-40 
nå'nting for vänskap eller mer om tycke 
uppstår. Hs el bs egalt, bara du är snygg, 
charmig och normalt funtad. Förslag 
emottages tacksamt, seriösa såväl som 
skamliga! Gärna foto. 
9704-41 

GÖTEBORG 
Kille på 24 år vill träffa en kille i min 
ålder att umgås med. Jag vill att du 
liksom jag har gott om humor, gillar 
musik och att ha kul. Vänta inte lika 
länge som jag har gjort, utan svara nu, 
gärna med foto och tel.nr. Vi ses! 
9704-42 

26-årig kille i Stockholm söker en trevlig 
kille i min egen ålder for vänskap eller 
mer. Du bör vara lagom maskulin, se 
hyfsad ut (eller ohyfsad), vara smal och 
ha positiva egenskaper. Jag är själv 176 
cm, smal, skapligt tränad,normal-snygg 
och intresserad av musik. Fotosvar 
önskas. 
9704-43 

STHLMIHELA LANDET 
Välbyggd, maskulin, styrketränande, 
skäggprydd, lugn, stabil, 36/191190, lärare 
söker maskulina skägg- eller mustasch
prydda män från 35-55 år for vänskap, ev. 
förhållande. Ömsesidigt fotosvar. 
9704-44 

STOCKHOLM 
Feminin kille, 30 år, som transar ibland 
och gillar att gå i pumps och siden till 
vardags söker en kille/man som vågar 
spränga fordomar och satsa på ett 
forhållande på flera plan där jag är din 
kvinna och du är min man. Foto vore kul. 
9704-45 

Trans söker en verklig trans att ha skönt 
tillsammans med. Ålder ej betydelsefult. 
9704-46 

Mycket fräsch, sexig kille söker trevliga 
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homokompisar att åka skidor med. På 
sommaren gillar jag att segla med andra 
läckra killar. Vänskap eller mera, vi rar 
se. 
9704-47 

STOCKHOLM 
21, universitetsstuderande, lång, ser bra 
ut, söker kille runt 20. Absurt att forsöka 
beskriva dig, men utan mod, mjukhet, 
integritet funkar det inte. Seriöst! 
9704-48 

STOCKHOLM 
Kille, 30 år, söker en seriös man, 40-60 år 
som vill ha en feminin, passiv kille. Du 
bör själv vara maskulin, seriös och frisk 
for ett stadigt forhållande.Du kan också 
bo på landet utanfor Stockholm. Kropp 
och utseende ingen betydelse. Fotosvari 
9704-49 

GöTEBORG MED OMNEJD 
Söker tonårskille som längtar efter en 
äldre kille for vänskap och lite till. Jag är 
smal och ljusblond, 45/180/65. Har lya i 
Göteborg där vi kan träffas. Lovar 100% 
diskretion. 
9404-50 

DALARNA-VÄRMLAND 
45-årig jeanskille, 173/82 med naturligt 
sätt och okonstlat utseende söker 
vältränade maskulina killar, 30-40 år for 
kompisskap, och att träffas och utbyta 
tankar. Skriv! 
9704-51 

DALARNA 
Var finns du , kille/man med fottema på 
jorden, men med fantasi och närhetshe
hov. Jag är smärt och av medellängd, med 
ordinärt utseende (intressant enl. somli
ga). Monogam i en relation där värme, 
lekfullhet, tillit, njutningsfull samvaro är 
några av nyckelorden. Du är c:a 40 (som 
jag), eller yngre. 
9704-52 

Du bs/hs kille oavsett nationalitet och 
erfarenhet, 18-40, som fantiserar om skön 
och safe killsex, smek, runk, sug - svara 
oss ett maskulint, fräscht, snyggt killpar 
strax över 30 år. Vi finns i Stockholm och 
är friska, trevliga och diskreta. Gärna 
svar från bs kille som vill testa under 
diskreta forhållanden. 
9704-53 

STOCKHOLM 
Dominant 45-åring vill träffa killar med 
rakad kuk elller killar som vill bli rakade. 
Jag foredrar unga eller slanka killar. 
9704-54 

40-årig kille i Stockholm söker yngre, 
vältränad kille som gillar att strippa. Jag 
tänder på att slicka svettiga fötter. Är 
snäll och omtänksam. Vill också köpa 
använda kallingar och strumpor. 
9704-55 
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MALMÖ/SKÅNE 
Fräsch, vältränad, 37-årig, mellanblond 
kille, 178172 söker killar for sköna 
runkträffar. 
9704-56 

Äldre hs kille söker brevkompisar, gärna 
äldre, men alla får svar. Mina in tressen 
är många, främst natur och fotogragering. 
Ar du dessutom intresserad av att se dig 
själv eller andra killar nakna, då kanske 
vi kan byta foton med varandra, min 
samling är mycket stor. Även byte av 
videokassetter har intresse. 
9704-57 . 

STOCKHOLM 
43-årig kille söker maskulin kille som vill 
strippa och visa upp sig for mig. Ålder 50-
75 år. 100% diskretion fodras/ges. Alla 
brev besvaras. 
9704-58 

STOCKHOLM 
Är en hiv+ kille, frisk, ljus, 40/182188. 
Söker nå'n mellan 20-55 for sköna träffar. 
Gillar sug , slick och knull, både passivt 
och aktivt.Du får gärna vara feminin och 
klä dig i tjejkläder. 
9704-59 

Exhibitionister i göteborgsområdet -jag 
vill gärna se på när ni leker med er själva 
eller med en kompis(ar). Jag fotograferar 
gärna. 
9704-60 

SÖDRA SVERIGE 
Vi är två killar på 35-40 år som söker en 
eller flera killar som vet vad killar kan 
göra. Vi är bi:de aktiva och passiva. 
9704-61 

STOCKHOLM 
Vältrimmad idrottskille, 30/171162, ser 
bra ut, positiv, något blyg söker dominant 
kille for upplärning (oerfaren) inom aga, 
s/m, disciplin, m.m. Söker helst kille i 
samma ålder eller yngre som gillar att 
uppfostra. 
9704-62 

Kille, 321170/65, passiv söker man, 26-40 
år, aktiv, välutrustad. Fotosvar från 
Västsverige besvaras forst. 
9704-63 

Ung kille som söker en man, svara till 
medelålders kille över 50-åren for trevliga 
träffar. Du slank, fräsch, mellan 18-24, 
fräsch, kåt med utputande häck. Gärna 
feminin och boende i Västsverige. 
9704-64 

SVEA-OCH NORRLAND 
Smisk på stjärten utdelas till olydiga 
gossar i lagom ålder. Skriv om dina 
drömmar i detta häftiga ämne så rar vi se 
vad som kan göras. Sträng och bestämd 
man, 43 år tar gärna hand om dig. 100% 
diskretion. 
9704-65 
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SVEALAND-S.NORRLAND 
Spank me, sir! 41-årig jeanskille. 180/82 
söker man som kan daska upp min 
rumpa röd och fin. Har viss erfarenhet, 
och längtar verkligen efter att få mig en 
omgång. Kommer till tig i tajta jeans, 
ivrig till tusen. 100% diskretion. 
9704-66 

Fräsch, maskulin man, bra utseende, 44. 
god ekonomi söker snygg/söt kille, 16-22 
for sköna stunder i hemlighet. Jag är lätt 
bs, och du är nyfiken och k t. Gärna 
brevväxling forst. Foto inget hinder. Full 
diskretion. 
9704-67 

STHLMIHELA LANDET 
Grova armar med breda läder- och klock
armband! Skriv till en fetischist, 
421184175/20. tänder också på mc-jackor 
och hjälmar av 50/60-tals modell. Hör av 
dig. 
9704-68 

STOCKHOLM 
Söker en kille, 15-25 år som likt jag är 
"liten i byxan". Jag är 45/172113, lugn, 
ärlig och gillar att se sport - har bra 
videos. Vill ta hand om dig, vad gillar du? 
Hör av dig snabbt så vi kan träffas ostört 
hos mig i Sthlms city . 
9704-69 

VÄXJÖ 
29-årig student söker homo- och bisexu
ella killar från hela landet for kompis
relationer - inget djupare - med sex. Du 
är högst 35 år, schysst, vanlig kille 
spontan och fordomsfri när det gäller sex. 
Jag söker killar som gillar sex precis som 
jag - jag har ganska stora behov - men 
som jag också kan trivas ibop med. 
9704-70 

GÖTEBORG 
Du: kille/man med stor kuk (gärna svart) 
som gillar sug och knull. Det blir vår 
hemlighet. Hs el bs, gift el ogift. Jag är 
lång och smal, välutrustad, ser bra ut, vet 
hur du ska fä det skönt. Skriv! 
9704-71 

MELLANSVERIGE 
Fräsch, äldre man söker pigga, glada 
killar for trevliga träffar. Gillar även 
udda sexlekar. Seriösa, ärliga svar, tack! 
9704-72 

Jag, 40 år söker mycket välutrustade 
killar. Jag vet att ni finns, helst i 
stockholmstrakten. Ålder oväsentligt, 
huvudsaken är att ni är friska och god 
vän med tvål och vatten. Själv gillar jag 
massage med diverse oljor. Tränar ganska 
mycket, ser ganska normal ut. 
9704-73 

GÖTEBORG 
Vill du strippa och runka när jag, 
maskulina och fräscha, oerfarna grabb 
tittar på?. Min fantasi är kanske udda, 
men spännande. Jag sitter påklädd och 
iaktar dig när du tillfredställer dig själv. 
Vill ej delta, bara titta och kommentera. 
Vill också se två killar älska. 100% 
seriöst. Foto. 
9704-74 

Jag söker mycket välutrustade killar/män 
for sex, utseende egalt, men gärna foto. 
Helst stockholmstrakten, samt frisk och 
ren. Tycker väldigt mycket om massage 
med div. oljor - både att ge och ta, men 
själv är jag inget proffs på att ge. 
9704-75 

STHLMIHELA LANDET 
Kille, 27/180n6, välutrustad, muskulös 
och slät vill träffa en bra kille, 25-30 år 
på lika villkor. Du ska också vara 
maskulin, tränad, rökfri, se bra ut, vara 
lugn och trygg, och gärna ha 
intellektuella intressen, som jag. Gärn 
fotosvar som returneras. 
9704-76 

STOCKHOLM 
Jag är en välutrustad kille, 38/180n5 som 
gillar ff och di! dos. 
9704-77 

Snygg kille, 211172156, mörkblond, 
maskulin, lugn och kramig. Känner mig 
ensam och vill vara din vän. Söker en 
snygg kille mellan 15 och 21 år som är 
oerfaren och älskar romantisk musik. 
Längtar efter kärlek. 
9704-312 

GöTEBORG 
Fräsch, maskulin grabb 19/192188 tänder 
på fötter. Vill du slicka & smaka på mina 
efter en dag i timberlandkängor? Jag vill 
gärna testa hur det känns när en masku
lin kille slickar mina fötter. Kanske jag 
slickar dina fotter om du vill. Är frisk & 
diskret. Har tjej . Fotosvari 
97o4-201 

STOCKHOLM 
Lång, söt, kurvig 19-årig bs tjej med 
pojkvän söker vacker bs tjej runt 20 for 
skön sex och ett trivsamt forhållande 
utan krav. 
9704-202 

Bs sililmskille, 441179/84 (ser ut som 34, 
mentalt 24!). Maskulin, muskulös, tränar 
hårt 2-3 ggr/vecka. Söker yngre som är 
intresserade av naturen, träning och 
krogen, men inte av gay-svängen. 100 % 
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CJPEN EVEI=!VDAV 
12-SEX 

~r~J·s . 
C ä y lin 
kontaktlinj <" för homo (!Ch b'scxu<"lla! 

0712-90690 
IUHminl 1arav !O öre girtill RFSL:s IIlV/Aids arbttr 

Nu med automatisk 
sv a r s- u ppri ngn i n g! 
Annonsera pä 6103240,kod Il 
IRFSL H(>~ ;GO !iiJ 26 StodJ!cl!iJ 

ENSAM IKVÄLL 1 
Slå en signal istället 
Här kan Du välja bland massor av trevliga 
killar att snacka med. Du väljer helt själv ... 

0712-23337 
1071 nummer 4 55 kr mlnl 3 NET, Bn1 92002, 120 06 STHLM 
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712-
0111 

4,55 pr. min 

Ring vår One 2 One-tjänst där datan slumpvis kopplar inop dig · 

med en samtalspartner för en privat pratstund! När helst du vill 

byta samtalspartner så trycker du bara O på din telefon! På ett 

nytt och spännande sätt kan du finna en ny vän elm~~ox 23056 

partner, eller bara få en trevlig pratstund. 114 35 Stockholm 

diskretion. Flickvännen skulle inte forstå. 
9704-203 

GBG/STHLM 
Chiao! Jag är en italiensk kille på 25 år, 
slank, mörkhårig och mörkögd. I sep
tember tänker jag komma till Sverige for 
att plugga på universitetet. Därfor söker 
jag nu nya kompisar (killar el tjejer) 
under 30 år. Intressen: bio, böcker, resor, 
musik, gå på fik och mat. Svara med foto. 
9704-204 

ENGLAND 
I am 36 years old, tall, medium build, 
tanned body, dark hair and eyes, told 
attractive, genuine and very loving. I seek 
gay mates for meetings and relationship. 

AMI GO 
SKANDINAVIENS 
ST0RSTE GAY SAUNA 

ÅBEN fra kl. 12.00 til oa.oo 
STUDIESTR~DE 31 
1455 K0BENHAVN 

POPPERS 
60,00 dkr pr stk 
plus forsendelse. 

Skandinaviens st~rste 

udsalg af poppers!! 

10% rabat ved 10 stk .. . 

25% rabat ved 100 stk .. . 

postorder: NIO, 
Studiestrrede 31 
1455 Kebenhavn K 
Fax 33254258 

FAX 33152028 

. " "TILLB 
UTHYRNING 

ravolt 
Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

Måndag-torsdag 11·22, fredag 11-20, 
lördag 12-18, söndag 14·19. 

Tel. 08-643 79 so 

LIVE 
COMPLETELY 

UNRESTRICTED 
CHATWITH 

HOTGAYGUYS 
AROUND 

THEWORLD 



Can accomodate. 
9704-301 

Portuguese. 
9704-303 

söker universitetsutbildade, icke-rökare i 
Skåne - hög ålder OK ! Skriv på svenska. 
9704-304 

Brazilian, (hairy) male with Span.ish look, 
36/180/90, back in Europe for studies 
(Sept. 97), romantic, sincere, frank, 
n/smoking, nleffeminate, looks for like-

minded soul-roale in the shape of a blond 
beauty with blue eyes, intellectually
minded, caring, patient for developing 
friend-, relationship. 
9704-302 

Weil educated, 33/175/60, Cuban, white, 

brown hair and eyes, masculine, 
attractive seeks true male-friends. l'm 
down to earth, discreet, loyal, tender, 
honest and responsible. Into sports, beach 
and entertainment. Can offer 
accomodation in Havana. Write in 
Span.ish, English, Russian, French or 

Snygg, snäll och kulturintresserad kille 
runt 35 med sans for språk, litteratur, 
klassisk musik, konst, teater, bio, resor 
och promenader på stränder och i natur 

SWEDEN 
Good-Jooking Swede wants to meet 
handsorne men outside Sweden. Serious 
friendship wanted, maybe mutual visits? 
Me: 19/181/82 dark hair with green eyes 
and model-look You: tall and muscular, 
with more interests than two in bed. 
Write about yor fantasies. Photo is 
necessary, nude if possible. 

CHRIS' FILMS 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DKR 98_-
Bcsläll :32-sidors färgkatalog pii KJNIKJ
byxorna. finns både simbvxor och under
kiäddcr, genom au siindn. med en 20 kr ocdcl, 
sa. m l skriva nogranm ditt namn orh adress. 
s:a sänder vi clig kalalogen omgiieoJr. 

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

Bcslällning: J)rcssman 
Box 202 
111>74 Slockholm 

HAGA VIDEO 

MIXED FILMS NONSTOP 

ALLA DAGAR 
11-06 

ENTRE 
50:-

ENGELSBORGVEJ l , l 

HAGAGATAN 56, 33 55 44 
DK - 2800 LYNGBY DANMARK 

TEL + 45 45 93 54 30 
FAX + 45 45 93 92 25 

Jag är 35 år, vältränad, kortsnaggad och ganska 
dominant kille som gillar att träna hårt. Jag söker en 
vältränad byggarkille, eller liknande mellan 30-40 
år, som kanske vill bli min träningskompis eller mer. 
Jag uppskattar framförallt ärlighet och öppenhet hos 
dig. Gärna förhållande om det känns bra. Vi hörs
hej 
2037 

Hej jag är en 37-årig kille frln Norrland som söker 
killar som är seriösa, och roliga. Som man kan 
umgås med. Jag är 178, väger 76 kilo, mörkblond, 
ser bra ut, frisk, jobbar i Stockholm, men har ingen 
bostad för tillfåiJet, så det söker jag om det är någon 
som vet av det, någon lägenhet/rum, så får ni gärna 
höra av er- jag är i ganska akut behov av det. Men 
jag söker en kille al! umgås med. Lämna ett 
meddelande så kan vi höras mera. 
2038 

Schysst, vältränad 30-årig bs-kille, söker aktiv, 
diskret kille i Stockholm. 
2040 

Hej -jag är en bs kille på 22 år som söker andra bs 
killar som gillar strumpor och är strumpintresserade 
- hör av er. Hej då. 
2041 

Tjena -jag är en man på 31 år som kommer från 
Pakistan, mörk, bruna ögon., 178 lång väger 
omkring 76 kilo. Söker en kille som är dominant och 
gillar mycket hårda tag. Jag är helt passiv. Hör gärna 
av dig jag är jätteseriös. 
2042 

28-årig kille i Stockholm med bra utseende, söker en 
välutrustad, maskulin man för spännande träffar. 
Ålder och nationalitet utan betydelse. 
2046 

Hej jag är en 27 årig kille, 190 lång, väger ca 70. 
Mellanblond, gröngrl ögon. Söker en kille mellan 
20-25. Hör av dig. 
2050 

Jag är en ung, söt, smal, långhårig pojke i 

Uppsalatrakten . Bisexuell, oerfaren när det gäller 
män. Jag skulle vilja träffa en äldre man, en 
läromästare som kan lära upp mig. Lämna ett 
meddelande. Hej. 
2051 

Hej jag heter Magnus och är 24 år. Jag bor i 
Stockholm. Jag är en mycket undergiven kille och 
jag söker dig maskulina kille, gärna invandrar
bakgrund, som gillar att dominera. Hör av dig. 
2056 

Jag hade annonsen 2010. Jag skulle säga till Magnus 
som svarade på den att du glömde lämna ditt 
telefonnummer - hör av dig igen och lämna det sä 
jag kan kontakta dig. 
2058 

Hej - här har ni en 30-årig kille, snygg, vältränad 
som tränar ungefar 5 gånger i veckan. 180 lång och 
76 kilo. Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med 
likadana killar så att man kan träna ihop. Jag bor i 
centrala Stockholm. Hej då - vi hörs. 
2061 

Hej jag är en kille fr'dll Argentina som är 23 år. Är 
passiv. Är 170 lång med svartlockigt hår, väger 
ungefar 65 har gråa ögon. Solbrun frän solarium. Jag 
söker dig aktiva kille, gärna invandrare, gärna 
Mellanöstern, men även svenska killar. 
2062 

Hej jag är en 28 årig kille, 186 läng, väger 76 kilo, 
mörkblond, blåa ögon, ser bra ut. Letar efter en 
fargad, gärna vältränad kille för spännande träffar. 
Kul om du är välutrustad också, det sätter ju extra 
krydda till tillvaron. Så känner du att detta är något 
för dig så hör gärna av dig så ringer jag upp. 
2065 

Vi är ett stabilt killpar i Stockholm. 34 och 52 år. Vi 
söker en seriös och schysst kille 25-40 i 08-ornrådet 
för regelbundna träffar. Nationalitet spelar ingen roll 
men du bör vara aktiv. Helst är du bs och gärna 
hårig. Själva är vi inga fotomodeller men vi är 
erfarna och trevliga. Vi hoppas att du hör av dig. 
2066 

Tjena jag är en kille på 33 år i Göteborg. Jag söker 
manliga killar som är aktiva. Jag är fräsch och 
vältränad. Hör av dig. Hej då. 
2069 

Tjenare -jag är en aktiv kille på 30 år i Stockholm. 
180 lång, väger 67 kilo, mellanblond med blå ögon. 
Söker bredaxlade, håriga, vältränade män upp till 40 
år som är passiva. OK hör av er. 
2071 

Välutrustad aktiv, kille/man sökes av 28-årig kille 
som bor strax norr om Stockholm. 184 läng ljus med 
mycket bra utseende. 
2072 

Hej jag är en kille i Malmö, 30 år, som söker en 
master. Jag är passiv och undergiven. Hör av dig vi 
syns snart. 
2073 

Hej, jag heter Andreas. Jag söker någon i Malmö 
eller i Blekinge. Jag är 160 och har brunt hår och 
bruna ögon - väger si så där 50 eller 60 kilo. Jag 
söker någon mellan 18 och 39 år. Ni kan väl höra av 
er. Hej. 
2078 

Snäll ungdomlig 51-årig Uppsalakille söker kontakt 
med hs-killar helst i Uppsala eller Stockholm. Du är 
smal och max 30 år. Själv är jag 184 läng och väger 
64 kilo. Du får gärna vara av asiatiskt ursprung eller 
fargad. Nationaliteten spelar emellertid mindre roll , 
huvudsaken är att du är ärlig och frisk. Jag är helt 
oerfaren men har lätt för att lära mig. Mina intressen 
är bland annat musik, film. att teckna och måla. Är 
du intresserad så hör av dig så att vi kan hitta på 
något kul tillsammans. 
2082 

Hej -jag är en kille som bor i Stockholm som skulle 
vilja träffa en kille/man. Jag tycker om att ha på mig 
strumpbyxor. Hoppas det går bra. 
2083 

Hej jag är en snygg, vältränad, hiv-negativ kille på 
33 år, 187 läng, 82 kilo. Söker andra vältränade 

9704-309 

Two nice, German guys, 41 y.o., 
moustache, short hair, uncomplicated, 
into denim/leather, but no hard stuff 
would like to get in touch with nice 
guys/couples from Seandinavia to 
exchange eMail, visit and maybe more. 
9704-310 

Jag är en rysk kille, 27/182/75, mörkblond 
och blåögd. Utexamenerad på GH och 
läser fornärvarande juridik. Jag är 
oerfaren på homosexuella forhållanden 
men min högsta önskan är att få kontakt 
med en sensuell, mogen, forstående och 
ansvarsfull person for ett varaktigt 
forhållande. Svara gärna på svenska eller 
engelska. 
9704-311 

ÖVRIGT 
Har lesbiska p-rullar till forsäljning, 50:
/st., ev. byte mot avancerade nakenfoton 
av båda könen el. annat forslag. 
9704-501 

STOCKHOLM 
Jag är en kille som gillar att strippa och 
visa upp mig naken. Gärna for fler än en. 
9704-804 

Kille i Stockhol.m söker dig som tänder på 
nakenfoton och video. Har ca 400 st 
bilder. 100% diskretion. 
9704-805 

killar och par för sköna träffar. Ni skall vara mellan 
25 och 40 år. OK - hej. 
2085 

Hej-jag är en smal och fr'.isch kille på 29 år som bor 
i Stockholm. Jag har brunt hår och bruna ögon och 
ser bra ut. Jag söker yngre killar från hela Sverige 
som är under 20 år och som är smala, fräscha och 
nyfikna på det här med killar. Jag är snäll och 
trevlig, ärlig, pålitlig, frisk, renlig och ja - en kille du 
alltid kan lita på. Det vore jättekul om du kunde 
höra av dig. Lämna namn, telefonnummer och en 
telefontid så hör jag av mig. 
2089 

Kille i 40-årsåldem i Södertälje. Söker aktiv man. 
2090 

Tja, Jonas heter jag och är en 27-årig vältränad bs
kille med bar utseende. Jag är blond, 180 väger 72 
kilo ser bra ut. Jag gillar idrott och resor. Jag söker 
likasinnade killar mellan 18-27 år för vänskap och 
seriösa träffar. Hoppas ni hör av er. 
2094 

Hej jag är 29 år, vältränad, 168 lång, väger 60 kilo. 
Mörkhårig, bruna ögon, brun hy, ser maskulin ut. 
Gillar att träna, åka slalom, resa, simma. Jag söker er 
mellan 28-38 år som är aktiva för träffar och för att 
umaås med 
HeJ'då. . 
2095 

Hej -jag är en söt kille på dryga 30 frln 
Mellansverige. Jag är före detta dansare. Söker en 
likasinnad kille frln 19 år- gärna själv dansare. Hör 
av dig. Hej . 
2097 

Hej, jag heter Magnus och bor i Göteborg. Är 193 
lång, blond och gröna ögon, väger 85 kilo och är 23 
år gammal. Skulle gärna vilja träffa en man, inte 
äldre än 30, vältr'ånad, välutrustad och med lite sinne 
för humor. Gärna invandrarkille, skulle vara trevligt, 
dominant eller i alla fall aktiv. Hej då. 
2098 
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