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Här finns vi! 
1111 distribuera QXP Riag 08-721 3181 prata med lavid. 

STOCKHOLM 

CITY 
Aitittc Boutique Grev Turcg. l 

Babs kök och bar Birger Jarlsg. 37 
Biograf Sture Birger larlsg. 28-30 

Blå Drottning. 88 
Bistro Boh&ne Drottningg. 71 

Blue Fox Gamla Brog. 27 
Chiaro, Birger Jarlsg. 24 

C.U.M. Klara Norra 
Kyrkog. 21-23 

Diesel Kungsg. 3 
Disco Torsgal.:ln l 

Element Dronningg. 73c 
Hotellcentralen Centralstation 

lnfocenter Sergels torg l 
D Bar Birger Jarlsg. 33 
Jus Birger Jarlsg. 22 

Kalsonghörnan Regeringsg. 71 
Kino Döbelnsg. 4 
Lava Kulrurhuscr 

Lilla läsesalongen Kulturhuset Sergels Torg 3 
Make Up Center Drottningg. 77 

Noaks Ark Drottningg. 61 
Posh Bondi. Birger Jarlsg. 15 

Presscenter Ga.llerian. Regeringsg. 
Panini Birger Jarlsp. 

Pressbyrln Kungsg. 19 
Propaganda. Blekholmsterr. 15 

Sverigehuset Hamn g. 
Studio 26 Norrlandsg. 26 

Tiger rum & bar. Kungsg. 15 
Trampolin Holländarg. Il 
US Video Regeringsg. 76 

X-ist Tjejforum Kungsg. 65 

GAMLASTAN 
Amini mini care, 
Kornhamstorg 61 

Chokladkoppen Stonorget 20 
Nitty Gritty Stora Ny g. 7 

KUNGSHOLMEN 
Blue Vision Fridhemsg. 46 

Eve Collection St Eriksg. 19 
Garage St Eriksg. 35 

Hairllight Scheeleg. Il 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23, 
Manhattan Hantvc:rkarg. 49 

Spisa Hos Helena Schcelcg. 18 
Tempel Bar Agneg. 15 

SKEPPSHOLMEN 
FormatAmiralitetshuset 
Moderna Dansteateml 

Teater Galeasen 
Torpedverkstan 

SÖDERMALM 
Aeonen tandläkare 

Blckingeg. 40 
Barnängen världsbibL. 

Tegclviksg. 40, 
Bitch Girl Club 

Kolingsborg. Slussen 
Bl:\ Lotus Katarina Bang. 21 

Basement Bondcg. l B 
Care Java Homsg. 29a 

Clark's Case Homsg 68 
Care Mera Bondeg. 13 

Clue Clothiog 
Rensticmas g:ua 21 
Cafe Svart Kaffe 
Södcnnannag. 23 

Eros Video Homsg. 67 
Extend Östgötag. 55 

Hanoas Deli/K Skincg. 59 
Hanoas krog Skåneg. 80 
Klubb Häcktel (Bysis) 

Homsg. 82 
Kvinnohuset Blckingeg. 67b 

Läderverkstan 
Rosenlundsg. 30a 

Märtas Cafe Kocksg. 28 
Posithivn Gruppen 
Magnus Ladulåsg.8 

PH-<:enter 
WollmarYxkullsg. 25 

Pensionat Oden, Homsg. 66 
Pan & Coffee Katarina Baog.27 

Patricia Stadsgårdsk. 152 
Pet Sound Skåneg. 53 

RevoltShop Nytorgsg. 21a 
Sjukhustaodvårdeo 

Södersjukhuscl 
Subslitute Club Tivoli Mariat. l 

Smink & Perukmakarn 
Kocksg. 56 

Spisen Bon deg. 54 
String Nytorgsg. 38 

Sjögriis bar Timmennansg. 24 
Side 'frack Wo lirnar Y xkullsg. 7 

SLMWollmarYxkullsg. 18 
The Muscle Academy 

Bjömgårdsg. l 
Velvet Video Bondcg. 46 

Venhillsan Södcrsjukhuset 
Videobolaget Åsög. 124 

Videobutiken Folkungag. 110 
WC Katarina Bang/Östgötag 

VASASTADEN 
Biondi Odeng. 43 

BHUS Vanadislunden 

Cafe Blåbär Upplandsg. 54 
Fabulous Tomtebog. 22 

Fetish Shop Frejg. 58 
Greken Tu leg. 27 

Haga video Hagag. 56 
Klara rådgivning 

Surbrunnsg. 64 
Krukmakeriet Lilla Grodan, Oden g. 48 

London W8 Odeng. 26 
Oliven Vikingag. 7 

Pensionat Oden, Oden g. 38 
Ritomo Care Odeng. 80-82 

TipTop/Rosa Rummet Svea v. 57 
September Luntmakarg. 99 

Salong Tidlös Rådmansgatan 50 
Skarp. Sveavägen 120 

Tiotarella di Luna 
Dronningg. l 02 

Zenit Care. Sveavägen 120 

UTANFÖR TULLARNA 
Folktandvården 

Huddinge Sjukhus 
Gaystudenterna D~huset, UniversitelSv. 100 

lnterpress Sky City. Arlanda 
Smulan o Josefin, Tellusborgs v. 69. Hägersten 

ZTY-nytt. Hangöv. 25 
Nobelhuset. Sthlms unjvcrsitet 

GÖTEBORG 
Blue Video Andra Lingg. 32 

Balagan Magasinsg. 7b 
Bengans skivafTår Stigbergstrg. l 

Cahjo Huset Andra Ungg. 3 
Chock City Passagen Il 

Deja vii. Götap latsen 
Frank's Coffec Kungstorget l O 

Fältenheten Freeway 
Tr'.idgårdsg. 3 

Gay Hälsan Sahlgrenska 
sjukhuset 

G retas Bar Care & Kök 
Drottningg. 35 

Kondomenet Tr'.idgårdsg 6 
Krasnapolski Storg. 41 

Kalufsen Nordhemsgatan 3 1 
LCche Grands Festvåning 

Moms Vas•g. 15 
Nyhavn Shop Lilla Drottningg. 3 

OJI Vasag. 22 
Pressbutiken Drottningg. 5 

Polhems spel och tobak 
Polhemspl. 3 

Rosa Pantern Erik 
Dahlbergsg. 14 

PG-Väst Nordhemsg. 50 
Shock City Pass•gen Il 

Secrets Drottningg. 21-23 
Skivhugget Masthuggstorget 2 

Salong It Shcraton 
Spiral Trax City Passagen 

Touch-Hellmans 

Videos~~~~oC~~~~vcv. 10 
VideoLook Andra Långg. 16 

Volt Frcdsg 
XLNT. Tramp, Vasag. 43b 

MALMÖ 
4:an Snapperupsg 4 
Adelgatan Adel g. 4 

Bagericafeet 

Brödkakor & ~~k~~~~O;~~~~;~~in Hanssons v. 
4 1 

Cosmopotitan cafe Djäkreg. 7 
Cafe Konsthallen s 

t Johanncsg. 7 
Dansstationen Norra Vallg. 28 

Dare Fosiev. 27 
Hipp Kalcndcg. 12 

Indigo Monbijoug. 15 
Kåge Tobak Kungsg. 56 

MAS inf.ktiniken, 
Södra Förstadsg. l O l 

Noaks Ark Söderg. 13 
Panora St Gertrudsg. 4 
Pimpas bar och care. 

Ystadsg. lO 
PG Syd Söderg. 13 

Restaurang G 
Gustav Adolfs torg 

Retro Ängclholmsg. 14 
RFSL-RMgivoingen 

Drottningg. 36 
Rooseum Gasverksg. 22 

Skolgatans Ölcafe s. Skolg. 43 
SLM-Malmö Barlastg. 3 

Spot St. Nyg.33 
stadsbiblioteket Regcmentsg. 3 

star B•s~ac&aeyt,;_ngrorits~ry3'f"dg. 16 

Taboo Södra Förstads g. 81 
Tidskriftsbutiken 
S:. Förntadsg. 81 

LUND 
Arimao Kungsg. 2b 
Dootitlle Kungsg. 2b 

Gaystudenterna Sandg. 2 
Kino Kyrkog. 3 

Petri Pumpa S:t Petri Kyrkog. 7 
Restaurant Finn Månense 3 

Restaurant Stortorget 
stortorget l 

T egoers Saodg. 2 

HELSINGBORG 
Empire P.illsg. l 

Erocenter lärnvägsg. 27 
Care Ro Norra Hamnen 
Kosmos Furutorpsg. 43 

K&CoCare 
Nedre Långvinkclsg. 9 

stadsbiblioteket Bollbrog. l 

KÖPENHAMN 
Amigo Saunn Studiestrredc 31 

After Dark tudicsrrrede 3 1 
Babooschka Turcmsg. 4 

Cruz Leatber Studiestrrede 29 
Carsteus Guest House 

• 

Chrisoans Brygge 28 
Coxx Vestre Vo ldg. lO 

Can Can/Wby Not 
Mikkclbryggergode Il 

Centnllhjf)rnet Kattesundet 18 
Cosy Bar Studiestrrede 24 

Geomarlix Rådhussrrredc 4 
Krasnapolski Vesterg. lO 
K vindehuset Gothersg. 37 
LBL Teglegårdsstra:de 13 

Masken Bar Studiestra!dc 33 
Men's BarTeglcgårdsstrrede 3 

Never Mind N. Vol d g. 2 
Pan Disco Kabrostr.:edc: 3 

Sebastian Hyskestra:de. l O 
Street Oance Records Vesterg. l 7 

UPPSALA 
Boutique.Hysterica 

Tunabaekar 12 
CD-fyndet St Olofsg. 32 

CnfC Genomfarten 
Drottningg. 13 

Hugos Kaffe & Del i 
Svarbäcksg. 21 

Lustgården, Sysslomannag. 8 
Presscity Drottningg. 2 

RFSL Svanbäcksg. 
stadsbiblioteket Svanbäcksg. 

Salong Kjellli mmennansg. 16 
Skivbörsen Svanbilcksg. 16 

Stockholms nation Drottning. 
(onsd. gaystudentgruppen FUGS) 

Ungdomshiitsom Kungsg. 25 
Ungdomens Hus Svanbäcksg. 32 

Uppsala studentkår 
Övre slotts g. 7 

LINKÖPING 
care Absaton Å g. 55 

Cbiccolata Hantvc:rkarg. J 

Caft! Siesta Storo T. 3 
Get Back Records Platensg. 8 

People Platcnsg. 5 
RFSLNyg. 58 

RFSL
LOKALERNAI 
Bor~ (även Ero Center). 

Eskilsruno (även Millardalcns högskola. Ungdoms
monagningen och Infektionskliniken), Gävle. 

Halmstad (även Ero Center), 
Jönköping (även Nyfiket i Kuhurhuscl). 

Kalmar. Karlskrona. Karlstad. 
Kristianstad. Karlstod. Luleå. 

Norrköping (Även Galleri Lust. Fleming. 1). 
Piteå. Sundsvall. Trollhäuan. 

Umeå (även Hamnmaskinen caft, Västro stmndg. 4. 
Voodoo, Storg. 38). Borås, Skövdc. 
Visby. Västerås. Växjö, Östersund, 

Örebro. (även gaystudenterna) 
Erotic Video Shop Köpmannag. 14, Skelleftcå. 

Viceo Center. Uddevalla. System Q. Norrköping. 

RFSL-rådgivningen i 5t41)C~rnolm på dina villko_r sedan 1986! 

Vi jobbar för bi- och 
homosexuella 

Du når kuratorer på 
08-736 02 10. 
Oss andra hittar du på 
08-736 02 12 eller 19. 

Adress: Box 3444, 
103 69 Stockholm. 

e-post: radgivningen@rfsl.se 

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 
För tidsbeställning och information ring måndag-torsdag 10.00-11.00. Ann 
och Johan, 08-736 02 l O ellermejla: johan. wikstrom®rfsl.se Välkommen! 

För herrar seniorer 
Varje onsdagseftermiddag klockan 15 dukas kaffeborden upp på hyllan, 
Sveavägen 59, 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, 08-20 90 20 vardag 8-10. 

För unga i gymnasieålder 
Gaygymnasisterna är gruppen för dig! Kom till vårt möte den 7 apriL 
Här träffar du andra som är gay och går på gymnasiet eller är i gymnasie
ålder. Vi finns på hyllan l trupp i Huset, Sveavägen 57. Startklockan 19. 
Du kan också mejla till oss gg@rfsl-se. Eller ringa Maria på rådgivningen 
·os-736 02 19. Välkommen! 

För dig som tycker om kultur 
Vill du träffa andra homosexuella och prata om homokultur; teater, 
film, litteratur och musik? Kom den första torsdagen i månaden (i april 
dock den 8 april) till RFSL--huset en trappa upp, 19.00. I april berättar 
Curt Larsson om sin bok "En själs bekännselse" . Ett samarbete 
mellan RFSL Stockholm och Tupilak . Mer information? 
Ring Annika, 08-736 02 12. Välkommen! 

För unga på väg 
Måndag 12 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 kl19 prick. Varje grupp träffas fyra gånger. ·Ingen anmälan 
behövs, men om du vill veta mer är du välkommen att ringa Jonas 
eller Maria 08-736 02 19 eller mejla: jonas@rfsl-se. Väkommen! 

För golden ladies 
Cluh Golden Ladies för kvinnor i mogen ålder träffas varje torsdag klockan 
17-19 på Huset, Sveavägen 57, for fika och trevlig samvaro. Dessutom har 
vi middag med dans sista lördagen i varje månad. Ring till Ellen 
08-673 69 58, Monica 08-686 05 67 eller Carla 08-34 73 15om du 
vill veta mer. Välkommen! 

En espaiiol 
Deseas hablar sobre homo- bisexualidad, sexo seguro, relaci6n, 
problemas de parejas, y/o eres recien llegado o estas de visita en 
Estocolmo y deseas conocer algo mas de nuestra ciudad llamanos: Pablo 
08-736 02 19, lunes a jueves de 10.00 a 12.00. 
E-mail: pablo.leiva@rfsl.se jTe esperamos! 

För dig som funderar på 
att skaffa barn 
RFSL Stockholm startar ännu en kurs för dig som vill träffa andra 
homosexuella som också vill skaffa barn. Handbok för homosexuella 
föräldrar är studiematerial. Ni pratar om att bestämma sig, vad säger 
lagen, om att blir förälder. Ni träffar homosexuella föräldrar och pratar 
om olika familjebildningar. Mer information? 
Ring Annika 08-736 02 12. 



CHOKLADKOPPEN element 
stortorget 18 • Gamla Stan serverar frukost efter Propaganda 

02~07 Drottninggatan 73C 08-643 49 60 
MISII Inta IICklrd En fors ShOW l 
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VENTIL 

6 CAJSALISA, FITTSTIM & DOFT 
Elisabeth Ohlson börjar tröttna på allt bråk om Ecce Homo, 
omslagspojken till nya Spartacus-boken har varit i stan, CajsaLisa 
Ejemyr släpper nytt album och har skrivit en hyllningslåt till sin lesbis
ka kompis, Mats Strandberg har läst boken Fittstim -en bok som han 
verkligen älskar, Abba-musikalen i London har premiär den 16 april, 
Schlagervinnaren Charlotte Nilsson är månadens QX-kompis, Ma
donna börjar göra reklam för skönhetsprodukter, Levi's ger ut original
jeansen, Anna Troberg har träffat Diamanda Galas, vi tipsar om 
teater och fotoutställningar. Och en tjej som kallar sig Lesbisk stolt 
är arg på Mats Strandberg. 

PROFIL 
16 POLIS & GAY 
Hur är det att vara gay i ett av de tuffaste och mest roaehorelaterade yr
ken som finns? Hur är stämningen på arbetsplatsen? Vad säger kollegor
na på polisstationen när man berättar för dem att man är gay? Finns det 
nackdelar och fördelar med att vara gay i polisyrket? Anders Öhrman 
har träffat Stefan Anering och Riikka Färdig som båda jobbar som 
poliser i Stockholm. 

14 FILM 15 MUSIK 
Äntligen släpps den amerikanska filmen "Two girls in love" på video. 
Och så går "Ben t" upp på bio, visserligen bara i tre kopior men ändå. Vi 
har både såpakoll och håller reda på vad det är som homo i tv-rutan, så 
att du slipper. Månadens album har Andrea Martin gjort, men höga 
betyg fick även artister som Eva Dahlgren, New Radicals, Diva Exo
tica, Playdoe House nya samling. 

MOBIL 
20 STHLM 18 SKlNE 19 GBG 
Disco öppnar igen i Stockholm med en mer killig inriktning - fast drugor 
med ny show blir det naturligtvis i alla fall! Påsken blir en helt galen 
partyhelg i Stockholm: Till Posh kommer Jonas Åkerlund och det blir 
DJ-tävling mellan grabbar och tjejer ... på påskafton blir det förutom Ma
dame Kerstins födelsedagsfest även stort partaj i Kulturfabriken. 
Och så kommer Wayne G till TipTop på söndagen. Pust. I Göteborg fix
as och donas det för fullt på nya Touch, som får namnet Next. Öppning 
ser dock ut att bli först i slutet av april. Men ingen behöver gråta för det -
Göteborg har mer gayliv än någonsin just nu. Ta bara det här med Aslan 
som fått 03-öppet! I Malmö är detjubileum på G hos RFSL och Indigo. 
Håll ögonen öppna på vår hemsida för mer info (http://www.qx.se). I QX 
skriver vi om skalliga eunucker och härlig dans på Dansstationen. 

24 MADAME KERSTIN 50 AR 
Madame Kerstin - Sveriges egen kinkydrottning - har hunnit bli en 
nästan mytisk figur i både gaykretsar och kinkykretsar. Vem är hon 
egentligen? Är det sant att hon har hemmet fullt av slavar? 
Och har hon en gång varit en man? Per Jonasson har träffat henne. 

30 FRlN AB FAR TILL ö-KiNDIS 
Hur gay känns nittiotalet? Vad var typiskt för vårt decennium? Vad hän
de? Vad hände inte? Kisschocker, Ecce Homo och DJ-groupies. Homogen, 
poppers och läppstiftslesbianer. Unisexdofter, partnerskap och millenni
eångest ... Här har du ditt nittiotal från A till Ö. 

PUSS 
26 RADANNONSER 
4 e QX APRIL 1999 

Malmös konserthus är inte Sveriges vackraste byggnad för att säga !{et vänligt. Men det som är trist utanpå 
behöver inte vara trist inuti och alltså satsar malmösymfonikerna, MSO, på diverse kul grepp för att då och då 
locka även publik utan konsertvana. Tema: flygplats och resor runt jorden. Kortare stycken och delar av symfo
nier istället för hela symfonin. Arrangemang i foaj{m - som kampsport och qi gong när asiatisk musik stod på 
programmet. 
- Vi ville ha något lite extra och så ville ha någon som kunde presentera musiken på rätt sätt. 
Valet föll på Mark Levengood, till vardags biträdande programchef på SVT drama. Och MSO:s marknadschef 
Eva Claeson är lyrisk: 
- Det blev s å bra! Han gör det personligt och begåvat, berättar om sig själv och sin livsfilosofi och så - oops
hittar han ändå hela tiden tillbaka till musiken. 
Kritiken när det gäller själva iden med jippobetonade konserter har varit blandad, men MSO kan vara nöjd 
publikmässigt. Konsertkvällar med Sveriges mysbög nr 1 säljer nämligen i det närmaste ut Malmö Konserthus. 
Närmast, 15 april, står Brasilien (liksom USA och Frankrike) på programmet. Musiken är bia av Debussy, Villa
Lobos och Gershwin. Och i foajen vill man då ge plats för fotboll, sambaskola, karnevalsdräkter och -slagverk-
sorkester. Dodo Parikas 

Diskret frihet 
V ad skall man säga? När 

Jan Guillou, Anette Kul
lenberg och Yrsa Stenius 

gjort klart för oss att den intellek
tuella fyrtiotalisterna ger stöd åt 
de religiösa grupperingar som an
ser sig ha rätt att ensamt uttolka 
Frälsarens helighet - att de har 
rätt att ensamt besluta om vad 
som rar och inte rar visas i kyrko
rummet. Som om kyrkan inte ock
så tillhörde de som tolkar Bibeln 
på annat sätt. Eller som om riks
dagen inte också tillhörde homo
sexuella. Som om religionsfrihet 
vore viktigare för de som inte 
tycker om homosexuella än för de 
som är det. Som om yttrandefrihe
ten och den konstnärliga friheten 

var mindre värd för homosexuella. 
Bara så kan jag tolka de olika ut
fallen i krönika på krönika i Af
tonbladet. Tre personer som vad 
jag vet aldrig höjt ett ord för att 
försvara oss när vi kränkts ... rätta 
mig om jag har fel. 

Yttrandefriheten och tryckfri
heten formuleras ideologiskt av 
dessa som mindre värd för just 
lesbiska och bögar. När DN s ledar
sida ger en kommentar till den sy
risk ortodoxa kyrkans aggressiva 
utfall mot EcceHomo i Norrkö
ping, haridiar den enbart om en 
grupp antifascistiska motdemon
stranter. Inte ett ord om Elisa
beth Ohlsons rätt att i ett konst
galleri (nota bene inte en kyrka 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

denna gång) ställa ut sina bilder. 
"Fyrtiotalisterna" börjar bli mer 
än tröttsamma med sitt allt mer 
oförblommerade förakt för oss. 
Hur tysta och diskreta vill de ha 
oss? Den tiden är förbi nu - vän
ner! Ni gav oss lillfingret ... 

Tur då att man kan glädja sig 
åt något! Som att vi nu ratt en Ho
mO med Hasse Ytterberg. Hans 
arbete kan enbart bli effektivt om 
du som diskrimineras lär dig bli 
förbannad nog 
att inte huka och 
inte backa för le
gala strider. Slut 
på smygeri allt
så! 

Jon Voss 

Telefon: 08-7203001, 070-467 60 58, Fax 08-7203870 
web-sida: http://www.qx.se 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, <jon.voss@qx.se> Redaktör: Anders 

Öhrman, <anders.ohrman@qx.se>. Mats Strandberg, praktikant. Ekonomi: Roger Wilson, 
<roger.wilson@qx.se>. Red. Assistent: David Thörn, <david.thorn@qx.se> Annonser: Pia Gustafsson 08-
720 40 01 <annonser@qx.se>. Distribution: Stockholm: Stockholms Cykelbud Skåne/Köpenhamn: Bud
cyklarna/ Det Gr0nne bud. Göteborg: Adena Pickos. Prenumeration kostar 240 kronor för 12 nummer in
om Sverige. Prenumeration Norden: 295:- (ekonomipost), Europa 350:- (ekonomipost), Utom Europa 395:
(ekonomipost), 595:- (flygpost). Tidningen sänds i brunt kuvert. GLÖM EJ MEDDELA ÄNDRAD ADRESS. Vi 
reserverar oss för eventuella ändringar i kalendarier. Qx ges ut av Polcop Ab, org.nr: 556525-6897. Postgi
ronummer: 15 24 17-2, Bankgiro: 5977-4950. Tryck: Norrtelje Tidning. Upplaga: 30 000. ISSN- nummer: 
1401- 1794. OMSLAG: Stefan Anering. Foto: Magnus Ragnvid. 



Pink Ribbon 
(för medvetenhet 
om bröstcancer) 
3,5 cm hög 60:-

Del av intäkten går 
till forskning. 

CD Liquid Love 
150:-

Regnbågsfana 
stor pin 40:-

Örhänge
lerskivor 
55:-/paret 

PIN Triangel 
40:-

stort ljus 
80:-

250 mi naska: 190:-

PIN 
Regnbågsflagga n/ 

svenska flaggan. 40:-

Billy och Carlos 

VIDEO: DET TURKISKA BADET 
Svensk text 159:-

Nu har den äntligen kommit till Sverige! Gaydockan Billy och hans kompis Carlos. Nu slipper bögarna 
tramsa med Barbie. Billy finns som blond eller brunhårig och i sex olika stilar. Carlos finns som modell 

Vacation eller New York style. Dockorna är 30 centimeter höga. 
Billy och Carlos kostar 495 kronor styck. Ange följande koder vid beställning: 

Billy Blond: Cowboy: CB2, Sailor: 5133, Cop: COB5, Master: MB1., Vacation: VB:i.O, SF-style: SFB4 
Billy Brunette: Cowboy: CB15, Sailor: 5131.6, Cop: COB25, Master: MB14, Vacation: VB20, SF-style: SFB1..7 

Carlos Vacation: VC1.:j_, Carlos New York style: NYC12 

lsband 

BEAUTIFUL THING 
·Den klassiskt söta 

gayfil men. 
Svensk text, 169:-

Så här shoppar du hos oss. 

Lesbisk kärleksfilm som vänt upp 
och ner på Indien. 
Svensk text, 169:-

Ii\ E 

''Uclblir lir c•• 
filll ll.l:.li.skt t•ulig 

~u med i .• 

...... 

• ,,~n t 

"l\1.•,in lir 
:im crifn i 

htt\1ulrullen" ,.,.._ 

-·· 
VIDEO: UTE ELLER INTE 

Amerikansk komedi 
Svensk text 159:-

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 ta longen t~ll QX Box 17218 104 62 St ockholm 
fax: 720 38 70, e-post: shop@qx.se 
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l~i111ii~if mERBERG BLIR FÖRSTA "HOMO" 

S
. å har Sverige, som forsta 

land i världen, fått sin 
egen HomO - en diskrimi

neringsombudsman för de som ut
sätts för diskriminering på grund 
av sin sexuella läggning. I prakti
ken homosexuella. 

Och när statsrådet Mona 
Sahlin vid öppningen av RFSLs 
kongress i Borås den 19-21 mars, 
presenterade den precis utsedda 
Hasse Ytterberg,jublade delega
terna. Han arbetar idag på justiti
edepartementet, men har även va
rit RFSLs ordförande. 

Den l maj tillträder han sin 

tjänst och får som första anslag en 
miljon kronor fram till budget
årets slut. 

HomOs funktion blir att utre
da diskriminering. Enskilda ho
mosexuella kan vända sig till Ho
mO med sina egna falL Ytterberg 
skall sedan, om inga andra lös
ningar finns, kunna driva diskri
mineringsärenden vidare till 
domstoL 

Vid RFSLs kongress omvaldes 
Christine Gilljam till ordföran
de. Transpersoner fick också en 
stor framgång vid kongressen och 
blir nu en del av RFSL. IJX 

Elisabeth Ohlson tar bild av motdemonstranter - därefter blir det bråk 

l~ '1: l j i~ ;l ELISABETH VRED 
E 

fter tumulten vid öppningen 
av fotoutställningen "Ecce 
Homo" i Norrköping börjar 

Elisabeth Obison bli allt mer 
upprörd. Såväl över hatet scm vi
sas av extrema kristna grupper 
som föraktet från politiker och 
skribenter. 

Några hundra medlemmar i 
den syriansk-ortodoxa församling
en St Maria demonstrerade utan
för utställningslokalen. När Elisa
beth Ohlson gick ut för att ta en 
bild, som ingår i hennes uppfölj
ning av reaktionerna på "Ecce Ho
mo", vällde hatet fram hos de 
kristna demonstranterna. Ord 
som "hora" och "fitta" skreks och 
det kastades grus mot henne. 

-Jag fick aldrig reda på att 
det var kravaller på stan - ingen 
informerade mig innanjag gick 
ut, säger Elisabeth Ohlson 
upprört och ser det som ännu ett 
tecken på att man från polishåll 
inte tar hatet mot henne och mot 
homosexuella i på allvar. 

-Hur långt skall det gå in
nan man reagerar och ser allvar
ligt på det som händer? Detjag 
blir utsatt för är bara en symbol 
för hur stämningen är gentemot 
alla homosexuella. Kan vi inte 
sluta tala om Jesus nu och tala 
om hatet mot oss. Jag tror utställ
ningen gjort det lättare för oss att 
utläsa känslorna som annars inte 
hade vågat uttalas. 

- Du får verkligen uppleva 
hatet nu! 

- Man skall inte tycka synd 
om mig. Jag ser bara att samhäl
let och många politiker inte är i 
fas med vad som händer just nu. 
När jag som fri människa gick ut 
och tog bilden fick de se vad som 
händer. 

- För ett år sedan skulle jag 
inte använda ordet hat, nu använ
der jag det jämt. Hatet är så ut-
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brett, allt från kulturetablisse
manget och ut till hatiska kristna. 

-Det verkar som homosexua
litet är så oerhörtjobbigt för
många politiker och ledarskriben
ter, säger hon med anledning av 
de vaga reaktionerna på händel
serna i Norköping. Samtidigt un
derstryker hon vikten av att ut
ställningen visades i såväl Upp
sala Domkyrka soin riksdagen. 

Elisabeth är oroad för att den 
backlash som uppstod efter ut
ställningen i somras och som nu 
spritts från kristna grupperingar 
ut i samhället i stort inte riktigt 
uppfattas, vare sig av homo- eller 
heterosexuella. 

- Något skumt är det som gör 
att det hela inte håller ihop - det 
pekar på att hatet och föraktet
det att vi inte ses som riktigt på 
riktigt - lever i Sverige. 

- Sen måste man se det positi
va i att så många människor kom
mer och ser utställningen och för
står bilderna. Majoriteten av kom
mentarerna från utställningarna 
är positiva. 

- Politikerna har dock varit 
fega gentemot den Syriska Orto
doxa kyrkan. De vågar inte slå nä
ven i bordet, vilketjag tror hand
lar om att frågan blir känslig då 
det rör en invandrarkyrka. 

Efter reaktionerna på Ecce 
Homo och efter ett besök i Rom, 
där utställningen kommer visas 
under World Pride nästa sommar 
känner Elisabeth Ohlson allt mer 
vikten av samhörigheten i gay
gruppen. 

- Jag upplever mer och mer 
att subkulturen är nödvändig for 
att vi skall överleva, säger hon. 

I påsk visas Ecce Homo i 
Wien, därefter i Berlin i en kyrka. 
I Oslo visas den under gayfestiva
len. I Sverige är det Växjö och Ud
devalla som står-på tur. · Jon Voss 

lillJl Sl JÄVLA SUPERBRA 

F
eminist är ett så schizat ord 
idag. Dels har vi de där femi
nisterna som verkar hata 

allt och då mest av allt männen. 
Allt "kvinnligt" är heligt, allt 
"manligt" är värt en sprutspya. 
Sen har vi feminister som ... eh, 
Robinson-Asa och varenda tjej 
som vikt ut sej i Cafe eller Slitz 
och muntert deklarerar att man 
visst kan vara feminist och vika ut 
sej ("hihi, och så fäller min kille 
inte ner toasitsen"), det kan till och 
med vara någon form av luddigt 
statemen t. Förlåt, jag kan inte ta 
dem på allvar, nån av dem, jag 

sitt eget speciella sätt. De är mer 
eller mindre personligt skrivna 
och alla, jag säger alla, berör på 
något sätt. Plötsligt känns "femi
nism" som något angeläget. Boken 
är späckad med fakta och statisk
tik som kanske skulle försvinna i 
mängden av kvällstidningslarm
rapporter men här får de ett sam
manhang. Jag fattar. Jag blir arg. 
Jag bryr mig. 

Men det känns aldrig "snyft, 
så orättvist, vad ska vi göra?" Det 
är inga uppgivna surmusar som 
skrivit "Fittstim". De är precis så 
coola och roliga som de utger sig 

stänger av, orkar 
inte höra mer, det 
leder ingenstans, 
ingen blir hjälpt. 

Jag berättar in
te detta för attjag 
tror att jag är en 
jätteintressant 
människa utan för 
attjag tror att en 
massa människor, 
både tjejer och kil-

"Alf, jag vill att 
du ska veta att 
jag tycker det 
är helt okej att 
du lever med 

för att vara och de-
ras självförtroende 
smittar av sig. 
Och det är precis 

just därför som alla 
killar också borde 
läsa den. Önskar att 
alla bögar fattade 
detta: Att det är pa
tetiskt att sitta och 
gnälla över att sam-en kvinna" 

lar, håller med mej och det är an
ledningen till att den feministiska 
boken "Fittstim" är så fantastiskt 
jävla superbra. 

"Fittstim" är arton texter av 
unga kvinnliga skribenter, sam
manställda av redaktörerna Lin
da Norrman Skugge och Belin
daOlsson. 

Ur förordet: "Vi vill visa att det 
finns tjejer som har högre mål än 
att bli framröstade till fröken Sve
rige. Vi vill visa att vi finns och att 
vi bryr oss. Vi är coola, snygga, tuf
fa, smarta, roliga och framför allt 
så är vi feminister. Vi vill ge alla 
tjejer ett forum där de inte blir re
digerade och tillrättalagda. Det 
här är en ocensurerad frizon, en 
aggro-ventil." 

Alla 18 texterna sticker ut på 

D 
en 28 mars öppnar Galleri 
Lust i Norrköping. Bakom 
galleriet, som satsar på just 

erotiska bilder, står Kent Renå
ker och J ohan Lexhagen . Som 

hället inte forstår 
till hundra procent hela tiden, all
tid, alla bögar jämrar sig över 
minsta lilla och kan samtidigt sä
ga saker som "typiskt brudar" och 
''jag är inte rasist, men ... " Sådana 
är de, bögarna, jag vet för jag är li
kadan själv. 

Slutligen, ett citat ur Jenny 
Svenbergs text "Tack Gud attjag 
är lesbisk": 

"Jag är ingen trend. Jag är 
född kvinna och lesbisk .. . Jag vill 
aldrig bli definierad av Alf Svens
son och hans partikamrater. Jag 
~ommer aldrig att vara tacksam 
över att de 'tolerar mig' eller 'accep
terar mig'. Vaddå accepterar? 'Alf, 
jag vill att du ska veta attjag tyck
er det är helt okej att du lever med 
en kvinna.'" 

Mats Strandberg 

öppningsutställning visas "Stan 
of Swedens" bildserier "Vikings" 
- en riktig raritet eftersom han är 
en av de mest kända svenska gay
eros-fotograferna. Jan Dahlqvist 
ställer dessutom ut sina bilder 
"People". Utställningen pågår till 
den 9maj. 

I samband med galleriet finns 
dessutom en studio för kropps
konst - huvudsakligen konst i 
form av piercing. 

Galleri Lust ligger på Fle
minggatan l i Norrköping. Info: 
011-266058, öppet tisdag -fredag 
13-18 och lördag 12-15. 

Jon Voss 

l li'W i U if MER SKYDD 

D en 3/3 röstade riksdagen 
igenom ett utökat diskrimi
neringsskydd for bland 

andra homosexuella. Antidiskri
mineringslagen omfattar arbets
platsen. Kristdemokrater och mo
derater motsatte sig utökningen 
av diskrimineringsskyddet. IJX 

tj~:1;H:talb1 WADE ÄR 
NY OMSLAGSKILLE 

W ade Peters heter den 
nya omslagskillen som 
pryder omslaget på den 

nya Spartacus-guiden. QX träffa
de honom när han var på blixtvisit 
i Sverige for att signera boken på 
Spartacus-festen i Stockholm. 

Hur känns att pryda omsla
get på bögarnas egen bibel? 

- Allvarligt talat forstår jag 
inte all hype kring detta. Spar
tacus är inte så stor i USA, men 
här i Europa verkar det vara en 
stor grej . 

- Men visst ska det bli kul att 
åka till Europa i sommar och se 
om någon känner igen mig. 

Hur kom det sig att de val
de dig som omslagspojk? 

- Jag har jobbat en del som 
modell för den naknare upplagan 
av Advocate, nämligen Classiti
eds och någon på Bruno Gmiin· 
der-förlag som ger ut Spartacus 
gillade den här bilden. 

Så den är inte plåtad speci
ellt för Spartacus? 

- Nej, det är en gammal bild. 
Jag måste ju säga att du är 

snyggare i verkligheten? 
-Tack! Det tycker nog jag ock

så. 
Har du sett några av de 

andra omslagspojkarna på de 
tidigare Spartacusböckerna? 

- Nej,jag har ingen attjämfö
ra mig med. Hur var de? Håller jag 
måttet? 

Det är ungefär samma stil 
på alla bilder. Förutom Matt 
LeBlanc (från TV-serien Vän
ner) som prydde omslaget 
89/90, den var lite ruffigare och 
i svart/vitt. 

- Somjag sade har jag inte 
sett Spartacus förut . Vet inte ens 
om man måste vara bög för att få 
vara på omslaget. 

Du är från Miami. Vad gör 
du där? 

- Jag bor tillsammans med 
min pojkvän och så jobbar jag som 
DJ på en gayklubb. 

Tänker du dra ner på spe
landet och satsa på en modell
karriärnu? 

- Absolut inte. Jag älskar att 
spela och skulle aldrig kunna slu
ta med det. Det är mitt liv! 

Var ska du efter Stock
holm? 

- Jag har precis varit i Oslo 
och Helsingfors, sedan ska jag till 
London och Paris, där jag ska spe
la på Queen. Det ser jag verkligen 
fram mot! 

Anders Öhrman 



t131]: l l l i i i :J SÖTA TVILLINGAR 

V
ackra fotoböcker med 
ännu vackrare pojkar 
trillar in på redaktio

nen titt som tätt. Det började 
kännas lite gäspigt, tills bo
ken "Twlns" kom ut! Steven 
Underhill har fotograferat Bru-

ce och Seth Hall. Tvillingar 
från USA som måste vara de 
absolut snyggaste tvillingar
na i världen. Och inte är de 
rädda för att visa upp sina 
kroppar eller att mysa lite 
med varandra. Men tro inte 

K. Kvarn 
Stora Scen 15, 16, 17 april· 19.00 
CA 60 MIN UTAN PAUS 

En duett för två, en, tre, fyra, två, fem, 

tre .. . Reflektorer, mikro-foner, sensuella 

små saker och röda trådar i luften för 4 

dansare med egna personligheter- slut! 

KOREOGRAFI KENNETH KVARNSTRÖM 

- MUSIK WOOZAPOWER Et BACH 

ACCESSOARER CAROUSCHKA 

Stora Scen 23, 24, 27, 28, 29 april · 19.00 
- HELAFTONSFÖRESTÄLLNING 125 MIN INKL 2 PAUSER - Flat Space Moving KOREOGRAFI Rul HORTA 

Livnära KOREOGRAFI JOHAN INGER 

Virgufe KOREOGRAFI PHILIPPE BLANCHÅRD 

att det handlar om incest. 
Här handlar det om att reta 
alla skönhetstörstade homos. 
Och att sälja böcker. 1JX 

Barnhusgatan 12-14 

Telefon: 08-7964910 

Telefax 08-108790 
lnfo 24 h 08-57890040 

www.dansenshus.se 

girlsin lov 

"En galen 
film ... precis som 

den första 
kärleken" 

l 
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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 

ALLA KAN DANSA 
Kom och testa själv 

LÄR DIG AIT DANSA SÄLLSKAPSDANS 

Rumba 

Foxtrot 

Salsa 

Wienervals Swing 

• Ensam eller med partner 
•Grupp eller privatlektion 

• Lokaler över hela Stockholm 
• Onsdagkvällar Sveavägen 57 

•Speciell kurs för tävlingsdans inför 
GayGames Sydney 2002 

Vals 

För mer info ring: 08-27 63 68, 070 - 484 5694 

, 
INTERNET 

NU! Rikstäckande lokala modemnummer, 
ISDN, 56kflex. 

Webtjänster för företag 

l Den äldsta leverantören med den nyaste tekniken! l 
-.... INTERNETABONNEMANG I l:A KLASS -.i 
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Ed ard Pavlick och Richard Bengtsson 

Snobbar som jobbar 
S 

venske designern Richard 
Bengtsson har gjort sig 
ett namn i USA men är 

fortfarande relativt okänd här 
hemma. För tio år sedan flyttade 
han tillNew York och träffade då
varande industridesignern Ed· 
ward Pavlick De blev ett par, 
privat och professionellt, och star
tade klädfirman Richard Ed· 
wards som etablerat sig bland de 
riktigt stora modeskaparna. Idag 
är det privata förhållandet över 
men företaget växer stadigt. 1997 
tilldelades Richard Edwards CF
DA Perry Ellis Award, mode
världens Oscar, för "bästa ny
komling inom herrdesign" (bland 
tidigare vinnare finns Calvin 
Klein, Anna Sui och Donna Ka
ran). 

QX träffade Richard som var 
på snabbvisit i Stockholm för att 
göra PR för sin nya sommarkol
lektion specialgjord för Åhlens. 
Åhlens firar 100-årsjubileum och 
satsar hårt på ny svensk form
givning. Richard Edwards för
knippas mest med herrkläder 
men i Åhlenskollektionen är det 
tjejerna man vänder sig till. Kol
lektionen baseras på T-shirten, 
dock inte bara i betydelsen "kor
tärmad tröja" utan T-shirts med 
en mer skräddad couturekänsla. 

- Det ska gå att använda 
kläderna både när man vill vara 
fin och gå ut och när man bara 
vill gå ner till stranden, säger Ri
chard. Det som är intressant 
med modet idag är ju att "finklä
derna" blivit mer nertonade och 
kläder man slappar i har blivit 
mer eleganta. 

Var det svårare att skapa 
en kollektion utan en väl de
finierad målgrupp? 

- Inte direkt svårare men 
man får tänka annorlunda efter-

. som det så att säga är till hela 
svenska folket. Det gällde att ska
pa något som kan funka på många 
olika kroppsformer men samti
digt vara snyggt och nytt. Vi har 
jobbat med två olikajerseykvalite
ter som är lite elastiska och håller 
formen bättre. 

- Att göra en damkollektion är 
på många sätt enklare eftersom 
man kan ta ut svängarna mer. Vi 
på Richard Edwards tycker att 

kilikläder ska se ut som killkläder, 
inga tofsar och grejer (skrattar). 

Du har ett minst sagt impo
nerande ev (1985 slutexamen, 
modelinjen, Beckmans, samma 
år chefsdesigner f'ör Do~ber, 
1987 designer för H&M, 1993 
grundas Richard Edwards). 
Känns det som en askungesa
ga? 

- Ser man det nerskrivet 
sådär så tänker man ju "jaha, vil
ken tur han hade". Men vi har 
verkligen slitit, det var så otroligt 
mycket jobb .... Man sätter upp ett 

"Man sätter upp 
ett mål och jobbar 
mot det. Vila får 
man göra sen" 

mål ochjobbar mot det. Vila får 
man göra sen. 

Hinner du njuta av fram
gången? 

-Mer nu faktiskt. Men företa
get växer och når man ett visst 
mål ser man genast nästa mål 
framför sig. Och så fortsätter man. 

-Att det går framåt är en 
njutning i sig. Bara man har kul 
och gillar det man gör så är inte 
semester det viktigaste i världen. 

Är du lika ambitiös i pri
vatlivet? 

- N ej. Visst bryr jag mig om 

mitt privatliv, men jag bygger inte 
mitt liv på det privata. 

Hur träffades du och Ed· 
ward? 

- På en fest. Han var industri
designer på den tiden men ganska 
trött på sitt jobb och jag hade ju 
mina planer på att starta något 
eget. Vi träffades och diskuterade 
våra :filosofier ... Han var den förste 
jag träffade t New York somjag 
kände att jag kunde förlika mig 
med. Det är ett otroligt stöd att 
vara två. För mig känns det natur
ligt att dela på jobbet med någon. 
Det kan nog bero på att jag har en 
tvillingbror. 

- I och med att vi är två desig
ners så ger vi vårt designarbete 
olika influenser och dubbel påver
kan. Ibland är den processen svå
rare för att vi båda måste gilla 
iden. Men slutprodukten blir 
dubbelt så bra. 

Hur funkar det att jobba 
med sitt ex? 

- Alldeles utmärkt. 
Det går? 

- Om man kan klara av det är 
det väldigt bra för man känner ju 
varandra så väl. Man kan lita på 
varandra. 

Vad ska du göra medan du 
är här I Sverige? 

- Jag har haft så mycket att 
göra men ikväll skajag försöka 
ta en sväng på stan. Det är jätte
kul att gå ut i Stockholm ochjag 
hoppas att jag hinner. 

Känner du dig som en "rik· 
tig" New York-bo? 

- Jag har bott där i tio år nu 
och det har varit så intensiva år 
att jag nog blivit rätt inrotad. Ja, 
jag är en New York-bo. Men när 
jag är i Stockholm känner jag 

mig som stockholmare. 
Saknar du Sverige? 
-Ja. Inget speciellt utan det 

är mer en känsla ... Sverige är väl
digt vackert och eftertänksamt 
och melankoliskt bra, lite "bra 
dystert". Det är någotjag saknar. I 
New York tänker man aldrig efter, 
det går i ett. För mig är Sverige 
som en sorgsen Eva Dahlgren-låt 
(skrattar). 

-Mats Strandberg 

Fotnot: Richard Edwards 
herrkollektion finns på NK 
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aiTIL) LONDONMUSIKAL 

J 
ag är bög och hatar ABBA ... 
( tittajag lever, jag lever!) 
ABBA-fans kan läsa vidare 

med stadigt växande resning: Den 
6 april är det på dagen 25 år se
dan W aterZoo vannEurovision 
Song Contest. Och hur firas den
na milstolpe i världshistorien 
bättre än med storslagen premiär 
för Mamma Mia - en nyskriven 
musikal baserad på gamla ABBA
klassiker? Till London och Prince 
Edward Theatre får man bege 
sig för att kunna njuta av detta 
mästerverk. 

"Handlingen": Donna är en 
fyrtio-nånting ensamstående 
mamma som ser tillbaka på sin 
ungdoms glada dagar (och nät
ter). Hennes dotter Sophie dröm
mer om det traditionella, roman
tik och ett big white wedding ... In
te ett säte torrt, kan man anta. 

27 ABBA-låtar framförda av 
en ensemble på 28 personer för 
handlingen framåt - The winner 
takes it all, Dancing queen, SOS, 
Chiquitita, Knowing me knowing 
you, Gimme! Gimme! Gimme!, Su
per Trouper ... behöver jag fortsät
ta? 

Björn Ulveaus: "Iden att gö
ra en musikal baserad på ABEA
sånger har funnits i flera år. Jag 
tyckte att om vi hade rätt histo
ria, där sångerna skulle verka va
ra skrivna för musikalen, skulle 
det fungera .... Våra texter har all
tid handlat om relationer och är 
som små kärlekshistorier i sig 
själva." 

Hipp hipp hurra, liksom. 
-Mats Strandberg 

För biljetter: 
www.mamma-mia.com 

eller kolla med din resebyrå. 

l: ri: l j i~ ;J SMITTSKYDD 

l 
aprillägger Smittskydds

kommitten fram sitt förslag 
till förändring av svensk 

hiv/aids-politik. I förslaget ingår 
möjligheten att öppna bastuklub
barna igen enligt en läcka till tid
ningen Dagens Medicin. Politi
kerna säger enligt läckan att la
gen "har moralisk överton". För 
att reglera verksamheten för ba
stuklubbarna föreslås från utred
ningen att ordningsstadgan istäl
let skall användas. 

Till den kristna högerns tid
ning Dagen kommenterar Noaks 
Ark-Röda Korsets Jukka Aminoff 
uppgifterna om att bastuklubbar 
kan komma att tillåtas igen nega
tivt. 

-Det var en förkastlig miljö 
för hälsoupplysning och var en av 
anledningarna till den snabba 
smittspridningen bland homosex
uella män, säger han. 

Från RFSL kommer dock en 
helt annat reaktion. 

- Det är en glädjande nyhet 
att politikerna har insett att det 
var moralism och inte smittskydd 
som ligger bakom bastuklubbsla
gen i dess nuvarande utformning, 
säger Georg Sved på RFSLs RIV
kansli till QX We b. Sen får vi väl 

E 
n av världens mest kontro
versiella konstnärer, ameri
kanska Diamanda Galas, 

har besökt Stockholm med sin fo
reställning "Malediction and Pray
er". Den kristna högerns reaktio
ner på hennes verk har varit 
minst sagt hätska. 

-Jag upplever det som mycket 
smickrande. Det är det yttersta er
kännandet av min konst. 

De har kallat henne "Bride of 
Satan" och "Diva ofDisease", men 
det bekymrar inte Galas. 

- Om deras bild av Gud är 

är vacker. Ibland är det fult, till 
och med äckligt. 

Hur reagerar hiv-positiva 
på din musik? 

- Väldigt, väldigt starkt. Själv
klart kommer inte de som lyssnar 
på Barbara Streisand och Shee
na Easton på mina konserter, 
men mer radikala homosexuella 
ställer sig helhjärtat bakom mitt 
arbete. 

Du har sagt att du kommer 
att fortsätta att framiöra ditt 
arbete kring aids tills epide
min är över. Tror du att det 

sann, så är jag stolt över att kallas kommer ett botemedel inom 
Antikrist. en snar framtid? 

Denna "Satans brud" visar sig - Det går framåt. I huvudsak 
dock vara en mycket skämtsam på grund av att gayrörelsen har 
och pratgladkvinna, raka motsat- varit så stark. Det som har hänt 
sen av den bild man får av henne med aids är, som med andra sjuk-
på scenen. Där är - domar som de säger 
hennes totala kon- "Sjalvklart är dödliga, att de 
centration får en att kommer inte de som har jobbat hår
undra om hon är l • dast på att lösa pro-
medveten om publi- som yssnar pa blemet är de som 
ken. Barbara Streisand tvingats kämpa for 

Att beskriva Di~- och Sheena Esstonsina liv. De_homosex-
manda Galas verk ar uella har roort så 
en kon~t i sig. Hen- på mina konserter, mycket inom aids-

n.es röst har ett o:n- men mer radikala forsJ:ning~n, ~en 
fang som skulle fa har mte fatt nagot 
operavärldens alla homosexuella som helt erkännande 

divo~- att_ se över sina ställer sig hel- for det! 
anställnmgskon- Bristen på respekt 
trakt både en och två hjärtat bakom upprör Galas. Kyr-
gånger. mitt arbete" kans intolerans, som 

Efter att ha be- hon själv stött på 
vittnat aids- epidemins häijningar bland annat i Italien där hon an-
bland sina vänner sedan böJjan av klagades for blasfemi irriterar 
80-talet har arbetet kring aids henne. 
kommit att bli hennes mission. -Det är så lätt att stöta sig 

Att hon själv drabbats av he- med kyrkan, man behöver knappt 
patit C, har dessutom gett henne göra någonting! Jag rorstår inte 
en djupare insikt om hur det är hur de har tid att bry sig om sånt 
att leva med en potentiellt dödlig här. De borde spendera sin tid 
sjukdom. Hennes hittills största med att hjälpa dem som behöver 
verk, "Plague Mass", en mässa dem. 
tillägnad de som drabbats av aids När jag avslutningsvis berät-
och de utstötta i samhället har tar for henne om den svenske är-
hon bland annat framfOrt live in- kebiskopens stöd åt att tillåta vis-
dränkt i blod i världens näst störs- ningen av Ecce Homo i Uppsala 
ta katedral i New York. En fore- domkyrka lyser hon upp. 
ställning som får musikindustrins -Är det sant?! Ni ska vara 
sentimentala välgörenhetsgalor stolta och glada över honom! 
att blekna. Galås for fram sjukdo- Förhoppningsvis kommer 
men som den är, fysiskt och psy- · Galas att gästa Sverige med sin 
kiskt, utan forskönande omskriv- nya foreställning N ekropolis, se-
ningar. nare i år eller någon gång nästa 

-Mitt arbete är inte senti- år. Någon turneplan är inte be-
mentalt. Det är inte till for att stämd än, men håll ögonen öppna, 
andra ska tycka synd om männi- att se Galas live är en upplevelse 
skor med aids. Det är en känslo- av det bestående slaget. 
mässigupplevelse, som inte alltid AnnaTrobe 

se hur forslaget ser ut i praktiken. 
Tidslängden for tvångsisoler

ingen av hiv-positiva kommer 
även att begränsas. 

-Det välkomnas mycket av 
oss, kommenterar Georg Sved. Vi 

har ju hela tidenjobbat for att 
rättsskyddet for hiv-positiva skall 
stärkas. 

Lagändringarna kan tidigast 
bli klara l juli 2000. 

www.qx.se 

Vill du ha restaurang i Pride Park 
under Stockholm Pride? 

Kom på informationsmöte den28mars kl 11.00 
på Huset (Sveav. 57, 1 tr) eller ring 08-33 59 55! 

Stockholm Pride 
28 juli till 1 augusti 1999 

o o 

SANNINGGARDENs 
FJÄLLHOTELL 

Tärnafjällen 
Klippen, 920 64 Hemavan 

Tel: 0954-330 00 
Fax: 0954-330 06 

Telefon 08-10 88 6/ ·62 
M/ister Sarnuetsgatan 21 

111 44 Srockho/m 

Hos oss bor du i trivsam miljö till låga priser 
med närhet till dina uteställen. 

Söder: Hornsgatan 66b Vasastan: Odengatan 38 

Tel: 08-612 43 49 Fax: 08-612 45 01 
E-post: info@kimab.se 
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filosa 
Blummet 
DYKES TO WATCH OUT FOR 
Roliga och fräscha serieböcker av tjejer 
för tjejer. Från 179:- L--:.-.=..___;;:, 

THREE - Den populära fotoboken av 

fotografen Howard Roffman. 348:-

Sveavägen 57 • T- Rådmansgatan • tel: 08-736 02 15 • fax: 08-30 47 30 
www.rfsl. se/rasarummet • e-post: rasarummet@rfsl.se 

Rent a 
CALLUS! 

Bromrna City 
08-2970 

RES.:.G.JuTH. 
AFFÄ~S- • PRIVAT - • GRUPPRES O R 

VI FIXAR 
RE SAN 

Surbrunnsgatan 28 •113 58 Stockholm • 08-612 12 40 
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h'1 llfi l :t CAJSALISA GOES GAY 

F
örra året berättade Cajsa
L.isa Ejemyrs bäst.a tjejkom
pis att hon var lesbisk. När 

CajsaLisa nu släpper nytt album 
finns en låt med på skivan som är 
en hyllningslåt till hennes lesbis
ka kompis. Dessutom har hon spe
lat in en video på TipTops toa
lett! 

QX ringde upp henne for att 
prata lite homo! -

Du kommer med ny skiva 
nu, vad kan vi vänta oss? 

-Oj, det är så svårt for mig att 
svara på. Jag har ju levt med den 

hon berättade det for så jag har 
varit med henne hela vägen i kom
ma ut processen. 

- När vi bodde ihop kollade vi 
alltid på Ellen på TV och så fick 
jag henne att våga säga "Jag är 
flata" (skratt!). Sådana saker var 
ju jättejobbiga for henne att säga i 
början. 

Och så skrev du en låt till 
henne. 

-Ja, det är mer en hyllnings
låt till henne än en låt om homo
sexuella. Den heter "Något som 
saknas" och handlar om henne och 

här skivan ett tag 
nu så jag har svårt 
attjärnfora den 
med den forra. 
Menjag är jätte
nöjd och känner att 
jag gjort ett bra 
jobb. 

"När vi bodde 
ihop kollade vi 

alltid på Ellen på 
TV och så fick jag 

hennes liv och då är 
ju homosexualiteten 
naturligtvis en del av 
det. 

Och så har jag 
hört att du ska spe
la in en video på to
aletten på TipTop? 

Förraalbu
met blev ju en 
hit - har du känt 
n ågon press? 

henne att våga 
säga 'Jag är flata'. 
Sådana saker var 
ju jättejobbiga för 

- Skratt! Ja, vi har 
med en scen i videon 
där en tjej och en kil
le älskar med varand
ra på toaletten . -Det blev en 

lagom stor hit 
henne att säga 

Varför på Tip 
tycker jag. Det blev i början" Top? 
ju ingen Ro byn-hysteri så jag 
känner att läget är perfekt. Jag är 
inte alls speciellt nervös. 

Funder ar du inte på att 
skriva på en gelska och försöka 
göra en R o byn? 

- Nej, faktiskt inte. Jag lever i 
nuet ochjust nu är det svenska 
som gäller. Jag funderar inte på 
vad som skulle kunna hända om 
jag skriver på engelska eller järn
for mig med Robyn. Jag är jätte
nöjd med hur det är just nu. 

Jag har hört att en av låtar
na är skriven till en av dina 
kompisar som kom ut som les
bisk för ett tag sedan? 

- Ja, det stänimer. Min allra 
allra bästa kompis berättade for 
ungefar ett år sedan att hon var 
lesbisk. Vi har umgåtts jättemyck
et och har bott tillsammans. Att 
hon var lesbisk hade jag forstått 
tidigt. Vi kan läsa varandra som 
två öppna böcker så det kom inte 
som en chock. Jag var den forsta 

-De hade en snygg toa! 
Brukar d u gå p å gayklubb ? 
-Inte direkt, j ag brukar inte 

gå ut överhuvudtaget. Jag har pre
cis träffat en kille och vill bara va-
ra hemma! 

Det låter underbart! 
- Ja, det är det. Jag har träffat 

mannenjag villleva mitt liv med. 
Det vet jag, trots att vi bara varit 
tillsammans i tre veckor! 

På förra plattan sågade du 
en brud på låt nummer tre och 
dessutom skrev du ut hennes 
namn på tacklistan när du 
tackade henne för inspiration, 
finns det tjejer eller killar som 
får huka sig i och med denna 
platta. 

- Nej! Jag är mycket mindre 
arg nufortiden (skratt). Jag tyckte 
det var kul att ge henne en känga, 
men det är ingen ide att gå runt 
och vara bitter. Man rår ju inte på 
sina känslor ändå. 

Anders Öhrman 

el#Jib'J NYGAMMALT 

E n liten historielektion: 1906 
slukades halva San Francis
co av en jordbävning. Bland 

de ofantliga tragedier som foljde 
märks totalforstörelsen av de två 
Levi Strauss-fabrikerna, där 
samtliga arkiv och lager forsvann 
for alltid. 

Men nu återskapar Levi 's 
världens forstajeansmodell - mer 
än 125 år efter "uppfinnandet" av 
plagget. 25 000 dollar betalade fo
retaget for ett par upphittade cow
boyjeans från 1890 som är forebild 
for "Levi's First Blue Jeans". De
signers utrustade med vita hands
kar har noga undersökt nitar, 
sömmar och väv for att kunna ska
pa en kopia nära nog identisk med 
originalet. 

Tyget är karaktäristiskt for 
tiden - en lättare, mörk, slitstark 
denim. Jeansen har bara en bak
ficka (den andra tillkom forst 
1902), kopparnitar och hängselfas
ten istället for bälteshällor. Jean
sen finns snart tillgängliga i ett få
tal utvalda butiker och lär bli hett 
eftertraktade. Enligt den stora un
dersökningen som gjordes under 
Stockholm EuroPride 98 äger 
67% av bögarna ett par 501:or. 
Kanske dags att fräscha upp fjoll
uniformen lite? 

Mats Strandberg 

131]$11 EN AV TRE 

C 
amopsychecanin är ett 
konstprojekt av tre homo
sexuella konstnärer: Nike 

Nilsson (Göteborg), Ann Char
lotte Em anuelsson och Åke Ar
n er dal (Stockholm). 

Konstnärerna kallar utställ
ningen (som genomforts med eko
nomiskt stöd från Folkhälsoinsti
tutet) for ett post EuroPridepro
jekt. 

"Vår tanke är att göra en kar
nevalliknande utställning som i 
forsta hand vänder sig till en gay
publik. Vi har inget gemensamt 
tema men en tydlig rosa tråd där 
vi på ett humoristiskt sätt t rass
lar oss fram. Utställningen hand
lar om att synas eller kanske om 
att inte synas, scahblonbilder oro 
hur vi ser på oss själva och hur 
andra missuppfattar oss, om att 
gömma sig eller stolt och expres
sivt visa upp sig." 

Platser: 
Galleri Z, Östermalmsgatan 57, 
Sthlm (3-18 april) och Luntma

kargatan 101, portkod 10417, 
Sthlm (3-11 april) 
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IM!11!1l111M GULDFAKTOR 

Till sommaren lanserar Max 
Factor sin nya kosmetikserie 
"Gold" och till sin hjälp har 

de ingen mindre än Madonna. 
Madde ska alltså böxja kränga 
smink i vad som tycks bli en gi
gantisk reklamkampanj för den 
europeiska och asiatiska markna
den. Annonsema och TV-kampan
jen skapas i samarbete med Alex 
Keshishian som regisserade "In 
Bed With Madonna". 

Mer Madde: vad har hon, Lily 
Tomlin, David Duchovny, 
Whoopi Goldberg och Meg Ry
an gemensamt? Hon och hundra
tals andra all-arnerican celebs har 
skrivit på en lista som stöder ho
mosexuellas rätt att gifta sig. 
Schysst. Projektet sponsras av 
Lambda. 

Ännu mer Madde: Det ryktas 
att hon ska regissera videon till 
Chers kommande singel Dov' e · 
L'amore. Inget är klart ännu men 
skivbolaget Wamer bekräftar att 
diskussionen pågår om ett samar
bete mellan de foma fiendema. 
Madonnas presstalesman Liz Ro
senberg: "I know Madonna called 
her (Cher) a cunt hut I' m sure she 
meant it in the most affectionate 
way." -Mats Strandberg 

ll;1~13ll):]:l QX KOMPISAR 
Ni minns väl de små kompisböck

erna man bar med sig till skolan och 
som man lät sina kompisar fylla i. 

QX har fortfarande sin bok kvar. 
Våra kompisar kommer varje num

mer att fylla i och avslöja sina 
innersta hemligheter bara för dig. 

Vår aprilkompis är Charlotte 
Nilsson som vann Melodifesti
valen i år med "Tusen och en 

natt". Vi gillar Charlotte. 
Vem gillar du? 

Skriv och berätta 
så fixar vi resten ... 

Förnamn: C/uu l o-fl v 
Efternamn: #//f .s d j;'t. 

Födelsedag år ___zf_månad. _ _,/'-"O::._.____;dag_-~<o"-ii-J:'---
Min stjärnbild_-4/.a.~_ ~t;ll0q::._._ ________ _ 

siGNALEMENT: 
Hårfärg do;u/ Ögonfärg {ld.w 
Vikt .2?2 • //' , lf?d . 4! ftn_ 
Mina syskon.___.lf.{......,.n..._...h/"'---""~~r""":::.:"'-'""""~'"'n..:._""'~+--·------
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Ragga rätt! 
A

tt hitta en pojkvän kan v~a sv~. Bara att attrahera någon som 
eventuellt skulle kunna bh en poJkvän kan vara knepigt. Många 
går hem ensamma och besvikna lördagkväll efter lördagkvälL På 

söndagarna är telefonlinjerna tyngda av bittra bögsuckar, när alla ska 
byta gårdagkvällens tillkortakommanden med varandra: 

-Jag stod och tittade på en kille hela k-vällen och jag tyckte att han 
tittade tillbaka, men så halv tre gick han plötsligt hem! 

-Nää? Själv hade jag tre span. En försvann, en annan gick hem 
med min kompis och den tredje gick hem med mitt ex! 

-Jag ska sluta gå ut. 
- Jag med. 
Det är lätt att bli uppgiven. Men innan du går i kloster eller kastre

rar dig, gå igenom checklistan nedan och se om du känner igen dig i nå
got. Kanske är det du som sänder ut fel signaler? 

SEX AVTÄNDANDE AnRIBUT 

1.SURMIN 
Sudda, sudda, sudda bort. Vem vill närma sig någon som ser ut som 

hanjust tappat plånboken, fått sparken och svalt ett citronträd? Det 
spelar ingen roll att du ägnat en timme åt håret om det ackompanjeras 
av mungipor i knähöjd. 

Du behöver inte stå och tokskratta för d,;.g själv (då kommer folk ba
ra fram och frågar efter droger) men pröva åtminstone att småle. Är det 
omöjligt, gå hem och tjura tills du är på bättre humör. Du kommer ändå 
bara att bli ignorerad - eller tilltalad av gravt depressiva psykfall som 
tror sig hittat en själsfrände att vältra sig i ångestträsket med. 

2. KRVSTADE KLÄDER 
Bara för att du är på bögklubb, måste du inte klä ut dig. Det syns di

rekt om den glansiga lycra-tröjan är en del av din naturliga garderob el
ler om du är en grå kontorsmus som ängsligt krängt på dig något ex
tremt som du tror "ska gå hem" eller göra dig ballare än vad du är. Upp
seendeväckande kläder måste bäras upp med rakryggat självförtroen
de, annars ser du ungefår lika bekväm ut som Björn Gustavsson i 
harnesk. 

Lämna maskeraden åt proffsen, det vill säga transoroa och de genu
int klädintresserade klubbkidsen. Var dig själv och klä dig som du bru
kar. Fast med lite mer bar hud. Det är ju lördag. 

3. DYNGFYLLA 
Några glas kan väl pigga upp, men när du är uppe i några fiaskor är 

du inte fullt lika oemotståndlig som du tror. En rödögd, raglande fyllefi
kus som spiller öl och svamlar osammanhängande attraherar bara fick
tjuvar. När du böljar ta fel på toaletten och köket är det dags att bölja 
varva med vatten. 

4. PASSIVITET 
Hur många tillbringar inte kväll efter kväll genom att stå fastspika

de bredvid dansgolvet, hundögt handlingsfdrlamade i väntan på att 
Brad Pitt ska rida fram och slänga upp dem på sin vita springare? Men 
det kommer ingen Pitt. Den enda som till slut förbarmar sig är kvällens 
mest ratade fyllo, fem minuter före stängningsdags - och då är du hans 
sistahandsval. 

Målmedvetenhet är attraktivt. Även om du vill signalera passiv 
läggning, finns det ingen anledning att framstå som ett initiativlöst mä- · 
hä. Och ärligt talat, SÅ söt är du inte att det räcker med att stå staty. 

Vågar du inte gå fram och hälsa, se till att hamna bredvid spanet i 
baren och säg något liksom i förbifarten. Prata med folk. Känner du ing
en, prata med bartendern. Lär känna någon på kompisplanet. Dansa. 
Beställ jordnötter. Bara du gör NÅT. . 

S. DESPERATION 
Alla vill känna sig utvalda, eller i alla fall vara det enda föremålet 

för din lust just den här kvällen. Om du sprungit runt och flirtat med al
la och hånglat med tio olika personer inom en timme, känner sig den 
elfte inte lika smickrad när det plötsligt är hans tur. 

FQkusera. Ingen vill känna sig som någon slumpmässig släckare 
av din desperata ömhetstörst, ett vem-som-helst-substitut till din valki- · 
ga högerhand. Om du får nobben av en kille, försök alltså INTE omedel
bart med hans kompis som står bredvid. 

6. SJÄLVUPPTAGENHET 
Det spelar ingen roll hur många ragglexikon eller frågespalter som 

tjatar om det uppenbara; att visa intresse för den man är intresserad av. 
Folk står ändå, när de äntligen kommit i närkontakt med spanet, med 
långa, oombedda och malande ut
läggningar om sig själva, sig själva -
och sig själva. 

Antagligen av nervositet. Men 
betänk att det är mindre chans att 
göra ett dåligt intryck om du håller 
dig till fåordiga frågor istället för en 
vodka-redhull-styrkt variant av Ditt 
Livs Novell. Jo, jagvet att du äls
kar att prata om dig själv. Men det 
gör han också. Utnyttja det. Få ho
nom att känna sig intressant, bety
delsefull och speciell. 

Sen hugger du. 
Calle Norlen 
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i j #~l j~ il MÄNSKLIGA RESTER 

A
• • ntligen, äntligen, äntligen. 

Det dimper ner massor av 
teaterinbjudningar här på 
QX. Vi sitter där och sorte

rar upp den stora högen i mindre: 
de heter "Intressant", "Kanske in
tressant i brist på annat", "Preten
tiöst och kräkdrivande" och "Boo
oring". De två sistnämnda blir så 
stora, så stora och det är så sorg
ligt, så sorgligt. 

Men nu vill vi rekommendera. 
"Mänskliga rester och kärlekeps 
sanna natur" har premiär den 7 
april på Teater Replica. Bakom 
uppsättningen står teatergruppen 
Syke. 

Historien är kanske mest 
känd som film ("Kärlek och 
mänskliga rester") men är som 
många bra filmer ursprungligen 
en pjäs. I Sykes version är hand
lingen förflyttad till en anonym 
stad i nutid. 

En tragisk händelse splittrar 
fyra nära vänner. En illegal abort 
blir den 15-åriga Danas död, nå
got som för hennes kamrater blir 
en avgörande brytpunkt. Vi möter 
karaktärerna lO år senare - sam
manförda under en sommarmå
nad. 

Candy (Nina Åling) jagar 
desperat kärleken i alla dess for
mer. Hon lockas både av ett even
tuellt äktenskap och förhållandet 
med en annan kvinna. 

Till David (Johan Ehn) 
kommer kärleken av sig själv trots 

la'iaj U ;J JA TILL 
UTLANDSKA PARTNERS 

S 
verige följer nu efter Dan
mark och öppnar möjlighe
ten att ingå partnerskap 

även för utländska medborgare. 
Justitiedepartementet föreslår att 
utländska medborgare som bott 
minst två år i Sverige skall kunna 
ingå partnerskap. 

Även medborgare från andra 
länder med liknande lagstiftning, 

att han lever i övertygelsen om 
att den inte existerar. Mitt i alla 
tillfalliga kontakter möter han 
den yngre Kane (Sverrir Gud
nason) vars uppriktighet är både 
en möjlighet och ett motstånd. · 

Bernie (Peter lwanek) har 
gift sig och tjänar pengar men 
hans frustration växer. 

Benita (Violetta Barsotti) 
är en ung prostituerad som säljer 
skräckhistorier och avancerade 
lekar. I vänskapen med David fin
ner de båda en fristad från sina 
extrema roller. 

Samtidigt haglar reportagall 
om flera unga kvinnor som våld
tas och mördas. En mediabild som 
snart når rollfigurernas vardag. 

En spännandehandlingkom
binerat med en nyskapande yta. 
Ensemblen består av unga profes
sionella skådespelare och fotogra
fen Erik Lindwall (som bl a job
bar med SvD City) följer upp före
ställningen med en utställning 
där han kommenterar pjäsens te
man och tendenser i ett modernt 
bildspråk. Jens Karlsson står 
för regin. 

-Mats Strandberg 

"Mänskliga rester och 
kärlekens sanna natur" 

Plats: Teater Replica, 
Hantverkargafan 78 

Premiär: 7 april 
Speltid: B - 1.8 april 

skall kunna ingå partnerskap i 
Sverige. Det gäller idag Danmark, 
Grönland, Island, Nederländerna 
och Norge. Idag måste minst en av 
parterna i ett partnerskap vara 
svensk medborgare. Den nya la
gen antas kunna träda i kraft den 
l mars år 2000. 

I 'I]eckien har Senaten god
känt förslag till en partner
skapslag-i Frankrike däremot sa 
Senaten nej till en homosambolag. 

www.qx.se 

[illJ1) PORRIG PICKA 

O
kej, tänk er scenen: Det är 
jag och ett tiotal kvinnor, 
alla över 35 (sic!). Pressin

fo på ett galleri på Östermalm, vi 
ska få höra om en ny parfym från 
franska designern Lolita Lem
picka (ja, hon heter faktiskt så). 
Alla ser ut som om de alltid är lika 
väl pudrade, aldrig har svettats, 
aldrig haft fulflygigt hår och illa
sittande kläder, typ äter salladsb
lad med citron tilllunch och mid
dag. Jag är försenad och nyvaken, 
luktar skit i håret. 

Så sitter jag som bäst och pil
lar godmorgon ur ögonen när jag 
hör den vackra damen som berät
tar om parfymen "Le Philtre 
D' Amour" och dess tillkomst: 

Damen: Så en dag fick hon 
ett brev från en stilig ung man 
som hon länge åtrått ... men aldrig 
fått kontakt med ... det står att 
han vill bjuda henne på middag 
och ni kan ju tänka er hur upphet
sad och förväntansfull hon blir ... ja 
ni vet... 

Alla: Tihi tihi. 
Damen: Så hon går till sin in

billade fe som ger henne goda råd 
och frågar vilka speciella krafter 
hon ska förse henne med denna 
gång. Hennes fe ger henne ett 
hemligt, förtrollat vapen .. . en sak 
som betyder absolut förförelse .. . 
En trollstav som innehåller en 
magisk kärleksdryck. En gåva 
från feerna. 

Alla: Tihihihi. 
Damen: Så försvinner fen och 

hon betraktar den underbara sta
ven, infattad av tvinnade stam
mar ... och skruvar av locket och 
ser den gyllene kulan där inuti .. . 
och låter den glida över huden -
bakom öronen, över halsen, mel
lan brösten ... ja överallt där man 
vill ha våta kyssar. 

Alla: Tihi tihi tihi. 
Så kom den alltså till, Lolita 

Lempickas parfym som säljs i en 
snygg violett flaska ... eh, trollstav 
(violett är ju feernas fårg, samma 
fårg som himlenjust innan solen 
går ner helt, feemas tid). 

Och den förtrollade doften? Så 
långt ifrån unisex man kan kom
ma. Lakrits Gakritsträdet är ju 
kärlekens träd), bergamot, mur
grönsblad (murgrönan står ju för 
evig kärlek), anis, körsbär, iris, vi
ol, vanilj, mysk, tonkaböna och ve
tiverträ. 

Själva förpackningen är helt 
fantastisk, snygg och praktiskt 
smidig att ta med i handväskan. 
Kul ide också med den lilla guld
kulan som man "rollar" på parfy
menmed. 

Hade jag en frånskild mam
ma skulle hon få en flaska på en 
gång. 

Mats Strandberg 

SENASTE 
NYTT 
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HEJ JON ... 
jag läste din förbudslista i QX. 
Men du glömde ju att ta med det 
viktigaste på den: Livet. Man kan 
faktiskt dö av att leva och dessu
tom - ve och vasa - alla människor 
dör förr eller senare. Därför borde 
Livet förbjudas. Tipsar du byrå
kraterna på Socialsytyrelsen och 
Riksdagen om det? 

Hej hej- Torsten 

HALLÅ ... 
(Göteborg 15/3-99) Är ni helt "goa" 
i huvudet däruppe på red.? Läget 
på gayscenen är redan trångt och 
inbilskt som det är, man kan ju in
te sätta sin fot ute utan att 
springa på alla fåfänga divor som 
försöker spela världsvana. 

Man undrar var den seriösa 
debatten tog vägen?!? 

QX är det enda gayforum som 
finns så varför inte ägna sig åt 
viktigare saker än "Materiell 
Lycka"? QX borde fokusera sig 
mer på de verkliga konflikterna 
för oss i det vardagliga livet, och 
vara befriat från skönhetstips! 

Vaddå "Krig, svältande barn 
och sjukdomar spelar liksom ing
en roll. I en perfekt värld har alla 
åtminstone enArmanikostym i 
garderoben"? Hallå!!! 

Om vi alla hjälptes åt att mo
tarbeta denna sjuka utseendefix
ering skulle många av oss må 
bättre. Det är mediasANSVAR att 
förmedla sunda skönhetsideal. 
Gör slag i saken! 

Om jagvill ha tips om smink 
och kläder eller se fl.ashiga bilder 
kanjag väl köpa Vogue, eller Elle. 
Skärpning QX! 

Lesbisk Stolt 

HEJ 
Eftersom brevet var adresserat 
till mig så svarar jag. 

Jag vet mycket väl att det 
finns folk som tycker att man är 
en mer "äkta" och "sund" männi
ska om man har palestinasjalar 
istället för Armanikostymer. Hur 
utseendefixerat är inte det, jag ba
ra frågar. Okej, det var inga an
siktscremer som drev igenom 
partnerskapslagen. Men jag väg
rar gå omkring med fluffigt hår 
och B& W-brallor bara för att all
ting annat skulle vara att under
kasta sig "osunda skönhetsideal". 
Så skjut mig då. 

Mats Strandberg 

HEJ! 
Jag är fransyska! Jag bor i Paris 
och är student igen. Jag mycket 
ÄLSKAR Eva Dahlgren och Efva 
Attting som för mig representerar 
det bästa paret i homosexuella 
världen, och de bästa artisterna. 
De är mina favoriter! Men, att bo 
i Frankrike gör saken svår när jag 
vill ha uppgifter om dem! · 

Kanske det finns en Fan club 
eller något annat? Kan du hjälpa 
mig? Tack så mycket! Hoppas att 
du kan svara mig! 

Vänliga hälsingar från Paris! 
Marianne. 

TIPS? 
Finns det någon som vet om det 
finns en FanClub för Eva och Efva 
- så Marianne kan få hjälp! 

Skriv till QX, Box 17 218, 104 
62 Stockholm 

Red. 

MATS GRUNDSTRÖM 
SOÅR 

Antikhandlaren Mats Grundström, 
Stockholm, fyller 50 år den 2 april 
1999. 

Mats Grundström är född och 
uppvuxen i Skånskemetropolen 
Lund som tredje son till storplåt
slagaremästare Knut Grund
ström och f frälsningssoldaten 
Harriet Grundström. 

Efter 30 succefyllda år i Kung
liga huvudstaden har Mats blivit 
en naturaliserad stockholmare, 
kanske var det hans trygga upp
växt i lärdomsstaden Lund som 
bäddat så fint för framtiden. 

På gamla väster i Lund kände 
alla till Mats, även om han inte 
alltid blev först uttagen till fotboll
slaget, så stod han alltid i 
centrum av sina många vänner. I 
skolan "Lilla Kloster" hos Helga 
Håkansson, "Magleskolans" Fol
ke Silwen gick studievägen vida
re till Katedralskolan där han 
1968 gick ut som fackekonom - ett 
av sextiotalets många experiment
utbildningar. 

Första anställningen blev som 
Redovisningskontorist (!)hos 
Skand.inaviska Kullager - en 
kort period. Mats förstod snabbt 
att det var detaljhandel och servi
ceyrket som han nog ändå var 
mest lämpad för. Han sadlade om 
och engagerades av Lunds dåtida 
mest fashionabla herrmodehus 
TePe-huset, därifrån blev han 
handplockad in till Malmö och var 
med och körde igång Åhlen & 
Holm på Triangeln, där fann 
Mats sitt "Amerka" och drev till
sammans med sin goda vän och 
malmöoriginalet Ebba Jönsson
Hembom upp denna avdelning 
till kedjans mest löngivande. 

· På sin fritid slog Mats igenom 
med sitt stora spexintresse och 
under artist-namnet "Åsa Holm", 
för att därigenom apellera på sin 
arbetsplats! Samtidigt utbildade 
Mats sig på Tillskärarakademien i 
Köpenhamn. 

På sjuttiotalet hägrade Stock
holm, det var på den tiden det be
gav sig att H&M var ett "litet" fö
retag med bara ett par filialer. Fö
retagets skapare Erling Persson 
upptäckte Mats födgeni och er
bjud honom jobb som inköpare och 
initiativtagare till Impulsavdel
ningen. Det följde en massa år då 

GAY-RELAT.ERADE HÄLSOPROBLEM 
SEXUELLA PROBLEM 

PROVTAGNING 

Dr Hans Qvarner 
Dr Jan Tarssander 

Grev Turegatan 75, T-stad ion 
Tidsbeställning tisd + torsd 

17.30-18.00 
tel: 660 21 29 

Mats gav sig hän åt att resa värl
den över och handha dessa inköp, 
tills han på åttiotalet kände att 
det var dags att stå på egna ben 
Han deltidsöppnade en liten anti
kaffar på Pilgatan på Kungshol
men och gick därefter in och sade 
upp sig hos Chefen Erling - som 
"under inga omständigheter" ville 
veta av Mats "tokerier" med att 
sluta utan erbjöd på stående fot 
att dubbla hans lön och halvera 
arbetstiden - och vem kunde 
motstå ett sådant erbjudande? 

Jovisst, Mats kunde! Åt
minstone till viss del - han gav 
H&M ännu ett år för att därefter 
satsa på sitt eget Stora Antikpro
jekt! 

Antikt, Gammal och Nytt 
blev snabbt en vallfardsadress i 
Stockholm och veckopressen har 
allt som ofasts reportage ifrån 
Mats fantastiska samlingar. Ifjol 
drog han sig ner i centrum och 
öppnade även ett show-room på 
Mäster Samuelsgatan - och där 
säger han sig ha bestämt sig för 
att stanna!? 

Lars Hector 

FÖRLOVADE 
Vi har förlovat oss 

KimSif 
TonyBjörk 

Den 26/12 - 1998 
I Finland (Vasa) 

Carro Jansson 
Lotta Forslund 
Örebro 990306 

KLARA 
RÅDGIVNING 

Rådgivning och HIV-test. 
Anonymt, gratis, 

ingen tidsbeställning 

SURBRUNNsGATAN 64 
T-bana Odenplan 

Mottagningen är öppen: 

Måndag- Torsdag 13.00-20.00 

08-720 55 58 

Jag skulle hem till 
Karrineholm den 30 juli. 
Nu ränker jag gå på "Hem 
till Fucking Åmål" i Pride 
Park i ställer. 

Robert 

Annons sponsrad av QX 

Min fru föreslog kärteks
semester den 28 juli. 
Herregud, vet hon inte vad 
som händer då? 

Ab be 

STOCKHOLM PR/DE 

Min chef ville inre ge mig 
semester till och med den 
l augusti. Så jag sa upp 
m1g. 

]oss e lin 

Könsbytesoperation den 
31 juli? Glöm det - men 
det här blir min sista parad 
innan jag blir kvinna. 

---
Visserligen är jag VIP
inbjuden till "Life" i New 
York den 30 juli ... Klart 
att jag rackade nej. 

Magnus 

Parad redan den 31 juli?! 
Gud, vad ska jag ha på 
mig?! 

Facundo 

Srockholm Pride, Box 3444, 103 69 Srockholm 
te! : 08-33 59 55 fax:: 08-30 47 30 

srockholmpride@bahnhof.se 
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i'j IIU1J FIRE ÄR HÄR 

l ndiska Fire har orsakat ett ra
maskri i hemlandet. Man har 
demonstrerat utanför biogra

ferna som visat den och försökt få 
filmen stoppad i censuren. Filmen 
handlar om de två svägerskorna 
Radha och Sita som bägge försum
mas i sina äktenskap. Radhas 
man försöker uppnå religiös mog
nad genom att inte ha sex medan 
Sitas man är otrogen så ofta han 
hinner. När vänskapen mellan de 
två kvinnorna växer till förälskel
se så är det också ett sätt för dem 
att ta sig ur sina förlegade och för
tryckta kvinnoroller. När deras 
män upptäcker vad som har hänt 
blir det katastrof. 
Fire lyckas med att både vara 
skir, vacker och feministisk och 
kan verkligen rekommenderas. 

l~l1](1l ANNE HECHE 
Sex dagar, sju nätter. 
Okej, den här filmen hör kanske 
inte riktigt hit. Anne o~h Harri
son Ford spelar två främlingar 
som tvingas nödlanda på en ö. Gis
sa vad som händer ... ? Även om fil
men är råstraight så får man trös
ta sig med att det i alla fall finns 
scener där Anne har små genom
blöta linnen på sig. För fluktare 
och rabiata Heche-fans. 

ii!J SlPAKOLL 
Det känns som om jag fortfarande 
inte riktigt har kommit över det 
där avsnittet av Skilda Världar. 
Avsnittet där mamma Karin ha
de sex. Två gånger. Och sa repli
ker som "jag villleva nu och göra 
vad som faller mig in" och "jag har 
inte gjort det sådär förut, helt 
spontant med en manjag inte 
känner". Och bjöd på kaffe. Allt i 
samma avsnitt. 

I Rederiet segar Micki på -
precis som vanligt. Jättetrist. Dä
remot så verkar det som om Jo
ker håller på att få ett sexliv. Jät
tekonstigt. 

Och sedan lesbiska sjuk
husprästen Elsa såvällyckats 
med att bli med barn, försöka ta 
livet av sig, mista barnet, få dia
gnosen hjärndöd och sedan få sitt 
hjärta transplanterat till seriens 
värsting Göran Fridell, så 
känns det inte som om det kan 
hända så mycket mer intressant i 
serien. Med Elsa har de lesbiska 
intrigerna försvunnit. 

Å andra sidan så kan man ju 
njuta av rollbesättamas senaste 
snilleblixt- att låta Robinson
Jochen få en roll som ny AT-lä
kare. Du ser det första J ochen-av
snittet den 13/4. 
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"Enfräsch, litJlig och roli,g kiirlekshi..~toria." 
Wa.shington Post 

"En galen film, 
preci.'iSOJn 

denförsta 
kiirlekcn." 

Jam! Movil'.'i 

"En regidebut 
att~ara 

stolt ötter." , 
HBO /~~·~~ 

• t n 

Text: 
Roger 
Wilson 

L'j l l] ~1) EN AMERIKANSK FOGKING AMAL 

E n sötcharmig film från 1995 som nu äntligen kom· 

mit ut på video. 

Tomboy-Randy och medelklasstjejen Evie blir mot al· 

la odds ett par • trots olika klass, hudfärg och frisyr. 

Randy är ett riktigt helyllehomo som bor tillseJmmans 

med sin moster och hennes flickvän och drömmer om 

att spela gitarr i ett homocore-band. Evie, å andra sidan, 

är bäst i klassen och nästan plågsamt välartad. 

Men den söta kärlekshistorien urartar till en fars när 

hysteriska mammor, lesbiska mostrar och före detta flic

kvänner dras in i romansen. 

G 
lmme, gimme, gimme" visas på BBC i England och är en komedi 
som handlar om vänskapen mellan en straight kvinna och en bög. 
Men inte den där sockersöta vänskapen som man kunnat se i 

"Mannen l mitt liv" eller "Min bäste väns bröllop". Nej, här pratar vi fet, 
elak fag-hag och en fjollig misslyckad skådis som delar sina tragiska, 
ensamma och bittra liv med varandra. Och desperationen - allt med puls 
ses som ett möjligt ragg. 

Manus har skrivits av Jonathan Harvey (Beautiful Thing) och hu
vudrollerna spelas av Kathy Burke och James Dreyfus som bland annat 
spelat chefredaktör respektive hårfrisör i "Absolutely Fabulous". 

rn:H1 RENT Pl BIO 
IJX IJX IJX IJX 
Bent utspelas till allra största delen i ett koncentrationsläger under andra 
världs kriget. Mellan två av lägrets homosexuella fångar utspelas en av de 
mest otroliga kärlekshistorier som någonsin visats på film. 
Mitt i förtrycket, lidandet och straffarbetet så blir Max - som ljugit sig till 
en gul judestjärna - kär l Horst som bär sin rosa triangel med stolthet. Till
sammans hjälps de åt för att försöka överleva grymheterna i lägret. 
Visst märks det på stilen och de långa och många 
replikerna att det här är en filmatisering av en teaterpjäs, men det 
kvittar för det här är starkt, vackert och plågsamt. 
Och förresten, Mick Jagger transar i filmen också. 

[]]]UJ FÖRBJUDEN FILM 
IJX IJXIJX IJX 
Det förbjudna palatset. 
I ett land med förtryckt homosex
uell kultur och med en filmpro
duktion som är helt och hållet 
statsstyrd så är det inte så troligt 
att det görs en film om en par
kraggande bög med polisfe
tischism. Och mycket riktigt så 
försökte den kinesiska regimen 
stoppa filmen och drog in regissö
rens pass när filmen skulle visas i 
Cannes 1997. 

Det förbjudna palatset utspe
las i en av Beijings raggparker där 
polisen gÖr razzior medjämna 
mellanrum. Men en av parkbesö
karna, A-lan, undviker inte poli
sen, snarare tvärtom eftersom han 
förälskat sig i en av polismännen. 
Under en natt hålls han kvar för 
förhör som utvecklas till en makt-

iD HOMO l RUTAN 
Killinggänget har ägnat sig åt 
sin favoritnoja igen. I Ben & Gun
nar är det dags för böghumorfros
sa. I en pastisch på "När Harry 
träffade Sally" får vi möta den 
långa vägen från manlig vänskap 
till friden som bögpar - och 
helskägg. Spela in, det här kom
mer att bli en klassiker. 

Ben & Gunnar SVT 1. 8/4 

Dawson 's Creek har blivit gay på 
allvar. Både rollfiguren Jack och 
seriens skapare Kevin William
son (Scream) har kommit ut. Och 
moralens väktare i USA rasar. 

Dawson-s Creek TV3 
Lördagar 1.9.00 

Bara barnens bästa är namnet på 
en dokumentär om homosexuella 
och barn som handlar om bögparet 
Ron och Ad och deras sex barn. 

Utflykt SVT 1.1.0/4, 22.00 

- Roger Wilson 

kamp med erotiska undertoner 
där det inte alltid är tydligt vem 
det egentligen är som är fånge el
ler fångvaktare. 

-Roger Wilson 

Den stora klassfesten har mer 
varit som den långa gäspningen, 
men när det nu blir Christer 
Björkmans tur måste man bara 
titta. Om det bara blir hälften så 
kul som att titta på reklambilden 
på den unge herr Björkman i an
nonserna så blir till och med Kat
tis kläder uthärdliga. Sen väntar 
vi bara på Lars-Åke Wilhelms
sons program som kommer sena
re i vår. 

Den stora klassfesten TV3 3/4 

Ja, så var det dags för Sofia Erik
sson att träffa Elton John. Vi får 
väl se hur mycket homo det blir i 
intervjun, eller om de två bara 
kommer att prata kläder ... 

E/ton John TV4, 1.6.30 

I ·en inspelning från Stockholms 
Konserthus 1988 visas Jonas 
Gardelis Komma Tillbaka - sho
wen där Jonas på nytt är ensam 
på scen och som sålde ut konsert
hus över hela landet. 

Komma Tillbaka, 
SVT21.0/4, 22.00 

l 
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Recensioner av 
Anders Öhrman 
där inget annat 
anges. 

- .AIBlJM 
IJX IJX IJX IJX 

Andrea Martin 
"The best of me" (BMG ) 

Har du inte hört talas om Andrea Martin tidigare? Det hade intejag 
heller. Men när man får läsa på lite om henne får man reda på att man i 
alla fall har hört några av de låtar hon skrivit till andra artister. Stora 

artister! Ell.er vad sägs om storheter som Toni Braxton, SWV, Monica 
och En Vogue. "The best of me" är Andrea Martins debutalbum, och 
ett mycket bra sådant. Det är soul, det är lite tuffare än Toni Braxton 

och det växer med va.Ije genomlyssning. "Do you really?" är ett lysande 
exempel på en skön soullåt med attityd och "The best of you" och 

"Breaking of my heart" är låtar som skulle göra vilken soulartist som 
helst avundsjuk. Andrea Martin har en stor röst, men skivan saknar en 
hit a la "Unbreak my heart" för att bli en storsäljare - men bra är det! 

M•:IIJ~JI EFTERLÄNGTAD 
IJX IJX IJX IJX 
Eva Dahlgren "Lai Lai" 
(Anderson records) 
Direkt in på albumlistans förstap
lats och guldskiva innan skivan 
ens gick att köpa i butiken. Eva 
Dahlgren är efterlängtad. "Lai 
Lai" 10 låtar känns som en tyngre 
fortsättning på En blekt blondins 
hjärta, vilket måste glädja de 550 
000 personer som köpte albumet. 
"Lai Lai" är stark, mer krävande, 
men med texter som inte kan 

komma från något annat än Evas 
penna. Och den här gången slip
per vi läsa mellan radema. Nu är 
det rakt på sak. Och att se Eva un
der turnen i vår blir en höjdare! 
Varenda låt på skivan osar live! 

r!U:IIJ~I ARETS BÄSTA? 
,IJX IJX IJX IJX 
New Radieals "Maybe you've 
been brainwashed too" 
(Universal) 
Har New Radieals gjort årets bäs
ta låt? Jag tror faktiskt det. "You 
get what you give" är en sån där 
låt som får en att vilja ta bilen och 
köra till varmare breddgrader. 
Skita i jobbet. Och njuta av att li
vet är rätt underbart ibland. Jag 
undrar om det finns någon som in
te kan bli kär i denna låt. Och al
bumet går inte av för hackor det 
heller. Det låter Lloyd Cole, Cu
riosity killed the cat och ett gla
dare Grant Lee Buffalo. Räkna 
med mycket New Radieals i vår! 

E
fter hitar som "Deeper Love", "Don't Stop" 
och "Dreaming" är ultraproduktiva Ruff 
Drivers tillbaka med en ny laddning mot 

dansgolvet. "La Musica" har inte mycket av speed
garagen kvar utan är mera nu-nrg med lite latino
feeling och det svänger som bara den. Energi for 
2000! 

narrsvärt bra i konkurrensen 
med "nyskrivna" filteralster. 

Cher som var i Stockholm nyli
gen och gjorde ett bejublat 
framträdande (utan att behöva 
ta en ton) på en gala fixad av 
en konkurrerande tidning, flör
tar hejvilt med gaypubliken på 
en av mixarna på "Strong 
Enough". Alla "she" har blivit 
utbytta mot "he" i en av mixar-

r1, .:III1~I NOSTALGI 
IJXIJXIJX 
DuranDuran "Strange 
Behavior" (EMI) 
Den engelska popgruppen som ha
de sin storhetstid under 80-talet 

. fortsätter att försöka få till en re
jäl comeback. Nu släpper Duran 
Duran en dubbel-cd med de bästa 
dansmixama av sina hits. Girls on 
film, Hungry like a wolf, Wild 
Boys, Come Undone är bara några 
av de låtar du hittar i dansmixver
sioner. En del känns trist långa, 
andra blir bättre än originalet. 

Cherokee "l love you ••• me" 
(BMG) 
Om du går och väntar på att Ery
kah Badu ska släppa något nytt 
kan du alltid köpa Cherokees al
bum då saknaden efter Erykah 
blir för stor. Lite jazzigt, lite svår
sjunget, behagligt och softigt som 
passar perfekt att prata bort någ
ra timmar framför barasan och 
med en whisky i handen. 

r!U :I l UJ l Nm FÖRSÖK 
IJXIJX 
'N Sync "'N Sync" (BMG) 
Ett pojkband. Med låtar av Max 
Martin. Gäsp?! Fem pojkar från 
USA försökte slå igenom i Europa 
för typ två år sedan. Det gick inte 
alls. I USA har de däremot sålt 6 
miljoner exemplar av albumet. 
Och Five ska vara forband på tur
nen. Och nu släpps detta oromixa
de album i Sverige - och det ver
kar funka bättre den här gången. 
Singel "I want you back" klättrar 
högt och Max Martin skrattar hela 
vägen till banken. 

r!U :IIJ ~l JESSICA .. ? 
IJXIJX 
Britney Spears "One more 
time" (Zomba) 
Förstår inte att Britneys "Baby, 
one more time" blev en sån vrål
hit. Det borde göra Jessica Fol
cker fundersam - hennes låt "Tell 
me what you like" låter ju precis 
likadant. Och Max Martin har ju 
skrivit båda. Britneys album är 
väl ingen höjdare, men innehåller 
ytterligare 2-3 hits. 

BEATTHlS 
EMIL HELLMAN 

';t~ •·. \ J 

r!U:IIJ~I UNDERBART? 
IJXIJX 
Modern Talking "Al o n e -The 
8th album" (BMG) 
Att hata eller älska dessa plastiga 
tyska stornatol-flinande herrar 
det är frågan. De ser så otroligt 
bögiga ut ochjag skulle inte bli 
förvånad om de skulle ha mer än 
bara gruppen gemensamt... Ingen 
människa över 12 år vågar säga 
att Modem Talking är bra - möj
ligtvis lite bamdoms-kult, men in
te bra! Själv kanjag sträcka mig 
till att säga att en högst två låtar 
med gruppen nån gång då och då 
kan vara underbart! Jag skiter i 
om det inte har kvalitet, är nyska
pande bia bia bia .... Jag höjer voly
men i bilstereon och sjunger glatt 
med i falsettrefrängen. Men ett 
helt album, nej tack! Och de fjanti
ga balladema går ju som vanligt 
fet bort! 

· ~U:IIJ1U PARTY 
IJX IJXIJX IJX 
Playdoe House "For those 
about to dance" (Edel) 
Det här är den perfekta partyplat
tan för alla som gillar house, men 
kanske inte har koll på vad alla 
artister heter. Här finns allt ifrån 
Energy 52's progressiva "Cafe 
del mar" till Sommarens disco
housedänga "Needin 'U" med Da
vid Morales och stompiga "Put 
Your hands up in the air" med 
Black and White Brothers. Lite 
sommamostalgi tillsammans med 
en hel del nya klubbspår. Det finns 
bara ett litet frågetecken: Varför 
Jennifer Pages "Crush" i house
mix som första spår. 

Per Ljungqvis t 

f1,. :Il l D l DIVOR 
IJX IJX IJX IJX 
Samling "Divas Exotica" (EMI) 
En samlingskiva med artister som 
Sophia Loren, Shirley Bassey, 
Marlene Dietrich, Nina Simo
ne, Brigitte Bardot, Eartha 
Kitt och Marilyn Monroe kan 
inte döpas till något annat än Di
vas. Ja, det skulle i så fall vara 
"The Gay !eons" eller något i den 
stilen. Har du ingen av dessa divor 
hemma i skivsamlingen kan du 
gått inhandla denna skiva. Detta 
är grundkurs lA. Hör bara Ann 
Margrets "Let me entertain you". 
Vilken dragshow skulle inte kun
na ha med en sån låt? 

Shanice "Shanice" (BMG) 
Det var ett tag sedan Shanice top
pade listoma med "I love your 
smile". Den lilla halvfjompiga 
amerikanska tösen har nu tagit 
hjälp av Babyface, Dallas Au
stin, Montell Jordanför att ta 
sig tillbaka till toppen. Och det 
kommer säkert funka i USA, men 
inte i Sverige. Shanice album be
står av lite for lyxig och slätstru
ken soul för att det ska slå här och 
stundtals känns hennes röst bara 
gnällig. Men Babyface-balladen 
"Fall for you" är en riktig höjdare. 

M• :I l J l~ l KARBONKOPIA 
IJX 
Jessica Einarsson "Allt som en 
en kvinna ska ha" 
Jag undrar vem som ska lyssna på 
JE. Hur smart är det att göra en 
karbonkopia av Eva Dahlgren 
när originalet släpper sin första 
"riktiga" platta sedan En blekt 
blondins hjärta? Hur kul känns 
det? Jessica borde ha nöjt sig med 
att ställa upp i Sikta mot stjärnor
na. Och måste hon stå på alla fyra 
i våta kläder på omslaget? "Snälla 
Slitz hör av er", liksom. 

Mats Strandberg 

Dynamo Electrix låt som he
ter "You". Väldigt lik de egna 
"The W a y" och "Been A Long Ti
me", men så står han som låt 
skrivare också . 

Recordings snart och den lär funka ganska bra tror 
jag. Ganska melankolisk sång ovanpå ett bra groo
veoch snygga stabbar. Energi- melankoli skulle 
man nästan 1.-unna säga. 

Ko=er ni ihåg Living Joy 
som hade några hitar for nå't 

år sedan? "pon't Stop" var väl 
den största. Nåväl, nu har dom 
kommit tillbaka från 
tystnadens sälla marker med 

Niels Van Gogh (namnen blir bara konstiga
re och konstigare .. . ) släpper snart en ny singel på 
Logic som heter "Pulverturm". Bra housetechno 
med snygga slingor och en (samplad) röst som låter 
spökligt lik Billie Ray Martin. H=m. 

Minns ni "Where Are You" med Imaani som 
sjöng for England i forra årets Eurovision Song 

Contest? Hon har nu ko=it tillbaka med en ny 
singel ( varfor tar det så lång tid for E.S.C. tävlande 
att ko=a med uppfoljare? titta bara på Dana .. . ) 
"You Got AWay': låter som en av lagd Whitney 
Houston sak, lite housig och småtrevlig, mening
et som man springer benen av sig for precis. På tal 
om Dana ... "Woman In Love" har släppts igen med 
lite nya mixar, som inte forbättrar saken nämn
värt. C&N mixen är fortfarande den som svänger 
mest .. . 

na som heter "Male Mix". 
Kontentan blir då alltså att hennes karl har 

lämnat henne for en annan karl! Kul där! En an
nan snygg vinkling är på självaste Rickard Eng
fors show "The Gold Experience" på TIGER, där de 

manliga dansarna fixar till ett rykande hett num
mer i låten "Drama" innan stjärnan intar scenen 
som 

"just for the sex of i t" och det låter .... som foruti 
Boring och trist och det enda som är någorlunda 
bra är titeln! De tysta sälla markerna får nog till
baka Living Joy mycket snart ... 

Franska Cassius är på tapeten igen. Denna 
gång heter alstret "My Feeling For You" och sväng
er som f..n! Lite rakare än forra singeln, men det 
igenkännbara samplet "Cassius In Th House" finns 
kvar. Fransk house när den är som bäst. Kolla in 
fullängdaren också. Ett kap! 

Discovågen är inte över ännu märker man. 
Karen Young' s gamla "Hot Shot" har fått sig en 
upp-putsning å la filterdisco och klarar sig forvå-

La Grande Opera Diva. Showens ballaste låt 
utan tvekan. Inte en spalt utan att nämna Funky 
Green Dogs ... Oscar G från FGD har mixat nya 

En annan ga=allåt som kommit till heders 
igen är New Order's gamla "Blue Monday". Jag 
kan inte riktigt bestämma mej om Orgy gör det 
bra eller inte, man får väl se om den tö=er gol
ven helt eller inte ... Club 69 och DJ Dan har mix
at, men jag vet inte om det_ har hjälpt så mycket. 

Hollis P Monroe släpper en ny singel på XL 

Håll ögonen på The Other Two - "You Can 
Fly"(Quake dubben), D:D- "Disco 99" (snygg filter
house), Quattara - "Peace & Mind" (brutal house), 

Cunnie Williams feat. Monie Love - "Saturday" 
(bästa vocalhousen på länge!), House Of Prince -
"Perfect Love" (ny mix av Peter Rauhaufer ). 

Understand This Golden groove! 
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H ur är det att vara gay i ett av de tuffaste och mest rnaehorelaterade yrken 
som finns? Hur är stämningen på arbetsplatsen? Vad säger kollegorna 
på polisstationen nar man berättar för dem att man är gay? Finns det 
nackdelar och fördelar med att vara gay i polisyrket? QX träffade 
Stefan Anering och Riikka Färdig som båda jobbar som poliser i Stockholm. 

S TEFAN ANERING har jobbat som 
polis i drygt sju år i Stockholm. Efter 
polisskolan praktiserade han hos tun

nelbanepolisen en tid, men idag är han när
polis i Rinkeby där hanjobbar med mer eller 
mindre kriminella ungdomar under 20 år. 

Först måste jag fråga dig hur det 
gick till när du berättade för dina polis
kollegor att du är gay? 

- Jag har aldrig varit killen som skriker 
ut att jag är bög på en gång. Jag försöker 
först låta folk i min omgivning att lära känna 
mig så att de har en bild av mig som person 
redan innan jag berättar. Dessutom har jag 
berättat för några i taget. 

-Redan när jag gick Polishögskolan tala
dejag om för tre av mina skolkompisar att 
jag är bög. Det var ju oundvikligt eftersom vi 
pluggade hemma hos varandra och jag bodde 
ju redan då ihop med min kille så det fanns 
ju inte så mycket annat att göra än att berät- · 
ta för dem. Visst var det nervöst, men det 
gick jättebra, de hade inga som helst problem 
med det. 

Men du höll det ändå hemligt för de 
flesta på skolan? 

- Ja, jag såg ingen anledning att springa 
runt och berätta det för personer som jag än
då inte hade något gemensamt med. 

Funderade du innan du sökte in till 
Polishögskolan att det kanske kunde 
varajobbigt att vara polis och gay? 

- Nej,jag har aldrig låtit det hindra mig. 
Jag vet att du gjorde din praktik hos 

tunnelbanepolisen, är inte det en gans
ka tuff polisavdelning? 

- ..Jo, det är faktiskt en av de tuffaste -
om inte den tuffaste av dem alla. Där hade 
jag en överordnad som var oerhört hård. En 
riktigt tuffkille som de flesta andra poliser var lite småskraj 
för. Men han ochjag hittade på något sätt varandra väldigt 
snabbt och vi blev riktigt bra vänner. Vi började umgås dag
ligen redan den första veckan så en dag när vi var hemma 
hos honom togjag mod till mig och berättade för honom att 
jagvar bög. 

Och? 
- Det enda han sade vad "jaha, och vad tycker du om det 

då?". Jo, jag tycker att det är bra, sadejag och skrattade lite 
nervöst. Sedan frågadejag honom vad han tyckte. "Ja, men 
det viktigaste är ju att du tycker att det är bra. Jag har inga 
problem med det", sade han. 

-Vi var bästa vänner länge efter det, men tyvärr tog 
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han livet av sig några år senare. Det var jättejobbigt för han 
var verkligen en suverän kille. Jag saknar honom mycket. 
Han tyckte själv att jag skulle ligga lågt med att jag var gay 
för de övriga på tunnelbanepolisen. Det är en ganska tuff 
jargong där och~et pratades en del om en kille som de flesta 
trodde var bög. Det var en kille som var lite mjuk och som 
grät rätt ofta vid olika tillfallen. Så jag låg lite lågt där kan 
man säga! 

Idag jobbar du i Rinkeby med kriminella ungdo
mar. Du har berättat tidigare för mig att du haft hand 
om en kille i över tre år - kan du inte berätta om hela 
den historien. Det är ju en liten solskenshistoria. 

- Jag har följt en kille under tre års tid och funnits där 

för honom och tagit hand om honom 
som en extra pappa. Vi har pratat näs
tan varje dag med varandra och det har 
gått väldigt bra för honom, han har fått 
jobb och har flickvän och så. I somras 
bestämde jag mig för att berätta för ho
nom attjag är gay eftersomjag ville att 
han skulle veta det. Så vi gick och tog 
en öl en kväll och jag sade åt honom att 
det var någotjag skulle berätta för ho
nom. Han tittade på mig och sade "nej 
fan, säg inte så där, jag blir så nervös. 
Man kan ju tro att du ska berätta att 
du är homosexuell." 

- Ja, det är just detjag ska, sade jag! 
- Han satt lite chockad ett tag, men 

var helt lugn och tog det jättebra. Han 
hade ju dessutom träffat min pojkvän 
flera gånger tidigare och de kommer 
jättebra överens. Jag frågade om han 
undrade något eller om han tyckte att 
det var konstigt att två killar kan tycka 
om varandra. Men han sade att han in
te tyckte det. "Du måste ju tycka lika
dant om killar SOJlljag gör om tjejer 
det är väl inte så konstigt att förstå" 
var hans kommentar. 

-Efteråt åkte jag till Homolulu och 
från attjag lämnade krogen i city där vi 
satt till att jag kom fram ringde han 
mig fyra gånger på mobilen i taxin. Han 
var orolig attjag inte skulle komma 
fram och han ville attjag skulle ringa 
när jag kom hem så att han visste att 
jag var ok. Så jag var tvungen att säga 
åt honom att det fortfarande var jag 
som tog hand om honom och inte tvärt 
om. Rätt gulligt, va? 

Hur är er relation idag? 
- Jättebra, vi har fått en djupare relation. Hanhar ju 

aldrig känt någon som är gay och när jag berättade för ho
nom visade jag ju också att jag anförtror mig till honom. Jag 
är otroligt stolt över honom. 

Tror du att det finns några fördelar med att vara 
gay i polisyrket? 

-Jag tror att man har lättare att sätta sig in i och förstå 
utsatta människor eftersom man själv är en minoritet. Jag 
vet att det finns poliser som blir irriterade på att man säger 
så och inte håller med, men jag tror faktiskt att det är så. 

Och nackdelarna? 
-Det enda jag kan känna är att jag inte öppnat upp mig 

så mycket som jag skulle vilja. Jag har ju valt att inte berät-
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"Ibland kan jag ha svårt 
att känna igen mig i den bild 
media ger av homosexuella. 
Man kan få intrycket av att 

vi är en svag liten grupp som 
man ska tycka synd om. 

Till och från kan även 
RFSL förmedla den bilden" 

ta for alla attjag är bög och då blir det ju att man inte berät
tar så mycket om sig själv. Detkanjag känna är en nackdel 
ibland. Men det lär väl ändras nu när tidningen kommer ut. 

Är du nervös för vad människor i din omgivning 
som inte vet att du är gay ska säga? 

- Lite grann kanske, men å andra sidan är det skönt att 
jag slipper berätta det. Nu kommer det ju ut till allihop. 

- Dessutom har jag under de senaste åren vuxit mycket 
som person. Man kan inte gå runt och vara rädd och oroa sig 
for vad folk ska tycka och tänka om en. Jag hade en jäkla 
tuffperiod for några år sedan när flera personer i min när
het gick bort på kort tid. Det var enormt tungt, men hur kly
shigt det än låter så blir man stark av motgångar. Ochjag 
vet attjag är en stark person. 

- Ibland kanjag ha svårt att känna igen mig i den bild 
media ger av homosexuella. Man kan få intrycket av att vi 
är en svag liten grupp som man ska tycka synd om. Till och 
från kan även RFSL formedla den bilden. Självklart finns 
det homosexuella som det är synd om, men det finns också 
en stor stark grupp med både makt och pengar. Det får man 
inte glömma bort. Jag kan ofta känna att jag har ett roligare 
och mer innehållsrikt liv än många av mina heterosexuella 
vänner. 

Under EuroPride gick du och din pojkvän upp på 
scenen under avslutningskvällen på Skansen i p olisu
niform. Det måste ha varit ett stort steg för dig? 

- Både EuroPride och kanske framfor allt Gay Games i 
Amsterdam har fått mig att känna en otrolig stolthet över 
att vara gay. På något sett känner jag att världen inte skulle 
klara sig utan homosexuella! 

- Under EuroPride blev vi tillfrågade att gå upp på sce
nen i polisuniform och efter att ha sett paraden och alla des
sa människor och känna den värme och glädje som infann 
sig kändes det så rätt. 

Men din pojkvän är inte polis? 
- Nej, min cheflånade ut en uniform till honom. 
Hur är det annars i poliskåren - du är väl inte en

sam bög direkt? 
- Nej, verkligen inte. Det finns många poliser som är 

gay. Jag känner väl ett tiotal. Vissa umgås jag lite med pri
vat. Vi går även ut tillsammans ibland. Vissa är helt öppna, 
andra är lite halvöppna och vissa är superhemliga. De vågar 
inte ens umgås med andra bögar, än mindre gå på klubb. 

Flatorna då? 
- Ja, de är en hel del, ännu fler än bögarna. 
Finns det polisstationer som är mer gay än andra? 
- Ja, skrattar Stefan. På Söder. Där är de många har 

jag hört. 
Jag har hört historier om poliser som är gay och 

har pojkvän men som absolut inte vågar berätta det. 
De har till och med skilda telefonnummer hemma. 
Om du nu säger att det går så bra att vara öppet gay 
på jobbet och att poliser överlag är väldigt toleranta 
varför vågar då inte dessa personer komma ut? 

- Jag tror inte det har något att göra med att de är poli
ser. Det handlar mer om vad de är for personer, hur starka 
och trygga de är i sig själva. Det finns ju läkare, sjuksystrar 
och servitörer som lever hemligt och inte vågar komma ut 
på jobbet. 

Många känner säkert igen dig från Propaganda 
när de ser dig på bilderna. Och jag vet att det är 
mångas dröm att träffa en polis eftersom det är ett 
rnaehoyrke med uniform och allt. Är det många som 
stöter på dig när du är ute? 

- Nej, faktiskt inte. De vågar kanske inte. Eller så vet 
de att jag redan har pojkvän. 

Jag såg dig under GayGames i Amsterdam, men 
du deltog inte va? 

- Nej, jag var där med Bahsan och två andra kompisar. 
Vi funderar på att vara med i någon idrottsgren i Sydney 
2002 däremot. Vi har pratat om att springa 4 gånger 100 
meter. 

Ska Bah san springa 100 meter? 
-Ja, men i gympaskor. Bahsan är snabb ska du veta! 
Tre rnaeh okillar och Bahsan i samma la g? 
- Det lär väl bli en syn for ögat. Eller hur .. ? 

R IIKKA FÄRDIG har jobbat som polis i nio år och 
älskar sitt jobb. Och att vara öppet lesbisk på jobbet 
är inga problem. 

-Många tror att de flesta kvinnliga poliser är flator men 
så är det verkligen inte, säger Riikka Färdig. 

-Jag kan tänka mig att det är litejobbigare att vara bög 
och polis, säger hon. Men som lesbisk känner man sig ju inte 
speciellt ensam, säger hon och får mig att forstå att hon än
då träffat en och annan lesbisk polis under sina år som po
lis. 

Riikka kom ut som lesbisk forra året. Hon har varit gift 

det kan jag tycka är jobbigt. 
Riikkajobbar även hon i Rinkeby som närpolis. Och ib

land kan det vara tufft att åka hem till invandrarfamiljer 
som har en helt annan syn på kvinnan än vad vi har här i 
Sverige. 

- Vissa män ser bara rakt igenom mig, jag behandlas 
som luft! Men det händer som tur är inte så ofta. 

Hur var det att komma ut för dina kollegor då? 
-Det var inga problem alls faktiskt. Jag har varit väl

digt ärlig hela tiden. Ibland kan jag märka att vissa poliser 
blir tysta och känner sig lite obekväma när jag pratar om 

med en man som hon har 
två barn med. Men numera 
är hon sambo med en tjej. 

- Men hon är inte polis, 
säger Riikka for att avliva 
alla funderingar om hon 

min flickvän som de gör om 
sina fruar eller sina poj
kvänner. 
-Ibland önskar jag att alla 
homosexuella kunde bli 

"Många flator har svårt 
för poliser. Och det kan jag 

tycka är jobbigt." 
gröna for en dag så att alla 

andra kunde se hur många vi är. Jag tror att det skulle bli 
väldigt grönt i Sverige då. 

blev intresserad av någon kvinnlig kollega på jobbet. 
-Jag skulle aldrig kunna vara tillsammans med en po

lis. Det räcker med att en av oss jobbar skift. 
I New York och i Sydney vet jag att det på varje 

polisstation helst ska finnas en polis som är gay. Är 
det något du tycker borde införas i Sverige? 

- Jag är emot kvotering av alla slag och tycker inte att 
det finns någon anledning att det ska finnas en polis som är 
gay på vaije station. De bästa poliserna ska helt enkelt ha 
jobbet! 

Riikka tror precis som hennes kollega Stefan att det kan 
vara lättare for en polis som är gay att sätta sig in i och for
stå andra minoriteter och utsatta grupper bättre. 

- Har man aldrig varit en minoritet kan man nog inte 
forstå hur viktigt det är med "familjekänslan", säger Riikka. 

Däremot tycker hon att det ibland är trist att homosexu
ella själva har en dålig inställning till polisen. 

- Många flator har svårt for poliser, tillägger hon. Och 

I sommar har Riikka planerat in semestern till Pri
de-veckan i Stockholm, men forst är det World Police and Fi
re Game som står på schemat. Den 16-24 juli invaderas 
Stockholm av 10 000-tals poliser och brandmän från hela 
världen. 

- Det ska bli jättekul, säger Riikka. 
Dessutom har bögarna inom poliskåren utmanat flator

na i brännboll. 
-Vi får väl se om vi får ihop något lag. Det vore jäkligt 

kul att sätta fjollorna på plats, säger hon och skrattar! 

Text Anders Öhrman 
Foto Magnus Ragnvid 

Hår & Make Peter Moltln 
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:Finns Jiote[ Pension 
k:fstre Strandvej 63 

DK-9990 Skagen, Danmark 
Lille gay-friend/y hotel 

Huset med atmosf~re, hygge/ige 
v~re/ser og sp~ndende mad. 

Tlf. (+45) 98 45 01 55 
www. skaw.dkjfinnshotelpension 

Copenhagen (city) 
Stay-Gay 

Hotel Windsor 

MOBIL 
S K l N E 
KöPENHAMN 

MilO S4VN4 

AbeD hver dag hele året 
ZD timer fra UDD ti1 DIGD 
Studintrldt 31 US5 llbellhavn 

Homo Hela 
Veckan 

MÅNDAG 
Empire 13-20. Pålsg. l, HBG. 

TISDAG 
G-bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, 

mixad bar till 01. 
Empire Cafe 13-20. Pålsg. l, HBG. 

ONSDAG 
Indigo 21-01. Monbijoug. 15, Mö. 

Råd, stöd & behandling 
G-bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, 

mixad bar till 01. 
Empire Cafi 13-20. Pålsg. l, HBG.' 

- tar dig som är homo- /bisexuell TORSDAG 
Empire Cafi 13-20. Pälsg. l, HBG. 
G.,bar, GustavAdolfs T, Mö, till 01. 

~AKVARIET 
S å heter Kajsa Giertz och 

Bo Arenanders nya fore
ställning med urpremiär på 

Dansstationen i Malmö 7 april. I 
den kritikerrosade Vilken under
bar dag med Arenander/Giertz 
häromåret dansade de ett par som 
instängda i hemmets riter aldrig 
når varandra. En tuffklaustrofo
bisk känsla högg tag i en. Hur blir 
det då med något som heter 
"Akvariet"? 

-Ja, det går forstås ännu 
längre, vi är ju instängda i ett 
akvarium,säger koreografen och 
dansaren Bo Arenander till QX. 

Är det parforhällandet i sig el
ler heteroforhällandet som är mäl-
tavla? 

så visst finns anspelningen på he
teroforhållanden. Vi har jobbat 
mycket med könsroller. 

På ett sätt är det ett hetero
perspektiv, och ändå inte, eftersom 
jag som är bög är med, säger Bo. 

Dansarna läser också en text 
av Marina Steinmo som bygger 
både på "Höga visan" och "Arma
geddon, domedagen". 

Och titeln, Akvariet? 
-Det är en metafor. Hur 

mycket fri vilja har vi egentligen? 
"Akvariet" ges på Dansstationen 
7-11 april. Återkommer i höst på 
Dansens Hus i Stockholm. Bo 
Arenander och Kajsa Giertz :finns 
också på Dansstationen under 
Dansdagar 99 i maj. 

r f s l 
rådgivningen 

FREDAG -Det är ju en man och en 

skåne 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 040-6119950 

H IV??? 
- Vi hjälper dig! 
Hos oss har du möjlighet att prata om hur just du 

bättre ska kunna skydda dig. 

Vi kan även erbjuda H/V-test - om du vill kan du vara 

anonym. 

På Hudklinikens STD-mottagning kan du dessutom 

kontrollera övriga sexuellt överförbara sjukdomar. 

Vi har både drap-in och tidsbeställning. 

Ring för information om tider etc. 

Välkommen! 

Hudkliniken 
STD-mottagningen, Ingång 45 

040 - 33 17 50 tidsbeställning!info 

040 - 33 17 67 l 33 17 47 rådgivning/tidsbeställning 

Infektionskliniken 
Mottagningen, Ingång BO 

040 - 33 17 70 tidsbeställning/info 
040 - 33 13 25 rådgivning/tidsbeställning 

Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 

Universitetssjukhuset MAS 
i Malmö 
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Empire Cafi 13-20, Pälsg. l, kvinna som ställs mot varandra, Dodo Parikas 
HBG. Pub 22-02 

Indigo Disco 22-02. Monbijoug. 15, 
Mö. Gratis entre for medlemmar . . 
G·Bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, ' 

mixad discobar till 03.00. 
Club Troccadero, Adelgatan, 

Adelgatan 4, mixad klubb. 21-03. 
Etage, Stortorget 6, 22-05, mest 

mixade klubben i stan. 
Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7, 

22-05. Ungt dansigt, mixat. 

LÖRDAG 
4:an Disco 22-03. Snapperupsg. 4, 

Mö. 040-23 03 11. Disco 22-03 
SLM, Barlastg. 3, Limhamn. Dörr 
öppen 22-01. Info: 070-7171530. ' 
Empire Dancefloor disco 23-03, 
jämna veckor. Pälsg. l, HBG. 

G-bar, Gustav Adolfs T. till 03.00 
Indigo, Monbijoug. 15, disco 

Troccadero, Adelgatan, Adelgatan 
4, mixad klubb 21-03. 

Etage, Stortorget 6, 22-05, mest 
mixade klubben i stan. 

Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7, 
22-05. Ungt dansigt, mixat. 

SÖNDAG 
G-bar, Gustav Adolfs T. till 01. 

Empire jämna vecka Cafe Q-pido 
ungdomar, 16-20, Pålsg. l, HBG. 

i i#!\ i~ :J FOLKHEMSKT 

O 
m Sverige forr och nu 
handlar Ulf Peter Hall
bergs nyskrivna pjäs "Fol

khemsnatten" på Hipp (spelas 26 
april-22 maj). I anslutning till pjä
sen ordnas en serie gratisforeläs
ningar i samarbete med Malmö 
Högskola. Tre av de sex dagarna 
berörs sexualitet, relationer och 
identitet. 7 aprill2.00: "Sex, love 
and relationships in late moderni
ty" med professor Giinter Smith, 
sexualforskare från Hamburgs 
Universitet, 8 april 16.00: Todd 
Solondz :film "Happiness" och 
18.00: debatt med bl a homofors
karen Henning Bech från Kö
penhamn. 22 aprill6.00: Woody 
Allens "Zelig". 18.00: var sitter 
identiteten? I hjärnan? I generna? 

DP 

[t)~~ il!ll4 SKALLIGA EUNUCKER 

D 
en siste kejsa
ren, den må
händahomo

sexuelle Pu Ji har 
beskrivit det. Ber
nardo Bertolucci 
har gjort :film om det. 
Nu är det Malmö 
Musikteaters tur. 

- Hela samhället 
var skruvat, sjukt. 
Regissören Marian
ne Mörck beskriver 
med stor inlevelese 
den slutna och grym
ma världen bakom 
murarna i Förbjudna 
staden, Pekings my
tomspunna stadskär
na och inspiration for ,.,,-,iit,f'~~-!ld#'l' 
Puccinis opera "Tu
randat", liksom for 
Malmö Musikteater. 

- Men vi kan inte använda så
na där sexkantiga lampor med tof
sar, skrattar Mörck, eftersom de 
finns på varenda kinesrestaurang. 

14 skalliga statister hittar 
man i alla fall inte på kinarestau
rang. De spelar eunuckerna som 
bland annat skulle kontrollera 

kejsarens samliv 
med någon av de 
3000 konkubinerna. 
Gick något fel eller 
om tecknen inte var 
nådiga for tillverk
ning av kejserlig av
komma så åkte kon
kubinens huvud av 
liksom det gör for 
Turandots friare. 
Tills den rätte dyker 
upp. 
Malmö Musikteater 
tar till storsläggan 
med uppsättningen 
av Turandot - mas
sor av statister och 
stor kör. Ser vi en 
operaboom så här i 
slutet av 90-talet? 
- Ja, vi har nått ut 

d ... _.._ • • · till folk och ungdo-

marna kommer hit. De vill ut
trycka sig själva- men också se 
folk som uttrycker sig, säger Mari
anne Mörck. 

Turandot på Malmö Milsiktea
ter 27/3-2/5 med Jean Glennon, 
Mauro Nicoletti, Clara Byst-
rand m fl. - Dodo Parikas 



MOBIL 
GöTEBORG 

As lan utökac ... 
och utökar igen 

Namn:Aslan 
Ålder: 28 tyvärr, säger han själv. 
Tiden går för fort. 
Bor: Kungshöjd tillsammans med 
pojkvän och två katter 
Gör: Driver gaybaren Gretas i Gö
teborg och är delägare i Garbo 
Gör på fritiden: Går på kafeer 
och auktioner. 

S 
en ett par år tillbaka driver 
Aslan Gretas. Stans enda 
egentliga gaybar och kafe 

som dessutom har öppet alla kväl
lar i veckan. Att säga att Aslan är 

en drivande kraft för gaylivet i Gö
teborg är nog de flesta beredda att 
skriva under på. Själv tycker han 
inte att det är nåt särskilt med det 
han gör förutom att han trivs och 
tycker det är kul. Och så är han 
nöjd med att Gretas har blivit så 
som hari tänkt sig. Till och med 
bättre. 

- Jag trodde inte folk skulle 
komma. Kompisar undrade hur 
jag skulle bära mig åt för att locka 
hit gäster. Men det gick. 

Hur bar du dig åt? 
-Jag trodde på mig själv. Och 

sen så fanns det inte så många 
andra ställen heller. 

Vad var din tanke med att 
öppna Gretas? 

-Det var att det skulle finnas 
ett ställe som alltid var öppet. 
Man ska inte behöva tänka "är det 
öppet" när man vill gå ut. Och så 
ska man känna sig hemma. Det 
gör jag här. Här är klart gayvän
ligt. De heteron som kommer hit 
märker att det är gay, vissa går 
vissa stannar. Ett par kommer of
ta hit. Killen tycker att det bra 
här eftersom killarna inte kollar 
in hans tjej. 

Gretas tar nästan all av 
Aslans tid. Visserligen är han le
dig två dagar i veckan, men ofta 
blir han ändå tvungen att arbeta. · 
Han går sällan ut. På Fobi har 
han bara varit en gång, men han 
gillade det verkligen, berättar 
han. Mer uteliv blir det istället i 
Turkiet, dit han reser varje år. Då 
helst till Istanbul, som har ett pul
serande gayliv, enligt honom själv. 
Och så har han sina rötter där, i 
semesterparadiset Antalya vid 
sydkusten. 

Att vara sin egen boss har all
tid varit viktigt för Aslan, "det 
känns bättre", sliger han. Även om 
han inte alltid har jobbat för sig 
själv så har han ändå alltid drivit 
nåt vid sidan om. Som när han un
der en period arbetade i Pressby
rån och samtidigt hade en export
firma med asiatiskt krimskrams. 
Han har ideer och gör vad han kan 
kan för att genomföra dem. 

-Jag ser mej själv som rätt 
stark. Jag har egna planer. 

Genomför du dem då? 
-Ja, menjag är otålig, vill att 

de ska gå fort . Men allt har sin tid. 
Vad har du för planer fra

möver? 
-Jag öppnar ett nytt kafe till 

hösten. Och så kommer Gretas att 
byggas ut. 

Det blir en klubb i anslutning 
till Gretas. Men här kommer det 
att vara som det alltid har varit. 
Träffar man nån inne på klubben 
kan man gå in hit och fika i lugn 
och ro. - Mathias Pernhelm 

l~lif1l~!1. WEST SIDE 

L
eonard Bernsteins "West 
Side Story" har premiär den 
24 april på GöteborgsOpe

ran. Koreografi och scenografi 
står Jens Östberg för och Staf
fan Aspegren regisserar. IJX 

Klubb & Klubb 

O
ptimismen kring att få 
igång nya Touch - eller 
Next som ser ut att bli det 

nya namnet, verkar ha varit lite 
för stor. 

Senaste budet om öppnlli.g av 
nya festlokalerna på Karl Johans
gatan 31 är öppning i slutet av 
apri,l. På plats finns i alla fall kon
toret och det byggs och fejas för 
fyllt. 

För närmare information om 
när första öppningsdatumet blir, 
ring 031-775 40 25, alternativt 
031-775 4010 (föreningenRFSL) 
eller titta in på www.qx .se. 

På SLM är det två arrange
mang i april. Dels blir det vanlig 
pub-kväll den lO april. Sedan sat
sar klubben på ett fredagsevene
mang den 23:e med temat FF. 
Tung-gung i Götet alltså! 

Lesbiska klubben Leche har 
sin nästa fest den 24 april i sam
ma lokaler som vanligt - det vill 
säga Grands Festvåning på Vall
gatan 30 mitt i stan. 

På Tramp och Fobi rullar det 
på - disco på onsdagar nere på Va
sagatan 43, 22-03. På fredag och 
lördag är det Fobi på Götaplatsen 
l som lockar med öppettiderna 21-
05. Och på söndagar har så Park 
Lane lite extra gaypublik 

Eros på restaurangen Saty
ros på Karl Johansgatan 6 har 
hittat sin stil och sin publik, med 
shower om lördagarna. Tillsam
mans med Gretas f<irlängda öppet
hållande till 03, bjuder Göteborg 
numera på ett minst sagt brett 
gayutbud. 

Allt vi nu väntar på är att 
Nextfl'ouch såväl som Cafe Hell
man blir klart. IJX 

Artiklar för S&M 
med kvalite 

Sänd 20:- f6r vår SIM 

Välkommen! 
Gayhälsan är en hälsomottagning 
för män som har sex med män. 
Öppettiderna är 17- 19 varje 
måndag. Platsen är Gröna Stråket 
16, Sahlgrenska Sju khuset, alltså 
samma hus som hudkliniken. 
Följ skyltar från entren. 

Till gayhälsan kan du komma om du 
vill samtala eller fråga om säkrare 
sex eller undersöka om du är smittad 
av någon könssjukdom. 
Du är alltid anonym om du vill det, 
men säkerheten för dina prover ökar 
om vi får se din legitimation. 

Vi som arbetar här är 
homokompetenta och 
kunniga 

Telefon: 031-342 3442 Mån 17-19 
Gayhälsan Hudkliniken, 
Sahlgren·ska Sjukhuset 

DIS.:O 
Torsgatan 1 
tel. 22 51 70 
gaydisco.com 
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MOBIL 
STOCKHOLM 

SKÄRTORSDAG 
The Posh Tour, Chiaro, Birger J ar-

lsg. 24, 22-05 . Party med flera 
dansgolv. Efterfest på Element 
från 04.00 
SLM, Wollmar Yxkullsg. , 18, 22-03. 
Läderklubb - medlemmar. Easter 
Parade Weekend. 
Flowers, TipTop, Sveavägen 57, 
22-03 . Nya garage-klubben med 
olika DJs och ett Live-uppträdan
de per gång har premiär: i kväll 
DJ Mad Matz och DJ Markus 
Enoksson. Live med St James. 
Operan, Gustav Adolfs Torg, 19.30. 
Världspremiär för Herr Arnes 
Penningar i Pär Isbergs koreogra
fi . 

LÅNGFREDAG 
SLM, Wollmar Yxkullsg., 18, 22-03. 
Läderklubb - medlemmar. Easter 
Parade Weekend. 

PÅSKAFTON 
54 vs. Millennium, Kulturfabriken 
(Liljeholmen), 22-05. Superparty 
med två dansgolv och scenuppträ
danden. 
SLM, Wollmar Yxkullsg., 18, 22-03. 
Läderklubb - medlemmar. Easter 
Parade Weekend. 

MÅNDAGS 
Cafi Södra Ban, Medborgarhuset, 
19.00. Jose:fin Grände, sex, makt 
och kön - feministisk analys av 
våldtäkt. Föredrag i arr av Man
svar. 

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 

Stockholms Wallmar Yxkullsgatan 25 3 t r 
lans ' 

landstmg Lakare, psykolog, kurator.sJukskoterska, sekreterare 

Ansl. ttll Försäkringskassan 
lin mottagning i 

PRAKT l KERTJÄNS 
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ONSDAG7 
Gaygymnas isterna,RFSL-Huset, 
Sveavägen 57, hyllan, 19.00. Träff 
för dig som går i gymnasiet. 
Moderna Dansteatern, Skepp
sholmen, 20.00. Virpi Pahkinen, 
"Sub Solano". dansas även 8-10/4 
och 1114 (16.00) 

TORSDAGS 
Tupilak/RFSL, RFSL-huset, Svea
vägen 57, 19.00. f.d. polismannen 
Curt Larsson berättar om sin bok 
"En själs bekännelse" i föreningar
nas kulturserie. 

FREDAG9 
Tupilak, Reichhold Cafe, Renstier
nas gata 15, 19.00. Årsmöte och 
vårfest med den homosexuella 
kulturarbetarorganisationen. 

LÖRDAG10 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Gula 
Gången, Slussen. 21-02. Tjejfest. 

TISDAG 13 
RFSU,ABF-huset, Sveavägen 41. 
Seminarie, tema "Kuk-kunskap" 
om det manliga könet. Info 08-692 
07 00. 
Gaystudenterna, Cafe Bojan, Uni
versitetet, 19.30. Pubkväll. 

ONSDAG14 
stadsteatern, Kulturhuset, Kla
rascenen. Premiär för Georg 
Kreislers musikal I afton Lola 
B la u. 

TORSDAG15 
Dansens Hus , Barnhusgatan 12-
14. 19.00. Kenneth Kvarnströms 
"325,4 kg" framförs. Även 16-17/4 

TISDAG 20 
Moderna Dansteatern, Skepp
sholmen, 20.00. Margaretha Ås
berg "Performance". Även 21-22/4. 

FREDAG23 
Da nsens Hus , Barnhusgatan 12-
14, 19.00. Cullbergbaletten med 
tre verk. Även 24,27,28 och 29/ 

LÖRDAG24 
Pub Kvinnohuset, Blekingegatan 
27b, 19.00. Författarinnan och "ur
feministen" Anna-Lisa Bäckman 
pratar om skrivande och sin nya 
bok "Blodnäva". 
Golden Ladies, Norrtullsgatan 36, 
19-01. Middag med dans för lesbis
ka och bisexuella kvinnor i mogen 
ålder. Föranmälan senast 18/4 08-
673 69 58, 08-686 05 67 eller 08-34 
73 15. 
Bitch Girl Club, Kolings borg, Gula 
Gången, Slussen, 21-02. Tjejfes! 

TORSDAG29 
Lash, SLM, Wollmar Yxkullsgatan 
18, 21-02. Tjejläderklubben har te
makväll: Tatuering- skaffa en ny 
under kvällen eller visa upp den 
du har! 

FREDAG30 
Operan, Gustav Adolfs Torg, Hyll
ning till Per Jonsson - "Schakt", 
"Heze" och "Den elfte gryningen" 
framförs. 

Homo ·aela Veckan 
MÅNDAG 

Side Track/PMS, Wollmar Yxkullsg. 7, 08- 6411688, 18-24. Gaybar. 
nptop, Sveavägen 57, 10-01, bar och kafe öppet 

BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 
Glam Slam Stockbolm, Club Tivoli, Mariatorget l, 21.30-03.00. StoneBridge, 

Johnny Boy och Ullix har dansklubb. 

TISDAG 
TipTop, Sveavägen 57,10-01, bar och kafe öppet. Klubb Whatever 22-01. 

Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 
Märthas Cafe, Kocksg. 28, lesbiskt cafe öppet 18-21. 08-641 86 16. 

BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 

ONSDAG 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll 22-02. 

Tiger, Kungsgatangatan 18, Show med Rickard Engfors och dansare. 21-03 
TipTop. Sveavägen 57, 10-03, bar, kafe och restaurang. Klubbkväll: Chic Ulrichs 

Matchmaking-klubb, 22-03. DJ: Michael Golous. 
Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 

Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 , 19-01. Bar, öl och mat på en gaykvälL 
Substitute, Mariatorget l, 20-03, gayklubb flir killar och tjejer. 
Seniorcafilet, Huset, Sveav. 57, 15.00. Cafe for äldre gaykillar. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 

Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60. Cafe for hiv+ homo
bisexuella män, 12-17, bar 18-22. 

lORSDAG 
TipTop, Sveavägen 57, 10-01, bar och kafe öppet. Klubbkväll: Flowers, 

garageklubb med olika DJs och ett Live-uppträdande. 
Bageriet, Cage Bar, Kornhamnstorg 61,21.00-24.00. Janos DJ:ar på krogen. 

BIBar, Container, Odengatan 87, T-bana Odenplan, 20-01.30. Disco och soulbar. 
Dj Alex & Maggan. LoJa med gäster 23.30. . 

Slde Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 
Club Golden Ladies, RFSL-hnset, Sveavägen 57-59, Hyllan, 17.00. Cafe for 

lesbiska och bisexuella kvinnor i mogen ålder. 
Morsans Krog, Hornsgatan 180, 17-23. Pub - extra tjejvänligt ikväll. 

BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdoroscafe 16.00-21.00. 
Märthas care, Kocksg. 28, LNs lesbiska cafe öppet 18-21. 08-641 86 16 

FREDAG 
Dlsco, Torsgatan l, 22-03. Gayklubben tillbaks med manligare stil! 

Klubb Häcktet, Hornsgatan 82, 19-01. Bar, öl och mat på en gaykväll. 
npTopjBIUy, Sveavägen 57, 10-03, bar, kafe och restaurang . .Klubbkväll. 

Handväska, OslagBAR, Upplandsg. 7, 20-01. Uppmjukarklubb av LeifDahlstedt 
med house- och garagemusik som musikstiL 

Soul, Kungsgatan 63; 20-04, mixad klubb med bästa soul-musiken. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 

Re:Orlent Club, Kägelbanan, Mosebacke Torg, 21-03. Dansklubb med orientens 
musik .i centrum. Mixat. 

Slde Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18. 22-02,00. Barkväll på läderklubben. 

Mera, Norrlandsg. 23, discobar med skön totalblandning av folk. Till 05. 
Poslthiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60. Bar for hiv+ homo

bisexuella män, 19-24. 

LÖRDAG 
TipTopj Poppers, Sveavägen 57, 10-03, bar, kafe och restaurang. Klubbkväll. 

Propaganda. Mike's, Blekholmsterrassen 15, 22-03. House stort dansgolv. 
Disco, Torsgatan l , 22-03. Gayklubben tillbaks med manligare stil! 

Flamingo Club, La Villa, s turegatan 10, 21-03 (fri entre före 22). David 
Alnbertons mixade houseklubb. 

Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Cavern Pubs i 
källarlokaler under värdinnan Leonoras överinseende, 21-03. 

Mera, Norrlandsg. 23, discobar med skön totalblandning av folk. Till 05. 
Docklands, Finnboda Varv. Fester arrangeras allt som oftas i de legendariska 

lokalerna. Håll ögon öppna efter flyers. 
Side Track, Wollmar Yxkullsg. 7, 08-6441688, 18-01. Gaybar i ny regi. 

SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, 22-02,00. Läderbögarnas egen klubb har disco. 
Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se annons for info om specialkvällar. 

SÖNDAG 
Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-24. Gaybar. 

Patrlcla, stadsgårdskajen 152, 20-05,08-7430570, restaurang, bar och disco, 19- : 
05. Suverän och billig roat. Läderbar i maskinrummet. 

Posh, Bondi, Stureplan, 22-03. Halva Billyfest-gänget har gayig klubb. 
Fantasy Bar, Holger Bar, Norra Bantorget, 22-03. Fetischklubb med dresscode 

läder, svart, gummi etc. Entre 60 kr. 

rmJ VIVA ESPRESSO 

S 
å snart det bara går efter 
påsk så öppnar "Viva 
Espresso" vid Björns Träd

gård intill Medborgarplatsen. 
- Jag vill få till lite av den käns

la som förut fanns på Piccolino, sä
ger Karin Benedietsson som själv 
står bakom projektet, efter att hon 

och hennes tidigare samarbetspart
ner Rolf stålberg hamnat i konflikt. 

Själva cafe-lokalen tar "bara" 
30 platser, men utanför finns en 
fantastisk utomhusplats att glassa 
runt i soliga dagar. Bra och stiligt 
komplement till Chokladkoppen. 

Karin driver dessutom Babs kök 
& bar på Birger Jarlsgatan, så som-
maren lär bli hektiskt! 1JX 



D isco är tillbaka i Stockholm 
igen! Nypremiär blir det 
lördagen den 17:e april. Och 

en hel del förändringar har skett 
sedan de stängde i höstas. 

Berätta vad ni gjort? 
- Utan att avslöja för mycket 

kan vi väl säga att man kommer 
märka att det hänt saker så fort 
man kommer innanför dörren. Vi 
har inte blåst ut allting, men näs
tan, säger Anders. 

- Och den där matsalsdelen vi 
hade var ju bara hemsk, tillägger 
han. Så den har vi gjort något åt. 

Disco stängde ju i samband 
med att Propaganda öppnade. 
De sista två veckorna ni hade 
öppet var det oerhört tomt i lo
kalen. Nu tänker ni öppna 
igen trots att det numera finns 
två stora gayklubbar - Propa
ganda och TipTop? 

- Och snart finns det tre, sä
ger Per och skrattar. 

- Allvarligt talat så känns det 
helt rätt att öppna upp nu. Vi lig
ger mittemellan båda ställena och 
vi litar på att vi ska vara så bra så 

att folk kommer. 
Kommer ni att köra samma 

musik som förrut? 
- Nej, vi har köpt nya skivor, 

skrattar Per. 
- Jag tycker att det är svårt 

att förklara vilken musik man ska 
spela, men instrumental och vocal 
tuffare house kan man väl säga. 
Lite råare .. Våra favorit-DJ:s är 
Danny Tenaglia, Victor Calid
rone och Cevin Fisher. Det sä
ger kanske en del. 

Och så har jag hört att Dis
co ska bli en "Boys Only"
klubb? 

- Ja, Disco ska bli grabbigarl! 
och manligare. 'I]ejerna har ju ett 
ställe där vi aldrig får komma in 
så vi tänkte öppna en klubb en
bart för killar. 

Är ni inte rädda för att gay
publiken har blivit lite bort
skämd med gayklubbar som 
tar 1000-tals med gäs ter. Disco 
tar ju bara 300. 

- Både ja och nej, om folk fort
sätter att gå till ställen dit "alla" 
går istället för att gå till en klubb 

Klubb & Klubb 
S 

å blir den stockholmska 
gayscenen fulltalig igen. 
Huset i form av TipTop 

har haft öppet några veckor och 
börjar redan hitta sin form, Peo 
Månestad avslutade snabbt sin 
"Sibiriensemester" och satte igång 
Propaganda på Mike's igen och 
den 17 april öppnar Disco sina lo
kaler - nya och fräscha. 

Spartacus releaseparty i 
arrangemang av Peo Månestad 
bjöd på omslagspojken Wade Pe
ters (läs intervju på Ventil) som 
hade flugits in från Miami för att 
intervjuas av Henrik Johnsson 
på scenen och för att signera Spar
tacus-guiden som gick att köpa på 
plats. Närmare 1500 partyglada 
bögar, flator och prinsessor hade 

de gillar så blir det kanske tufft, 
men å andra sidan infinner sig 
partystämningen lättare på en li
ten klubb som dessutom är mer 
intim, säger Anders. 

Ska era hemmatransor va
ra kvar eller blev det kvasten 
för de också? 

- Velma Disco är kvar. Tol
lie och Dolores är våra nya flick
or. De ska sätta upp en show som 
har premiär den 23:e april. Och så 
har vi hittat en ursnygg kille som 
heter Niklas som kommer att va
ra involverad på ett eller annat 
sätt. Mer säger vi inte! 

Vad har ni gjort under des
sa månader som Disco legat 
nere? 

- Vi har varit i New York, bå
de på jobb och semester. Handlat 
skivor och fått inspiration, säger 
Per. 

- Man kan inte göra New 
York i Stockholm, men man kan ta 
med sig en liten bit! Och det hop
pasjag att vi ska lyckas med! 

-Anders Öhrman 

tagit sig till Miinchenbryggeri
et. På scenen uppträdde Psycho 
Sisters som kallar sig för Norges 
svar på After Dark. Något de 
verkligen inte levde upp till. 
Psycho Sisters gjorde ingen män
niska glad och det var inte lätt för 
Christer Björkman att ta över 
scenen efter denna tramsiga 
transshow. 

Christer sjöng naturligtvis 
Melodifestival-bidraget "Välkom
men hem" plus en latinsk-inspire
rad låt. En låt som hade placerat 

Jonas Gardell rasslade loss rejält 
på Spartacus-festens dansgolv. 

Christer bra mycket högre i Melo
difestvialen om han framfört den 
istället. 

I vimlet syntes bland andra 
Sophie Uppvik, Jonas Gardell, 
Per Sinding-Larsen, Rickard 
Engfors och alltid lika aktuella 
Benjamin Falk. På Tip Top var 
det ingen påfallande skillnad sam
ma kväll. 650 personer hittade dit 
på lördagkvällen och på fredagen 
löste drygt 600 personer entre. 

Samma situation verkade det 
vara när Peo öppnade Propaganda 
igen den 20 mars. Enligt egna 
uppgifter var det ca 700 betalande 
gäster hos honom och på TipTop 
var det fullt som vanligt. 

Kul! 
Kanske kommer det fungera 

att ha tre ställen öppna samtidigt 
nu när våren med sina känslor 
börjar pocka på. 

En första test blir absolut 
påskhelgen då förhoppningsvis 
utsocknes förstår att ta tåget över 
till Stockholm för att festa loss re
jält. 

GoGo-pojkar från Pa ris , London 
och Miami gav bögarna ögonfröjd. 

Vid QX presstopp är det lite 
oro kring grannar och ons
dagsklubben Substitute på Club 
Tivoli. Förhoppningsvis hittas en 
lösning så att vi på Askonsdag 
kan få lyssna till DJ Sexy Rub
ber Sole med sin speedy garage
musik från London - en kväll då 
flatorna garanterat kommer 
skockas runt DJ-båset - hon har 
skaffat sig en rejäl beundrarskara 
i Stockholm, efter spelningarna 
under EuroPride och i höstas .. 

På Skärtorsdagen är det ny 
fest på Chiaro i en stil som säkert 
kommer påminna om den stora 
Billyfesten vid trettonhelgen. Det 
är söndagsklubben Posh som tar 
en liten turne uppför Birger Jarls
gatan från sitt tilhåll i Bondi 
Cafes lokaler. 

Posh har inte gått helt bra un
der sin första öppningsmånad, 
men hoppås att festen på Chiaro 
skall få stockholmaren att förstå 

DIStCO 
Torsgatan 1 
tel. 22 51 70 
gaydisco.com 
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gör konceptet. Öpp
ningskvällen är det St 
James som intar sce
nen och dansmusiken 
styrs av Mad Matz och 
DJMarkus 
Enoksson. 

Lesbian & Gay Mardi Gras ... 
men han klarar de flesta musiksti
lar galant. 

Bäst av allt blir dock att få 
se Kulturfabriken när det är par
ty! Förköp på Kalsonghörnan 
och Side Track. 

Samma kväll firar .Madame 
Kerstin sin 50-årsdag (se artikel 

På långfredagen drar 
lädergrabbarna till 
andra (av tre) dagen på 
SLMs stora påskhelg 
Easter Parade och de 
mindreläderbehängda 
håller förmodligen till på 
Häcktet, Side Track 
och/eller TipTop. 

Christer Björkman kom sist i 
Melodifestivalen, men på Spartacus

festen var på hemmaplan. 

"Heterobögen" Henrik Johnsson trivdes i 
armarna på GoGo-pojkarna! 

SLM har haft årmöte med 
ny styrelse tillsatt och det 
planeras nu för ombyggna
der och i alla fall fortsatta 
diskussioner om hur man 
skall hantera "dresscoden". 
Vad som än händer med den 
diskussionen så är det då 
och då ett lysande dansgolv 
som får dansbögarna att 
slänga såväl T-shirts som 
stelhet. Då lyser det i mörk-

kvaliten med partykonceptet. Fle
ra olika dansgolv bjuder på olika 
musikstilar och på gården blir det 
kram och mysavdelning under det 
uppspända partytältet. Festen lär 
utmärlfas.av en blandning av par
tygladå östermalmsungdomar och 
den stockholmska gaypubliken -
chans till rikt giftermål alltså! På 
aktivitetslistan 
finns bland annat 
Jonas Åkerlund 
som bjuder på 
Madonna-musik 
och det blir ett 
"DJ Battle" mel
lan Posh Girlie 
Team - Sophie 
Uppvik, Pam.ela 
och Queen An
nie mot "Posh 
Boy Team" som är 
ll Stefano och 
Anders Braun. 

Sammakväll 
är det premiär för 
TipTops nya ga
rage-klubb Flo
wer där två Djs 
och ett liveupp
trädande per 
torsdagskväll ut-
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ret! 
Lördagens fest i Kultur

fabriken - 54 versus Milleunni
um har chans att bli en riktigt 
stor succe. På scen Patrick El
Hag och Py Bäckman och Li
quid Leif' s Art Attack. På två 
dansgolv spelas dels disco (Chris
ter Broman med uppvärmning 

av Dj Pohjanen) 
och Millennium
musik av Jacob 
BochPerQX. 
Lite synd är det 
att Christer Bro
manintefår 
chansen att visa 
upp sin inspira
tion från Sydney, 
där han besökte 

på sidan 24) Plats Papa Pe på 
Finnbodavägen 4 där det är party
insläpp från klockan 21.30 och 
man håller på att fira Madame 
med tillbehörliga aktiviteter fram 
till 05.00 på morgonen. 

Så blir det sömn eller brunch 
på Hangover (TipTop) och däref
ter en av Patricias största kväl
lar (det vill säga då det är sovmor
gon dagen därpå). Super Sunday 
kallas det, vilket kanske inte sä
ger så hemskt mycket. Däremot 
kan vi tipsa om att den blir ny me
ny i restaurangen från den 28 
mars. Dags att boka bord alltså! 

Samma kväll fixar Substitute
grabbarna fest på TipTop under 
namnet Betty Ford in Gay Hea
ven. Wayne G flygs in från Lon
don tillsammans med en hemlig 
discodiva. Det kommer bli en mas
sa A överraskningar och enligt Per 
"QX" Ljungkvist "ett himla ös. 

-Man vet ju själv hur man 
känner sig efter en påskhelg fylld 
av fester, förklarar han orsaken 
till namnet. Förresten kommer det 
att finnas tanter i vitarockar med 
full makeupväska som fixar alla 
påsar under ögonen. 

Nästa partykoncentration blir 
den 24 april då inte mindre än tre 
olika kvinnoaktiviteter fixas sam
ma kväll. Pub på Kvinnohuset 

med föredag, fest för 
mogna lesbiska och 
bisexuella med Gol
den Ladies och så 
Bitch Girl Club. En 
helafton för såväl kul
turellt och politiskt 
intresserade flator 
som för partykvinnor-

- Jon Voss och 
hans partyspioner 

[]M]] GALEN BEAUTYGALA 
N yllgen avslutade Halr & Beauty-mässan 

nådde ett slags kulmen med den glamo
rösa festen på Berns den 20 mars. Vår 

darling Pia "Leo" Berglund från Cunigunda ha
de arrangerat den fantastiska tillställningen 
och till dig som inte var där kan jag bara säga 
"pilutta". 

Hårvårdsmärkena KMS, Paul Mitchell, 
Nexxus och Redken som vanligtvis är stenhår
da konkurrenter på den lyxigare delen av mark
naden gick samman för en enda kväll och visa

de säsongens trender 
l en snygg och spek-

, takulär visning. 
Det kommer att 

handla mycket om 
kontraster i våra hår framöver. Man leker med fri
syrerna och blandar kort och långt, mörkt och 

' ljust. Det är 80-talet l ny tappning; då hade man 
inga skrupler och blandade hur som helst. På det
ta vann man starka former men tack och lov har vi 
Idag bättre tekniska kvaliteer och kunskap ... 

Även hårets textur byggs upp på kontraster 
som är permanenta och alltså inte bara styllng
mässlga; lockiga och raka partler l samma hår. Dl
sconnected är en typ av klippning där man klipper 
fram en väldigt distinkt frisyr med snudd på peruk
känsla genom korta underhår och längre överhår. 
Makeupen gJordes av Malln Ekdahl som represen

terar Italienska märket Glauca Rossl som äntligen 
är på väg till Sverige. Hennes först-och-främst-tips 
är guldfoundatlon med en lite blankare look, ögon

skuggor l orange, ljusrosa och röda toner och bleka läppar med bara läppg
lans l färger som gult, grönt, blått och orange. 

Mats Strandberg 

r :::, ~ o-•OC.R/1 r L SABETH OHLSO! ~ 20% rabatt på 
"homobröllopsfoto", 08-31 99 60, EUTFOTO, Odeng. 29, ger 10% på film & framkallning. 
S K & P Q J K' \/lAKA ', Kocksg.56, 08-643 11 12, 10% rabatt på allt i butiken. 

A. VE J..&.O 25% rabatt på ordinarie priser för kurser och rådgivning i mental träning, Box 
4053, 182 04 Enebyberg, 08-768 87 87, www.tankenao.se, LONDON W8, Odeng. 26, 08-31 
31 80, 10%. Bl r- OF: 100 Kr rabatt på Internetuppkoppling Ring 018-1 O 08 99 för 
beställning. SA GGARDF ~S FJÄLLHOTELL, Klippen, 920 64 Hemavan, 0954-330 38. 
1 0% på helpension. OX-FESTER - billigare entre. OX-SHOP: 1 O % på våra produkter 
annonserade i tidningen och på vår hemsida - www.qx.se PENSIONAT ODEN/Stockholm ger 
1 0% rabatt - 08-61 2 43 49, Hornsg. 66B. BABS BAR & KÖK, ger 1 0% rabatt på all mat - 08-
23 61 01 , Birger Jarlsg. 37. KALSONGHÖRNAN 15% rabatt, Regeringsg. 71, 08-22 52 06. 
LADERVERKSTA /EAST STREET ger 1 0% rabatt på piercing, Beställ tid via tel, 08-668 58 
69. 08-736 02 15. THE MUSCLE ACADEMY - ger 1 O% rabatt på träningskort, 
Björngårdsg. 1 b, 08-642 63 06. ZILBERSTEIN & LINDSTRÖM PRODUKTIONSBOLAG: 
15% på grafiska produktioner och digitala bildbehandlingar, Rådmansgatan 74, Stockholm, 08-
305354, gz@algonet.se GÖTEBORG: LECHE - Tjejklubb, sista lörd. i månaden, Grands 
Festvåning, GBG. Medlemsentre. SKANE· RESTAURANG G, Gustav Adolfs Torg, Malmö, 
10%. UPPSALA BOUTIQUE HYSTERICA - 1 O% på allt i butiken. Tunabaekar 12, Uppsala, 
018-55 90 81 . 
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G
öran Stråning. När du hör 
namnet ringer det kanske 
ingen klocka, men om du är 

hur många gånger han inte stått 
där skrattar han och svarar: 

- Fyra-fem gånger kanske. 
fjolla och bor i Stockholm har ni Vilken iåt har du speiat 
säkert "träffats" nån gång. flest gånger? 

Platsen: Patricia, kvart i fyra - Det kanjag säga rakt av-
måndag morgon. "Vogue". Varenda söndag, den är 

Du (sluddrande): "Eöhrskulle- ett måste. Det är konstigt att ing-
ru-kunna-spelanåntingmed-Ma- en tröttnar, den har något speci-
dånna, schysstarå?" · elit. Den var före sin tid - normalt 

Någon gång har du gjort det, brukar ju trilinmorna kännas 
erkänn! , gamla efter ett tag 

- Är man bara Vogue. Varenda men den håller fort-

trevlig får man ett söndag spelar jag farande efter ~o år. 
trevligt bemötande, •• Herr Strånmg är 
det är kul med kon- den, den ar ett utbildad naprapat 

takt, säger Göran. måste. Det är o~h _hade ege~ prak-
s pelar man på ett tik l ett halvar. 
ställe där folk inte konstigt att ingen- Jag stod där i min 
kan komma fram t .. tt d h vita rock och t änkte 
känner man sig ro nar, en ar att det här kanske in-

ganska isolerad. något speciellt" te var så kul ändå .. . 
- Visst får man Jag funderade över 

önska en låt menjag kan aldrig lo- vadjag egentligen ville göra och 
va nåt, jag är ju ingen jukebox, ha- kom fram till att j ag ville jobba 
ha. Man kan inte få in allt - som med musik, som alltid varit mitt 
DJ måste man känna av en stäm- stora intresse. 
ning, haka på en känsla av vad Gode vännen Stonebridge 
som är rätt just då . tog in honom som DJ på numera 

Omsättningen på gayklubbar legendariska gaystället Make Up 
är större än någonsin i Stockholm 1986. 
men Patricia består. Lokalen , - Jag har aldrig "siktat" på 
Babsan, den proffsiga personalen gaypubliken, det har bara blivit 
och såklart den relativt "ohijlpa" så. Men får mej är det den bästa 
musiken har hållt i längden när publiken - den är trevlig och kun-
alla andra satsar på creddig mu- nig på ett sätt som gör att jag kan 
sik och överarbetade koncept. spela sådant somjag själv gillar. 

- Patricia är ju en ganska På många andra ställen gillar inte 
snall klubb musikmässigt, säger publiken låtarna om de inte hört 
Göran. Andra DJ s räknar inte mej dem på radio minst 30 gånger tidi-
som en hipp, cool klubbDJ ... alla gare ... Gaypubliken kan gilla nå-
kan få lite av vatje. got de aldrig hört förut får att det 

Allas vår straighta söndags- är en bra rytm, en bra track helt 
hjälte har fått fjolljollen att hoppa, enkelt. Jag kan spela den bland-
skutta, dansa och le i tio år. Man ning jag själv gillar - annars hade 
vill inte ens tänka på hur många jag nog tröttnat vid det här laget ... 
söndagar det blir men på frågan -Mats Strandberg 

lm] GYLLENE DAMER MED 
BAl PA ALANDS HAV 
D en 15- 16 maj arrangera~ Club Golden Ladies en . 

gemensam resa ut över Alands hav med båten Bal

tic star. Klubben samlar lesbiska och bisexuella kvinnor 

i den "gyllene åldern". Resan sker i A-hytt och förutom 

tre måltider blir det underhållning och dans. Bindande 

anmälan skall göras innan den 8 april till Carla på tele

fon 08-34 73 15. Dessutom arrangeras middag och dans

fest den 24 april och anmälan kan göras till samma per-

Bar & Restaurang. 

Öppet mändag-lördag 

Scheelegatan 18, 08-654 49 26 

GALAKVALL 15 APRIL! 
CHAMPAGNEBAR • LJUVLIGA ÖVERRASKNINGAR 

& r e s t a ur a n 
WOLLMAR YXKULLSG. 7 . T -MARIATORGET 

ÖPPET SJU DAGAR I VECKAN • 0 8 - 641 16 88 

Uppdateras 
dagligen 
Nyheter 

Klubb 
Kontakt 

www.qx.se 

Bitch Girl Club 

10/4.23/4 
Kolingsborg • Slussen 

För info 08-720 52 05 
Reserv. för ev. ändringar 

Scandinavian 
Leather Men 

MEDLEMSFÖRENING MED DRESSCODE 

Öppet: Ons. fred. lörd. 22-02 

Medlemsavg. 
300 kr/år DIS.:O 

Torsgatan 1 
tel. 22 51 70 
gaydisco.com 
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BY: S 
Hatsalen öppen alla dagar 11-22 

Från 11/4 Taco Buffe 38 Kr 
söndagar 13-24 
måndagar 16-24 

varje ons&fre 19 -01, 
Telefon 08-84 

Hornsgatan 82 

59 1 o 

CHOKLADKOPPEN 
.. 
Oppet sön-tors 10.00-22.00 

fre-lör 10.00-23.00 
Sommarpersonal sökes : Endast skriftliga ansökningar till 

hokladkoppen, Stortorget 18, lll 29 Stockholm. Senast 20/ 

Chokladkoppen · Stortorget 18 . Gamla stan . 203170 . 

ELEMENT 
Drottninggatan 73c 

Öppet vardagar 08-22 Lördag-söndag l 0-22 

frukostsöndagar 02.00-07.00 
Välkommen! 08-22 56 66 

1/4: Posh-efterfest 04-? 
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Madame Kerstin- Sveriges egen-kinkydrottning
har hunnit bli en nästan mytisk figur i både gaykretsar 

.. och kinkykretsar. Vem är hon egentligen? 
Ar det sant att hon har hemmet fullt av slavar? 

Och har hon en gång varit en man? 

D en 5 april fyller Madame 
Kerstin 50 år, och inför den 
stora dagen fick QX audi

ens i hennes egen restaurang 
Hjärter Dam. Avslappnad, i pa
piljotter och svart collegetröja, tar 
Madame emot i sitt tronrum - me
ra känt som tortyrkammaren. 

Grattis! Hur känns det att 
fylla 50? 

-Det känns underbart. Jag 
ska fira med en stor fest på 
påskafton på restaurang Papa Pe i 
Nacka. Den ska hålla på från fem 
på eftermiddagen till fem på mor
gonen. Det blir mat, sprit, levande 
musik till dansbandsorkester, 
uppträdanden och överraskning-
ar ... 
. Vad önskar du dig i pre

sent? 
-En bärbar dator, en snygg li

mousine som det står "Hjärter 
Dam" på- med en egen snygg 
chaufför, ochjag skulle vilja vara 
oberoende av pengar. Och så skul
le jag ju önska att alla människor 
kunde bli lite mer frigjorda, eller 
åtminstone mer klartänkta. 

Hur skulle du vilja beskri
va dig själv för de som inte vet 
vem du är? 

-Jag är Madame Kerstin, 
men vissa kallar mig för mormor. 
Jag var med i uttagningen till 
"årets slampa" för ett par år se
dan, och alla tyckte det var fel att 
Ylva Maria Thompson vann ... Jag 
är en människa som gillar s/m, sa
do masochism. Jag har mina sla
var som sköter om mig och hjälper 
till hemma. De får inte vara över 
26 år i alla fall. 

Kerstin byter tonläge och be
rättar att hon också är mamma, 
bästa kompis och psykolog. 

- Det är ju svårt för många 

människor som lever i garderoben, 
men det har blivit bättre. Efter 
många år har jag förstått att det 
svåraste för folk inte är att accep
tera andra människor, utan att ac
ceptera hur de själva är. På min 
restaurang får alla vara som de 
själva är -lesbiska, bisexuella, 
trans sexuella, heterosexuella ... 
Det är en mötesplats. 

Någon dress code finns inte 
på Hjärter dam, men om du gör 
ditt första besök uppmanas du av 
Kerstin att bära slips. 

- Så att jag får klippa av den. 
Alla "Svenne banan" som kommer 
hit klipper jag av slipsen på. Just 
nu har jag 4000 slipsar somjag 
håller på att sy en slängkappa av. 

Att du numera är en för
grundsfigur f"ör s/m och kinky 
är väl ett medvetet val från 
din sida? 

- Ja, eftersom jag själv är in
tresserad av det. Jag har ju haft 
restaurangen i 15 år, men det tog 
nog sju år innan jag gick ut öppet 
med att jag var s/m-intresserad 
och dominant, då berättade jag 
också för släkt och vänner. 

Är det sant att man riske
rar att bli fastspänd på "kor
set" om man besöker din re
staurang? 

- Det beror på vilket humör 
jag är på, men är du en riktig tönt 
så ska du hänga på korset. 

Hur länge· får man hänga 
där då? 

-Tills du är mör. Jag brukar 
säga att det är med slavar som 
med kött, man mörar ju kött ge
nom att låta det hänga. 

Blir man aldrig f"ör gam
mal f"ör "kinky-grejeD"? 

-Varför skulle man bli det? 
Jag hade ett besök av ett pensio-

närspar från Norrland förra som
maren, han var välklädd, och hon 
hade röd klänning. Jag tänkte "de 
där har nog hamnat lite fel". När 
de hade käkat sa damen till mig 
"Ditt björkris däruppe är alldeles 
för torrt, vet du inte hur man skö
ter det så att det blir mer snärt i 
det?". 

Stämmer ryktena att du 
har varit man tidigare? 

-Nej, men jag bryr mig inte. 
Det har hänt när jag varit ute på 
stan att män har sagt "Du ser ut 
som en jävla transvestit!" Då har 
jag svarat "Ska jag knulla på dig 
då? Har du någon kuk att komma 
med? Jag har 25, hur mycket har 
du?". 

Vad gäller yrkeslivet har 
Kerstin varit verksam inom re
staurangbranschen i hela sitt liv 
som kallskänka, kock och köks
mästare. Och så har hon tillbring
at mycket tid utomlands. 

-Jag har varit nästan över
allt i världen- utom i Nya Zeeland 
och Australien. Jag bodde i Italien 
i fyra och ett halvt år på 70-talet. 
Jag träffade en italienare somjag 
gifte mig med, och han är nog fort
farande mitt livs största kärlek. 
Men han var så fruktansvärt 
svartsjuk ... 

Om du vill veta mer om Mada
me Kerstin så fråga henne själv, 
så kanske hon svarar. Men du får 
förstås vara beredd på en liten 
"mörning" på korset. Själv lycka
des jag med nöd och näppe avböja, 
trots att det var en helt vanlig 
onsdagskväll. "Är du en sån där 
Svensson som bara har sex på hel
gerna? "var Madames fräna kom
mentar. 

-Pär Jonasson 
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VÄNINNOR 
34-årig, lesbisk kvinna - attral..7iv men 
lite blyg - söker ömsint och glad 
kvini!Q, 25-40 år. Tycker om film, 
böcker, skogspromenader och god mat. 
9904-101 

SKA VI BYTA GENUS? 
"Manhaftig " kvin/!Q sökes av väl 
feminiserbar man. En total omkastning 
av de traditionella rollerna 
eftersträvas. Med sinneför humor och 
glimten i ögat blir mycket möjligt. 
"Jämställt" blir det för en gångs skull 
inte, utan det blir Du som har makten. 

MÄN SOM HAR SEX MED MÄN 

VILL DU HA FULLSTÄNDIG undersökning 

av andra sexuellt överförbara sjukdomar- ring och 

beställ tid. Våra öppettider är tisdag, onsdag och torsdag 

17.00-20.30 . På tisdagar och torsdagar har du möjlighet 

att träffa kurator. Har du frågor om HIV och andra 

sexuellt överförbara sjukdomar är våra telefontider 

Må-To 07.oo- o8.oo, o8.30-20.30. 

VE 

Södersjukhuset. Hiss 3, Plan 5. Telefon: o8-6r6 25 o o 

Seriös, trevlig, frisk söker dito. 
9904-102 

FÖRÄLDRASKAP 
STORSTHLMIHELA LANDET 
Jag längtar efter barn. Kvinna, 38 år 
önskar kontakt med seriös manför 
föräldrarskap. Al..7ivt eller passivt, det 
är upp till dig. Jag lever i ett 
särboförhållande sedan flera år. 
Skynda dig -jag väntar. 
9904-301 

Jag söker en blivande mamma, och det 
verkar inte vara det lättaste. Jo, 
förresten, om man är straight, men det 
är jag inte. Att annonsera är ju en 
lösning. Visserligen tycker jag det 
känns lite opersonligt. Jag, sittandes i 
soffan, skriver och ställer krav på dig 
om ålder, kvinnlighet (viktigt), osv. OK, 
lite om mig själv. Jag är 36 år med 
ordnade förhållande, singel, manlig 
men va ' då', kan väl jjolla till mig 
ibland. Lever och njuter så gott det går 
med hetero- och homovänner. Är ca 
180 och vi/.:ren pendlar kring 70. Men 
jag saknar barn, egna barn som man 
får se växa upp. Att läsa sagor för, 
ibland skälla på. Och då har du nog 
förstått att det är gemensam vårdnad 
som det handlar om. Mina önskemål 
om "drömtjejen"/drömmamman då? 
Tja, då jag själv bor i västsverigebör 
vi väl på i samma region. Är du mellan 
25-35 och är singel är ju det ett +.Att 
du har humor och är socialt trygg är 
ju givet. Nu slutar annonsen ochjag är 
fortfarande inte nöjd med den. Men 
den blev bäst utav säkert J O försök. 
Hoppas ditt svar blir lätt att formulera, 
så kanske vi syns snart över en bit mat. 
?ampers? 
9904-302 

V ÄSTKUSTENIHELA LANDET 
Seriös man, trevligt inre och yttre, 
ungdomlig, välutbildad, god ekonomi. 
Vill gärna bli pappa, aktiv eller passiv. 
Du tjej söm går i mammatankar ta 
kontakt med mig och vi kan säkert 
kommafram till givande samverkan till 
ett föräldrarskap. 
9904-303 

BOSTAD 
25-årig tjej söker rum i 
kollektiv/lägenhet. Tycker om media, 
feminism, musik, klubbar, konst och att 
skriva. Studerar, är rökfri. Fr.o.m. 
juni/aug. 
9904-601 

stockholmstjej söker hus/stuga i 
stockholmsområdet för permanent 
boende med perm. standard. Önskas 
hyra eller köpa av trevlig, skötsam, 
händig 28-åring. 
9904-602 

Rum önskas hyra av 45-årig man i 
innerstaden. Arblstud, rölifri. 
9904-603 

SÖKESSTHLM 
23-årig, glad tjej söker rumidel i 
lägenhet. Är skötsam, rökfri och har 
regelbunden inkomst. Tel: 0704-96 OJ 
05. 
9904-604 

Söker du någonting extra??? 64 kvm 
lägenhet, 13 minfrån T-centralen, ljus, 
öppen planlösning, 4 meter till tak, 
lutande tak, stor pelarbalkong, parkett, 
storafönster, klädkammare, nyprod. -
99. Uthyres möblerad (sparsamt & 
smakfullt möblerad) i 2 år från 1/6. 
Hyra 6 500 kronor. 
9904-605 

HELALANDET 
Hus på landet med stall önskas hyra av 
tvåbarnsfamilj med två hästar och två 
hundar. 
9904-606 

Lånbyte, 6-12 månader, Stockholm
Köpenhamn. Har 2:a på Södermalm, 
önskar likvärdig. 
9904-607 

KÖPENHAMN/TISVIWELEJE 
Sommarstuga uthyres, 75 kvm. Plats 
för fem ·personer. Fullt möblerat. 
"Sling" finns att låna. Tisvildeleje är 
Danmarks bästa bögstrand enligt 
Spartacus. 500 m till havet. Pris: 
mellan DKK 1000 och 3200 beroende 
på säsong. Läs mer på: 
www.geocities.com/TheTropics!resort/7 
778/ 
9904-608 

STOCKHOLM 
Två killar söker ]:a eller 2:a snarast, 
gärnaför längre tid. Maxhyra: ca 
4000-5000. Goda referenser finnes. 
9904-609 

ARBETE 

Vältränad/muskulös, manlig 
nakenmodell i 40-årsåldern söker 
uppdrag som posering, foto, film eller 
lik/!Qnde i Göteborgsområdet. Tel: 
070-787 64 30. 

STHLM MED OMNEJD 
Kille. 32 år. söker jobb som 
garderobiär. Kan arbeta alla dagar i 
veckan. Har eifarenhet sedan tidigare. 
Allaförslag beaktas. 
9904-502 

STORSTHLM 
Jag önskar komma t kontakt med 
revisorer och redovisningskonsulter. 
9904-503 

STORSTHLM 
En försäkringsmäklare arbetar under 
tillsyn av Finansinspektionen och är 
bolagsobunden. Jag hjälper dig att 
hitta rätt pensionsspaiform, sjuk
/livförsäkring, planera arv, m. m. Mitt 
arbete är kostnadsfritt för dig eftersom 
jag ersätts av försäkringsbolag/banker. 
9904-504 

SA HÄR ANNONSERAR OU l QX: r------------------------------------, 
Fyll i annonstexten på kupongen in- l Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. 
till. Prenumeranter på QX annonserar l O Vänner O Över gränser O Säljer 
gratis - for övriga annonsörer publice- 1 O Väninnor O Arbete O Köper 
ras texten när vi erhållit full betal- l 0 Bi 0 Bostad O Bytes 
ning. M~kera på kupongen under vil-
ken rubrik du vill annonsera. l 
Redaktionen forbehåller sig rätten att 1 
neka annonser. Vi forbehåller oss ock- · Text: 
så rätten att stryka text.Vi tar in en 
annons per annonsör och rubrik. 
När du fåT 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 OU: 
l. Skriv 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 frimärket 
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. 

1
Namn: 

l Adress: 

l Postadress: 

o 
o 
o 

Organisationer 
Meddelanden 
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 till 25 ord kostar 75 kronor, 
därefter 75 kr. per 25 ord. 
Fyll i summan på kupongen och 
betala via postgiro eller check . 

Antal ord .•...... .. •.. 

Summa ••..•• •••••.•••• 

Postgiro: 15 24 17- 2, 
Polcop AB/QX. Vi förmedelar svar fyra månader 

efter publiceringsmånad. 

L------------------------------------~ 
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Etablerad målarinna med porträtt och 
kroppars avbildande som motivkrets 
utför SERIÖSA beställningsarbeten. 
Allt sker med den öppenhet eller 
diskretion som kunden åberopar. Olja, 
akryl, kol, collage eller blandteknik 
Kollektion/arbetsprov uppvisas. Ca 
pris 54x65 (Fl5) 5 000:-, 90x120 
(F30) JO 000:-. Ring eller skriv så 
talar vi vidare: Monica 0708-793 809. 
9904-505 

En rikhaltig transgarderob säljes till 
högstbjudande. Kan även sälja enstaka 
plagg. Korsetter, underkläder och 
andra kläder, t. ex. fransk fuskpäls, 

· mullvadscape, m. m. Hör av er transor. 
9904-701 

ÖVRIGT 
S:t Jophiel orden i Stockholm är en 
kristen ordenför bs!hs män. Orden vill 
ge: Gemenskap, stöd, utbildning under 
träffar och andra aktiviteter. 
9904-801 

Jag söker dig som vet om det finns 
homotidningar med bilder av vanliga 
människor i alla åldrar. Inte bara 
vältränade killar. Gärna om det finns 
någon med privatinskickade bilder. 
Även privata bilder och videofilm är av 
intresse. Jag har en del av mig själv. 
Hoppas på svar. 
9904-802 

US VIDEO 
Natten till söndag, 27-2812. Du i brun 
skinnjacka som inte "vågade". 
Kontakta mig, killen med glasögon, 
kort hår, svart jacka. "Du törs". 
9904-803 

ANTROPOSOF1 
Är du intresserad av antroposofi och är 
homo/bisexuell? Det är vi. Vi är en 
grupp kvinnor och män som träffas 
kring detta i stockholmstrakten. Hör av 
dig om du vill vara med. 
9904-804 

Matlag för män i Malmö. Laga och äta 
god mat til/sQimnans. Lördagar eller 
söndagar? Varje gång hos en annan, 
laget om. Värden står för råvarorna, 
styrning, samtalsämnen. recept. 
Praktiska rätter, men anpassade. 
Presentera dig kort själv med 
postlådenummer eller e-post. 
invandrare välkomna. Själv ii r jag en 
flexibel änkling, akademiker med 
många intressen, ganska ny i Malmö. 
E-post: niklas.eriksson@ifsl.se 
9904-805 

Kille i Göteborg tänder på män i 
västkostym, grå/svart, vit skjorta, mörk 
slips, hängslen, manschettknappar, 
svarta blanka snörskor 
("myggjagare") och slickad 
"Brylkrämsfrisyr". Ellerfinns det 
någon klubb/intresseförening som tar 
tillvara våra fetishdrömmar? Jag är 
över 40 en bit, din ålder 25-55. Foto 
tack. 
9904-806 

Efterlyser tips om nakenbad, 
naturistcampingplatser, ostkusten, D
AC län. Även i inlandet. Ni med 
samma intressen - hör av er. 
Nakenbadsdyrkare. 
9904-807 

GRAYFLANNEL - STHLM 
Män som gillar män i kostym träffas 
på söndagar, 18-21 på Side Track bar 
& restaurant, Wollmar Yxkullsgatan 7. 
Kom och ät en bit mat eller ta en öl - i 
eller utan kosty1n, skjorta, slips och 
snygga skor. Hemsida: kostym.just.nu 
E-postadress: kostym@geocities.com 

FÖRENINGAR 

Föreningsbildning för homo- och 
bisexuella kvinnor & män boende i 
Södertälje med omnejd. Skriv eller 
ring: 0739-393898 för information. 
9904-901 

VÄNNER 
34-drig kille söker kompis, 25-35 år 
med vilja av att om allt stämmer 
mellan oss etablera ett förhållande. Du 
bor också i Stockholm, är också gärna 



ekonom eller jurist, maskulin och mer 
diskret än öppen med att du gillar 
killar. 
9904-01 

GÖTEBORG/SMÅLAND 
Har nyss hoppat ur ur garderoben och 
söker nu andra gay-killar att 
"upptäcka världen" med. Jag är en 
glad o positiv person som gärna åker 
bort någon helg ochfestar runt. Är 
211178170, har bida ögon. Du är under · · 
25 år. Jag svarar pil allt. Mvh. r m 
waiting. 
9904-02 

JÖNKÖPING/HELA LANDET 
34-årig kille, i 80170 söker en trevlig 
kille, 20-35 år. Hör av dig, gärna med 
fo to. 
9904-03 

STHLM~VERIGEIVÄRLDEN 
Hej! Jag är en 32-årig kille med 
utstrdlning som äntligen börjar få lite 
flyt i livet. Har ett mycket intressent 

men krävande yrke som jag älskar. 
Men mitt kärlekstörstande hjärta 
saknar verkligen Dig. Jag går gärna ut 
men har lite svårt att fil kontakt då, 
blir lite blyg o vill mer än vad jag 
vågar. ... Men när jag känner mig trygg 
är jag mycket öppen o social, ja nästan 
lite naiv ibland faJ..:tisJ..:t, men jag har 
ocksil en stark integritet. Min kropp är 
smal, len och känslig, och själen 
nyfiken, varm och kärleksfull. Jag 
gillar att prata och har nära till 
humorn och skrattet. Självironi har jag 
mycket av och det + ärlighet tycker jag 
är vi/,:Tigt i livet. Förutom musik, teater 
och sång gillar jag konst, inredning 
och kläder bl. a. Solen är min vän, kyla 
och blåst mera mina .fiender. Bor i 
Stockholm men är född i vacker miljö 
på landet. Jag älskar sex, är passiv o 
gärna undergiven o mer kvinnlig än 
manlig sexuellt o är intefrämmande 
för en del rollspel. Jag vill att Du är 
mer manlig än jag, sexuellt krävande 
utan att glömma ömhet och närhet. Din 
ålder är inte så viktig, kanske runt 40 

är ett ideal, men tveka inte att svara 
om du är yngre eller äldre. Du är 
attraktiv, har stil utan att vara 
totalsnobb och du gillar ditt liv. 
Utländsk eller svensk spelar ingen roll, 
menjag ska inre sticka under stol med 
att jag gillar mörka karlar. ... Ser 
verkligenfram mot att få veta lite om 
Dig och Ditt liv och du, g!öm inte ett 
aktuellt foto som naturligtvis 
returneras om du vill. 
9904-04 

18-llrig, snygg kille i Sthlm söker 
andra unga killar (18-24 år) för 
vänskap eller mer. Skicka gärna foto. 
Vi hörs. Kram. 
9904-05 

GÖTEBORG 
En kille på snart 32 dr söker en annan 
kille på 20 år och uppåt för ett 
förhållande och att dela livet med. 
Seriösa svar. 
9904-06 

Har du frågor 
oin hiv? 

Vänd dig till oss med 
dina frågor och funderingar. 
Du är anonym och samtalet 
kostar bara en markering. 

~i ger dig den tid du behöver. 
Ring 020-78 44 40 . 

Det finns inga dumma f rågor. 

. . 

\ .· .--·· .. · . 
l ' ... . .. . 

' · 

STOCKROLM 
38-årig man, musikalisk och kreativ 
söker efter likasinnade män, svenska 
eller utländska och träffas som vänner 
eller mer. 
9904-07 

Hästkille söker andra /,:illar, 25-40 dr 
som har hästar som hobby. Bra om du 
gillar Arabiska fullblod, eller inte har 
något emot dem. Jag är 36 år, passiv i 
sängen (ej fjollig), därför söker jag 
aktiva killar. Jag är glad, öppen och 
har gott om humor. 
9904-08 

Maskulin, smal, gift bs-kille, 53 dr från 
Uddevalla söker äldre eller yngre, 
trygg och diskret hs- bs kompis från 
västsverige. 
9904-09 

Kille, 33, mellansverige. Är en varm, 
ömsint person med kristen livssyn. 
Intressen: Musik, barn, djur, motion. 
Ser ok ut, 187179. Söker en ärlig vän 

för längre relation under 35 år. Gärna 
foto. 
9904-10 

STHLMIHELA LANDET 
28-årig kille söker kille i åldern J 8-30. 
Mina intressen: Film, musik, mode, 
resor, kultur, m. m. Gillar alla sorters 
människor, leva livet. Tel. nr. får snabbt 
svar. Vi höres. Kram. 
9904-11 

Dig långe, mörke kille med stora fötter, 
20-50 år villjag ha kontakt med. 
Gärna jeans-läder-svarta boors eller 
kostym, vit skjorta-slips. Slick, sug. 
Lite perverst, kanske? Friskt och 
säkert. Även "brylkrämskillar" eller 
annan mask. fetischism. Västra Sverige 
helst. 
9904-12 

NÖSKÅNE 
Kille, 30/168/62, mörkhårig och med 
fördelaJ..:tigt utseende söker kille, 25-35 
år. Du ska tro på tvåsamhet, vara 

POSITHIVA GRUPPEN~ 
POI; IiQMO.CXHIISElCIJ(Wt,MÅNISVOICf: .~ 

Magnus LadulAsgatan 8, telefon: 08-720 19 60. 

Trygghet & Kompetens 

Folktandvården 

Sängen är den naturliga samlingsplatsen för Andreas umgänge. Då får den oc!<så kosta, 
han har valt en robust säng i järn från DIS. Sänglinnet speciellt uppsytt för att passa. 
Husse från NK. Kondomer & glidmedel? l banankartongen under sängen. från RFSLs hivkansli 
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VIDEOSHOPEN 
besök vdr 

INTERNETBUTIK 
www. videoshopen.nu 

VI HAR Å. VEN STOR 
SORTERING AV GAYFILM 

I VÅR BUTIK FÖR 
UTHYRNING-VISNING 

Gamla Tuvevägen l O, Gbg 
Tel: 031 - 50 80 55 

10.00-23.00 Sön 12.00-23.00 

CHRIS' FntMS 
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 

OK - 2800 L YNGBY DANMARK 
TEL + 45 45 93 54 30 
FAX+ 45 45 93 92 ZS 

tlOtlSlO!., 
''t\\.\.BE"OI 

U1"1ttft\tlG 
.reuall: 

NYTORGSGATAN 21 
T-BANA MEDBORGARPIATSEN SÖDER 

ÖPPET MANDAG-TORSDAG 11-22 
FRE 11-20 LÖR 12-18 SÖN 14-19 

TELEFON 08-643 79 50 

a man can~ tJeauM ,~ 
NOtffTOP 
Nice Cruislng and real cozy 
sneaking befween mixed 
rooms and cabins. 

CUM AND GET ff !!!!! o,.,. 10.00-o6.00 
••• yca call! 

Berlin 76 l Svensk video 
Luntmakar atan 76 
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www.heta l i n j en .c o m 
. 08- 50 30 60 00 

031-755 60 00 
040 - 699 60 00 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

övriga landet ring 
nummerupplysningen 

QX-0299 

Killar! ett annorlunda 
sätt att träffa killar! 

HOMOPHONE 
0712-88888 

~~behöver inte kosta mer! 
stockhol m 

Träffas nu! 
chat.lovepower.com 

NY SEX CHAT! 
28 • 

RFSL:s 

Gay __ ·_-~· 
0712-906 

MUlTIVIDEOKABINER 
60:- DYGNET RUNT 

·Sunday to Tuesday 12 am. to 12 pm. 
Wednesday to Saturday 12 am. to 6 am 

Urklippt annons = 30% per entre 
www . ix. n u/man hatta n 

Gay 
e to one 

0606 

STANS __ (~~~~~c.f.frt!) 

POPULARSTE 
NON-SIOP! 
HAR NYAÖPPETTIDER 

=12-06 
~12-o& 

NT 



pålitlig, ärlig och vill träffa någon for 
seriös vänslwp eller forhållande. 
Hemmakvällar och strövtåg i naturen 
bör stå din hjärta nära. 
9904-13 

GBGIHELA LANDET 
Jag man, medelålders söker andra hs
mänlkillar for vänslwp, träffar och ev. 
förhållanden. Jag är välu[bildad, 
trevligt yttre och inre, har humor och 
gillar mycket inom erotikens värld. 
9904-14 

STOCKHOLM 
Var finns du? Du som är lugn, ärlig 
och kärleksfull? Jag som letar är 23 
år, lite kraftig, ( J85!95), oerfaren kille. 
Jag vet också att du lwn ge mig ömhet, 
värme och trygghet, men jag vet inte 
var du finns någonstans, så ge dig till 
känna. 
9904-15 

SYDSVER1GEIEVERYWHERE 
Nyfiken, snart 25, med en fot på jorden 
& en i rymden, snygg, smal, men 
otränad, brunögd söker trogen kille, 
J8-30 år som är generös, stabil, snygg 
och intresserad av musik. Din stil är 
mer street än ''fin" och musiksmaken 
gärna underground. Pop-disca-fjollor 
undanbedes. 
9904-16 

UPPSALA 
Slank och blond hs, 190/69 söker en 
kille, 20-35 år. Intresserad av sex, 
filosofi och film. Diskussionsglad och 
öppen for det främmande. 
9904-17 

H s, hiv+ söker al..'tiva, gärna 
invandrarefor sköna stunder. Är 35 år 
och passiv. 
9904-18 

Jag tänder på män i gummi; 
vadarstövlar, gasmasker, regnjackor, 
overaller, dylwrutrustning, 
brandmansgrejor. Finns det någon kille 
som gillar samma eller dyker och 
hjälper mig att ta sista steget till 
dykkursen? Gillar o/i/w aktiviteter i 
full utrustning. Även god kompiskap 
utan sex, med snack om grejor, 
dykning. Är 47, lång, smal. 
9904-19 

GÖTEBORG 
Sökes: 45-60 års man med aptit på sex 
ofta, välutr, frisk, smärt med hårig 
kropp. Jag själv äldre, smärt, 160, vi!..'t 
60, renlig och frisk. Sex-vänner ger 
och tar. 
9904-20 

GÖTEBORG 
Jag söker en mycket välutr kille/man 
med stor aptit på sex. Jag är lång, 
smal, välutr, ser bra ut och är kåt. Din 
nationalitet spelar ingen roll, bara du 
är kåt och gillar att knulla. JOO% 
diskr. Du kommer inte att ångra dig. 
9904-21 

SÖDRA NORRLAND 
Mogen, egenforetagare önskar kontakt 
med kille, 18-30 år. Öppen for: 
Vänskap, sex eller far/son förhållande. 
Gärnafotosvar. 
9904-22 

GÄ VLEIMELIANSVER1GE 
Hej! Här är jag - en mogen 
medelålders kille som längtar efter en 
snäll, öm, trofast vän. Är aktiv, 
bestämmande, kärleksfull. Gillar smek, 
sug, slick. Säner du värde på ärlighet, 
trofasthet, öppenhet? Vill du bli 
ompysslad av en romantisk, kåt kille? I 
så fall: SKRN! Svar garanteras. 

Kram! 
9904-23 

Jag är en b s-man på 55 år o J 75 cm 
men något övervi!..'tig. Önskar kontakt 
med en kille J 8 år och uppåt. Mina 
intressen är mina katter och 
kolonilotten, och dig forstås. Jag bor i 
Stockholm och är förtidspensionär. 
9904-201 

STOCKHOLM 
Maskulin, bs-kille, 39 år söker andra 
hetero-, bs-mänlkillar för kravlös sex. 
Diskretion-hedersak. Tränar seriöst 3 
gånger/vecka men ett par öl på puben 
skadar inte. Kom igen och svara idag. 
9904-202 

V ÄSTKVSTENIGBG 
Ärlig och fräsch, tnaskulin, blond, bs
l..ille, 35 år saknar dig kille, 25-35 år 
för vänslwp och gemensam aktivitet; 
resa, fjällvandra eller skidåkning. 
Seriöst och diskret. 
9904-203 

ÖVER GRÄNSER 

ESTIAND 
3J y. o. gay-guy, good-looking from 
Tallin is tookingfor goodfriends in 
Stockholm. 
9904-401 

ARGENTINA 
Passive, gay man, 471179170 is Iaoking 

for Swedish friends. I enjoy Long 
walks, tennis, dancing, books and 
animals. No drugs, smol..ing or 
addictions. Please write in English, 
fralian or Spanish. 
9904-402 

CVBA 
Chica cubana, 34/J65/60, !ez blanca, 
pelo neg ro corto, ojas pardos, muy 
alegre, gusta de musica, lectura, la 
playa y escribir. Desea tener 
correspondencia con shicas de 30 a 
45 anos, para intercambio de amistad 
y posible relaci6n serfa. 
9904-403 

GRATIS 

KONTAKT 

GRATIS 

CHAT 

www.qx.se 

QX Kontaktservice 
({) 0712-90 100 -En enkel och träffsäker kontaktförmedling! 

Ann<l!N:n som du ringer in puhli.:eras i kommande nummer a\' Q:\. 
ide annons.:r som kommer in !'öre den 15:el 

\'iii Ju lyssna od1 d kr J..ansJ..e "ara pa en annons sa ring n.:h knappa in den 
fyrsiffrig'\ signatur snm du hillarunder \<u:ic annons. sa far Ju en riist till 

annnn~cn! i\lyck~l nöje! 

. ' 
Hej. Blyg ~ej söker likasinnad. Tycker 
om böcker, konst och David Bowie. Det 
vore roligt att brevväxla och utbyta 
tankar och s småningom kan vi kanske 
också bli kompisar. Hälsningar från 
brevvän. 
Kod 2562 

VÄNNER 
Hej, jag är en kille på 22 år. Jag söker en 
annan kille på högst 22 år och man kan 
väl säga att jag är ganska oerfaren, men 

längtar efter någon att tänka på och 
anförtro mig till . Jag är 1,78 lång, väger 
65 kilo och bar blå ögon och ganska 
mörkt hår. Låter det intressant så hör av 
dig. 
Kod 3833 

Hej, jag är en kille på 21 år från 
Göteborg. Jag söker en ung, snygg, 
fräsch och vältränad kille. Hör av dig. 
Kod 8790 

Snäll och vänlig 26-årig mulatt-pojke 
som lider av panikångest söker en seriös 
tvillingsjäl mellan 20 och 35 som har 
musik, film och språk som intresse. Du 
bör ha ett trist liv som jag och söker en 
djup vänskap och det är bra om du talar 
finska och bor i Stockholm. Hör av dig. 
Kod 5907 

HETASTE 
GAYDATEN 

Malmö. 9:60 Kr/min. 

Hej, jag är en 48 årig man. Söker 
kontakt här i Stockholm med en man i 
35-40 års åldern. Hör av dig. 
Kod 2550 

Ung, fiiisch kille i Stockholm här. Blond, 
lång, smal. Söker andra fräscha killar 
under 30 i innerstaden. Hör av er. 
Kod 9696 

Muskulös kille i Stockholm, 1.97 cm 
lång, l 07 kilo tung och 54 år. Jag vill 
träffa en muskulös eller mycket 
vältränad kille. Ålder oväsentlig. Jag ser 
ganska bra ut, men välutrustad. Har 
allmänna intressen förutom 
styrketräning. 
Kod 7950 

Ung, smärt, olydig kille i behov av en 
faders kärleksfulla omhändertagande och 
handfasta omvårdnad sökes av grånad 
man från Stockholm. 
Kod 9792 

Oerfaren. lite kraftig passiv blöjpojke på 
25 år i Stockholm, söker en aktiv 
storväxt man runt 50 år som tycker om 
att fostra en olydig pojke på l>aken och 
leka med dildos. Berätta också vad du 
själv tycker om att göra. 
Kod 7692 

r-------------------~ 

Har du gonorre? 
Ibland vet man inte ens om att 
man bär på den smittsamma 
bakterien. Genom att snabbt 
behandla gonorre minskar 
man risken också for hiv. 

Tack och lov är gonorn! en ganska 
ovanlig och förhållandevis harmlös 

könssjukdom. Järnförr med för ca tio 
år sedan är sjukdomen nästan utro
tad. Ändå händer det arr man kan f3. 

den. Och det verkar bli vanligare. 

1997 fick 54 killar som har sex med 

killar gonorre hemma i Sverige eller 
utomlands. 

Bakterien sprids när slemhinnor 
kommer i komakt med varandra, så 

det säger sig självt att smirran lätt 
sprider sig om man har osJ...')'ddad 
oral-, anal- eller vaginalsex. 

Halsflussliknande 
symptom 

Conorreinfektionen hos killar kan 

smitta från och sätta sig på tre stäl
len: urinröret, halsen eller ändtar

men. Vanligast är att den sätter sig 
ihalsen, och då f3.r man ibland hals

flussliknande symtom. Värre är det 

om infektionen sätter sig i urinröret. 
Då kan symtomen ofta börja med

att det svider när man kissar, och 
fortsätta med flytningar som luktar 

illaoch ibland innehåller blod. 

Mer moftaglig för hiv 

Uröver att det kan vara obehagligt 
med dessa symtom är det viktigt att
behandla en misstänkt go n orre av ett 

helt annat skäl: om man har en köns

infektion är man nämligen mer mot
taglig för virus, som hiv till exem

pel. Det blir också lärrare arr man 
smittar andra med virus som man 
själv bär på. 

En obehandlad gonorre kan läka 
ut av sig själv efter några månader, 

men den kan också leda till inflam

mationer i ögonen eller testiklarna. 
Gå därför och testa dig om du miss

ränker att du har f3.tt gonorre. Tala 

om att du har sex med killar, så att 

doktorn också rar prover i hals och 
ändtarm. 

Enkelt att bota 

Om läkaren misstänker att det är 

gonorre, f3.r du snabbt anribiotik~ 
som botar på några dagar. Du blir 

också uppmanad att ta komakt med 
dem du haft sex med på senaste ti

den, så att de också kan testa sig och 

f3. behandling om det behövs. 

Tänk på att vissa in re f3.r några 
symtom alls, men ändå kan vara 

snuttsam ma. 

All behandling av gonorre är gratis. 

• 

Vill du veta mer om homo/bisexualitet, 
säkrare sex eller hiv? 

RFSL Rådgivningen Stockholm .... .... . 08·736 02 lO 
RFSL Rödgivningen Göteborg ........ 031-71 1 01 33 
RFSL Rådgivningen Skåne ............. 040-611 99 50 

Säkrare sex på internat: http://www.rfsl.se/safe6 

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

"Bestseller'n" 
POWERDRIVER. Filmen som 
slog försäljningsrekord på bara 

ngr dagar.. . Passa på nu . 
Endast: 199:-

Ett "Erotiskt mästerverk" är min 
enda kommentar till denna High

Class production av proffset. 
PETER ELSEN. Pris: 299:-

M&D 
Box 5070, 194 05 Upplands Väsby 

Tel: 08 594 70 2 l O, Fax : 08 594 702 11 

Nrunn~------------------------
Adres~s~------------------------
Postnr/ort 

Karlstad 
Kalmar 071H7462 

0712-67463 
i Box 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 

D = Tillbehörs 

Katalog 
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Från Ab Fab till O-kändisar! 
Hur gay var egentligen 90-taletP 

Hur gay känns nittiotalet? Vad var typiskt för vårt decennium? Vad hände? 
Vad hände inte? Kisschocker, Ecce Homo och DJ-groupies. Homogen, poppers 

och läppstiftslesbianer. Unisexdofter, partnerskap och .. millennieångest ... 

ABFAB 
Vi älskade dem, Patsy, 
Edina, Saffron, 

Bubbles ... Äntligen en TV-serie 
om avundsvärt bedagade kvinnor 
som vi kunde identifiera oss med. 
Lights, models, guestlists .... names, 
names, names .... just do you best 
darling .... 

Mer A: Adoption 

ENJAMIN OF SWEDEN 
"Jag vill också vara med i 
TV". Att vara wannabe är 

inte längre något att skämmas 
över. 
Att vara "kändis" är plötsligt ett 
yrke i sig och vi har massor av an
sikten som är kända utan att en 
enda människa minns riktigt var
for. Don & Angelique, Benja
min, Vladimir, Anna Book, 
Johanna Lind, Sigrid Åhs, 
XLNT Marc, Bruno Wintzell, 
Michaela De La Cour, Ted 
Åström, Camilla Henemark. .. 
Ingen skäms heller for att forsöka 
hålla sig kvar i rampljuset genom 
att "träda fram" och "tala ut" i 
kvällspressen och ställa upp i 
Renees program. Det slutgiltiga 
lågvattenmärket blir att ställa 
upp i Ringo-reklamen. 

Mer B: Billydockorna, Bortgångar 
- det blev ett tungt 90-tal. 

Prinsessan Diana. Versace. 
Freddie Mercury. Ernst-Hugo. 

Frank Sinatra. Ted Gärdestad. 
Denniz Pop ..• 

KONE 
Unisex. Androgynt. Det 
som skulle locka med det 

"det bästa från båda könen" blev 
bara könlöst, varken eller. Dessu
tom luktar parfymen som vilket 
rengöringsmedel som helst. 

ET ÄR LUGNT, VI 
K9MMER IN, JAG 
KANNER VAKTEN 

När klubbkonceptet i betydelsen 
"häftigt uteställe som man kan dö
da för att komma in på" kom (med 
Vegas) kändes det nytt och spän
nande. Det var coolt att vara 
klubbkid. Idag kan vilken sunkig 
forortspizzeria som helst köra 
Ledin-covers på fredagar och kal
la det "klubb" utan att skämmas. 
Vem vill vara klubbkid idag? 

Mer D: Dana International, 
DJ:n blev affischnamn, 

DJ-groupies. 

CCEHOMO 
En av 90-talets viktigaste 
homohändelser. Elisabeth 

Ohlsons utställning skakade om 
hela Sverige, tvingade alla inklu
sive ärkebiskopen att ta ställning, 
upprörde och forforde. Precis som 
konst ska göra. 

Mer E: Energidryck, EuroPride 

FAGHAGS 
"Aååå alla bögar är så himla 
snygga", "Gayställen är helt 

enkelt roligast" och "bögar är så 
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Här har du ditt nittiotal från A till O. 

fina människor" piper de fortjust 
och vi forstår inte alls vad de fått 
det ifrån. Men vi älskar våra tjej
kompisar som troget foljer med 
oss till Patricia varje söndag. De 
forsäkrar på befallning att vi är 
snyggast på stället, att-vi dansar 
jättefint och att han med stort H 
tittar på oss hela tiden när vi inte 
ser. Därfor klarar vi oss inte utan 
dem. Sedan kan vi gråta tillsam
mans på måndagar över att vi ald
rig träffar några killar. Och bort
ser smidigt från att det kanske in
te är så konstigt att HON aldrig 
träffar nån. 
Mer F: Fucking Åmål - filmen som 
av recensenter kallades en gullig 

film om ung kvinnlig vänskap ... 

ÅR DU PÅ SPORTS 
CLUB ELLER 
NAUTILUS? 

Visserligen var fitnesstrenden to
tal redan på 80-talet men i bör
jan av 90-talet kom hela vågen 
av tjejer som var minst lika 
vältränade som vilken manlig 
actionhjälte som helst: Blon
de Ambition-versionen av 
Madonna, Linda Hamil
ton i Terminator 2, Ange
la Bassett i "What's lo
ve got to do with i t?". 
Dessutom blev gaykul
turens mansideal 
mainstream i och 
med Schenken
bergs mage och 
Calvin Klein-an
nonsema. Och kil
larna fick tvättbrä
deångest. Träningsnarko
mani blev en motsvarighet till 
anorexia. 

Mer G: Grunge, Gay Games, Gala, 
Girl Power, G-punkt (på killar) 

IV 
Ingen orkar riktigt längre 
prata om det. Och vi har 

uppfunnit en lögn att tränga bort 
ångesten med: "Ja men om man 
får det är det inte hela världen det 
är som diabetes typ bara ta lite pil
ler så blir man aldrig sjuk det är 
ingen fara". Maniskt 
mässande med re
peat-knappen 
intryckt och 
fastspikad. 
På EuroPrides 
fråga om intres
se forHIV & 
AIDS svarade 
5 % av bögar och 
lesbiska "väldigt 
mycket". 26% 
svarade "inte 
alls". 
Mer H: Hallååå (år

tiondets kanske 
mesta fjol/ut-

tryck), Homo
gruppen i riksda

gen, Hete
robög, Hus1., 

H&M-re
klamen. 

I RONI 
Kräkdrivande uttryck som "Ge
neration X" och "den ironiska 

generationen" blev vedertagna. In
gen fick mena allvar. Om man var 
ironisk visste man något som 
andra inte·visste. Ironin blev ett 
säkert kort - något att 
gömma sig bakom när 
man inte visste vad som 
var "rätt"- hade man 
"fel" antogs man vara 
ironisk. Bögarna ha
kade glatt 
på -

for vilka är bättre på sarkastiska 
kommentarer? Vilka kan kitsch 
bättre? Hipp hipp hurra for 
Henrik Schyffert. 

Mer 1: lndiepop 

A! 
Partnerskapslagen kom och 
bögar och flator kunde änt-

ligen säga "Ja" till varandra. 

Och det gjorde vi. Jonas och 
Mark. Eva och Efva. Pekka och 
Erik. I slutet av 1997 hade 636 
par ingått partnerskap. 

KOM IGEN DÅ, BARA 
EN E, VAR INTE SÅ 
BORING 

Droger blev plötsligt coolt igen. 
LSD fanns på allas läppar, 
E i var mans mun. Pop
pers gick från olagligt till 
lagligt till olagligt tilllag-

ligt igen. Alla ville prova. 
Ingen var for gammal for att 
börja. "Heroin chic" blev ett 
ideal. Att knarka var inget 
for olyckliga utstötta själar, 

vem som helst kunde 
låtsassmussla med ett 
litet kuvert på toaletten 
och fick plötsligt en 
massa nya vänner. 
Kvällstidningarn11 

spädde på myten med 
andlösa slp-iverier om 

Jannike och "det vackra 
folkets drog", "innedro

gen", "sexdrogen", "porrdro
gen" .... klart som fan att 

man ville prova. 
Mer K: Kommunikation 

(mobil, fax, nummerpresenta
tör, e-mail, chat, svarare) 

kondomer, kabel-TV 

IPSTICK LESBIANS 
När bögar blivit så välan
passade att de inte längre 

var lika spännande kom nästa 
chock for det "normala" samhället 
- lesbianer som var snygga! Som 
uppenbarligen INTE blivit lesbis
ka for att de inte kunde få en man. 
Som var kvinnor. Antagligen ald
rig hade snusat i hela sitt liv. De 
till och med sminkade sig. 

ILLENNIESKIFTE 
Årtusendets mest uttja
tade ord. Snart syno-

nymt med "antiklimax". 

"Bla bla allt kommer att paja på 
tolvslaget bla bla datachipen kla
rar inte b la b la världen går under, 
allt störtar, kolsvart överallt, 
micron funkar inte bla bla millen
nieångest världen snurrar allt for
tare b la b la vad ska du göra på 
nyårsafton bla bla säger man år 
tvåtusen eller tjugohundra bla bla 
årtusendets sista .. . " gäsp gäsp. 

Mer M: Madonna 
(fortfarande, alltid) 

N ISCHAD MUSIK 
Det går liksom inte att säga 
vilken musik man gillar 

längre. Drum 'n' bass, Detroit, ga
rage, happy hardcore, hardstep, 
du b .... det finns en uppsjö a.;, mu
sikstilar som ständigt blandas upp 
med varandra och vem vet egentli
gen vad som är vad? När en massa 
"nya stilar" ofta består av en enda 
skiva? Bögar vill så gäma ha koll, 
vi vill så gäma lyssna på det som 
är creddigt och vi forsöker verkli
gen hålla reda på vad vår "favorit
DJ" egentligen spelar, men när det 
kommer till kritan är det fortfa
rande Kylie & Co som får oss att 
tjuta av glädje klockan halv fem 
på morgonen. Och favorit-DJ är 
egentligen den som kan skriva 
upp flest på gästlistan. 

ROA D~~ I~TE, MIN 
POJKVANAR 
BORTREST 

Otrohet var inte bara ett ämne 
som diskuterades i varenda tid
ning från Vecko-Revyns "stor 
special" till Expressens löpsedlar. 
Gayvärldens alla "öppet forhållan
de"-forespråkare minskade i antal 
ju mer accepterade vi blev. Ju lät
tare det blev att leva öppet desto 
mer kunde vi erkänna att vi läng
tade efter samma sak som vem 
som helst - att ha nån att käka 
frukost med på morgonen. 

Mer O: Outing 



A TRICIA 
· Idag är det svårt att tänka 
sig ett Stockholm utan :tjall

jollen. Alldeles i början av vårt 90-
tallade båten ut landgången for 
bögar och flator. Fjollhak kommer 
och går, Patricia består. 

Mer P: Pojkband, Petting, 
Parmiddagar, Pierclng, Pride 

Q ~aha, men kom på nåt 
bättre själv på Q då. Första 

numret av QX kom ut i oktober 
1995 och det här numret du håller 
i just nu är det 43:e. 
Och vi älskar er - nästan lika 
mycket som ni älskar oss! 

ETRO 
Vad hände egentligen med 
nittiotalet? Retromode, 

nostalgitrippar, återutgivningar, 
tillbakablickar, samlingsplattor, 
repriser, comebacker, pastischer, 
tillbaka till ... Allt- musiken, fil
mema, modet och inredningen, till 
och med livvstilar, blev en enda 
sörja av nyversioner och sjuttiota
let hann komma tillbaka både två 
och tre gånger (ABBA, platåskor, 
utsvängda jeans, lavalampan). För 
att inte tala om åttiotalsnostalgin 
som började skölja i ånge~tvågor 
över oss redan -96. 

Mer R: Reporter (tidningen), 
Ricki Lake 

SÅPA 
Alla såpor skulle plötsligt 
ha ett homo som extra 

spännande krydda (Tre Kronor, 
Skilda Världar, Vita Lögner, Mel
rose Place, Rederiet mfl. mfl.). 
Smart på många sätt: Bögama 
har alltid gillat såpa utan att 
skämmas. De straighta tittama 
blir kittlade. Såpan får lite poli
tisk korrekthet. Mossiga intriger 
kändes plötsligt fräscha när det 
handlade om (flämt!) två tjejer el
ler två killar som suktade och trå
nade. Hittills är det dock bara 

Micki i Rederiet som har haft nå
got slags sexliv bland bögama - i 
Vita Lögner och Tre Kronor däre
mot lyckas tjejema forfora va
randra på löpande band. 

Mer S: Sthlm Goes Gay, Silikon 

TREND 
På 90-talet fick vi plötsligt 
höra att det var trendigt att 

vara gay. Alla B- och C-kändisar 
talade ut om sin "bisexualitet" for 
att höja sitt marknadsvärde. Re
klamen spelade på homoerotik och 
"gay" var ämnet for varenda livs
stilsreportage och talkshow. Alla 
straighta ville ha ett äkta hårdho
mo i vänskapskretsen for att ver
ka spännande. Kanske var det en 
bra utveckling men till slut börjar 
hela hysterin kännas som att "ja, 
visst är det trendigt att vara gay, 
jag valde helt själv, jag valde mel
lan gay oeh piercad navel, det kän
des mest spännande, nästa säsong 
skajag nog vara transsexuell,jag 
vill nog det". 

Mer T: Trainspotting, Tatueringar 

U 
RIN 
80-talets Okej-poster-pojke 
George Michael gick in på 

en urianar och ut från garderoben. 
Och hanterade efterfoljande skan
dal på ett foredömligt sätt. Samti
digt tillät han sig själv att äntli
gen bli lite kul efter år av preten
tiös attityd och for många svulsti
ga ballader. 
Kisschock på kisschock skakade 
vårt decennium. Mitt i kvällsma
ten framfor Skilda Världar plåga
des vi med reklamfilmstanter som 
lyriskt berättade om sina inkonti
nensskydd. Vem av Leila K och 
Gudrun använder Attends? 
Kanske den som skrattar mest. 

Mer U: Utvik, UFF, UFO, 
Ursäkta mig! ( fjolluttryck 2) 

V ÄNSTERVRIDET 
90-talet var årtiondet då vi 
till slut tappade tron på allt 

som hade med politik att göra. Allt 
var bara ljug. Alla sa samma sak. 
Partiema slutade forsöka värva 
medlemmar genom ideologier och 
fiskade röster genom att lova de 
bästa lösningama i de frågor som 
fick mest uppmärksamhet for till
fallet. Mot slutet av vårt årtionde 
gör dock vänstem en rejäl upp
ryckning. VPK tar bort K:t och 
Gudrun Schyman blir politikens 
svar på Patsy. Mer än 50% av fia
tama röstar på vänsterpartiet. 

Mer V: Viagra, Videoklubbar, VIP 

W= met. Cyber. Den vir
tuella verkligheten. IT. 

Informationssamhället. Chat. Alla 
har en hemsida. Bill Gates är 
Gud. Datanördama har framtiden 
for sig. 51% av bögama och 34% av 
fiatama har forsett sig med ett 
modem. 70% av bögama har per
sonlig e-mailadress, 58% av flator
na, och si.ffroma har säkerligen 
ökat sedan undersökningen gjor
des (i augusti forra året). 

XX 
Porren "letade sej in i våra 
vardagsrum" genom Inter-

net och betaltevekanaler och mo
ral panik utbröt. Ylva Maria 
Thompson blev älskad och hatad. 
Total forvirring uppstod: Å ena si
dan fanns de som använde porren 
som en universell sy.ndabock for 
all kvinnomisshandel, alla våld
täkter, all kvinnofomedring och 
alla män som kallade kvinnor for 
horor. Å andra sidan fanns de som 
tyckte att ett utvik kunde vara "fe
ministiskt" och att porren var 
minst lika mansfomedrande. 

Mer X: X-pojk/flickvänner, 
Xylitol, Arkiv X 

Y NGRE! 
Det var inte bara det att vi 
ville se y.ngre ut. Vi började 

bete oss som bam också. Babydall
modet kom i en kaskad av baby-

tar med hamsliga 
tryck. Grupper som 
Aqua,Spice 
Girls, Dr. Bom
bay och de hemska 
Smurfhits-skivor
na sålde guld och 
guld igen. Vuxna män
niskor samlade på Star 
Wars-prylar och Barbie. I 
brist på andra samtalsämnen 
kunde man sucka lyriskt över hur 
bra bamprogram som visades när 
vi var små (Fem myror. .. , Dr. 
Snuggles, Professor Balthazar, Lo
ranga Mazarin och Dartanjang, 
det var riktiga bamprogram det) 
och alla gnällde mysrysande över 
hur Staffan Westerberg och 
hans Vilse i Pannkakan forstört 
deras bamdom ("Aåå minns du 
Storpotäten?"). 

Z Z mogen var det forsta och 
enda svenska gayprogram

met hittills. Det var delade me
ningar om kvaliten. Men det gjor
des. Och tittades på. Av massor av 
människor. 

A
O NGEST 

Något hände på 90-talet. 
Det blev okej att må dåligt. 

Det blev till och med något att po
sera med. 80-talets "frisk och 
fräsch med fräck framåtanda" -ide
al ersattes av Prozac-knaprande. 
"Titta hur mager jag är, jag mår så 
dåligt, jag kan inte äta, olycklig 
barndom, jag klär mig i svart, jag 
solar inte, aldrig någonsin, jag är 
svart runt ögonen, jag äter Prozac, 
jag söker mig själv, allt är me
ningslöst". Alla ville må dåligt och 
ingen orkade bry sig om dem med 
äkta ångest. 

•• 
AKTA 

För att dämpa ångesten 
sökte vi efter det "äkta" och 

"jordnära". Vi sökte sanningen i 
primitiva kulturer. Vi grävde i oss 
själva. Vi använde eco-cotton, na
turprodukter, oblekta och nedbryt
bara, ej djurtestade. Vi läste filoso
fi och forsökte gå till botten. Vi såg 
igenom det falska och ytliga. Allt 
kul var fel. Bondromantik var äk
ta. 

•• •• 

Mer Ä: Ätstörningar, 
Ä ventyrsresor 

O
·KANDISAR 
Sophie Uppvik blev lesb
hjältinna. Seii.orita Polis

Melin blev idol. Alla ville frivilligt 
åka ut på en gudsforgäten ö och 
käka råtta. Det kanske mest hata
de och omdiskuterade program
met i SVT's historia blev folkkärt 
och hyllat när folk insåg att det 
var bra underhållning. Och kväll
spressen hakade på- från skan
dalreportagen om hur Expedition: 
Robinson drivit någon till själv
mord till hemma hos-reportage 
hos Birgitta. Berman låtsades 
vara gay och ingen blev lyckligare 
av det. Alla blev de kändisar med 
bäst-fore-datum .. . lOO% ö-kändi
sar! 

Av Mats Strandberg 

Fotnot: Siffrorna kommer från 
enkätundersökningen som gjordes 

under Stockholm EuroPride 
1.998 och baserar sig på 4378 

inlämnade svar. 
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