


H Ä R F l N N S 
STOCKHOLM: Diesel, Kungsg. 3, 
Palladium, Kungsg. 65, Gino, Bir
ger Jarlsg. 27, Jus, Birger Jarlsg. 22, 
Gul & Blå, Norrlandsg.25, 
Com, Birgerjarlspassagen, Husl, 
Sveav. 57, MegastoreiNK Huset, 
Hamng., Megastore/Pub, Drott
ningg., Delicious, Tegnerg. l, OZ, 
St. Eriksg. 63, Gamla Stans Bryg
geri/Tullhus 2, Skeppsbron, Boy 
Bar, Herkulesg. 11,Patricia, 
Stadsgårdsk. 152, Donnas Dee
lite/ X-trakt, Gamla Brog. 46, 
Tempel Bar, Agneg., Bitch 

Girl Club, Kolingsborg, 
Dockland, Kvarnholmsv. 
39, Honky Dory, Lunt
makarg. 15, Disc, Malm

skillnadsg. 45, Salong 
Tidlös, Rådmansgatan 50, 
Olle & Marie, Birger 
Jarlsg. 6, Presspoint, 
Gallerian, Hamngatan. 

Zita, Birger Jarsg. 37, Kulturhu
set, Sergels Torg 3, Cafe Access, 
Kultur Huset, Konstig, Kultur Hu
set, Noaks Ark, Drottningg. 61, 
Kökspigan, Amaratentr., Secrets, 
Tuleg. 2, Nitty Gritty, Jakobs
bergsg. 11 & Stora Nyg. 15, Cafe 
Gul, Tjärhovsg. 3, Ellen, Kocksg. 
28, Pest, Östgötag. 39, Mitten, Sö
dermannag. 23, String, Nytorgsg. 
38, Velvet Video, Bondeg. 46, Coc
tail, Skåneg. 71, Intressant, Skå
neg. 51, Hannas Deli, Skåneg. 59, 
Hannas krog, Skåneg. 80 , Pet 
Sound, Skåneg. 53, Blå Lotus, Ka
tarina Bang. 21, Hermans Lilla 
Gröna, Katarina Bang. 17, Clark's 
Case Hornsg 68, Cafe Soda, Bell
mansg. 26, SLM, Wollmar Yxkullsg. 
18, The Muscle Academy, Björn
gårdsg. l, Posithiva Gruppen, 
Magnus Ladulåsg. 8, Läderverk
stan, Rosenlundsg. 30, Crime, Bor
garg. 6, BHUS, Vanadislunden, 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23, Fe
tish Shop, Frejg. 58, Basement, 
Bondeg.l, Revolt Shop, Nytorgsg. 
21a, Manhattan, Hantverkarg, 48, 
Bronx, Kocksg. 17, Soho Shop, 
Birger Jarlsg. 
GÖTEBORG: Touch-Hellman, 
Esperantopl. 7, Bacchus, Bell
mansg. 11, Fiorucci, Vallg., Cafe 
Vallgatan, Vallg., Sfrivhugget, 
Masthuggst, Barbarella, Fjärde 
Långg. 6, 

D E N l 
• 

Cue Club/ Sex, Kungstorget 9, 
Kompaniet, Kungsg., Salong It, i 
NK Huset, Plankton, Magasing. 8, 
Shock, City Passagen, Kallufsen, 
Nordhemsgatan 31, Cahjo Huset, 
Andra Långg. 3, Blue Video, Andra 
Långg. 32, Bengans, Stigbergst. l, 
Nyhavn Shop, Lilla Drottningg. 
3,VideoLook, Andra Långg. 16, 
PG-Väst, Nordhemsg. 50, Tattoo, 
Andra Långg. 24, Gay Hälsan. 
MALMÖ/SKÅNE: Indigo, Monbij
oug. 15, 4:an, Snapperups. 4, rox
bury, S. Förstadsg. 23, Taboo, Sö
dra Förstadsg., Bel Air, Noaks 
Ark, Söderg. 13, Rooseum, Gas
verksg. 22 och Cafe GAN, St Mår
tensg. 23 (Lund), Empire, Pålsg. l 
(HBG), Eros Center (HBG) 
KÖPENHAMN: Sebastian, Hys
kestrrede.lO, Geomarlix, Rådhus
strrede 4, Cruz Leather, Studies
trrede 29, Mter Dark, Studiestrrede 
10, Can Can!Why Not, Mikkel
bryggergade 11, Central Hjf<lrnet, 
Kattesundet 18, Cosy Bar, Studies
trrede 24, Masken Bar, Studiestrre
de 33, Men's Bar, Teglegårdsstr. 
UPPSALA: Skivbörsen, Svart
bäcksg. Tropes, Svartbäcksg., Ex
pert, Stora Torget, Musikörat, 
Drottningg., BK, Svava Gallerian, 
Salong Kjell, Timmermansg. The 
Red Onion, Kungsg., RFSL (Ag
da)., Svartbäcksg. 

RFSL-Rådgivningen Stockholm önskar ett ri_ktigt bra 1996! 

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

För unga 
Vinterläger den 26-28 januari! För dig mellan 16-25 anordnar vi ett läger 
utanför Stockholm från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Vi 
pratar om viktiga saker, gör kul grejer tillsammans och framför allt- skaffar 
nya kompisar. Platsantalet är begränsat. Kostnad endast 200:- kronor. 

Telefonjoursutbildning - anmälningstid pågår! I februari drar utbild
ningen till telefonjouren för ungdomar (BHUS-linjen) igång. Nya krafter 
behövs! Utbildningen är gratis, rolig och informativ. Ca trettio deltagare får 
plats. Kom med! 

Ring Jonas, 08-736 02 19, för anmälan eller information. Välkommen! 

För föräldrar till homosexuella 
Att upptäcka att man är homosexuell är kanske inte bara omvälvande för 
en själv, utan också för andra. Hur reagerar man som förälder t ex? Och 
varför? Första onsdagen i varje månad kll9.00 träffas föräldragruppen i 
Diana l tr, Sveavägen 59. Gruppen leds av kurator Heinz Spira. Där kan 
föräldrar få stöd och möjlighet att byta erfarenheter. Vill du veta mer? 
Ring 08-736 02 lO för information. Välkommen! 

För killar upp till 30 
Rådgivningen drar igång en utbildning för safe sex instructors i februari . 
Anmälningstid just nu! Vi söker dig som är framåt, har lätt att prata, har en 
positiv syn på sex och som vill göra något i kampen mot aids: Betalda uppdrag 
kan komma i fråga efter utbildning. Ringför att boka tid för en intervju, eller 
förattfåmerinformation. Jonas, 08-736 02 19. Välkommen! 

För videoklubbsbesökare 
RFSL-rådgivningen fortsätter sin distribution av kostnadsfria kondomeroch 
vattenbaserat glidmedel på vissa videoklubbar i Stockholm. Idag är fem 
klubbar med i projektet. Fler är på gång för att sprida budskapet: Använd 
kondom vid samlag - undvik att få sperma i munnen. Vill du prenumerera på 
kondomer hem i brevlådan? 
Ring då till Pär, 08-736 02 19. Välkommen! 
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För skolpersonal 
Ring och beställ vår nya broschyr om skolinformationsverksamheten! 
Tjugo nyutbildade skolinformatörer står redo att gå ut och informera under 
våren. Förra året mötte vi över 12.500 elever i Stockholms län med 
information om homosexualitet. Ring Ammi för information eller bok
ning, 08-736 02 19. Välkommen! 

För alla 
Kuratorer med tystnadsplikt. 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män och råd-givning 
per telefon. 
• Homo -och bisexualitet • HIV 
• Ensamhet • Relationer 
För tidsbeställning och information ring 
måndag - torsdag 9.00 - 16.00. 
Välkommen! Ann och Johan, 08-736 02 10. 

För äldre 
Äldreverksamheten för män rullar vidare med onsdagsträffar och stöd
verksamhet bl a. Ring Nisse, 08-20 90 20 för vidare information eller 
samtal,måndag-fredag8.00-l0.00säkrast. Välkonunen! 

Golden ladies träffas på torsdagseftermiddagar. Vi är kvinnor över 45 
som fikar, pratar och gör saker tillsammans på fritiden. Nya kvinnor varmt 
välkomna! Ring Ann, 08-7 36 02 l O för vidare information om gruppen, 
eller om du behöver någon att prata med. Välkommen! 

En Espaiiol 
Eres homosexual (gay o lesbiana) o bisexual. 
Y necesitas hablar con alguien en Espaiiol de: 
• Sexualidad (homosexualidad/bisexualidad) 
• VIH/SIDA, Sexo seguro 
• Matrimonio entre homosexuales, o compafiero 
• Relaci6n de parejas, etc 
Lunes a viemes horario de 10.00 - 16.00. 
iTe esperamos! Pablo, 08-736 02 19. 



OMSLAG 
Lasse Flinckman, Christer Lindarw och Nils Albert firar med 
dragshowgruppen After Dark 20 år på scenen. Från skumma 
källare till glamorösa scener. Peter Knutson tog bilden på de tre 
i deras repetitionslokal på Söder i Stockholm. 

4 VENTIL 
Förlorade barn i Gaultierkläder, homopolisers Internet- adres
ser, Indigo Girls nya CD, konstutställning i Uppsala, balett i 
Skåne, Melissa i fart, Nosferatu går igen, sexiga karlar, rakade 
pojkar. präster får spader Winterson i svensk översättning, allt 
för sexiga Fredar och Ester skriver böcker. För att inte tala om 
sommarens heta party i Köpenhamn och X.L .N.T Marc som 
bluffar. Allt detta och mer därtill på våra Ventil-sidor. 

l O LASSE LINDROTH 
Lasse Lindroth, alias Ali Hussein, lämnade kds i protest mot 
partiets syn på abortfrågor och homosexualitet. Annars är han 
en jävel på att häckla Jonas Gardell. För QX berättar han om 
hans före detta flickvänners förehavanden. 

12 STOCKHOLM 
En pigg krabat i lyxförpackning är hon - lngela Utterbäck som 
driver shopen Secrets. Minst lika pigga är dragshowarna Lola, 
Babette och Jurassic Divas; nu satsar de hårt och seriöst på att 
få ett bra resultat. Fem sidor med aktiviteter i jul, nyår och hela 
januari. Klubbskvaller som vanligt (vad sägs om klubbnamnet 
Trauma, för att inte tala om att det åter talas om Gossip) och en 
lista om vilka ställen som är öppna vilka kvällar. Dj Per Bjel
kenstedt skriver månadens tio i top-lista. 

l 7 lSIKT OCH QUEER 
Håkan Andersson skriver om vem det där med delat ansvar, 
hiv- positiv eller hiv-negativ. Vi plockar citat från kändisarnas 
tankar och åsikter. Och så skriver Ingrid Engarås om den nya 
dansmusiken i spalten Queerwaves. 

19 AFTER DARK 20 AR 
QX träffade Lasse Flinckman, Christer Lindarw och Nils Al
bert, de tre som varit med från starten av Sveriges mest fram
gångsrika dragshoware. Med hjälp av gamla och nya bilder be
rättar de om episoder under de 20 åren. 

22 GÖTEBORG 
Manu Seppänen kan inte sova på lördags, tisdags och torsdags
nätterna. Läs hans krönika så får ni veta varför. Januaris hän
delser och helgens fester i kalendariet. Och dessutom publicerar 
vi en guide över gayställen runt om i Sverige, organsiationer, 
klubbar och träffställen från Luleå till Växjö. 

24 SKANE 
Mon Bijou 40 carat firar ett år. En pigg verksamhet for de som 
tröttnat på discodunk och istället föredrar tryckare. Nordens al
la kandidater till Mr Leather Europe besökte Malmö i decem
ber. QX har kollat på de två pubkvällarna som arrangeras i den 
skånska huvudstaden. Kalendariet berättar om fester och akti
viteter i helgen och januari. Dessutom ger vi från detta nummer 
tips och information från Köpenhamn. 

27 RADANNONSER 
Kontaktannonser är inte bara kul att läsa - vem vet det kan slå 
gnistor om du vågar svara! Fem sidor radannonser där inte allt 
handlar om kärlek. Om du till exempel söker bostad, eller har 
ett rum att hyra ut är det här du ska titta. Dessutom börjar det 
bli fart på vårt telekontaktservice. Du hittar de senaste telean-
nonserna i detta nummer. · 

QX ÖNSKAR ALLA LÄSARE En GOn NYn ÅR. 
Presstopp för vårt februarinummer är den 15:e januari. 
Sänd information om aktiviteter for en gay och öppensinnad pu
blik till: QX, Box 17 218, 104 62 Stockholm. 
e-mail: qx@bahnhof.se. 

Kenneth Kvarnströms balett XXX har väckt stor uppmärksamhet i Frankrike och under turnim i Sverige med 
Riksteatern. l slutet av januari dansas XXX på Dansens Hus. 

Välkommen 1996 
J ag tycker om sånt som över

raskar. Typ när jag intet ont 
anande går Bondegatan upp 

och hör en äldre dam upprört sä
ga: "Jag vet att du inte är lesbisk, 
det är bara något du inpillar dig", 
och en yngre kvinnoröst svara: 
"Jag vet vad jag känner, mamma". 

När jag passerar porten där 
detta replikskifte utspelas, ser jag 
just mamma ta emot dottems 
budskap om sin förmåga att älska 
kvinnor. 

Jag vet inte varför det var så 
trevligt att höra och se detta pri
vata drama. Förmodligen var det 
mycket ångestfyllt för både mam
man och dottern, menjust att det
ta replikskifte utspelades inför öp
pen ridå- så att alla kunde höra 
var trevligt, i alla fall för mig. Det 
måste välligga någonting i att så
poperor är så populära. 

• Även om det numer är popu
lärt med mixade ställen (de hetas
te grabbarna från London suckar 
dock tungt när jag berättar att 
mix är inne i Sverige: "Herregud", 
himlar de, "sånt höll vi på med för 
5 år sedan"), så är det kul att de 
specialinriktade verksamheterna 
överlever och dessutom frodas. 
Olle, som QX delat lokal med un
der höste!l och som är engagerad i 
den internationella gaygruppen 
Out & About, säger med strålande 
ögon att utbudet har ökat rejält i 
Stockholm: dels då Out & About 
som gör det möjligt för svenskföd
da och invandrare att mötas under 
sociala former, och så klubben för 
nallebjörniga killar ''Viking Be-

ars", och "Happy, Singel and Gay" 
gruppen som träffas alla fredagar 
på en restaurang. Tre sociala 
verksamheter som inte är beroen
de av hög dansmusik. Äntligen 
släpper det för specialintressen 
och det som inte alltid behöver 
glittra och glimma. 

Annars är det showerna som 
gäller just nu. Jul och nyårssho
wer med dragshoware landet runt 
och med After Dark på Börsen. 
Det som gör mig glad är att alla 
satsar stenhårt. Just genom att 
satsa, blir det resultat. 

Förutom After Dark har Bitch 
Girl Club och tjejläderklubben 
Lash liksom Seniorgruppen i 
Stockholm och Mon Bijou 40 Carat 
i Malmö firat jubileum. Alla är de 
försök som permanentas eftersom 
de fyller nödvändiga behov. Låt er 
inspireras! 

• 1996 kommer homopolitiskt 
handla om kyrkans inställning. I 
Norge har statskyrkan tagit ett 
förbryllande beslut om homosexu
ella präster- det är nu accepterat 
att vara homo, men man får inte 
leva i partnerskap ... Vid Svenska 
Kyrkans kyrkomöte i sommar 
kommer homofrågan att bli cen
tral. I Göteborg har man redan 
fått en försmak på denna diskus
sion, där ett femtiotal präster nu
mera säger sig vara illojala med 
biskopen på grund av att han inte 
fördömt pastor Bengt Ingham
mars förbön för ett kristet homo
sexuellt kärlekspar. Ni som trodde 
att alla kristna drevs av kärleks
budskapet kommer få er en rejäl 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 
Telefon: 08-200536, 070-7658124 
E-mail: qx@bahnhofse 
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jon Voss 

tankeställare under tiden fram till 
kyrkomötet. 

En annan fråga som kommer 
diksuteras är hiv- politiken. En ut
värdering av smittskyddslagen 
skall göras. N u finns möjligheten 
att säga sin mening. Personligen 
förväntar jag mig att aids-organi
sationer, hi v-positivas grupper, lä
kare, anhöriga och andra engage
rade i kampen mot aids och diskri
minering av hi v-positiva tar till 
orda. De som nu inte tar tillfället i 
akt och trycker på, har ingen an
ledning att förvänta sig förtroende 
från vare sig "riskgrupper" eller 
hiv-positiva. 

• Den 30 noveip.ber blev lyck
ligtvis lugn i år. Men det betyder 
inte att rasismen och främlingsfi
entligheten försvunnit. Min för
hoppning är, nu när förbud mot 
nazistiska symboler diskuteras, 
att arbetet mot det rasistiska gif
tet inte blir en symbolfråga. Den 
hårdföra kärnan av nynazister är 
ett hot mot enskilda svenskar med 
invandrarbakgrund, homosexuel
la, judar, zigenare och politiskt en
gagerade. Men denna den hårdfö
ra kärnan kan kontrolleras med 
enkla metoder. Den avgörande fa
ran ligger inte i de perverterade 
nynazisterna, utan i vardagsrasis
men. Det är enkelt att förbjuda 
symboler, men det förändrar inte 
människors hat, åsikter och räds
lor. Rasism, antisemitism och ho
mofobi kan bara bekämpas genom 
att vanligt folk, politiker och kän
disar bryter tystnaden. 

Jon Voss 

Annonser: Erik Lagerström 08-200536, Johan Sjöholm 070-7722046. Annonser från 
Skåne/Danmark Roger Wilson 040-974968, Uppsala: Göran Eriksson 070-7913121 
Prenumeration kostar 180 kronor för 12 nummer inkom Sverige. Prenumeration Norden: 295:- (ekonomi
post), Europa 350:- (ekonomipost), Utom Europa 395:- (ekonomipost), 595:- (flygpost). Tidningen sänds i brunt 
kuvert. GLÖM EJ MEDDELA ÄNDRAD ADRESS. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i kalendarier. 
Qx ges ut av Polcop Ab, or g. nr: 556525-6897. Postgironummer: 15 24 17-2, Bankgiro: 5977-4950. 
Tryck: Norrtelje Tidning. Uppl'aga: 20 000. ISSN- nummer: 1401-1794 
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l~ i'i: l j i ALKOHOLMISSBRUK 
ORSAK TILL HIV-SMITTA 

A
lkoholmissbruk är en van
lig orsak till att en person 
blir hiv- smittad. Däremot 

är självmord bland hiv-positiva 
ovanligare än man tidigare trott. 

Det är två resultat som fram
kommit av en studie från 
PH--eenter. Mikael Westrell och 
Agneta Hansson har med bland 
annat stöd från Folkhälsoinsti
tutet studerat 1007 journaler. 
Studien har inte publicerats ännu, 
men de två presenterade en del av 
resultatet vid ett seminarium på 
PH center i november. 

- Att vi haft över tusen journa
ler att studera gör materialet 
unikt, säger Mikael Westrell till 
Q X. 

Man har noterat att det finns 
en grupp som nysmittats av hiv 
under den tid de varit i kontakt 
med PH-center. 

-Det visar sig att det i dessa 
fall finns en koppling till ett gan
ska gravt alkoholmissbruk, fårkla
rar Westrell. Man har haft svårt 
att integrera budskapen om sä
krare sex. Man vet vad man ska 
göra, men har svårt att fålja upp 
sin kunskap. 

studien bekräftar bilden av 
att personer med en svag självbild 
och negativ bild av sin egen homo
sexualitet i högre utsträckning än 

andra riskerar att bli hiv-positiva. 
- Man anser sig inte vara värd 

att ha säkrare sex, eller att vara 
hiv-negativ eller att ha sex när 
man är nykter, säger Mikael Wes
trell. 

Ett annat resultat av studien 
är att man ser att självmord på 
grund av en hiv--diagnos inte är så 
vanligt bland hi v-positiva som 
man tidigare trott. 

-Självmordstankar är van
ligt, berättar Westrell, men att se
dan gå till handling hör till un
dantagen. 

Agneta Hansson och Mikael 
Westrell har dessutom kunnat se 
att många är besvikna över tidiga
re möten med den psykiatriska 
vården. 

- Man har kommit till en psy
kiatrer på grund av ångest, men 
det slutar med att det är homosex
ualiteten som ses som problemet, 
fårklarar Mikael Westrell. 

Här ser han ett viktigt reslu
tat av studien och menar att det 
är en viktig arbetsuppgift for 
PH-center att utbilda psykiatrer 
och psykoterapeuter. Inte minst 
pågrund då ett dåligt mottagande 
inom den ordinarie psykiatriska 
vården kan fårsvåra hiv-arbetet. 

Jon Voss 

Farinelli (Stefano Dionisi) förför kvinnorna i 1700-talets Europa. 

li1:m EN KASTRATSlNGARES VINDA 

D 
en 25 december går Gerard 
Corbiaus film Farinelli 
upp på biografema. En film 

som bitvis är bedövande vacker 
genom altsångaren Derek Lee Ra
gin och sopranen Ewa Mallas 
Godlewskas "ihopmonterade" rös
ter. 

Filmen berättar om kastrat
sångaren Carlo Broschi "Farinet
lis" liv i 1700--talets Europa. För 
att i våra tider skapa en kastrat
röst, tog man alltså hjälp av dels 
en alt och dels en sopran. Detta 
ger i några scener en bedövande 
vacker.röst åt skådespelaren Ste
fano Dionisi. 

Filmen berättar om det sum
biotiska fårhållandet mellan Far
inelli och hans bror, som både 
komponerar musiken och i kär
lekslivet sprider säden i de av Far
inelli uppvärmda älskarinnoma. 

Filmen berättar om konsten 
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och om dess perversion. Den hand
lar om en kvävande samlevnad. 
Men det som gör filmen intressant 
är just spelet med könsrollerna. 
Kastratsångama var en sorts 
dragshowartister. Deras sångröst 
var onekligen vacker, om än ska
pad genom ett grymt ingrepp, och 
den gav samma könsöverskridan
de känsla som Christer Lindarw 
lyckas med i sina bästa stunder. 

Spänningen uppstår just i 
gränslandet mellan det manliga 
och det kvinnliga. I det icke enty
diga uppstår de vibrationer som 
f"ar Farinellis kvinnliga publik att 
svimma och Händel (spelad av Je
roen Krabbe) att bli vansinnig 
samtidigt som han tappar andan. 
Vacker miljö, bitvis skön musik 
och en väl utfart skådespeleri gör 
denna film värd att se och låta sig 
fårtrollas av. 

Jon Voss 
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ll]ll1il3 DRUGOR Pl VIFT 
To Wong Foo, Thanks for everything, kan väl ses som 

det amerikanska svaret på den australiensiska suc

cefilmen "Priscilla, öknens drottning". Filmen, som skul

le ha Sverigepremiär i januari, har nu tyvärr flyttats 

fram till sommaren. Så den som väntar på något gott får 

allt vänta ett tag till innan vi får ta del av de tre ameri

kanska skådespelarna Patrick Swayze, Wesley Snipes 

och John Leguizamo i fullständig drag. Men i väntan på 

att filmen ska dyka upp på repertocrren bör man lyssna 

in filmens soundtrack, "To Wong Foo, Thanks for Everyt

hing", Julie Newmar (MCA). Det är en fingervisning om 

vad man kan vänta sig av filmen. Uppkäftig klubbmusik 

blandas med uppfrissade äldre hits där "She-s a lady", 

med Tom Jones vid mikrofonen, har fått en ordentlig an

siktslyftning. Crystal Waters "Who taught you how" och 

Cindy Laupers "Hey now (Girls just want to have fun)" 

tillhör även de skivans toppar. Utöver dessa trängs ar

tister som Salt·N-Pepa, Chaka Kahn och Patti LaBelle på 

skivan. 

Soundtracket till To Wong Foo kommer tyvärr inte 

upp i samma klass som det Priscilla gav oss. Här saknas 

riktiga fullträffar. Men förhoppningsvis kommer filmen 

To Wong Foo att hålla samma höga klass. Den som lever 

får se! 

Anders Öhrman 

Stockholm. Efter en bejublad, och 
känsloframkallande, premiär i 
Frankrike har fåreställningen vi
sats runt om i Sverige i Rikstea
tems regi. 

I XXX blandas våldsamma 
känslor med sökandet efter när
het. Föreställningen har tolkats 
som en illustration av sadomaso
chismen. Kanske är det våldsam
ma snarare ett uttryck får vår tids 
desperata aggressivitet. 

Föreställningama visas den 
25 och 26 januari klockan 19.00. 
Scenografin står Carouschka får. 

~ '-------------------' 

I december visades Dancing 
Finlandia - live Show på Dan
sens Hus, en mer experimentell få
reställning av Kvamström. Ett 
smakprov kunde man dessutom se 
i Klara Kyrka under World Aids 
day, då Noaks Arks högtid även 
fick besök av Eva Dahlgren och 
priser delades ut i konstnären 
Lars Radings namn. IJX 

Ur Live Show dans ad i december. 

IIBibi KVARNSTRÖM 

N 
u kommer Kenneth Kvarn
ströms dansfåreställning 
XXX till Dansens Hus i 

Y ou are a fake - my biggest 
mistake" sjunger X.L .N.T. 
MARC fårebrående på sin 

nya (tredje) singel "Fake". Men lå
ten verkar inte vara något av 
Marcs "mistakes". Tvärtom, den 
spelas flitigt på radiostationema 
och går hem avsevärt mycket bätt
re än fårra singeln "Lover & 
Man". Låten handlar måhända 
om sviken kärlek men är ändå få
redömligt dansstudsig och melodi
ös. Marcs något dova röst komplet
teras fint av de rutinerade körtjej
erna i bakgrunden. Fem mixar och 
nästan en halvtimmes "pop-hou
se" får man får pengama. 

För tillfället turnerar X.L.N.T. 
MARC tillsammans med bland an
dra Björn Borgs kalsonger runt 
hela Sverige i en show sponsrad 
av berusningsdrycken Martini. 
Ett 40-tal klubbspelningar lär han 
hinna med fram till mars. Däref
ter är det eventuellt dags får yt
terligare en singel. Om allt går vä
gen får MARC kanske det blir ett 
album till nästa höst. 

PärJonasson 

Deep Controls I need your love i 6 
olika mixar. Transigt, husigt, 
snabbare ändå och värt att spela 
på mer avancerade dansgol ven. 
MNW Dance distribuerar. IJX 

~UPPTAGEN POJK 

B 
enjamin är väldigt uppta
gen eftersom han pendlar 
mellan London och Stock

holm får att spela in sin musik. 
CD- singeln innehåller en smått 
svängig, möjligen inte helt dan
sant radiomix av låten Photo 
Session. Tankarna ska fåras till 
en poserande tillvaro på catwal
ken. Skrikande damer och housiga 
rymter på "an ex-model's confes
sion"-mixen ger en känsla som 
bör fungera på ett gayigt dansgolv 
- dock inte en alltfår tung dan
sklubb. Benjamin har möjligheter 
som bör tas tillvara. IJX 
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IM11il:tFORTFARANDE "TO SEXY" 

l 
förda klänningar med tighta 
korsetter och välpumpade som 
aldrig förr- grabbarna med 

stort G i discogruppen Right Said 
Fred är på "g" igen. 

I dagarna släpps ett första 
smakprov från deras kommande 
tredje skiva som väntas ligga på 
diskarna i februari nästa år. Låten 
"Living On A Dream" är glad och 
trallvänlig som sig bör- ett litet 
ljus i vintermörkret för alla oss 
hängivna fans. En av CD:n sex 
mixar (lO" lång!) är faktiskt speci-

ellt tillägnad gaypubliken. Vad 
skulle annars "G Club Mix" stå 
för? (Mycket "G" blir det .. . ) 

Sångaren Richard Fairbass, 
tillika gruppens pudding, är så 
vitt jag vet den enda i Right Said 
Fred som är öppet gay. Detta stod 
helt klart när han i amerikansk 
TV härförleden förklarade att 
han hellre vill gå till sängs med 
Frank Sinatra än Madonna . Sma
ken är som baken. Dance on! 

PärJonasson 

:;> '-"'-"--=---
"Lesbians Unlimited" spelade på Dam i Amsterdam när Europride hölls 
där 1994. l sommar är det Köpenhamns tur. 

l~!, !l i1 KÖPENHAMN NÄSTA 

Köpenhamn förbereder sig för 
sitt största homoevenemang 
någonsin - Europride '96 i 

slutet av juni. Europride är också 
en del av det officiella programmet 
för Kulturby 96- alltså Köpen
hamn som Europas kulturhuvud
stad, och får ekonomiskt bidrag 
därifrån. 

"Europride '96 är ett politiskt 
och kulturellt evenemang till för
mån för våra rättigheter och vår 
frigörelse 'över hela Europa" för
kunnar arrangörerna. Under Eu
ropride '96 kommer man även att 
uppmärksamma startskottet för 
den nutida gayrörelsen, stone
wallkravallerna 1969 i New York. 

I tio dagar ska danskar och 
tillresta ägna sig åt homofest och -
allvar. "Uni ty in diversity" är festi
valens motto, och det betyder både 
typiskt danskt midsommarbål och 
tävling om titeln Miss World 
(nåja, nästan i alla fall) . Svenska 
Polaris kommer att uppträda på 
mässcentret Forum. Körfestival, 
lesbiska konstutställningar, ope
rakväll på Tivoli och naturligtvis 
en stor parad står på programmet, 
liksom en filmfestival och politis
ka diskussioner på Christians
borg. Till Forumkonserten och 
operakvällen ska det gå att boka 
biljetter på resebyråer i hela Euro
pa via Kulturby 96' biljettsystem. 

På Israels Plads i centrala 

stan viks 5000 kvm för Pride
town. Där blir det tält med plats 
för försäljning, utställningar, före
läsningar. Scen, cafeer, restau
ranger och ett dagis (!) kommer 
att finnas. Och det finns plats för 
fler intresserade arrangörer av 
tältaktiviteter. Israels Plads ligger 
intill HC 0rsted Park - även känd 
som raggpar k. Boende kommer att 
ordnas på 17 hotell som knutits 
till Europride. Dessutom kommer 
det att finnas plats för 4000 täl
tande hornon på en ny camping
plats som även ska betjäna Kul
turby '96. 

''Wonderful Copenhagen" är en 
slogan som dammats av för detta 
tillfälle. Tillägget lyder "Wild and 
Willing". När då? 21-30 juni. 

Mer information via Copen
hagen Pride Association, Studi
estrrede 31, 3. sal, DK-1455 K!6-
benhavn K Tellfax +45 - 33 91 94 
96, Tel +45 - 33 91 94 95. E-mail; 
europrid© inet.uni-c.dk 

På Internet når du Europrides 
hemsida med dansk text på: 
http//www.iesd.auc.dk/ zennaro/ 
dkindex. html Engelsk text på: 
http//www.iesd.auc.dk/ zennaro/ 
enindex. html 

Söndagen den 21 januari 
15.00-01.00 blir det stödfest för 
Europride på CafeTeatret i Kö
penhamn. 

Dodo Parikas 

[[]]J ESTNISKT BESÖK 

l 
mer än tio länder har esten Tö
nu Önnepalus (pseudonymen 
Emil Tode) roman Gränsland 

översatts. "Euroroman" har den 
kallats, eftersom den knyter ihop 
erfarenheter i olika delar av konti
nenten. Nyss kom den på danska. 
Historien om ung man som må
hända finner sig själv på bild
ningsresa till Paris är allt annat 
än ny. Men när den berättas av en 
författare från det som nyss kalla
des Sovjet, kan västläsaren se bå
de sin egen värld och den i öst med 
nya ögon. Bokens homotema ger 
dess segertåg en extra dimension. 
Låt sen vara att historien om den 
unge esten som eventuellt mördar 
sin rike och förfinade älskare inte 
tycks skriven för att öka tilltron 
till människan. Cynism tycker för
fattaren dock inte att det är frå
gan om. 

- Det vore mer cyniskt att låt
sas att alla människor uppnår 
lycka och framgång och att man 
aldrig skulle ha betraktat mänsk
liga relationer med egennytta i 
blick, säger han. 

De svenska recensionerna har 
varit goda, de danska om-möjligt 
ännu bättre. När Önnepalu!Tode 
grillas på bokmässan i Köpen
hamn slår han både ifrån sig iden 
om att ha skrivit en speciell "Eu
roroman" och tanken att bokens 
berättarjag skulle tillhöra något 
gränsöverskridande tredje kön. 
Helst är det ingen kvinna heller. 
Önnepalu är man och skriver om 
en mans relation med en annan 
man. Men han gillar inte att kal
las gayförfattare. 

- Det är att stoppa in mig i ett 
fack. Då kan folk säga, att i så fall 
angår det jag skriver om inte dem. 

I Estland vet alla vem som 
gömmer sig bakom pseudonymen 
Emil Tode (han har gett ut dikter 
under eget namn och arbetat på 
estniska UD) och han säger att 
han blev positivt överraskad över 
hur väl Gränsland togs emot i Est
land. 

- Skiljelinjen mellan vem som 
gillar boken och vem som inte gör 
det, går inte mellan att se sig som 
homo- eller heterosexuell. Det 
finns de som är gay och som inte 
gillar den. Menjag anser också att 
gayidentitet är något fiktivt, något 
som man samlar en massa olika 
människor under. Det är en kate
gori som skapades under förra se
klet. 

Egentligen är han trött på att 
tala om Gränsland. Intervjuerna 
följer på varandra och frågorna 
liknar varandra, låt vara att för en 
gaytidning blir den vinklingen 
tydligare. Han berättar att nästa 
bok - som också den har ett homo
tema - är klar. 

- Där finns också ett interna
tionellt förhållande, mellan Joona
tan och en Georg. Och här är det 
ingen som dödas, men alla måste 
betala ett pris. 

Dodo Parikas 

TV-INSPELNINGIII 
Nu söker vi deltagare till MTV~s 

mest sedda program i USA. 

Nu har Du och Dina kompisar chansen att delta i 
det häftigaste programmet som är lika mycket fest 
som TV-inspelning, där deltagarna får vara publik 

och ubl ken får vara deltagare! 

18-30 år? .. ou me\\an 
Ar tt dansa och festa? 

Gillar Ou a 
Kan Du bjuda på dig själv? 

Då är DU den vi sökerl 

Wegelius TV i samarbete med 
Tel: 08-663 89 90 

Tala med casting-ansvarig 
Adress: Norra hamnvägen 20,115 42 Stockholm 

stationen på infobahn 

J NTE RN ETtrån 4 9 kr/mån 
Proffsig PPP-koppling och god support 

28800 b ps modem i 08 & O 18 
Mail ing listor för homos 

Tillverkar ~· 
och reparerar . l . 
utrustning för: -

sadelmakeri 
Postadress: 

·.Box 4350 
102 67 STOCKHOLM 

Besöksadress: 
Folkunga9.atan 98 
Ingång HASTBITEN 

FRE DAGSMYS PA 

BI~O sO~EME 

Häst 
Hund 
Jakt m.m. 

Telefon: 
08-662 6816 
08-643 3027 

ORO!T N!NGGATAN 7 1A * 
ALEXAN DER & VfiNNEA SPELF.H 

lbb\1f~ ~&~lB»~~~ ~©W !A * OCH nN, 1flN 1iU..6AK ALUTAD MUSIK i 8A1iEN! ftp. 
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~ KONST & LÖGN 

S å har vi fått ännu en roman 
av Jeanette Winterson, en 
av Englands främste unga 

författare. Konst & Lögner, stycke 
för tre röster och en glädjedam 
(Gedins Förlag, 1995), är en lov
sång till konsten och kärlekens lä
kande kraft. Tre röster tillhörande 
Sapho, kärleksskalden från Les
bos, Picasso och Hände!, sjunger 
sig växelvis genom såväl sidorna 
som tiden. Sapho, lika hemma i 
Londons slum på 2000-talet som i 
antikens Grekland, frågar sig vart 
hennes dikter tog vägen. Förkla
ringen kan ligga i att en kvinna 
inte kan vara skald och vad ska 
hon i så fall ge upp. Sitt kön eller 
poesin? Det enda som finns kvar 
av hennes alster är ett fåtal dikter 
och spekulationerna kring hennes 
liv: Sapho, 600 f.kr., lesbisk. Yrke: 
skald. 

Winterson ger de döda liv
konsten besegrar tiden genom att 
all konst tillhör samma period. 
Sapho tilltalar sin älskade Sofia 
(Picasso) likt besvärjelser och hon 
kastar vass kritik mot samhället. 
Hon går på Londons gator utan 
att lämna några fotavtryck. Vart 
tog hennes dikter vägen? 

Picasso är en ung kvinna som 
brottas med skuld och äckel inför 
sin köttsliga broders inträngan
den i henne. Hon målar sig ut ur 
familjens tvångströja. Vid ett till
fälle möter hon läkaren Händel 
och säger beklagande: "jag använ
der inte droger". Vid ett annat 
sammanstrålar hon med Sapho; 
de finner varandra i kärlek. 

När Hände!, lika mycket ki
rurg som kastratopererad präst, 
lyssnar till människors kalgan 
över livet som aldrig blev till, ser 
han sin egen förlust: han avvisade 
den kärlek han kände till förmån 
för den plikt han föraktade. 

Rösterna blir till en resa ge
nom hela västerlandets kulturhis
toria. Winterson använder ordet 
som redskap i kampen mot allt 
som är förljuget i samhället. Hon 
gör det med skriande humor och 
ett allvar isande kallt. 

Till sist möts de alla, Sapho, 
Händel och Picasso. De har flytt 
instängdheten och tar tåget för att 
möta havet. Alla har de blivit 
böcker, men ingen är skriven av 
dem själva - "Det fins inga självbi
ografier, det finns bara konst och 
lögner." 

Åsa Hedman 

Prenumerera på QX 
180:-, Pg 17 24 15-2 
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• Läkare vid AMERIKANSKA 
Centers for Disease Control har 
hittat ett virus som är kopplat 
till hudcancern Kaposis Sarcom. 
Viruset kallas Kaposi's Sa:rcoma 
Associated Herpesvirus (KSHV) 
och påträffades hos 64% av de 
hiv-positiva män man under
sökt. Av dessa utvecklade 43% 
sjukdomen. 
• Den ARGENTINSKA gay
gruppen Lesbianas a la Vista vi
sade en historisk dockteater ut
omhus i Buenos Aires den tredje 
december. 

- Folk reagerade mest med 
förvåning, berättar kvinnorna, 
några var ointresserade men 

' ingen reagerade. aggressivt. 
- Båda våra målsättningar, 

att få lesbiskhet berättat av les
biska själva ut på gatorna och 
att öka människors medveten
het, uppnåddes. 
Docktetaerföreställningen avslu
tades i solnedgången med att al
la, heteros, hornos och dockoma 
dansade tillsammans. 

(Rex Wockner) 
• Gayaktivister i SCHWEIZ ska 
samlas utanför parlamentet i 
Bern i januari för att kräva part
nerskap. Aktionen markerar att 
man förra året vid samma tid 
lämnade över namninsamlings
listor för kravet. 84 000 namn 
lyckades man få till stöd for 
partnerskap. 
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(Rex Wockner} § 
• En misstänk har hittats till 
mordet den 4 december på två 

, lesbiska aktivister i Medford, i 
delstaten Oregon i USA .. De två 

:kvinnorna, Roxanne Ellis, 53, 
• and Michalle Abdill, 42, hittades 
med munkavlar och skjutna i 
bakluckan på en Pick Up. Poli
sen vägrar säga något om den 
misstänkte Robert James Acre
mant, motiv: Ellis och Abdill var 
dock kända aktivister. lJX. 

" l l a Si{fii \ · l VI 1 J vill 

l 
de vykortsställ som finns på en 
del chica krogar och cafeer bru
kar RFSL då och då ha sina 

gratiskort med säkrare sex-bud
skap. Mitt i det skånska vinter
mörkret dök det upp ett nytt kort 
med budskapet Älska vem du vill. 
Sött och ganska oförargligt kan 
man tycka. Men när QX plockade 
åt sig ett kort på ett Lundacafe, 
hade just en gosse i kaffekön snap
pat åt sig sitt ex. skrattande visa
de han det f'ör flickorna i sitt säll
skap. "Finn två fel!" löd kommen
taren, och flickorna skrattade så 
de kiknade. Sens moral: ös på med 
mer homobudska p. Till slut nöts 
det nog in. 1JX. 

l~ ''j H j i PRÄSTER l PROTEST 
F

yrtionio präster i Göteborgs 
stift har förklarat att de inte 
är lojala mot sin biskop Lars 

Eckerdal . 
Orsaken är att Eckerdal inte 

tagit avstånd från en förbön för 
två mäns samlevnad utförd av 
pastor Bengt Irhammar i Oskar 
Fredrik församling. 

- Eckerdal har lett sin hjord 
vilse och lagt ner sin herdestav. 
Om inte ledaren återfinner den 
rätta vägen och tar upp sin stav 
måste hjorden söka en ny herde, 
säger en av de illojala, Tord Nord
blom kyrkoherde i Spakeröds pas
torat i Bohuslän. 

Bengt Irhammar har under en 
längre tid arbetat för en ny syn på 
samkönad kärlek och dragit på sig 
vrede från kristna fundamentalis
ter. De kallar hans förbönsceremo
ni för vigsel och kräver åtgärder 
från kyrkans sida. De två männen 
som vigdes, Tristan Troby, an-

ställd vid Folkhälsosekretariatet i 
Göteborgs kommun och Ulf An
dersson berättar i RFSLs tidning 
Kom Ut! att de är kristna och kän
de det naturligt att få sitt förhål
lande välsignat. 

Lars Eckerdal tog över bis
kopsstolen efter kvinnoprästmot
ståndaren Bertil Gärtner och har 
därmed gjort det möjligt för kvinn
liga präster att vigas i stiftet och 
att en liberalare kyrka kunnat 
växa fram i Göteborgs stift. 

Lars Eckerdal och Bengt Ir
hammar får dock stöd för sin in
ställning i Göteborgs-Posten som 
påpekar att förböner för homosex
uella par enbart innefattar en stöd 
till ömsesidig respekt, förtroende 
och stöd. I ett svar till de 49 präs
terna påpekar Eckerdahl även att 
man inte, utan att lämna kyrkan, 
kan säga upp sin lojalitet till bis
kopen. 

Jon Voss 

l~~ (119 l:~ .ANNE MED NY SKIVA 

D anska lesbiska rockstjä~nan Anne Linnet är äntli

gen på väg till Sverige. Atminstone hoppas hon så 

själv just nu, enligt en aktuell intervju i Skånska Dag

bladet. 

Där berättar hon om sitt mastodontarbete med en ope

ramusikal om den danske bildhuggaren Bertel Thorvald

sen, som har premiär juni 1996 i Köpenhamn. 

l huvudrollen hade Linnet själv till en början helst sett 

Tommy Körberg, men nu står det klart att en dansk tar 

rollen; sångaren Christian Boland. 

Linnet, som nyligen släppt sin platta "Pige trced var

somt" i Danmark, säger i samma intervju om sina fram

tidsplaner att hon 1996 hoppas kunna komma till Sveri

ge "för att ge några uppträdanden". 

QX vill passa på att önska henne hjärtligt välkommen! 

Phil 

[l]~~ 1!:1 PUBLIKEN SVEK GLASS OCH GINSBURG 
Uppsättningen av Philip Glass 
opera Hydrogene Jukebox base
rad på texter av Allen Ginsburg 
tvingades lägga ner i förtid. Besö-

karna hittade inte till Palladium. 
Resultatet av den nedlagda före
ställningen blev att Dramatiska 
ensemble fick gå i konkurs. IJX. 

Il #:'l~ Il SPINDELKVINNAN FÖRBEREDS 

E 
fter att ha regisserat Rikard 
Wolf{ i Merlin i Stockholm 
fortsätter den nye chefen för 

Göteborgs Stadsteater,Ronny 
Danielsson, till Helsingborg för att 
sätta upp musikalen Spindel
kvinnans Kyss på stadsteatern 
där. Historien om bögen Molina 
och den politiske fången Valentin i 

ett argentinskt fängelse har pre
miär på den internationella kvin
nadagen - 8 mars. 

Malmös kulturpolitiker kan 
nu se sig blåsta på Danielsson, 
som egentligen ville spela Spindel
kvinnans kyss i Bulltoftahanga
ren, där studioteatern tidigare 
gjort succe med Cabaret. IJX. 
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l 1!:, :f:' l MOONSTOMP 

T rattionde november avlöpte 
lugnt i år även om killarna 
på Fryshuset återigen ham

nade i blåsväder. Politiker och 
journalister ser förvånade ut och 
är rasande upprörda över att odal
runan visat sig vara en nazistsym
boL Jesus vad snabbt de fattar! 

Skinheads anses vara likställt 
med nazister i Sverige. Ungar klär 
sig i skinheadsgears för att mar
kera sitt hat mot invandrare. Så 
dumt, så dumt, så dumt. 

skinheadsrörelsens rötter är 
en helt annan: Begrepp som Skin
head reggae och Ska antyder en 
helt annan inriktning. Skinheads 
hämtade inspiration från den 
svartajamaicanska musiken, med 
sin tunga baktakt. Dansen kalla
des moonstomp och passar ut
märkt till både Ska och Skinhead 
Reggae. 

När reggaen blev allt mer reli
giöst inriktad, tappade skinsen in
tresset. Så Ska utvecklades och de 
traditionella skinsen fick åter 
svårt att hålla dansbenen i styr. 

Även den första Oi!-musiken, 
en slags hård punkinriktad mu
sik, saknade kopplingar till rasis
tiskt skitsnac"k a la dagens ''Vit 
makt"-musik med de ointelligenta 
texterna om blonda pojkars före
träden. 

Ett äkta skin är ingen rasist, 
han kan vara bråkig och han 
älskar fotboll och öl och visst kan 
han gilla sitt land; men nazzar har 
inget med honom - eller henne -
att göra. 

I Sverige finns äntligen em
bryon till ickerasistiska skinhe
adsgrupper. Skinhead-fanzinet 
Watch Your Back, tar upp just 
Ska och Skinhead Reggae. I sitt 
första nummer rekommenderas 
albumet "Skinhead Reggae Vol l". 

I N or ge har den första gay 
skinheadsgruppen bildats inom 
SLM-Oslo och i England finns re
dan en sådan grupp med över 300 
medlemmar. Naturligtvis är dessa 
grupper inte rasister. 

[ill LOLA OCH 
GREVINNAN 

Jon Voss 

När QX hälsade God Jul i förra 
numret föll bildtexten bort. Natur
ligtvis var det Lo la och Grevinnan 
som var modeller på bilden. Lola 
är just nu mitt upp i jul och ny
årsshowande på Hus l, Sveavägen 
57 i Stockholm. 
Ursäkta slarvet. 1JX. 
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[I[l!] MÄN l POCKETFORMAT 
D et tyska förlaget Bruno 

Gmiinder, som kanske 

är mest kända för utgivning

en av Spartacusguiden, har 

släppt en ny serie fotoböck· 

er. Det nya med dessa är 

formatet 15,5 x 19,5 cm är 

de små och behändiga, men 

fortfarande med högkvalitativt tryck och naturligtvis 

läckra mansbilder. Fördelen med dessa är att man slip

per bi~ligare undan. Fotoböcker har vanligtvis en ten

dens att bli rasande dyra - nu kostar de ca 23 DM, istäl

let för 50 DM för de stora. 

Clifford Baker är en kalifornisk fotograf som debutera

de 1979. l bästa solstinganda tar han bilder på vackra 

män i erotiska och sensuella poser. "Maskulinitet" i 

kropp och stil och "femininitet" i sina poser. Den kana

densiska fotografen Mark Brickell tar mer europeiskt in· 

riktade bilder, vilket ofta innebär något mindre muskler 

och något mer kön. Dessa manligt erotiska bilder har en 

tendens att upprepa sig självt, eftersom själv poängen 

enbart är att visa sensuella män. Däri finns en likhet 

med pornografin. Men dessa två fotografer liksom kolle· 

ger som Bruce Weber, Herb Ritt, RV Lebeaupin, Howard 

Roffman etc, erbjuder inte 

enbart lust. Bilderna är, likt 

Tom of Finlands teckningar 

en gång i tiden, en slags fö

rebilder. Du hittar böckerna 

hos Rosa Rummet, Sveavä· 

gen 57 i Stockholm, via Ho

meros Yrading i Växjö, eller 

direkt från Bruno Gmiinder, 

PO Box 110729, D-10837, 

__.......__----",____.,.__---'-""' Berlin, Tyskland. IJX 

NIITj: 1 * ~~~r1J j m~ :r" 
; • Den ISLÅNDSKA gayrÖreiSen 
• Samtökin 78 har delat ut sina 
iFrihetsprisfor 1995, Vid en gala .' 
·fOr mänskliga rättigheter-p! den 
risländska (}peran den 10 decem-
ber fick Hördur Torfason och 
Gudni Baldursson tå emot pri-
set. Hördur fick det för sin öp-

. penhet, då han for redan 20 år 
sedan var med itidningsinter-
vjuer och bröt tystnaden. Gudni 
var Samtökin 78'stOrsta ordfo
rande och har aktivt verkat for 
att landets riksdag, Alltinget, ·· 
skall ta upp homofrågor. 

' • Den kristna högern i USA har 
fått nog .. Nu bojkottar man Dis
ney. Anklagelserna är många: i 

' oktober beslutade Disney att 
även låta homosexuella anställ-

• da och deras partners omfattas 
av forstagets sjukforsäkring 
-skandal anser de kristna.fun· 
damentalisterna. Dessutom a:ri.
ses det finnas dolda sexuella 
budskap i "Den lilla sjöjung
frun", "Lejonkungen" och "Alla
din". Disneyägda Miramax har 
även distribuerat den brittiska 
filmen Friest i USA och i fem år 
har homosexuella -likt .andra ··· 
grupper - fått besöka Disney
world i Florida. Vad man.verkar 

,ha mis~at ilis~i")yeri>lsneys- i / 
[ kandaler ä;. att ett av.deras bok- ' 
! f~r~aggav ut RuPa1.11~ memo~rer. 
f Som ett tips till tid.illngen Dagen 
falltSåJ .. ., . ; . 

, s~tionen G .. .. pril.ap:ar 
:. mosexuella att åända stödutt 
jlandentill Di~hey. ' . • .. 

~ ~ • Den 7 decelnber beslutade{· 
;;i ~! riksdagen om ändringar isriilit-
~ ~ sk:y:ddslagen. Några f(:i!ändring~ 
~ ] ar .Jad gäller tvångSisolering' eV 
;:; ]:le~ anonymitet cilllrattåde inte' 
o :'beslutet, däremot ~~g man. ett pe~ ! 
§ ) lut om att ptvärdera smity- · · ; ~ 

. sk:y:ddslagel),: SY)i)RIQE h~r den) ~ 
1håtdaste l:agstifthingerrirlng ~;: "' 
:hiv-. oc~ ,aids i västeuropt;t; ~et j] ; 
iroo:tt''åttSverige futåvhlät ~kri:{a; ~ 
:Urider.Europarådetsrekommen- , S 
\ ~tioner .kring hiv och aids. N~r .. ~ 
(frågan om en sg~iell lagstiff;
!ning kring' hivbrott togs upp i 
triksdagen i november, besluta
i des att frågan skall utredå~ vi~ 
~dare. 

·• • Konstitutionsutskottetfortsät- . 
' ter att diskutera frågan om ho
. rnasexuella skall omfattas av 
; lagstiftningen kring hets mot 
:folkgrupp. Enligt "Nytt i sexual
politiken" kommer diskussioner-

; na fortsätta över julhelgen. Riks
' dagens arbetsmarknadsut skott 
· har påpekat for regeringen att 
:det finns behov av en lagstift
ning mot diskriminering av ho
mosexuella på arbetsplatsen. 

l Man vill även att regeringen ser 
' över möjligheten for Diskrimine, 1 
j rings ombudsmannen att även 
handha frågan om diskrimine- .·•• 

)ring av homosexuella. . ... 
• .. · • PORTUGALS socialistiske • 
] ~~emiärminister An~.onio G~ter! 
' ras har forklarat i portugisisk 
' massmedia att han intemotsät
_:ter sig p~nerskaPslagstif't$g. 
: • I RYSSLAND har regeringen 
' bekräftade den 25 november att . 
• ~v.,-posi~\'a utlänhing!lr int~'får : 
komma in i landet om. man ska ... i 

j vistas aiir längre än t~r ~åna; . 
... der. 1 den officiella statistiken 
l finns 103~ r~gistr~rkde hiv-posi:,j; 
• tiva i Ryssland, denverkliga siff- j 

· ran antas dock vara högre. 
· .~ Den internationella gay-les
bisl;:a organisationen ILGA del-

: tog i en Medelhavskonferens om 
.:mänskliga rättigheter. Konferen- .; 
•· sen pågick parallellt med en re-
. geringingakonferens tOrländer 
runt Medelhavet. IJX 
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l~ i'i l l j i ERKÄNN VAR FAMILJ 
- Beslutet från högsta domstolen i 
New York att ge homosexuella par 
rätt att adoptera barn är ett stort 
steg framåt, säger Håkan Anders
son, forhundsordförande i RFSL 
och själv tvåbarnspappa i ett 
pressmeddelande. 
- Här visar det moralkonservativa 
USA vägen for oss påstått vidsyn
ta nordbor. 
I beslutet från högsta domstolen i 
N e w York slås fast att det i vissa 
fall kan vara bäst for barnet att 
växa upp i en homosexuell familj . 

-Justitieminister Laila Frei
valds måste erkänna den homo-

sexuella familjen, säger Håkan 
Andersson. Det är hög tid att ho
mosexuella får rätt till adoption 
och gemensam vårdnad. 

- Partnerskapslagen forbätt
rar inte situationen for homosexu
ella foräldrar, påpekar Andersson . 
lagen berör inte frågor om adop
tion och gemensam vårdnad. 

I forskning av KurtErnulf och 
Sune Innala vid Göteborgs Uni
versitet beräknas det finnas 40 
000 barn i Sverige som har en el
ler två homosexuella foräldrar. 

-Dessa har en sämre juridisk 
trygghet, säger Andersson. IJX 

l j #:l j~ :J DRAGULA INTAR STADSTEATERN 

D 
en 19 januari har stadste
atern premiär på en teater
anpassad multimediaupp

sättning av F W Murnaus Nosfe
ra tu. Det handlar alltså om den 
klassiska vampyrmyten, Greve 
Ortock ( spelad av Ake Lundqvist) 
som tar sig från Transylvavien till 
Bremen och sprider sin blodsmit
ta. Vampyrer som de farliga utan
fårskapets symboler har länge 
lockat i böcker, filmer och på tea
ter. Den forsta berättelsen hade en 
tydlig homosexuell underton, se
dan dess, fram till En vampyrs 

bekännelse, har dessa inslag va
rit mer undanskymda och överslä
tade. 

Regissören Håkan Lindhe har 
for utom det sceniska tagit med 
avsnitt ur Murnaus film från 1921 
och nyinspelat material. Musiken 
är gjord av Organic Revolution Or
chestra som tidigare gjort sig kän
da for bland annat filmmusiken 
till den nyutgivna och restaurera
de versionen av Fritz Langs film 
Metropolis. 

Häftigt värre på stadsteatern 
alltså! 1JX 

ALLT l LÄDER ... 
Måttsydda jeans, västar, chaps, shorts mm 

Bälten och lädertillbehör för alla behov 
Reparationer av allt i skinn och läder 

LÄDERVERKSTAN • Rosenlundsgatan 30 A, Sthlm 

skicka blomm.or till Jul och 
så bjuder vi på blomrn.ogramavgiften. 

rid :t/I4ie 
~jul

lieigen 
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ffim FÖRLORADE BARN 
E n tår kan förändra världen. Tack vare Smulans sorg 

över den förställde One, förändras historiens för

lopp. Den rörande och klassiskt inspirerade sagan De 

förlorade barnens stad är Frankrikes hittills dyraste 

film. Det syns •. 

Välgjord, välspelad liksom ett tekniskt och filmiskt 

mästerverk. Värme och humor. Superlativen kan gott 

mångdubblas. Lars von Trier kunde inte ha gjort det 

bättre. 

Regissören Jean- Pierre Jeunet och den konstnärlige 

ledaren Marc Caro har med medförfattaren Gilles Adri· 

en skapat en modern Oliver Twist. De vuxnas ondska 

drabbar barnen, vetenskapens vansinne går snett och 

girighet tar över där kärleken inte får plats. 

Det är bara den gigantiske men barnsligt oskulds

och kärleksfulle storebrodern One, som i sin iver att 

rädda den ständigt ätande lillebrodern Denree ger det 

goda en chans. 

När One träffar den lilla flickan Smulan blir de goda 

krafterna så starka att man lyckas rädda barnen. Att Je

an-Paul Gaultier har gjort kostymerna märks mer än 

väl. De förlorade barnens stad vann publikens pris vid 

Stockholms Filmfestival och belönades i Cannes. 

Filmen går upp på juldagen i Stockholm, Malmö, Gö

teborg, Uppsala och Lund. 

Jon Vrlss 
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[I]]]]TENNIS MOT AIDS 
Stockholm Open tar del i arbetet 
för att lösa aids-gåtan. För 300 
kronor kan man nu köpa en vägg
kalender med intima bilder på 
tennisens världsstjärnor. Den är 
tillägnad Arthur Ashe som avled i 
aids-komplikationer i februari 
1993. Med kalendern följer en bok 
som berättar om Stockholm Open 
och om tennishjältar i historien. 
Du hittar kalendern, som har en 
begränsad upplaga, på NK bok
handel och i Stockholm Opens bu
tik på Birger Jarlsgatan 25. IJX 

Mark Cheesman och Martin Wyne 
Hylton i Patrick Kings En julsaga. 

IIBIRIJULDANS 

E n bit in i januari kan man på 
Malmö Musikteater för
flytta sig in i En Julsaga i 

Patrick Kings koreografi. Underla
get till Skånes Dansteaters an
dra föreställning är Dickens A 
Christmas Carol om den snåle 
och onde Ebenezer Scrooge - före
bilden till Joakim vonAnka förres
ten - som Kick i Askelin skrivit ma
nus efter. Julglädje ochjulondska i 
då-, nu- och framtid (hu!) varvas 
fram till en pampig O helga natt i 
finalen. Annars är det Leif Jor
dansson som komponerat/sam
manställt musiken. Mycket är väl
digt vackert, somt är longörer, an
nat träffar mitt i prick. Så den 
som ägnat sig åt för många famil
jejular som krävt psykoterapi ef
teråt har nog ett och annat att got
ta sig åt i föreställningen, likaså 
den som vill ha överblick över jul
seder vi hunnit glömma bort. 

Dodo Parikas 

l la l~ :W~ l POLISTRÄFF 
Gay och polis? Nu finns chans att 
via Internet få kontakt med andra 
hornon inom ordningsmakten. 
Storbritannien: 
lagpa@dircon.co.uk, eller 
http://www.dircon.co.uk/lagpa/ 
Australien: 
galpen@eagles.bbs.net.au, eller 
http://www.eagles.bbs.net.au/-gllo 
s/index.html 
USA: GOALNE@aol.com, eller 
GoalNT@aol.com, eller 
GALMN2@aol.com, eller 
http://users.aol.com/legalmn2, och 
gspoa@aol.com IJX 

;Jem är vad P 
·s edan Reporters konkurs i somras har jag kommit allt längre ifrån 
, gayvärlden. Jag jobbar inte på QX redaktion och det enda jag hit-
f tills presterat i tidningen är den här spalten en gång i månaden. 
iU nder Reportertiden fick jag ständig information qJil vad som skeri gåy-, 
samhället. Idag blir jag alldeles till mig när minstä lilla homoartikel dy
ker upp i en vanlig dagstidning. Det säger mig visserligen något om vik
ten av gaymedia men det har för min del också tvingat mig att vidga ho
risonten utanror homosamhället. 

På Reporters kontor fickjag ofta känslan av att de människor jag 
träffade där utgjorde ett tvärsnitt av hur den vanlige svensken tycker 
och tänker, att redaktionen var ett slags barometer för hur tongångarna 
går i samhället. Tuttinutt, tänker jag om mig själv och minns med ett le
ende den ljuva inskränkta tiden i mitt liv. 

När jag var i Jönköping häromsistens hälsade jag på en kompis som 
låg på sjukhus. I rökrummet träffade jag en annan patient som var väl
digt intresserad av vadjag pysslade med. "Jaså, du skriver, Gud vad 
spännande! Har du intervjuat några kändisar???" Hade jag kanske träf
fat den där Gardell och den där Levengood, undrade den kedjerökande 
patienten som till synes verkade helt frisk. "Jodå, det har väl hänt", sva
rade jag lite tvekande. 

Vid detta jakande svar sken hon upp som en sol. "Nu måste jag få ve
ta. Vem av dem .är man och vem är kvinna?". 

Mitt i mitt trevande forsvarstal avbröt min kompis som tyckte att 
det nu var hennes tur att få lite uppmärksamhet. Frågan var tydligen 
inte alls särskilt konstig, fickjag senare klart för mig. "Du ska bara veta 
vilka fördomar folk har. Man hör de mest hårresande saker från folk så 
fort man yppar ordet bög eller lesbisk. Du har varit borta från stan för 
länge, det hör jag det", förklarade min kompis vänligt. 

Mina väninnor i Jönköping borde sponsras av RFSL med tanke på 
deras gedigna upplysningsarbete om homosexualitet. De är en viktig ka
nal för mig till den vanliga småstaden. Deras ständiga diskussioner med 
folk på krogen och på jobbet ger förmodligen en ärligare bild av synen på 
hornon än vad jag personligen någonsin kommer att stöta på. När folk 
inte vet vem man är eller var man står luftar de ohämmat sina fördomar 
i det fria. Vem är man och vem är kvinna? Det har jag hört i olika kon
stellationer och inlindade fraser många gånger nu och varje gång blir jag 
lika full i flabb som trött. 

!!ar vi verkligen inte kommit längre? Sedan hör jag hornon säga att 
vi är jämställda med hetero n, att fördomar inte existerar och att det där
för inte längre finns anledning att kämpa. Följ med mig på en krogrunda 
i Jönköping, säger jag bara, så ska vi se om du fortsätter att tro att det 
inte finns skäl att stå upp för hornona i Ka-
lix, Tranås eller Tomelilla. 

Men det är klart, helt åt helvete är inte 
allt och mycket har hänt till vår fördel bara 
de senaste tio åren. Dessutom lackar det ju 
mot jul, kära vänner, och då ska man vara 
glad. Det finns ju så många glädjeämnen i 
dessa dagar: en handfast skogsskövling av 
vårt överskott på granar, den överdimen
sionerade kommersen, våra tvåmila prome
nader i affärer dagarna före julafton, mat
frosseri med efterföljande gallstensanfall 
som gör att akutmottagningarna inte står 
utan arbete, de 650 tusen(!) svenska grisar 
som efter långt lidande i fabriker äntligen 
får resa till grishimlen. 

Vissa kvasianalytiker frågar visserligen "till vilken nytta?" Måste vi 
.ha svar på allt? Nej, egentligen finns bara en relevant fråga i dessa da
gar, och den lyder: är tomten man eller kvinna? Efter alla dessa år i 
·ovisshet tänker jag utkräva ett ärligt svar den 24:e. Om tomten nu mot 
all förmodan dyker upp hemma hos mig. God Jul! 

lullfil:4 MELISSA 

S 
å var det då äntligen dags 

för Melissa Etheridge att 
besöka Sverige igen. Hon 

Mlan lodalen 

är efterlängtad, för det har hänt 
mycket i Melissas karriär sedan 
hon var här sist. Hon har sålt mil
jontals skivor, turnerat världen 
runt, spelat i MTV Unplugged 
och blivit en populär förebild för 
den lesbiska kulturen. Men fram
för allt tillhör hon numera rock
musikens riktigt stora artister. 
Med det nya albumet "Your Litt· 

~ le Secret" och storsäljaren "Yes I 
~ Amn i bagaget kommer hon till 
~ Sverige den 11 februari och gör 
:3 sitt enda framträdande på Cirkus 
~ i Stockholm. Special guest denna 
~ kväll är det amerikanska stjärn-
o skottet Joan Osborne som förnär
§ varande toppar många listor i 

USA. Osborne jämförs i de flesta 
tidningar med Melissa ochAlanis 
Morissette. Visst låter det intres
sant, och visst är det bäddat för en 
riktig helkväll på Cirkus i februa
ri! 

Anders Öhrman 
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Emily Salier och Amy Ray i Indigo Girls 

l ~J ll1913 EFTERLÄNGTAD CD 
l ndigo Girls "1200 curfews" (Sony) 

Att Indigo Girls är ett suveränt liveband vet alla som 

sett dem uppträda. Och äntligen har den amerikanska 

Atlanta-duon släppt en efterlängtad dubbel-CD med ett 

20.tallåtar som spelats in under 1994 och 1995 års tur

neer. Amy Ray och Emelie Saliers som utgör Indigo Girls 

är ständigt på resande fot med sina akustiska gitarrer i 

bagaget. Deras liveframträdanden är grunden till deras 

popularitet som resulterat i över 4 miljoner sålda al· 

bum. Och det nya albumet "1200 curfews" är ett mäs

terverk. Här blandas härligt rockiga "Joking", "Land of 

Canaan" och "Least complicated" med genombrottslå· 

ten "Cioser to fine", Bob Dylan-covern "Tangled up in 

blue" och nya aggresivt rockiga singeln "Bury my heart 

at Wounded knee". Den som ännu inte upptäckt denna 

tuffa tjejduo har verkligen något att se fram emot. För 

oss andra är "1200 curfews" årets julklapp! 

Anders Öhrman 

[[[3 FÖRFATTARPORTRÄTT 
C

hrister Enander, skribent 
och författare, har samlat 
16 författarporträtt i bok

form. I Relief (Legus, 1995), be
skriver han ingående miljöer och 
stämningar kring författarna och 
deras verk. Några av dem är vid li
vet, andrå inte. Författarna har 
alla betytt mycket för Enander, 
vilket känns då han med såväl 
suggestiva som subjektiva medel 
kommer författarna inpå livet. 
Han blandar sina egna läsupple
velser med intervjuer. I de fall då 
skribenten är död skapar han av
handlingar i mimiformat där han 
kommenterar tidigare utlåtanden 
och själv betraktar diktarens liv 
och dikt. 

Enander lyckas vid varje möte 
manipulera fram det han vill ha: 
personkaraktäristik som en för
ltlrkning av den egna läsupple
wlaen. Som läsare känner man 
IIIlika välkommen och hemma
ttldd som läsaren tycks vara. In
tenjuerna liknar mer diskussio-
81rln dialoger då Enander ifråga
IM&er, samtycker och tolkar varje 
attalande. Ibland är det inte lätt 

Vad fan gör du här? eller när Hugo 
Claus, den elaka provokatören, till 
en början mest känner sig uttrå
kad. En omisskännlig doft av över
levnadskonst ligger i Sun Axels
sons lägenhet och Inger Alfven 
kommer honom till mötes likt en 
frisk fläkt. Luften är hög vid mötet 
med Peter H~eg. Enander vill inte 
heroisera honom, men tillskriver 
honom epitetet en av de mest po
pulära författarna idag. En annan, 
Inger Edelfeldt, författare till 
bland annat Duktig Pojke (där 
en ung man trots samhällets för
domar slutligen accepterar sin ho
mosexualitet) bjuder på såväl tan
kar kring sitt eget skrivande som 
gästfrihet. 

De nu döda Gunnar Ekelöf, 
Ivar Lo-Johansson och Karin Boye 
beskrivs som vore de levande. 
Smärtan kring Ivar Lo-Johans
sons förnekande av sin bisexuali
tet är kännbar än idag, liksom 
Boyes ofta livshotande lidande till 
följd till följd av dragningen till 
andra kvinnor. 

Slutligen: Vad vore Artur 
Lundkvist utan sin Maria Wine? 

Åsa Hedman 
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l :(1] ~bi i DEADLINE l UPPSALA 

P å världsaidsdagen slog 
Uppsala konstmuseum upp 
portarna för utställningen 

DEADLINE på temat aids. De tio 
konstnärer som ställer ut sina 
verk har under drygt ett halvår 
läst all möjlig fakta kring aids, ta
lat med hi v-positiva, aids-sjuka, 
läkare, forskare, kuratorer, anhö
riga och representanter för olika 
hjälporganisationer. I synnerhet 
tycks mötet med hiv-positiva ha 
påverkat konstnärerna. 

Deadline har minst två ur
skiljbara teman: samhällskritik 
och den sociala utsatthet som kän
netecknar många hiv-positivas 
verklighet. Samhällskritiken kom
mer bl. a. till uttryck i Gristina Jä
derbergs hyschande sjuksköter
ska, i Pär Bromans draperiförsed
da tavla, samt i Per Hii.ttners drift 
med det samtida kommersialise
rade samhället. Arijana Kajfes 
"Sanitet" räknar jag också till 
denna grupp, även om det till en 
början inte är alldeles uppenbart. 
Ett litet tips till presumtiva besö
kare är att noga granska väggar
na som omger "Sanitet", då får 

plötsligt det svårgripbara sin för
klaring. 

Riv-positivas verklighet speg
las bl. a. i Carin Ellbergs monter 
"Åsa", där hon samlat föremål som 
på olika sätt ger oss nycklar till 
Åsas liv. I Pär Bromans låda till 
Alexandres kvarlevor kan man se 
Alexandres starka, leende por
trätt. Anders Boqvist lyfter i 
"Small Talks" fram samtalets be
tydelse och en triptyk av Dawid 
speglar kontrasten mellan ljus och 
mörker.! utställningen ingår även 
tre större installationer. 

Deadline har växt fram i sam
arbete med The Life Founda
tion för AIDS-forskning och ut
bildning. Det är en angelägen ut
ställning i en tid då svensk aids
politik fortfarande är påverkad av 
80-talets panikreaktioner, och då 
allmänhetens attityder ofta ter sig 
märkligt oreflekterade. Gå och se 
den! 

Björn Skolander 
Uppsala konstmuseum 
Slottet ingång E, Tel: 018 - 27 24 
82 Öppen till21 januari 1996: on
to 11-19 och lö-sö 11-17 

Gustaf Hammarsten, Jimmy Endeley och Peter Perski i Balkongen 

l: i'~: l~ l~ :J G ENET P l TEATERHÖGSKOLAN 

J ean Genets pjäs Balkongen i Amerika på stadsteatern i 
om fascismens politik och den Stockholm. Balkongen utspelar 
mystiska sexualiteten, som sig på en bordell där polischefer, 

förbryllat många regissörer, skå- militärer, ministrar, biskopar och 
despelare och åskådare, har satts domare möts. Balkongen är en av 
upp av Teaterhögskolans av- Genets bästa, men också mest 
gångsklass i Stockholm. svårspelade pjäser. 

Texten är översatt av Bengt Den visas 5- 7, 11- 14 januari, 
Söderbergh och för regin svarar 19.00 på Teaterhögskolan, Allhel-
Richard Gii.nther vars senaste ar- gonagatan 4, T-bana Skanstull. 
bete var uppsättningen av Änglar Biljetter: 08-6428290. IJX 

l ~J :J 1'. MARDI GRAS TAR ÖVER SYDNEY 

E n månads hysteri! Det är 
vad hornonas Mardi Gras i 
Sydney innebär. Axplock: 

24/2 Shop Yourself Stupid på 
bland annat Oxford och King 
Street. 23/2- 3/3 The Australian 
Gaymes '96, idrott alltså! 15- 28/2 
Mardi Gras Film Festival. 3/3 
The Stars Come Out, en galafö-

restälJning med den australiska 
scenens alla stjärnor. 
Och så inte minst den 10/2 "Colo
nial History Walk with the Order 
of Perpetual Indulgence", bögnun
norna visar historiska platser. Hu
vudparad och fest blir den 2 mars. 
Info för dig med Internetanslut
ning: mardigras@geko.co.au IJX 

l USA finns ett allt bredare ut
bud av tidningar för lesbiska. 
Girl friends ges ut från San 

Francisco och blandar nöje, sam
levnad och pin up bilder. I senaste 
numret intervjuas USAs politiska 
frontflata Urvashi Vaid ochAma
zon visar upp sig i cowboykläder. 
Info via adress: 3415 Cesar Cha
vez, Suite 101, San Francisco, CA 
94110, USA. Ett års prenumera
tion kostar 39 dollar. 

Killarna har pin-uptidningar så 
det skvätter om det. Bland de mer 
kvalitativa märks franska Idol 
och tyska Männer Aktuell. De 
två tidningarna blandar snygga 
erotiska bilder på män med trend, 
skvaller och enklare featurerepor
tage. Idol finns även i en spansk 
upplaga. 
Männer Aktuell når du via 
adress: Postfach 110729, D-10837 
Berlin, Tyskland. 12 nummer kos
tar i Tyskland 138 DM. 
Idol når du via: 99, rue de la Verre
rie, F-75004, Paris, Frankrike. l 
år kostar 390 Franc. 
I Lettland har gaytidningen Loks 
fått ett nyare och fräschare ut
seende. Nyheter, tips och kontakt
annonser. I mellandagarna är det 
internationell 
homokonfe
rens i Riga, 
med festtill
fälle. Du 
når Loks 
via adress: 
Pastkaste 
65, 
LV- 1001, 
Riga, 
Lett
land!JX 
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Lasse står upp flir 
sina åsikter 
För ett år sedan var han en underhållare i division två, idag 
en av Sveriges mest eftertraktade stå-upp-komiker. I fjol 
bodde han i en andrahandsetta utanför stan, idag i 164 
kvadratmeter med sex rum och kök i Vasastan. 
Lasse Lindroth, alias Ali Hussein, vågar driva med både 
svenskar och invandrare, men framför allt vågar han häckla 
och göra narr av skinnskallarna. 

Av Anders Öhrman 

an är en hjälte i mångas ögon, en 
bråkstake i andras. Han är älskad 
av de flesta, hatad av några få. 
Han är hett eftertraktad av före
ningar, pubar och krogar ·runt om i 
landet. Under en vanlig vecka 
uppträder han ett tiotal gånger 
och stundtals påminner han om 
Jonas Gardell. 

En straight Gardell skulle man 
kunna säga. Han pratar oerhört 
fort, skojar friskt om invandrare, 
gör narr av skinnskallarna och 

skämtar träffsäkert om homosexuella. I somras gav 
han ut sin fårsta roman "Där inga änglar bor" och i 
vår kommer roman nummer två "Tequila till fru
kost". Dessutom har vi sett honom i TV:s "Sjukan" 
under hösten och får närvarande skriver han texter 
till en show som han ska göra tillsammans med Ulf 
Brunn berg. 

- Det är mycket nu, sä-

där han varit aktiv i många år. 
- Några av anledningarna till att jag lämnade 

partiet var deras sett att hantera abortfrågan och 
dessutom hade vi en KDS:are som inte tyckte att ho
mosexuella skulle få kandidera till riksdagen! När 
han inte blev utesluten ur partiet och det dessutom 
framkom att det var fler i partiet som tyckte lika
dant, insåg jag att jag inte hade något i partiet att 
göra, förklarar han. 

- Det finns får många urkonservatister och djupt 
religiösa i partiet så det är omöjligt att fårsöka driva 
en politisk linje istället får en religiös linje. 

Men det är inte som KDS-politiker Lasse Lind
roth har blivit känd i Sverige, utan somAli Huss~in, 
en invandrare som "talar svenska utan flytningar" 
och som utsätter skinnskallarna får verbal misshan
del. Han är idag en eftertraktad artist. Men vägen 
till framgång har minst sagt varit brokig. Motgång
arna har varit många och det har tagit lång tid får 
honom att hitta självkänslan och harmonin i tillva-

ron. Han är född i 
ger Lasse, och ler stort när 
vi ses på ett av hans stam
fik vid stureplan i Stock
holm. Jag tycker det är kul 
att jobba och jag har hela 
tiden något på gång. Skul
le man slå upp ordet ar
betsnarkoman i ordlistan 
skulle det vara en bild på 
mig, skrattar han. 

"Jag var tillsammans 
med en tjej för några år 
sedan. Det tog slut och 

Iran och adoptera
des av svenska för
äldrar när han var 
ett halvår gam
mal. Under ung
domsåren bodde 
han i nio olika fos
terhem och bytte 
skola inte mindre 
än elva gånger. 

Han ger ett stressat in
tryck och verkar en aning 
nervös. Han vrider och 
vänder på sig hela tiden 
och pratar och röker oav
brutet. Orden fullständigt 
smattrar ur honom och 
han påbörjar två, tre me
ningar samtidigt. Han pra
tar som han lever. Det är 
ett oerhört tempo och un
der den timmen vi träffas 
hinner han med ett tiotal 

jag blev tillsammans 
med en annan tjej som - J ag var väldigt 

orolig som barn, 
fårklarar han. Jag 
var rädd att trygg
heten som fanns 
skulle slås sönder. 
Dessutom var det 
ju rätt hårt att 
växa upp som in
vandrare. Jag var 

jag dessutom flyttade 
ihop med. Men så 
gjorde hon slut och blev 
tillsammans med min 
förra tjej!!" mobbad i plugget 

och hamnade ofta i 
bråk med både 
rektorer, lärare cigarretter. 

- Tre paket om dagen måste man väl försöka hin
na med. Den som har mest cancer när han dör vin
ner, säger han och ler. 

Lasse Lindroth har blivit något av en idol får 
många svenskar, en slags förebild. Under det senas
te året har han varit stamgäst på Tom Hjeltes inne
lista i Aftonbladet får att han vågar häckla skinn
skallarna och göra narr av dem i sina shower och i 
media. Och trots att han blivit mordhotad och miss
handlad ett flertal gånger fortsätter han. 

-Någon måste ju göra det, säger han. Men jag 
tror inte jag är ensam i detta "krig'', det finns nog 
massor av andra människor som kämpar aktivt mot 
dessa mentala kalhyggen. Det står bara inte lika 
mycket om dem i tidningarna. 

Det är inte enbart som stå-upp-komiker Lasse 
Lindroth har uppmärksammats i media på senaste 
tiden. Nyligen deklarerade han att han lämnat KDS 
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och klasskompisar. 
Han har svårt att att förlåta de personer som 

gick i spetsen får mobbningen av honom i skolan. 
- För ett tag sedan kom en av de värsta killarna 

fram till mig och sa att han tyckte det var kul att det 
gått så bra får mig. Det kändes vidrigt, kommente
rar han. Det var precis som i Gardelis "En komikers 
uppväxt" där huvudpersonens värsta fiende från 
skoltiden besöker honom i logen och alla hemska 
minnen kommer tillbaka. 

Men trots problemen i skolan gick Lasse ut nian 
med 4, 7 i betyg. 

- Jag ville inte att kuratorerna skulle få rätt då 
de sa att jag skulle bli en brottsling, en värsting, en 
missbrukare eller vad de nu sa skulle hända med 
mig. Jag ville bevisa motsatsen. 

Och det gjorde han. Efter några år som teaterle
dare började han sin karriär som stå-uppare. 

- Det var lite motigt i början, minns Lasse, som 
tillsammans med bland andra Carl-Einar Häckner 
fick underhålla gästerna på Norra Brunn i vad som 
kallades den andra avdelningen. 

-När de stora namnen hade uppträtt släpptes vi 
fram, berättar han. 

Numera är Lasse Lindroth ett av de stora nam
nen i branschen. Han har gjort kometkarriär och tjä
nar idag enormt mycket pengar vilket bland annat 
gjort att han numera bor i en lägenhet som nästan 
är lika stor som en basketplan. Från en etta till en 
lägenhet på sex rum och kök. Flytten speglar hans 
karriär. Dessutom älskar han att shoppa. Han är 
vansinnigt förtjust i kläder och de kassar han släpat 
med sig in på fiket skvallrar om en ordentlig shop
pingrunda på NK Tröjan han har på sig bär märket 
Boomerang och runt halsen har han en skarf som är 
prydligt instoppad innanfår skjortan. 

- Jag är nog en klädsnobb i mångas ögon, säger 
han lite försynt. Men det är ju så jäkla kul med klä
der. Det är faktiskt tredje omgången med kassar 
somjag bär hem idag, tillägger han. 

I sina uppträdanden driver han med det mesta. 
Men han undviker att skämta om sex och politik. 

-Anledningen till att jag inte skämtar om politik 
är helt enkelt att jag inte kan något om politik. Jag 
är ju KDS:are, skrattar han. 

Däremot gillar han att häckla skinnskallarna. 
Och skämten om bögar och invandrare duggar tätt i 
showen. Han har inga större erfarenheter av homo
sexuella, men han har själv funderat en del över sin 
egen sexualitet. 

- Det finns väl inte en enda kille eller tjej som in
te funderat över vilket kön de attraheras av, säger 
han och berättar en något annorlunda historia om 
sina tidigare flickvänner. 

- Jag var tillsammans med en tjej får några år 
sedan. Det tog slut och jag blev tillsammans med en 
annan tjej som jag dessutom flyttade ihop med, be
rättar han. Men så gjorde hon slut och blev tillsam
mans med minförra tjej!! 

- Vad då knäckande, skrattar han. De hade nog 
mycket att prata om. 

De shower han gör får tillfället börjar ofta med 
att Lasse gör en mycket kul imitation av en väldigt 
fjollig och självgod Gardell. 

-Jag fullständigt mördar Jonas Gardell i några 
av mina nummer, säger han och kan inte låta bli att 
skratta. Det är ett storebrorskomplex, menar han. 
Gardell slåss mot Lars Noren, och jag slåss mot Jo
nas. 

Trots sina skämt om Gardell är Lasse en stor be
undrare av honom. Även om han inte riktigt vill er
känna det. Men under hela intervjun återkommer 
han åtskilliga gånger till Gardelis olika verk. 

- Han skriver bra film och gör bra pjäser, dessut
om är han ju mångsidig i finkulturens boning, säger 
Lasse och tillägger med glimten i ögat: Och han vill 
att vi älskar honom. 
Och det gör vi! 1JX 

Namn: Lasse Lindroth. Ålder: 23. Familj: Nej. 
'fjänar: Kung och fosterland. Musik: Ulf Lundell. 
Film: Little Man Tate. TV: Har ingen. Mat: Itali
enskt. Resa: Där man får dyka. Radio: Radio Stock
holm. Gråter: Sällan med tårar. Skrattar åt: Lars 
Noren. Förebild: Olle Ljungström. Hon är snyg
gast i världen: Jodie Foster. Han är snyggast i 
världen: Jean-Pierre Barda. Motto: Dignity always 
dignity. 
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FREDAG 22 DECEMBER 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 08-
7004600. Lunch på arken för alla 
intresserade från 12.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15--02. 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08-6432200.Ejöppetikväll. 
Happy Single Gay, Restaurang 
Tim, Timmermansgatan 35. RFSL 
startar grupp för hornon som inte 
lever i parförhållanden 18.30. 
Hus1, Sveavägen 57. Trollerishow 
med Imagic - akta era huvuden! 
Oz, St Eriksgatan 63. Babettes jul
show. 

LÖRDAG 23 DECEMBER 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 13-18. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarumme t. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960 . Öppet 
för hivpositiva män 18-02. 

SÖNDAG 24 DECEMBER 
Noaks Ark, Stödet. Drottningga
tan 61 , 08-7004600. Traditionell 
jul firas på Stödet för hivsmittade, 
aidssjuka och närstående 12-18. 
Poslthiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 17-02. Julaf
ton firas med julbord. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 08-
7430570. Öppet i disco och bar for 
alla som brukar gå på Patricia. 
Supermix alltså. Köket stängt. 
Hjärter Dam, stängt fram till den 
29 december. 
Husl, Sveavägen 57. Öppet som 
vanligt, festa efter släktträffen! 

MÅNDAG 25 DECEMBER 
Noaks Ark, Stödet. Drottningga
tan 61, 08-7004600. Traditionell 
jul firas på Stödet för hivsmittade; 
aidssjuka och närstående. 12-18. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 17-23. 

TISDAG 26 DECEMBER 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08-344456. Expeditionen öppen 
18.0"0-20.00. 
Posithiva gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
for hivpositiva män 17-23. 
Ellen, Kocksgatan 28, tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna 
18- 21. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarumme t. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00. 
Willys Place, Renstiernas gata 15, 
08-6448377. Öppet en trappa upp 
på Cafe Reichhold. 
Bikupan, Sveaviigen 57, Klubb
.rummet. Föreningen for bisexuel
la träffas 19-22. 

ONSDAG 27 DECEMBER 
Noaks Ark, Drottninggatan 61,08-
7004600. Lunch på arken for hiv
positiva och närstående från 
12.00. 
Seniorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
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gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro 15.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 
GLIS, Sveavägen 57, klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18.00-20.00. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. Öppet en trappa upp 
på Cafe Reichhold. 
Trauma, Tegnergatan1, (Atlantic). 
J en och llmo bjuder till fetischfest 
och ostronbar, dresscode. 
TRXKT- medlemmar 50, med fly
ers 80:-. Martin Fulking och Jean 
DJ:ar. 21-03. 

TORSDAG 28 DECEMBER 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
for hivpositiva män 15-23. 20.00 
visas film. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den gyl
lene åldern 17.00. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 17-19. 
Transvestitträff, Sveavägen 57, 
Cafe N et Work. Homo- och hetero
sexuella transvestiter träffas 
19-20. 08-34 13 16. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. Öppet en trappa upp 
på Cafe Reichhold. 

FREDAG 29 DECEMBER 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 08-
7004600. Lunch på arken for alla 
intresserade från 12.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-02. 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08-6432200. Samba på nya Kvin
nohuset 18-20. Alla kvinnor väl
komna. 
Happy Single Gay, Restaurang 
Tim, Timmermansgatan 35. RFSL 
startar grupp for hornon som inte 
lever i parförhållanden. 18.30. 
Oz, St Eriksgatan 63. Babettes jul
show. 

LÖRDAG 30 DECEMBER 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 18-02. 

SÖNDAG 31 DECEMBER 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. 
Sylvester Party på SLM. Med
lemsklubb. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 13-18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 13-18. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-21. Sön-

dagscafe utan barförsäljning. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 
Kerstin har nyårsfest i andra lo
kaler, stängt i restaurangen. 
Husl, Sveavägen 57. Jurassic Di
vas har premiär på sin nya show, 
denna nyårsafton. 
Bitch Girl Club, 08-7205205, Ko
lingsborg, T-bana Slussen. 'I)ej
fest på nyårsafton, 21-02.30. 
Oz, St Eriksgatan 63. Öppet med 
nyårsfest och Babetteshow. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 08-
7430570. Nyårsfest. Alla gäster, 
även de som kommer andra kväl
lar välkomnas. Supermix alltså! 
100:- entre, ej billigare mat. 

1996 
MÅNDAG 1 JANUARI 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 08-6788548. 
Luchino Viscontis film De fördöm
da, om hur nazisternas maktöver
tagande krossar ett tyskt famil
jeimperium visas 15.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomscafe for dig 
upp till30, 19-22. 

TISDAG 2 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30 , 08-6788548. 
Den franska filmen Den sårade 
mannen av Patrice Chereau visas 
17.00. En film om en ung man som 
forälskar sig i en råbarkad hallick. 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08-344456. Expeditionen öppen 
18-20. 
Posithiva gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 08- 641 
8616. Cafe hos Lesbifk Nu. Alla 
kvinnor välkomna 18- 21. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarumme t. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00. 
Tjejkväll på BHUS Vanadislunden, 
hörnet Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105, för tjejer upp till 30, 
19.00. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. Öppet en trappa upp 
på Cafe Reichhold, med videos. 
Bikupan,.Sveavägen 57, Klubb
rummet. Föreningen för bisexuel
la träffas 19-22. 

ONSDAG3 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 08-
7004600. Lunch på arken for hi v
positiva och närstående från 
12.00. 
Seniorgruppen, Sveavägen 57, 

·Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18-20. 
Föräldragruppen, Sveavägen 57, 
RFSL-Huset. Homosexuella för
äldrar träffas varje första onsdag i 
månaden 19.00. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08- 6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Hollywood Christmas Show. 

TORSDAG4 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 

Dag för Dag 
.MÅNDAG 
Husl, Sveavägen 57,08-315533, cafeet öppet 12.00-20.00. Husl:s bak

' ticka öppen 19.00:..03.00. 
Monday Bar, Norrlandsgatan s, techno och house på två dansgolv. Mixat 

. och ung publik. 20.00--05.00. 

TISDAG 
Hus l, Sveavägen 57, 08-315533, cafeet öppet 12.0o-2o.oo. Husl:s bak-

, ficka öppen 19.00-()3.00. ' 

ONSDAG 
• Bus l, Sveavägen 57, 08-315533, cafeet öppet 12.0o-2o.oo. Bakfickan 
· öppen 19.00-03.00. Dlsco från 23.30, DJ Christer Broman. Lola med gäs-
;, tef uppträder. . ... 
Oz;st Eriksgatan 63, 08-65387;50, gaybar, klassiskt gäydlsco DJ: EmU 

• Hellman 20.00--03.00. Babette uppträder. Fri entre. 
~ SLM, Wolbnar Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll, mixat. Tjejer med· 
t lemmar l Lasbär välkomna. 22.00--02.30. • 
;.lfiärter Dam, Polhe,msgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
; 16.3G-23.50. 

t;~RSDAG 
iJiusl, Sveavägen 57,08-315533, cateet öppet 12.oo-20.00. Bakffckan 
' öppen 19.00-03.00. Dlsco från 23.30, DJ: Mattias Askervall. 
i Oz, st Eriksgatan 63, 08-6538750, gaybar, dlsco 20.0o-o3.00. Frt entre. 
; X-trakt, Gamla Brogatan 46, klubb för dig som gillar fetischer, dock ingen 
l dresscode. 21;09'-0S.OO. Bar, mat och dlsco. . 
i lijärbr Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.3G-23.50. 

.FREDAG 
' Hus l, Sveavägen 57, 08-315533, careet öppet 12.06-20.00. Bakfickan 
öppen 19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ Christer Broman. Shower då och 
då. 60:- entre • 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, gaybar, klassiskt gaydlsco, DJ: Emil 
Hel~an 20.00-03.00. Babette håller dragshow. Fri entre. 
Puh S, Norrlandsgatan 5, techno och house på två dansgolv. Mixat och 
ung publik. 20.oo-os.oo. 
lljärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Klnky Bar har öppet 20.30-01.00. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, 21-05. Claes Boden, Tony Zoullas, Johan Netz, 
Mad Mats huserar på denna houslga klubbnatt, mixat. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. Barkväll på läderklubben. Medlemsklubb. 

•·· LÖRDAG 
• Husl; Sveavägen 57, 08-315533, cafeet öppet 12.00-20.00. Bakfickan 
· öppen 19.00-03.00. Dlsco från 23.30, DJ Mattlas Askervall. 60:- entre 
' lijärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
' 16.36-23.50. Kinky bar har öppet 20.3G-01.00. 
; Oz, st Eriksgatan 63, 08-6538750, gaybar, klassiskt gaydlsco DJ Emil 
f Hellman 20.00-03.00. Frt entre. 
~Dolinas DeeDte, Gårola Brogatan 46. Donnas Deelite l Alexi Delanos regi. 
• Mixad klubb gayfolket kommer efter 03.00. 21.00-05.00. 
Deliclous, Tegnergatan 1, Patrik Flodins klubb med sin crew från Göteborg. 

; "Glatt, young gays och gorgeous". 21.06-03.00. Resident DJ är Alexan-
. der och Il Stefano. 
; Pub' s, Norrlandsgatan 5, techno och house på två dansgolv. Mixat och 
;, ung publik. 20.00--05.oo. 
•· Kinks and Qoeens, Ulla Nygatan .1.1 (Farbror Melkers), fetischklubb med 
· bar och dans. Öppensinnat och gärna dresscode, mycket trans. 
. 21.0G-03.00. 
: Gino, Birger Jarlsgatan 27, 21-05. Class Boden, Tony Zoullas, Johan Netz, 
[Mad Mats huserar på denna houstga klubbnatt, mixat. Den engelska DJ:n 
Ashley Beadel housar. Fylls på från Delicious efter 03.00. 
. SLM, Wollmar YxkuUsgatan 18. Läderbögarnas egen klubb har dlsco 
. nästan varje lördag. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se kalendariet för info om 
l specialkvällar. Entre 50:-. 
p, DockJands, ·Flnnboda Varv, technoklubb där Södermalm slutar oc:h Nacka 
[börJar, bussar från Slussen 22.06-06.00. Öppet från 22.00 tlll12.00 på 
(söndagen. 80-100:· entre. ·· 

;SÖNDAG 
tPatricia, stadsgårdskaJen 152, 08-7430570, restaurang, bar och dlsco, 
· 19.00--05.00. Här samlas homos med vänner från olika klubbvärldar. Su
; verän och biHig mat. 40:- entre efter 21.00. 
! Genial, tuntmakargatan 99 (September). Hit kommer klubbkidsen för att 
' chiila ut l lite lugnare mlQö. 
._. lljärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
• 16.30-23.50. 

out~nbout 
International gay group in Stockholm 

Contacts and friendship for immigrants and Swedes 
lnfo: out & about c/o RFSL, Box 45090, 104 30 Stockholm 



08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 15-23. 18.00 
serveras ärtsoppa. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den 
gyllene åldern 17.00. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 17-19. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Viking Bears, björnklubben, för 
killar som gillar "björnar", träff på 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 

FREDAG 5 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 08-
7004600. Lunch på arken för alla 
intresserade från 12.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män 18- 02. 
Happy Single Gay, Restaurang 
Tim, Timmermansgatan 35. RFSL 
startar grupp för hornon som inte 
lever i parförhållanden. 18.30. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Hollywood Christmas Show. 

LÖRDAG 6 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105 . Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13.00-18.00. 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 08-6788548. 
Döden i Venedig av Luchino Vis
conti, med Dirk Bogarde och sven
sken Björn Andresen i huvudrol
len är en filmatisering av Thomas 
Manns novell. En åldrande mans 
passion för en ung gosse. Filmen 
börjar 15.00. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 18-02. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Hollywood Christmas Show. 

SÖNDAG7 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 13-18. 
Posithiva Gruppen. Magnus La
dulåsgatan 8, 08-720 19 60, sön
dagscafe, ingen bar 15- 21. 
PLUS, Wollmar Yxkullsgatan 18, 

Klubb & Klubb 
J 

ean Skarstedt ger inte upp. I 
förra numret uppgav vi felak
tig att han skulle starta Crui

se Club. Så blev inte fallet. Men 
den 27/12 håller han fetischfest 
tillsammans med Ilmo på Atlan
tic. TRXKT medlemmar, alltså ni 
som har medlemskort till origi
nal-Xtrakt, kommer in för 50:-, 
med fiyer kostar det 80:-. Dressco
de, Kinky Gelinky ochnamnet på 
klubbfesten är Trauma- att det 
sedan blir ostronbar i W asa Hof
regi försämrar inte saken. 

Fetischmässigt bör noteras att 
Xtrakt på Gamla Brogatan rullar 
vidare. Vissa kvällar underbart 
kul, trevlig fetischhjälp i dörren 
för de som glömt trasorna hemma. 

Boy Bar tar paus enligt vad 
det ser ut i veckan innan jul. Staf
fan Ridelberg har arbetat hårt för 
att skapa ett klassiskt gaykon
cept, men har kämpat mot en tra
ditionsbunden gaypublik Ideer 
om att hålla öppet till 09.00 på 
morgonen, med insläppsstopp 
mellan 03- 05, gick inte hem hos 
Herculesgatans lokalägare. Vi 
hoppas att Staffans klubbideer 
skall slå - Stockholm är värt en 
renodlad houseklubb a la Sound 
Factory. 

Gossip är på tapeten igen. De 
som ligger bakom håller dock tand 
för tunga och vill inte tala med 
QX. Ka!J.ske kan man förstå dem. 
De vill hålla öppnandet hemligt så 
länge det går. Blir det nu äntligen 
av återkommer ett mycket klassis
ka gaydisco till Stockholm, till 
glädje för många. Håll alltså ögon 
öppna efter de nyrenoverade loka
lerna. 

TIO l TOP 

Europerv partyt i grannlo
kalen till Docklands på Finnbo
da Varv, fick mången homo att 
tända till. Här bör det ordnas 
dansfester framåt sommaren. Fes
ten blev minst sagt lyckad, med 
professionella shower av bland an
nat Fetish Shop och en skön 
blandning av alla sorters existen
ser. Vi ser fram emot nästa fest, 
när det är varmare utomhus. Ett 
tips: fixa vettig dansmusik till 
nästa gång! Lyckligtvis fanns 
Docklands några steg bort så man 
fick upp dansfebern. 

Partypappa Fatrik Flodin 
skall nu definitivt satsa på Stock
holm. Till QX säger han att han 
numer "längtar" till Stockholm -
inte minst tack vare succen på De
licious. Mix, gayvänligt, dansvän
ligt och glatt. Hans och Ilmos tors
dagsfest "Bunny" samlade stans 
bögar. Det hela utvecklades till ett 
litet pusskalas. Alla kände alla, 
och preppyboyzen anlade tonen. 
De muskulösa pojkarnas klädsel 
blev dock en besvikelse. Vi som 
hoppades få se muskulösa skin
kor!!! Denna afton var de dolda 
bakom kortkorta kjolar. 

Missa inte showerna på OZ 
och Hus l - draggrupperna satsar 
hårdare än någonsin. Lolas premi
är på Hus1 fick mycket beröm, in
te minst de läckra dansarna. På 
OZ var det överfullt när Babette & 
Co höll premiär den 15 december. 
Go-Go dans och läckra kläder (de 
har kostat över 10 000 skvallrar 
ekonomiansvariga) liksom DJ 
Emils dansmusik gjorde kvällen 
lyckad. 

Jon Voss 

Per Bjelkenstedt, som Dj:at på bland annat Gossip och SLM. 

l. Annette Taylor, Put the fire out, (Azuli) 
2. Tuff & Jam, The Experience EP, (Fifty First Recordings) 
3. Kathy Sledge, Another Day, (Narcotic) 
4. Pauline Henry, Love Hangover, (Soho Square) 
5. The Commission, Keep your head up, (Cleveland City) 
6. Club 69, W arm Leatherette, (Tribal) 
7. San Frand isco, Sound Outfit In the middle, (Freshly Squeezed) 
8. Black Magic , Freedom, (Strictly Rhythm) 
9. Kathy Brown, I appreciate, (Cutting Records) 
10. eg Fulla love, Ain't it what you want?, (Eromlig Music Inc.) 

08-6433100. Klubben för hiv-posi
tiva män träffas i SLMs lokaler. 
Öppet 22-02. 

MÅNDAGS 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sve
avägen/Fr~gatan,Tel08-341105. 

Ungdomscafe för dig upp till 30. 
19-22. 

TISDAG 9 
Cinemateket, Filmhuset, Borgvä
gen 1-5, 08-6634088. Döden i Ve
nedig av Luchino Visconti, med 
Dirk Bogarde och svensken Björn 
Andresen i huvudrollen är en fil
matisering av Thomas Manns no
vell. En åldrande mans passion för 
en ung gosse. Filmen böijar 19.00. · 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08-344456. Expeditionen öppen 
18.00-20.00. 
Posithiva gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 19.00 
temakväll med Georg Sved från 
RFSL: "Jag är inte bög. Jag är en 
heterosexuell man som ligger med 
killar." 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 08-641 
8616. Cafe hos Lesbisk Nu . Alla 
kvinnor välkomna 18-21. 
Out Be About, 6pm at RFSL-Hu
set, Sveavägen 57, "A Twelfth 
Night Evening'' - anything can 
happen .. . ! International gay 
group. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho-

Nyårsfest 31/12, vårpremiär 

12 eller 13/1 (ring för info) & 27/1 

Kolings borg, T - bana Slussen 

Föruuo:OS-7205205 
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listers gaygrupp träffas 19.00. 
Willys Place, Renstiemas gr.w. 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb
rummet. Föreningen för bisexuel
la träffas 19-22. 

ONSDAG10 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 08-6788548. 
Den franska filmen Den sårade 
mannen av Patrice Chereau visas 

Babette &Co 
Presents 

A 

15.00. En film om en ung man som 
förälskar sig i en råbarkad hallick. 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 08-
7004600. Lunch på arken för hiv
positiva och närstående från 
12.00. 
Seniorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 15-23. Idag är 

z 
BAR OCH 
R E S T 

~l![J8' 
.II.SIIIW: RIDAGAR 01.00, IDAGAll 23.30. FIU - HAPPY 
1111 TU 23.IISIJI PtBBTO t.DI SPEDAINYARSSIIJW 
t.1D BAIET1ES BlSTA R'.ÅN 1995, 31 IIlBilR ENlRE 80 lit 
.,. 60 KR l BAREN. VI BIIIR PÅ SKIIWA VII 111.VSUIB. 
0Z S: T EJI(SGATAN 63 TB: 653 87 50 

LÖRDAGAR 21.08-03.00 

~ATlANTIC~ 
REGERINGSGATAN 111 Tfl. 08-10 20 00 

Polhemsgatan 23 
Tel 08-653 57 39 Fax 08-651 04 83 
Onsdag-Söndag 16.30-23.50 
OPENMINDED BAR 
Fredag-Lördag 21.00-01.00 
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även närstående välkomna hela 
dagen. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18- 20. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
"Sploor show part 2". Nypremiär 
men med nya inslag i showen. 

TORSDAG 11 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15- 19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 18.00 
filmvisning. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den 
gyllene åldern 17.00. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 17-19. 
Willys Place, Renstiernas gata 15, 
08- 6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28- 30, 08- 6788548. 
Marilyn Monroe i en av sina bäs
ta roller som salansångerskan 
Cherie. Filmen börjar 17.00. 
Cinemateket, Filmhuset, Borgvä
gen 1- 5,08-6634088. Den brittis
ka filmen Ett annat land, om spio
nerna Burgess och MacLeans tid 
på internatskola i 30- talets Eng
land. Filmen börjar 19.00. 

FREDAG 12 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 08-6788548. 
Marilyn Monroe i en av sina bäs
ta roller som salansångerskan 
Cherie. Filmen börjar 15.00. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Sploor show part 2. 
Noaks Ark, Drottninggatan 61,08-
7004600. Lunch på arken för alla 
intresserade från 12.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män 16-02. 
Happy Single Gay, Restaurang 
Tim, Ti=ermansgatan 35. RFSL 
startar grupp för hornon som inte 
lever i parförhållanden 18.30. 
Bitch Girl Club, 08-7205205, Ko
lingsborg, T- bana Slussen. Even
tuellt öppet ikväll på den lesbiska 
klubben - ring för besked. 

LÖRDAG 13 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08-6432200. Lesbisk Feministisk 
Dag i regi av Lesbiska Feminister 
inom Kvinnofronten. 11.00 berät
tar Inge Lise Paulsen och Vibeke 
Nilsen från Danmark om lesbiska 
projekt inom EU. 15.00 panelde
batt med lesbiska inom kvinnorö
relsen och inom gayrörelsen. 18.00 
kvinnapub med underhållning, 
mat och dricka hela dagen. Sprud
lande aktiviteter! Entre 20 kronor. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 13.00-18.00. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La-

14 e QX JANUARI 1996 

dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män 18-02. 
Bitch Girl Club, 08- 7205205, Ko
lingsborg, T- bana Slussen. Even
tuellt öppet ikväll på den lesbiska 
klubben - ring för besked. 

SÖNDAG14 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 13- 18. 
Posithiva Gruppen. Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 720 19 60, sön
dagscafe, ingen bar 15- 21. 

MÅNDAG15 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28- 30, 08- 6788548. 
Luchino Viscontis film Ludwig be
rättar om den bayerske kungens 
sagotillvaro. En magnifik film om 
Wagners mecenat - start 15.00. 
Ungdomsgrupp, RFSL, Sveavägen 
59,08- 7360219. s tartgrupp för 
dig mellan 16-25. gruppen är till 
för dig som är på väg; att komma 
ut, att berätta, att hitta nån att le
va med, att få kompisar .. . 19.00 
startar man för denna grupp. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sve
avägen/Frej gatan, Tel 08- 341105. 
Ungdomscare för dig upp till30, 
19- 22 . 

TISDAG 16 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08-344456. Expeditionen öppen 
18- 20. 
Posithiva gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna 
18-21. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00. 
Willys Place, Renstiernas gata 15, 
08- 6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Kilikväll PÅ BHUS Vanadislunden, 
hörnet Sveavägen/Frej gatan, Tel 
08-341105, för killar upp till 30, 
19.00. 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb
rummet. Föreningen för bisexuel
la träffas 19-22. 

ONSDAG 17 
Noaks Ark, Drottninggatan 61,08-
7004600. Lunch på arken för hiv
positiva och närstående från 
12.00. 
Seniorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08- 209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 16-23. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18- 20. 
Willys Place, Renstiernas gata 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Sploor show part 2. 

TORSDAG 18 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La-

dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 18.00 
serveras ärtsoppa. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den 
gyllene åldern 17.00. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 17- 19. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Cinemateket, Filmhuset, Borgvä
gen 1- 5,08-6634088. Luchino Vis
contis film Ludwig berättar om 
den bayerske kungens sagotillva
ro. En magnifik film om Wagners 
mecenat. Filmen börjar 19.00. 

FREDAG 19 
Noaks Ark, Drottninggatan 61,08-
7004600. Lunch på arken för alla 
intresserade från 12.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 15- 19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 16-02. 
Happy Single Gay, Restaurang 
Tim, Timmermansgatan 35. RFSL 
startar grupp för hornon som inte 
lever i parförhållanden. 18.30. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Sploor show part 2. 

LÖRDAG20. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13.00- 18.00. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 18-02. 
Cinemateket, Filmhuset, Borgvä
gen 1-5, 08-6634088. Pekingope
rans manliga aktörer fick även 
spela kvinnliga roller. I denna film 
från folkrepubliken Kina berättas 
om passion mellan två män. Fil
men börjar 19.00. 

SÖNDAG 21 
OUT Be ABOUT International gay 
group meets 12 noon outside main 
entrance T- Slussen. Excursion 
with the ferryboat to Djurgården 
and Skansen (folklore museum 
and zoo). 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar. 13- 18. 
Posithiva Gruppen. Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 720 19 60, sön
dagscafe, ingen bar. 15- 21. 
PLUS, Wallmar Yxkullsgat~n 18, 
08-6433100. Klubben för hiv-posi
tiva män träffas i SLMs lokaler. 
Öppet 22-02. 

MÅNDAG22 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sve
avägen/Frej gatan, Tel 08-341105. 
Ungdomscare för dig upp till30, 
19- 22. 

TISDAG 23 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08-344456. Expeditionen öppen 
18.00-20.00. 
Posithiva gruppen, Magnus La-

VNGDOM 
l~ 

FO fl-
\JNGDOM.1 

Är du ung och trygg i ·dig själv? Kan du avsätta några 
kvällar i månaden? Vill du ingå i en grupp ungdomar 
som gör ett viktigt jobb? 

Då kan du göra en insats som frivilligarbetare på vår telefon för 

bi- och homosexuella ungdomar. Vi är redan ett trettiotal tjejer 

och killar som svarar, pratar och lyssnar på vardagkvällar när 

unga homosexuella från hela landet ringer till vår jour i 

Stockholm. Förra året hade vi över ettusen samtal. Men det 

finns plats för fler! Därför anordnar vi kostnadsfri utbildning för 

nya medarbetare i februari. Om du är under 26 och vill jobba på 

linjen är du välkommen att anmäla dig innan den 15 januari. 

Ring 08-736 02 19 och 
prata med Jonas Tillberg. 
Ring nu! 

·Meritera Dig - lär dig själv 
mer och dela med dig till 
andra! 

Vi erbjuder kostnads
fri utbildning'! 
RFSL-rådgivningen driver ett 
projekt för unga killar kring 
sex och känslor. Projektet 
heter Rubberware. Nu 
behöver vi utbilda nya krafter 
som kan ingå i projektet som 
ledare. 

Efter utbildningen kan Du 
komma ifråga för de uppdrag 
rådgivningen har att erbjuda 
när det gäller information om 
säkrare sex. 

• Du ska vara 18-30 år. 
• Du ska ha lätt att umgås 

med andra. 
• Du ska trivas med din 
sexualitet. 

Är du vår man? 
Ring till Jonas Tillberg på 
RFSL-rådgivningen i 
Stockholm, 08-736 02 19. 
Eller skriv en rad om dig 
själv och skicka till oss. 
Adressen är: RFSL
Rådgivningen, Box 45090, 
104 30 Stockholm 

~~~-



Dragshower till 
julen och nyåret 

Christmas? What a drag! 
Tre dragshows. Tre dragqueens. Tre frågor 
och tre svar. Läs om de stora händelserna på 
Stockholms gayscen under jul och nyår. QX 
har pratat med Lola, Kenny från Jurassic 
Divas och Babette om deras jul- och 
nyårsshower som alla ska ha eller nyligen 
har haft premiär i dagarna. 
Texter: Anders Öhrman 

KENNY l JURSASSIC DIVAS 
(Hus1 Nyårsafton) 

Berätta lite om showen! 
-Vi är fyra killar och en tjej i 

showen. Det blir typ samma stil 
som det vi kört tidigare, men med 
större scen. Vi plockar hej vilt av 
gamla och nya grejer. Trots att vi 
uppträder på nyårsafton så är inte 
showen nyårsrelaterad. 

Varför ska man se er show? 
-Det är en knäpp dragshow, 

helt enkelt! Vi gör något annorlun
da, vi passar inte in i facket för 
den traditionella dragshowen. 

Vad förväntar du dig av 
1996? 

-Eftersom jag aldrig ger 
några nyårslöften har jag inte fun
derat så mycket över 1996. Jag 
hoppas att vi ska kunna fortsätta 
showa på Hus1, även om det blir 
svårare att pussla ihop datum nu 
då två av killarna kommer att va
ra med i After Dark under våren. 

Babette årgång 1982. Då med i 
en homoparad bakom ungdomar
nas banderoll. Idag står hon på 
scenen på Oz. 

BABETIE 
(Oz onsdagar och fredagar till och 
med Trettonhelgen) 

Berätta lite om showen? 
- Vi är tre stycken som gör en hys
terisk version av jullirandet i alla 
former. I showen finns naturligtvis 
Jesus mamma Maria, Jul-Gullan 
och Joan Crawford. Öppningen är 
verkligen helt hysterisk med nun
nor som förvandlas tilllackklädda 
julklappar. Dessutom är vi mycket 
stolta över våra nya kläder som 
designats av Mement & Mori. Det 
är första gången de gör kläder till 
en dragshow! 

Varför ska man se er show? 
- Det finns arton ljuvliga an

ledningar att se den. 
Vad förväntar du dig av 

1996? 
- Jag förväntar mig ett bra år 

med nya utmaninger och natur
ligtvis ser jag fram emot vår pre
miären av vår nya show i februari. 
Den är i samma stil men mycket 
fräckare! Men några nyårslöften 
ger jag inte. Babette kan aldrig 
hålla några löften ... 

LOLA 
(Hus1 onsdagar och fredagar) 

Berätta lite om showen! 
- Vi är 5-7 stycken i showen 

beroende på vilken show vi gör och 
vilka gästartister vi har. Ibland 
förgyller Ru-Harriet och mina två 
nya läckra amerikanska dansare 
tillvaron på scen. Showen är en 
mix på humor ochjulstämning 
med modern och traditionell jul
musik. 

Varför ska man se er show? 
-Vad då, finns det någon an

nan ... ? Precis som tomtens stake 
och dopp i grytan är ett måste på 
julafton så är Lolasjulshow det! 
Det blir ingen riktig jul utan Lolas 
julshow. Så är det bara! 

Vad förväntar du dig av 
1996? 

-Ännu mer succe! Om det är 
möjligt! Dessutom förväntar jag 
mig mer glitter och högre hår! 

dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23 . 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08- 6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna 
18-21. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08- 6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb
rummet. Föreningen för bisexuel
la träffas 19-22. 
Cinemateket, Filmhuset, Borgvä
gen 1-5, 08-6634088. Luchino Vis
contis film Våld och Passion från 
1974, med Burt Lancaster i en av 
huvudrollerna visas 21.00. 

ONSDAG24 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 08-
7004600. Lunch på arken för hiv
positiva och närstående från 
12.00. 
Seniorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 16-23. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18-20. 
Willys Place, Renstiernas gata 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Sploor show part 2. 

TORSDAG25 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 08-6788548. 
Pekingoperans manliga aktörer 
fick även spela kvinnliga roller. I 
denna film från folkrepubliken Ki
na berättas om passion mellan två 
män. Filmen börjar 15.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 18.00 
filmvisning. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den 
gyllene åldern 17.00. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar 17-19. 
Willys Place, Renstiernas gata 15, 

08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Transvestitträff, Sveavägen 57, 
Cafe N et Work. Homo- och hetero
sexuella transvestiter träffas 
19- 20. 08-34 13 16. 
Dansens Hus, Barnhusgatan 
12-14. Kenneth Kvarnströms 
XXX uppförs 19.00. 
LASH, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
06-6433100. Lesbiska och bisexu
ella kvinnor med tuffare stil inom 
medlemsklubben Lash, träffas i 
läderklubben SLMs lokaler. Ett
årsfest! 21-02. 

FREDAG 26 
Noaks Ark, Drottninggatan 61,08-
7004600. Lunch på arken för alla 
intresserade från 12.00. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 16-02. 
Happy Single Gay, Restaurang 
Tim, Timmermansgatan 35. För 
dig som inte lever i ett parförhål
lande 18.30. 
Dansens Hus, Barnhusgatan 
12-14. Kenneth Kvarnströms 
XXX uppförs 19.00. 
Cinemateket, biografen Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 08-6788548. 
Luchino Viscontis film Våld och 
Passion från 1974, med Burt Lan
caster i en av huvudrollerna visas 
15.00. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08- 6433100. Temakväll på SLM; 
Bandage. OBS: Insläpp endast 
mellan 22-23. Medlemsklubb. 
Ungdomsläger, RFSL-Stockholm 
ordnar ungdomsläger för dig mel
lan 16- 25. Tre dagar av gemen
skap och snack. Info 08-7360219 
(Jonas). 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
08-6432200. Rita Chan's Oriental 
Kitchen med orientalisk mat, öl 
och vin. Inget föredrag innan. 
17.30-24.00. 
OZ, St Eriksterassen 63, Babettes 
Sploor show part 2. 

LÖRDAG 27 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 13-18. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarumme t . Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus La-

C~l,l.!~~-~~2) 
*SPECIELL SORTERING* 

LÄDER • LACK • C30CJC3)7 110)70 
G l "III • HIGH-HEELS 

NY ADRESS: Frejgatan 58, tellfax 08- 841820 
Öppet mån-fre 12- 18, lö 11- 15 

Björngårdsgatan 1 b, 08- 642 63 06 
Nya öppetider fr.o.m januari: Mån- fre 09-22, lör-sön 14-22 
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dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 18-02. Närstå
ende välkomna från 20.00. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Sparmer Benefit Dis
ca på läder klubben. Pengarna går 
till den brittiska kampanjen att 
överklaga SIM- förbud i England. 
Öppet 22-02. Medlemsklubb. 
Bitch Girl Club, 08-7205205, Ko
lings borg, T- bana Slussen. Fest i 
den lesbiska klubbens regi. Öppet 
från 21.00. 

SÖNDAG28 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frej gatan, Tel 
08-341105 . Ungdomsföreningen 
har öppet för alla 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar.13-18. 
Posithiva Gruppen. Magnus La
dulåsgatan 8, 08-720 19 60, sön
dagscafe, ingen bar 15-21. 

MÅNDAG29 
BHUS, Vanadislunden, hömet Sve
avägen/Frejgatan, Tel 08- 341105. 
Ungdomscafe för dig upp till30, 
19-22. 

TISDAG 30 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08-344456. Expeditionen öppen 
18-20. 
Posithlva gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 15-23. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna 
18-21. 
Out & About, lntemational gay 
group meets 7pm at T- Mariator
get, exit Maria torget. We go to a 
cosy, quiet place to have a Literary 

Evening. Bring something to read 
loud, in any language, to share 
with us. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb
rummet. Föreningen för bisexuel
la träffas 19- 22. 

ONSDAG 31 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, 08-
7004600. Lunch på arken för hi v
positiva och närstående - 12.00. 
Senlorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00. 
Poslthlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män 16-23. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18-20. 
Willys Place, Renstiemas gata 15, 
08-6448377. På Cafe Reichhold 
kvällstid. 

GLÖM INTE An TIPSA OSS 
OM AKTIVITETER FÖR EN 
GAY OCH MIXAD PUBLIK. 
SKRIV TILL: QX, BOX 17 
218, 104 62 STOCKHOLM 

HOM06UELL 
BI 
NÅGONATT 
PRATAMED 
SOMFÖRSTÅR 

JOURHAVANDE VÄN 
alla dagar 20-23 

08-247465 
RFSL Stockholm 

Babette &Co 
Presents O z A 

BAR OCH 
RESTAURANG 

RYGGCENTRUM 
Leg Sjukgymnast Sven Zakrisson 

Mottagning utan remiss. 

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

Telefon: 08-649 81 40 

Dr Hans Qvamer 
- · Leg. läkare, spec. allmäna tumörsjukdomar 

ALLMÄN MOTTAGNING 
' _ _t. HÄLSOKONTROLLER 

MEDICINSK RÅDGIVNING 

Läkam1ottagning kvällstid 
Grev Tureg. 75 T -Stadion,Tidsb. tisd.+ torsd. 17-11UO 
Tel: 660 21 29 
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En pigg krabat i 
lyxfOrpackning 
Sedan starten i april har Ingela Utterbäck, kvinnan 
.bakom lustshopen Secrets i Stockholm, haft bråda 
·dagar. Hon hade aldrig förväntat sig att efterfrågan på 
sexleksaker skulle vara så stor. Summeringen efter. åtta 
månaders hårt slit kan bara beskrivas med ett ord: 
succe. 

Text: Mian Lodalen 

Att genomföra en intervju 
"backstage" hos Secrets 
kräver uthållighet och tåla

mod. En strid ström av kunder 
kommer in och det ringer oavbru
tet i telefonen. De flesta vill ha 
den nya katalogen som ligger 
varm på tryckeriet. Det nya grep
pet med postorder var nödvändigt 
eftersom trycket utanför Stock
holm blivit så stort. 

- Kundkretsen är utspridd 
över hela landet. Jag har kunder 
från Norge, Tyskland och Mexico, 
you nameit. 

En del nya produkter har 
lngela tagit in efterhand. Alltifrån 
skojiga kondomer, terapibadsalt 
till geishakulor med inbyggd vi
brator trängs nu bland de produk
ter hon haft från början: sexiga 
underkläder, handklovar, smink, 
massageapparater, lackklänning
ar, dildos, massageoljor och glid
medel. 

-Den här är ny, säger Ingela 
och halar fram glidmedlet "Liquid 
Silk". Det här är världens bästa 
glidmedel. Utan att själv ha prak
tisk erfarenhet, kanjag säga att 
detta är kanon för bögar. Ju mer 
manjobbar med det ju mer glid 
blir det. Dessutom läker det små
sår. När jag själv testade det blev 
jag plaskblöt. Och stenkåt! 

För ett par veckor sedan del
tog Ingela med en monter på "Ero
tik-mässan" i Stockholm. Mässan 
blev en besvikelse för henne. 

- Där fanns dockor med lösku
kar instoppade mellan benen. En 
TV-skärm visade den grövsta for-

. men av fistfucking. Efter en kvart 
kändes det som om jag var utbil
dad obducent. När jag hörde en 
tjej, som varit med i n ågot slags 
show, säga att "jag känner mig all
deles slutknullad" packadejag 
ihop och åkte hem. 

lngela poängterar att hennes 
affär står for något som är långt 
ifrån det som mässan erbjöd. Ero
tik för henne handlar om sensuali
tet och att det finns inslag av kär
lek eller ömhetskänslor i det sexu
ella mötet mellan människor. Hen
nes intention har varit att försöka 
skapa den stämningen också i af
fären. 

Att homosexuella omfattas av 
detta är lika självklart som att al
la är välkomna till butiken. Hos 
Secrets finns information om 
BHUS och tidningarna QX och 
Kom Ut ligger på disken. 

-Det är mitt lilla bidrag till 
avdramatisera och motverka den 
galopperande homofobin. 

Telefonen ringer igen samti
digt som en kund i affären pockar 

Inge la Utterbäck driver affären Secrets. Ett alternativ för dig som vill 
shopa erotiska accessoarer utan att mötas av porrbehänga hyllor. 

på uppmärksamhet. Han ska köpa 
en kjol till sin fru. lngela frågar 
hur lång hon är och kunden sva
rar: "Mycket längre än du". lngela 
svarar: "Om hon är mycket längre 
än jag kommer hon hamna i Gui
ness rekordbok". 

Hon P.ar humor och är slagfär
dig. När man sitter där bakom ku
lisserna och lyssnar inser man 
också hennes förmåga att ta kun
derna på rätt sätt. Svaret på fram
gången med Secrets ligger förmod
ligen här. Hur ska man annars för
klara att så många äldre damer, 
den äldsta är 78 år gammal, vågar 
sig hit? 

Inom snar framtid hoppas hon 
på att kunna ta in högkvalitepro
dukter från USA. I serien ingår 

bland annat den välkända dildo
delfinen i silikon. I väntan på den 
tipsar Ingela om några givnajul
klappar för bögar och lesbiska. 

-Lesbiska gör rätt i att köpa 
"Tarzan", det är dildon med den 
lilla clitorisstimulerande bävern. 
Massagestaven "Guldtoppen" är 
en annan "hit". 

- Bögarna ska givetvis ha 
världens bästa glidmedel och en li
ten snopp, säger hon. 

Jag antar att hon syftar på W
ledildon "Brad", efter skådisen 
Bra d Pitt. En pigg liten krabat på 
10 centimeter i lyxförpackning. 
Gör säkert varje gosse glad. 
Mitt tips är dock: förskona honom 
ifrån att öppna paketet tillsam
man med den församlade släkten. 
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. IV-piSitiVI 
' n vänd alltid k~ndom vid samlag. Undvik sperma i munnen. Det 

är RFS~:s säkrare ~ex ~udskap. Du som.~n ~Olja de råde~ mini
merar nsken att bli snnttad eller att snutta nagon med hiv. 

Alla som har sex löper risk att smittas av hi v. Det är omöjligt att 
skyd~a sig mot alla ri~ker, me~ lätt ~pt ~kydda sig mot de stora. Alla tar 

: ris~eti sitt liv. Risken att bliöverkördaven bil, riskenatt pli sjuk av ·· 
· någoi{man äti( risken att få en meteo~i huvudet. · 

Allt detta· är verkliga risker. Du kan välja att skydda dig mot dem 
' genom attalltid använda bilbälte, att inte åka bil, att aldrig lämna lä
genheten, att alltid titta uppåt för inte få något i huvudet osv. Vissa ris- ; 

, ker är stora och an~~aär så små att du s~runtar i demO• . ., •• 
'Det är likadant D:är get gäller se~ . . ~}l kan aldrigya_;a 100% säker 1 \'. 

· om du inte avstår förstås. Somliga risker är så stoia att mån måste ·· 
skydda sig själv och andra. Andra risker kan du väljaatt strunta i. 

Den stora risken att bli smittad av hiv är oskyddade anala och vagi- ·' 
nala samlag. Om vi lyckades använda kondom vid varje samlag skulle 
så gott som all sexuellspridning upphÖra. Om vattenbas~.rat glidmedel 

· anyänds samtidigt me4kondom minskar risken för a~t koridomen går 
sönder. Samlag med kondom och glidmedel är säkrare sex men inte 
100% säkert eftersom det finns en liten risk for att kondomen skall gå 

·sönder eller glida av., 
Kondom behövs eller passar inte for all sex. Men annan sex än ana

la och vaginala samlag innebär mindre risker. Oralsex, att suga eller 
,att bli sugen, att slicka eller att bli slickad, är inte riskfritt men innebär .. 
' låg risk. Ännu lägre om det inte sprutar i munnen. Det är säkrare sex 
att ha munsex och undvika sperma i munnen men inte 100% säkert. 

RFSL:s säkrare sex råd grundar sig på uppfattningen att var och en 
måste välja säkerhetsnivå grundat på egenkunskap och eget ansvar. Vi 
försöker upplysa om alika grader av risker med olika typer av sex. 
Mycket tyder på att vi måste lära oss att leva med hiv under lång tid. 
Det betyder att råden om säkrare sex, måste vara möjliga att tillämpa, 
varje gång vi har sex resten av våra liv. 

Säkrare sex-råd som ger 100% säkerhet men som är svåra att följa 
varje gång man har sex under många år tror RFSL kan få motsatt ef
fekt. Det vill säga om råden är svåra att följa är risken stor att fler vid 
vissa tillfällen eller efter en viss tid inte klarar att följa dem. Vi rekom
menderar inte människor att avstå från anala samlag med kondom el

. ler att helt avstå från. munsex då det skulle öka risken for att de råd 
som är viktigast att tillämpa, inte skulle följas. 

RFSL har ingen uppfattning om det är bra eller dåligt med få, eller 
många partner, fasta eller öppna forhållanden osv. Det är något som vi 
varken kan eller vill påverka. De säkrare sex budskap vi för ut bör till
ämpas oavsett hur du väljer att leva ditt liv. Vi försöker se verkligheten 
som den är. Vi bryr oss inte om vem du har sex med eller hur ofta du 
har sex. Vi vill bara (örmå dig att ha säkrare sex. 

Det finns flera orsaker till att vi inte förespråkar fasta förhållanden 
och trohet som ett säkrare· sexråd. För det första vet vi att många kom
mit överens om att leva i öppna förhållanden. För det andra vet vi att 
många som lovat varandra trohet inte klarar att hålla det utan har sex 
vid sidan av. För det tredje vet vi att en del inte vill ha ett fast förhål
lande eller av olika orsaker inte kan ha det. För det fjärde tror vi att vi 
har liten möjlighet att påverka människors val av livsform. 

Enda orsaken till att RFSL skulle foraspråka fasta förhållanden 
och trohet skulle vara just för att hindra spridningen av hi v. Vi är dock 
övertygade om att om RFSL skulle förespråka en livsform som många 
män som har sex med män inte km eller villleva skulle vår möjlighet 
att nå ut med säkrare sex råd minska. Risken finns att viljan att tilläm
pa råden minskar om vi uppfattas som en moralistisk organisation. Nå
gra moraliska bedömningar utöver det som kan vara relevant ur smitt
spridningssynpunkt gör inte RFSL. 

RFSL uppmanar naturligtvis inte hiv-positiva att avstå från att ha 
sex som ett sätt att hindra smittspridningen. Vi utgår från att hiv-posi
tiva finns överallt, att vi har samma behov av kärlek, närhet, ömhet och 
sex oavsett m;n vi är positiva eller negativa. Att kräva att hiv-positiva 
skulle avstå från sex skulle vara både orealistiskt och omänskligt. 
RFSL försvarar hi v positivas rätt till sex. En 
uppmaning att avstå från sex skulle dels inte 
kunna tillämpas och dels skulle det riskera 
minska positivas benägenhet att ta till sig 
och tillämpa våra råd. 

RFSL är beredda att göra vad som helst 
for att nå fram med sitt säkrare sexbudskap. 
Positiva och negativa, tillsammans granskar 
vi och omprövar vi ständigt vårt budskap 
med utgångspunkt från forskarrön, egna er
farenheter och smittspridningsstatistik. Det 
viktigaste nu är att få fler att tillämpa säkra
re sexråden oftare. Det är en fråga om att 
rädda liv. Använd alltid kondom vid samlag. 
Undvik sperma i munnen. 

Håkan Andersson 
Förbundsordförande i RFSL 
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Uppsnappat. 
jag skulle ha legat med alla 
det sägs att jag har legat 
så skulle jag inte ha till

lr!;"l<l•o-t med energi för att äta." 
Michael Stipe 
(Out) 

"Jag sa åt min fru att hon inte 
skulle se det här som att hon för
lorade sin man, utan istället se 
det som att hon vann en tjejkom
pis." 
Patrick Swayze, om rollen som 
dragshow-drottningen Vida Bo

i filmen To Wong Foo, 
for Everything, Julie 

· ochjag vill ha barn, men 
om att vi vill ha vår gode 

Brad Pitt som spermadona
är helt absurt!" 

IM·eli!;sa Etheridge 
music) 

har jag funderat på att ha 
med män. Men att tänka på 
är inte samma sak som att 

måste kunna laga och äta 
till den, man måste kunna 

till den på mornarna, 
måste kunna åka bil till 

K. Kvarnst 

25, 26 januari 19.00 
CA.60 MIN IN KL. PAUS 

l slutet av januari ger 
Kenneth Kvarnström a Co. XXX, 
med underrubriken organiserat, 
passionerat och absurt. 
Föreställningen hade en bejublad 
premiär i Octobre e11 Normandie
Rouen med nio inrop! Har gått på 
stor Sverigeturne som nu avslutas 
med två föreställningar på Dansens 
Hus i januari. Även denna gång 
arbetar Kenneth med konstnären 
Carouschka som står för scenografi ._.:;;..,j!_ 
och kostym samt med ljussättaren Jens Sethzman. 

Blixtrande starka ögonblick 
som tränger ända in 

under huden. 

4 dansare av världsklass 
och musik av seefeel 
och Diamanda Galås. 

THE UFE FOUNDATION .. .. 
SOKER VOLONTARER! 
Se hit alla volontärer! l början av februari 1996 
kommer The Life Foundation att göra en ansikts
lyftning av sina nya lokaler i Vasastan. Nu söker 
vi dig som under ett par dagar kan hjälpa till med 
målning, elarbeten, rörmokeri etc. 

Genom att stä lla upp som volontär stödjer du 
The Life Foundation. En fond som genom kulturen 
bidrar till att hjälpa hivsmittade och aidssjuka. 
Verksamheten drivs av Bill Rubino, själv hivsmittad. 
Med i styrelsen sitter bland andra Lill Lindfors, 
Bengt Westerberg och Sven Britton. Tack på för
hand för ditt stöd! 

Om du är intresserad av att hjälpa till, kontakta 
Tony Alm€m på telefon 08-669 54 01 . 

FÖR AIDSFORSKNING OCH UTBILDNI N G 

renumerera pa 
12 nummer för 180 kronor 

Post iro 15 24 17-2 
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Olagligt till 1944. 
Partnerskap 1995. 
Hur blir framtiden? 

Om hur det var förr! 
Var Selma Lagerlöf 
lesbisk? 
Kända och okända 
homo- och 
bisexuella 
berättar om sina liv 
Beställ ditt ex från QX, 
Box 17 218, 104 62 Stockholm. 
Pris 250:- +porto (Annars 298:-) 
inb. kort medföljer. 

Namn 

Adress 

Postadress 

ung 

En ny bok av Dodo Parikas 
på Carlssons Förlag 

.. 
OPPENHETENs 
BETYDELSE 
Homo- och bisexuella i Sverige mellan 
perversitet och dygdemönster 

gay 
Ring B H U S-linjen • 020-78 33 66 
Kompistelefon för stöd och information 

till unga homosexuella tjejer och killar. 

Öppet måndag- torsdag 19- 22. 

MED STÖD AV RFSL & LANDSTINGET FOREBYGGER AIDS l STOCKHOLM 
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Queerwaves 
D 

ansmusik kan liknas vid mat. Skivorna är själva råvarorna, 
stommen i receptet. Är de väl odlade? Har de plockats med om
sorg? Eller är de framstressade för att masskonsumeras på ett 

slentrianmässigt vis? Hur råvarorna behandlas, blandas, tilllagas och 
kryddas hänger på discjockeyn, musikens kokerska. 

För att alls kunna tillreda behövs ett fungerande kök och en bra 
spis; En klubb eller ett party där organisationen flyter och en ljudan
läggning som duger. lr~ga råvaror mår bra av att kokas sönder och de 
måste noga balanseras för att deras speciella karaktär skall komma till 
sin rätt. Kryddningen består av det personliga uttrycket som discjock
eyn ger med sitt sätt att spela: Den hemliga ingrediensen. För att den 
ska kunna tillsättas till råvarorna behövs en intresserad publik som 
vågar ta emot musiken. Inte ens de mest avancerade mästerkockarna 
kan hålla på att laga kryddstark mat om de inte har en publik som vi
sar uppskattning och ger tillbaka energi i form av rörelse. 

Vällagad dansmusik är näring för nervsystemet och föda för det dif
fusa hos människan som brukar kallas själ. Utan en gedigen omgivning 
kan inte näringen tillgodogöras. Jag menar: Vem känner sig stärkt efter 
ett besök på en musikens motsvarighet till en hamburgerrestaurant? 
Det håller liksom inte i längden eftersom en fatal missbedömning av 
människans näringsintag har fått fäste. Det är den väl avvägda bland
ningen av festens alla små komponenter som vid gynnsamma tillfällen 
öppnar vägarna för dansgolvets magi: 

Dansen 
kan aldrig styras. 
Den lever sitt eget liv 
i samspel med musiken. 
Dessform 
följer samma mönster 
som vindens virvlar, vattnets cirkulation. 
När du dansar är du 
en atom i dansens väsen. 
Dansgolvet, festen, är en cell av många 
som bygger dansens kropp. 
Dansen är rörelsen i livets väv. 

Piotr (Petter K.) är en discjockey från Göteborg som ofta byter namn. 
När han spelar blir dansgolven luddiga i kanterna, folk ler och bara 
bobbar runt, timma efter timma. Piotr kanaliserar subversiva ljudvå
gor i konstellationen "The Bipeds", som målmedvetet och utan pardon 
håller på att invadera planeten. Vi får hoppas att de snart låter sina 
elektroniska ljudresor bli tillgängliga på vinyl. 

PIOTRTOP 10 
(titel, artist, format, la bel) 
Made in Vienna, The Memory Foundation, 12", M-plant 
Purpose maker, JeffMills, 12",Axis 
Web oflife, Dan Curtin, 12", Peacefrog 
Get up/Go bizz, go, Bizz OD, 10", SM:) 
Der dritte weg, Sweet Reinhard, 12", Profan 
Remote ear babe, JamminlJnit, 10", Tempo rec. 
Disco LP, U nit Moebius, dubb. 12", Disco B 
Sideburns EP, diverse artister, 12", Sounds 
Artists in charge of expert systems, C.Vogel, 12", Mosquito 
Future Funk vol. l, Rus Gabriel, dubb. 12", Input Neuron 

Bernardo är mannen bakom 
det mystiska MGA-records 
djupt nere i Göteborgs underjor
diska technoscen. Där väljer 
han nogranntut och importerar 
pärlorna av ny musik i genren, 
som han säljer vidare med hjälp 
av postorder och personlig tele
fonservice. Skicka ett vackert 
vykort till MGA records, Box 
24112, 400 22 Göteborg, så får 
du en katalog! 

Bernardo spelar mest skivor hemma för sig själv och vännerna, 
men den som har turen att få lyssna vet att kryddningen är både mus
tig och genuin, och att kokningen är lätt brutal på ett sunt sätt. 

BERNARDO j MGA· RECORDS TOP 10 
(titel, artist, format, la bel) 
EMS Dump, Bigfoot, 12", Eukatech 
M-Yard (On Sirius Compilation), Joey Beltram, dubb. 12", Tresor 
Voodoo (Tusken Raiders Mix), Chris&Cosey, dubb. 12", T & B Vinyl 
Side B, Crystal Distortion, 12", Network 23 
Timecode If' (On Abuse Your Illusions), Air Liquide, dubb. 12", Harvest 
Ian & Curly, U nit Moebius, 12", Oxalis 
Jack Me Off, Funk D'Void, 12", Soma 
Phantom Cart , Vector (advent Rmx), 12" Planet Rhythm 
Machine Head, Vinyl Countdown, 12", N e w Transatlantic 
101+303+808=Now FormA Band Comp. POD, dubb.l2", Sabrettes 

Rättelse: Jean-Louis, som presenterades i förra Queerwaves, är medbor
gare i Elgaland-Vargaland. Till följd av detta är han kung, millionär 
och odödlig. Att han skulle vara medborgare i nationen Elgaland-Helga
land är ren disinformation som kan ha spridits ut av illvilliga funda
mentalistiska sabotörer i ett försök att splittra Motståndsrörelsen Vi · 
kommer att vara på vår vakt inför kommande Queerwaves. Ldnge leve 
underjorden ... 
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D r agarna som 
skakade Sverige! 
Bakom en oansenlig garageport på Söder har After Dark sin 350 
kvadratmeters lokal där nya glittriga produktioner ständigt växer fram. 
Det kallas "lagret", och det är lätt att förstå varför. Halva lokalen, minst, 
är fullbelamrad med scenkläder som hänger tätt, tätt i långa rader. En 
hel vägg täcks av peruker, och i ett annat hörn sitter sömmerskor och syr 
nya kläder på löpande band. Om guldpaljetter och fjäderboor var det 
häfigaste man kunde tänka sig för 20 år sedan när After Dark startade, 
så motsvaras det idag av lack, neon och stretchiga plasttyger med 
hologrammönster. 

Text: Pär Jonasson 

arrske är 
det Lasse 
Flinekman 
som "Anna 
Nicole" 
som ska h a 
på sig den 
där sliski
ga bläck
fiskklän
ningen, 
undrar jag 

te får -
strött medan jag går omkring 
får mig själv och tittar. Ingen 
ide att fråga - inget om inne
hållet i den nya showen får 
komma ut. Det gäller att "hy
pa" upp förväntningarna. Men 
oroa er inte - Pamela Ander
son och Anna Nieole som spritt 
en sådan glädje i tunnelbanan 
och i tidningar lär garanterat 
dyka upp - kanske i en lesbisk 
scen? En och annan flashback 
är väl också självskriven i en 
jubileumsshow. Men det mesta 
är nytt. Så nytt att en del fort
farande inte är skrivet. Fast 
det är fårstås showbizens var
dag. 

Mitt bland alla peruker 
möts jag plötsligt av en hiske
lig syn - en groteskt sminkad 
plastmask, men märkligt väl
bekanta . I nästa sekund kän
ner jag två tunga händer på 
mina axlar. Jag vänder mig om 
och ser samma plast mask , fast 
på riktigt! Det räcker med en 
Lasse Flinckman , t änker j ag 
får mig själv medan vi t illsam
mans går till fikabordet där 
Christer Lindarw och Nils-Al
bert Eriksson redan väntar på 
att jag ska påbörja intervjun. 
Christer är förmodligen välbe
kant får alla, kanske Nils-Al
bert också, men för er som inte 
vet vem han är kan jag berätta 
att han har varit dansare i M 
ter Dark i nästan alla de 20 
åren. Tillsammans med Lasse 
utgör deMter Darks veterang
äng och efter tusentals inter
vjuer vet de redan precis vilka 
frågor jag tänker ställa. En 
nyinflyttad lantortsjournalist 
ser de som ett lätt byte. Glufs! 

Det blev en tuff match, 
men några vettiga svar fick 
jag allt till slut - fragment 
från två händelserika årtion
den på toppen av svenskt nöj
esliv. Ingen rast och ingen ro, 
ständigt nya produktioner. 
Ibland även bortanför Stock-

;; halms horisont. Mter Darks 
V> 

; internationella karriär har 
~ fört dem till såväl San Fran-
~ cisco och Barcelona, som till 
~ Göteborg och Finlandsbåtar
e na. 
~ Sex av deras produktioner 

har visats på TV, de träffat 
många världsstjärnor och 
skvallrats om i Hänt i Veckan. 
Genom enträget arbete har de 
centimeter får centimeter 
trängt sig ner i det svenska 
folkdjupet, in i det svensson
ska medvetandet. 

Allt har inte blivit succeer, 
men publik har alltid Aft er 
Dark haft . En del nummer har 
blivit klassiska, andr a inte. 
Minns du ... ? Inte jag - men 
kanske du, kära läsare. 

Mer After Dark på nästa uppslag 
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Lasse Flinekman som Git Gran, en parodi på Git Gay, på After Dark 
1978. När Christer ser bilden så är han inte sen att härma Git Gays na
sala divaaktiga tonfall. "Glitter och konfetti, det är ju trevligt grabbar. 
Men det är gammalt, det gjorde jag redan på 50- talet!" 

starten 
I begynnelsen var det Roger Jönsson och Christer Lindarw. 
Året var 1976 och platsen gamla Alexandras på Biblioteksga
tan. På sommaren samma år var killarnas dragshow på klub
ben Shazam det stora dragplåstret. Då hade Lasse Flinekman 
och Nils-Albert Eriksson tillkommit. Det blev succe och planer
na på en egen klubb böljade ta form. 

Lagom till jul, fortfarande 1976, öppnades den egna klub
ben After Dark på David Bagares gata. Där hade det tidigare 
varit både jazzklubb och porrklubb, så stämningen satt i väg
garna. På den tiden var inte Stureplan det nöjescentrum det är 
idag, och klubben ansågs ligga lite "off". Men det passade å an
dra sidan bra, eftersom publiken, som snart bildade Stock
holms längsta köer, ville uppleva det syndiga, flärdfulla och lite 
förbjudna. 

After Dark var Stockholms första genuint mixade uteställe 
och det blev plötsligt helt okej att ta med sig affärsbekanta och 
mostrar på dragshow. Glitter och glamour var givetvis politiskt 
inkorrekt på det röda 70-talet, vilket bidrog till kultstatusen. 
Då var det till After Dark alla popstjärnor begav sig efter sina 
konserter, och inte som idag till Cafe Opera. 

Scenen på After Dark var oerhört liten, publiken stor och 
den familjära känslan påtaglig. En del stamroisar såg showen 
flera gånger i veckan, varför innehållet ibland blev ganska in
ternt. 

Kultstämpel och stamroisar försvann när After Dark våren 
1980 flyttade till Börsen. Showen blev proffsigare, dyrare och 
formodligan bättre. Ribban for svensk krogshow höjdes rejält. 
Det dekadenta 80-talet fick därmed en avspark som hette duga. 
Nu är det snart 1996, och en druga är alltid en druga ... Men 
hur konstigt det än kan låta så finns det fortfarande attrak
tionskraft i flashiga krogshower där killar spelar tjejer. Long li
ve After Dark! 
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:ADna, Maj·, 
& Zsa Zsa 
Vilka var egentligen de legendariska och undersköna scenartis
terna Anna Lööthman, Maj Gadd och Zsa Zsa Shakespeare? Ef
tersom den tjugoåriga hemligstämpeln nu har lyfts kan denna 
hemlighet äntligen avslöjas. Bakom dessa underfundiga pseu
donymer dolde sig i tur och ordning Lasse Flinckman, Roger 
Jönsson och Christer Lindarw. 

-Eftersom allt var så nytt och ingen riktigt visste vad som 
skulle hända gick inte drugorna ut med sina riktiga namn, be
rättar F.linckman. Druga är forresten ett av flera ord som upp
stått i After dark-gänget och sedan spritt sig i vidare kretsar. 

- "Dragshowartister" var helt enkelt ett för långt ord, för
klarar Nils-Albert, som själv nästan aldrig haft några druga
roller - lång och stilig som han är. 
. Ett annat ord ur After Dark-vokabulären är ''bäshög''. Det 
står för stort klädesplagg med mycket tyg> Bäshög har till och 
med ånvänts i veckotidningarnas Paris-referat. Pappa till des
sa märkliga ord var Jan "Stalling" Björnstad -legendarisk re
;gissör och idespruta i Mter Dark fram till sin bortgång 1986. 
Hans mantel har sedan axlats av Börsens nöjeschefHans Mar-

Christer Lindarw gjorde en av hans 
mest älskade roller, Drottning Sil
via, vid Barnbygalan på Oscars 
1977. Drottningen själv log och sa 
på bruten svenska: "Så intelligent 
gjort". På tioårsjubileet 1986 bytte Christer roll och blev en smärt kung 
för en kväll. Lasse fick axla rollen som vår drottning. 

Garderob 
Ingen i Mter Dark-gänget har officiellt talat om sin sexuella in
riktning. 

- Det är väl var och ens ensak·vem man går och lägger sig 
med, säger Christer Lindarw vant. Jag vill bli bedömd som ar
tist, och inte for hur jag är privat. 

Christer har även svar på tal till de som tycker att kändi
sar borde komma ut offentligt och vara föredömen. 

- Det är ju lätt att säga om man själv inte kan bli igenkänd 
och nerslagen på stan. Men jag är inte anti någonting - jag ac
cepterar alla sorter ... 

När killarna ser bilden brister de 
ut i hysteriska skratt. "Det är 
svårt att fatta att Lasse varit så 
fruktansvärt smal", skrattar Chris
ter. Bilden är från 1976, då After 
Dark tog sina första danssteg på 
Shazam. 

Nils Albert i ett James Bond med
ley 1990 på Börsen. l handlingen 
möter han Laura Palmer från Twin 
Peaks. Nils Albert spelar nästan 
alltid män - inte minst på grund 
av sin längd och sin kropp. Han 
var med i Lidoshowen i Paris 1977 
och 1978. Men en gång spelade 
han kvinna - eller vad det nu var ... 
- som rysk anabolstinn tävlings
danserska. 



Hawaiifinal på After Dark 1979. "Du borde ju kallas Svea Plattfot" säger 
Christer Lindarw spydigt till Lasse Fllnckman, och fortsätter "Lasse 
kom under ribban varje kväll ••. men det var för att den höjdes istället för 
att sänkas. l normala fall brukar det annars betyda något positivt att 
höja ribban n. 

'- AIDS är ett tragiskt öde som drabbat folk i våi omgivning, sä
,ger Christer och blir väldigt allvarlig. 

-Jag hörde forst talas om AIDS genom några i gruppen 
som också jobbade som sjuksköterskor. De hade haft flera mö
ten på sina arbeten om det, och de sa att det skulle bli en epide
mi. Det var en chock för mig. Plötsligt fanns AIDS mitt ibland 
'oss, i gruppen. Katastrofen var ett faktum. Det har varit jättej
obbigt. 

Christer, med dansarna Bengt Olsson och Kim Franch 1983 på Börsen. 
Till tonerna av "Fever" släppte killarna loss i ett riktigt amerikanskt 
shownummer. sekunderna Innan bilden togs var de två dansarna klädda 
l äppelknyckarbyxor. Genom en av Christer Lindarws geniala ideer kunde 
aktörerna förvandlas inför öppen ridå. Numret av med även då After 

.... har det aldrig förekommit i After Darks kretsar. I alla fall om 
man ska tro dem själva, och det ska man nog. Alla jag har kol
lat med, som var med på den tiden, intygar detta. 

-Men vi hade fantastiskt kul i alla fall, säger Christer, Las
se och Nils-Albert med en mun. ~ 
1 

Att Christer Lindarw är så gott som helnykterist torde varä ; 
fganska välbekant. Det här är hans egen förklaring: ~ 

-;:: . D~t !måste var genetiskt. Miri pappa mådde dåligt efter ~ 
'barae~t par glas Vin, och jag ·är likadan. ! ~ 
1 En gårtg på det glada 70-talet, när Elton John var i stan,' :: 
blev det riktigt pinsamt för stackars Christer. · ~ 
' -När Elton besökte oss på After Dl'!rk drackjag bara vatten 
:och cola hela kvällen. Senare i veckan ville han bjuda ut oss på 
;en helkväll, och då var det bara champagne som gällde. Jag vil-; 
le helst tacka nej, men for att vara artig drackjag ändå. Då fick; 
jag en dräpande kommentar av Elton; "När du är på din egerll 
. . ' klubb dricker du bara cola, men när jag si;år för notan går de · 
'minsann bra med champagne ... " < · 
j~.;.;.,..{~ii:::.v;.;.w..;\';~;:;.,.;:;8;:;:;.;~;,-.;.,.;,:';i.f;:';.;i.;;:;.).~·~::;~;;::,;.:~,,, ........ ~;.,,w,.;.m.;.," '-'>i ;;,;':~"*·,.;.;.;•,,.. , ,·,•;<.;«~,.._:::::;-:-;:;:;;;.,.;_.;;;:;<.,,;.,.,-w.:.;.;,><,~ @'"""'-'"'-""''"''"'''"'""''""''J 

Roger Jönsson i sitt paradnummer, 
den italienska balladen "Tutt' al 
piu" på After Dark 1978. En bit in 
i numret sliter han av sig perku 
och kläder i svartsjukeutbrott. Pu· 
bliken kunde aldrig få nog. "Roger 
var underbar och ett bra komple· 
ment till mig och Lasse." berättar 
Christer, "Han stod för det som 
var lite crazy i gruppen." Roger 
Jönsson avled 1984. 

Pontus Platin (här ovan i clown
mask) var med After Dark en peri
od i slutet på sjuttiotalet. Platins 
mest famösa insats var när han i 
åtsmitande kläder kommer ut och 
tackar publiken utan att märka 
att ena pungkulan hänger uti 
Skvallret spreds som en löpeld. 

här läckra har Christer och Lasse visats upp på affischer i hela stock· 
holms tunnelbana inför Börsenshowen med premiär den 11 januari. 

Framtiden 
- Det är snart dags för museum för oss, bitchar Christer Lin-
1darw. Lasse hamnar nog på Sjöhistoriska, med tanke på hiins 
'kroppsform, medanjag ställs ut på Moderna. Nils-Albert skulle 
!nog passa bäst in på Naturhistoriska - bland mammutarna ... 

Nils-Albert replikerar: 
- Har jag stått ut med de här stofilerna i tjugo år, så lär jag! 

Dark turnerade l San Francisco 1985. Börsen 1992, svart som synden! stå ut med uppstoppade elefanter med. · 
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Mrs Davos kruka 
Fem minuter in i handlingen suckar min heterokompis. Dom har så 

fula kläder, säger han. Ja, s"Varar jag. Och dekoren är kass, fort
sätter han. Ja, svarar jag. Sen påpekar han att det är taffligt fil

mat. Jag nickar. Dessutom kan dom inte spela. 
Visst stämmer det. Men ändå inte. Visserligen är snickarbyxorna, 

för att inte tala om blusarna en parodi på allt vad kläder heter. Frisy
rerna horribla: orangepolskblekta spretiga rufs. Skådesspeleriet saknar 
nyanser. Intrigerna obetalbara. Som när de i puffklänningar fastnar i 
kloakerna och misslyckas med sin rymning och är nära att dö. Hur Bea 
får panik och ska gräva ut dem med fingrarna. Eller nära Vera går ner 
sig bland a-laget. Underbart. Men även mitt i all tristess och lågbudget 
finns det plats för skönhet, något fåfängt och skört i en annars så steril 
och bunkerliknande miljö. 

Mrs Davoskruka. 
pu vet pr~is vil~~n jag menar. Den står- i hörnet, högst upp på ett 

tungt dokumentskåp på kontoret. På väggen bredvid hänger ett foto av 
Drottning Elizabeth i gUl k!ännjng. På den andr~yäggen ep. halvhjär
tad målillng på ett träd. Kruk~n är .. mäktig, Den blåfärgen slingrar sig 
sirligt omkring över de.t ~t:; oCh på vasenstjockast~ parti finn~ gutA?-k
tiga Il1e4alj~pg.for~ade !?.~etter. I kr~n: v~xer n,~got sgm ser ut som 
v:: ss. Den: är en: färgklic~ .. ~ag h~r bara sett en an.nim vfuct. i byggruJ.den. 
Det är. ens~retig saJt m~d ~rx<:h; grö.l'la blaq; Fbtan ~ude ear den mne 

•· hos ,oig. K~~r son1 ett t:ck~n pf\ s~.P'ihetSlän~an. Eller sä~art. Men 
fi~k hon den inte ay någon se m lä~defän,~elsetf~r hundra avsn,it~ 
sen?~etsvik~~ibl~nd. . . •.... i ·\< . ... ·••· . . ....• . f! ur ~?Il1 helst; a!ffi .q~rintJ:e~a; eP: sak.; Det bW'enklar~ så. M:?' haf 
sin godhet. Fletch s~ .mustasch.y:rf: s~ pärliga m~J:lvede~yärdiga bit
ter~et.Andref"s(Randy-Andy ·~~~· ~a~m kallar honom) sina välav- · 
t:f~ade ~gngkul{)r . . HFzi:. ~in: sprit: Do;. sin Iill~ . hjärna. Latha!ll sin 
un:ge, Georgie (fast hon är ute) sina örori;Margo sin otur, Något. Något 

· som g~i ~vet värt. att lev~ inn': ~å WentWorthDetention Cen~~t 
'.['abaratvättpressen. Frustandeoch ångande. Farlig precis som-de .in
tagna.Den är nycktull som en .tornado. Ibland liknar pressen en käft 
·som mal och tuggar i sig kvinna efter kvinna. Ett.enormt mon13ter som 
pinar livet ur de stackarna. Men när Que€m Bea handhar den sker nå
got märkligt: den blir ett maktinstrument. Hur många gånger har hon 
inte önskat,ja nästan knuffat ner pliten Vera Bennett i dess frustande 
innandöme? Ont ska ju med ont förgås. Och senare står de ändå där och · 
röker i ångan - Bea, Lizzie, Dor ochJude. De har inget att vara rädda 
för. Bea har koll. Hon är övermorsansom inte drar sig for att något. 
Hon har makt. Och pressen är 
hennes attribut, lika tung och li
ka viktig SOill hon själy. Bea :;ffi 
väl. Hon och den forbannade ' 
tvättpr~~sen är faktiskt något 
mer än taskigt sk~desspeleri 
och billiga kulisser: Tillsam
mans stål: de för det kuvade 
men envisa, det. vackra nian 
Offi;(ijliga;De står för friheten 
och ;neni~gen~~d ~~ve~.Of&. fl!.~ 
drig.ger de upp i kampenfordet 
goda. Det är väl därförKvinno-

.• fängelset påTV4 år såfaseine~ 
rande. i 

. frecis ~om Mrs D!'J,vos kr;;," 
·ka: 

Mamfochrnamma~eppäne.n lspök
.•..•.... , t~~nel~lHelsingfors. Numera j~bbar ···· 

... haJ'I ~.em journalist;förfa:ttare 9ch 
håller .på med att söka upp. damerna 

·ur Kvlnnofängelsetl A~strallen så 
här 15 år efteråt. Romanerna Umbo 
och Som en jungfru (Carlssons) finns 
på Rosa Rummet. 
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SÖNDAG 24 DECEMBER 
Touch, Esperantoplatsen 7 har 
stängt julafton. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Öppet på julafton. 
21-03. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
22-03 . Mixad dansklubb. Sex töm
mer påsen på alla ensamma hjär
tan. 

MÅNDAG 25 DECEMBER 
Cafe Hell man, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19-22 för 
ungdomar. 
Bolte, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 26 DECEMBER 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet hus för 
alla. 11-15. 

ONSDAG 27 DECEMBER 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Öppet för 
hiv+ 18- 21. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Pub 21- 01. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hi p- hop och techno, 
21- 03 . En av technomusikens ska
pare Derreck May frän Detroit be
söker Kompaniet denna sista fest
natt under 1995. Dereck May 
backas upp ab Moment H. 

TORSDAG 28 DECEMBER 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus för 
alla 11-15. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 7116151,öppet19-22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll- bra kök! 

FREDAG 29 DECEMBER 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Mat, bar, dans 
21- 03. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Manlig striptease 
och disco 21- 03 . 

LÖRDAG 30 DECEMBER 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031- 143530. Cafe för hiv+ 
och närstående. 12-16. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00-03. 
Planet, Packhusplatsen ?.Tyvärr 
har Planet lagt ner sin verksam
het! 

SÖNDAG 31 DECEMBER 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 7116151,öppet19- 22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Nyårsfest 21-03. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Nyårsfest på Bac
chus, 21- 03. Förköp supebiljetter. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
22-03. Mixad dansklubb. Galasex 

MÅNDAG 1 JANUARI 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19- 22 för 
ungdomar. 
Bolte, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 2 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet hus för 
alla. 11-15. 

ONSDAG3 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet för 
hiv+ 18-21. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Pub 21-01. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hip-hop och techno, 
21-03 . Svensken Robert Leiner, 
numera bosatt i Belgien DJ:ar. 

TORSDAG4 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus för 
alla 11-15. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19-22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
de.nna lite lugnare kväll- bra kök! 

FREDAG 5 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043.11at,ba~dans 

21- 03. 
Tjejkväll på Touch, Esperantoplat
sen 7, 031-7111420. Kvinnor väl
komna från 21.00. 

LÖRDAG 6 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Cafe för hiv+ 
och närstående. 12- 16. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00- 03. 

SÖNDAG 7 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420, söndagsmiddag 
från klockan 17.00. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 7116151,öppet19- 22 , även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Populär kväll med 
mycket blandad publik. 21-03. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
22- 03. Mixad dansklubb. 

MÅNDAG& 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19- 22 för 
ungdomar. 
Bolte, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 9 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus för 
alla. 11-15. 

ONSDAG10 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031- 143530. Öppet för 
hiv+ 18- 21. 
Lila Pantrar, på cafe Hellman, Es
perantoplatsen 7. Seniorgays träf
fas över en kopp kaffe och sam
kväm. 17.00. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Pub 21- 01. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hip-hop och techno, 
21-03. 

TORSDAG11 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet hus för 
alla 11-15. 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19-22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll- bra kök! 

FREDAG 12 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-
132043. Mat, bar, dans 21-03. 

Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Disco från 21.00. 

LÖRDAG 13 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Cafe för hiv+ 
och närstående. 12-16. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00-03 . 

SÖNDAG 14 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19-22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Populär kväll med 
mycket blandad publik. 21-03. 
sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
22-03 . Mixad dansklubb. 

MÅNDAG 15 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19-22 för 
ungdomar. 
Bolte, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 16 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Öppet hus för 
alla. 11-15. 

ONSDAG 17 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet för 
hiv+ 18- 21. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Pub 21- 01. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hip- hop och techno, 
21-03. 

TORSDAG 18 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus för 
alla 11- 15. 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 7116151,öppet19-22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll- bra kök! 

FREDAG 19 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043.11at,ba~dans 

21-03 . 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Disco från 21.00. 

LÖRDAG 20 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Cafe för hiv+ 
och närstående. 12-16. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00-03 . 
SLM, fest i Sesam- lokalen (adress 
får du via telefon 031-833910). 

SÖNDAG21 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420, söndagsmiddag 
från klockan 17.00. 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19- 22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Populär kväll med 
mycket blandad publik. 21-03 . 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
22- 03. Mixad dansklubb. 

MÅNDAG 22 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19- 22 för 
ungdomar. 
Bolte, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 23 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet hus för 
alla. 11- 15. 



ONSDAG24 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031- 143530. Öppet får 
hiv+ 18-21. 
Lila Pantrar, på cafe Hellman, Es
perantoplatsen 7. Seniorgays träf
fas över en kopp kaffe och sam
kväm.l7.00. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Pub 21-Dl. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hi p-hop och techno, 
21- 03. 

TORSDAG25 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus får 
alla 11- 15. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 711615l,öppetl9- 22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll - bra kök! 

FREDAG26 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Mat, bar, dans 
21-03. 
Manlig strip på Touch, Esperanto
platsen 7, 031-7111420. Killar vi
sar nästan allt på scenen- öppet 
från 21.00. 

LÖRDAG 27 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420, Festkväll på temat 
Western med start klockan 21.00. 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031- 143530. Cafe för hiv+ 
och närstående. 12- 16. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00- 03. 

SÖNDAG28 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 711615l, öppetl9- 22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Populär kväll med 
mycket blandad publik. 21- 03. 
Sex, Kungstorget 9, 08- 132898. 
22- 03. Mixad dansklubb. 

MÅNDAG29 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19-22 får 
ungdomar. 
Boite, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 30 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet hus får 
alla. 11- 15. 

ONSDAG31 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Öppet får 
hiv+ 18-21. 
T ou ch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Pub 21- 01. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hi p-hop och techno, 
21-03. 

BEHÖVER DU 

NÅGON ATT 

PRATA MED? 

LESBISKA LUREN 
HAR JOURTEL. 

ÖPPEN PÅ 
FREDAGAR 21 -01 

TEL. 08- 644 08 02 

ffi FÖRENINGEN LN 
ff LESBISKA NU! 

KOCKSG.28 PÅ SÖDER 
TEL 08- 641 86 16 

Homosexuell? 
Kristen? 

BLACK WIDOW's WEB 
Radikal & Alternativ Erotica 

Böcker om EroticPowerPiay -SIM 
Fetischism-SexMagick-Piercing
PolySexuality-EccentricSex

PublicSex-DarkEros-GothicSex 
XDressing-Bondage etc etc etc 

PANSEXUELLT ARKIV 

Gratis katalog: 
BWW. Box 11489.404 30 GBG 

Sverige runt • runt Sverige 
RFSL, Box 309, 501 05 Borås. Tel 
033/106970.Lokal Magasinsg l 
tars 19-22. JourteL 033 127 242 
Tars 19-22, fre 20-24. 
Erocenter, Stureg 29. Sexshop 
med videovisning 11-22 

l~i:il~iilllr:1 
RFSL, Box 398, 631 06 Eskilstuna 

1#:1lllll 
RFSL, Box 2021, 791 02 Falun. Tel 
023/284 85. 

[ffi J UJ III l 
Noaks Arktel 0498/216850 

[ff:\'j l~ 
RFSL-Gävleborg,Fjärde Tvärg. 55, 
802 82 Gävle. Tel/Fax 026-
180967. Gayjour sönd. 19- 21, an
nars telefonsvarare. 

l:r:U u b j t;11l 
RFSL, Box 4092, 300 04 Halm
stad. Tel 035/11 48 00. Lokal Lyck
åkesg. 7. Kontor öppet mån-fre 09-
16, onsd. även 19-21. 
Gayjour 035- 120722, mån&ons 
19- 22 
Erocenter, Laholmsv. 25. Sexshop 
med videovisning 11-22 

l: l~ ~j m B :Il l :I~ 
RFSL, Box 2118, 250 02 Helsing
borg. Tel 042/12 35 32. Pålsg.l 
Dlsco Empire, Pålsg. l, disco lörd. 
jämn v. 22-D2.30. Pub fred. 22- 01. 
Cafe ; Ons & sön 19- 22. Ungdoms
cafeTis 19-22 
Erocenter,Järnvägsg.27.Sexshop 
med videovisning 11-22. 

~[1111 :(l] u ll[fl 
RFSL-Vätterstad, Box 8020, 550 
08 Jönköping. 036-188360. Med
lem i RFSL-fårbundet 
SFHR, (Smålands Förbund får Ho
mosexuellas Rättigheter) Box 
528, 55117 Jönköping. Tel 036/11 
47 51. Lokal Svavelsticksgr. 7 
(Kulturhusets 2:a våning). 
Erocenter, böcker, tidningar, vi
deo, gaysortiment, gummi. Vil
helm Thams g. 24 
Östra Torget, cruising 

l :J:1 ;) ~j f;11] 
RFSL,Box 634, 65114 Karlstad. 
Tel 054/15 20 90. 
Noaks Ark- Värmland, tel 
0570/112 22 

l:~ :J bi l M l bi M 1] 
RFSL, Box 198, 291 22 Kristian
stad, Tel 044-106590. Gayjouren 
fred. 19-23; teltill jourerna 044-
106590. 
Tivoliparken, mellan badet och te
atern 
Yngsjö Naturbad, sommartid 

lllll:(llUIIm 
RFSL, Box 213, 581 02 Linköping. 
Tel 013/13 20 22. Lokal JOY Ny
gatan 58. öppet tis 19-22, Pubkväll 
fre. jämna veckor 20-23, lör udda 
veckor 22-02. Gayjour tisdag 19-22 
013/110333. 
Noaks Ark: Linköping 013/1910 
00, Norrköping 011/10 26 26 
Rydskogen- P-plats bakom Fol
kets Park. 
F.d fängelsemuren, Domkyrka
parken, Järnvägsparken/statio-
n en. 

RFSL, Box 95, 971 04 Luleå. Tel 
0920/170 55 ( Gayjouren öppen 
sönd. 19-22) 
Tallkotten. Mixad bar och restau
rang, öppet alla dagar 

Bryggeriet, mixat, öppet tisd-lörd. 
Pimpinella, mixat, öppet 
månd- lörd. 
Badhuset, alla tider, mest gay 
måndagskvällar. 
Joker Video Shop, stationsgatan 
65, öppet vardagar 19 - 20 

IWl :l :)311 U m B 
RFSL, Box 2042,600 02 Norrkö
ping. Lokal "Gamla Bro" Västgö
teg 15, gårdshuset. Info. dygnet 
runt 011/23 82 50. Kompisjour 
sönd. 19-22, 011- 238250. Cafe 
onsd. 18-21. Fester: "Le Club" 22-
03lörd,jämna veckor. Killpub sis
ta ojämn fred. i månad. 22-02. 
Kansli dagtid (Nils- Erik Anders
son) 011-238150. 
EKHG-Norrköping, Box 3065,600 
03 Norrköping. Tel. 011/23 80 34. 
Cafe Särimner, stockholmsvägen 
, 011- 129720. Cafe med tatue
rings- och piecingsmöjlighet, mix
at. 
Brittas, Drottninggatan 36. Alter
nativt och glamour på samma 
gång. Mest gay på lördagar. 
Tango, Tunnbindareg. 34. 
Pop-klubb varannan fredag. Ungt 
och hippt. Mycket gayfolk. 
Guskelov, Dalsg. intill konserthu
set. Skådishak och favvoställe får 
transar och homon. 
Centralbadet,Albrektsv. 19. 
Röda Rosen, Hospitalsg. Video
klubb med gayavdelning, öppet 
12-24 
Cruising i Karl Johansparken/. 
Järnvägsparken/Norra Kyrkogår
den högst upp vid berget. 

nn:(llUnm 
RFSL, ö. Kyrkogatan 15c, 611 33 
Nyköping Nyköping. Tel 
0155/2102 29 

rrnli1 
RFSL, Box 155, 941 24 Piteå. Tel 
0911-144 40. Lokal Polstjärnan, 
Aransgatan 11, in på gården. tel 
0911925 70. 
Restaurang Pigalle, mixat träff
ställe, Sundsgatan 36 

bi :f:1 :B :lll:HI 
RFSL, Box 298, 541 26 Skövde. Tel 
0500-410663 adress:Storgatan 
12 a. Pub: 3:e lörd. i mån. 
20.00.Fester "Priscilla" l:a lörd. i 
mån. 21.00 
Jourtelefon; 0500-410669, 
Cruising Skövde: Garpaparken 
ovanfår fågeldammen. 
Karstorpssjön runt hopptornet! 
parkeringen. 
Cruising Lidköping: Truve naken
bad (sommartid) 
Crusing Kinnekulle: Blombergs
halvön 
Crusing Falköping: Humleparken 
och Järnvägsstationen nattetid. 

m:~~ • • ~i 1 ~;1 
Gayjour 0910/22222- söndagar 
19-21 

billllllli7:1 u 
RFSL, Box 3077, 850 03 Sundsvall. 
Tel 060/17 13 30. Lokal Skolhus
allen 23, öppet ons (cafe) 20-22, 
fest andra & sista lör i mån 22 -
02. 

RFSL (Trollhättan, Vänersborg, 
Uddevalla), Box 10,46121 Troll
hättan. Tel 0520/4117 66 , lokal: 
Vänersborgsv, Källtorps industri
område i Trollhättan. 

[lJj]fjiJ 
RFSL, Box 38,901 02 Umeå, Tel 
0901774710. Cafe onsd. 19-22. l:a 
och 3:e lördlmån. disco. 

RFSL·Uppsala Box 1147,75141 
Uppsala. Tel 018/23 47 50. Klubb 
"68" -Svartbäcksgatan 68 öppet 
onsd & lörd. 
EKHO.Uppsala, Box 1915, 751 49 
Uppsala. 018/26 02 21 
FUGS - Uppsala Gay Studenter, 
Box 8006, 752 37 Uppsala. Puben 
öppen mån. under termin, 19-01 i 
Valvet på Uplands nation. 
Gay jouren Uppsala, Måndagar 
19-21. 018/26 09 15 
Fyrishovs badanläggning - simav
delningen 
Centralbadet 
stadsparken, cruising 
Morga hage!l'urelund (sommar
tid) 

RFSL, Box 12031, 720 12 Väste
rås. Tel 021/11 80 41. Stenhagsg. 
8a Öppet: Disco, l & 3 lörd. i mån 
22-02. Tjejkväll2:a lör i mån 21-
02. Pub, 4:e fred. i mån 21-Dl.Cafe 
och telefonjour ons. 19- 22 

~'l:l:~[l) 
RFSL, Box 440, 351 06 Växjö, Tel 
0470/20808. Klubblokal"Åttan" 
Östregårdsgatan 8. Cafe ons 19-
22, sön 17-20. Fest sista lör i 
mån. 21-02 JourteL ons 19-22, 
0470-20808 
Broqulst konditori, vid Stortorget, 
mötesplats får många bögar. 
Simhallen, Teleborgsvägen, främst 
onsdagskvällar öppet till 22.00 
Linneparken vid domkyrkan, crui
sing 
Jägargap, Nudistbad, Helgö. Kör 
förbi flygplatsen, på ön håller du 
till vänster tills vägen tar slut. 
Följ sedan stig snett bakåt till 
vänster. 
Venhälsan (Hudkliniken Central
lasarettet), mottagning för homo
bisexuella män/kvinnor Tidsbe
ställning 04 70-882 05, Anna- Gre-
ta. 
Noaks Ark/Röda korset Krono
berg, Box 98, 351 04 Växjö, 
0470-19381. Telejour mån, ons, fre 
10- 12, 14-16 0470- 770 966 

[l] :l~ :l;il) 
RFSL, Box 44 7, 7_01 48 Örebro. Tel 
019/14 42 32. Lokal Orlando, 
Slottsg. 19b, öppet cafe mån-fre 
13-16, tis 19- 22, Pub l:a lörd. i 
mån 20- 01. Disco 2:a & sista lörd i 
månaden 21- 02. 
Gayjour varje månd. 13-16 & onsd 
20- 23, Tel 019- 122550. 

[11j u !bil !i Il l 
RFSL, Box 516,831 26 Östersund. 
Tel 063/10 06 68. Lokal Rådhusg. 
64, ing. Gränsg., Tel 063/131900. 
Cafe', ons 19-22. Aktiviteter 2:a 
lörd. i mån (ring får info). 20-24. 
Fest sist lörd. i mån 21-02 Tjej
träff3:e tisd. i mån. 19- 22. 
Badhusparken - cruising 
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Hans från SLM Köpenhamn (över
sta bilden) och Morten från SLM 
Oslo var två av de fyra Mister 
Leather Europe-kandidaterna som 
gästade festen Black Night på Indi
go i december arrangerad av SLM, 
Rådgivningen och RFSL. 

Tillställningen lockade mellan 
150 och 200 läderpojkar från Skå
ne, Småland och Växjö, vilket är 
mer än dubbelt så många som nå
gons in kommit på någon av SLM
Malmös egna fester. 

l Januari fortsätter SLM Malmö 
med s ina pubar på Indigo, fester i 
Hels ingborg planeras också längre 
fram.· 1JX 

24 e QX JANUARI 1996 

SÖNDAG 24 DECEMBER 
Empire Julaftonspub 18-02 med 
julkalkon (till21), Pålsg l, Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Indigo Julaftonspub 20-24, Mon
bijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 

MÅNDAG 25 DECEMBER 
Juldagsdisc:o på Empire Show 
med 2 Tons ofFun. 23-03. Pålsg l, 
Helsingborg. 042-12 35 32. 
House Party Cassa de x. på Indi
go med DJ Joe, 22-02. Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. 
Christmas Gaydayparty Juldags
disea 22-03 på Restaurang Kungs
parken i Malmö, 040- 30 30 42 
4:an Juldagsdisco, (preliminärt) 
23-03. Snapperupsgatan 4, Mal
mö. 040-23 03 11. 

ONSDAG 27 DECEMBER 
Empire Cafå 11-22. Dagens rätt 
till21.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Pub 21-midnatt. Monbijoug 
15, Malmö. 040-611 99 62. 

TORSDAG 28 DECEMBER 
Bikupan för bisexuella. 19. 00 på 
Indigo, Monbijoug 15, Malmö . 
040-611 99 62. 
Pub Barbie. 21-midnatt på 4:an, 
Snapperupsg. 4, Malmö. 040-23 03 
11. 
Empire Cafå 11-19. Tjejcafe 19-
21. Pålsg l, Helsingborg. 042-12 
35 32. 
Teater för Livet Teater till förmån 
för aidsorganisationer på Helsing
borgs stadsteater. 

FREDAG 29 DECEMBER 
Indigo Disco. DJ Jonny. 22-02. 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. 
Empire Cafå 11-19. Pub 22-02. 
Lättare mat till midnatt. Pålsg l , 
Helsingborg. 042-12 35 32. 

LÖRDAG 30 DECEMBER 
Mon Bijou 40 carat. Pub för dig 
som vill ha det lite lugnare. Indi
go. Monbijoug. 15, Malmö. 040-
611 99 62. 20-24. 
4:an Disco 23-03. Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 

SÖNDAG 31 DECEMBER 
En natt att minnas Nyårsdisco 22-
03 på Indigo, Monbijoug. 15, Mal
mö. 040-611 99 62. 
Nyårsdisco på Empire, Pålsg l, 
Helsingborg. 042-12 35 32. 22-03. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz. 
19.30 - 21. 

TISDAG 2 JANUARI 
Empire, Cafe 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

ONSDAG 3 JANUARI 
Pubkväll på Indigo 21-midnatt. 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
61199 62. 
Wilde Pub. Alternativet till kår
fester. Gaystudenter möts 19-mid
natt på S:t Månsg. 23, Lund. 046-
15 71 34. Telefonjour samma tid. 
Empire Cafå 11-22. Dagens rätt 
till21.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll för medlemmar 19-
?. Fosievägen 27, Malmö 0708-51 
03 69 

TORSDAG 4 JANUARI 
Cafå på Indigo, 12-16. Monbijoug 
15, Malmö. 040-611 99 62. 
Pub Barbie. 4:an, 21-midnatt. 
Snapperupsg. 4, Malmö. 040-23 03 
11. 
Empire Cafå 11-19. Tjejcafe 19-
22. Pålsg l , Helsingborg. 042-12 
35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

FREDAG 5 JANUARI 
Indigo Disco med DJ Joe 22-02. 
Monbijoug 15, Malmö. 040-611 99 
62. 22-02 
Empire Cafå 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pub 22-02. Pålsg l, Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Jag är inte sömnig, premiär på 
Panora, ring för övriga visningsda
tum. S:t Gertrudsgatan 4, Malmö. 
040-611 35 91. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll för medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

LÖRDAG 6 JANUARI 
4:an Disco 23-03. Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 
Tjejfest på Indigo 22-02, DJ Sil
via. Monbijoug. 15, Malmö. 040-
61199 62. 
Empire Trettondagsaftonsdisco 
med julgransplundring. 23-03. 
Pålsg l, Helsingborg. 042-12 35 
32. 
Dare s/m-shop & cafe 10-15. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

SÖNDAG 7 JANUARI 
X-dream Mixad underground
klubb i Helsingborg, 22-03. Disko
tek Puss, Södra Storgatan 13, Hel
singborg. 042-12 92 lO 
Cafå GAN Cafekvälll9-22. S:t 
Månsg. 23, Lund. 046-15 7134. 
Telefonjour samma tid. 
Empire Cafå 19-22. Lättare mat 
till21.00. Pälsgatan l, Helsing
borg. 042-12 35 32 
Qpido Säsongsstart för RFSL
Malmös ungdomsgrupp. Cafe på 
Indigo mellan 18 -21. Kaffe och 
Kaka· No Booze. Monbijougatan 
15, Malmö. 040-611 99 62. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz. Ma
gazinet 20-21 

MÅNDAG 8 JANUARI 
Empire Cafå 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l , Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafå 12-16, Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-5103 69 

TISDAG 9 JANUARI 
Empire Cafå 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l , Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafå 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

ONSDAG 10 JANUARI 
Empire Cafå 11-22. Dagens rätt 
till21.00. Pålsg l , Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafå 12-16. Pub 21-mid
natt. Monbijoug 15, Malmö. 040-
61199 62. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll för medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

TORSDAG 11 JANUARI 
Indigo Cafå 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Bikupan för bisexuella. Indigo (se 
ovan) 19.00 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fo
sievägen 27, Malmö 0708-51 03 69 
Pub Barbie 21-midnatt 4:an, 
Snapperupsg. 4, Malmö. 040-23 03 
11. 

ZOO bar 20-midnatt S:t Månsg. 
23, Lund. 046-15 7134. 
Empire Cafe 11-19. 'I)ejcafe 19-22. 
Pålsg l, Helsingborg. 042-12 35 
32. 

FREDAG 12 JANUARI 
Cafå på Indigo, Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 12-16. 
Vulgopopdisco på Indigo (se 
ovan). DJ Mika. 22-02. 
Empire Cafå 11-19. Pub 22-02-00. 
Dagens rätt till8.00. Pålsg l , Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll för medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

LÖRDAG 13 JANUARI 
4:an Disc:o 23-03. Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 
Indigo Festpub. 22-02 . Monbijoug. 
15, Malmö. 040-611 99 62. 

SLM i Indigos lilla pub, 22-02. 
Dresscode: Jeans, gummi, läder, 
western, uniform. Monbijougatan 
15, Malmö. 040-611 99 62. 
Empire Disco 23-03 . Happy hour 
23-midnatt. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 10-15. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

SÖNDAG 14 JANUARI 
Cafå GAN 19-22. S:t Månsg. 23, 
Lund 046-15 71 34. Telefonjour 
samma tid. 
Empire Cafå 19-22. Lättare mat 
till21.00. Pålsg l , Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Qpido Ungdomscafå på Indigo 
mellan 18 -21. Kaffe och Kaka - No 
Booze. Monbijougatan 15, Malmö. 
040-611 99 62. 
X-dream Mixad underground
klubb i Helsingborg, 22-03. Disko
tek Puss, Södra Storgatan 13, Hel-

Lördagen den 27 januari firar Mon Bijou 40 carat sitt 

ettårsjubileum på Indigo. 40 carat :är stället där man 

kan undkomma house- och technohysterin. Här är det 

prat- och kramvänlig musik som gäller • allt från dans

band till Whitney Houston. 

Från början var 40 carat tänkt som ett ställe för de i 

40 • SO·års åldern som inte kände sig hemma i discomil· 

jön och som kanske inte varit ute på länge. De förvåna· 

de arrangörerna fick snart inse att många under 30 

också ville ha ett komplement till discokvällarna. 

Omkring 70 gäster brukar besöka Mon Bijou·kvällar

na sista lördagen i månaden. Bland årets kvällar märks 

till exempel danskvällen med dansbandet Sonoras. 

Exakt vad som kommer att hända på Jubileumskväl· 

len den 27 var inte klart vid QX pressläggning. 

Roger Wilson 

---· 



singborg. 042-12 92 10 
Malmö Gay Radio 89,2 mHz. 
Regnbågen 20-21 

MÅNDAG 15 JANUARI 
Indigo Cafå 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-61199 62. 
Empire Cafå 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

TISDAG 16 JANUARI 
Indigo Cafå 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-61199 62. 
Empire Cafå 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

ONSDAG 17 JANUARI 
Empire Cafå 11-22. Dagens rätt 
till21.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafå 12-16. Pub 21-mid
natt. Monbijoug 15, Malmö. 040-
61199 62. 
Wilde Pub. Alternativet till kår
fester. Gaystudenter möts 19-mid
natt på S:t Månsg. 23, Lund. 046-
15 71 34. Telefonjour samma tid. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll för medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

TORSDAG 18 JANUARI 
Indigo Cafå 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-61199 62. 
Pub Barbie 21-midnatt på 4:an, 
Snapperupsg. 4, Malmö. 040-23 03 
11. 
Empire Cafe 11-19. Tjejcafe 19-
22. Pålsg l, Helsingborg. 042-12 
35 32. 

ad klubbkväll för medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

LÖRDAG 20 JANUARI 
Indigo Disco 22-02, DJ Mika. 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. 
4:an Disco 23-03. Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 
Dare s/m-shop & cafe 10-15. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

SÖNDAG 21 JANUARI 
Cafå GAN Cafe 19-22. S:t Månsg 
23, Lund. 046-15 7134. 
Qpido Ungdomscafil på Indigo 
mellan 18 -21. Kaffe och Kaka- No 
Booze. Monbijougatan 15, Malmö. 
040-611 99 62. 
Empire Cafå 19-22, lättare mat 
till 21. Pålsg l, Helsingborg. 042-
12 35 32. 
X-dream Mixad underground
klubb i Helsingborg, 22-03 . Disko
tek Puss, Södra Storgatan 13, Hel
singborg. 042-12 92 10 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz, hiv
magasinet 20-21 

MÅNDAG 22 JANUARI 
Empire, Pålsg l, Helsingborg. 042-
12 35 32. Cafe 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. 
Indigo Cafå 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-5103 69 

TISDAG 23 JANUARI 
Empire Cafå 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafå 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

Anders Lindberg och Michael Harding i Two Tons of Funs gör Helsing
borg osäkert den 25 december! Se kalendariet. 

Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

FREDAG 19 JANUARI 
Indigo Cafå 12-16, Disco 22-02, DJ 
Silvia . Monbijoug 15, Malmö. 040-
61199 62. 
Empire Cafå 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00 Pub 22-02. Pålsg l , Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix-

ONSDAG 24 JANUARI 
Empire Cafå 11-22. Dagens rätt 
till 21.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafå 12-16. Pub 21-mid
natt. Monbijoug 15, Malmö. 040-
61199 62 . 

Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll för medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

Pub flir alla 

M almöborna verkar äntligen ha förstått att man 

kan hänga på homohak även mitt i veckan. 

Sedan Indigos onsdagspub flyttade ut från den stora 

och ödsliga discolokalen har en allt stridare ström av 

gäster hittat dit. För att skapa den riktiga stamlokus

känslan är det alltid samma ansikten du möter i baren, 

antingen Anita och Lotta eller Jurgen och Arne. Puben 

har också blivit något av ett personalhak där Indigos . 

festpersonal för en gångs skull får chansen att hänga 

på andra sidan baren. 

Under 1996 planerar man att då och då ordna piano

bar, trubadurer och karaoke, men kanske kommer man 

inte att kunna erbjuda någon "stor stark". RFSL:s styrel· 

se diskuterar nämligen på fullt allvar att slopa det för 

pubatmosfären så viktiga fatölet - svinnet är för stort. 

Sedan i somras ordnas det pub även på 4:an. Torsda

garnas Pub Barbie börjar nu bli allt mer etablerat. Här är 

det lite annorlunda atmosfär jämfört med helgen, mer 

dämpad musik och mera pratvänligt. På Pub Barbie kan 

du inte bara tillfredsställa ditt ölsug, här har du också 

chansen att beskåda delar av Gerrys Barbie-samling. 

Roger Wilson 

roxbury i konkurs 

Undergroundklubb 
Ett nytt engångstillskott i Malmös 
gayvärld är juldagsdiscot på anri
ka Restaurang Kungsparken. De 
tillfälliga krögarna, Gabor och De
jan, som tidigare drev restaurang 
Blottsparken bjuder in till Christ
mas gaydayparty med blandad 
dansant musik och mycket 70-tal. 
I Helsingborg har X-dream, en ny 
söndagsklubb snabbt blivit popu
lär bland stadens bögar. Man hål
ler till på 70-talsdiskoteket Puss 
och tanken är att skapa en under
groundklubb med äkta storstad
satmosfär, gärna med inslag av 
lack och läder. 

l ' 

' 

REMIÄR! 

rograrn 1 2 salonger , 
b1&tr1.Mysrum , f1ka 

o 
ymt bland 10 ol1ka 
varJe v1deokab1n . 

sg . 73 Hels1ngborg 
16.Dagl1gen 11-21 

o 

ST PA GAY! 
ilms sortimentet i Skåne. 
eolistiu från Doc Johnson, 
ringar, gummi & lär/er. 
mogozine och böcker. 

ERCtCENTER 
Jarnvag•galan 27. Hel•ing&arg 042- l 37172 

ÖPPET ALLA DAGAR l l - 22 

Uh~~! !iii HYR & KOP, TIDNINGAR, 
PRIVAT VISNING frSD:-

E tt halvår efter starten gick 
det homovänliga diskoteket 
roxbury på Södra Förstads

gatan i Malmö i konkurs sista no
vember. Konkursen skedde på 
ägarnas egen begäran. När Malmö 
fick sitt Biopalats byggdes den fö
re detta Sandrewbiografen vid gå
gatan nära Triangeln om till pam
pigt danstempel, men ägarna kla
rade inte driften. 

Förening för hivpositiva i södra Sverige 

Det pågick en rättslig tvist om 
betalning mellan roxbury och en 
inredningsfirma och grannarna 
klagade på oljud från musikan
läggningen. 

Roxbury hann ändå med att 
skriva malmöitisk homohistoria, 
eftersom det var där den allra 
första samarrangerade festen mel
lan RFSL-drivna Indigo och disko
teket 4:an ägde rum under Mal
mös likaså allra första regnbågs
vecka. 

Dodo Parikas 

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

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

Tors. Pub .Barbic 21.00-24.00 
Lör. Disco 2.3.00-03.00 

4:an 
Bi\ R & B IS(;O 

Snappcrupsgatan 4 '1' Malmö. Tel 040-23 03 Il 
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TORSDAG 25 JANUARI 
ZOO Bar 20-24, S:t Månsg 23, 
Lund. 046-15 7134. 
Indigo Cafe 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Bikupan för bisexuella. 19.00 på 
Indigo (se ovan) 040-611 99 62. 
Pub Barbie. 21-midnatt på 4:an, 
Snapperupsg. 4, Malmö. 040-23 03 
11. 
Empire Cafe 11-19. Tjejcafe 19-22. 
Pålsg l , Helsingborg. 042-12 35 
32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

FREDAG 26 JANUARI 
Indigo Cafe 12-16. Monbijougatan 
15, Malmö. 040-611 99 62. 
Indigo Disco 22-02, DJ Jonny. 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62 . 
Empire Cafe 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pub 22-02. Pålsg l, Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll for medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

LÖRDAG 27 JANUAR' 
Mon Bijou 40 Carat firar 1 år. 23-
02. Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. 
4:an Disco 22-03. Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 
Empire Disco 23-03. Pålsg l , Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 10-15. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

SÖNDAG 28 JANUARI 
X-dream Mixad underground
klubb i Helsingborg, 22-03. Disko
tek Puss, Södra Storgatan 13, Hel- ~ 

singborg. 042-12 92 lO ~ 
Cafe GAN Cafe 19-22. S:t Månsg ~ 

23, Lund. 046-15 71 34. ; 
Qpido Ungdomscafe på Indigo ;; 

•• 

Sebastian 
•• varmer 

Disco/Bar /Cafe 
DISKOTEK 
After Dark, Studiestrrede 31 
Tfn: (00945) 33 11 06 20 
Onsdag 23-04 
Torsdag Kvinnokväll21-04 
Fredag & Lördag 23-06 
Dragshow 20-23,27-30 december 
Nyårsfest. Förköpsbiljetter 100 kr. 
Öppet: 01-? 
Geomarlix Rådhusstrrede 4 
Tfn: (00945) 33 11 77 35 
Dagligen 22-02 
Metro Studiestrrede 31 b 
Tfn: (00945) 33 11 06 20 
Endastmän 
Fredag och Lördag 23-? 

BARER 
Amigo Bar Sch121nbergsgade 4 (Fre
deriksberg) 
Tfn: (00945) 31 21 49 15 
Måndag - Torsdag 20-05 
Fredag - Söndag 22-? 
Babooshka Turesensgade 4 
Tfn: (00945) 33 15 05 36 
Mestadels lesbiska 
Måndag- Lördag 10-01 
Söndag 16-01 
Nyårsfest, ring for detaljer. 
Can CanjWhy Not, Mikkel Bryg
gersgade 11 
Tfn: (00945) 33 11 50 lO 
dagligen 11-02 

Tfn: (00945) 33 11 33 08 
dagligen 22-05 
Sebastian Bar & Cafe Hysken
strrede 10 
Tfn: (00945) 33 32 22 79 
Alla dagar 12-02 
Nyårsafton 23.00- 05.00 
SLM, Studiestraede 14 
Tfn: (00945) 33 32 06 01 
Fredagar 22-04 
20/1 Uniform 
Nyårsfest 22-? 

CAFE 
Atlas Bar, Larsbj121rnsstrrede 18 
Tfn: (00945) 38 34 19 58 
Mixat vegetariskt cafe 
Dagligen 10-24 
Cafe Intime, Allegade 25 (Frede
riksberg) 
Tfn: (00945) 38 34 19 58 
Mixat cafe 
Dagligen 16-02 
Krasnapolsky, Vestergade lO 
Tfn: (00945) 33 32 88 00 
Mixat cafe 
Dagligen 12-05 

mellan 18 -21. Kaffe och Kaka - No "' "''""'''.,._-,_ Nyårsafton 20 - ? 
Centralhjltrnet, Kattesundet 18 
Tfn: (00945) 33 11 85 49 
Måndag -Fredag 11-01 

Stedet, Lavendelsstrrede 13 
Tfn: (00945) 33 93 92 98 
Mixat cafe/resturang 
Måndag- Lördag 12-23 
Latlno, Gothersgade 113 
Tfn: (00945) 33 14 27 93 
Mixat cafe/resturang 
Måndag- Lördag 11-23 
Söndag 11-19 

Booze. Monbijougatan 15, Malmö. 
040-611 99 62. 
End-Up. Klubbkväll 22.30-02.00 på 
Indigo (se ovan) 040-611 99 62. 
Empire Cafe 19-22. Lättare mat 
till21.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz. Qpi
do 20-21 

MÅNDAG 29 JANUARI 
Empire Cafe 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l , Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafe 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

TISDAG 30 JANUARI 
Empire Cafe 11-19. Dagens rätt 
tilll8.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Indigo Cafe 12-16. Monbijoug 15, 
Malmö: 040-611 99 62. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Fosi
evägen 27, Malmö 0708-51 03 69 

ONSDAG 31 JANUARI 
Indigo Cafe 12-16. Pub 21-mid
natt. Monbijoug 15, Malmö. 040-
61199 62. 
Wilde Pub. Alternativet till kår
fester. Gaystudenter möts 19-mid
natt på S:t Månsg. 23, Lund. 046-
15 71 34. Telefonjour samma tid. 
Empire Cafe 11-22. Dagens rätt 
till21.00. Pålsg l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Dare s/m-shop & cafe 11-18. Mix
ad klubbkväll for medlemmar 
19.00. Fosievägen 27, Malmö 
0708-51 03 69 

GLÖM INTE An TIPSA OSS 
OM AKTIVITETER FÖR EN 
GAY OCH MIXAD PUBLIK. 
SKRIV TILL: QX, BOX 17 
218, 104 62 STOCKHOLM. 
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En av Köpenhamns trevligaste gayställen är Caret Sebastian på Hysken
strrede 10, öppet både bittida och sent, pratvänligt och kontaktvänligt med 
kaffe, kakor, öl, drinkar och biljard. 

Sebeastian är läckert inrett och de olika våningarna gör stället spän
nande. Man vet aldrig vad man hittar en våning upp, och sedan en halv vå
ning ned!!! 

En annan positiv sida med cafeetjbaren är dess aktiviteter. Här hittar 
du nästa alltid en utställning av konst eller fotografi. Då och då arrangeras 
dessutom underhållning. 

Se guiden intill för öppettider. IJX 

Skagen er sagen ••. 

:Finns Pension 
0stre Strandvej 63 · DK-9990 Skagen · Danmark 

Tlf. (+45) 98 45 01 55 - Åbent hele året 

op&nhagen's Gay Hotel 

Lördag och Söndag 05-12, 15-01. 
Nyårsafton stängt. Nyårsdagen 
frukost 05-12. 
Cosy Bar, Studiestrrede 24 
Tfn: (00945) 33 12 74 27 
Dagligen 23-07 
Geomarlix Rådhusstrrede 4 
Tfn: (00945) 33 11 77 35 
Dagligen 18-02 
Lördagar och söndagar dessutom 
05-10 
Nyårsafton: 12-17. 
På kvällen nyårsfest 23-07. En
dast forköp 300 kr/biljetten. Från 
23 fri bar, gratis dricka och fru
kost. 
Masken Bar, Studiestraede 33 
Tfn: (00945) 33 91 67 80 
Dagligen 16-02, Lördagar och sön
dagar dessutom 5-10 
Men-s Bar, Teglgårdsstrrede 3 
Tfn: (00945) 33 12 73 03 
Dagligen: 15-02 
Nyårsafton: 0.30 - ?. Gratis Cham
pagne forsta halvtimmen. Över
raskningar varje timme. 
Never Mind, N121rre Voldgade 2 

Hotel Windsar 
Frederiksborggade 30 OK -1360 Copenhagen K 

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

CHRIS' FILMS 
ENGELSBORGVEJ 1, 1 tv 

OK - 2800 LYNGBY 
DANMARK 

PRESENTS: 

3 000 GAY-SEX FILMS 

GRAllS 
BESTÄLL STOR KATALOG 

MEDFLOTTA 
VÄLKOMSTERBJUDANDEN 

AllllD SUPERERBJUDANDEN 
llLL LÅGA PRISER 

SAMTLIGA NYA ALMER 
ALLAÄMNEN 

SERVICE FRÅN START 
llLLSLUT 

TLF (00945) 45 93 54 30 

FAX (00945) 45 93 92 25 



Här hittar du: 

Väninnor sidan 27 

Vänner sidan 27 

Bi, Över gränser, Föräldra

skap, Bostad och Arbete 

sidan 30 

Säljer, Meddelanden och 

övrigt sidan 31 

HEJ! 

Jag söker på detta sätt nya vänner 
(kanske har jag även sådan tur attjag 
finner något mer!). Ja, vem då? Detta 
är naturligtvis omöjligt att försöka 
sammanfatta på några rader! Hm ... 
Charmig är jag allt! Intelligent, vis, söt, 
förvirrad, drömmande, ironisk, djupsin
nig och mycket barnslig. Kanske är jag 
någon slags blandning av Pippi Lång
strump, Prinsessan på ärten och 'I)uren 
Ferdinand. Skriv till mig idag! Jag bor i 
Stockholm och är 28 år. 
9601-101 

Jag är en 4 7 årig kvinna som på detta 
sätt söker dig glada positiva rökfria 
kvinna. Tycker om det mesta i musik
väg, naturen, böcker med mera, med 
mera. 
Jag väntar på att du hör av dig! 
9601- 102 

KILLE FRAN ÖSTRA ASIEN 

Är Du en ärlig och seriös kille från ex

empelvis Kina, Japan, Fillipinerna, Ko
rea och så vidare och villliksom jag le
va i ett ärligt och seriöst förhållande 
byggt på ömsesidigt förtroende, ärlig
het och fullt av kärlek som vi kan slösa 
på varandra och skämma bort varan
dra med. Skriv då till mig, en svensk 
kille på 40 år, 176/65, blond, blåögd, 
med både kropp och själ i behåll och 
som inte har tappat tron på den eviga 
kärleken. Kanske för att jag inte har 
varit så slösaktig med den tidigare. 
Ungdomlig, med brajobb och ordnade 
förhållanden. Bor i Stockholms inner
stad, men var Du bor spelar ingen roll 
men i Stockholm med omnejd vore ju 
inte så dumt och Din ålder har inte hel
ler så stor betydelse. Ärligheten och av
sikten med Ditt svar är det viktigaste. 
Ömsesidigt förtroende är en självklar

het. 
Jag längtar. KRAM. 
9601-61 

KRISTEN ENSAM KILLE 

på 45 år söker en pojkvän att dela livet 
med. Jag är känslig, osäker och har lite 
trassel med nerverna nu och då. Jag sö
ker en kille att älska och bli älskad av, 
finns det någon som sätter mer värde 
på ett varmt inre än ett vackert yttre? 
Är du ärlig, förstående, trogen, kärleks
full, ömsint och humoristisk? Och inte 
är någon ute -i -svängen typ som rän
ner omkring på gayklubbar och gaydis
con, utan istället gillar hemmamys, 
klassisk- och kyrkomusik, natur, kyrk
lig verksamhet och mycket mera som vi 
kan göra tillsammans när man är två. 
Skriv till en vän som du kan dela både 
glädje och sorg med. 
Hoppas på svar från just dig. "När vi är 
rädda om varandra, behöver vi inte va
ra rädda för varandra". 
9601-62 

GÄ VLEBORGS LÄN 

Ungdomlig, humoristisk kille, frisk, do
minant, maskulin, lång, smärt, mörk 
med intressen för naturen, vandringar, 
resor, böcker, historia, inredningar, mu
sik. Söker kärleksfull, kramgo kille 18-
45 år. Bra om du är en lång, smal jeans
kille. Du kanske gillar mjuksex, att bli 
ompysslad, värderar ömhet, äkta käns
lor, ärlighet, seriös vänskap, sköna träf
far, full diskretion. Foto ett plus. Våga 
svara! Kram! 
9601-63 

ABC- LÄN 

Ungdomlig, 54-årig man, 184175, söker 
dig mellan 45- 60, svensk eller invand
rare, gärna kraftig. Ömsesidigt realis
tiska förväntningar och seriös vilja för 
en eventuell framtida relation! 
9601-64 

NORDVÄSTRA SKANE 

Jag är en helt vanlig kille på 30 år. Ser 
bra ut enligt andra, allmänna intres
sen, försöker hålla kroppen i trim ge
nom olika idrottsaktiviteter. Söker på 
detta vis en kille 20-30 år, inte bara för 
"sexets" skull. Foto = svar. 
9601-GS 

SKANE/MALMÖ 

Slank kille 27 år, söker en slank eller 
vältränad kille mellan 30-45 år. Gillar 
engelska komedier och 1960-70-tals 
pop och rock. Svara gärna med telefon
nummer. Foto ej tvång. 
9601-66 

DALARNA 

50-årig man söker vän oeh älskare 
mellan 30-45 år. Maskulin, rökfri. 
Tycker om mat och vin och resor. Väl
tränad vilket inte jag är. Du bör vara 
romantisk. Svara snabbt. 

9601-67 

Kille drygt 40, gillar att läsa brev. 
Halvmörk, välvårdad 183 lång, Skövde. 
Kul om nån bor i närheten. 
9601-68 

22-årig kille söker andra HS/BS killar 
i åldern 15-30 år för vänskap eller mer. 
Jag är 190 cm lång, blåögd, cendrefär
gat hår. Jag vill endast ha seriösa svar. 
Svara nu innan kylan kommer. Jag 
finns i Östergötland. Foto = förtur. 
9601-69 

GÖTEBORGSKILLE 

Jag söker dig som är mellan 20-25 och 
somjag tror på varaktiga förhållanden 
och bra vänskap är intresserad av 
mjuksex eller saker vi kommer överens 
om. Kräver att du är frisk, renlig. Inga 
problem om du är oerfaren då kan vi ju 
bli erfarna ihop. Jag är 27, med trev
ligt yttre och vänligt inre. Lång, smal. 
Fotosvar prioriteras och returneras. 
9601-10 

STOCKHOLM 

Jag är en glad, positiv och trevlig kille 
på 32 år som gärna vill träffa en kille 
mellan 20-40, för en seriös relation. Du 
är svensk eller invandrare, bra utseen
de och frisk. 
9601- 11 

STOCKHOLM 

32-årig kille, 180/75, mörkhårig, pas
siv, charmig och ärlig. Mina intressen 
är musik, natur och allt annat som gör 
livet kul. Söker dig som är i ungefär 
samma ålder, som kanske inte har varit 
så mycket ute i "svängen". Du ska vara 
aktiv, smal eller muskulös, se trevlig ut 
och får gärna vara jordnära. Jag vill 
att du ska vara schyst och ärlig samt 

hiv- negativ, som jag. Du ska tycka om 
att utforska mig, tycka om att prata 
och göra saker tillsammans. Jag söker 
efter någon att få ömhet av och vill gär
na ge dig värme och ömhet tillbaks. 
Jag tycker om sex som är på bådas vill

kor. Söker dig som vill ha en relation 
där vi träffas då och då för att ha kul i 
och utanför sängen. Om tycke uppstår 
bör du inte vara främmande för ett 
längre förhållande. 
9601- 12 

PRINS l JEANS 

Med drömmar och vardag under någor
lunda kontroll ... - ja, kanske är det 
denne omöjlige figur jag hoppas finna! 
En kompis och en vän med rätt själ och 
rätt kropp, att uppleva både lek och all
var tillsammans med. En kille eller 
man som vill ge och uppleva det mesta 
tillsammans med rätt kille. Själv är jag 
till mitt sätt ganska maskulin, har bå
de mjuka och hårda sidor. Jag har en 
kropp som är av medellängd och ca 65 
kg, med ett utseende som är okej. Är 
bland annat intresserad av musik, na
tur, resor, att umgås med vänner under 
enkla men trivsamma former med me
ra. I ett förhållande visar det sig om 
mina passiva eller aktiva drag blir de 
mest dominerande - beroende på vem 
den andre är. Men ett önskemål är att 
Du ska vara maskulin, gärna med akti
va och kanske dominerande drag- ba
ra där också finns mjukhet i det hela. 
Du bör vara hellre smal än tjock, hellre 
hårig än inget hår alls, hellre skogsar
betartyp än kritstrecksrandad, hellre 
njuta i hemmiljö än i krogsvängen, 
hellre rökfri än storrökare, hellre sexto
kig än inget närhetsbehov alls. Jag vill 
att du också är hiv-negativ. Du är an
tagligen 25-40. Jag är 44. Om du rå
kar finnas så bor du antagligen hellre i 
norr än i söder, själv bor jag strax norr 
om Dalälven. Om Du råkar vara det 
minsta nyfiken på min person så tycker 
jag att du ska höra av dig med några 
rader + eventuellt foto. Om du hör av 
dig så gör jag det också! Låt oss hoppas 
på något Gott och Nytt! 
9601- 13 

GÖTEBORG 

Om du söker en pojkvän som är ett 
praktexemplar eller är otrogen, oärlig, 
självgod, självupptagen, ytlig och ut
seendefixerad, fjollig och självisk så är 
det lika bra att du slutar läsa nu, för 
sån är inte jag. Vem är du då? Jo, mel
lan 24-35 år, lite rund kanske, ärlig, 
trogen, rak och öppen, varm och öm, 
snäll och psykiskt alert. Du ska inte va
ra rädd för ett förhållande som är fast 
och allt vad det innebär av beroende 
och frihet. Jag är en kille på de 25 som 
bor i Göteborg. Jag är ca 181 cm över 
ytan med mörkblont hår, klart bruna 
ögon ochjag bär glasögon. Jag bär på 
en del extra kilon men jag har fått höra 
att det inte ser så illa ut. Jag är alltid 
full av hyss och humor och jag har nära 
till ett leende samtidigt somjag är all
varlig när så krävs. Jag har fast arbete 
som tar en hel del tid i anspråk, men 
jag försöker ta så mycket tid jag kan 
till att umgås med nära och kära . Även 
om jag är hemkär så gillar jag att gå ut 
och ta en stor stark eller ett glas rött 
med goda vänner. Fikar gör jag en hel 
del så gillar du det är det ett klart+. 
Jag går ut och svänger de lurviga då 
och då och då blir det till techno. Musik 
och böcker är en stor del av mitt liv. In
om musiken gillar jag klassiskt, rock 
och pop. Jag läser böcker om historia, 
konst, arkitektur och deckare. Det vore 
väldigt kul om du somjag är förtjust i 
fantasyböcker. Jag gillar inte sport och 
du ska inte röka eller snusa. Jag lever 
ej "öppet", det är bara mina närmaste 
vänner som vet och du behöver inte 
heller leva "öppet". Det finns tillfällen 
då jag måste få vara ifred men jag finns 
alltid där för dig och kommer alltid till
baka. Jag är inte alltid så lätt att ha 
att göra med men du vet attjag alltid 
är ärlig och trogen och det bör du också 
vara om det ska fungera. Visa dina 

känslor och gråt när du är ledsen och 
skratta när du är glad. 
Finns du där ute? Jag finns, så skriv till 
mig så får vi se. Livet är för kort att le
vas i ensamhet. 
Foto vore kul men inget krav. 

9601- 14 

GÖTEBORG 

27 år, söker aktiva killar mellan 17- 35 
år som vill träffa en ärlig, frisk och kry 
kille. Du bör vara kramgo, ärlig och 
gärna tycka om mycket sex. Så du akti- · 
av och gärna välutrustade kille, hör av 
dig, 100% diskretion ges. Kram. 
9601- 15 

GÖTEBORG MED OMNEJD 

Ung, glad och trevlig kille i centrala 
Göteborg. Söker dig kille under 25 som 
skulle vilja testa och är nyfiken på 
mjuksex mellan killar. 100% renlighet, 
friskhet och vill du vara diskret = inga 
problem. Jag väntar på ditt svar. Är 
lång, smal, ser bra ut. Skicka foto. 
9601- 16 

UNG GOSIG, MJUK TEDDYBJÖRN 

Kille, 45 år normalsnygg söker 
grabb/kille max 30 år, för kärleksfullt 
förhållande i och utanför sängen. Är 
du som jag lugn, trygg, pålitlig, ärlig 
och trogen? Är du somjag ofta kram-

och kelsjuk, mjuk och gosig, då är det 
ett extra stort+. Jag vistas inte i gay
miljöer, gör du? Du får gärna vara hå
rig, ha långt hår och även vara välut
rustad, ej krav utan ett önskemål. Har 
för övrigt många allmänna intressen. 

Jag bor i nordöstra Götaland, men du 
får bo vart du vill. Bara vi får träffas 
och umgås så ofta vi kan, eller längre 
fram rent av bo tillsammans. För jag 
saknar en egen gullig teddybjörn vid 
min sida. Helst fotosvar, alla brev be
svaras. Så skriv och svara i förtroende 
till mig, jag väntar på just dig, du kan 
100% lita på mig. 
9601- 17 

Jag är en fräsch kille på 22 år i Örebro. 
Har allmänna intressen, grönögd 
181/73. Söker dig upp till25 år. Ta 
chansen!! Gärna foto! 
9601- 18 

STOCKHOLM 

Ung, fräsch kille på 41 år, 173 cm, lång, 
smal. Trivs med livet och mitt arbete, 
men söker en manlig kompis mellan 20 
- 45 år. Gärna någon som delar mina 
intressen, träning, golf, utförsåkning, 
musik, bio etc. Gärna uteliv dock ej 
gayställen. Du bör vara ärlig och dis
kret som jag, samt öppen och positiv. 
9601- 19 

LIVE GAY PRAT-LINJE 

VÅGAR DU RINGA 

EN KILLE "LIVE" 
009-592-583-546 

HER FÅR DU PRATA 

MED KILlARNA LIVE 

009-592-583-54 7. 
p_c. Ltd UK. 4:55/1/4 min 
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STOCKHOLM 

HS man 50 år söker seriös vän eller 
kompis i åldem 40-50 år. OBS- ej får 
sex eller fårhållande. Jag är endast ute 
efter att hitta en riktig kompis. Kan· 
ske saknar du någon att gå på gaystäl
len med? Eller att resa med? Intressen: 
Unga killar, musik, teater, film, Asien, 
resor, mat. 
9601- 20 

STOCKHOLM 

Jag, en ödmjuk man i 30-årsåldem 
skulle gärna vilja lära känna märka ut-

ländska män, gärna yngre. Mina stora 
passioner är musik och konst och allt 
annat kreativt. 
Vill du bli min vän eller kanske mer så 
skulle jag bli glad om du hörde av dig. 
9601- 21 

Anspråkslös, schysst 26-åring, bosatt i 
Stockholm 185177 söker aktiv manlig 
kille, 30 år och uppåt med bra avsikter. 
9601-22 

VÄSTKUSTEN 

Jag är en HS "svensk" invandrarkille 

BERLIN 76 
:I: 
(_ 

~=v. 
., tri 
ffi)( 

GAY,TRANS,HOMO,HETRO,UDDA O 
Dagar, Nätter, Kvällar, He_~ger. ~ 

PRIVATVISNING,HYR, KOP 

LUNTMAKARGATAN 1' 

Jag är en 19 årig tjej som söker en 
ärlig och seriös tjej mellan 19- 22 
år för vänskap eller mer i Halm
stad eller Stockholm. 
SIGNATUR: 1029 

Tjena - jag är en snart 29 årig, 
snygg, sportig, vältränad BS grabb 
i Stockholm. Söker andra välträ
nade, diskreta killar i Stockholm 
SIGNATUR: 1012 

Hej - Mats heter jag. Jag är 49 
år. Mellanblond. 1,78, rätt kraftig. 
Jag skulle vilja ha kontakt med en 
ung kille från 18 till ett par och 
tjugo. I första hand för att 
snacka, och sedan om man tycker 
det - träffas. Hör gärna av dig och 
berätta lite· om dig själv. 
SIGNATUR: 1013 

Tjena jag heter Jonas och är en 25 
årig ung slavkille som vill ha en 
dominant kille. Jag bor i södra 
Sverige - hör av dig. 
SIGNATUR: 1015 

Hejsanjag är en 22 årig kille från 
Norrköping som vill komma i kon
takt med folk i Östergötland i ål
dern 15 - 30 år. Jag är 190 cm 
lång, blåögd och cendref'årgat 
kortklippt hår. Jag väger ungefär 
85 kilo. Jag hoppas att just du hör 
av dig. Hej . 
SIGNATUR: 1017 

Peter heter jag, 178 cm lång, 65 ki
lo, 13,5. Ljusbrunt hår, kortklippt, 
gillar långa mycket aktiva killar. 
SIGNATUR: 1018 

Jag är en 39 årig jeanskille. Jag är 
190 lång och väger 75 kilo. Jag 
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beskriver mig själv som ärlig, rak 
och rättfram. Allsidiga intressen, 
ej sport. Lite kinky. Hemmakväl
lar, minimalt uteliv. Snäll, spon
tant tyvärr rökare. Noggrann. Mat 
är jätteviktigt. Seriös, erfaren mer 
passiv än aktiv. Pedant ibland. 
Jag vill träffa en gärna stor kille i 
ungefär samma ålder för ett even
tuellt, förhoppningsvis, varaktigt 
förhållande. 
SIGNATUR: 1019 

Man kring 40 söker lekkamrater, 
berätta vad du vill leka. 
SIGNATUR: 1020 

Hej - 34 årig gosse, södra Sverige 
söker över hela landet äldre, mul
liga män. Lite dominanta, som 
vill bli behandlade och det ställer 
jag upp på bara du hör av dig. 
SIGNATUR: 1021 

Hej jag är en 42 årig kille från 
Göteborg som skulle vilja ha kon
takt med andra killar - helst inom 
Göteborgsområdet eller därom
kring. Jag hoppas att ni tycker om 
detta här- hej då. 
SIGNATUR: 1022 

Dominant kille söker passiv lång
hårig feminin kille för spännande 
träffar. 
SIGNATUR: 1023 

Hej jag är en kille på 39 år i Stock
holm. Smal mellanblond. Jag sö
ker andra killar för trevlig samva
ro. Intresserad av konst, musik, 
teater. 
SIGNATUR: 1025 

Hej vi är två killar i Stockholm, 31 

på 24/187/80 med svart hår och bruna 
ögon. Jag är maskulin, snäll, frisk och 
glad. Jag lever i ett tryggt fårhållande 
men känner ändå får en liten kärleks
affär med dig, som gäma är lite äldre 
än mig. Du ska vara maskulin, frisk, 
100% diskret och framfårallt medveten 
om att jag inte är ute efter ett fast får
hållande. Inget hinder dock att vår kär
leksaffär övergår i en fortskridande be
kantskap/vänskap. 
Du ska vara HS/BS, ensamstående el
ler med fårhållande/familj: skriv till 
mig och berätta om dig själv. Foto = 

svar. Alla seriösa besvaras dock. 
9601- 23 

33 årig kille söker aktiv kille/man med 
stor sexaptit. För sköna vilda stunder. 
Lite varstans där man kan ha spän· 
nande sex. Några dagar i veckan/måna
den. Om du är svart eller vit gör det
samma. Bara du är frisk och ren. Even
tuellt fårhållande om kemin stämmer. 
Skriv och berätta om dig själv. Foto vo
re kul men ej krav. Tveka inte, skriv nu! 
9601- 24 
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XXX BRONX RATED 
.. ~HE rJES'C 14 }VI;u.l C-A/tl gEtt .. 

NU KÖR VI PA SOMVANLIGT IGEN EFTER 
PÅHÄLSNINGENL VI HAR ÖPPET DYGNET RUNT, 
NYBRYGGT KAFFE OCH SMASKIGA KNULLRULLAR 
SOM SNURRAR, DOM KAN MAN JU KOLLA PÅ OM 
MAN INTE HAR NÅNTING ANNAT FÖR SIG FÖRSTÅS?. 

EN DAG UTAN BRON_X ÄR SOM KLADD l GT VÄRRE 
ETI AVBRUTET SAMLAG !? .. 

MAN SKA TA HAR NERE! 17 
SÄDENDÄR KOCKSGATAN : 
DEN KOMMER PSNU HAR V/TV APPARATER OCKSÅ! 

och 36 år gamla. Vi söker killar att 
umgås med att ha roligt med, kan
ske något annat man vet aldrig. Vi 
tycker om det mesta och söker kil
lar mellan 30 och 40 år. Vi ser 
ganska bra ut, men vi är inga foto
modeller utan vanliga killar. Gil
lar det mesta. Hör av er. 
SIGNATUR: 1026 

Hejsan vi är ett diskret killpar, 29 
och 35 år i Stockholm, som söker 
andra killar eller killpar mellan 
20 och 40 för att ha det skönt och 
kul ihop med: Hör av er så får vi 
se vart det leder. 
SIGNATUR: 1027 

Jag söker kontakt med en invand
rarkille mellan 20 och 40 år. Själv 
är jag 32 och bor i norra Stock
holm. 
SIGNATUR: 1028 

Tjenajag är en kille på 25 år i Sö
dertälje som söker en annan kille 
mellan 18--25 år i Södertälje
Stockholm. Jag är 1,86lång, 
blond, ser bra ut. Om du vill vara 
tillsammans med någon i vinter så 
hör av dig. 
SIGNATUR: 1030 

Jag är en 39 årig kille som gillar 
de som har tajta jeans, är lite per
vers och gillar lite sköna perversa 
grejer. Så hör gärna av dig till mig 
om du är lite pervers och gillar taj
ta jeans. 
SIGNATUR: 1031 

Tjenajag är en grabb på 38 år och 
vill komma i kontakt med en kille 
mellan 18 - 100. Du ska vara vild, 
lite halvgalen , humor ochjävligt 

sexig. Hör av dig. Jörgen heter jag. 
SIGNATUR: 1032 

Mycket fordrande och dominant 
master i Stockholm sökes av frisk 
53 årig slav, 78 kilo, 175 lång. Från 
stövelslickning till alla göromål. 
SIGNATUR: 1035 

Hallå där. Jag hoppas jag kommer 
i kontakt med en skön, underbar, 
humoristisk och sexig grabb. Det 
är svårt på fjollställena, men kan
ske det här kan leda till något. 
Hör av dig du mellan 18--40 år. 
SIGNATUR: 1036 

Hejsan- vi är två killar i Stock
holm som gärna vill träffa en eller 
flera killar mellan 18--40 år. För li
te trevliga träffar. Vi ser bra ut, 34 
år båda två, blonda. Du ska vara 
ganska snygg, ser bra ut, glimten i 
ögat som det heter, så kan vi nog 
få det trevligt tillsammans. 
SIGNATUR: 1037 

Hej - jag är en mörkhårig blåögd 
stockholmskille 34 år med ett rent 
och fräscht yttre och inre. Jag är 
ungefår 1,80 lång, lagom smal, 
snäll och trevlig. Jag söker dig 
vanlige kille i 20-25 års åldern 
ungefär, som liksom jag är trött på 
att vara ensam och som liksomjag 
inte är så förtjust i uteliv och dis
co. Så nu svarar du! God jul. 
SIGNATUR: 1038 

Tom heter jag, är 48 år, 180 lång. 
Bor i Stockholms innerstad och sö
ker en kille från 30 och uppåt. Vi 
ses. 
SIGNATUR: 1041 

STOCKHOLM/ MÄLARDALEN 

Vi är ett killpar 29 och 35 år som söker 
kilie/killpar får spännande träffar. Vi är 
ca 175/65, lätta att umgås med, nyfikna 
och äventyrslystna. Våra intressen är 
resor, fotografering, nöjen, film och allt 
annat som "kryddar" tillvaron. Din ål
der är 18-40 och du är renlig, ärlig, hu
moristisk, frisk och fräsch, precis som 
vi. Skriv en rad och foto är en fårdel 
men inget krav. 
9601- 25 

YNGRE KILLE SÖKES 

Av 30-årig kille. Jag är maskulin och 

diskret, renlig och frisk. Jag söker en 
kille under 21. Allt från brevväxling till 

telesex och träffar. Precis som du vill. 
Du behöver inte vara välutrustad eller 

erfaren. Det gör heller inget om du är 
mullig eller blyg. Det viktiga är att du 
är ärlig och vågar vara dig själv. Jag 
har bil och MC och reser gärna . 
9601-26 

LÄDERKILLE l GÖTEBORG 

Är du en kille mellan 15 och 35 och 
skulle gilla en äldre kille på 4 7? Har du 
och gillar du läderkläder och även vill 
vara "stjärtgosse" iklädd jockstraps? 
Hör då av dig! Gärna färgade och asia

tiska killar. Även killpar av intresse. 
9601-27 

UDDA SEX 

Jag är en 38-årig hivpositiv kille i 
Stockholm som söker nån som är in
tresserad av avancerad toasex där jag 
är den mottagande parten. Vill också 
gärna fåreviga dessa lekar på video. 
Jag står får eventuella omkostnader 
då. Jag är en ärlig, reko person och ön· 
skar endast seriösa svar. Söker också 
kontakt med nån yngre kille som vill 

sälja sina använda kalsonger och 
strumpor. 
9601-28 

STOCKHOLM 

Passiv 38-årig hiv+ kille. Söker aktiv 
kille eller man att njuta med. Jag for
mar mina läppar gärna mera än ver
balt. Din tunga söker efter målet som 
blir villigt att betjäna din mandom. 

Dagpass eller nattpass fungerar bara 
tiden passar. Hur det andra passar får 
vi själva prova. Liten mus. 
9601- 29 

Fetischistkille undrar var ni män med 
40-50-talsstil håller hus! Västkostym, 
vit skjorta, mörk slips, manschettknap
par, hängslen, svarta skor och bakåt
slickat hår, strikt frisyr. Även trånga je
ans, läder, stövlar med mera. Vet att 
någonstans finns du och du kanske inte 
vet att det finns någon som tänder på 
detta kanske udda. Så du kostymherre 
kom ut ur garderoben! 
9601-30 

GÖTEBORG 

Kille 34 år söker välutrustad runkkom

pis: BS, HS eller hetero; utan partner 
eller gift; utländsk eller svenskfådd. Är 
också intresserad av vänskap om det 
faller sig så. Jag studerar, men på friti
den går jag gärna ut och tar en öl, eller 
ser på TV. Gillar house-musik, dans, 
liksom ärliga och okonstlade männis
kor. Är lång, smal och själv stor lem
mad; har långt, mörkblont hår och grå
blå ögon. 
9601-31 

STOCKHOLM 

35-årig snygg, mörkhårig kille söker 
mycket välutrustade killar i åldem 
15- , får sköna träffar. Jag är diskret 
och mycket kåt. 
9601-32 

STOCKHOLM 

2 aktiva killar 35-40 år söker ung pas
siv kille, mellan 18-25 år. Skriv några 
rader om dig och vad du vill vara med 
om. Vi vill gärna ta får oss och du skall 
ta emot allt. Vi är 100% friska. 
9601-33 



STOCKHOLM 

Är en 27-årig kille som skulle vilja 
träffa mörkalsvarta killar 20-50 år. 
Gillar det mesta och även lite udda sa
ker. Hör av dig/er så att vi kan träffas. 
9601-34 

Vill du bli knådad över kroppen, for att 
sen övergå till något annat trevligt? 
Jag, en stockholmskille på 26 som är 
ganska flexibel vad gäller 6. Men det 
finns så mycket mer än 6 här på denna 
jord. Jag har inga större krav på dig, 
bara du är fräsch, ärlig, rökfri, frisk och 
ej över 35. Tycker om musik och uteliv 
(krog+ natur), inneliv (middag for två 
eller fler) och så mycket mer som du får 
veta senare. Skriv ett långt brev med 
foto. Inget krav! Vi hörs! 
9601-35 

STOCKHOLM 

Jag är en 29-årig kille som är blond, 
slank och välutrustad med en grov sak. 
Söker andra killar/män i alla åldrar 
som är mycket välutrustade. Din hud
färg och ålder saknar betydelse, men 
du måste vara mycket välutrustad och 
mycket grov. 
9601-36 

BS KILLE STOCKHOLM 

Är en medelålders kille l 72/14, söker 
en ung kille 18-25 år som gillar en äl
dre. Själv gillar jag en yngre hårlös 
kropp, gärna kortväxt somjag och 
"mindre i byxan". Gillar en skön 69:a, 
smek och kram. Har bra videos och bor 
ostört i city, dit du är välkommen. Vill 
träffa någon att bli kompis med, gå ut 
och käka, gå på bio med. Jag gillar 
sport- musik-laga mat- promenader 
-bi etc. Själv är jag maskulin utan 
skägg och hoppas du är dito. Är lugn 
och ärlig. Hör av dig till en kille som 
väntar svar från en ung kille i Stock
holms län -Hej. 
9601-37 

STOCKHOLM j HELA LANDET 

40-årig maskulin man med OK utseen
de och utrustning, söker dig unga grabb 

upp till 30 år. Helst nybörjare, vit som 
färgad, for skön sex och trevlig gemen
skap. 
9601-38 

MELLANSVERIGE 

Aktiv hi v-positiv kille 40 år, mycket 
välutrustad önskar träffa passiva killar 
som är i samma situation som jag är. 
100% diskretion. 
9601-39 

2+1 
Levnadsglatt, yngre herrpar i innersta
den söker en fordomsfri, vältränad ung 
man med turkisk eller persisk bak
grund for diskreta, men spännande 
träffar. 
9601-40 

KALSONGER 

Finns det någon kille 18-30 år som säl
jer sina använda smutsiga kalsonger 

och strumpor. Diskretion = hederssak. 
9601-41 

stockholmskille söker nån som samlar 
på och tänder på sexiga nakenfoton. 
Hör av dig om du är seriös och diskret. 
9601-42 

SEXSNACK 

Du som läser QX kanske önskar prata 
sex med någon for att öka spänningen. 
Slå en signal och vi pratar om allt Du 
önskar. Du behöver inte vara rädd eller 
blyg, for det finns inget att blygas över. 
Kram från Svante 031-548603. 

KILLAR l STOCKHOLM 

Vi är två grabbar i Stockholm som vill 
träffa en eller flera killar for sköna 
träffar. Vi är båda 34 år, blonda och ser 
bra ut. 1,82 respektive 1,92långa. Gil
lar det mesta- men helst mjuksex. Du 
-Ni bör vara mellan 18--40 år, fräscha 
och med bra utseende. Trekant och 

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

Teledi ij, Box 4.420, ~lmö. 6:20 Kr/min. 
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gruppsex är ganska nytt for oss, men 

längtar efter vad vi kan göra flera kil

lar tillsammans. Svara gärna med foto. 

Vises! 

9601-43 

STOCKHOLM 
Hej ,jag är en HS kille 46 år, 176lång, 

76 kg som villlära känna en HS 
kille/man 45-65 år for en djupare vän

skap, ett forhållande att kunna dela på 

livet och vardagen. Jag är rökfri men 

kan gilla ett glas vin. Är lugn, ärlig, 

klär mig i jeans. Mina intressen är 

lugnt hemliv, musik, restaurangbesök, 

promenader och natur. Jag lever ensam 

men vill med någon berika livet med 

närhet, ömhet och känslor. Att kunna 
ta hand om varandra i framtiden, var

for inte i en parrelation om det skulle 

stä=a? Kanske vi två? Kram. 

9601-44 

STOCKHOLM 

Jag är en ungdomlig och fräsch kille på 

45 år från Stockholm. Jag är blond 

och kortklippt, 185 cm lång och väger 

ca 70 kg och som på detta sätt söker en 
yngre, smärt och fräsch kille mellan 20 

och ca 35 år och som liksomjag gillar 

att njuta av livet. Jag gillar musik

allt från disco, soul och funk till klas

sisk musik, sköna hemmakvällar, att 

då och då gå på disco och krogar, teater, 
semesterresor till varmare länder, djur 

och natur, sex och mycket annat. Ty
värr är jag hi v+, men är fullt frisk, var

for det vore kul att få svar från killar i 

sa=a situation och som inte har gett 
upp hoppet utan ger sig "fan på" att 

klara av det. Fatta nu pennan och sva

ra - och skicka gärna med ett foto om 

du har lust. Lovar svara på alla brev. 

9601-45 

STOCKHOLM/SVERIGE 
Snygg, smärt, vältränad, maskulin kil

le, drygt 30, kortklippt, 182172, schysst, 

frisk, tufflkärleksfull, söker DEN 
RÄTTA: maskulin- fräsch- vältränad 

-dominant- frisk 24-38 år. 

9601-46 

STOCKHOLM 

Lugn, trygg och lättsam kille, 30 år sö-
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ker en kille i ungefär sa=a ålder. In

tressen är djur, natur, alternativ medi

cin och att promenera i både skog och 

stad. 

9601-47 

En man är jag och vill träffa en annan 
man. Jag har ett inre som består av en 

välmående själ. Denna själ får sin nä

ring av ett innehållsrikt liv. Min ut

bildning är en del av detta liv. Utbild

ningen har skett vid vårdhögskolan och 
den gav mig mycket, känslomässigt och 

intellektuellt. På fritiden arbetar jag på 

att lära mig porträttfotografering. Att 
fotografera ansikten är något jag vill 

ägna mig åt. Jag kan ko=a på mig 
själv med att sitta och studera ett visst 

ansikte och en önskan att vilja fotogra

fera detta ansikte. 
Mitt eget ansikte är jag nöjd med. Det 

har hängt med ett antal år och just nu 

har det en tre dagar gammal skägg

stubb. J ag tycker skäggstubb klär mig 

och det är bra for det är så himla trå

kigt att raka sig. Jag tar mig till gym 

ett par gånger i veckan. Att upprätthål
la en balans mellan psyke och fysik är 

viktigt. 

Två kvällar i veckan pluggar jag 
spanska "que me gusta mucho" och en 

kväll har jag privatlektioner i konver

sation på sa=a språk. 

Uteliv är något somjag inte ägnar 
mycket tid åt. Två till tre gånger har 

jag varit ute det senaste halvåret. När 
jag väl kommit ut, blir dansgolvet min 

hemadress. Jag tycker mycket om att 

dansa även om musiken ibland kan va

ra urtråkig. 

Favoriter inom musiken,jag är väldigt 

flexibel, är flera men for att nämna nå
gra: Eva Dahlgren, Monica Zetterlund, 

Billie Holiday och en man vid namn 

Gustaf Mahler. 
Du som känner igen dig lite grann i den 

här beskrivningen, skriv ner några ra

der och skicka dem till mig. 
Du får gärna vara från södra Sverige. 

"Carpe Diem" 

9601-48 

MELLANSVERIGE 

Jag skulle inte tacka nej tilllite säll

skap just nu, det är lite tråkigt att sitta 

ensam i vintermörkret. Letar efter en 

vän mellan nitton och tjugofem som 

precis som jag bland annat gillar ut

forsåkning, kultur, musik, party och ha 
roligt och som kan tänka sig ett forhål

lande om tycke uppstår. Själv är jag en 

nittonårig kille med asiatiskt ur

sprung, kort och slank, lagom söt, ärlig 

och snäll. Intresserad? Hoppas det, i så 

fall skriv ett par rader till mig och 

skicka gärna med ett foto . 

9601-49 

[D] 
Min lilla söta flickvän är mycket nyfi

ken på flickor men helt oerfaren och 
alldeles for rädd for att våga ta några 

egna initiativ. Söker därfor en fin, ro

mantisk flicka som vill forfora henne. 
9601- 201 

UKRAINA 
Ukrainian boy- 27/187/72 - frank with 

nice body, sexy. Is Jooking for guys, who 
would take me to his country for living 

together. I will be devote for my beloved 

man. Write in English, with photo to : 

OLEG CHEPURNOY, DO VOSTREBOVA· 

NIA, KHARKOV 22 , 310022 UKRAINA 

TYSKLAND 
. Tysk söker svensk. 27-årig Berlinkille, 

185/77, ärlig, maskulin sportsman med 

glimten i ögat, ser bra ut och är ofta i 

Sverige, söker en trygg, maskulin, väl
tränad, lång man mellan 28-36 år som 

gillar att sporta och resa men också 

gärna är på tu man hand he=a. Det 

blir varmt och mysigt då. Gärna foto

svar, ej krav. Svar= 100%. 
9601-301 

USA 

Movie collectors wanted, for video 

swaps! All genres; new/used, circa 1965 
to 1995. Format conversions (NTSC, 

PaJ, Secam, etc) available. Send your 
wants- Jist with self addressed envelo

pe. 

4040 MANILA AVE, BOX A, OAKLAND, 
CA 94609 USA. 

ITALIEN 

I am an Italian gay boy . I am 22 years 

old. I would like to earrespond with 

Swedish gay boys 18-30 years old. I li

ke Iong letters. I write in English and I 
am Jooking for boys who believe in 

friendship, who are sensitive. I need 

friends who can understand me and 

who likes to talk about our problems, 

feelings, moments of joy and sadness, 

about Italy, Sweden and so on. Please 

include one or more photos of yourself 

9601-302 

AUSTRALIEN 
I' m a 36 year old Australian mal e of 

European origin, seeking contact with 
a gay man/lesbian who would be wil
ling to hel p me get established· in Swe

den through "marriage". If interested, I 
can hel p you get to Australia (we now 

recognises gay relationship as a basis 

for immigration). I live in Sydney but 

will be in Sweden in January. I'm an 

easy-going person, dark with a good 

body; very social and love travelling. 

My wish to settie in Sweden is quite 
finn and not just a flin g. 

9601-303 

X- TRA HUNG? Worldwide fan club 

for guys with very big cocks (starting 
l 7 cm- ???) & their fans. Eecorne a free 

member in our non-profit photo listing. 
Send your "biggest" photo & detailed 

description of yourself to: Box 1336, 
63480 Bruchkoebel, Tyskland. You']] 

get our free photo listing & a free photo 
of a "pony boy". 

USA 

Handsome, muscular, gay w hi te maJe, 
American, HIV negative, 27 years, ar

tist, academic, friendly, social. Moving 

to Stockholm in March. Would like to 

make new friends . Please write: 
ALLEN STRUDAS, 19 EAMES BLVD. 

BLACKROCK,CT06605,USA 

KÄND MEN INTE AKTIV FAR 
Villjag - en kille i Stockholm - vara. 

Söker tjej/tjejpar som vill ha barn och 

där du/ni står for det ekonomiska och 

fostrande ansvaret. 

9601-401 

Seriös man i Göteborg önskar träffa 

tjej/kvinna som vill bli mamma. Helst 

vill jag vara en närvarande pappa med 

fostrande ansvar men även annan lös

ning kan vi diskutera. Svar önskas 

omgående. 
9601-402 

KOLLEKTIV? 

Finns det någotjust killkollektiv i 

Stockholm med en vrå över? Jag är en 

pigg, ärlig, öppen, snäll, livsnjutare 
nyss fyllda 25 från Göteborg som ofta 

är i stockhalm for att gå ut på discon, 

skaffa nya kompisar med mera. Skriv 

nu, och ha det bra! 
9601- 501 

GÖTEBORG - BED AND BREAKFAST 

Trevliga privatrum, frukost. Ett plån

boksvänligt alternativ med krypav

stånd till allt! Spara annonsen. 
RING LEIF, TEL 031- 7112886. 

Vi är två stockholmskillar som söker 

en stor l:a eller 2:a innanfor tullarna. 

Bra referenser, hyra max 4500:-. 
07G-772 20 46 (JOHAN ELLER JENS) 

,j, ;1 ;] j i 4 
GÖTEBORG 

Söker extra arbete. Kan ge fot- och 

kroppsmassage med mera. 
9601-601 

STOCKHOLM 

Vacker, vältränad, välutrustad kille. 
Städar, målar, serverar på fester, upp

vaktar din bäste kompis på fodelseda

gen. Allt detta gör jag naken. Så hör av 

er. Hitta på nakenjobb till mig. 
9601-602 

MODELLER SÖKES 
Agenturforetaget Contactos söker mo

deller i åldern 18-28 år. Ni bör vara 
bosatta i Stockholmsregionen, Mälar

dalen, Södermanland eller Östergöt

land. God ekonomisk ersättning utlo-

HOMO och 
BISEXUELLA 

•• 

VANSTER-
PRASSEL 
Vi kan hela dygnet 

l(an DU? 

0712 
666 03 

4,55pr. min 

MSB 



vas. Ingen tic:ligare modellvana är nöd
vänc:lig. För information och intressean
mälan; skri v till: 
CONTACTOS, STIGBERGSGATAN 37, 

582 45 LINKÖPING. 

GÖTEBORG 

Seriöstjobb som personlig assistent ti
manställd. Lön som vårdbisträde. Jag 
är 43 år, ganska självständig. Trots min 
rullstol (trafikolycka). Du måste vara 
praktiskt lagd och tycka om att sköta 

mitt hem. Jag värdesätter vänskap och 
ömsesidigt förtroende. "Omgående". 

9601-603 

FILMER 

Ett antal gayfilmer till oslagbart låga 
priser. För lista: 
9601- 701 

Vi träffades i herrbastun, Hagabadet i 
Örebro den 19 juni i år. Du var 19 år 
och hette Jonas. Vi hade det mycket 
mysigt tillsammans. Har in te sett dig 
sen dess och inte heller kunnat glömma 
c:lig. Önskar att du hörde av dig. Fre

drik. 
9601-801 

NORRKÖPING 1993 ••• 

Vi träffades på Heta Linjen en kväll för 
1,5-2 år sedan. Du kom till mittjobb på 

Bio Non Stop 
Slort S.rtimenl VWu 

4 JliDgJ"aler•t7 l'rirattflm 
l B·SOOO titlar Vfdeuf l 

ÖPPETIIDEA; 
Vardagar 9.00.03.00 
Söodag 12.00.24.00 

031-
424591 

ANDRA I..Ål)IGGATAN 3 
413 03 GOTEBORG 

Prata direkt med 
andra liUar på 

DIREKT 
KO.NTAKT 
Ring en One to One tjänst 
där datan slumpvis kopplar 
ihop dig med en 
samtalspartner för en 
privat pratstund! När helst 
du vill byta samtalspartner 
så trycker du bara på 
siffran O på din telefon! 
På ett nytt och spännande 
sätt kan du finna en vän 
eller en partner, eller bara 
få en trevlig pratstund. 
Prova du också ! 

4,55:
/min 

0712 
90111 

NTC,Box 23056, 
10435 Stockholm 

kvällen och hade en underbar stund. 

En tid senare pratade Du med min poj
kvän på Heat Linjen och Ni var båda 
intresserade, men ... Vi bodde på landet 
en bit utanför Norrköping. Nu vill vi 
träffa Dig tillsammans -hör av Dig! 
Sjuksköterskan 

prenumerera på QX - ett år 180 kronor 

9601-802 

Vi träffades på l :ans spårvagn klockan 
17.30 från Avenyn till Olivedalsgatan, 
Göteborg fredagen den l december. 
Jag satt längst fram i släpet och du 
kom och satte dig bredvid och blev 
överraskad av min käpp. Du är lång 
och smal, mörk med glasögon. Jobbar 
på spårvagnen, villläsa mec:licin. Ty

värr skildes våra vägar alltför fort. Du 
knackade på fönstret och vinkade. Du 
var charmig, skulle bli så jätteglad om 
du ser detta och vill kontakta mig. 
9601-803 

J ag vill att du kille som var på Friskis 
& Svettis träningspass klockan 
16.00-17.00 den 6/12 på Fridhemsplan, 
kontaktar mig. Du var klädd i en vit 
T -shirt med Asterixtryck på ryggen 
och shorts vilkajag inte minns färg el
ler utseende på. Jag tittade efter c:lig in 
i träningslokalen i hopp om att se dig 
igen och tänkte att du var någonstans 
därinne. 
Ta kontakt med mig, då klädd i grått 
linne och cerisa shorts. Vi hörs ... väl? 
9601-804 

[il'~ il (ij l 
Modeller med speciella utseenden och i 
alla åldrar, svarta eller vita sökes till 
fotografering. Exempelvis: är man ryn
kig skall man vara mycket rynkig. Har 
man en stor näsa, skall den vara myck
et stor och så vidare (eget projekt, be
talning med kopior). 

9601-901 

Gäller hela dagen kom & gå! 
Prf. bild på dukar 5 salonger. 

OBS!! HÖGSTA BETYG!!! 
5 bananer av 5 möjliga i 

s tockhalms Porrguides senaste 
nummer. De'ru! 

ALLA DAGAR 12-24 BILLIG HYR 
A Du, konkubiner Fritz!! 

Ta med annonsen. 
Värd 20:- entre eller 

filmuthyrning 

Artiklar för 

S&M med 

Sänd 20:- för vår 

S/M katalog så 

Box 5236, 402 24 GBG 

Tel: 031-83391 O 

Gay- Live! 
Club Queerzone 
KILLE + KILLE + TJEJ + TJEJ 

Sveriges hetaste - totalt 
OCENSURERAD! 

08-663 99 52 
Diskret fakturerad. 

UTAB, Box 555 46, 102 04 Stockholm 

Nytorgsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

Mån-tor 11·22, fre 11·20, 
liir 12·18, siin 14·19. 

Tel. 08·643 79 50 

Annonsera i 
stockhol m 

Johan tet: 070-772 20 46 
Erik tel: 08/20 05 36 

Göteborg 
,~o ~el: 070-:p2 ~o 46 

. .. /Malmö/Lund 1! R;ger t~l: 040.:9749&8 ... 

*Gummi! rosa m inv penis S-M-L .. .-195:-
*I.:Jckkjol röd/svnrt S-M-L.. .398:-
*l.ack top röd/s,·art S-M-L. .. I99:-
*Lös, ·agina (Reale Ting).. . ... 699:
*Lös, ·agina m , ·ib .. 19R:-*Jo,·c doll .. 399:-
*1 .3dcrpiska .. .. :1~9 : -*Handbojor. ... ... 129:-
•rotbojorl:ldcr 599:-*J\nalsct .. .... ... .. 199:-
*30 min kr:lm 169:-•pcn-förslorarc .. 2~9 : 

Katalogcr Gurnrni/Lack/Uidcr 120:-
EROTJKVAIWIIliSET 

BOX 38154, 11111 64 Stockholml po~;;;;;:, l 
Tci:08/840%3 P~ 311111-5 :n~: tillk. 
Butik:llornsj!:tian 11)6 T-Zinl<crisdäiiiiii 

o,, ... ,~.,~~ 12 -S E X 

BÅSEMEir 
ll·o~r.osONDEGATAN 1 • ÖPPET ALLA DAGAR 12·06 
If .j !;;' NON.STOP • PRIVATVISNING • FÖRSÄUNING 

SA HÄR ANNONSERAR DU l QX: 
yl! i annonstexten på kupongen intill. 
renumeranter på QXannonserar gra 

Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. Sänd annonstexten till : 

is - för övriga annonsörer publiceras 
exten när vi erhållit full betalning. 
arkera på kupongen under vilken 
brik du vill annonsera. 

edaktionen förbehåller sig rätten at 
eka annonser. Vi förbehåller oss ock 

så rätten att stryka text.Vi tar in e 
annons per annonsör och rubrik. 

är du får svar - glöm inte att de 
om svarar är minst lika angelägen o 

att få höra av dig! Svara på alla bre 
du får. Om du inte är intresserad 
skriv och tala om det! Då blir alla gla 
dare. 

SA HÄR SVARAR DU: 
l . Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku 
ert och klistra igen det. Märk kuver 
et med annonsnumret. 
. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i e 
törre kuvert tillsammans med lösa 
·märken för 2 x det nuvarande por 

ot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE 
A! OBSERVERA- TVÅ PORTO 
ER SVAR. 

3. Skicka det stora kuvertet med din 
svar och lösa frimärken till: QX, Bo 
17 218, 104 62 Stockholm. 

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

D Vänner D Över gränser 
D Väninnor D Arbete 
D Bi D Bostad 

Text: 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

D Säljer D Organisationer QX, Box 17218, 
D Köper D Meddelanden 104 62 Stockholm. 
D Bytes D Övrigt E-mail: qx@bahnhof.se 

D Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis. 

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

D Jag betalar i förskott. 
Upp tlll25 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 2417-2, Polcop 
AB/QX. 

QX JANUARI 1996 e 31 
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