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HIR FINNS 
D TTQ 
mcKHOLM: Extend, Östgötag. 55, Clue Clot-

Birger Jarlsg. 24 

Pensionat Oden, Odeng. 38, Chokladkoppen, 

St:ortorget, Subliminal Sound & Stuff, St Paulsg. 

16. KalsongHörnan, Regeringsg. 71, Lava, Kultur

huset, Sverigehuset, Hamng., Amici Mini Cafe, 

Koruhamnstorg 61, Garage St Eriksg. 35, Stiletto 

Sboes St Eriksg. 19, Moderna Dansteaternfl'ea

ter Galeasen, Torpedverkstan, Skeppsbolmen, 

Z-TV, Västmannag. 44, X-ist 'l)ejforum, Kungsg. 

65, Cafe Gorm och Form, Gästrikeg. 2, Oliven, Vi

kingag. 7, Greken, Tuleg. 27,Aitize Boutique, 

Grev Tureg. 21, Agora Bokhandel, Smålandsg. l, 

London W8, Odeng. 89, Blå, Drottning. 88, Tinta

rella di Luna, Drottningg. 102 Soot, S:t Eriksg. 88 

& Bondeg. 46, Cafe Dick Farmer, Drottningholmsv. 

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

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

makarg. 99, Baccio, Tomtebog. 22, Planet Rythm, 

St Eriksg. 17 Panini, Birger Jarlsp. Diesel, 

Kungsg. 3, Jus, Birger Jarlsg. 22, D Bar, Birger 

Jarlsg. 35, RFSL Huset/Rosa Rummet, Sveav. 57, 

Format, Anriralitetsbuset, Megastore/Puh, Drott

ningg., Bistro Boheme, Drottningg. 71, Blue Fox. 

Gamla Brog. 27, C.U.M. Klara Norra Kyrkog. 21-23, 

Hotellcentralen, Centralstation, Make Up Cen

ter, Drottningg. 77, Blanco Negro, Drottningg. 85, 

Patricia, Stadsgårdsk. 152, Tempel Bar, Agneg., 

F1ap Bar, St Eriksg. 56, Hairflight, Scheeleg. 56, 

Revenge/Sunmaid, Svarvarg. 2 Bitch Girl Club, 

Kolingsborg, Honky Dory, Jakobsbergsg., Di se, 

Malmskillnadsg. 45,2 Plan, Malmskillnadsg. 47, 

Salong Tidlös, Rådmansgatan 50, Presscenter, 

Gallerian, Hamng., Babs kök och bar, Birger 

Jarlsg. 37, Lilla läsesalongen, Kulturhuset, Ser

gels Torg 3, Trampolin, Holländarg. 11 Noaks 

Ark, Drottningg. 61, Spisa Hos Helena, Scheeleg. 

18., Secrets, Tuleg. 22, Nitty Gritty, Jakobs

bergsg. 11 & Stora Nyg. 15, Kafe 44, Tjärhovsg. 44, 

Märtas Cafe, Kocksg. 28, Pest, Östgötag. 39, Cafe 

Svart Kaffe, Södennannag. 23, String, Nytorgsg. 

38, Velvet Video, Bondeg. 46, WC, Katarina 

BangiÖstgötag. Bannas Deli/K, Skåneg. 59 Ban

nas krog, Skåneg. 80, Pet Sound, Skåneg. 53, Blå 

Lotus, Katarina Bang. 21, Kvinnohuset, Bleking

eg. 67b, Spisen, Bondeg. 54, Smink & Perukma

karn, Bondeg. 48, Pan & Coffee, Katarina 

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

se Homsg 68, Sjögräs bar, Timmennansg. 24 

Klubb Häktet (Bysis) Hornsg. 82, Side Track, 

Wollmar Yxkullsg. 11, SLM, Wollmar 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, SöS, Läder

verkstan, Rosenlundsg. 30a, Crime, Borgarg. 6, 

BHUS, Vanadislunden, Hjärter Dam, Polhemsg. 

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

Videobolaget, Åsög. 123, Revolt Shop, Nytorgsg. 

2la, Manhattan, Hantverkarg, 48, Soho Shop, 

Birger Jarlsg. Eros Video, Hornsg. 67. US Video, 

Regeringsg. 76. Blue VlSion, Fridhemsg. 46. Stu

diR~_rorrlandsg. 26. Kino, Döbelnsg. 4. 

GO l toORG: Frank's Coffee, Kungstorget 10, 

OJI, Vasag. 22,Fältenheten/Freeway, Nordstan, 

Leche, Grands Festvåning, Shock, CityPassagen 

11, Gretas Bar & Kök, Drottningg. 35, Rosa Pan

tern, Erik Dablbergsg. 14, Secrets, Drottningg. 21-

23, Nemo, Bellmansg. 9, Balagan, Magasinsg. 7b 

Touch-Hellman, Esperantoplatsen 7, 

Skivhugget, Masthuggstorget 2, Volt, Fredsg., 

Kondomeriet, Trädgårdsg 6, Krasnapolsky, 

Storg. 41, Salong It, Sheraton, Pressbutiken, 

Drottningg. 58, Polhems spel och tobak, Pol

hemspl. 3, Fiorucci, Val\g., Bengans skivaflar, 

Stigbergsg. l, Barbarella, fjärde Långg. 6, Spiral 

Trax, City Passagen, Kallufsen, Nordhemsgatan 

31, Cahjo Huset, Andra Långg. 3, Blue Video, 

Andra Långg. 32, Nyhavn Shop, Lilla Drottningg. 

3,VideoLook,Andra Långg. 16, PG-Väst, Nord

hems'i-.~· G'!;r J!!i.!san, Sahlgrenska Sjukbuset. 

MALMU/SUNE: Restaurang G, Gustav 

Adolfs torg, Star Bar, Wallmans salonger, Gryo

bodg. 16, Indigo, Monbijoug. 15, 4:an, Snapperups. 

4, Taböo, Södra Förstadsg., BoA, Fersens v. 4, 

Dansstationen, Norra Vallg. 28, Kosmopolitan 

cafe, Djäk:Öeg. 7, Panora, St Gertrudsg. 4, Retro, 

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

13, PG Syd, Söderg., RFSL-Rådgivningen, Drott

ningg. 30, stadsbiblioteket, Regementsg. 3, Spot, 

St. Nyg.33, MAS, inf.kliniken, Förstadsg. 10, Roo

seum, Gasverksg. 22, Cafe Konsthallen, St Johan

nesg. 7, Bagericafeet, Saluhallen, Hipp, Kalen

derg. 12, Fakiren, N. Vallg. 4, Skolg. Ölcafe, s. 

Sko!L43. 

LUll U Restaurang Finn, Mårtenst. 3, stortor

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

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

• 
A 

RFSL-rådgivningen i Stockholm på 
dina villkor sedan 1986! 

. , 
• 

kun~~- 2b, Te~ers, Sandg. 2. 

HU;a NGBOHG Empire, Pålsg. 1, stadsbiblio

teket, Bollbrog. l Erocenter, Jämvägsg. 27 Kos

mos, Furutorpsg. 73 . Hilda's Cafe, Kungsg. 16, 

K&Co Cafe, Nedre Långvinkelsg. 9 

KOPENHAMN: Sebastian, Hyskestrrede. 10, Ge

omarlix, Rådhusstrrede 4, Cnu Leather, Studies

trrede 29, Mter Dark, Studiestrrede 10, Ami go 

Sauna, Studiestrrede 31, LBL, Teglegårdsstrrede, 

Babooscbka, Turemsg. 4, Krasnapolsky, Vesterg. 

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

Voldg. 2, Can Can/Wby Not, Mikkelbryggergade 

11, Centralhj!lrnet, Kattesundet 18, Cosy Bar, 

Studiestrrede 24, Masken Bar, Studiestrrede 33, 

Men 's Bar, Teglegårdsstrrede, Pan Disco, .Knab

rostrrede 3. Street Dance Records, Vesterg. 17 

UPPSALA: Salong lijell, Timmennansg., Skiv

börsen, Svartbäcksg., Hugos Kaffe & Deli, Svar

bäcksg. 21 CD-fyndet, St Olofsg. , Cafe Mumrik, 

Kungsg. , Presscity, Drottningg., stadsbibliote

ket, Svartbäcksg. RFSL, Svartbäcks g., Ungdoms

hälsam, Kungsg. 25. Cafe Genomfarten, Drott-

ningg., Ungdomens Hus, Svartbäcksg.,Uppsala 

studentkår, Övre slottsg. 7, Stockbolms nation, 

Drottnill.§:· (onsd. gaystudentgruppen FUGS). 

LINKOriNG: Cafe Ahsalon, Åg. 55, Steves Ca

fe, Åg. 39, Chiccolata, Hantverkarg. l, Cafe Sies

ta, Stora T. 3, People, Platensg. 5, Get Back Re

cords, ~latensg. 8, RFSL, Nyg. 58. 

RFSL -lOkalerna i Norrköping, Jönköping (även 

Presscompagniet och Nyfiket i Kulturhuset) 

Skövde, Sundsvall, Östersund, Växjö, Trollhättan, 

Umeå, (även Hamnmaskinen cafe, Västra 

strand g. 4, Voodoo, Storg. 38) Borås, Vätterstad, 

Kristianstad, Eskilstuna (även Mälardalens Folk

högskola, Ungdomsmottagningen och Infek

ti!>nskliniken), Piteå, Örebro (även gaystudenter

na), VISby, Luleå, Gävle, Västerås, Värmland (Karl

stad), Kalmar. 

För unga på väg För dig i gymnasieålder 

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. 

e-post: radgivningen@rfsLse 

Måndag 6 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, Jonas eller Sofia, 08-736 02 19 eller mej la : 
jonas.scbild@rfsl.se Välkommen! 

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, ons ll-13 eller 08-20 90 20 vard 8-10. 

För dig som vill tala 
med en kurator 
Kuratorer med tystnadsplikt. 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män samt 
rådgivning per telefon. 
• Homo- och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
Förtidsbeställningochinformationringmåndag-torsdagl0.00-11.00. 
Ann och Johan, 08-736 02 l O ellermejla: jo han. wikstrom@rfsl.se 
Välkommen! 

Gaygymnasisterna möts på Hyllan på Hust, Sveavägen 57, 
31 mars och 28 april klockan 19. Hit är alla som går på gymnasiet 
eller är i gyronasieålder välkomna . 

För dig som vill tala med någon 
RFSL Stockholm har två telefonjourer. Gay-jouren är öppen för 
alla kvinnor och män varje dag 20-23 på nummer 08-31 00 18. För 
dig upp till26 finns dessutom Linje 59, som är öppen måndag
torsdag 19-22 på nummer 020-59 59 00. 

För män som har sex med män 
Nu är det äntligen dags förutskick till våra komdonprenumeranter 
igen. Du som bor i Stockholmsområdet kan också få gratis 
kondomer hem i brevlådan . Ring till Pablo, 08-736 02 19, eller 
mejla pablo.levia@rfsl.se. Välkommen! 

Dessutom 
Vi bedriver också skolinformation, telefonrådgivning, prevention
sarbete och stödverksamhet. Och har föredrag, debatter, 
studiecirklar och evenemang. Hör av dig om du vill veta mer! 
08-736 02 12 eller stockholm@rfsl.se Välkommen! 
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VENTIL · 
4 JONAS, MARK & MARDI GRAS 

Alfa Sierra-plutonen i Bosnien tyckte så mycket om Jonas Gardell och 
Mark Levengood att de döpte sina två pansarvagnar efter sina favvo
homos. Jonas & Mark svarade med att spela in en skiva. Lill Marit tol
kar Elvis och lockar flygplanslaster av svenskar till Kristiansand. I Est
land har första stora gayklubben öppnat. RFSL har blivit med kvinnlig 
ordförande - Christine Gilljam. Till på köpet är hon äldsta ordföranden 
hittills. Sympatiska Ulf Eliasson har gett ut en CD med skönsång och 
tjejböcker visar sig passa bra även för grabbar. Mardi Gras har varit i 
Sydney och vår utsände trivdes i värmen. 

PROFIL 
13 CALLE NORLEN-EN DOLDIS 
"J ag firar 10-års jubileum som bög i oktober. Då har jag levt 10 år som 
hetero och 10 år som bög - så då ska jag ha en utvärdering om vad som 
var bäst, skrattar han. Allvarligt talat kanjag faktiskt sölja attjag al
drig fick vara ung och kär. Det är verkligen en sorg. Det är väl därför jag 
fortfarande beter mig som en 14-åring''. Anders Öhrman har träffat 
Calle Norlen - en av Sveriges mest populära och heta doldisar. 

25 GAYG.AMES l AMSTERDAM 
Temperaturen stiger i Amsterdam inför tidernas kanske största evene
mang för bögar och lesbiska - Gay Games. Registreringen för deltagande 
stänger den 31 april, och man är redan nästan uppe i maxantalet 15 000 
deltagare. Men även den som inte utövar någon idrott får stort utbyte av 
ett besök i Amsterdam under Gay Games-veckan: För första gången sat
sar arrangörerna lika mycket på kultur som på sport. Bengt Åkesson 
har besökt Amsterdam för att kolla läget inför årets stora sporthändelse. 

12 PERSONER&KRUKVÄXTER 
Nu är det vår! Det är dags att plantera om blommorna, att sätta lökarna 
i trädgården och att så fröna. QX raggade upp fyra personer från gay
klubbarna i Stockholm för att prata krukväxter. Och så har vi pratat 
med Nicklas Jensen som är svensk mästare i blomsterbinderi. 

14 MUSIK 
Ricky Martin har varit i stan. QX har träffat den Puerto Ricanske snyg
gingen. Dessutom nya skivor med Davina, Kylie Minogue, Aretha 
Franklin, och Sophie Zelm.ani med flera. 

26 FILM 
The Lady Chablis har blivit hela Amerikas favorittransa, nu är hon ak
tuell i filmen "Midnatt i ondskans och godhetens trädgård". Lukas i 
"Skilda Världar" får en strulig vecka 14 och hela veckans TV-måsten. 

MOBIL 
20 STHLM, 28 SKANE, 16 GBG 
Flatklubben Leche i Göteborg har firat tre år och i Malmö firar snart In
digo dubbla antalet år. Kändisarna flockades för att se 33 centimeter 
glädje och det är partyhausse under påsk i Stockholm - boka tågresa re
dan nu! Det blev rejält med party när BarnBarn öppnade - Malmö är 
verkligen hettjust nu ... boka tågbiljett dit med! Nalle Knutsson ger ett 
litet tips till dig som vill gå i hans skola .... 

PUSS 
32 RADANNONSER 

/ 

Winston och John sitter sedan tre år i samma fängelsecell. Den ene dömd till livstid den andre till tio år. När 
Joh skall friges sätts deras relation och situation på s in spets. Athol Fugards pjäs Ön har regisserats av Alejan
dra Vivaneo och spelas av Robert Jelinek och Johan Bössman inom Teater DeVill. Premiär var den 25 mars. Fö
reställningen ges på Teater Galeasen, Slupskjulsvägen, Hus 103, Skeppsholmen. Efter tre föreställningar har 
man sedan nypremiär i maj. 

Aborterade heteron 
N 

är professorn i praktisk fi
losofi, Tornbjörn Tännsjö 
på DN Debatt den 22 mars 

skriver om selektiv abort och möj
ligheten av att i framtiden be
stämma eventuella anlag för ho
mo- eller heterosexualitet, är det 
en debatt som väcker känslor. 

Hans artikel kan tolkas som 
ett effektsökeri och ett sätt att få 
uppmärksamhet för kontroversiel
la frågeställningar. Artikeln väck
te obehag hos många homosexuel
la i landet. Frågan är dock hur vi 
bör se på debatten. 

FÖr mig handlar den huvud
sakligen om vår och heterosexuel
las syn på homosexualitet. 

Att via genteknik bestämma 
om en person blir homo- eller he
terosexuell är absurt. En eller nå
gra gener kan omöjligt avgöra en 

människas sexuella val. Därtill är 
människans känsloliv för kbmpli
cerat 

Men om så visar sig vara fallet 
handlar diskussionen för oss om 
hur vi använder denna nya kun
skap. I Internet-tidningen Bad
puppy Gay Today diskuterades 
under maj månad förra året hur 
samkönade par med hjälp av den 
nya tekniken skulle kunna tillföra 
bägge parternas gener till ett eget 
barn. Ett barn som enligt genteo
rierna då skulle ha stor chans att 
själv bli homosexuell! Samkönade 
par skulle få möjlighet att gemen
samt föra sina gener vidare, utan 
inblandning av en person av det 
andra könet. 

Diskussionen förs naturligtvis 
på en lätt skämtsam nivå - men i 
grunden ligger allvaret. Istället 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

för att instinktivt förutsätta att en 
eventuellt homosexuell gen hos ett 
foster, skulle motivera föräldrar 
till att ta abort, kan dagens homo
sexuella se positiva möjligheter. Vi 
kan välja att föda barn som bär 
denna teoretiskt existerande ho
mosexuella genen. 

Debatten som Tännsjö tar upp 
och inte minst reaktionerna på 
den handlar för mig om vår själv
syn. Vi kan självsäkert säga att 
även vi har egna val. Och vi behö
ver inte för
utsätta att 
foster som 
bär på en 
homogen, 
automatiskt 
skulle abor
teras. 
Jon Voss 

Telefon: 08-7203001, 070-467 60 58, Fax 08-7203870 
web-sida: http://www.qx.se '~ .. 

~~ 
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Christine Gilljam valdes till ny ordförande i RFSL. Den första kvinnliga 
ordföranden sedan början av 70-talet. 

Il i1: l* l~ j) CHRISTINE TAR OVER RFSL 

V id RFSLs kongress i Malmö 
20-22 mars valdes Christi
ne Gilljam, 42 år, till ny 

ordforande. Det är forsta gången 
sedan böJjan av 70-talet som for
bundet har en kvinnlig ordforan
de. 

-Jag hoppas jag kan inspirera 
inte bara kvinnor, utan även de 
som var aktivister på 70-talet att 
det går att komma tillbaks, säger 
Christine. 

Christine är den äldsta RFSL
ordforanden genom tiderna. Hon 
var med om att starta RFSL-Mal
mö 1978, lämnade aktivistlivet 
men kom efter en tid tillbaks till 
forbundet. 

- Idag tycker jag det fungerar 
mycket bättre inom RFSL, , säger 
ho~. Jag hoppas att de som lämna
de aktivistlivet, skaffade sig som
marstuga och etablerade sig i ar
betslivet, kan ta fram en aktivistg
nista nu igen. 

Christine Gilljam har fyra 
frågor hon vill prioritera i sin nya 
funktion. 

-Dels hiv-preventionen som 
med de nya bromsmedicinerna 
satt oss i ett nytt läge, säger hon 
och berättar irriterat hur signaler 
om nedskärningar i preventions
arbetet nu märks tydligare. Och 
att det råder oklarheter om ansva
ret for aids-arbetet 

- Speciellt här i Malmö där 
kommun och landsting inte riktigt 
forstått att det är de som har an
svaret numer, säger hon och läg
ger till att det nya läget kräver ny 
pedagogik for att sprida säkrare 
sex-budskapet. 

Våldet mot homosexuella är 
en annan fråga hon vill prioritera. 

4 e QX APRIL 1998 

Järnfort med 1978 då raggarna 
slängde in molotovcodails i klub
ben Gay Houses lokaler, den hän
delse som fick henne att komma ut 
och engagera sig, tycker hon vål
det är allvarligare idag. 

- Det är ideologiskt motiverat, 
säger hon, vilket gör det värre. 

Barnfrågan är ett annat vik
tigt område for RFSLs nya ordfo
rande. 

-Speciellt irriterad är jag på 
Laila Freivalds som forhalar den 
utredning i frågan det råder poli
tisk enighet om, säger Gilljam. 

Den fjärde frågan är lagstift
ningen kring diskriminering inom 
arbetslivet, där Christine Gilljam 
ser det som viktigt att pressa på 
så att vi verkligen får en bra lag. 

Privat lever Christine , efter 
13 år i Malmö och Lund, i Stock
holm tillsammans medjournalis
ten Eva Redvall. Hon arbetar på 
Trygghetsstiftelsen med av
veckling och utveckling av perso
nal och tituleras konsulent. De två 
har sommarstuga och bil (men 
ingen båt, säger hon och skrattar) 
och skulle kunna utgöra urtypen 
for en ex-aktivist som lämnat 
kampen for privatlivet. 

- Menjag är och forblir akti
vist, slår hon fast. Ochjag är fana
tiskt intresserad av kryddträdgår
dar. Man kan göra fantastiskt 
gott brännvin! 

Förutom forbundet och arbetet 
är det Eva och sommarstugan som 
gäller - och kryddväxterna. 

-Är man flata och över 40 
måste man ha kryddträdgård, 
konstaterar Christine Gilljam be
stämt. 

Jon Voss 

IIi~: l~ l~ j) FOLKPARTIST 
PI TOPPPLATS 

F
olkpartiet i Uppsala har 
placerat Jan-Ove Jerrestål 
som nummer ett på kom

munlistan. 
- Jag har fått ett överväldi

gande stöd från medlemmarna att 
axla rollen som forstakandidat, 
vilket ger mig avsevärt bättre möj
ligheter att påverka och ta upp 
frågor som rör gay-gruppen, säger 
Jerrestål. 

Uppsala är ett starkt Folkpar
tifaste, vilket gör att Jan-Ove Jer
restål troligen kommer bli ett av 
stadens kommunalråd. 

Under sina år som fritidspoli
tiker har Jerrestål tagit upp gay
frågor i flera olika sammanhang. 
Han har motionerat om bättre 
skolinformationer kring homosex
ualitet, vilket gav upphov till en 
motkampanj från kristdemokra
ter och Livets Ord. Vid ett annat 
tillfalle fick polischefen i Uppsala 
mottaenskriftligutskällning,fur 
att en polispatrull i samband med 
ett besök på RFSL-lokalen an
setts ha uppträtt olämpligt. 

-Man måste våga ge sitt lilla 
bidrag till gay-kampen, säger han. 
På riksnivå kommer jag via styrel
sen for Homosexuella Liberaler 
se till att liberala kommunpoliti
ker över hela landet under våren 
lägger fram de motionsforslag 
gruppenjobbat fram. 

- På min uppsaliensiskt gay
politiska agenda står, forutom att 
rädda bidragen till RFSL, att be
gära en granskning av kvaliten på 
skolomas sex- och samlevnadsun
dervisning. Kompetensen att ta 
hand om homosexuella elever hos 
skolans elevvårdande personal, är 
en annan frågajagvill uppmärk-
samma. IJX. 

lli1:1*1~j) HOMOHETS 
Pl BAHAMAS 

H 
undratals anti-homosexuella 
demonstranter gick den 8 
mars ner till Bahamas huvud

stads Nassau hamn. Målet för pro
testen var uppgifter om att ett 
kryssningsfartyg med enbart gay
passagerare lagt till. Detta var 
dock felaktiga uppgifter, inget gay
kryssningsfartyg hade anlänt ham
nen. 

Demonstranterna ropade "Räd
da Bahamas" och de krävde nya la
gar som kriminaliserar inte bara ho
mosexuella kontakter, utan även 
träffställen, homosexuella frän att 
inneha regeringsuppdrag och "öpp
na sodomiter". l januari förbjöd re
geringen på Cayman Island ett 
kryssningsfartyg med 900 gaypas
sagerare att lägga till i landet. När 
samma fartyg skulle lägga till i Ba
hamas möttes det av demonstran
ter och tvingades i stormigt väder 
ge sig ut till havs igen. 

Som en respons på händelserna 
beordrade regeringen i London de 
brittiska kolonierna i Västindien att 
legalisera homosexuella relationer. 
De berörda kolonierna är Anguilla, 
Brittiska Jungfruöama, Turks & Cai
cos-öama och Montserrat. Reaktio
nerna på budet från London lät 
dock inte vänta på sig och Anguil
las premiärminister Hubert Hughes 
förklarade att "även om vi är bero
ende av brittiskt stöd, kommer vi 
aldrig att kompromissa om vår 
kristna tro." 

Bahamas premiärminister Hu
bert lngraham kommenterade de 
antihomosexuella utbrottens 
hämndlystnad som "skrämmande". 

Rex Wockner 

I~J[IJIU FILIPPA SATSAR Pl MÄNNEN 

Filippa K lanserar nu sin herrkollektion. Den smakful· 

la minimalism som kännetecknar stureplanstjejers 

favoritmärke kommer att gälla även på herrkläderna. 

- Killar brukade komma in i butiken och fråga efter 

kläder i herrstorlekart det har helt enkelt saknats en 

manlig motsvarighet till våra damkläder, säger Filippa 

Kihlborg och berättar att hon utgår från sin man Patrik 

som är vd i företaget när hon designar kläder för män. 

- Män som är medvetna och klädintresserade men in

te överdrivet fåfänga, förklarar Filippa som 1997 vann 

det prestigefyllda modepriset guldknappen. 

Den första herrkollektionen består av basplagg som: 

ribbade polotröjor, t-shirts och stretchbyxor, men planer 

finns på en bredare linje i framtiden. 

Vågar vi förutspå att Filippa snart har erövrat också 

den manliga delen av det "fina folket". 

f!U:lll~l MUSIK
OCH FILM
HISTORIA Pl 
SAMMA CD 

D en har redan sålts 
i närmare 80000 ex 
i Spanien. Och nu 

finns den snart i Sverige -
filmskaparen Pedro Al
D10dovarssamladefilm
musik. 23 låtar från fil
mer som "Kika", "Kvinnor 
på gränsen till nervsam
manbrott", "Bind mig äl
ska mig" och "Höga Klackar" for 
att nämna några av Almodovars 
storverk. Och det här är helt fan
tastiskt. Det är lika mycket film
historia som musikhistoria. Vem 
minns inte Luz tragiska låtar "U n 
ano de amor" och "Piensa en mi" 
från filmen "Höga klackar". Eller 
hjärtskärande "Puro teatro" med 
La Lupe från filmen "Kvinnor på 
gränsen till nervsammanbrott". 
Låtar som framkallar rysnigar och 
f"ar tårkanalerna att göra sig på
minda. Och ett sådant här album 
är lika mycket till for den spansk
talande som for den som inte kan 

Tomas Hemstad 

böja ett endaste verb. Ett annat 
intressant spår från denna platta 
är Zarah Leanders "N ur nich
taus liebe weinen". 

Pedro Almodovar är 4 7 år, fodd 
och uppväxt i Calzada de Galatra
va i Spanien. Han debuterade 
1980 med "Pepsi, Luci, Bom y 
otras chicas del mont6n" och har 
sedan dess gjort 13-14långfilmer. 
Och det är alltså från 11 av dessa 
filmer som låtarna på detta album 
är hämtade. Ett album som det in
te finns någon ursäkt att inte ha i 
sin skivsamling ... 

-Anders Öhrman 
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En av Alfa Sierra-plutonens pansarvagnar döptes till Mark Levengood och FN-soldaterna tog en 
bild för att sända till Mark och Jonas. Den andra pansarvagnen döptes till Jonas Gardell. 

[ID]] JONAS & MARK BLEV PANSARVAGNAR 
H ur sött får det bli om man räknar på en skala? När svenska Alfa Sierra-plutonen i 

Bosnien kom på plats och funderade kring vilka namn deras pansarvagnar skulle 

få blev svaret de två "kulturhjältarna" Jonas Gardell och Mark Levengood. 

"Tjena Grabbar" skriver plutonens killar i ett brev till Jonas och Mark. "Jag hoppas 
., 

inte att ni tar illa upp att vi använder era namn på pansarfordonen i Bosnien. Trots 

allt går vi under samma paroll: "Vuxna män gör saker tillsammans". 

Nej, nej, Jonas och Mark tog inte illa upp. 

- Vi blev väldigt glada 

och smickrade, säger Mark 

till QX. Detta är en positiv 

homokamp att en uppenbart 

straight grupp killar hyllar 

oss. Det är ett tecken på att 

de rädslor som fanns när vi 

växte upp är borta. 

- Dessutom stärker det 

min sexappeal att ha en pansarvagn uppdöpt efter mig, skrattar Mark. 

Mark svarade med att konstatera glädjen i att det var fredsbevarande styrkor som 

hyllat honom och Jonas. Plutonen och de två lever ju enligt samma motto: "Vifta 

gärna stolt med kanonen men var väldigt försiktiga med vart ni skjuter". 

Ett annat tack för bilderna spelade Jonas och Mark in tillsammans med Rebecka 

Törnqvist, nämligen "Han är min soldat, någonstans i Bosnien" med Jonas favvomusi

ker Kristoffer Nergård som enmansorkester och mixare. "Hans skor är för trånga och 

hans byxor för små ••• " sjunger Mark något kraxigt och Jonas lite mindre kraxigt • men 

så fasansfullt sött så man smälter samman. 

- Ska ni inte ge ut skivan kommersiellt? 

- Nej du, min röst har en viss begränsning vad gäller den kommersiella musik· 

markanden, ler Mark men berättar att han träffat en av grabbarnas flickvän på stan 

som berättade att skivan blivit en hit hos Alfa Sierra-plutonen. · 

Vem vet • kanske får vi höra låten sjungas under EuroPride i sommar, med Alfa 

Sierra Plutonens killar som doa doa kör? -Jon Voss 
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[ij1Ud~:B83 SHARON 
STONE ÄR TILLBAKA 

G öm era ishackor! Sharon 
Stone är efter en stunds 
tystnad aktuell med inte 

mindre än tre filmer: Barry Le
vinsons science fiction film 
"Sphere" med Dustin Hoffman 
och Samuel L Jackson, "The 
Mighty" mot Gena Rowlands och 
nyinspelningen av John Cassa
vetes 70-talsproduktion "Gloria". 

Sharon delade homosexuella i 
två läger när hon spelade bisexu
ell femme fatale i "Basic lnstinct". 

Några tyckte att Sharon var 
en underbar diva - andra ansåg 
att filmen visade upp en helt fel
aktig bild av homosexuella. 

I USA demonstrerade till och 

i Cannes. 

med lesbiska kvinnor 
utanför biograferna. 

Själv säger Stone 
att hon aldrig blev 
kritiserad eftersom 
hon använde medias 
uppmärksamhet e~ 
ter filmen till att tala 
om homosexuellas 
rättigheter. 

Hon är numera 
även frontfigur för 
American Founda
tion for AIDS Rese
arch (Am.FAR) ett 
uppdrag hon tog över 
efter Elizabeth Tay
lor sen hon varit va
rit vikarierande tala
re på en Am.FARgala 

- Många stjärnor skänker 
pengar till välgörande ändamål, 
men de kan göra ännu mer genom 
att knyta sig till saker de brinner 
för, säger Stone till den norska 
gaytidningen Blikk. 

Sharon vet vad hon pratar om, 
hon är även djupt engagerad i 
kampen mot bröstcancer. 

-När jag talade om bröstcan
cer i Washington blev jag tillsagd 
att inte använda ordet bröst efter
som det skulle sändas på ameri
kansk tv, det var som att ge mig en 
osäkrad granat och säga åt mig 
att inte släppa handtaget, jag var 
tvungen att se vad som skulle 
hända så jag inledde talet med att 
säga "han sa attjag inte fick säga 
bröst". 

Tomas Hemstad 

Anna-Lena Lodenius & Per Wiksn·öm 

I:IIl83@il SVERIGE OCH NAZISMEN 

U nder senvintern kom två 
högintressanta böcker om 
Sverige och nazismen ut i 

bokhandeln. 
Dels är det Ingvar Svan

bergs och Mattias Tydens "Sve
rige och Förintelsen". Boken går 
igenom den information som fak
tiskt fanns att tillgå i Sverige om 
den nazistiska terrom mot fram
förallt denjudiska befolkningen. 
Myten om att "vi visste inget" ve
derläggs effektivt. Den som ville 
veta, visste. Dagstidningarna 
skrev utförligt om såväl koncen
trationsläger som vardagsterrom. 

Det som gör boken viktig, men 
också skrämmande, är att just "vi 
visste ingenting" eller "vi förstod 
inte", fortsätter att användas som 
argumentation för passivitet inför 
dagens övergrepp och terror runt 
om i världen. Den som vill veta, 
den vet . Den som inget vill veta 
skall i alla fall inte kunna smita 
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undan sitt ansvar. 
I Anna Lena Lodenius och 

Per Vikströms "Vit makt och 
Blågula drömmar" kartläggs den 
moderna nynazismen. Symboler 
och organisationer, ideer och inspi
rationskällor kartläggs. När den 
Antifascistiska tidningen Expo nu 
tvingats lägga ner av ekonomiska 
skäl, blir den här typen av böcker 
och kartläggningar allt viktigare. 
Även om den nynazistiska rörel
sen är försvinnande liten, så är be
hovet av att bevaka den stort. De
ras fallenhet för kriminalitet och 
terrorism hotar enskilda svenskar 
medborgare och boende i Sverige. 

I bägge böckerna nämns na
zismens förhållande till homosex
ualitet. Den mest genomgripande 
bevakningen av den aspekten 
finns dock fortfarande i Fredrik 
Silverstolpes "Fångarna med 
Rosa Triangel". 

Jon Voss 

llr!HIJiJ SEGLING l 
SVENSKA VATTEN 

l 
sexton år har "Männer Natlir

lich" arrangerat gruppresor för 
tyska och holländska bögar. 

skidsemester, bergsvandring och 
seglingar såväl som besök i olika 
storstäder. Sverige har varit ett 
populärt resmål och i sommar blir 
det två olika arrangemang i våra 
farvatten. 

Den 10 - 19 juli ordnas en ka
notutfiykt i sjöarna kring Katrine
holm. 

I skonaren Sortemelk kom
mer man under ett annat arrange
mang göra kryssningar mellan 
Stockholm, Åland, Helsingfors och 
Tallinn. Den första turen startar 
11 juli i Stockholm som återkom
mer efter besök i Finland den 25-
26 juli (förhoppningsvis den 25:e 
så kan vi se segelgossarna i Euro
Pride-paraden). Nästa kryssning 
ger sig nästan omedelbart iväg i 
tre veckor med Tallinn som mel
lanlandning. 

Även vi svenskar kan delta i 
Männer Natlirlichs eskapader. 
Lättast vad gäller kanotresan är 
att anmäla sig direkt till Männer 
Natlirlichs svenska kontaktperson 
Olle Wendt. Sätt in 1.200 kronor 
senast den 30 april och resten 
2.400 kr senast den 31 maj på 
postgirokonto 37 95 17-6 (Olle 
Wendt). Uppge namn, adress, tele
fon samt "Anmälan till kanotlä
ger" på talongen. Priset avser 
hämtning från/till järnvägsstatio
nen i Katrineholm, 3-4 nätter i 
stuga, 5 nätter i tält med sovsäck , 
kanoter med utrustning, kartor, 
campingkök, mat, fardledare, lek
tioner i paddelteknik. 

Mer info via "Kanotresa" do 
QX, Box 17 218, 104 62 Stockholm 
(vi vidarebefodrar breven till Olle 
Wendt) 

Vill du delta i seglingarna 
kontakta Männer Nalirlich direkt 
på telefon 00949-228-254434 (ef
ter 18.00). Adress, Männer Natlir
lich, RudolfHermesdorff, Im MUh
lenbach 81, D-53127 Bonn, Tysk-
land. lJX 

N 
u finns delar av George 
Michaels unplugged-spel
ning från MTV på CD-boot

leg. Har man tur kan man hitta 
den i någon av Stockholms andra
hands affarer för LP och CD-ski
vor. Ljudet på plattan är i det 
närmsta perfekt och versionen på 
"Fast Love" helt fantastisk. Andra 
låtar på plattan är bland andra 
"Father Figure", "Praying For Ti
me" och "Star People". Albumet 
innehåller dessutom några vanli
ga inspelningar. Håll utkik! lJX 

~~@il~lb$J!!BI YLVA-MARIA OCH FEMINISM 

Y lva-Maria Thompson har sin 4:e utställning, den 

här gången på K, Skånegatan 59. Utställningen har 

döpts till "En feministisk utställning" och består av ett 

tjugotal avskulpterade rumpor, oljor och litografier. Ver

nissage är det den 31 mars och utställningen hänger till 

och med den 25 april. 

Kom dit och se, rör och känn .•• 

bill)l]l~ SEXDAGBÖCKER STUDERAS 

Folkhälsoinstitutet har upp
dragit åt socionomen Ronny 
Tikkanen att under ledning 

av professor Sven Axel Månsson 
på Institutionen f"ör Socialt Ar
bete vid Göteborgs Universitet 
undersöka sexualvanorna hos män 
som har sex med män (MSM). 

Genom enkäter, intervjuer och 
genom att låta ett antal män föra 
dagbok under en månad om sina 
sexuella upplevelser skall man för
söka kartlägga sexuella livsstilar 
hos män som har sex med män. 

Enkäterna skall först och 
främst sändas ut till medlemmar
na i olika RFSL-föreningar i lan
det, men skall också läggas ut på 
intern et, där vem som helst skall 
kunna delta under samma anony
ma villkor, som de som får enkäten 
hem i brevlådan. 

Intervjuer skall dessutom gö
ras med ett begränsat antal män 
som har sex med män. 

Tanken är att de dagboksskri
vande männen skall skriva en nog
grann dagbok månad för månad 
om sina sexuella upplevelser. 

Avsikten med att föra en dag
bok är att man då lättare kommer 
fram till vad folk verkligen gör. 
Det är lätt att glömma eller för
tränga sina upplevelser om det går 
för lång tid mellan händelsen och 
när man redogör för den. 

Dagboksmetoden har utpro
vats i England under tio år och har 
givit viktiga kunskaper i kampen 
mot hiv-aids. 

Projektet startar i april och be
räknas vara fardigt i december. I 
böljan av nästa år kommer en 
rapport, som bygger på undersök
ningen. 

- Självklart behandlas enkä
terna helt anonymt , försäkrar 
Ronny Tikkanen, som gärna vill 
att QX läsare skall delta i enkäten 
och anmäla sig som dagboksskri
vare. 

Adressen är: Ronny Tikkanen, 
Göteborgs Universitet, Inst. för 
Socialt Arbete, box 720, 405 30 
Göteborg. E-post sexdagbok@soc
work.gu.se. 

Nils Weljdegård 
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Lilian Kotter kör disco i Tallinn. 

S 
å har Estlands huvudstad 
Tallinn fått sitt första offi
ciella gaydisco. Bakom står 

fyra aktiva damer ur det lesbiska 
förbundet Eesti Lesbillit med Li
lian Kotter i spetsen. I publiken 
finns både män och kvinnor. 

Öppningsdagen i mars ming
lade delar av den lokala kultureli-

Spartacusguiden har kommit ut 

ffim SPARTACUS '98 

N 
ya Spartaeosguiden har 
kommit. Som vanligt är det 
generande att läsa de sven

ska sidorna. Denna gång är det -
kors i taket - två annonser från 
Sverige. Dels Manhattan video 
och dels en helsida för EuroPrid e 
'98. Nu påverkas inte värdet för 
det svenska läsarna av att vår 
egen listning är så tunn, men det 
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ten med stans homovärld. "Det 
var som i Berlin på 30-talet" sa en 
QX närstående källa. 

En nöjd Lilian Kotter hoppas 
på permanent intresse för stället 
och berättar att Lesbillit står för 
PR, men att arrendatorerna vill 
vara anonyma. Kinarestaurang 
finns i huset som ligger lagom dis
kret precis utanför citykärnan. 

Man håller öppet onsdag-lör
dag. På helgerna är det show. "Det 
blir både drag och erotik och så 
ska vi ha en fakir som kallar sig 
"Balance Boy" säger Kotter till 
QX. "Alla är välkomna- och så har 
vi bra vakter ... " 

Night Man, Vineeri 4, Tal
linn. Spårvagn 3, 4 mot Tondi, 
buss 5, 18, 36 till hpl Vineeri. Taxi 
från centrum kostar runt 20 EEK 
(c:a 15 SEK). Eesti Lesbillit kan 
nås via fax +372-2-21 62 05. E
mail: eluell@saturn.zzz.ee. Hemsi
da (på estniska): 

http://www.seta.fi/-akis/esto
nia/elll 

Allmän gayinfo (på estniska) 
http://www.edu.ee/nipltervislvahe
mus.htm 

Dodo Parikas 

ser pinsamt ut internationellt. 
Guiden har varit under hårt 

tryck från kampanjgrupper mot 
sexturism och framfOrallt pedofil 
sexturism. Kritiken har lett till 
flera rättegångar i Tyskland och 
Belgien, och här i Sverige har 
Rädda Barnen engagerat sig. 
Detta har satt spår och det ut
trycks nu en tydlig markering i 
bland annat Thailand-avsnittet 
mot pedofila aktiviteter. Annars 
kan man konstatera att en inter
nationell guide ändrar form bero
ende på vilket land den beskriver. 
House ofBoys, det vill säga bor
deller, finns listade i Tyskland och 
Nederländerna medan vi i Sverige 
har noteringen att gaysaunor är 
förbjudna. 

Med tanke på hur rörlig gays
cenen är, inte bara i Sverige (där 
det i denna upplaga fortfarande 
finns listat Oz och Silk), så bör 
man ta listningarna med en nypa 
salt. 

Bäst är att gå efter de ställen 
som annonserar, då chansens är 
störts att de som betalar ror sig 
störst faktiskt existerar när du be
söker ditt turistmåL 

Jon Voss 

~'!8~:1 ULL MARIT TOLKAR ELYIS 

H östen 1995 flydde Lill-Ma
rit Bugge Sverige för att 
återvända till sin hemstad 

Kristiansand i Norge. Där har hon 
jobbat som dramalärare, startat 
en egen kvinnoensemble som har 
kört flera föreställningar och gjort 
TV med sin älskade mamma. 
Svenskarna förlorade en komiker 
och norrmännen fick det lite skoji
gare. 

Vad har du p å gång nu då? 
- En stor Las Vegas-show. Lill

Marit goes Elvis- på norska! Jag, 
precis som alla stora artister med 
humor och självdistans, vill någon 
gång sätta upp en gigantisk Las 
Vegas- show med orkester, blåsare 
och kör. Ett tag funderade jag på 
att göra en reinkarnation av Elvis 
bror men det landade till sist på 
att göra en show om både Elvis 

l :!1!8 :i~ iJ INTE BARA FÖR TJEJER 

D 
et verkar tufft att vara tjej 
nu för tiden. I bokhandeln 
trängs böcker om, ror och 

av tjejer. Och de flesta handlar om 
hur en tjej lyckas i denna mansdo
minerade värld. Två av dessa 
böcker är "Reglerna - Handbok för 
giftaslystna tjejer" (Forum) och 
"X-märkt - Flickornas guide till 
verkligheten" (Raben & Sjö
gren). Två böcker som är väl vär
da att kolla in. I "Reglerna" får vi 
35 oslagbara tips på hur man 
langar och framför allt behåller 
drömprinsen. Vi f"ar bl.a. lära oss 
att vi inte ska ringa till honom och 
inte besvara alla hans samtal, vi 
ska inte inleda samtalet och inte 
bjuda upp honom, att vi ska gå 

hem innan kväl
len är slut och att 
det ska stananvid 
en kyss första 
kvällen. 

I "X-märkt", 
som känns aningen 
ungdomligare, tar 
rorfattarna på ett 
kul sätt upp ämnen 
som utseende (där lesbiska arm
hålor diskuteras), arbete, tjejer
nas tystnad (när snälla flickan 
blev en surfitta), abort, rökning, 
stress och naturligtvis - sex. 

Boken är enormt kul skriven 
och mycket igenkännande. En 
perfekt present att ge bort på 
tjej- eller fjollmiddagen. IJX 

och mig. Jag har översatt texter 
till norska, skrivit nya dikter och 
det kommer naturligtvis finnas en 
story. I stora drag kan man säga 
att det handlar om att tro på att 
man är någon. När jag ikläder mig 
Kungens mantel blir jag n ågon. 
Det blir allt ifrån glimten i ögat 
till patetisk distanslöshet. 

Blir du den f"örsta kvinnan 
som imiterar The King? 

- Jag ska inte imitera honom, 
utan kommer att ha en lika fram
trädande roll som Elvis själv. Tänk 
om alla såg på sig själva som lika 
viktiga som sin idol. Då skulle 
världen se annorlunda ut. Jag tror 
förresten att det finns kvinnor 
som har imiterat Elvis. Däremot 
blir jag väl den första kvinnan 
som har översatt texterna till nor
ska. (Garv!) 

Jag har hört att det ska gå 
busslaster från Sverige ... 

- Flygresor. Man kan boka pa
ketresa med flyg, hotell och show. 
Dessutom blir det guidade busstu
rer i Lill-Marits eget Graceland. 
Här får folk äntligen chans att se 
mitt barndomshem, skola och var 
jag trampat omkring som barn. 
(Ännu större garv!) 

Från det ena till det andra: 
får vi någonsin uppleva det 
lesbiska paret Marja och Agne
ta igen eller har de kolat? 

- Trillat av pinnen har de defi
nitivt inte gjort. Anna- Lena 
(Brundin.reds. anm.) ochjag har 
pratat mycket om dem, så visst är 
de vid liv. Men om ni f"ar uppleva 
dem igen och i så fall när kan jag 
inte svara på idag. Anna-Lena är 
by the way på väg hit för att se 
showen. Det ska blijävligt kul! 

Mian Lodalen 

Info om showen och bokningar hit
tas på http:// memers. xoom. cep 
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V id manskören Hellmans Drängars julkonsert i de

cember i Göteborg imponerade solosångaren Ulf 

Eliasson med några egna nummer. Här kommer hans de

but med en egen cd, "l centrum av ett pulsslag." 

Hans röst är spröd, men mogen och självständig. 

Han förmår tolka känsliga texter som - enligt honom 

själv - uttrycker olika sidor av hans liv. 

Rera av sångerna talar ett religiöst språk - en del av 

hans personlighet är uppenbarligen vänd mot det andli

ga. 

l sången "l varje kärlek bor en sorg. •• " kommer han 

nära ett erkännande av homosexuell kärlek. Men ännu 

är han inte mogen för ett komma ut-album. Men han är 

på god väg. Skivan är lugn och meditativ och bitvis så 

vacker, att det är en vila för techno-slitna öron. Något 

för "dagen efter ••• " 

En trevlig debutant och någon att hoppas på för 

framtiden! - Nils Weijdegård 

lilll]FÖRLUST 

H emma på Irland är Emma 
Donoghue en välkänd per
son, dels som författare, 

dels som programledare tör ett lit
teraturprogram på Tv, men också 
som språkrör för de homosexuella. 
Här i Sverige är hon dock än så 
länge relativt okänd. Jag hoppas 
därför att hennes andra roman 
"Förlust" som nu kommer ut på 
Norstedts finner sin väg till så 
många svenska bokhyllor som 
möjligt. 

Romanen börjar med att Pens 
flickvän Cara dör i en bilolycka 
och handlingen spänner sedan 
över veckan som följer efter den 
tragiska händelsen. Dagarna fylls 
med praktiska göromål kring be
gravningen, kontakten med vän
ner och kontakten med Caras fa
milj som hållits ovetande om Pen 
och Caras tretton år långa förhål
lande. 

Märkligt nog är detta inte en 
sentimental bok. Cara framställs 
som hon var i kött och blod och in
te bakom den förmildrande slöja 
som ofta omsluter de döda. Men 
dämpar verkligen vetskapen om 
hennes ständiga otroheter sorgen 
hon lämnar efter sig? Och måste 
sorgen uppfylla de traditionella 
kraven på sorg? 

Jag rekommenderar varmt 
den här boken till alla utan några 
som helst rorbehåll Donoghue är 
en enastående berätterska, som 
med enkla och vardagliga, men 
ack så effektiva medel berättar sin 
historia på ett sätt som får en att 
inte vilja slita sig från den ens när 
man läst sista sidan. 

Den biter sig fast som fä andra 
böcker gör. - Anna Troberg 

l~ i~: l j l~ i J RUMÄNSKA FRISLAPPT EFTER AMNESTYPROTEST 

A 
mnesty International genom
förde den 6 mars en demon
stration utanför Rumänska 

ambassaden i Stockholm. 
Man protesterar mot det tre-åri

ga fängelsestraff Mariana Cetiner 
dömts till för att hon frågat en an-

l~i1:1JI~iJ SAMBO l 
FRANKRIKE 

Frankrikes regering arbetar 
just nu med att ändra lan
dets lagar så att samboende 

gaypar ska kunna sluta kontrakt 
som ger liknande rättigheter och 
skyldigheter som ingår i äkten
skapet. Även heterosexuella sam
boende som lever samman utan 
sexuell samvaro skall kunna sluta 
kontraktet. I likhet med partner
skapslagarna kommer dessa sam
boavtal inte ge möjlighet till artifi
ciell insemination eller adoption. 

Samtidigt fortsätter Påven att 
attackera partnerskapslagarna 
och andra försök att institutionali
sera homosexuella parförhållan
den. Vid ett besök i Spanien den 
19 februari sa han: 

-Vi ser idag en trend, vida 
spridd i vissa grupper, som hotar 
äktenskapets grundvalar. Samkö
nade förhållanden skall inte er
kännas som familjebildning. Bis
kopar måste med pastoral kraft 
slå fast sanningen om äktenska
pet och familjen, så som Gud vill 
att de skall se ut. IJX. 

nan kvinna om hon ville ha sex. 
Vid protesten fick representan

ter för Amnesty International träffa 
ambassadör Nicolae lonescu, som 
berättade att Cetiner släppts från 
fängelset den 3 mars. 

Ambassadören kunde även be-

rätta att det ny ligger ett utkast till 
lagändring hos rumänska regering
en där homosexuella relationer 
skalllegaliseras och åldersgränsen 
likställas med heterosexuelllovål-
der, till14 år. IJX. 

l • • ~ ~ ' 
l ' 

l ....... ... ... 

~ . 

Om Du använder engelska i ditt 
arbete. kontakta oss. Tala med 
Jonathan Gregory. iii;.. . 
Möt oss på Nätet: 
http:/ /www.advancedbiz.se 

Advanced 
Business 

Communication 

Mötesplatsen för 
medvetna! 

J&ANS 
DO l CE&GABBANA 

ex Te 

Peppe Lavre 

Jakobsbergsgatan 6 
(vid Biblioteksgatan} 

STOCKHOLM 
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På årets första författarkväll berättar 
Lotta Lundberg om sin debutroman 
"Låta sig hända': 
Måndag30mars kl 19.00 träffar ni 
henne på Sveavägen 57, ltr i Pontus 
Wiknerrummet Välkommen! 

Låta sig hända, Albert Bonniers Förlag. 
Ord.pris 265:- Kvällens Specialpris 200:-

ROSA RUMMET huset, Sveavägen 57 T-bana Rådmansgatan 
TELOB-736 02 15, FAX:OS-30 47 30 E-MAIL:rosarummet@rfsl.se 

Sveriges första klinik för Kosmetisk laserKirurgi 

• Ögonlocksoperation med laser- kort konvalescens 
• Påsar under ögonen- ej synl iga snitt 
• Ansiktslyft - kort konvalescens 
• Rynkborttagning med Ultrapulslaser 
• Rynkborttagning med Erbium-yaglaser. Lämpligt för män 
• Acneärr med Ultrapulslaser och Erbium-yaglaser 
• Fettborttagning, lokalbedövning ex. haka, mage, lår, vader 
• Ytliga blodkärl- åderbråck 
• Rynksprutor- Restylane• 
• Bennechi Skin Iine- egen hudvårdsserie 

Birger jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm • 08-679 51 09 
E-post: laser.kirurg@stockholm.mail .telia.com 

Medlem av International Soc. of Cosmetic Laser Surgery. International Soc. o( Laser 
Surgery and medicine: American Academy of Cosmetic Surgery. 

l~!, ;j i'i MARDI GRAS FIRADE 20 AR 
l 

år var det 20-årsjubileum för Syd
ney Gay & Lesbian Mardi Gras. 
Vad som en gång 1978 startade som 

en demonstration för mänskliga rät
tigheter för bögar och lesbiska har nu 
vuxit till en av världens största gay
händelser. 

Mardi Gras pågår under hela fe
bruari med en mängd olika kulturella 
evenemang såsom film, teater och olika 
utställningar som rör gaykulturen och 
avlutas med en stor parad där olika 
gaygrupper -och andra som vill visa 
sitt stöd för gaysamhället deltar. I år 
innehöll paraden- som i år var lörda
gen den 28:e februari -drygt 280 olika del
tagargrupper med drygt 7000 deltagare i 
själva paraden. Paradvägen beräknas ha 
kantats av drygt 500 000 åskådare och har 
genom åren kommit att bli en av dom stör
sta attraktionerna i Australien. De olika 
grupperna består av det mesta från en ca
briolet med sex stycken Patsy Klein (från 
TV-serien "Helt Hysteriskt") till olika 
hiv/aids-organiationer, barer samt i år även 
en grupp om ca 20 uniformerade poliser. 

Det har alltså hänt en hel del under 
dom 20 år som gått sedan 1978 då drygt 50 
personer blev arresterade. 

Paraden avslutas med en fest som i år 
hade drygt 20 000 bögar och lesbiska huvud
sakligen från Australien men också många, 
många deltagare från Amerika och Europa . 
Tre jättelika dansgolv, med fantastiska ljud
och ljusanläggningar där ett tiotal DJ's avlö
ser varandra under nattens gång uppblan
dat med olika artistframträdanden. I år fick 

vi bland annat se Kylie Minogue och som 
avslutning klockan 10 på söndagsmorgonen 
Jimmy Sommerville. 

· För den som orkade så fortsatte festan
det på olika barer och diskotek i stort sett 
fram till måndagsmorgonen då dom flesta 
börjar bli ganska slutfestade. 

Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras är en 
stor upplevelse som bör upplevas. 

Vad som är en extra inte oväsentlig bo
nus för oss som kommer från det norra halv
klotet är, att det ju faktiskt är sommar i 
Australien vid den här tiden. Sydney har 
mängder av stränder som borde tillfredstäl
la de flesta. Om man inte själv villligga i so
len så kan man ju alltid se på andra som gör 
det .. .. eller varför inte ta en tur till någon 
djurpark för att se koalabjörnar. Och om in
te det intresserar så finns det gott om andra 
ludna djur i dom här trakterna .... 

Ove Björk 

Il i'~: l j j~ ;J LESBISKT ÄKTENSKAP lli~:ljj~;J PARAD 

Två kvinnor ingick den 
7 mars äktenskap i 
provinsen Vinh Long i 

Mekongdeltat, rapporterar 
nyhetstidningen Lao Dong. 

Cao Tien Duyen, 20, 
och Hong Kim Huong, 30 
nekades mojligheten att re-

gistrera sig hos de lokala 
myndigheterna men genom
förde trots detta en ceremo
ni. Vietnamesisk lag varken 
förbjuder eller tillåter sam
könade bröllop. 

Rex Wockner 

N ya Zeelands premiär
minister Jenny Shi
pley blev första 

statsöverhuvud som deltar i 
en gayparad. Den 21/2 gick 
hon i täten för HERO-par
den, Nya Zeelands motsva
righet till Mardi Gras. - RW 



"'"· 

Welcome to Paris 
Fierte lesbienne, the third annual French Lesbian pri

de, is the greatest cultural entertainment event of 

1998 in Paris. 30 000 wome~ will be moving to the lesbi

an beat during the third week of June. The highpoint of 

the action-packed week is Saturday, June 20th: in the 

afternoon, lesbians of Fierte lesbienne and their sup

porters express their visibility in the streets of Paris. 

Contact us for more info: 00933-1-48 57 71 34. e-mail: 

forumfeminist@compuserve. com •. 

GRAniS TILL DE 30! 
Kul ide med 30-listoma, men hur 
kunde ni missa: 

"Det turkiska badet", aktuell 
nu och "Våldsamma nätter", en 
blivande klassiker? 

Ståpåer! 

är jag osäker på om den VHS de 
säljer är på PAL eller amerikanskt 
system - eller finns i bägge syste
men. Ett annat tips är att kontak
ta Velvet Video på Bondegatan i 
Stockholm eller Mega Store på 
PUB som har en stor videoavdel-

Curt ning. 

HEJCURT 
Tack för kompletteringen, du skall 
veta att vi hade vilt slagsmål på 
redaktionen när listan på minst 
60 filmer skulle bli 30 ... så alla 
kompletteringar välkomnas. 

RogerWilson 

HEJ 

Hälsningar Jon Voss 

MERIQXSHOP 
Vi tackar för en super-bra tidning, 
men vill gäma att ni utökar QX
shopen med mera prylar. Vi köper 
gäma!!! 

PW&Co 

HEJ PW&:CO 
Som du ser på sidan 17 i detta 
nummer har vi nu utökat antalet 
regnbågsprylar och gaysymboler. 
Vi har fått kontakt med ett helt 
hysteriskt bolag i USA som distri
buerar alla möjliga saker. Vi har 
plockat ut det bästa och kommer 
snart producera egna regnbågs
prylar. Hoppas du gillar det vi har 
fått in nu. 

Förhoppningsvis kommer vi 

snart att utöka ännu mer och få in 
andra typer av produkter - tips oss 
om vad ni läsare är intresserade 
av! 

DavidThöm 

VIGDA 
Sten Jansson 

Jan-Olov Carlsson 
Malmö 25 februari 1998 

En vintematt slog kärleken till 

Lars Åke Persson 
Kenneth Djerf 

Lycksele vintermarknad 28/2 

PS: Vi vill tacka de två flickoma 
som fixade till det för oss. 

DS 

DON'T DREAM IT - BE IT! 

Dresscode??? 
storleken har ingen 

betydelse 
- vi ser till att du 

_passar in!!~ 
LADERVERKSTAN 

Rosenlundsg. 30A tel: 081668 58 69 

~rmmngflttliit 
SANNINGGÄRDENs 

FJÄLLHOTELL 
Tärnafjällen 

Klippen, 920 64 Hemavan 
Tel: 0954-330 38 
Fax: 0954-330 06 

Kultur & Nöjeshelg för gaykillar 
29/5-1/6. 

3 dagar med he lpension 900 :-. 2 
dagar 750: - (enkelrumtill . 200:-) 

Bokning senast 10/5. Pg 513 16-3 

, Jag undrar om ni vet hur man får 
tag i filmen "Total Eclipse" med 
Leonardo DiCaprio? Kan man be
ställa den genom er, eller vet ni 
var man kan beställa den= I N TER N ET 

Hälsningar 

Anders 

HEJ ANDERS 
Vi har inte filmen i QX Shop, men 
om du har tillgång till intemet 
kan du gå till http://www.ama
zon.com/ och söka efter den. Där 
kostar den 19.99 dollar. Däremot 

NU! Rikstäckande lokala modemnummer, 
ISDN, 56kflex. 

Webtjänster för företag 

l Den äldsta leverantören med den nyaste tekni:Jen! 

--- INTERNETABONNEMANG I l:A KLASS 

Annons sponsrad av QX 

.. 
T JANA 50:-

OCH GE OSS SAMTIDIGT 
.. 

DITT BASTA STOD 

Köp din DogTag redan nu och du får 50:- rabatt. Köp 
den nu och ge dessutom ett viktigt töd till hela 
evenemanget Stock.holm EuroPride '98. 
Det är antalet förköp som avgör hur mycket pengar vi 
vågar pendera. Ju fler förköp desto större resurser till 
att bygga vår egen tad i Tantolunden, till vår semi
narie erie och till att arrangera RegnbågsgaJan . 

Efva Attling har för oss designat en DogTag som inte 
bara är ett unikt baJ smycke för alla kön. Med din 
DogTag kommer du gratis in till invigningsfe ten och 
alla andra dagar i PridePark vårt eget festivalområde. 
Du får också rabatterat inträde till alla fester, 
utställningar, konserter, bio- och teaterföreställningar 
som ingår i programmet och du får vår tidning PRIDE. 
Till Regnbågsgalan vid Sjöhistoriska är enda möjlig
heten att komrna in med en DogTag runt halsen. Köp 
nu så vet du att du inte blir utan. Vi kan nämligen 
tyvärr inte släppa in hur många som helst 

Nu kostar en DogTag 300:-. Från den 1 juli är priset 
350:-. Är du arbetslös eller pensionär kostar den 250:
ocli från den 1 juli 300: -. I Stock.holm kan du köpa din 
DogTag i bokhandeln Rosa Rummet eller på 
EuroPride-kontoret, Sveavägen 57. Du kan också sätta 
in beloppet på postgiro 83 27 75- 1 och lägga till 10:
för porto så kommer den posten. 

GAY DESIGN MARKEl 

Bland restauranger, barer, butiker, underhållning och 
föreningsverksamhet i PridePark kommer Gay Design 
Market att ligga. 
Med Designtorget i Kulturhuset som förebild kallar vi 
designers, hantverkare, sömmerskor, knepare, knåpare 
och slöjderskor att sälja sina prylar i vår regi till alla 
besökare i PridePark. Du står för produktema och vi 
ombesörjer försäljningen. För besväret debiterar vi dig 
en symbolisk anmälningsavgift och en mindre pro
vision. Utmärkt för dig som inte har verksamhet som 
kräver ett eget stånd. Kontakta oss för upplysningar 
och anmälningsblankett. 

STOCKHOLM 

18-26 JULI 
Box 3444. 103 b9 Stockholm. Sverige 

Tel 08-33 59 55. Fax 08-30 47 30 

europride98@bahnhof.se 

www.europride98.se 

l SAMA RBETE MED • ' 
tockho 
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"Visa mig din krukväxt och jag 
ska säga vem du är" 

Nu är det vår! Det är dags att plantera om blommorna, att sätta lökarna i trädgården och att så fröna. 
QX raggade upp fyra personer från gayklubbarna i Stockholm för att ställa några personliga frågor om 
krukväxter och be dem skriva en bruksanvisning som skulle passa in på dem om de vore en krukväxt ... 

Av Anders Öhrman Foto Magnus Ragnvid 

Emil trivs 
bäst i stjärn
glans. 

Namn: Emil Hellman. 
Yrke: Producent, Remixare, DJ. 
Får du dåligt samvete när dina krukväxter 
dör? Nej, då köper jag bara en ny. 
Har du gröna fingrar: Nej, jag hatar att plante
ra om, j ag glömmer till och med bort att vattna. 
Vilken är den dyraste krukväxt du köpt? En 
2 meter hög jukka-palm for 1900 kr for 15 år se
dan. Den dog efter två veckor och jag blev så for
bannad attjag lät den stå kvar i rummet med ba
ra stammamaitvå veckor innanjag slängde ut 
den. Menjag hann videofilma den ... 
Favoritkrukväxt: Pengaträd. 

MIN BRUkSANVISNING: 
· Trivs bäst i månljus och stjärnglans. Lite 
svår, men tålig. Man kan ta död på den. hur 

, många gånger som helst, men. den kommer 
alltid tillbaka.. Mår bäst på stora ytor och 

·trivs bäst i sällskap med andra bankväxter, 
men inte tillsammans med sn.ittblorirmor! 

Namn: Mia Eriksson. Yrke: Resesälj are. 
Vad gör du om du får en krukväxt med en kruka som inte pas
sar din inredning? Jag tapetserar om. Har du gröna fingrar: Inte 
gröna - men sköna! Är du en så'n som bryter av kvistar från 
krukväxter och sätter i vatten och hoppas att de ska slå rot? 
Inte direkt, men jag har prövat trycka ner persikokämor i blomjor
den. Får du dåligt samvete när dina krukväxter dör? Nej, min 
sambo har allt ansvar! 

MIN BRUKSANVISNING: 
Liknar en ormbunke. Spri
der hår som bunken tappar 
blad. Trivs bra i livligt ljus 
miljö, gäma bland andra 
trevliga växter. Skall man 
vattna mig - gör det gärna 
med rödvin. 

matchar inredningen .•. 

Namn: Peter Moltin. 
Yrke: Just nu bartender. 
Har du gröna fingrar: Ja, jag var 
min mammas krukväxtdoktor när 
jag var liten. Och jag har fortfarande 
gröna :fingrar. Får du dåligt samvete 
när dina krukväxter dör: Ja, om de 
är dyra. Är det skojigt om en bög 
har en fikus i fönstret? Frågan är 
ju roligare än svaret. Vilken är den 
dyraste krukväxt du köpt? 
Jag köpte en for 1800 kr somjag 
sedan råkade ta död på. 

MIN BRUKSANVISNING: 
Mycket lättodlad och intressant. Så den helst di
rekt på solig plats. Behöver ej gallras. Passar lika 
bra inomhus som ute i balkonglådan. Fordrar dock 
nattetid stöd av spalje. Snabbväxt och hållbar vid 
rätt skötsel, men är känslig för ogräs och ohyra. 

Namn: Gamilla Röhl. Yrke: Ekonom. 

Peter hjälpte mamma 
med blommorna. 

Vilket är viktigast, krukan eller växten? Får jag en växt med 
en kruka jag inte tycker om byter jag så fort gästema gått. Får du 
dåligt samvete när dina krukväxter dör? I början fickjag det, 
men alla dör ändå så nu har jag vant mig. Dammar du dina kruk
växter? Nej, det hinner inte bli något damm på dem. De hinner dö 
innan. Vilken är den dyraste krukväxten du köpt? 175 kr på 
IKEA. Har du någon krukväxt hemma som du bryr dig extra 
mycket om? Ja, denjag :fick for tio år sedan. Det är en gåta hur 
den överlevt. Jag börjar tvivla på att den är äkta. 

MIN BRUKSANVISNING: 
Trivs bäst i skuggigt eller mörkt läge. Bör vårdas ömt, 
vissnar nämligen relativt snabbt. Myc~et närhet - gärna 
beröring. Varierad vätsketillforsel, mycket som fan eller 
ingenting alls. Trivs med alla sorter, arter och typer. 

Camlllas krukväx
ter hinner dö innan 
de börjar att sam
la damm! 

Nicklas - en av världens bästa florister SVERIGE$ 10 MEST 
. SÅLDA KRUKVÄXTER 
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Han är svensk mästare i blomster
binderi och har hjälpt till att deko
rera Nobel-festen. Nicklas Jen
sen är florist på Floristkompaniet 
i Stockholm (Norrlandsgatan 16). 
Varför blev du florist? 
-Jag har alltid varit intresserad 
av blommor. Jag höll alltid till i 
trädgården ochjag minns attjag 
plockade blombuketter till mam
ma redan i 5-års åldem. 
Så du bestämde dig tidigt med 
andra ord? 
- Absolut. Jag gick inte gymnasiet 
utan började floristutbildningen 
på en gång. 

Hur länge har du jobbat som 
florist? 
. I drygt 14 år. 
Jag vet att du har många meri
ter som florist. Kan du nämna 
några iör oss? 
-Jag blev svensk mästare i blom
sterbinderi 95/96, kom trea i nor
diska mästerskapen, :fick pris for 
bästa brudbukett i Norden 1995, 
jag kom 10:a i VM totalt, men :fick 
silver for brudbuketten. Skajag 
fortsätta .. ? 
Om man skall imponera på nå
gon - vad tycker du att man 
ska köpa då? · 

- Någonting personligt. En ros är · , 
ju inte töntigt, menjag tycker nog 
man ska köpa något som är mer 
ens egen grej. Men framfor allt 
ska det vara spontant. 

·Vad gillar du själv bäst? 
- Jag har en forkärlek till nejlikor! 
Blir du själv glad om du får 
blommor? 
- Naturligtvisjag älskar ju blom
mor. Blommor kan aldrig vara fel. 
Vad har du iör blommor hem
ma? 
- Eftersomjag nästan aldrig är 
hemma har jag tåliga blommor. 
Kaktusar och sånt. 

1.Begonia 
2. Pelargon 

3,. Julstjärna 
4. Krysantemum 

5. Saintpaulia 
6. Höstglöd/våreld 

7. Lyckliga Lotta 
8. Azalea 

9. Margerit 
10. Cyklamen 



"Svenska bögar är snyggast i världen" 
Vi skrattar åt hans texter iAfter Darks och Magnus Ugglas krogshower. Vi hör honom som 

spanare i P3. Vi läser hans krönikor i Vecko Revyn och vi sjunger med i texterna han översatt 
till Peter Jöbacks skiva. Calle Norlen är utan tvekan Sveriges hetaste doldis. 

Av Anders Öhrman Foto Magnus Ragnvid 

Efter 18 år i Umeå flyttade Calle Norlen till Stockholm. 
Han hyrde en lägenhet i andra hand i Bagarmossen 
och fickjobb på postgirot där han sorterade brev. 

-Umeå drog nog en suck av lättnad när jag flyttade, säger 
Calle. Det finns så få galningar i en liten stad så de flesta 
var nog rätt trötta på mig. Jag var ju med överallt. Bland an
nat var jag med i en playback grupp som hette Small & Tall 
som faktiskt fick vara med i TV hos Lennart Swahn. 

- Jag minns att Lennart tittade fascinerat på mina gråa 
trikåer, säger han och skrattar. 

Flyttade du till Stockholm. för att du skulle kunna 
leva mer öppet som homosexuell? 

- Nej, absolut inte. Jag var fortfarande hetero på den ti
den. Jag var inte olycklig på något sätt men böljade väl un
dra om det inte skulle kännas mer när man var tillsammans 
med en tjej än vad det gjorde. 

Sånär gick det upp ett ljus för dig hur det låg till? 
- Jag åkte till Portugal i fem månader och raggade tjejer. 

U sch, jag var verkligen hemsk, skrattar han. 
- Jag pippade som en symaskin. Men två dagar innan 

jag skulle åka hem såg jag två portugisiska pojkögon .. . 
- Och efter ett tag stod vi och pussades. Dagen efter åkte 

jag hem och det var väl då alla pusselbitar föll på plats. 
Och då sprang du direkt till Hus1? 
- Nej, det var faktiskt Claes Blom på Vecko Revyn som 

tog mig i handen och ledde mig till Hus l. Där gjorde jag ra
ketkarriär och klarade mig själv efter några minuter .... 

- Jag firar 10-års jubileum som bög i oktober. Då har jag 
levt 10 år som hetero och 10 år som bög - så då ska jag ha en 
utvärdering om vad som var bäst, skrattar han. 

- Allvarligt talat kan jag faktiskt sölja att jag aldrig fick 
vara ung och kär. Det är verkligen en sorg. Det är väl därför 
jag fortfarande beter mig som en 14-åring. 

Det är många som klagar på a t t Stockholm.s gayliv 
är så trist, men dig ser man n ästan alltid ute ochjag 
har aldrig hört dig klaga eller st å och sura? 

-Nej, menjag är nog väldigt lättroad. J ag 
tycker det är kul att gå ut. Jag förstår inte vad 
det är som är så tråkigt. Ge mig några öl, några 
bögar och flator så har jag kul. 

- Jag tror det beror på vad man har för in
ställning till att gå ut. J ag har inga förväntning
ar att den här kvällen ska förändra mitt liv. J ag 
tror det är skillnad om man hela veckan ser 
fram emot att gå ut - att på lördag halv elva ska 
jag gå ut och då ska allting hända. Det verkar 
som om folk står och väntar på at bli underhåll
na istället för att bara ha kul. Det är en trist in
ställning. Ta en drink till istället! 

De tycker kanske att det är för ytligt? 
- Visst det är en ytlig miljö, men mig gör det 

inget. Jag har oftast suttit he=a och pratat 
om mer eller mindre djupa saker med mina vän
ner innan så jag är helt nöjd med att diskutera 
om Madonnas nya frisyr är ful eller snygg. 

För ett tag sedan skrev du en krönika i 
QX där du undrade "varför svenska bögar 
inte vågar vara bögar?". Har du fått något 
gensvar? 

-Det är jättemånga som kommit fram och 
hållit med. Jag tycker det är synd att folk har så 
kluven inställning till att vara bög. En del ser 
verkligen ut att lida när de står i något hörn på 
en klubb. Det är det här gamla självföraktet 
som är så tröttsamt - att man hatar alla fjollor. 

Vad då menar du? 
- Ja, men vi älskar ju att prata skit. Och nu 

ska alla prata skit om Benjamin, men jag tyck
er att oavsett Benjamios konstnärliga talanger 
borde vi stödja honom och XLNT Marc och alla 
andra halvfigurer. Det är ju vår subkultur. Jag 
tror att man någonstans skäms över den sidan 
hos sig själv och därför pratar skit om dem. 

Men då är det nog många som undrar 
varför man måste stödja dem när det enda 
man har gemensamt är den sexuella lägg
ningen? 

- Man måste inte tycka om dem, men man 
ägnar så mycket tid åt att prata skit om andra 
fjollor. Det endajag vill uppnå är att man ska 
hålla ihop som bögkollektiv. Jag tycker det är en 
trist strävan att alla ska se ut som straighta, 
muskulösa universitetsgrabbar. Det är konstiga 
ideal. Låt tusen blo=or blo=a! 

- Innanjag kom ut stodjag och hängde på 
Cafe Opera och kände bara en massa media-

människor. Numera har jag ett umgänge som består av sjuk
sköterskor, byggnadsarbetare, prostituerade, tågpersonal 
och invandrare. Jag träffar människor jag aldrig skulle ha 
träffat annars. Att jag inte har något gemensamt med dem, 
mer än attjag är bög, är just det som är rätt kul. Mitt liv har 
verkligen blivit rikare sedan jag kom ut. 

Engagerar du dig i homofrågor och demonstrerar 
f"ör homosexuellas rättigheter ? 

- Jag marscherade i t åget förra året, menjag är inte in
volverad i RFSL eller liknande. Till Europride skajag skriva 
något ideellt för Pride-magasinet. 

Det är många tunga namn som ställer upp? 
- Ja, vi bögar är ju en väldigt stor del av media-, nöjes

och modebranschen. Jag hade en bögfest he=a för ett tag 
sedan ochjag tror det var Alexander Bard som sade "om 
man skulle bomba den här fes ten skulle Stockholms nöjesliv 
dö ut". Det låg faktiskt något i det. Där var ju framstående 
artister, regissörer, koregrafer och modemänniskor. 

Ska du besöka Gay Games i Amsterdam? 
- Jag vet inte. Jag ska till Mykonos i augusti. Så jag får 

se om jag har tid. Man måste ju jobba också? 
Hur kom det sig att du blev textf"örfattare? 
- Hans Marklund som ansvarade för After Dark hade 

läst mina grejer i Vecko Revyn. Han tyckte att jag hade ett 
kul och eget språk och bad mig provskriva för dem. Sedan 
hörde UlfBrunnberg av sig och bad mig skriva monologer 

' 
"Jag firar lo-års jubileum som· 

. bög i oktober. Då har jag levt 10 år 
som hetero och 10 år som bög så 
då ska jag ha en utvärdering om 

vad som var bäst •.• " 

åt Birgitta Andersson. Så jag böljade verkligen i toppen. 
Du skriver ju hela tiden åt andra, skulle du inte 

själv vilja stå i rampljuset? 
- Jag har fått förfrågningar att göra stand-up grejer 

menjag vill inte. Det finns andra som gör det så mycket 
bättre. Det är roligare att ge en vits till Birgitta Andersson. 
Hon lyfter mina mediokra vitsar till oanade höjder. 

Det är ju du som skriver det som folk skrattar åt, 
men det är ju artisterna som får all credit. Känns det 
intejobbigt att hela tiden vara i bakgrunden. 

- N ej, absolut inte. Jag trivs jättebra. Att vara C-kändis 
är lyckan i livet. Det är så skönt att kunna gå in bakfull på 
Konsum och ingen tittar vad jag stoppar i korgen. Det kan 
varken Carola eller Jonas Gardell göra. 

Så artisterna står på scen och är roliga och du tjä
narpengar? 

- Artisterna tjänar allt mer än vadjag gör, men det 
tycker jag att de ska göra också. De står ju där vaije kväll. 
När jag går hem efter premiären är mitt klart. De står ju år 
efter år på Börsen och drar samma skämt. 

Folk gapskrattar åt din bitchiga humor. Var kom
mer bitchigheten ifrån? 

-Jag är född bitch, skrattar han. Har man gått på bög
klubb i i New York i flera år och sett dessa nerknarkade 
transar som är hundra gånger bitchigare är det klart att 
man påverkas. Men bitchig humor har ju funnits länge. Re
dan på 30-talet bitchade ju Cary Grant och Katherine 

· Hepburn i filmerna, så det är ju inget nytt. 
Ibland har dina texter skapat rubriker när du 

skrivit saker som uppfattat s som otroligt elaka, som 
t ill exempel när du drev med Sara Wedlund i After 
Dark. Tänker du inte ibland att "n ej, så här elak k an 
j ag int e vara"? 

-Jo, det händer jätteofta. Och då blir jag ännu elakare 
och vrider till det ännu mer, skrattar han. 

- Men jag varnade faktiskt Christer Lindarw för Sa
ra-grejen och sade att det här ko=er att bli 
uppmärksammat. Men Christer tyckte väl 
att det var kul med lite rubriker. 

Och Mauro Scocco är fet och Blon d är 
dumma? 

-Ja, och folk skriker av skratt! 
Har du alltid varit den där roliga kil

len som fått andra att skratta? 
- Ja, det låter kanske lite kliche-aktigt, 

men jag blev mobbad i skolan och försvarade 
mig genom att få andra att skratta. På så 
sätt fickjag respekt. Självironi är ju det mest 
avväpnade som finns. Att driva med sig själv 
innan andra hinner göra det. Men det är ju 
kul att få folk att skratta. Det är ju en otrolig 
ego-kick. 

Men vad skrattar du själv åt då? 
- Mina egna skämt. (Skratt!) Nej , men 

Jennifer Saunders är min stora idol. Och 
så finns det en kille i New York som heter 
Paul Rudnick som är otroligt kul. Han är 
öppet bög, skriver i tidningar och har bland 
annat skrivit manus till filmerna "Jeffrey" 
och "Ute eller inte". Dessutom skriver han i 
filmtidningen Premiere under pseudonym 
Libby Gelman-Waxner. Där skriver han 
om film, men han skriver mer om Michelle 
Pfeiffers hår än om filmen. Det är bitchigt, 
judiskt och "New York"-igt. Helt i min smak! 

Och så skrev du texter till Peter 
Jöbacks skiva? 

-Ja, det var så himla kul. Jag satt i New 
York under Gaypride i en lägenhet och skrev 
texten till "Spindelkvinnans kyss" medan mi
na kompisar var ute och festade med 100 000 
tals bögar. Då förstår du hur kuljag tyckte 
att det var när jag avstod en så'n fest! 

Du har ju bott en längre tid i New 
York och jag vet att du reser utomlands 
flera gånger om året. Tycker du att 
sven ska bögar håller hög klass? 

- Jag tycker att svenska bögar är snyggast 
i världen. Så visst skulle det vara kul med ett 
större gayliv. En stad som Stockholm borde 
ha 20 gayställen. Men det är ju så många 
som är smygisar och som inte fattat vilken 
hit det är att vara bög. 

-Men under tiden får man väl stödja de 
gayklubbar som finns. Och det har jag gjort. 

- Det ska gudarna veta ... 
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Sveri es blygaste 
vär dsstjärna 

M 
an ser henne aldrig på 
några stora premiärfes
ter eller i några he=a 

hos reportage på TV. Sophie Zel
mani har kallats för Sveriges bly
gaste världsstjärna, men själv 
tycker inte Sophie att hon är spe
ciellt blyg. 

- Det är bara det att jag tycker 
att det är jobbigt att prata om mig 
själv, berättar Sophie. Jag avun
das folk som tycker om att prata. 
Jag måste anstränga mig för att 
överhuvudtaget säga något. 

Trots det tvingades Sophie gö
ra massor av intervjuer för två år 
sedan då hennes debutalbum slog 
igenom ordentligt i Sverige och 
framför allt i Japan. 

Allting började när Sophie fick 
praktik på en studio där hon fick 
spela in två låtar på en demo som 
hon sedan skickade till skivbola
gen. Sony nappade direkt och ett 
helt album spelades in. 

-Jag var jätteglad attjag över
huvudtaget fick spela in en singel, 
säger Sophie. Så att spela in en 
hel skiva var ju en dröm som gick i 
uppfyllelse. 

Men Sophie hade ingen tanke 
på att hon skulle bli så uppmärk
sa=ad. 

- Jag tänkte inte på någonting, 
säger hon och skrattar. Jag hade 
inte tänkt på att skivan skulle re
censeras, att jag var tvungen att 
spela live eller att jag skulle foto
graferas. Jag såg inte ens mina lå
tar som låtar- för mig var det ba
ra ord med melodier. 

Och att spela live var något 
som Sophie verkligen tyckte var 
jobbigt. 

-Usch, säger hon. Första 
gångenjag spelade live var ~å Lol
lipopfestivalen. Jag var så nervös 
attjag verkligen fick anstränga 
mig för att överhuvud taget kom
ma upp på scenen. 

Och att prata mellan låtarna 
var inte att tänka på. 

-Nej, det tar till och med emot 
att säga "hej" när jag står på scen. 
För vissa kommer sånt spontant, 

"När jag var i 
USA och gjorde 
promotion gick 

jag bara omkring 
och väntade på att 

få åka hem, och 
så kan man ju 
inte ha det." 

men för mig är det aldrig spon
tant. 

Sophie räckte till exempel 
aldrig upp handen i skolan trots 
att hon kunde svaret och hon höll 
aldrig föredrag så egentligen är 
det konstigt att hon blivit pop
stjärna. 

-Jag hade några ströjobb in
nan men jag tröttnade och van
trivdes snabbt. Ochjag kunde inte 
ko=a på något jag ville bli. Det 
endajag visste var attjag ville 
spela in en skiva. 

Sophies debutalbum sålde 

SOPHIE FAKTA 
- Sophle Zelmanl är 26 år och uppväxt l Stockholm. 

- Hennes efternamn är ryskt och tillhör hennes mamma. 
-Sophle spelade fotboll och sprang när hon var liten. 

- Innan Sophle började spela gitarr skrev hon dikter på allt 
som gick att skriva på; väggar, möbler, under sängen. 

- Sophle trodde att nya plattan skulle bli mer glad 
än den blev. Hon tycker själv att det känns som 

om nya skivan handlar om avsked. 
- Sophle skrev dagbok som liten men var alltid 

rädd att någon skulle läsa vad hon skrivit. 
- Bliderna från den nya skivan är plåtade på 

Gotland av den kända fotografen Anton Corbijn. 

guld i Sverige och hon belönades 
med en Gra=is för bästa nykom
ling. I Japan köpte 100 000 japa
ner albumet och det gick även bra 
i Frankrike och Belgien. Dessutom 
kan man höra en av låtarna i fil
men "Independence Day" och en 
annan av Sophie låtar finns med 
på soundtracket till "Min bästa 
väns bröllop". 

Men att slå i USA är inget hon 
har lust med. 

- Det är så långt bort och man 
måste jobba så hårt för att slå där. 
Näi:jag var i USA och gjorde pro
motion gickjag bara omkring och 
väntade på att få åka hem, och så 
kan man ju inte ha det. 

Men nu ligger alltså en ny 
platta ute. Den heter "Precious 
Burden" och fortsätter i samma 
stil som den förra. Tempot är 
lugnt, Sophies röst är fortfarande 
lika mjuk och spröd och texterna 
är på engelska. Och att skriva på 
svenska har aldrig varit aktuellt. 

-Jag tänkte inte på attjag 
skrev på engelska, men det blev 
engelska från första låtenjag 
skrev. Det är lättare för mig. Man 
kan säga vad som helst och det lå
ter okej. 

Hur hennes beundrarskara 
och skivköpare ser ut vet hon inte 
riktigt, men hon tror att hon har 
en något äldre publik. 

Och när hon får veta att hon 
är oerhört populär hos många les
biska skiner hon upp och säger: 

-Vad kul! Det hade jag ingen 
aning om. -Anders Öhrman 



J!U :Il J tJ l GA OCH KÖP 
IJX 79~ 
Aretha Franklin" A Rose Is 
Still A Rose" (BMG) 
Aretha Franklin är tillbaka med 
ett nytt album. Och mer ska man 
egentligen inte behöva säga for att 
du ska springa iväg till skivafia
ren och köpa ett ex. På det nya al
bumet får hon hjälp av storheter 
som Daryl Simmonds, Dallas 
Austin, Narada Michael Wal
den och "Puffy" for att näma nå
gra. Och det är helt underbart. 
Mer säger jag inte! 

J!U :Il J~ l SEXIG POP 
IJX 77~ 
Jimmy Ray "Jimmy Ray" 
(Sony) 
En av pop-rockens sexigare killar 
är Jimmy Ray. Singlarna klättrar 
och snart finns hela albumet ute 
som går i samma stil. Edwyn 
Collins möter Billy Idol och 
INXS. Och det är forbannat bra! 

J!1 • :I l J~~ l CARDIGANS? 
IJX .54-~ 

Recensioner av 
Anders Öhrman 
där inget annat 
anges. 

;!uaUM ROCK-K"YLiE 
IJX 6.:Z~ 
Kylie Minogue "Kylie Mino
gue"(BMG) 
Den som väntar på något gott bru
kar få vänta väldigt länge. Det var 
meningen att Kylie album skulle 
ges ut i höstas, men av olika an
ledningar har det hela tiden skju
tits upp. Tills nu. Och det här låter 
inte som den Kylie vi vant oss vid. 
"Locomtion-Kylie" har blivit "rock
Kylie" och kallat in medlemmarna 
från Manic street Preachers. 
Nya singeln Breath tillhör en av 
höjdarna på plattan och är en av 
få lite popigare spår. Resten är 
ganska mörkt, med inslag av både 
dum'n oas och synfonirock. 

J!U :HI M INTE ILLA 
[JX 71!16~ 
Davina "Best OfBoth Worlds" 
(BMG) 
En blandning mellan Erykah Ba
du, en kvinnlig Maxwell och lite 
lugn Janet Jackson. Där hittar 
du Davina. Inte illa, va?! 

J!U :IIJ ~~l MJUKPOP 
IJX 7.5~ 
Sophie Zelmani "Precious 
Burden" (Sony) 
Vackra Sofie slog igenom med 
dunder och brak när hennes debu
talbum släpptes for två år sedan. 
Mjuka, "tysta", avskalade låtar 
med akustiska gitarrer och histo
rier som doftar avsked (säger Sofie 
själv i alla fall). Gillade du det for
ra albumet gillar du det här. Har 
du inte hört förra albumet är det 

f!U:liJDI SPANSK HIT 
ijX 7.2% 
Ricky Martin "Vuelve" (Sony) 
Puerto Ricos snyggaste man -
Ricky Martin - är tillbaka. Snyg
gare, populärare, rikare och bätt
re! Efter förra årets mega-hit 
"Maria" kommer nu ett nytt al
bum som naturligtvis även denna 
gång kommer att bli en miljonsäl
jare. Om man tyckte att det förra 
albumet var lite väl slätstruket 
och lät lite for mycket spansk 
schlagerpop bör man ge Mr Mar
tin en ny chans. Här trängs span
ska rytmer, pop a la Richard 
Marx och smäcktande ballader. 
Och så fotbollslåten "La Copa de 
la vida" förstås. En ny "Maria"? 

f!U:IIJDI GET A COPY 
IJX 1!169~ 
Kompilation "Novamute" 
(MNV) 

MNW-ILR distriburerar M ute Re
cords undersköna danssamling 
Novamute Kompilation, med 
bland andra Luke Slater, Em
manuel Top och Speedy J . Djupt 
ner i sköna sväng upp till "Lobot
omies" snabba rytmer gör att den 
seriösa dansaren med smak for 
vår tids musik kommer svimma. 
Get a copy! -Jon Voss 

f!U :IIJ D l TJEJFAVORIT 
IJX 66~ 
Alejandro Sanz "Mas" 
En av Spaniens absoluta favoriter 
just nu är Alejandro Sanz. Han 
har toppat listorna i månader och 
blivit tjejernas favorit. Och det for
står jag. Starka poplåtar med 
mycket hjärta och smärta. Öpp-

En av låtarna på s kivan handlar 
om en nära vän s om avled i aids, 

berättar Ricky Martin för 
QX Anders Öhrman 

IMI~jl:4 VÄRLDENS VACKRASTE RICKY 

H an är så vacker att man 
nästan tappar andan när 
han slår sig ner vid bordet 

efter att ha kommit fram och häl
sat och tagit samtligajournalister 
i hand. Ricky Martin är en char
mör ut i fingerspetsarna. 

Hela Skandinaviens musik
press är på plats i Stockholm när 
en av Sonys hetaste artister ger 
presskonferens och gör ett exklu
sivt uppträdande på Sonys vårfest 
på Cafe Opera. 

Med fjolårets stora sommarhit 
och en hel drös med guldplattor 
och platina skivor i bagaget var 
Ricky Martin i Sverige for att göra 
promotion for nya albumet "Vuel
ve". Ett album som bland annat 
innehåller den officiella låten till 
sommarens fotbolls-VM i Frankri
ke "La Cupa de la vida". 

Född och uppväxt i Puerto Ri
co var Ricky yngst i brödrarska
ran. Efter att ha varit med i olika 
band som tonåring tog Ricky sitt 
pick och pack och begav sig till Los 
Angeles där han snabbt fick en 
roll i den oerhört populära såpase
rien "General Hospitals". 

-Jag var med i serien i fyra 
år, säger han och himlar med ögo
nen och tillägger. 

var med låten "Maria" från det 
tredje albumet som han fick sitt 
stora genombrott. Ricky blev 
världsstjärna och latinarnerikas 
mest säljande artist. 

Nu är han tillbaka med ett 
nytt album. Ett album som skiljer 
sig en aning från hans tidigare al
ster. Ricky har satsat extra myck
et på texterna och kallat in den 
öppet homosexuelle rocklåt-skri
varen Desmond Child. 

- En av låtarna är tillägnad 
en av mina vänner som gick bort i 
aids for en tid sedan, berättar 
Ricky. En viktig uppgift i mitt ar
bete är att nå ut till ungdomar och 
prata om aids och om hur viktigt 
det är att de skyddar sig. 

Första singeln från albumet är 
VM-låten "La Cupa de la vida". En 
låt fylld av samba trummor, vissel
pipor, latinska rytmer och en 
hejarklacksrefräng som vem som 
helst kan sjunga med i. 

Ochjag är övertygad om att 
den kommer att se till att Ricky 
återigen hamnar i topp på listorna 
och suddar ut bilden av honom 
som en one-hit-wonder. 

Och när han berättar att han 
är singel frågar en kvinnlig jour
nalist om det finns plats for någon 
flickvän i hans liv . 

Jenka "Be" (Vibrafon) 
Japanskan kom till Sverige och 
bokade upp sig I Cardigans studio 
och ville göra en Cardingans-plat
t a.Och så blev det. Och det låter 
som Cardigans. Fast poppigare. 
Och sämre. 

dags att 
upptäcka 
Sofie nu. 
Så det så . 

.-------~-----. Dingsspåret på plattan är 

-Men det är ingetjag skulle 
göra om. Det är alldeles for trist! Han ler och svarar; 

g ueercore? J a, 
for några må
nader sen dök 

den orsta riktiga bög
teehoolåten upp på 
Londons gayklubbar. 
''Twisted"heter låten 
som !ljn Wayne G och 
Stewart Who? har 
chockatklubbpubli
ken med, lyssna på 
texten så förstår ni 
vadjag menar. Andra 
djs som släpper skivor 
är Dj Liberstors 
från skivbolaget True-

love i London, som 
också är grundare av 
"Freeparties" i Eng
land. Deras andra 
samling "I t' s f"**in' 
'Avin It 2" visar for en 
andra gång att man 
inte behöver komma 
ifrån Detroit for att 
göra bra techno. Om 
du hade tänkt att åka 
till London for att gå 
på jättedanspartyt 
Tribal Gathering i 
maj så är det inställt, 
eller rättare sagt har 

arrangörerna blivit 
osams och gör två se
parata fester, Cream
fields den 2-6 maj och 
Univere 98' den 22-24 
maj. De som arrange
rade Tribal Gathering 
från början har Uni-

bland det bästajag hört 
på mycket länge. Väl värt 
att kolla in. 

Ricky återgick till musiken 
och blev snabbt en av latinarneri
kas populäraste artister. Men det 

-Det finns plats for ett förhål
lande ... 

-Anders Öhrman 

vers e 98' fes-

re. Varfor jag 
skriver om 
detta är for 

biljetterna 
tog slut väldigt fort 
till Tribal Gathering. 

På Danssingelsi
dan har Spieegiris 
släppt "Stop" remixat 
av David Morales 
och stretch 'n'Vern. 
JanetJacksons nya 

singel "I Get So Lon
ley" har blivit rejält 
omgjord av Hjälten 
Jason Nevis som gav 
oss "I'ts Like That" 
med Run DMC i en 
ny tappning. Andra 
bra 12"or är R oger 
Ruffs "Do Ya" från 
Multiply rec, "The 
magnificent" med 
Agent 00 och Piano
headz med låten 
"Distorition". 

DJ MIKAEL ELMENBECK 
TOP TEN. 

l. earren Ramirez: Troubled girl 
2. La Fatima: Paranda 98' 

3. Michael Proctor: Fall Down 
4. Da Mob feat . Jocelyn Br own: Fun remix 

5. Big Mosses: Brighter Days 
6. Dj Duke: Blow Your Wistle 

7. M.J Cole feat Jaydee: Sincere 
8. Steve Silk Hurley: Say A W ord 

9. Madonna: Frozen remix 
10. All Seeing eye: The Beat Goes 
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MOBIL 
G OlEBORG 

500 tjejer firade l slutet av februari att flatklubben Leche funnits l tre år. 

l ~!1 il 11 LECHE FESTADE MED DRAGSHOW 

S 
ucce och publikrekord blev 
det när tjejklubben Leche 
firade tre år. Ovanligt nog 

för en tjejklubb var det drag-grup
pen Cabare Bom.Bimbos som 
uppträdde med specialgjort tjej
nummer för klubben. Bland annat 
uppträdde man med "Hairspray" 
och "Ska vi plocka körsbär" och så 
klassikern "l am what I am". 

Två dansgolv gav variation på 
musiken vilket uppskattades av 
besökarna - kanske än mer upp
skattat blev bjudskumpan, bjud
ciggen och gratisproverna av par
fymer och ansiktskrämer. Jubi
leumsfesten till ära hade 500 
heliumballonger fixats som gjorde 
taket spännande bubbligt! IJX 

Jörgen, Jonas och Hasse bjöd alla 
Leche-gäster på champagne och 

cigarretter. 

Bomblmbos Jörgen mös med tjejpubliken. 

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 
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[ffi!]] GRETAS FUNDERAR P l UTBYGGNAD 

S 
edan i december driver Az
lan med personal det myck
et trivsamma cafeetlkrogen 
Gretas. l mysiga lokaler, 

fyllda av stämning och levande 
ljus serveras såväl rejäla baguet-

FREDAG3 
Tjejkväll, Touch, Esperantoplatsen 
7, 21.00. 

LÖRDAG25 
Leche, Grands Festvåning , Vall
gatan 30, 21.00. Tjejfest med tre
årsjubilerande fiatklubben. 

[WFRANKS MYS 

E tt cafe med mixad och öp
pensinnad publik hittar du 
på Kungsportsplatsen. Det 

heter Frank s Coffeshop och 
drivs av Birgitta som även kan 
erbjuda QX att läsa medan man 
sköljer ner kaffet! 

Missa inte deras underbara 
Paninis som finns i massor av va
riater. En mängd olika kaffesorter 
finns naturligtvis också. 

Jörgen Johansson 

GIMA-PARTY 
Festa med radiole 

på Touch den l maj. 
start 21.00 

Drag Show, Tävlingar 
Arabisk mag-dans 

Entre 50/medlemmar 
70/icke medlemmar 

ter som olika sorters kaffe för alla 
tänkbara smaker. På kvällen tar 
sig folk en öl, ett glas vin eller en 
matbit ur den meny där alla rätter 
kostar under 100 kronor. 

Publiken på Gretas är ganska 

P 
å Kondomerian som ligger 
på Trädgårdsgatan 6, hittar 
du förutom "kådisar" en hel 

del andra leksaker. Här finns allt 
från lack och skinnkläder till dil
dosar och handklovar samt all
sköns skämtartiklar. 

Missa inte deras trevliga kol
lektion av vykort, med skämtsam
ma motiv såväl som vackra bilder 
på människor av bägge könen. 

Håkan och Nina som driver 
butiken berättar att man har en 
bred publik och att det är gott om 
gayfolk som besöker dem. Men de 
hoppas naturligtvis på fler. 

Jörgen Johansson 

mixad, även om det framåt kväll
kvisten blir mer "gayigt". Publi
kens ålder varierar. 

- Gretas har blivit ett ställe 
för de lite äldre som vill ta det lite 
lugnare än på Nemo. Men visst 
har vi även unga gäster, förklarar 
Azlan. 

Att gå ensam till Gretas är 
inga som helst problem, man kän
ner sig i sällskap både med perso
nalen och de andra gästerna. 

-Vi vill att alla ska trivas här, 
hos oss är alla välkomna, formule
rar sig Azlan. 

Tankar finns om att bygga ut 
Gretas. Lokalerna är redan idag 
mysiga med mängder av levande 
ljus, eleganta uppläggningsdiskar 
och havsblå väggar. 

- Om vi bygger ut skall vi be
h ålla vår stil och inte bli ett nytt 
Nemo, säger Azlan. Dessutom 
tycker jag det är bra att det finns 
alternativ. 

Jörgen Johansson 

MÅNDAG 
Cafi Hellman, Esperantopl. 7, ca
.fe 12-19 Ungdomscafe 19-22. 
Gretas, Drottningg. 35 16-24. 
,Positiva Gruppen, Nordhemsg. 
50, alla dagar (ej sönd.) 11-15. 

'TISDAG 
Gretas, 16-24. Cafe och bar. 
Cafe Henman, dagcafe 12-19. 

ONSDAG 
care Hellman, dagcafe 12-19, 
Ungdomscafe/Cafe X 19-22. 
;Gretas, 16-01. Cafe och bar. 
.Touch, Esperantopl. 7, Pub 21- 01. . 

TORSDAG 
:cate HeUman, dagcafe 12-19. 
1Nemo,Bellmansg. 9. 18-01. 
;Gretas, 16-01. Cafe och bar. 

'FREDAG 
Cafe Hellman, dagcafe 12-19. 
·Gretas, 16-02. Cafe och bar. 
Nemo, 20-03 Gaykväll. 
Underbar, Vasag. 43, mix till 05. 
Park Lane,Avenyn 36-38, Mixad 
'klubb öppet till 05, efter Nemo. 

LÖRDAG 
Gretas, Drottningg. 35, 12-02 
Touch, Disco 21-02. 
Nemo, 20-03. KlubbkvälL 
Underbar, till 05 efter Nemo. 
Park Lane, till 05- efter Nemo. 

SÖNDAG 
Gretas, Drottningg. 35 11-01. 
Cafe Hellman, cafe för alla 19-22. 

.. 



Anders blir chockerad av Christi
ans blöta kindpussar. 

tiga par, minglade och trivdes bra 
framför kameran. 

1:4.11:1:1 RÖJIGT Pl TREÖPPNA NEMO 

l 
hjärtat av Göteborgs gayliv finns Nemo. Den enda riktiga klubben, 

bortsett från RFSls "Gaytouch". Den senare lockar en något äldre pu
blik. 
Nemo har fått förlängt öppethållande till 03,00 på fredagar och lörda

gar vilket ytterligare stärker klubbens ställning. 
Patrik Flodin, en av de drivande bakom klubben, tycker det är tråkigt 

att uppdelningen mellan gäng och ålder är så uttalat på Nemo. Mer mix 
uppmanar han till. 

- Fast det är lite märkligt att en stad med 500 000 invånare inte har 
fler gay som g år ut, säger han. 

Jörgen Johansson 

klassiska 
erotiska 
seriebok. Få 
ex kvar. 

1998 års Spartacus Guide. 
Utmärkt guide till världens 
alla tällen 250:-

Artiklar för S&M 
kvalite 

Svart "dog tag" med 
silvertriangel - halskedja. 
75:-

Regnbågsfana pin 
60:-

Regnbågspin 60:
Regnbågspinjglitterstenar 125:-

halsband - lera 75:-

Pink Ribbon (för medvetenhet om 
bröstcancer) stor 60:-
Del av intäkten går till forskning. 

REGNBÅGSFANA - TRYCKT NYLON 
40x60 100:-
60x90 150:-
På pinne 10x15 30:-

BESTÄLL- D QX FAMILY MEDLEMMAR 
NINGSTALONG .__ ____ 1_0_%_. _ra_b_att ____ ---l 

Så här shoppar du hos oss. 
Fyll i din beställning nedan. Vi sänder dig ett inbetalningskort 
med uppgifter om totalkostnad inklusive porto. När vi fått din 
betalning sänder vi varorna. 

Beställning: Antal: 

Namn: 

Adress: .. .... ... ... .... ... .......... ............. . ................ .. .. .... ... . 

Postadress: 

Sänd talongen till QX Box 17218 104 62 Stockholm 
fax : 720 38 70, e-post : shop@qx.se 
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HUR GAY ÄR DIN PARFYM? 
Kan en parfym vara gay? Är det flaskans form, lukten eller lanseringen av parfymen som gör att en parfym tilltalar oss? 

Är det mer manligt att ha en parfym som heter "Sport" än en parfym som heter "Between Sheets"? Kan man överhuvudtaget 
bedöma om en parfym luktar gott eller inte? Frågorna är många så QX har stoppat näsan i parfymdiskar, flaskor och 

armhålor för att få fram en så korrekt lista som möjligt. Vi har kollat in parfymernas gayfaktor och parat ihop varje parfym 
med en känd person som vi tycker skulle passa bra till parfymerna. Läs, dofta, håll med eller bli upprörd! 

HUGO 
Gayfaktor: 5. Kändis: Ryan Phillipe 
Kommentar: Snygg doft på en snygg kropp. 
Sportig med viss hippfaktor. Passar utmärkt 
på en grabb med ett aningen drygt utseen
de, men som är en riktig mjukis inuti. 
Hård och mjuk, men fram!or allt en riktig 
fräsching. Och en bra älskare ... 

BJÖRN BORG X 
Gayfaktor: 2. Kändis: Rob Lowe. 
Kommentar: Var en gång en av de mest ef
tertraktade på marknaden, men har tappat 
både beundrare och fortroende. Känns som 
en kopia på både CK On e och Armani. I höst 
kommer nya dofter och ett nytt koncept. 
Kanske kan det hjälpa! 

VERSACEBLACKJEANS 
Gayfaktor: 8. Kändis: Ridge (i Glamour). 
Kommentar: I modehusen, på catwalken 
och i dyra klädesaffärer används den sä
kert. Och om Ridge skulle finnas i verklig
heten skulle han med all säkerhet vara bög. 
Och han skulle bära Versace - en snygg doft 
som får en att vilja ta av sig modeplaggen l 

Och nästa månad är det tjejernas tur. 
Av Anders Öhrman 

JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE 
Gayfaktor: 9. Kändis: Jean-Pierre Barda. 
Kommentar: Gayigt värre. Har svårt att 
tänka mig att en straight kille verkligen kan 
ha denna turkosa nakna mansöverkropp till 
flaska i badrummet? En söt och speciell par
fym vars annonser bara skriker: "Är du bög? 
Köp den här!" Och det gör vi .. . 

DOLCE & GABBANA 
Gayfaktor: 8. Kändis: Leonardo Di Caprio. 
Kommentar: Ett tag luktade varenda gay
disco Dolce & Gabbana. Och fortfarande är 
den i topp på forsäljningslistan. Används bå
de av överklass och de som får spara ihop till 
dessa dyra droppar. Luktar mer London än 
Italien. Och mer Di Caprio än Ramazotti. 

MOSCHINO UOMO 
Gayfaktor:7. Kändis: Boy George. 
Kommentar: Gayigt så det fors lår. Desig
nern Moschinos parfym Uomo har hamnat i 
bakvattnet av både Versace och Gaultier. 
Men den som var med på den tiden det begav 
sig håller sig nog kvar vid honom. Luktar 
party, fest och sena nätter. 

\C!JUA Dl 

(;.f() 
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ACQUADI GlO 
Gayfaktor: 5. Kändis: Gary Barlow. 
Kommentar: En kille med stil faller lätt for 
Armani-parfymen. Och trots att den luktar 
lika mycket citrus som de flesta andra par
fymer gör for tillfallet kännsAcqua rätt. För 
att det verkligen ska bli rätt bör man nog ha 
en och annan Armani-skjorta i garderoben. 

EXTREME POLO SPORT 
Gayfaktor: 4. Kändis: Henrik Dagård. 
Kommentar: En gym-parfym. För killar 
som vågar svettas. Som villlite mer, som 
tänjer på gränserna. Skillanden från Polo 
Sport är att Extreme används av grabbar 
som verkligen idrottar! Vi gissar att Henrik 
har fått en av sin modellande flickvän. 

KENZOJUNGLE 
Gayfaktor: 3. Kändis: Tomas Di Leva 
Kommentar: Ett katt bland hermelinerna. 
Egen och annorlunda. Luktar strävt, starkt 
och speciellt. Beskrivs i tidningen Slitz som 
en bög-parfym. Men Slitz vet vällika myck
et om gay-världen som vi bögar gör om 
snabba bilar! 

•• •• 

CK BE 
Gayfaktor: 7. Kändis: Andreas Lundstedt. 
Kommentar: Trots att det är en unisex
doft verkar den vara mer tilltalande for kil
lar än for tjejer. Känns kanske aningen ute, 
karriären har liksom kommit av sig, men 
CK är ju ändå CK och de har sina trogna 
anhängare. Har mer personlighet än One! 

GANT 
Gayfaktor: l. Kändis: Robert Aschberg. 
Kommentar: Gan t är från Sverige. Men 
gör allt for att verka amerikansk. Vill vara 
en parfym for manliga män. En friluftskille 
som inte drar sig for att skjuta en björn. 
Men det blir bara fel. Parfymen känns lika 
spännande som en måndagkväll på Patricia. 

IZZEY MIYAKE 
Gayfaktor: 9. Kändis: Micki i Rederiet 
Kommentar: Kan en parfym vara vacker? 
Ja, Izzey Miyake är det. En skör, mjuk och 
aningen feminin doft, men skulle denna 
parfym hamna på den manligaste av män 
skulle det vara en kul kombination. På 
Micki däremot luktar det bara dragshow! 

VADANVANDER DU FOR PARFYM? 

CHRISTER 
Vilken parfym har du idag? 
- Calvin Klein "One". 
Vilken ska ditt ragg helst ha? 
- Vad som helst forutom Dolce & 
Gabbana .. 

VIKTOR 
Vilken parfym har du idag? 
- Fahrenheit, så klart! 
Vilken ska ditt ragg helst ha? 
- Scorpio ... det är den bästa! 

NICLAS 
Vilken parfym har du idag? 
- Dolce & Gabbana. 
Vilken ska ditt ragg helst ha? 
- Issey Miyake. 

ALEXANDER 
Vilken parfym har du idag? 
-Ingen alls! 
Vilken ska ditt ragg helst ha? 
- Ingen alls. Bara de har jaccuzi 
och speglar i taket så är jag nöjd. 

PABLO 
Vilken parfym har du idag? 
- Scorpio. 
Vilken ska ditt ragg helst ha? 
- Spelar ingen roll, bara det luktar 
gott! 

l 

l 

t 



COOLWATER POLOSPORT x s BETWEEN SHEETS 
Gayfaktor: 5. Kändis: Matt Damon. 
Kommentar: En oskyldig parfym. Används 
av tidigare Van Gils-beundrare som inte är 
HELT ointresserade av hur de luktar, men 
som å andra sidan inte tycker att det är hela 
världen. Känner sig rätt. Har självförtroen
de och vet att det är insidan som räknas! 

Gayfaktor: 4. Kändis: Kevin Costner. 
Kommentar: Var tidigare poppis i gaykret
sar. Utseendet verkar tråkigare än innehål
let. Luktar mjukt men med stänk av kraft
fullhet. Cool Water-mannen ändrar sig inte i 
första taget utan går sin egen väg. Det är 
honom vi vill hålla i när det spökar! 

Gayfaktor: 6. Kändis: Lukas i "Skilda 
Världar". Kommentar: Den vanlige killen 
som vill verka tuffare. Man köper sig lite 
idrottsliga talanger ... Typ "Jag är en fram
gångsrik NK-bög som vill få andra att tro 
attjag minsann sportar". Kläderna och par
fymen går hand i hand. 

Gayfaktor: 5. Kändis: Brad Davis. 
Kommentar: Paco Rabbane-parfymen som 
omger sig av lite mystik. Man eller pojke. 
Trogen eller otrogen. Homo eller hetero. En 
mittimellan parfym för en mittemellan kil
le. Och vi gissar att "Querelle" (Brad Davis) 
säkert skulle ha en sådan flaska i bagaget. 

CHROME BURBERRY 
Gayfaktor: 5. Kändis: Greg Louganis. 
Kommentar: Chrorne-användaren har sä
kert varit en Cool W ater-diggare tidigare, 
men kände för att byta upp sig till något ny
are, lyxigare och hippare. Blått och flott och 
har doftmässigt mycket starka släktband till 
CK Be. 

TOMMY HILFIGER 
Gayfaktor: 8. Kändis: Tom i "Skilda värl
dar". Kommentar: För killar med mer peng
ar än smak. Överklassbögigt! Går gärna 
runt i stora tröjor med Hilfiger-loggan på 
bröstet. Känner sig helrätt. Har även en flas
ka Polo sport i badrummet och drömmer om 
att flytta till USA- and make it BIG! 

JOOP! ALL ABOUT ADAM 
Gayfaktor: 10. Kändis: Babsan. 
Kommentar: Luktar mycket. Nästan för 
mycket. Joop! är en innegrej och till för kil
lar som inte riktigt har en egen smak utan 
köper det for att de tror det är rätt. Joop! , 
som luktar extremt mycket tomatblad, dof
tar bäst efter ett par timmar. 

Gayfaktor: l. Kändis: Matti (i Skilda 
Världar). Kommentar:" Jag vet ingenting 
om dofter, jag är man och villlukta man, 
ingetjävla larv, ta något som passar en kille 
i flannelskjorta, som vet hur man lagar en 
värmepanna och som aldrig förstår sig på 
hur kvinnor tänker". 

DONNAKARAN CK ESCAPE ESCADA DIESEL PLUS 
Gayfaktor: 8. Kändis: Rupert Everett. 
Kommentar: En trygg bög. Han vet vad 
han vill ha. Och han vet vad han kan få. Har 
givit upp jakten på att forsöka vara någon 
han inte är. En Donna Karan-användare är 
en trogen person som inte byter partner i 
forsta taget! 

Gayfaktor: 6. Kändis: Henrik Johnson. 
Kommentar: ParfYmen för killen som trivs 
och inte ser anledning till att behöva ändra 
sig. Trygg och lugn och omtyckt! Vi gissar att 
Henrik är en kille som både fått två och tre 
nya parfymer av fröken Alice men som hela 
tiden hittar tillbaka till Escape. Ett bra val! 

Gayfaktor: l. Kändis: Jan Carlzon. 
Kommentar: Parfymen som toppar Arlan
das försäljningslista passar nog bäst för 
män som inte hinner bry sig om vad eller 
hur man ska lukta- bara man luktar någon
ting. Escada är en charter-parfym som in
handlas av fruar och ensamstående män! 

Gayfaktor: 4. Kändis: Martin Melin. 
Kommentar: Känns som en kusin till Issey 
Miyake. En parfym för killen med lite dålig 
koll. Kunderna resonerar ungefår så här: 
"Diesel är ju häftigt, den köper jag". 
Luktar annorlunda och sticker ut från 
mängden. En parfYm att älska eller hata! 

101TOPP 
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PANK 

1. Polo Sport 

2. Tommy Hillinger 

3. Dolce a Gabbana 

4. Acqua di Glo 

S.Hugo 

6. Aramis 

7. Armani 

S.Kenzo 

9. lzzey Miyake 

10. DK Donna~-

... OCH SNART KOMMER DESSA PARFYMER 

Att många gaykillar tycker 
att det här med parfym är 
oerhört viktigt är uppen

bart när man börjar diskutera 
parfymer med dem. Alla har åsik
ter om allt. Vilken som är hippast 
just nu, vilka man kan ha och inte 
kan ha, vilka parfymer som är på 
gång och vilka som är mer gay än 
andra parfymer. Några har hittat 
sina favoriter och skulle aldrig 
kunna tänka sig att byta, andra 
byter ideligen. Och vissa tycker 
det är så viktigt att vara före alla 
andra att de enbart använder par
fymer som ännu inte lanserats i 
Sverige. Såjag gissar att några av 
parfymerna nedan redan finns i 
mångas badrumsskåp. 

I höst lanseras en ny Dolce & 
Gabbana parfym. Den heter "By" 

och är förpackad i en sebra-lik
nande ask som för tankarna till 
tidigt 70-tal och extremt dålig 
smak. Parfymen är dock en riktig 
höjdare och kommer att bli en hit 
på gayklubbarna. 

Thierry Muglers "Amen" är 
en annan goding som man kan se 
fram mot i höst. Snyggt forpackad 
i en silverfärgad stålbutelj med en 
klarblå stjärna ingraverad. Stiligt 
och svindyrt! 

Estee Lauder har tidigare 
bara vänt sig till kvinnor, men nu 
kommer parfYmen "Pleasures For 
Men". Det är inte riktigt klart om 
och när den ska lanseras i Europa, 
men har du vägarna förbi USA bör 
du kolla in den. Kommer att bli 
mångas favorit, var så säker. 

Att varumärket Björn Borg 

fått dåligt rykte på grund av allt 
ståhej kring tennisstjärnan hin
drar inte att de lanserar en ny doft 
sent i vår eller tidig höst. Och det 
är ingen vanlig lansering. Ett helt 
nytt koncept har tagits fram som 
fått många i parfymbranschen att 
fullständigt tappat hakan. Den 
nya lanseringen består av tre nya 
dofter - "Östergötland", "Skåne" 
och "Hälsingland". Tre olika 
reklambilder har tagits fram men 
istället for att använda sig av det 
traditionella "snygg man med bar 
överkropp" kommer parfymen lan
seras med humor och svensk tra
dition. Mer avslöjas inte. 

Dessutom finns parfYmen 
"Iceberg Twice" snart ute liksom 
Armanis nya doft - som spås bli 
en av höstens riktigt stora ... 

10 l TOPP 
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PAARLANDA 

1.Escada 

2. Hugo Boss 

3. Polo Sport 

4. Lagerfeldt 

S.Hugo(AS) 

6. Acqua di Gio 

7. VanGils 

8. Hugo (EDT) 

9. Fahrenhelt 

10. Samba Men 

(.. 



MOBIL 
STOCKHOLM 

Öppet Man-Fre 09-18 Lör 11-16 

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

BOTTLE& 
BLANDAD PUBLIKGLAss 

Månadens öl: FlaskJ!li6:
Starköl 31:-, Pint 42:-

Små & 'arma rätter. 
Stor Stark 29:- Pint 38:

Biljard. Black Jack 
Storhilds T\' 

HORNSGATAN 136 • TEL 84 56 lO 

Bitch Girl Club 

11/4. 25/4 
För info 08-720 52 05 

Reserv. för ev. ändringar 

TORSDAG2 
Kex, K, Skånegatan 59. K tillbaks 
första torsdagen i månaden. Ikväll 
spelar Pamela och Marcela. 

FREDAG l 
Club Golden Ladies, middag med 
dans för lesbiska och bisexuella 
kvinnor i mogen ålder. Huset, Sve
avägen 57, 19-01. Info tel: 08-673 
69 58, 08-34 73 15. 

LÖRDAG4 
Kvinnopubhörnan, Kvinnohuset, 
Blekingeg. 67b, 19.00. Teatergrup
pen "Dotterbolaget" uppträder. 

ONSDAGS 
Balettgala, Kungliga Operan, 
Gustav Adolfs Torg, 19.30 

ANDERS 
KRÖGARE 

Öppet Mån-fre 11-23~ 
Lör 17-23~ 
Sönd stängt 

TAVASTGATAN 22 
08-429 82 55 

Blomsterhallen 

Birger Jarlsgatan 108 
Tel: 08-15 00 40, fax 08-16 76 00 

Mån-Lör: 08-20, Sön: 09-17 

BJÖRNGÅRDSGATAN 1 B 

RÄNINGSST ÄLLE 

.FÖR 

T GAY-KILLAR 

THE MUSCLE ACADE.MY 
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TORSDAG9 
Easter Parade, SLM, Wollmar Yx
kullsg. 18, 22-02. Första kvällen 
på läderklubbens påskfest. 
Boogie Night Party, Flap Bar, St 
Eriksg. 56, 20-03. Dansa till 70-80-
tals hits. Show! 

FREDAG 10 
EKHO, Himlajorden, Katarinavä
gen 19, 2tr ned. Judiskt inspirerad 
påskmåltid 20.00 hos ekumeniska 
kristna homogruppen. 
Easter Parade, SLM, Wollmar Yx
kullsg. 18, 22-02. 
Stockholm Goes Gay Långfredag, 
Aladdin, Barnhusg. 12, 21.00 start 
öppet till 03. lirich Bermsjö bju
der på skön musik och vansinniga 
scenframträdanden. 

LÖRDAG11 
Easter Parade, SLM, Wallmar Yx
kullsg. 18, 22-02. Discokväll. 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Slus
sen, tjejklubb 21-02.30. 
The UHimate Easter party, Miin
chenbryggeriet. Gayparty med Go
Go boys, 22-05, Torkel Knutssons
gatan 2. 

SÖNDAG12 
Easter Parade, SLM, Wallmar Yx
kullsg. 18, 22-02. 
Påskdisco, Flap Bar, St Eriksga
tan 56, 20-03. Extraöppet på 
kungsholros baren. 

MÅNDAG13 
Easter Parade, SLM, Wollmar Yx
kullsg. 18, 22-02. 

TORSDAG16 
Peggy Sands, Backstage, Drott
ningg. 34. 21.30. Efter föreställ
ningen "Stella" uppträder Peggy 
med Hot Rhumbas och Cole Por
ter-låtar. 

FREDAG17 
Bolsjojbaletten besöker Operan 
klockan 19.30 

LÖRDAG18 
Bolsjojbaletten besöker Operan 
klockan 19.30 

SÖNDAG19 
Bolsjojbaletten besöker Operan 
klockan 15.00. 

TORSDAG23 
Peggy Sands, Backstage, Drott
ningg. 34. 21.30. Efter föreställ
ningen "Stella" uppträder Peggy 
med Hot Rhumbas och Cole Por
ter-låtar. 

FREDAG24 
EKHO, Himlajorden, Katarinavä
gen 19, 2tr ned. Heliga danser 
med Elisabeth Nyren 20.00 hos 
ekumeniska kristna homogrup
pen. Kaffe från 19.00 och andakt 
böljar 21.00. 

LÖRDAG 25 
Bitch Girlk Club, Kolings borg, 
Slussen, tjejklubb 21-02,30. 
Dansens Hus, Barnhusg. 12-14, 
19.30. Kungliga Baletten framför 
fyra nordiska dansverk. Koreogra
fer: lngun Bji'Jrnsgaard från Nor
ge, J orma Uotinen från Finland, 
Anna Lerkesen från Danmark och 
Öijan Andersson från Sverige. 
Även 27-29/4 

TORSDAG30 
Kroppskonstkväll, Lash, Wollmar 
Yxkullsgatan 18, 20.30 - 01. Pier
cing och tatuering för kvinnorna 
som gillar lite tuffare stil. 
Latino Disco, Flap Bar, St Eriks
gatan 56, 20-03. Latins afton med 
underhållning. 

Klititi7Bargw~e, 
MÅNDAG 

' Tribeca, Norrlandsgatan 5, 22-05, klubb i T.nliz regi med technostukig musik. 
. Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6419443, 18-24. Gaybar i ny regi. 

BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, cafe upp till30, 17.30-21.30, 08-3411 05. 

Underdog, Prinsens källare, Mäster Samuelsg. 4, till 23.30. Mixad kulturbar. 
People, Olofsgata:n 7, Gaytill 03. 

TISDAG 
Side Track, Wo! !mar Yxkullsgatan 7, 08--6419443, 18-01. Gaybar i ny regi. 

· Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-654 7900, gaybar. 

Märthas Cafe, Kocksgatam 28, LNs lesbiska cafe öppet 18-21. 08-64186 16. 
People, Olofsgatan 7, 1jejkväll på nya klubben. Öppet ti1l 03. 

ONSDAG 
Flap Bar, St Eriksgatan 56,20-03, 08-6547900, Disco med DJ Stavros. 
People, Olofsgatan 7, Gay på nya klubben. Dj Emil Hellman. 19-03. Babette 

uppträder varannan onsdag. 
Vault, Norrlandsgatan 5, techno och house på ny gayklubb. Öppet till 05.00. 

Premiär 25/3. 
SLM, Wollmar Yl<kullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll 22-02. 
Side Tracl[, Wollmar Y!ltkullsgatan 7, 08--6419443, 18--01. Gaybar i ny regi. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat ocb bar med Madame Kerstin.l6.30-23.50. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer Bro man. 
BarBiBar, Mariatorget l , 20-03, tjejklubb. 

Seniorcafeet, Huset, Sveav. 57, 15.00. Cafefor äldre gaykillar. 

, TORSDAG 

Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08--6419443, 18-01. Gaybar. 

People, Olofsgatan 7, mixat på nya klubben. Dj Christer, Johanna värdiwa, 
dansare och olika happenings. 19-03. 

. Mingel på Hemingway, Sveavägen 47, 17-03, restaurang och bar. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56,20-03, 08-6547900, gaybar. 

' Karusell, Rosenlundsg. 33,08-7200332. 80-tals retro. 21-03. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Ke~;stin. 16.30-23.50. 

' BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, cafe/temakväll, 17.00-21.30,08- 3411 05. 
; Club Golden Ladies, Huset, Sveav. 57, 17.00. Cafellir äldre lesbiska. 

[ Märlhas Cafe, Kocksgatam 28, LNs lesbiskacare öppet 18-21. 08-6418616 

' i FREDAG 

; Klubb Häcktet, Horn&gatan 82, 19- 01. Bar, öl och mat på en gaykväll, BarDJ 

~ Christer Broman. 
[ Do You, Tegnergatan 2c, soft i puben Man in the Moon och inne i hallarna me:r 

~ house/techno ocb mixad publik. Fri entre 21-02. . . 
~ Nameless, Junk Yard, Birkag. 10, 21·01.30. Fetischklubb ·inga jeans! 

People, O lovsgatan 7, Dj Emil Hellman. Gaymixad klubb. 
: Mingel på Hemingway, Sveavägen 4'7, 17-03,restaurang/ bar. Disco från 22.00. ' 

Flap Bar, St Eriksgatan 56,20-03, 08:-6547900, gaybar med disco. DJ Stavros 
; Karusell, Rosen!undsg. 33, 08-7200332. Nostalgotek. 21-03. 
' Pink Flamingo, Gildas, Birger Jarlsgatan, David Alnberton roar ung mixad 

[ pnblik med house och NUNrg. 22-05. 
· BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, cafe, 1'7.00 - 21.30, 08-34 11 05. 

Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7; 08-6419443, 18-01. Gaybar i ny regi. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 

( 16.30-23.50. Kinky Bar har öppet 20.30-01.00. 
' SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18. 22-02,00. Barkväll på läderklubben. 

BHUS, Vanadislunden, Sveav./Frejg. cafe 17-21.30,08-34 11 05. 
Mera, Norrlandsgatan 23, discobar med skön totalblandning av folk. Till 05. 

LÖRDAG 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Cavern 

: Pubs källarlokaler under värdinnan Leonoras överinseende, 21-03. 
People, Olovsgatan 7, 22-03. Mixad \lubb olika DJs. 

: Mingel på Hemingway, Sveavägen 4 7, 17-03, restaurang/ bar. Disco från 22.00. 
: Mera, Norrlandsgatan 23, discobar med skön totrublandhing av folk. Till 05. 
; Pink Flamingo, Gildas, Birger Jarlsgatan, David Alnberton roar ung mixad 
; publik med house och NU Nrg. 22-05. 
. Industri, 13, !ndustrivägen 13, Ty,esö 10 min med buss från Gullmarsplan. 22-

' 08. Technoklubb åldersgräns 18 år. 
~ Kamsen, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. 50-60-70-talsmusik. 21-03. 
i Flap JJar, St Eriksgatan 56,20-03, 08-6547900, gaybar med disco. Pi Stavros. 
i Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6419443, 18-01. Gaybm· i ny regi. 
! Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
' 16.30-23.50. Kink:y bar har öppet 20.30-01.00. 

SLM, Wollmar Yxk:ullsg. 18,22-02,00. Läderbögarnas egen klubb har disco. 

. Medlemsk!ubb. Olika DJ :s. Se annons for infil om specialkvällar. 
: BHUS, Vanarlislunden, Sveav/Frejg, cafe 18.00-21 .. 30, innebandy 15·16. 

SÖNDAG 

. Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6419443, 18--24. Gaybar i ny ~;egi. 
: l'empel Bar, Agnegatan 39, 17 ·24. Öppet for gaymys med olika bar·DJ :s. 
~ Patricia, stadsgårdskajen 152,08--7430570, restaurang, baroch disco, 19-05. 
~ Suverän och billig mat. , 
; .Poople, OMsgatan 7, inriktat på restaumng och hotell-kväll. Dj NiCk.19-63: 

r Hjärter Dam, Polhe.msg. 23. Mat och bar :med Madame Kerstinol6.30-28·.50 .• ~ 
f:, BHUS, Vanarlislunden, Sveav/Fr~jg, cafe med film, 18.00 · 21.SO, 08 - 3411 05. 
i Ktistina, Västerlångg. 68, 20-01, Sö-ndagsmingel med techno/hou5emusiki ba-

; ren och lugnare i :matsalen. Bilpg :mat rn;h öl> , : .. ,, 
Underdog, Prin§ens källare;MästerS~ . 4, till 23.30, MiXad kuitlir 
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KARUSELL 
Restaurant & Nattklubb 

:Fri Entre torsdag-fredag för medlemmar 

20 00-23 00· Stor Stark/Stor l\lellan 25:-
• • ' alkoholfritt 20:-

Öppettider 20.00 - 03.00 
Ring ror illfonnation och boniqbeställning 

Tel: 08-720 03 32 • Rosenltmd'!gatan 33 
T-bana Zinken.qdamm • Buss 94 hela natten 

Pendeltåg: södra station 

l ap 
TIS-LÖR 20-03 

Skärtorsdag 9.~ril 
Boogie Night Party 

KOM OCH DANSA TILL 
70 & 80 TALS STÖRSTA 
DISCO ffiTS. (-SHOW-) 

Extra :Påskdagen 
12 A ril Disco 20-03 

ST: ERIKSG. 56 
Valborg 30. April 
Latino Disco 

UPPLEV EN LATINSK 
AFTON PÅ FLAP BAR 

( • .MED UNDERHÅLLNING!) 

. :fila Dagar 

GAY 7 DAYS A WEEK• 22-03 · 
Restaurant • Bar • Club 
Olofsgatan 7 • T - Hötorget• 08-20 15 05 

Lunch 11 - 15•alaCarte17-22 

cuck-a-doodle-doo! 

Oas • laraake 22-03 
Turs -Scbla1ers ~2-03 

fre-lir -Nattklubb 22·03 

öppettider i Påsk: 
Skärtorsdag, långfredag, Påsklördag 

Restaurang Hemingway, sveavägen 47, 08-30 47 85 
e-mail: mingel@canit.se 
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MOBIL 
STOCKHOLM 

Det är nästan alltid fullsatt på Cafe G i RFSL-huset på Sveavägen 

[ffiffi FULLT HUS PI HUSET 
N 

är George Brian tog över ca
reverksamheten på Huset 
för drygt ett år sen var han 

orolig över att folk inte skulle hitta 
dit, men efter en trög start är det 
numera nästan alltid fullsatt på Ca
teG. 

- l början var det mest turister 
här, vi har haft folk här från säkert 
50 olika länder, berättar George 
vars engelskakunskaper har för
bättrats avsevärt sedan han tagit 
övercaret . 

Med en opretentiös stämning, 
låga priser och trevlig personal är 
det många som kommer tillbaka ef
ter att ha varit där en-gång. 

George uppskattar att ungefär 
hälften är stamkunder och det rör 
sig om allt ifrån nyutkomna ungdo-

mar till pensionärer, lika mycket 
tjejer som killar. 

- Cafe G har blivit lite av en fris
tad för homosexuella, här kan man 
pussa på sin pojkvän/flickvän utan 
att någon höjer ögonbrynen. 

En annan som uppskattade Ca
re G var en journalist på en av värl
dens största gaymagasin The Advo
cate som har lovat att skriva några 
rader om George care. 

Några planer på att förändra 
caret har inte George. 

- Nej, varför ändra ett vinnande 
koncept? 

Cafe G ligger på Sveavägen 57 
och har öppet mån-tors 13-20, fre
sön 13-18. 

Tomas Hemstad 

b'iB~H PEGGY SANDS Pl BACKSTAGE 

P å det man snart kan kalla 
den gamla goda X-trakt-ti
den, kunde man se Peggy 

Sands sjunga lätt fint och lågmält 

åt det nästan dekadenta hållet in
nan discomusiken satte igång. 
Bland fetisch-klädda människor 
stod Peggy i sina diskreta klän-

l U il~ ~~l J!, j) PORR DROG KÄNDISAR 

l 
ngen har väl undgått att filmen "Boogie Nights" haft pre
miär i Sverige. Filmen om den välutrustade porrskådisen 
Dirk Diggler (spelad av Mark Wahlberg) har blivit det sto

ra samtalsämnet. När det var galapremiär i Stockholm gick 
kändisarna man ur huse. Alla ville ju se den omtalade 33 cen
timetaren och tjattra och diskutera med varandra om den 
kunde vara äkta, hur stora eller små deras pojkvänner hade 
och avslöja vad det största och längsta man själv skådat på 
nära håll. Och eftersom en resa till New York utlovats till den 
gäst som hade på sig de häftigaste 70-tals kläderna blev det 
mycket glitter, strass, höga klackar och åtsittande byxor 
med utsvängda byxben i biosalongen. Priset delades ut på ef
terfesten på Cafe Opera och vann gjorde Rickard "After 
Dark" Engfors. Men det som drog mest blickar till sig var än
då "det" som befann sig innanför Lars-Åke Wilhelmssons åt
sittande brallor. En löspenis som mycket väl skulle kunna 
konkurrera med Dirk Digglers. Äkta eller inte... IJX. 

1• ~l.~ j) DJÄVULEN 

För första gången på svensk 
scen visas nu en pjäs av den 
brittiske, homosexuelle för

fattaren Clive Barker. Den ny
startade teatergruppen Stock
holms blodbad sätter upp "Djä
vulen" i det stora bergrummet un
der Sofia kyrka på Södermalm i 
Stockholm. Regissören Erik 
Wernquist lovar en maffig, amfi
teaterliknande arena och en unik 
teaterupplevelse med mycket rök, 
blixtar och muller. 

Handlingen i pjäsen utspelas 
vid kanten av en stinkande, svart 
sjö i Kenya. Sex personer ska del
ta i en rättegång där Djävulen 
står åtalad. I tusen år har han 
rest runt världen och utforskat 
människosläktets lidelser. Efter 
det ena misslyckade projektet ef
ter det andra har han fått nog och 
vill tillbaka till sin Fader. Frågan 
är om han förtjänar paradiset ef
ter alla synder på jorden. 

"Djävulen" spelas all dagar 
klockan 19.30 mellan20mars och 
11 april utom söndagar och mån
dagar. Adressen till Bergrummet 
är Renstiemas gata 33-39. 

David Thörn 

l:~ l Il:] :J RE:ORIENT 

D 
en 6 april blir det återigen 
Re:Orient Night Club på 
AJaddin,Barnhusgatan 

12. Orientalisk livemusik, dans, 
meze, raki och disco med de senas
te hitlåtarna från Turkiet, Mellan
östern och Indien bjuds. 20-01 hål
ler man öppet. Re:Orient-festi
valen hålls i år den 11-14juni, 
med bland andra Aster Aweke 
(Etiopien), den klassiska arabiska 
musikens grand old man, Fanfare 
Ciocarlia (Rumänien) ett legen
dariskt zigenskt brass band, Bel
lemon Messaoud (Algeriet), 
trumpetare och ett av raiens stora 
namn. Info: www.reorient.se IJX. 

ningar och påminde om en ung 
Charlotte von Mahlsdorf. Den 
lyckade kombinationen av party 
och Peggys lågmälda kult-fram
trädande på festerna gjorde att 
hon snart blev ett nödvändigt in
slag för en lyckad kväll. 

Den 16:e och 23:e april kan du 
se henne med tilläggsnamnet 
"Carmencita" på Kulturhusets 
scen Backstage, Drottninggatan 
34. 21.30 börjar föreställningarna. 
Om du innan Peggys show ser på 
Backstages föreställning "Stella" 
är entren gratis. Väljer du att bara 
se Peggy kostar det 40 kronor. 

Peggy är denna gång inspire
rad av en tid i det fandangogalna 
Buenos Aires och sjunger förutom 
Cole Porter även Hot Rhumbas. 
Ackompanjemang är som vanligt 
framfört av Stisse Karlsson. IJX. 
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Klubb & Klubb 

T 
rött på påskäggen redan på 
skärtorsdag? Då är det 
Stockholm som gäller. En hel 

helgs festande bjuds det. Ulrich 
Bermsjö ordnar Stockholm Go
es Gay på långfredagen på Alad

Dessutom satsar Mingel och Peo
ple hårt på påskhelgen. Och på 
SLM är det Easter Parade torsdag 
- måndag! 

Starten av People blev kan
ske inte helt lyckad. Den någon 

din vid Norra Ban
torget med sed
vanlig dans och h 
ysteri. Peo Må
nestad fixar The 
Ultimate Easter 
party på Miin
chenbryggeriet da
gen efter, på På
skafton. Han sat
sar på Europas 
sexigaste Go-Go
pojkar som skall 
ge gossarna dånd
impen och få fart 
inte bara på be
nen. Öppet är det 
till 05.00 och för
köp hos Choklad
koppen, Blom
sterhallen och Si
de Track. Och så 
blir det Bitch-fest 

Babette underhåller på People på 
Boys Only-onsdagarna. Dessutom 
har hon showat på krogen Daily's 

konstiga dedika
tionen av smyg
premiären - till
ägnad den nyli
genmördade 
Dragan - fick de 
flesta i gayvärl
den att fullkom
ligt tappa hakan. 
Man skulle kun
na säga att sig
nalerna om att 
detta skulle bli 
ett gayställe inte 
riktigt gick fram. 
Men nu har man 
bestämt sig för 
att bli tydligare. 
People är gay sju 
dagar i veckan. 
Och publiken har 
börjat hitta till 
den lilla bakga
tan mellan Olof samma afton. i Kungsträdgården. 

Flap Bars verslon av en mörkhårig 
Frida respektive Agnetha under 
ABBA-natten .... 

... och Fiap-ägarna Jens och Ro
bert som Björn och Benny! 

QX klubbminglare Jörgen (här ali
as AgnethaJ och Lola kramade OJ 
och klubbvärd Pär Råling när de 
trippade ner på Karusell 

Palmes gata och AdolfFredriks 
kyrka. På onsdagar är det inte 
längre killkvällar men tjejinrikt
ning blir det på tisdagarna. Lunch 
från 11.00 och a la cartemeny från 
17.00 och så startar klubbandet 
vid tiosnåret. 

Mingel tre kvarter bort har 
tvingats fixa till sina vardagar och 
satsade genom stor annons i Me
tro på att locka matgäster med 
det facila priset av 2några enkro
nor för tvårättersmeny. Fullkom
lig kaos utbröt och förhoppnings
vis får man nu en straight publik 
som fyller ut. hålen då gaypubli
ken envisas med att hänga på 
Svea i andra änden av kvarteret. 
En lustig företeelse egentligen -
varför går gayfolket till hel
straighta ställen istället för att 
hänga på de få gayklubbar som 
finns? Helt OK- bara man inte 
samtidigt gnäller över hur liten 
den stockholmska gayscenen är! 

Mingel kontrar People med 
karaoke på onsdagar, schalgermu
sik på torsdagar och så mer up to 
date-gaymusik på fredag och lör
dag. 

Att Citys gayområde nu går 
från Hötorget till Huset på Svea-

l ~!1 !l 11 STURECOMPANIET BLEV l TERIGEN GAY 

l början på mars var 
det dags för Stock
holm Goes Gay med 

partyfixare Ulrich 
Bermsjö i täten att inta 
klassiska StureCompa
niet vid stureplan i 
Stockholm. Med utlova
de muskelgossar från 
Workouten, modell-le
tande av modellpappan 
Nalle Knutson och an
nat söndagsbus hade 
gräddan av stockholros 
gaypublik hittat dit. Att 
det var söndagnatt och 
arbetsdag dagen efter 
märktes knappast på 
gästerna. Uppklätt, på
klätt och avklätt. Spri
ten flödade. 

Pamelas pumpande 
techno fyllde dansgolvet 
och i nattvimlet sågs 

Mrs Green hade jobbat länge 
med frisyren som hon fått hjälp 

med av Roger Morgan. 

bland andra Pekka 
Heino med pojkvännen 
Erik Kristensen, Alex
ander Bard hade hittat 
dit, liksom frisören Ro
ger Morgan som sett 
till att Mrs Green drog 
till sig allas blickar tack 
vare hennes enormt 
färgglada håruppsätt
ning. 

ÄvenAfter Darks 
Christer Lindarw ha
de tagit ledigt från sho
waodet på Wallmans i 
Malmö för att kolla in 
nattlivet i Stockholm. 

Men grabbarna som 
uppskattades mest av 
publiken var nog ändå 
Workoutens muskelkil
lar Nie, Dearin och 
Samir. 

vägen är ganska logiskt. sture
plan är allt för aggressivt och ungt 
för att passa gayfolket. People, 
M4lgel, Huset och så då den där 
Svea. För den pilske mannen är 
det sen inte långt till vare sig US 
Video, Kino eller Berlin. 

På tjejfronten kan noteras att 
BarBillar blev en omedelbar suc
ce. De överpackade onsdagarna i 
Tivolis källare vid Mariatorget 
visar att stans tjejer har lust att 
festa inte bara varannan lördag! 
Kul är att det faktiskt fortfarande 
hänger mycket tjejer på Häcktet 
tidiga onsdagstimmar. 

Kex på K är tillbaks. Första 
torsdagen i månaden har man fest 
i Bannas Dehlis sköna källare 
på Skånegatan. Den 2 april spelar 
Pamela och Marcela. Tyvärr har 
Bitch-Brrgitta fått dra sig från 
gaysatsningen på Cafe T . Respon
sen blev inte så stor som man hop
pats på. Men hon lovar att nya 
ideer finns och att hon inte gett 
upp. En annan satsning vi går och 
väntar på är Jeanette och Lottas 
grannkrog till Häcktet- Grogg. 
Ombyggnaden av lokalen i Bysis 
är i full gång och snart hoppas vi 
få grogga på Hornsgatan. Jon Voss 

Två modeller och en pappa. 

blliJNALLEPOJKAR 

N 
alle Knutsson letade mo
deller på Stockholm Goes 
Gay, och vi frågade om 

kvällen gett några kap? 
-Kvällen har varit bra. Jag 

har hittat fyra killar och två tjejer. 
- Om man nu vill bli mo

dell, hur bör man då se ut? 
-Man ska inte vara helt per

fekt, utan mer fulsnygg. Killar ska 
vara 1,87 cm och tjejer 1,76. Skön
heten kommer inifrån och man 
måste vara lite exhibitionistisk. 
Men viktigast av allt är att man 
måste ha en vilja. Det är viljan det 
hänger på! 

Jörgen Johansson 

Äkta Mexikansk Restaurant 
sturegatan 31 • 08 - 21 18 70 

Öppet alla dagar 17-24 
~----------------- -----------------------~ 

Innehåller bl.a 
hitlåtarna 

"Lovin & Devotion" och 
"Can't Get Enough" 

IGEN 
ERIGES 

R 
FRAN 

LOVE & DEVOT 

ALBU ET 
"50 GO " 

l SCANDINAVIAN l&fl& 
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STOCKHOLM CITY 

Hos oss bor Du CENTRALT till 
o -

LAGT PRIS och med NARHET 
till Dina uteställen 

sekelskifteskaraktär på alla våra rum 
Odengatan 38 Stockholm T-bana Rådmansgatan 

Tel: 08-612 43 49 Fax: 08-612 45 01 
E-post: info@kimab.se 

CHOKLADKOPPEN 
Öppet alla dagar 11.00-22.00 

Chokladkoppen • Stortorget 18 • Gamla stan • 203170 

DITT VARDAGSRUM! 

GOD MAT, MYCKET PRAT. 

KoM ocH sE 
/ 

KANSKE SJUNG ME 

PÅ STOCKHOLMS GAYBAR 

& r e s t a u r a n 

WaLLMAR 

YXKULLSGATAN 7 
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Amsterdam 
sommarens hetaste stad 

Det finns ett par städer man aldrig tröttnar på att åka tillbaka 
till. Amsterdam tillhör denna exklusiva skara, och inför Gay 

Games -98 är staden mer intressant än någonsin tidigare. 

E 
uropas gayhuvudstad lad
dar inför sommarens inva
tion av idrottande bögar och 

flator, och alla som var i New York 
-94 vet hur fantastisk upplevelsen 
där var. Om ni har möjlighet åk 
till Amsterdam och ta del av spe
len och atmosfaren runt om. 

Amsterdam är en stor liten 
stad. Liten nog att promenera från 
ena sida av city till andra, stor nog 
att erbjuda ett enormt utbud av 
gaybarer, restauranger och disco
t ek. Givetvis gör klimatet att det 
är mysigare i staden på sommaren 
med alla uteserveringar och allt 
annat uteliv, men det är inte något 
större fel på partystämningen de 
övriga säsongerna. 

Det är en härligt liberal stad 
där inte många höjer på ögonbry
nen när du kommer hand i hand 
med din käresta. Visste ni t. ex. att 
det är helt tillåtet att dricka öl på 
gatan utanför en bar om det är 
fullt inne, servitörerna kommer ut 
och tar upp beställning, det är nå
got för svenska myndigheter att 
tänka på. Vad det gäller den libe
rala drogpolitiken är det nog upp 
till var och en att ta ställning till 
holländarnas syn på det hela. 

Den som känner för barhop
ping på mer "vanliga" gay ställen 
bör söka sig till Rembrantsplein, 
där finns den största koncentratio
nen av barer och restauranger 
med gay inriktning. Här ligger 
också tjejernas mest kända ställe 
Vive la Vie. En bar öppet från ti
digt på dagen till sena kvällen där 
även killar med rätt inställning är 
välkomna. Bra musik och god 
stämning. Holländarna sjunger 

gärna och mycket till sina favorit
sånger, förutom vanlig modern 
musik kan "Tulpaner från Amster
dam" rätt var det är slinka igenom 
till barbesökarnas enorma glädje. 
Obs! Detta kan ske i vilken bar 
som helst. 

Klassiska Cafe Ritz, ett av 
stadens mest välkända cafe, med 
en klart blandad och intressant 
publik ligger också runt Rem
brantsplein. Där dricker man 
främst öl i små glas, äter Bitter
ballen (friterade ostbollar) och rö
ker stora feta cigarrer, vilket är 
trenden i hela Amsterdam. Över
huvud taget gillar holländarna att 
dricka öl i små glas, helst Amstel 
eller ;Heineken, det är därför som 
de klarar av att barhoppa på 
många ställen under en kväll. 

Snett utanför Vive la Vie lig
ger IT, det mesta, trendigaste och 
hetaste discoteket i hela stan. Lör
dagar är gay och publiken är blan
dad liksom klädstilen, eller från
varon av kläder på en del. Även 
om det är långa köer och svårt att 
komma in så bör man ej missa 
detta. 

Havana på Reguliersdwars
straat, bakom den flytande blom
marknaden, är främst för killar 
och fortfarande det mest trendiga 
i hela Amsterdam med många ro
liga och uppskattade upptåg. Ofta 
många snygga transor med ben 
som gör oss tjejer gröna av avund. 
Omöjligt att missa då det hörs 
långt ut på gatan när det är något 
på gång. Tjejer är alltid välkomna, 
men sällsynta. Hela den gatan är 
full av restauranger och barer 
med rätt inställning. För de myck-

et populära indonesiska restau
rangerna bör man boka bord i god 
tid. 

Därifrån är det inte långt till 
Damplatz och Red light distrikt 
som förutom damerna i fönstren 
erbjuder flest barer för den som är 
intresserad av läder och kinky. 
Området i sig är tryggt att vistas i 
trots att man i varje gathörn blir 
erbjuden att köpa "vadsomhelst" 
av män som troligtvis har ett min
dre apotek på sig. Ett artigt nej 
tack respekteras alltid. Mängden 
av affärer där man kan köpa roli
ga leksaker, tidningar eller filmer 
för alla smakriktningar verkar va
ra oändlig. Glöm inte attjämföra 
priser dem emellan, det lönar sig. 

Leidseplein är egentligen det 
äldsta gayområdet i Amsterdam 
med sina mängder av barer och 
restauranger. Och en hel del med 
gayinriktning finns kvar, men det 
är mest straight här, undantaget 
hotellen som fortfarande håller 
regnbågsfargerna. 

Det finns också många ar
gentinska restauranger, Los Gau
chos, runt om i staden som med 
sin något speciella inredning inte 
ser allt för mycket ut för världen, 
men köttet är fantastiskt. Direkt
importerat kött med stora bitar på 
upp till ett halvt kilo och så mört 
att bara en gaffel behövs. 

Amsterdam är en stad alltid 
värd att åka till, gång efter annan, 
speciellt i år. Bra internetadress 
med aktuell information är 
www.gayamsterdam.com. 

Catharina Hillerström 



GayGames
tidernas största evenemang 

Temperaturen stiger i Amsterdam inför tidernas kanske största evenemang för bögar och 
lesbiska - Gay Games. Registreringen för deltagande stänger den 31 april, och man är redan 
nästan uppe i maxantalet 15 000 deltagare. Men även den som inte utövar någon idrott får 
stort utbyte av ett besök i Amsterdam under Gay Games-veckan: För första gången satsar 

arrangörerna lika mycket på kultur som på sport. 

E 
15 000 idrottare och flera 
hundratusen andra bögar 
och lesbiska kommer att va

ra i Amsterdam under Gay Ga
mes-veckan den 1-8 augusti. Öpp
ningsceremonin i Amsterdams 
motsvarighet till Globen, Amster
dam ArenA, blir en gigantisk 
regnbågsfest som direksänds i hol
ländsk TV, några av sportevene
mangen blir "biggest in the 
world", Amsterdams alla stora 
museer bjuder på speciella utställ
ningar och hela staden kommer 
att sjuda av performances, fester, 
parader, teater och musik. 

Förberedelserna har pågått i 
två och ett halvt år. Det är femte 
gången som Gay Games anordnas, 
men forsta gången spelen hålls 
utanfor Nordamerika, och forsta 

gången arrangörerna lägger lika 
stor vikt vid kultur som idrott. 
Spelens motto är "Friendship 
through Culture and Sport". 

Sportprogrammet består av 30 
tävlingssporter och 6 uppvisnings
idrotter, men vill man inte delta i 
någon sport kan man i stället an
mäla sig som kulturutövare. skå
despelare, dramatiker, konstnärer, 
sångare och musiker kommer att 
slåss med idrottsmännen och -
kvinnorna om uppmärksamheten 
under Gay Games. Dessutom an
ordnas en lång rad evenemang 
som åskådarna kan ställa upp i el
ler bli en del av- bland annat oli
ka typer av performances, en dag
lig så popera som framfors på en 
utomhusscen och ett flytande kar
nevalståg längs Amsterdams ka-

o 

Av Bengt Akesson 
naler. I körfestivalen deltar 2 250 
sångare (avslutningskonsert i 
världsberömda Concertgebouw), 
marching bands spelar infor 
idrottsevenmangen och i staden 
och det blir filmfestival under öp
pen himmel och gratiskonserter 
med kända holländska och inter
nationella artister på Dam-torget 
framfor Slottet varje kväll. 

De största sporterna i Gay Ga
mes blir simning, volleyball, fot
boll och tennis. Simtävlingarna, 
med1200 deltagare, blir troligtvis 
det största evenemanget i en en
skild sport någonsin, och i volley
bollturneringen deltar 230 lag! 
Bland de mindre sporterna märks 
rodd, windsurfing, bridge och bo
dybuilding. 

Meningen med Gay Games är 
att alla ska kunna delta, oavsett 
kön, ålder, kondition eller (forstås) 
sexuell preferens. Nästan alla kan 
ju ställa upp i "enmilsmaraton"! 

Efter sporter och museibesök 
gäller det att ha ork kvar for alla 
fantastiska parties och fester på 
Amsterdams diskotek och natt
klubbar. Det blir till exempel ett 
White Party där vita kläder anbe
falles, en Women's Dizzy Snow 
Night (där man kan bada i konst
gjord snö), en Apocalypse Night, 
en Back to the 70's Night och en 
Bröllopsgala med dans i den stora 
balsalen på Grand Hotel Krasna
polsky! 

Arrangörerna välkomnar mer 
än gärna besökare från länder i 
tredje världen. I samarbete med 
Amnesty International har hol
ländska utrikesministeriet bjudit 
in 375 deltagare från tredje värl
den - ett av kraven är att de ska 
vara aktiva i gayorganisationer i 
sina hemländer. 

-Nederländerna stödjer 
mänskliga rättigheter och inter
nationell solidaritet, och det spe
glas också i programmet, berättar 
Ruud Oosterhof, ansvarig for eve
nemangsdelen inom Gay Games
organisationen. 

-Vi organiserar Gay Games 
for HELA världen, och vill gärna 

visa människor från andra länder 
hur liberalt det här landet är, så 
att de får inspiration till att ge
nomfora forändringar i sina egna 
länder och vågar leva öppet "hem-
ma". 

-Ä ven många holländare var 
skeptiska till Gay Games i början, 
men nu har det vänt och fler och 
fler vill vara med på tåget. Gay 
Games stöds av holländska riksi
drottsforbundet, fackforeningar, 
Amnesty, regeringen, Amsterdams 
stad, etc - listan kan göras hur 
lång som helst. Det bästa med Gay 
Games är att de har fått igång en 
diskussion på alla nivåer i sam
hället. Amsterdam blir aldrig sam
ma stad igen! 

Gay Games Amsterdam blir 
det kanske största evenemanget 
för lesbiska och bögar någonsin. 
Spelen, som grundades av den 
amerikanske friidrottaren Tom 
Wadell, hölls forsta gången i San 
Francisco 1982. 40 heltidsanställ
da och 2 500 volontärer arbetar 
just nu dag som natt och med att 
forbereda Den Stora Veckan i Am
sterdam den 1-8 augusti. 

Spelen stöds bland annat av 
holländska fotbollslandslagets 
kapten Danny Blint. 

För mer info · kontakta Gay Games på 
tel +31 20 427 1998 eller gå in på 

"www.gaygames. nl". 

VISA KORTET OCH DU FÅR: FOTOGRAF BJSABETH OHLSON, 20% rabatt på 
"homobröllopsfoto", 08-31 99 GO, BJTFOTO, Odeng. 29, ger 1 O% på film & 
trantleal~llblg. SMINK & PBlUKMAKARB\1, Bondeg. 48, 08-843 11 12, 10% 
rabatt på allt i butiken. TANKEN A&O 25% rabatt på ordinarie priser för 
lrurser och rådgivning i mental träning, Box 4053, 182 04 Enebyberg, 08-

788 87 87, www.tankenao.se, LONDON W8, Odeng. 89, 08-31 31 80,10%. BAHNHOE: 100 Kr rabatt på lnterneblppleoppllng Ring 018-10 08 99tör 
•• o o ... .. o , 

bestaDnlng. SANNINGGARDB\IS FJALLHOTRL, Klippen, 920 84 Hemavan, 0954-330 38. 10% pa helpension. QX·FESTBl· billigare entre. PB\ISIONAT 
ODEN/Stocleholm ger 10% rabatt • 08·812 43 48, Odeng. 38. BABS BAR a KÖK, ger 10% rabatt på aU mat • 08- 23 81 01, Birger Jarlsg. 37. 
KALSONGHÖRNAN köp 3 betala för den billigaste, Regeringsg. 71, 08·22 52 OG. LÄDBlVERKSTANIEAST SllHT ger 1 0% rabatt på piercing, Beställ tid 
via tel, 08-888 58 89. 08·738 0215. THE MUSCI.E ACADBVIY- ger 10% rabatt på tränlngsleort, BJirngårdsg.1b, 08-842 83 08. GÖTEBORG: NB\110-
kane och ICaiCa efter middagen fred. och lörd. Bellmansg. 7, 031-13 20 42.licHE- Tjejklubb, sista lörd.l månaden, Grands Festvåning, GBG. 

, o ... , o 

Medlemsentre. SKANE: RESTAURANG G, Gustav Adolfs Torg, Malmo, 10%, HILDAS CAFE a CATBliNG, Kungsg. 18, Helsingborg 10% pa notan. 
Medlemakap 1 ål'- tOO lir. PreiiUIII8I'll01ll blir autiJIJtallalct mell!llllllar.lånd llllllilmportolrltt till: Fflsvar, 111871 800, 110 17 llot*holm. 
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VECKANS 
o 

TV·MASTEN 
Måndag 

19.30 TV 4 - måndag - torsdag. 
Lukas & Co i Skilda världar. 
Sveriges långsamaste komma ut
process. 
21.00 Körigaste kvällen på hela 
veckan. Vänner, Spin City City
akuten och Ally MeBeal- samti
digt (21.00). Här gäller det att 

)':c man har kompisar med video
bandspelare. 

Eftersom Matts pojkvänner alltid 
slog, lurade eller försökte få ho
nom dömd för mord så har vi 
komnrit överens om att det var 
bra att han :flyttade till San Fran
cisco. Däremot kräver vi att Syd
ney gör en Bobby Ewing och åter
uppstår från de döda ... 
Sent på TV4. Kvinnorängelset 
fascinerar fortfarande trots att 
man böljar närma sig avsnitt 500. 
692 finns det totalt. 

Onsdag 
20.00 TV 4. Det ryktas om att en 
känd transa kommer att dyka 
upp i Tre kronor och skaka om 
det lilla samhället Mälarviken. Så 
nu måste vi ju börja följa denna 
tradiga serie också. .. 

Torsdag 
21.00 TV4 Arkiv X. Och snart 
kommer filmen ... 

Fredag 
23.05 SVT 2 Livet kan börja 
(This Life). Bästa skådespelarna, 
bästa manuset, bästa attityden. 
Ingen utekväll på fredagar utan 
timerinställning på videon. 

Lördag 
02.05. TV 4, 18 april. Gloria Es
tefan live in Miami från 1996. 
Spansk orgie i latinpop. 
Sent på TV 4. Kvinnofångelset 

Söndag 
11.00 Kanal5 
Glamours veckosammanfatt
ning. Hela veckan i repris, ett per
fekt sätt att bota bakfyllan. 
13.50 TV 4 Oh la la. Ameri
kanskt program i 43 delar från 
1997 med det senaste från mode
och trendvärlden. 
19.50 Kanal 5 Skenet bedrar 
Hysteriska Hyacinth Bucket ror
söker desperat hålla överklasske
net uppe infi.ir grannar, familj och 
vem som helst som har olyckan 
att komma i vägen för henne. 
01.00 TV 4 Dick Dietrick show. 
Oprah, Ricki Lake och Alice Bah i 
ett och samma program. Ameri-
kansk parodi. IJX 
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[iJ]1i] AMERIKAS FAVORITTRANSA 

'

be Lady Chablis har blivit 
hela arnerikas favorittransa. 
Hon har talat ut i Oprah 

Winfreys soffa, varit med i Good 
Morning America och skrivits om 
i otaliga tidningar. Dessutom 
lyckades hon förhandlå till sig 
mer än 800 000 kronor i forskott 
för sin självbiografi "Hiding My 
Candy". Och så blev hennes hor
monframställda bröst och livskri
sen när hon beslutade sig ftir att 
behålla sin penis allmängods. 

Orsaken till hennes kändis
skap är John Berendts bestsel
lerskildring av invånarna i sta
den Savannah i boken "Midnatt i 
ondskans och godhetens träd
gård" där ladyn lyckas utmärka 
sig i ett annars färgstarkt per
songalleri. The Lady Chablis är 
en så kallad 24-hour girl (kvinna 
dygnet runt) och hennes välsmor-

da käft och provokativa scensho
wer gör "hennes" kapitel till nä
got av bokens höjdpunkter. 

När boken sedan skulle bli 
film hittade regissören Clint 
Eastwood ingen som kunde göra · 
rollen övertygande - så ladyn fick 
hoppa in och spela sig själv. Nå
gon måste dessutom ha insett att 
det fanns ett kommersiellt värde 
i ladyn för man har lyckats peta ' 
in henne på betydligt fler ställen 
i filmen än vad hon forekoromer i 
boken. 

Och så har hon lyckats pro
ducera en egen bok, "Hi ding my 
candy", hennes egen skildring av 
alla turer fram till att hon kunde 
leva som hon själv ville - kom
plett med receptfi.irteckning, 
sminktips och förslag på accesso
arer ror alla aspiranttransvesti- ' 
ter. Roger Wilson 

llllt~ l MIDNATT l LlNGTRlKIG TRÄDGARD 
IJX 3~~ 
Midnatt i ondskans och godhe
tens trädgård 
Det är alltid svårt att acceptera 
hårdhänta bearbetningar av ro
maner när de ska filmatiseras. 
Särskilt svårt är det att smälta att 
man slagit samman personer och 
lagt till nya kärlekshistorier när 
det som fascinerat med boken är 
dess dokumentära ursprung. Bo
ken "Midnatt i ondskans och god
hetens trädgård" har toppat de 
amerikanska bestsellerlistoma 
med sin skildring av de excentris
ka invånarna i den lilla staden 
Savannah i amerikanska södem. I 
historiens centrum står den för-

mögne Savannahbon Jim Willi
ams (spelad av den nyligen outa
de Kevin Spacey) som är ankla
gad för att ha skjutit sin älskare 
Billy. När han ska försöka försva
ra sig mot anklagelsema får han 
också kämpa mot fördomarna i 
den Wla konservativa staden. 
Menjust skildringen av Savan
nah, med alla detaljer och märkli
ga sammanhang går man miste 
om i filmversionen, trots att regis
sören Clint Eastwood låtit fil
men bli mer än två och en halv 
timme lång. Enda bonusen är att 
man får se transan The Lady 
Chablis spela sig själv. -RW 

i1!l STRULIG VECKA FÖR LUKAS 
D et nästan incestuösa förhållandet mellan Lukas 

och hans mammas pojkvän Henrik är som en tidsin

ställd bomb. Lillasyster Nora har kommit på storebrors 

hemlighet och har rymt hemifrån - det är bara en tidsfrå.. 

ga innan mamma Ylva vet allt ••• 

Räkna med mycket LUkas, Henrik, Nora och Ylva un

der hela vecka 14 i Skilda världar - med kulmen den 2 

april .... 

Vårt förslag på vårmantra är "Den 
som väntar på något gott väntar 
aldrig för länge". 

Premiären på "Ute eller inte", 
komma ut-komedin med Kevin 
Kline och Tom Selleck, är fram
flyttad till någon gång i juni. Suc
cen med Titanie har gjort att det 
blivit trångt på biografema och 
flera premiärer fått flyttas fram. 
På samma sätt har den redan gan
ska utdragna komma ut-processen 
i tv-serien Ellen blivit ännu lång
sammare. 28 januari gick det se
naste avsnittet på TV 4 och fort
sättningen kommer tidigast att 
sändas i slutet av maj eller till 
hösten.Suck. Den som väntar ... 

IJX 

-RW 

ifJTÖRSTIGA VAMPYRER 
Tom Cruise och Brad Pitt kan 
man se i filmatiseringen av Anne 
Rices "En vampyrs bekännelser" 
på TV4 den 12 april21.00. En an
nan av månadens filmhöjdpunkter 
är australiska tävlingsdansfilmen 
"Strictly Ballroom" - en orgie i me
lodrama, dansscener och lös-ögon
fransar på SVT1 måndagen den 
13 april13.10. - IJX 

[[![l JAG VET VAD DU GJORDE FÖRRA SOMMAREN 
IJX 43~ 
"Jag vet vad du gjorde förra som-

- maren" är en ny film av manusför
fattaren till succen Scream, Kevin 
Williamson. Tyvärr är" Jag vet 
vad du gjorde ... " precis allt som 
Scream parodierade och förhöll sig 
ironisk till: en traditionell skräck
is med mycketjagande i mörker, 
mycket skrikande, mycket kliche-

er och ett förutsägbart slut. Men 
den stora fördelen med" Jag vet 
vad du gjorde ... " är att man precis 
som i Scream lyckats skrapa ihop 
en rollista som innehåller nästa 
generation av unga, tuffa super
stjärnor som Ryan Phillippe, 
Freddie Prinze Jr och Sarah 
Miehelle Gellar. -RW 
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dans från när och fjärran 

cl•n .. r.tlthdnl•••• 
danshögskolan i s1ockho lm 

ulrikaweclln 
stockhalm 

susaana åkorlund 
oppsala 

gästspel från donmark 
tho•a• eisenharclt 

gästspel från norge 
jo sfl'olllgren 

gästspel frlm tyskland 
xavler le roy 

se•inariu• 
om dansen och berättaodet 

l 00% homovänligt i Malmö 
Vi lovar något utöver det vanliga. 

Nu har vi börjat med vår uteservering. 
Öppet 7 dagar i veckart 

gaybar 
12/4 & 26/4 

Hilda's 
Cafi & Catering 

Kungsgatan 16 i Helsingborg 

Sallader- Bakad potatis- Pajer 
Mån.-Fre. 11.00 - 18.00, Lörd. 10.00-15.00 

Tel 042-28 01 37 
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Koreografen Cledyo kra
mas med Go-Goboy och 
Sweden Models-grabb 

S 
å har Claes Lars
son och Banana 
Guf ännu en gång 

lyckats locka folk ut på en 
Söndag. Man hade 
G-klubb på KB for 
andra gången, an
talet som kom den
na gång var unge
far som förra gång
en, 160 pers. Med 
den sedvanliga 
drinken som man 
får av inträdet 
kunde man se upp 
på scenen där det nu fanns en ex
hibition, dvs. man hade satt upp 
ett "dressing room" mitt på scenen 
och kunde se hur gruppen Banana 
Guf forvandlades till transor, man 
hade även små shower under 
kvällen .. . 

Musiken som spe
lades av Dj Pra
cha var hög och 

man kunde känna basen 
genom kroppen. Man vil
le gärna dansa, men det 
var lite for ljust från sce
nen, detta togs dock bort 
senare på kvällen och då 
böJjade alla dansa. Tung 
musik var det som spela
des och folket roade sig 
rejält. 

Kul också att man lagt ut ba
naner lite överallt, samt hängt 
upp en del uppblåsbara reklamsa
ker från bananbolaget. 

Nya gayklubben Bam.Bam 
blev direkt en succe. Inte nog med 
att det var lång kö utanför, man 

Råd, stöd & behandling 
- för dig som är homo- fbisexuell 

r f s l 
rådgivningen 

skåne 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 0~119950 

fick även stå i kö när man kom in, 
till garderoben, men å andra sidan 
var nog detta det enda minuset 
man kunde hitta. Musiken var un
derbar och dansgolvet var fyllt he
la kvällen, som om det inte räckte 
fanns det faktiskt lite lugnare 
musik en trappa upp. 

Som en konsekvens av att Dj 
Joe spelar på BamBam har nu 
The Temple på Fyran lagts ner
eller i alla fall tagit en paus. Ang
el på G-bar öppnade aldrig. För 
mycket på en gång tycker Lars 
Hector och Dj Joe men Hector be
rättar att varannan-söndagsklub
ben fortsätter och bidrar därmed 

Katarina Larke omgiven av 
BamBam:are. 

till barhoppandet i stan. Våren är 
här och G har öppnat sin uteserve
ring. Frusna nordsvenskar tär 
vänta några veckor till. 

Trots alla klubbar i Malmö går 
Club Indigo vidare och firar sex 
år som malmöitisk nöjesklubb. 
Den 1114 kommer La Camilla och 
firar med RFSLarna och andra 
partysugna Indigos International 
Song Contest är en populär tradi
tion som i år hålls den 18/4- sköna 
amatörer tävlar i bästa scenfram
trädandet. Att Katarina Larke -
Malmös egen mångsyssierska -
håller i en Karaoke-kvälllär väl 
heller inte skada Indigos rykte! 

Klubben har fått två nya Dj's 
Annie och Sophie, som spelar ut
märkt tillsammans. Hoppas att al
la f"ar nöjet att höra dem spela 
snart igen. Indigo svarar på den 
hårdnande konkurrensen, med si
na temakvällar, vilket fortsatt lär 
dra folk. Den nionde april blir det 
årspremiär for techno- och house
klubben Hot 3. Dj Jonny ser till 
att även en och annan torsdag f"ar 
en gayvinkling i Malmö. 

Klub Kinky samlade närma
re 800 per
soner på sin 
senaste fest. 
Som vanligt 
helthysto 
och glam
migt. Nästa 
partyblir 
den 17:e 
april - mis
sa inte par
tyt! 
I Helsing

borg satsar Club Gaiety vidare 
på sina killträffar .. Den fjärde 
april (18-22) har man träff på Bil
das cafe och en gemensam dags
resa till Liibeck planeras till den 
22:a april - biljetter å 160 kronor 
köps hos Hildas där Michael 
Harding och maken Bengt håller 
hov. Systerkrogen CafeRo har 
premiär den 26:e april och därmed 
kan man hänga på gayägs krog 
från 11.00 på dagen till sena kväl
len. Från l maj startar CafeRo 
med helgmiddagar - en bra sam
lingsplats for stans homos. 

Hos RFSL i Helsingborg har 
det precis varit premiär for nya 
Champagne Safari-showen. 
Chans att se drugor alltså. De ger 
sig ut på turne runt i Skåne och 
deltar på en RFSL-konferens i 
Stockholm. 

Malmös gay nöjesliv ser ut att 
hålla i sig - och vi tipsar köpen
hamnarna ännu en gång - låt inte 
fordomarna stoppa er från en båt-
tur! - Magnus Ask/ Jon Voss 
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MÅNDAG 
Empire care 11-21. Pålsg. l, HBG. 
Hilda's care, 11-18, Kungsg. 16, 
HBG. 

TISDAG 
&bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, 
mixad bar till 01. 
Empire Cafe 11-21. Pålsg. l, 
HBG. 
Hilda's Cafe, 11-18, Kungsg. 16, 
HBG. 

ONSDAG 
Indigo Pub 21-01. Monbijoug. 15, 
Mö. 
Amiralen, Folkets Park, After 
Dark-show i Malmö. 
Wallmans, Generalsg. l, Mö, 
Show med Svenne & Lotta. 
&bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, 
mixad bar till 01. 
Hllda's Cafe, 11-18, Kungsg. 16, 
HBG. 
Empire Cafe 11-21. Pålsg.l, 
HBG. 

TORSDAG 
Empire Cafe 11-21. Pålsg. l, 
HBG. 
Hllda's Cafe, 11-18, Kungsg. 16, 
HBG. 
Amiralen, Folkets Park, Mö, After 
Dark-show. 
Wallmans, Generalsg. l, Mö, 
Show med Svenne & Lotta. 
&bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, 
mixad bar till 01. 

FREDAG 
Bam Bam, Star Bar, Grynbog. 16, 
Mö, öppet 22-03. Premiär 6/3. 
Amiralen, Folkets Park, After 
Dark-show. 
wa11mans, Generalsg. l, Mö, 
Show med Svenne & Lotta. 
-.czeck.point.se, Köpen
hamnsv. 7, Mö, 18-02, mixad bar. 
Empire, Cafe 11-21. Pub 22-02. 
Pålsg. l, HBG. 

ilda's Cafe, 11-18, Kungsg. 16, 
HBG. 
ndigo Disco 22-02. Monbijoug. 15, 

Mö. 
4:an, Snapperupsg. 4, Mö. Varan
nan SLM 22-03. 
G-Bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, 
mixad discobar till 03.00. 

LÖRDAG 
4:an Disco 22-03. Snapperupsg. 4, 
Mö. 040-23 03 l L Disco 22-03 
Empire disco 23-03,jämna veckor. 
Pålsg. l, HBG. 

"lda's Cafe, 10-15, Kungsg. 16, 
HBG. 

iralen, Folkets Park, After 
Dark-show. Mö. 
Wal ans, Generalsg. l, Mö, 
Show med Svenne & Lotta. 
G-bar, Gustav Adolfs Torg, mixad 
discobar till 03.00 
-.czeck.point.se, Köpen
hamnsv. 7,Mö, 18-02,mixad bar. 
Indigo, Monbijougatan 15, Mö. 
040-611 99 62. Temakväll eller pu
bar vaije lördag. För specialarran
gemang se kalendariet. 

SÖNDAG 
·go, Monhijoug. 15. Mö, 040-

611 99 62. Q-pido ungdomscafe 18-
2l.S 
G-bar, Gustav Adolfs Torg, mixad 
discobar. Gay varannan söndag. 
Empire jämna veckor Cafe Q-pido 
for ungdomar, ojämna veckor 
Classic Care, musik/foredrag. 
Pälsg. l, HBG. 

FREDAG3 
Indigo, Monbijoug. 15, Dj Mica. 

LÖRDAG4 
SIM-Köpenhamn, Studiestr. 14, 
22.00. SM-tema på läderklubben. 
Fyran, Snapperupsg. 4, Malmö, Dj 
Gerry, 23-03. 
Tjejfest, Indigo, Monbijoug. 15, 22-
02, Dj Pracha. 
Club Gaiety, 18-22 på Hildas 
Cafe. Kungsg. 16 Helsingborg. 

TORSDAG9 
Hot 3, Indigo, Monbijoug. 15, 22-
03, 98-premiär for house- och tech
noklubben. Dj Jonny. 

FREDAGlO 
Crazy Friday, Indigo, Monbijoug. 
15, 22-03.1ndigo har billiga fr-e
dagspriser. Dj Jonny. 

LÖRDAG11 
Fyraårsfest, Indigo fyller 4 år, på 
scen 24.00 La Camilla, Dj Mica, 
22-03. Monbijoug. 15. 
SLM-Köpenhamn, Studiestr. 14, 
22.00. Easter-party. 
Fyran, Snapperupsg. 4, Dj Lenny, 
23-03. 

SÖNDAG12 
Karaoke med Larke, Indigo, Mon
bijoug. 15. 20-24. Med Larke! 
Gaybar, G, Gustav Adolfs Torg. 

FREDAG17 
Indigo, Monbijoug. 15, 22-03. Dj 
Mi ca. 
Klub Kinky, Hi p, Kalendeg. 12.Öp
pet22-03 

LÖRDAG18 
Kvindehuset, Gothersg. 37, Kö
penhamn. Stödfest for Fem~lägren 
med kvinnobandet Miss Tunes. 
Fyran, Snapperupsg. 4, Dj Gerry, 
23-03. 
International Song Contest, Indi
go, Monbijoug. 15, 22-03. Dj Pra
cha. se nya stjärnor fodas. 

FREDAG24 
Indigo, Monbijoug.l5, Dj Pracha. 

LÖRDAG25 
SIM-Köpenhamn, Studiestr. 14, 
22.00. FF-tema på läderklubben. 
Fyran, Snapperupsg. 4, Dj Joe, 23-
03. 
Monbijou 40 Carat, Indigo, Mon
bijoug. 15, Dj PG. 22-02. 

SÖNDAG26 
Banana Cirkus, KB, Bergsg. 22-03. 
Gaybar, G, Gustav Adolfs Torg. 

ij#!1j~il EKMAN 

G 
östa Ekmans halvbedaga
de fjolla herr Morris har 
nått Malmö. 26 mars-19 

april spelar han och bland annat 
Figge Norling i Marie-Louise 
Ekmans "God natt, herr Morris" 
på Victoria, Södra Förstadsgatan 
18. Biljetter genom Skådebanan 
vägg i vägg. Samtidigt visas Ma
rie-Louise Ekmans retrospektiva 
utställning från Kulturhuset i 
Stockholm på Malmö Museer på 
Malmöhus (tilll9 april). IJX 

;Köpenha•nsguide: 
:KWBB 
'PAN, Knabrost. 3, Cafe: ons-fre 
20-05, lör 20-06, sön 20-04. Disco: 
.Onsd-torsd. 23-05, fred.22-05, lör 
22-06, sönd. 23-04. 
Hardcore, Skindergl Lille Kanni
kes St. Cafe 13.00, natklubb från 
midnatt torsd., fred och lörd. 
Climax, Tivoli Jazzhouse, Bern
storffsg. 3, fred. 24-06, house
klubb. 
Club Aquapussy, ordnar fester då 
och då. Nästa fest 7/2-98.23-06, 
på Vega, Enghavevej 40. Entre 50 
DKK. http://www.geocities. 
comlwesthollywood/2486. 

BAR: 
Sebastian, Hyskenst. 10, 12-02. 
Coxx, Vestre Voldg. 10. Ny bar. 12-
02 
Cosy Bar, Studiest. 24, vardagar 
23-06, fre-lör 23-08. 
Blue Note, Studiestr. 31, lör/sön 
05.00. 
Cafe Size, Vimmelskaftet 4lt; 14-
02, onsd-sönd .. 
Amigo Bar, Sch~nbergsg. 4, 22-? 
Men's Bar, Teglegårdsst. 3, öppet 
15-02.Män. 
Babooshka, Turensensg. 6, sön
ons 16-01, tors-lör 16-02. Kvinnor. 
Never Mind, N. Voldg. 2, 22-06. 
Centralhj•rnet, Kattesundet 18, 
öppet 11-01. Lör och sön 05-10 & 
15-01. Herrar. 
Masken, Studiest. 33, 14-02. 
Can CanjWhy Not, Lavendelst/ 
Mikkel Bryggers G. Öppet 14-02. 

SAUNOR 
Amigo, Studiest. 31, 12.00-08.00. 
Body Bio, Kingosg. 7, öppet 12-01. 

l U il Il] t MERMAlD 

E 
fter att Köpenhamn stod 
värd for EuroPride har en 
grupp entusiaster fortsatt 

att arrangera Mermaid Pride. 
För andra året hålls nu gayfesten 
i stan. Den 27 juni blir det parad 
från Landboh0jskolen till Tivo
li. Så blir det självklart olika fest
ligheter och andra aktiviteter. Mer 
info via Mermaid Pride, Borgmes
ter Jensens Alle 23c, 4th, 2100 K~

benhavn0. 
Den 28 mars blir det dessutom 

stödfest på Vesterbro 
Kulturhus. En fest i 80-talets 
tecken. IJX 

!Finns :J{ote! Pension 
/Jstre StrandVe_i 63 
DK-9990 Skagen 

Danmark 

T1f (+45l 98 45 01. 55 

Stay - Gay in Capenhagen 

Hotel Windsar 
Frederiksborggade 30, dk-1360 Copenhagen K 

Tel.:+45 33110830 - Fax:+45 33116387 
E-mail: hotelwindsor@inet.uni-c.dk 

Cable TV 
Visa - Eurocard - Mastercard 

Det handlar 
inte bara on1 
l{ondon1er. 

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 Aidsjouren. 
Du är anonym och samtalet kostar 

bara en markering. 

KLARA 
TOMAS MASSAGE 

klassisk muskelmassage 
muskulering/mjukbehandling. 

RÅDGIVNING 
SURBURNNSGATAN 64 

Öppet: vardagar 19.00-22.00 
(HAMBURGERBRYGGER!El) Helg 10-16 eller enl . ök. 

T-bana Odenplan 

Mottagningen är öppen: Tidsbeställning, 
Måndagar 16.00-20.00 tel: 702 28 16 
Tisdagar 11.00-15.00 0703-17 94 14 
Onsdagar 16.00-20.00 Mjärdgränd 2 
Fredagar 11.00-14.00 

Telefon fOr information och 
råd giv~ 

Torsdagar 15. -16.30 ~~ Meill=; "="' kmpl"" 08-720 55 58 terapeuters riksförbund 

Rainer Kägo 
921ndividual- Krolipspsykoterapi 

Par- Me icinsk massage 
& med denna annons Kristerapi får du 20% rabatt 

Kerstin Boström Tidsbeställning 
les. psykolos 

mån & rors 11 .30-12.00 - 714 03 31 
tel: 08-640 86 22 

mOIIagrt vid l-bana Slussen Adress: Blekingegatan 40 · 
T-bana Skanstull 

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 
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Har du dubbelt å kul? 

Fin~, glöm bara inte. att sätta på 
kondom, vem du än sätter på. 



Lesbisk kvinna, 48 söker dito för 
fast förhållande. Du ska vara 
trogen. Jag bor i Stockholm. Vi 
umgås hemma, ibland krogen. 
Tycker om an skriva, bl. a. 
sångtexter varför du gärna får 
spela ett instrument, men ej krav. 
Gillar camping och trivs på 
landet. Jag jobbar inom vården. 
Gärna foto. Du ska leva öppet. 
9804-101 

Hej! Jag trivs med livet. Har 
vänner, arbete och rum för en 
kärleksrelation. Kultur och 
människor ger mig kunskap och 
glädje. Lever rökfritt och tar ett 
enstaka glas då och då. Ser 
nyfiket fram emot resten av livet. 
Snart 45 i 08-ornrådet. 
Välkommen! 
9804-102 

STOCKHOLM 
En konstnärssjäl som gillar 
musik, personlig utveckling och 
livet söker dig (smal eller 
normalbyggd), likasinnad, stabil 
och självständig, frigjord, sund 
och humoristisk kvinna ( i alla 
åldrar) för vänskap (och kanske 
mer). 
9804-103 

24-årig lesbisk stockholmsquinna 
vill ha sällskap, ut på krogen, 
Bitch o dyligt. Saknar lesbiska 
vänner an umgås med. Skriv till 
mig o berätta vem du är. Kanske 
festar vi på Europride i sommar? 
9804-104 

En glad och positiv lesbisk tjej på 
drygt 40 söker nya bekantskaper. 
Är intresserad av idrott, böcker, 
natur, film, 60-talsmusik. Tveka 
inte, svara idag. 
9804-105 

UPPSALA-V ÄSTERÅS 
29-årig hs tjej, kraftig, glad, något 
blyg söker nya vänner att umgås 
med. Gillar bl.a. musik, litteratur, 
hemmakvällar, pubrundor. Hör av 
dig så lär vi känna varandra. 
9804-106 

FÖRÄLDRARSKAP-STHLM 
Kille söker tjej eller tjejpar som 
vill ha barn. Du/ni tar helt och 
hållet det ekonomiska och 
fostrande ansvaret. Ä ven 
ofrivilligt barnlöst heterolbs par 
kan svara. 
9804-701 

ARBETE 
GÖTEBORG 
Kille, vårdutbildad söker jobb, 
helst nattjobb. Allt av intresse. 
9804-401 

SÖDERMANLAND-STHLM 
Hej! Jag är en 26-årig kille som 
tycker om an arbeta, söker en 
heltidstjänst, är trevlig, glad och 
ser bra ut enligt andra. Söker jobb 
inom det mesta. Utbildad inom 
vården där jag även nu jobbar. 
Tycker om djur och natur. 
9804-402 

Fotoaffar i Stockholm har en 
ledig heltidstjänst f. o. m. juni '98 
för en öppen och glad person. 
Berätta lite om dig själv, gärna 
med foto. 
9804-403 

DAG ELLERKVÄLL 
Tjejer o killar sökes för enklare 
försäljningsarbete på kontor i 
Stockholm. Ingen vana krävs, 
med god svenska. Din ålder: 18 
år och uppåt. Hög lön. Ring nu! 
Säljchefen 08-658 53 12 el. 070-
824 46 79. Varmt välkommen. 

LAPPLANDsFJÄLLEN 
Servitörer/servitriser sökes till 
mycket välrenommerad 
restaurang för sommarsäsongen 
ev. längre. Du bör vara glad och 
utåtriktad samt kunna tyska, 
engelska m. m. Lön efter 
överenskommelse. Gay-Lesbiska 
har företräde. Endast skriftliga 
ansökningar. Skriv en historia om 
dig själv. Sånninggården, 920 66 
Hemavan. 

"Jaså tre rum. Då skriver jag två sovrum 
och ett vardagsrum? 
Nä. Skriv ett sovrum, en s&m-kammare 
och en matsal i bladguld." 

"""~'7'Jb~ . 
När frAgorna blir för töntiga. ~m Bobo Jonilson, 
fastighetsmäklare. 

.--
0705•22 33 55 

Medlem i familjen www.stockholms-mpklarbyra.se 

Offshorebolag och stiftelser 
Bolagsbildning - Kapitalförvaltning - Bankkonto - Kontokort 

• Skydd av tillgångar • Konfidentialitet av finansiella tillgångar 
• Undanröjande av skatt på inkomst, förmögenhet, arv och fastighet 

Specialistkunnande inom kapitalförvaltning, 

·. ,; 

bankservice, juridik och skatterådgivning. 

KIM AR Box 4338. 102 67 Stockholm 

Tel. 08-612 43 00, Fax 08-612 45 01 

Etbl. 1990 Ingår i Business Supplies Koncernen 

Hemsida: www.kimab.se E -post: info@kimab.se 

. :. · 

l :lit i,!, l) 
STOCKHOLM 
Funderar du på att fl yna till 
Stock11olm eller behöver du ett 
nytt boende, ti ll fälligt eller för en 
längre tid . Jag är en 26-årig kille 
som söker någon att dela 
lägenheten med. Rimlig hyra och 
25 minuter från city. Skriv ett par 
rader och berätta lite om dig själ v. 
9804-501 

STHLMINÄRORT 
Rum önskas hyra hos trevlig 
kille/gentleman. Jag är 42, 
ungdomlig. Alla förslag beaktas. 
Maxhyra: l 000-2 000. 
9804-502 

ÖNSKASHYRA 
Två pojkar i 30-årsåldern önskar 
hyra 2:a el 3:a centralt i Göteborg 
f.o.m. maj/juni. 
9804-503 

Ungt killpar önskar omgående hyra en 
stor l :a eller 2:a i sthlm innerstad. 
ring 0706055058 

[il~;] [ij l 
Kom igång igen! Simma lugnt 
som vanligt i Storkyrkobadet. 
Baddaren. 

Malmö central 7 mars '98, ca 
14.15-14.40. Jag vaktade din 
bagage medans du köpte din 
biljett. Vi hade tre tjejer mellan 
oss, så allt vi gjorde var att tina. 
När jag gick tinade du efter mig. 
Ser du detta, hör av dig. Jag vill 
göra mer än tina. 
9804-703 

HÄLSA 
Tränar du? Kom i form genom 
intelligent kosthållning. 
Näringsprodukter för alla. B Ii 
piggare, orka mer, personlig 
vägledning. Ring Fares, tel: 08-
646 90 17. Oberoende Herballife 
distributör. 

BERNT 
Spanish guy is Jooking for a 
Swedish guy from Malmö in his 
thirties caJled Bernt who was in 
Canary Islands, Playa del Ingles 
around 7th December last year. 
Please contact a.s.a.p at: 
augustin@casainternet.com or 
write. 
9804-705 

VÄNNER 
STOCKHOLM 
J ag har många intressen, bra vänner, 
arbetar en massa och har ett kul liv, så 
varför annonsera då? Jag har upptäckt 
an mina rum känns tomma, sängen 
svårvärmd och 
att äta med mig själv blir tjatigt i 
längden. Därför söker jag dig, som 
liksom jag är 
utåtriktad, glad, veta vad du vill, 
morgontrön, gilla god mat och 
dryck, har yttre och inre stil, 
maskulin och ärlig. Jag är annars 
32 år, mellanblond, snaggad, 183 
cm och smal. Du bör vara i 
lämplig (?) ålder och gärna lång. 
Skicka gärna med ett foto, det är 
dock inget krav. Vi hörs. 
9804-01 

25-årig kille, mellanblond, 180no 
söker en maskulin kille i åldern 
18-35 år. Främst för vänskap men 
gärna även mer om kemin 
stämmer och tycke uppstår. Mina 
intressen är allt från resor till 
musik. Hör gärna av dig så får vi 
se vad det leder till. Jag väntar ... 
9804-02 

STHLM/ROSLAGEN 
Kille, 46/183/80 söker en · 
livskarnrat får en troget 
förhållande. Jag är mörk, 
snaggad, har mustasch och snälla, 
blåa ögon. Är kramgod, 
kärleksfull, trofast och står med 

båda fötterna på jorden. Jag lever 
fö r naturen, klassisk musik och 
min fritidshus i skärgården där 
jag vistas hela sommaren och 
även de fl esta helger. Jag tycker 
om att snickra och jobba i 
trädgården men även ol och bad. 
Vardagar piffar jag gärna upp 
med ett pubbesök. Annars trivs 
jag också bra hemma med en bra 
film framför TV: n. Du är 
maskulin och bör komplettera 
mig och vilja dela mitt liv. Du ska 
se fräsch och trevlig ut, men det 
inre är viktigare än det yttre. 
Svara med brev där du beskriver 
dig själv. Bifoga gärna foto. 
9804-03 

ÖSTRA MÄLARDALEN 
Trevlig akademiker, 38/180/72, 
utåtriktad men innerst inne blyg 
söker jämnårig, kulturhistoriskt 
intresserad man för förhållande. 
Intressen, som vi delar hoppas 
jag, är böcker, film , konst, 
människor, stadens och landets 
lockelser, antikviteter och med 
flera saker som ger livet det där 
lilla extra. Låt oss mötas och 
uppleva tillsammans. 
9804-04 
Jag är en kille på 38 år som 
undrar var man kan träffa 
societetskillar. Finns det klubbar, 
gym? Killar jag träffar tror inte 
an jag är gay p.g.a. min klädsel. 
Jag måste komma i kontakt med 
killar som är i min position. Hör 
av er till mig, gärna med foto . 
9804-05 

Sexig kille med blå blick i Sthlm, 
kreativt arbete, älskar hav, natur, 
håller kroppen o knoppen i trim. 
Vore kul an träffa dig som likt jag 
känner närhet, värme, 
samhörighet på flera plan. 
38/176170, ljus. Du som jag är 
mån om din yttre o inre, ärlig, 
frisk, maskulin, 35-45. Skriv så 
ses vi och ser vad som händer. 
9804-06 

STOCKHOLM 
23-årig, söt kille söker nya, 
trevliga killkompisar mellan 20-
30 år. Mina intressen; nya 
människor, god mat, fest, cafe, 
m.m. Stämmer detta in på dig. 
Svara helst med foto. 
9804-07 

STOCKHOLM 
Fräsch, 21-årig, omtänksam, 
mörk, grönögd grabb söker en 
kille, väl tränad, 19-28 är för 
vänskap el förhållande om tycke 
uppstår. Intresse; styrketräning, 
resor, natur, uteliv, mysiga 
hemmakvällar, umgås med 
vänner, m. m. Fatta pennan och 
skriv tillsammans med en nytaget 
foto för en skön sommar 
tillsammans. 
9804-08 

V ÄSTSVERIGE 
Kille, 47/176/66, ej oävet face. 
Levnadsglad, öppenhet, generös, 
flexibel till det stora hela. 
Optimistisk framåtanda. Söker; 
trevliga, äkta vänner för relation. 
Foto. 
9804-09 

UPPLAND/HELA LANDET 
Hej! Smal, snygg kille, 29 år, 
brunt hår, bruna ögon söker en 
tonårskille för vänskap och 
spännande träffar. J ag är glad och 
trevlig, snäll, ärlig och helt 
pålitlig. Ta chansen, du kommer 
inte an ångra dig. Lämna 
telefontid eller adress. Vi hörs. 
9804-10 

Pojkvän sökes i 
Ängelholmsområdet av en 19-
åring. Du skall vara mellan 19 o 
25 år. Jag är 188 cm lång, har 
brunt hår och bruna ögon. Jag 
studerar och har allmänna 
intressen. Har tröttnat på 
ensamheten och söker en seriös 
vän i nv Skåne. 
9804-il 

GÖTEBORG 
Jag söker en vital hslbs kompis 
för trygghet och spännande påhitt. 
Är medelålders med bra ekonomi , 
seriös, trevlig och öppen. 
Intresserad bl.a. av musik, bio, 
språk, livsfrågor. Du, gärna 
yngre, snygg till kropp o själ, 
svensk eller invandrare. 
9804-12 

Jag är en kille på 33 år som finns 
i Stockholms innerstad. Arbetar 
som ekonom och söker en annan 
kille som också är ekonom. Du ar 
max 35 år och i likhet med mig 
manlig. Du behöver inte vara 
någon fotomodell, men bör ha ett 
hyfsat yttre. 
9804-13 

DIN KILLE FINNS-GBG 
Känner mig redo för en 
killrelation. Jag är en kille med 
inre & yttre kvalite, 190/85, mörk 
med stora fötter och dito? Är 
seriös men gillar humor & 
självironi. Trivs med mig själv, 
vill träffa en kille som vill 
utveckla en relation. J ag är frisk, 
maskulin. Vår ålder 20-35. 
9804-14 

V ÅRKÄNSLOR! 
Jag är en 23-årig kille med arbete 
och bostad men saknar någon att 
tycka om. Söker dig lugna och 
stabila kille upp till 30 som vet 
var du står. Har allmänna 
intressen och tycker om djur, 
natur, utekvällar, god mat, etc. 
Hör av dig snart med en seriöst 
svar. 
9804-15 

Blond, maskulin stockholmskille, 
29/190/85 som tränar och ser bra 
ut söker annan fräsch o gärna 
vältränad kille under 30. Jag har 
aldrig haft svårt an få kontakt 
med tjejer, men vill på det här 
sättet försöka hitta en vettig och 
naturlig kille som vet vad han 
vill . Diskret om du vill. Skicka 
med en foto. 
9804-16 

SKÅNE 
Jag, 18 år, trevlig, glad, smal, 
tysk ... kille söker dig om du är 
trevlig och mellan 18 - 26 år. 
Utseende inte så viktig, sympati 
avgörande. 
9804-17 

VILL DU? 
Liksom jag träffa en kille som 
står med båda fötterna på jorden. 
Kortklippt med melerade ögon, 
181177, född '69. Har ett 
fördelaktigt yttre och inre. Ren, 
fräsch, frisk och maskulin. Söker 
en likasinrad man, 25-40 år. Vill 
du veta mer? Skri v några rader. 
Gärna Mälardalen. 
9804-18 

29-årig kille, trevlig, maskulin 
och med bra utseende söker söta 
tonårspojkar, 15-20 i 
mellansverige. Svara helst med 
foto. 
9804-19 

GBG-HELA LANDET 
Maskulin 28-årig, mörk grabb 
söker en manlig kille som är 
positiv, glad, omtänksam och med 
fötterna på jorden som jag. Foto 
ett plus. 
9804-20 

STOCKHOLM 
Kille, 24/186/80 med några år på 
Teknis . Godkänd exteriör, 
omtänksam, trogen och ärlig, vet 
vem och vad jag är. Grabb i g och 
omtyckt av tjejerna, men jag vill 
ha en maskulin kille. Många 
intressen, bl.a. sporta, musik, 
film, resor och upplevelser som 
berikar livet. Ge det en chans. 
9804-21 

STHLMIHELA LANDET 
27 -årig kille vill träffa 
drömprinsen som är; ärlig, trogen, 
sig själv, medveten och 

QX APRIL 1998 e 31 



Är du nykter· nog att älska säkert? 

Med några drinkar i kroppen vågar vi. Men i takt med 
att pulsen ökar händer det som inte får hända; vi 
glömmer eller struntar i att skydda oss mot sexuella 
risker. studier visar att varannan bi- eller homosexuell 
man som smittas av hiv är påverkad av alkohol. 
Är du nykter nog att älska säkert? 
Ring 020-555 666 om du vill veta mer. 

Folkhälsoinstitutet 



romantisk. Mina intressen; musik, 
resor, film o alla nöjen, m.m. 
Stämmer detta in på dig? Svara 
fort. Tel.nr. for snabbt svar. 
Kram! 
91164-22 

GBG-SJUHÄRAD 
Är du c:a 18-40 år, maskulin, 
snygg, ärlig, invandrare eller 
svensk som längtar efter någon 
krarnig, omtänksam kille att dela 
livet med i en trogen relation där 
vi bryr oss om varandra? Då är 
du den jag söker. Vem jag är? 36-
årig ömhetstörstaode kille. Gärna 
foto . 
9804-23 

ÖSTERGÖTLAND 
Killpar söker andra killpar eller 
killkompisar for trevlig och 
givande samvaro. Er ålder bör 
vara 18-40 år. Ä ven ensanuna 
killar kan svara. Ni som svarar 
ska helst bo i Östergötland. 
9804-24 

SKÅNE 
Var finns min Lukas? Lika söt, 
gullig, kramgod, smal. Jag är en 
38-årig kille med ljusblont bår, 
bruna ögon och allmänna 
intressen. Svar med foto. 
9804-25 

DRÖMPRINS SAKNAS 
32-årig kille med varmt inre och 
godkänt yttre saknar trevlig kille 
att leva livet med. Kärlek är 
härligt. Är bi v+. Seriöst. 
9804-26 

STOCKHOLM 
Asiatisk kille, 28 år, smal, mörka 
ögon, söker dig, ärlig och seriös 
kille, 15-30 år f<ir vänskap och 
kanske fast förhållande. Seriösa 
fotosvar besvaras. 
9804-27 

MELLANSVERIGE 
ÄJdre, akti~ bestiUiunande,kåt 
kille söker yngre, charmig kille 
for vänskap ev mer. Jag är lång, 
mörk, manlig. Många intressen, 
främst friluftsliv, resor, musik. Är 
snäll, livserfaren, ordningsam, 
lugn. Positivt inställd, romantisk, 
känslofull. Röker ej. Gillar jeans. 
Intresserad? Svara gärna. Du får 
garanterat svar. Kanske vi två i 
sommar. 
9804-28 

V:A SVEALAND-HELA 
LANDET 
Hiv+ kille, 46/185/81/22 söker 
passiva killar for sköna sex träffar. 
Jag är aktiv. 
9804-29 

8THLM/HELALANDET 
Hiv+ kille utan symtom, 
37/178/70, blond, nöjd med mitt 
utseende söker andra bi v+ killar 
f<ir sex. Utseendet är inte viktigt, 
huvudsak att du är välutrustad 
och aktiv. 
9804-30 

Trevlig, aktiv brasilianare, 
28/176/70/19, bruna ögon, lite 
hårig söker en pojkvän i Skåne, 
28-38, ej äldre. Endast fotos var. 
9804-31 

GÖTEBORG 
Killpar 36 och 39 söker andra 

killar mellan 30 o 40 for sköna 
stunder. 
9804-32 

MALMÖ 
32-årig, maskulin kille med 
schysst utseende, rymligt hjärta o 
en bel dellivserfarenhet söker 
dig, redo for seriöst forhållande 
där spänning, närhet, humor o 
skön sex ingår. Jag lever ganska 
bohemiskt, så det är ett plus om 
du sätter ett enkelt, fritt liv 
framfor prylar o karriär. 
9804-33 

Jag passiva, maskulina kille på SO 
år bor i ÄJvsjö söder om 
Stockbolm och gillar läder och 
gummikläder. Söker en maskulin 
läderkille med stor snopp, och du 
bör bo i Stockbolm och vara 
omkring 50. 
9804-34 

GÖTEBORG 
Du kille/man med rejäl utrustning 
som gillar sex. Det blir vår 
hemlighet. Hs el bs, gift el ogift. 
Jag är lång, smal, välutrustad, ser 
bra ut, vet hur du skall få det 
skönt. Skriv! 
9804-35 

Vilsen, rådvill, smal, olydig 
yngling i behov av en trygg 
fadersgestalts kärleksfulla och 
bandfasta omvårdnad sökes av 
sträng stockholmslärare med 
bestämda åsikter om ynglingars 
uppfostran. Jag vill med kärlek 
och pondus forma dig med både 
smek och smisk där jag bedömer 
vad du bäst behöver. 
9804-36 

45-årig grabb söker erfaren, gärna 
äldre scat-kille for ömsesidigt 
utbyte. 
9804-37 

Enbent älskare/partner sökes. Jag 
tycker att enbenta och 

HETASTE 
GAYDATEN 

Box 4420, Malmö. 9:60 Kr/min. 

dubbelamputerade killar är långt 
snyggare och sex.igare än 
tvåbenta. Vill därfor bitta en 
enbent eller dubbelamputerad 
pojkvän. Jag är 40, ser bra ut, är 
maskulin, bar en snygg, vältränad 
kropp, mörkt bår, är välutrustad 
och dessutom trevlig, öppen och 
intelligent. 
9804-38 

MALMÖ 
Finns det någon kåt kille, 35-40 
år som vill ha 20 cm kuk någon 
gång i veckan. 
9804-39 

GÖTEBORG 
Jag är SO år och söker en kille, 
30-60 år. Du får gärna vara 
välutrustad och aktiv. Jag gillar 
det mesta inom sex utom sim och 
ff. 
9804-40 

"Ragata" med glimten i ögat 
sökes av undergiven "fjolla". 
Mångfaldiga är dominansen, 
omanliggörandets, utnyttjaodets 
ritualer. Prova de flesta på mig. 
Gärna fysiskt, psykologiskt o 
verbalt. Ej dirty/blodigt/farligt 
Jag: välutseende, fräsch, 
tjänstvillig, rollspelsälskande. Du: 
stark, härsklysten, fantasifull, 
renlig, fallisk. Först 
överenskommelse om 
önskemål/gränser (tänjbara). 
Skriv gärna stilenligt. 
9804-201 

Lång, blond, maskulin bs kille 
med trevligt yttre, 32 år söker 
schysst kille, 20-3S år som gillar 
motion, gå ut och ta en öl. 
9804-202 

KILLFANTASIER-GBG 
Attraktiv, frisk, maskulin, 
oerfaren bs kille, lång & mörk 
med rejäl utrustning söker 

Ka.tal<>Q<lr pc1 
031-42 4S 91 • Fax: 14 49 50 

http:/ /www.cahjo.se 
$io t){pu Stop 

4 biogrofet • 17 prtvatnJ.m 

SAUNA 
~lillaViiiDI stmte ••mHauna 

ranarat 

0712- 90111 
4,55 pr. min 

NTC, Box 23056, 114 35 Stockholm 

QX DIREKT KONTAKT 

Kalmar 
om-67463 

Teled~it, Box 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 

Hels~rg 
0712-10.447 

4420, ~lmö. 4:55 Krfmin. 
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maskulin kille som vill 
förverkliga en eller flera av mina 
sexfantasier. Diskretion. Fotosvar. 
9804-203 

GBG-HELA LANDET 
Nyfiken, bestämd, gift man i 
Göteborg, 176n2/19 söker yngre 
kille, "son" för spännande träffar. 

IKIINO 
OOSELNSGATAN 4 * TEL:08 - 24 41 41 

ALLTID NYA GAY-FILMER 
l VÄR MULTIVIDEO 

TAG MEDANNONSEN 
BETALJ\ EN.DAST 7 5:

STANNA SA LANGE DU VILL 
FÖR SPECIELLA ÖNSKEMh HAR VI LYXKABINER 

DÄR DU KAN VÄLJA DIN EGEN FILM 'UR VlRT 
STORA UTBUD AV GAYFILMER 

ÖPPET DYGNET RUNT 
www.clubldno.com 

siroks Blue Max Enterloinmenl klubbfilm Iii utrolige imtrodU.,>I On,;ons 
inklusive porto og eksp.gebyr. Siden för jeg som nytt medlem 

automatisk ti lsendt en helt ny klubbfilm i som me kategori til specialpris 
Kr. 185,- alt in klusi ve. Det er ingen kj&Jpetvang. Hvis du on sker 
ö avbes tille nesle film el ler melde deg ut, skal du bare gi oss bes kjed . 
Ring tele fon (+47) 22 17 11 27 for mere informa sjon, 
mandag · fredag l Q2l! · l22l!, samt tars dager l B2l! · 20 2l! 
(e ll ers auto ma ti sk telefo nsvorer) . Send ve nlig st kupa n ti l : 
Blue Max Entertainment, Pb 950 Sentrum, N-0104, OSLO. 

Adresse: 

Poststed: 

Signatur: 

Gärna invandrar/adopterad, ej 
krav. 
9804-204 

o 

HAGA VIDEO 

UTHYRNIN~ 
rwvolt 

Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

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

Tel. 08-643 79 50 

Jag vill ha en brevvän i åldern 
20-25 samt foton på nakna killar. 
9804-205 

Attraktiv, kreativ, aktiv, 
välutrustad estet, 30+ söker en 
ärlig "straight acting", 
omtänksam vän. För sköna 
diskreta träffar. Du ska vara 

SA HÄR ANNONSERAR DU l QX: r------------------------------------, 
Fyll i annonstexten på kupongen in
till. Prenumeranter på QXannonserar 
gratis - for övriga annonsörer publice
ras texten när vi erhållit full betal
ning. Markera på k"llpongen under vil
ken rubrik du vill annonsera. 
Redaktionen forbehåller sig rätten att 
neka annonser. Vi forbehåller 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 prenumererar annonserar 
gratis - dock begränsas prenume
ranternas annonser till 50 ord. Ut
över 50 ord betalar prenumeran-

ter vanliga priser. 

SA HÄR SVARAR DU: 
l. Sk:riv ditt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet med 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 for 2 x det nuvarande 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, 104 62 Stockbolm. 
Vi förmedelar svar fyra månader 
efter publiceringsmånad. 

34 e QX APRIL 1998 

l Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. 

ID Vänner o Över gränser o Säljer 

ID Väninnor o Arbete o Köper 

lo Bi o Bostad o Bytes 

l 
l 
Text: 

Namn: 
l 
l Adress: 

l Postadress: 

o Organisationer 
o Meddelanden 
o Övrigt 

Sänd annonstexten till: 
QX, Box 17218, 

104 62 Stockholm. 
E-mail: radannons@qx.se 

O Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis upp till 50 
ord. 

O Jag vill börja prenumerera på 
QX. 240:- för 12 nummer (Inom 
Sverige) . Därmed annonserar 
jag gratis upp till 50 ord. 

O Jag betalar i förskott. 
Upp till25 ord kostar 75 kronor, 
därefter 75 kr. per 25 ord. 
Fyll i summan på kupongen och 
betala via postgiro eller check. 

Antal ord ...... ....•.. 

Summa .•••............ 

Po~tgiro: 15 2417-2, 
Polcop AB/QX. 

L------------------------------------~ 

socialt anpassad, våga leva ut 
dina lustar på ett avkopplande 
sätt. Fotosvar. 

American kvinna, 34 visiting 
Sweden in July, Jooking 
for lesbisk friends, 
penpals and a special 
blonde, blue eyed, 
feminine woman. Me: 
dark hair, hazel eyes, 
feminine, "Demi Moore" 
type. Jag talar en liten 
svenska. Will you teach 
me more? Show me your 
beautiful country. Capture 
my heart. Skriv eller e
mail: usaflicka@aol.com 
9804-301 

Jag är en svensk-norsk 
kille på 35 år som gärna 
skulle vilja bli kompis 
och vän med en bs kille 
från Stockholm. Ålder 

intellektuell/akademiker 



good looking, educated is 
searching for sincere boyfriend in 
Sweden. Write in English. 
9804-303 

Ukrainian, 30/182/79 likes 
dicipline and responsibility. Seek 
a friend with same interests that 
can help and change my lifestyle. 
9804-304 

BYTES 
Man kan samla på mycket. Själv 
samlar jag på foto på nakna killar, 
alla åldrar. Tycker du om att visa 
upp dig naken och har foto på dig 
själv? Kanske du har byrålådan 
full av foto du vill byta eller 
sälja? Gärna också svart-vita 
bilder från äldre tider. 
9804-601 

VIDEOFILMER 
Gayfilmer med udda lekar bytes. 
Du kanske har varit utomlands 
och köpt filmer med våta lekar, 
scat eller kanske du har filmer 
med killar som har kukar xxl? 
Vill du bredda ditt sortiment? 
Skriv och berätta vad du har och 
vad du vill ha i byte. 
9804-602 

~i,,Jtt 
Unik samling privata fotografier 
av vanliga, läckra killar i 
tilltalande positioner, även hot 
action video, säljes eUer bytes 
di kret. 
9804-603 

CHRIS' FILMS 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DKR 98.-

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

ENGELSBORGVEJ 1 , l 
OK - 2800 LYNGBY DANMARK 

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

CJPEN EVEI=lVDAV 
12-SEX 

jag är en mycket fräsch 29-årig 
1,86 cm lång, väger 77 kg, slät. 

jobba som hårmodell med 
mellanrum och därför söker 

dig som är mycket vältränad och 
om ditt utseende, för spännande 

kanske mer. Jag bor i 
&:itO<~l<tlOUmSI~mraCiet men det Spelar 

roll var du befinner dig i 
... ,we:n""· Huvudsaken är an du är 
.. ,ranrar1aa och mån om ditt utseende 

har glimten i ögat. Hör av dig, ni 
inte besvikna. Ciao. 

hejsan, jag år en söt och fräsch 
på 33 år ifrån Mellansverige. 

1,75 lång, 65 kg, ljust hår och blå 
Jag bor på landet och söker en 

.,. ,nm1naJ·a kille i åldern 20-29 som 

l!l tritidsi.ntr·es!;en i övrigt är dig, skogen 
naturen och allt annat som gör 
kul. Hör av dig 

9597 

Hej, jag är en kille i Stockbolm som 
söker någon annan kille för träffar. 
Var du finns i Sverige spelar ingen 
roll, man kan ju använda telefonen 
också till an börja med. så hör av dig. 
Jag är en trevlig, glad kille med 
glimten i ögat. Jag är 37 men din 
ålder spelar inte så stor roll. Hör av 
dig 
3096 

Hej, jag är en 33-årig HIV-positiv 
kille från Storstockholm. 1,75 lång, 
kortklippt och väger 70 kg. Är 
välutrustad. Jag söker aktiva och · 
välutrustade killar för sköna träffar då 
och då. Hoppas på seriösa svar. 
7032 

Hej, kille på 28 år i Göteborg söker 
aktiva killar för träffar då och då. 
Tommy, 36 som svarade på min 
annons tidigare, hör av dig och lämna 
ditt telefonnummer. hoppas ni hör av 
er. 
2781 

Hej, jag är en fräsch och trevlig kille 
på 33 i norrort som är HIV-positiv . 
Jag är 1,75, 70 kg, mellanblond, · 
kortklippt och välutrustad. Söker 
välutrustade aktiva killar, gärna flera, 
för häftiga träffar. Hoppas på många 
svar. Hör av er 
3670 

r videon l(orlb MHt Sontb medverian-11cillac,; Vid""" 
FnurpJay rntldverltar 4 killar~ och i videon 
M~loo: Pn.<.<ible modvetkar $ kfUar. alla flin Sverige. 
Den *tniltnnda vidoon är fllrmodligcn Svotii"'> hittils 
mt$1 pllknmad<l g~Y"f'!liska produl<!iQtl, Alla 6lm01'är 
·HARI) <;ORE". där kiOama vi...- allt och lho till i 
!kta....:sccnori helt •anligsmlljllor.lfil"""'-lamed~ 
on •v S••ri&c~ most popul:lta maoliga gay $1rippa: 
ALEXVANDAMMF.:. Garoom~alållarfl'ånl,JSA 

40 min. 398:- min. 498:- 11 o min. S98:- g<ir; KÖP SVEN K PRODUCERAT !!t 

D Bulkfp. 198:- D Bulkfp. 298:- D Bulkfp. 398:-.l Namn .... ............ ...... ................ .. ........ .. 
],1\ .... ,11~•1 H1.h ... k•d lllldln h ... · .. t illnlllt1til1 

AFD Prod. BOX 873 
Adress ................ ...... .. .. .. ............... .... .. 
Postnr./Ort ....... .... .................... .. ........ .. 

251 08 HELSINGBORG Jag är över 18 år .............. .. .. .. ... ..... .. .. .. 
Postens nvg. tillkommer. OBS! Diskret avsändare. 

Adress: 

Poslnr.lort 

D Nymp~o
man.a 

l 
botade men 
smittan. Så fort en 
kommer in till doktom. 

~~rtt~~~~~~~~1~t~r8~rgle 1 
Längd 110 min. 

Tel. 08-669 4330 
Fax 08-668 6004 

MP. AB, Box 1007, 10138 STHLM 
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