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STOCKHOLM: Moderna Dansteatern!l'eater Galea

sen, Torpedverkstan, Skeppsholmen, Z-TV, Västmannag. 

44, X-ist Tjejforum, Kungsg. 65, Cafe Gorm och Form, 

Gästrikeg. 2 Aitize Boutique, Grev Tureg. 21, Agora 

Bokhandel, Narvav. 25, London WS, Odeng. 89, Blå, 

Drottning. 88, TiDtarella di Luna, Drottrungg. 102 

Soot, S:t Eriksg. 88 & Bondeg. 46, Cafe Dick Farmer, 

Drottrungholmsv. 9, Cafe Blåbär, Upplandsg. 54, Ritor

no Cafe, Odeng. 80-82, Biondi, Odeng. 43, September, 

Luntmakarg. 99, Panini, Birger Jarlsp. Diesel, Kungsg. 

3. Gino, Birger Jarlsg. 27, Jus, Birger Jarlsg. 22, Com, 

Birgerjarlsp. , RFSL HusetiRosa Rummet, Sveav. 57, 

Megastore/Pub, Drottrungg., Gossip, Sveav./Olof 

Falmes G., Turbine, Birger Jarlsg. 15, Make Up 

Center, Drottningg. 77, Blanco Negroi Planet 

Ink, Drottrungg. 85, Patricia, Stadsgårdsk. 

152, Scandale/ Abstrakt-Borelia, Gam

la Brog. 46, Tempel Bar, Agneg. , Lemon 

bar, Scheeleg. 8, Bitch Girl Club, Ko-

lingsborg, Honky Dory, Jakobsbergsg., 

Disc, Malmskillnadsg. 45, 2 Plan, Malms

killnadsg. 4 7, Salong Tidlös, Rådmans

gatan 50, Presspoint, Kungsg. 14, Babs 

kök och bar, Birger Jarsg. 37, Kulturhu-

set, Sergels Torg 3, Cafe Access, 

Kulturhuset, Konstig, Kul

turhuset, Noaks Ark, 

Drottningg. 61, Peep 

Show, Wargen

ting. 7 Kökspi

gan,Amara

tentr. , Secrets, 

Tuleg. 22, Nitty 

Gritty, Jakobs

bergsg. 11 & stora 

Nyg. 15, Cafe Gul, 

Tjärhovsg. 3, Kafe 
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44, Tjärhovsg. 44, Ellen, Kocksg. 28, Pest, Östgötag. 39, 

Mitten, Södermannag. 23, String, Nytorgsg. 38, Velvet 

Video, Bondeg. 46, Lahore, Bondeg. 58, Coctail, Skå

neg. 71, Intressant, Skåneg. 51, WC, Katarina 

Bang/Östgötag. Bannas Deli/K, Skåneg. 59 Bannas 

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

Katarina Bang. 21, Kvinnohuset, Blekingeg. 63b, Spi

sen, Bondeg. 54, Bonden, Bondeg. le, Zombie Bar, 

Ringv. 151, Pan Coffee, Katarina Bang/Ringv., Clark' s 

C ase Homsg 68, Klubb Häktet (Bysis) Hornsg. 82, Ba

ren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 11, Secrets, Wollmar Yx

kullsg. 5, SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, Conny & Svam

pen, Bellmansg. 12, Multi Kulti, St Paulsg. 3 The Mu

sele Academy, Björngårdsg. l, Posithiva Gruppen, 

Magnus Ladulåsg. 8, Karusell restaurang och klubb, 

Rosenlundsg. 33, PH-Center, Wollmar Yxkullsg. 25, 

Venhälsan och Avd 53, SöS, Läderverkstan, Rosen

lundsg. 30, BHUS, Vanadis lunden, lfjärter Dam, Pol

hemsg. 23, Fetish Shop, Frej g. 58, Basement, Bondeg. 

l , Revolt Shop, Nytorgsg. 2la, Manhattan, Hantver

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

Hornsg. 67. US Video, Regeringsg. 76. Blue Vision, 

Fridhemsg. 46. Studio 26, Norrlandsg. 26, Haga Video, 

Haga g. 

GÖTEBORG: Touch-Hellman, Esperantoplatsen 7, 

Bacchus, Bellmansg. 11, Skivhugget, Masthuggstor

get 2, Volt, Fredsg. , Kondomeriet, Trädgårdsg 6, 

Krasnapolsky, Storg. 41 Cafe Creme, Kungsportspl. , 

UngVänsters bokkafe, Andra Långg. 20 Barbarella, 

Fjärde Långg. 6, Kompaniet, Kungsg., Designer Rea

ven, Magasinsg. 7, Shock, City Passagen, Spiral Trax, 

City Passagen, Kallufsen, Nordhemsgatan 31, Cabjo 

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

Nyhavn Shop, Lilla Drottrungg. 3,VideoLook, Andra 

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

grenska Sjukhuset. Presscenter, City Passagen. 

MALMÖ/SKÅNE: Indigo, Monbijoug. 15, 4:an, Snappe-

s v l l • 
rups. 4, Taboo, Södra Förstadsg., BoA, Fersens v. 4, 

Dansstationen, Norra Vallg. 28, Kosmopolitan cafe, 

Djäkneg. 7, Panora, St Gertrudsg. 4, Shock, Skomaka

reg. 10, Bel Air, Norra Skolg. 29a, Dare, Fosiev. 27, No

aks Ark, Söderg. 13, Rooseum, Gasverksg. 22, Cafe 

Konsthallen, St Johannesg. 7, Bagericafeet, Saluhal

len, Hipp, Kalenderg. 12, Fakiren, N. Vallg. 4, Skolg. Öl

cafe, S. Skolg. 43 och i LUND Cafe GAN, St Mårtensg. 

23, Restaurang Finn, Mårtenst. 3, stortorget, stortor

get l , Ariman, Kungsg. 2b, Kino, Kyrkog. 3, Tid

skriftsbutiken, Mårtenst. 3, och i HELSINGBORG 

Empire, Pålsg. l, Erocenter, Jämvägsg. 27 Kosmos, 

Furutorpsg. 43 . 

KÖPENHAMN: Sebastian, Hyskestrrede. 10, Geomar

lix, Rådhusstrrede 4, Cruz Leather, Studiestrrede 29, 

After Dark, Studiestrrede 10, Can Can/Why Not, Mik

kelbryggergade 11, Centralhjjlrnet, Kattesundet 18, 

Cosy Bar, Studiestrrede 24, Masken Bar, Studiestrrede 

33, Men's Bar, Teglegårdsstrrede, Pan Disco, 

Knabrostrrede 3. 

UPPSALA: Tropez Records, Fenixhuset, Salong 

Kjell, Timmermansg., Musikörat, Drottningg. Skiv

börsen, Svartbäcksg., CD-fyndet, St Olofsg., Artistic 

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

The Red Onion, Kungsg. RFSL, Svartbäcks g., Cafe 

Genomfarten, Drottningg., Cafe Mumrik, Kungsg., 

Ungdomens Hus, Svartbäcksg. , Uplands nation, S:t 

Larsg. 11, GH nation, Trädgårdsg. 9, V-dala nation, S:t 

Larsg. 13 Smålands nation, S:t Lars g. 5, Göteborgs 

nation, S:t Larsg. 7, Kalmar nation, Svartmang. 3, 

Norrlands nation, Västra åg. 14, Gotlands nation, 

Östra åg. 13,Uppsala studentkår, Övre slottsg. 7, 

Stockholms nation, Drottrung. (onsd. gaystudentgrup

penFUGS). 

RFSL-lokalerna i Norrköping, Linköping, Jönköping, 

Skövde, Sundsvall, Östersund, Växjö, Trestad/Trollbät

tan, Umeå, Borås, Kristianstad, Eskilstuna (även Kon-



VENTIL 
4 HAMMARLUND & NY BISKOP 
Karl Gustav Hammar heter den nya svenske ärkebiskopen som fak
tiskt har en mycket positiv inställning till homosexualitet. tidningen Da
gen är oroliga. Lesbiska dricker mer, men har bättre sexliv enligt en ny 
undersökning, The 1996 edition av Things that make you ... Lars-Åke 
Wilhelmsson syr kläderna i Spanska Flugan och Bahsan har något 
.stort på gång. Äntligen finns botemedel mot för små snoppar, svaret är 
JES extender. Artisten Janne Hammarlund är på krigsstigen mot 
den ytliga gaykul turen, Ab Fabs sista äventyr nu på video, ännu en bög i 
The Real World på MTV; denna gång från Miami. Barbra Streisand vi
sar favoritfotona och hur är det egentligen med Demi Moores alla kvin
nor ... 

9 SJÄLVSKRIVET 
Alexander Bard får kritik för att han gör sig själv till talesman för alla 
bögar genom att använda ordet "vi" i en artikel i Dagens Nyheter. Paul 
Stjernberg är irriterad. Och varför är det så rökigt på Häcktet? 

PROFIL 
l O MARY, ANDREAS & ANNA 

Det personliga numret har vi döpt detta nummer av QX till. Här får du 
nämligen möta artisterna Mary Wilson som intervjuats av Roger Wil
son medan hon var på besök i Stockholm för att göra PR för showen på 
Hamburger Börs tillsammans med Tommy Nilsson. Dessutom har 
Anders Öhrman träffat Andreas Lundstedt som avslöjar att han vill 
spela in en låt med Lena PH och att han gärna ställer upp i Melodifesti
valen igen. Kanske redan 1997? Därem9t vill han inte dela sovkupe med 
snarkande Bollnäsbor igen. Anna Book(sid 14) kan varenda bokstav i 
alfabetet nu. I artikel n avslöjar hon både det ena och det andra! 

12MODE 
Remember the good times? 80-talet är tillbaka. Se kläderna du ska bära 
och låtarna du måste komma ihåg. 

15 MUSIKSIDOR 
Per Ljungqvist är ny dansskriben t. Vacuum har intervjuats av Pär 
Jonasson och naturligtvis har Alexander Bard en hel del att säga, 
men han erkänner att Vacuum är pretentiösa. Anders, Ingrid och Hå
kan listar årets bästa musik och så recenseras bland andra Carola, 
Barbra Streisand och islänningen Påll Öskar, som·blivit tuffläderkil
le! Och Ardis berättar att hon blev tuff efter besöket i Moskva. 

18 RUTA & DUK 
Vår krogspanare har besökt Kungsholmens krogar som alla verkar heta 
någonting på Bar. Dessutom frossar vi i godis och drinkar. 

MOBIL 
22 STHLM, GBG & SKANE 
Vad har hänt och vad kommer att hända i Stockholm, Göteborg och i 
Skåne under jul och nyår. Intervjuer, partybilder och kalendarie över det 
du inte får missa! 

PUSS 
Med start på sidan 30 hittar du killar och tjejer som vill träffa sina dröm
prinsar och prinsessor. Men du hittar även de som söker bostad och som 
vill bli föräldrar. 

En blid ur den norska lesbiska almanackan som presenterades vid Bltch Girl Clubs julfest l december. 12 bilder 
av fotografen Karl-Janne Brekke. Du hittar den på Rosa Rummet l Stockholm, 08-736 02 15. 

25/1; en bra dag 
1 996 har varit ett minst sagt 

händelserikt år. Inledningen 
av året, med Eva Dahlgrens 

och Efva Atttings giftermål satte 
prägel på stämningen. 

Den 25 januari, förslog vi i 
vårt februarinummer, skulle bli 
den svenska Komma Ut dagen. 
Den dagen vi sätter som mål att få 
kraft att berätta det som egentli
gen borde vara enkelt att berätta: 
att vi har förmågan att ge och ta 
emot kärlek. 

Som så mycket annat kommer 
inspirationen från den amerikans
ka gayrörelsen. Där har man se
dan en tid proklamerat en dag i 
november som den nationella 
komma ut-dagen. Numera är det 
hela väl arrangerat. Den som pla
nerar att tala ur skägget, kan be
ställa ett litet komma ut-set inne
hållande allt från råd och informa
tionsbroschyrer, till små rock- · 
slagsknappar. 

Om den iden fungerar i Sveri
ge eller ej vetjag inte, men kanske 
räcker det att bara veta attjust en 
speciell dag på året är det många 
som tar beslutet att komma ut. 

Eva och Efva satte rejält fart 
på den massmediala bevakningen 
av framförallt lesbiska erfarenhe
ter. 1996 har varit ett år då vi 
snart sagt varje dag kan läsa om 
livsvillkoren för lesbiska och 

bögar. Det är inte längre gaypres
sen eller de religiösa fanatikerna 
som bevakar gaysamhället. 

Vi har kommit oerhört långt 
och vi har en historisk chans att ta 
ett definitivt steg framåt. En 
förutsättning för att de framgång
ar vi uppnåt skall bli bestående är 
dock att så många som möjligt le
ver öppet: inte som intervjuobjekt 
i massmedia utan i sin vardag. In
för familj, släkt och vänner, gente
mot arbetskamrater eller skol
kamrater och inför vännerna på 
fritiden. 

Ibland kritiseras den aktiva 
gayrörelsen för att i allt för hög 
grad profilera de "extrema" delar
na av gaykul turen. Vad som är ex
tremt eller ej är som alltid en sub
jektiv bedömning, men kritiken 
handlar om en oro för att gaykul
turen skall framstå som allt för 
stereotyp vad gäller omvända 
könsroller, sexuell utlevnad eller 
lesbiskt militant feminism. 

Alla dessa "extrema" uttryck 
är en levande del av vår värld, lik
som dess motsvarigheter i den he
terosexuella världen. 

Vår utveckling som individer 
eller eventuellt som en löst sam
manhållen grupp, får aldrig bygga 
på krav om konformitet. Varje in
divid måste kunna välja sin väg 
och sitt sätt att uttrycka sin per-

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

sonlighet på. Bara så kan vi föra 
vidare de erfarenheter vi lärt av 
att få människans djupaste och fi
naste kraft undertryckt: hennes 
möjlighet att ge och ta emot kär
lek. 

Vad var och en av oss än anser 
om olika uttryck i vår kultur, är 
det till syvende och sist din öppen
het gentemot dem som känner dig 
för mer än din bi- eller homosexu
alitet som påverkar på djupet. Där 
bär du ett ansvar först och främst 
gentemot dig själv. Ditt mod att 
våga tala öppet är dessutom ett 
oerhört stort stöd för andra män
niskor som vill bryta tystnaden. 

På ett megaplan var det just 
det Eva och Efvas, liksom Jonas 
och Marks, Rikards och Bengt 
Martins, Jan Hammarlunds och 
Eva Alexanderssons, Alexander 
Bards och Jean Pierre Bardas 
Christer Björkmans och Louise 
Boije af Gennäs, öppenhet inne
bar. De ställde inte bara upp för 
sig själva och sin älskade utan en 
viktig konsekvens blev att andra 
fick mod och blev uppmuntrade. 

Om du är öppen, vem kan då 
komma och påstå att gayvärlden 
är stereotyp? 

Den 25 januari är en bra dag 
att ta det steget du skjutit på. 

Jon Voss 

Telefon: 08-7203001, 070- 7658124, Fax 08-7203870 E-mail: qx@bahnhof.se 
web-sida: http://www.bahnhof.se/-qx 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, Redaktör: Anders Öhrman. 
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Annonser: 08 -720 40 01 eller via Revenge Marketing® 08-6923600, 070-7722046. 
Distribution: Stockholm: Stockholms Cykelbud Skåne/Köpenhamn: Budcyklarna/Det Gr~nne bud. 
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Latina Jackson och Valencia Mc Klaley är ett av de gaypar som firar 
domslutet om att det är olagligt att förbjuda gayäktens kap på Hawaii. 

Il i'~: l* j~ !l BRASILlEN OCH HAWAII NÄSTAP 

N 
är domaren Kevin Chang 
på Hawaii den 3 december 
beslutade att det är olagligt 

att förhindra samkönade par att 
gifta sig, sände det chockvågor 
överUSA. 

Striden om möjlighet för ho
mosexuella par att ingå äkten
skap började 1990 då två kvinnli
ga och ett manligt par ansökte om 
att få gifat sig vid Honolulus 
stadshus. Efter att de nekats av 
delstaten Hawaiis riksåklagare, 
sänds en anmälan in i maj 1991 
till Hawaiis högsta domstol. Två 
år senare kommer beslutet att för
bud mot samkönade äktenskap 
strider mot medborgamas konsti
tutionella rättigheter om garante
rat likställdhet och förbudet mot 
diskriminering på grudnval av ens 
sexuella orientering. 

Sedan dess har delstatens re
gering arbetat med att försöka be
visa att äktenskapet är reserverat 
för par där partema är av olika 
kön. 

Delstater runt USA har oroat 
sig för att man skall tvingas god
känna homosexuella äktenskap 
som ingåtts på Hawaii. Bland an
nat antog Bill Clinton nyligen ett 
federalt beslut om att ingen del
stat kan tvingas att godkänna ho
mosexuella äktenskap ingångna i 

en annan delstat. 
Redan dagen efter domare 

Changs beslut förklarade han att 
verkstillandet av beslutet skjutits 
upp så att delstatens myndigheter 
kan lämna in sin överklagan. Bara 
detta väntas ta upp till ett år. 

Eftersom en överklagan från 
delstaten inte antas ha någon 
framgång diskuteras nu möjlighe
ten att på politisk väg införa ett 
konstutionellt förbud mot samkö
nade äktenskap. I nyligen genom
förda gallupundersökningar ger 7 
av 10 väljare på Hawaii sitt stöd 
till ett sådant beslut. 

Men gaysamhället runt om i 
USAjublade över domare Changs 
domslut. De ser inte beslutet som 
en seger, men som en start på en, 
som aktivisten Kate Kendall 
från San Francisco säger, 10 årig 
kamp som slutligen avgörs i USAs 
högsta domstol. 

I Brasilien diskuterade kon
gressen den 10 december en lag 
liknande den svenska partner
skapslagen. Barbro Westerholm 
(fp) besökte landet i november för 
att tala med den parlamentariska 
kommision som förberett partner
skapslagen. 

Jon Voss 
Rex Wockner 

Things that make 
you Ooh... The 96 edition 

1. HIV·POSITIVA 
·i gemensam CHIX-förklaring 
mot viruset med hjälp av nya me
diciner som hämmar tillväxten. 

2.PARTNERSKAP 
- duggade tätt bland hornos och 
med Eva&Efva som frontfigurer. 

3. COME TOGETHERINGs 
- Europride '96 i Köpenhamn · 
hornos partajade en hel vecka. 
- Lollipop i Stockholm - dom 
hann med minst lika mycket fast 
på två dagar. 

4. TV-PROGRAM 
-Homogen på Z-TV, såklart! 
- Arkiv X - kult! 

5. RAVE 
- Docklands i Stockholm fick 
symbolisera dess uppgång och 
fall. 

6. 90.TALS MANNEN 
- maskulinare, fåfängare och mer 
medveten än 80-talets yuppie. 

7.DROGER 
- Ecstasy - snart i var mans 
mun. 
- Hooch, Pooch & Co · lättill
gänglig fylla tillljuvligt kemiska 
fruktsmak er. 
- Poppers - som klassades som 
läkemedel innan Aftonbladet 
var där och sniffade ... 

8. FILMER 
- Trainspotting · skotska knar
kare djupdyker i hallucina
tionskloakema 
- 12 Apornas Arme- Brad Pitt 
& Bruce Willis i samma film • 
mumma! 
- Indepen~ence Day · med 
Saddams favvoscen där Vita Hu
set går i små-små bitar. 
- Breaking The W aves · land
skapsbildema, färgsättningen, 
tragedin och inte minst Emily 
Watson. 

9. ÅRETS HYSS 
- Gudrun nödig i stolsradema. 

10.BYGGNADSARBETARE 
- fanns det något mer läskande 
än lättklädda sådana en varm 
sommardag? 

Håkan Pohjanen 

lli'~:l*i~!l BRA BISKOP Il i'~: l j l~ !l LESBISK HÄLSA KARTLAGD 

D en nye svenske ärkebisko
pen utsågs av regeringen 
den 12 december. Lunda

biskopen Karl Gustav Hammar 
.-------..,....--,z, har vid ett 

flertal tillfål
len markerat 
sin positiva 
inställning 
till homosex
uella. Han 
var den ende 

~--__, biskopen som 
deltog vid det 

av RFSL och Ekumeniska 
Gruppen för Kristna Homosex
uellas möte under Kyrkomötet i 
augusti 1996. Han var också med 
och arbetade med förberedelsema 
för Svenska Kyrkans remissvar på 
Partnerskapsutredningen. I det 
förberedande arbetet fanns en 
mycket positiv inställning till 
partnerskapslagen. 

Tidningen Dagen uttryckte 
på ledarplats dagen efter utnäm
ningen sin oro över den nye ärke
biskopens syn på registrerat part-
nerskap. 1JX 
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N 
u är det bekräftat; lesbiska 
kvinnor dricker mer, löper 
större risk att få cancer och 

går mer i psykoterapi än andra 
kvinnor. Vem är förvånad? 

Tidigare har nästan alla re
surser inom homovärlden gått till 
hiv/aids. Men nu har Folkhäl
soinstitutet fått upp ögonen för 
hälsofrågor som rör lesbiska och 
publicerar undersökningen "Les
bisk hälsa", sammanställd av lä
karen Anna Westerståhl. Rap
porten bygger mest på material 
från USA och det är inte så rolig 
läsning alla gånger. 

Den största hälsorisken för 
lesbiska kvinnor är homofobin. 
Den gör att vi mår psykiskt dåligt, 
dricker mer, utsätts för våld och 
bemöts dåligt i sjukvården. 

Samlöshet eller att få bam 
sent i livet ökar risken för både 
bröst-, livmoder- och äggstock
scancer. Eftersom smittrisken för 
hiv och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar är liten går man sällan 
till gynekologen, vilket leder till 
att cancem upptäcks för sent. 

Så till den kära spriten. Enligt 
en nyligen genomförd svensk un
dersökning dricker lesbiska kvin
nor mer alkohol, har fler stordrick
are och färre nykterister än andra 
kvinnor. En anledning tros vara 
att man inom homokulturen har 
mer kontinentala alkoholvanor, 
som det så fint heter. Sambristen 
gör också att många fortsätter 
dricka, även efter det att man träf
fat en partner. Heterosexuella 
kvinnor däremot kontrollerar ofta 
sin mans drickande i stället för att 
själva dricka. 

Det finns inga bevis på att les
biska kvinnor mår sämre psykisk. 
Men i en amerikansk undersök
ning hade hela 75% gått i terapi 
av något slag. Det beror både på 
att man under komma ut proces
sen tvingats ta itu med sig själv 
men också just tack vare det ser 
mer positivt på terapi. 

Finns det då inget slut på 
eländet. Jo, sexlivet är förstås 
bättre bland lesbiska, även om det 
kanske inte är lika aktivt. 

Gunilla Danielsson 

GET OUT O 

ID PLACES WHERE THE 

MEN ARE EASY ... 
11 !rms Whm lt's 11/eg;;./ 
to Boll Your Boyfritnd 

Honeymooii In Hiliiolulu 
~ rn co~~~~ica 
The Real World 's Foxy 

DAN RENZI 

l1!iiE REAL WORLD-DAN 
T iiihör du dem som tittar på Real World Visby och 

saknar Magnus från Real World Stockholm? Då bör 

du kanske istället kolia in MTV:s The Real World Miami, 

där Dan Renzi är en av de sju ungdomarna som lever 

framför kamerorna i det enorma huset på Miami Beach. 

Det framkom rätt snart att det var 22-årige Dan "som 

var bögen" den här gången. Rumskompisarna verkar in· 

te ha några som helst problem att acceptera hans sexu

alitet. Dan är en rätt högljudd och karesmatisk person 

som just provfotograferats för en modellagentur och 

som försöker att slå igenom i modellbranschen. 

l det senaste numret av amerikanska Genre kan man 

läsa att Dan älskar Naomi Cambell eftersom hon är en 

äkta bitch, att han attraheras av killar som kan få ho

nom att skratta, att han inte är speciellt imponerad av 

huset som Real World-gänget bor i och att han hellre 

skulle bli uppäten av hajar än att bo tillsammans med 

någon av de andra sex rumskompisarna igen! 

0![3 GLADA PARIS 

D 
et glada 20-talet har vi alla 
hört talas om och nu får vi, 
tack vare fotoboken 

"Naughty Paris" (Taschen 
Verlag) även se det på bild. Här 
finns ett drygt hundratal erotiska 
bilder från 20-talet samlade och 

Anders Öhrman 

man behöver inte mycket fantasi 
för att förstå varför just detta år
tionde gått till eftervärlden. 

Lättklädda flickor som roar 
sig tillsammans chockade säkert 
sin samtid, men idag ser nog de 
flesta detta som en samling char
miga bilder från en mytomspun-
nen tid. Anna Troberg 



DON'T 
HATE ME 

BECAUSE 'M ,. .. 
l).{)etut i fu l ! 

[[i]J DRAG-IGT VÄRRE SOM FOTO OCH KLIPPDOCKOR 

Två hyllningar av dragqueen-estetik är "Wigstock -Holiday on He· 

els" av Mark Wilkins (foto) och Rerrence McNally (text) på New 

York-förlaget St. Martin's Griffin. En liten bok för 115:· men med väl· 

digt fina och stolta New York-queens i ••••• och "Drag Dolls (eight cut

out drag queens and their faboulous, over-the-top ensembles)". Klipp

dockor allså! Sockersött i tungsta hysto-flickrumstilen och med seriö

sa presentationer på slutet av New Yorks stora drag-stjärnor. Den per

fekta nyårspresenten för killar som inte fick klippa ut klippdockor när 

de var små, men som vill göra det nu, (det är faktiskt jätteskoj, pro

va!). 145:· känns dock lite mycket för en bok som man ska klippa i ••• 

Ingrid Engarås 

WILSON~NILSSON 
9'liun6cu;ger- §lJö~- &. !!l'lidlmi p~ud{y pN$en-b 

JKa,;y <tats.{Hl/ and f7ömnw/..M~ 

HAMBURGER'~- BÖRS 

För bokning av biljetter ring 08-787 85 00 

HELMUT LANG,,... 
HELMUT LANG JEANS COLLECTION 
FOR MEN AND WOMEN WILL BE LAUNCHED 
FIRST AT NITTY GRITTY, GAMLA STAN, 
ON THE 26:TH OF DECEMBER 17.00-23.00 
WITH THIS AD OR INVITATION 

www.nlttygritty.se TEL: 08·240044 

Visar nya videon och sina senaste alster 
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INID TRE GRABBAR l ETT 
O m det här med tvåsamhet känns lite trångt kan 

man ju alltid öka på till tre! Den amerikanska foto

grafen Howard Roffman har satt samman en fotobok på 

just detta tema. John och Gary gillar varandra, men när 

Kris kommer in i bilden blir det bara för bra för att inte 

utöka gemenskapen. En glad och varm och på ett gläd· 

jande och upplyftande sett erotisk bok. Till skillnad från 

en hel del andra gay fotoböcker blir detta inte ett långt 

uppradande av vackra modeller i olika naturliga och 

onaturliga poser. Frågan är bara när äktenskaps och 

partnerskapslagarna skall skapas för bigami? Vad säger 

kristdemokraterna? IJX 

O 
m det vådliga i att bygga 
upp hela sin tillvaro kring 
en annan person handlar 

Teater Salieris nya uppsättning 
"Buktal". Pjäsen är för övrigt spe
cialskriven av islänningen Krist
mann Ericsson för Teater Salie
ris räkning. 
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Fyra bröder har dött en 
plötslig död i en olycka och deras 
fyra efterlevande änkor famlar sig 
fram i sin nya tillvaro utan något 
mål och framför allt utan någon 
att vända sig till. Utan sina män 
tror de sig vara ingenting. Det är 
inte så mycket saknaden efter de 
fyra bröderna som bekymrar dem, 
utan snarare hur de ska sölja. Gör 
de rätt? Borde de egentligen inte 
gråta lite mer? Borde de inte ringa 
och tala med någon om sin sorg? 

Trots det sorgliga ämnet är 
detta en mycket humoristisk piäs, 
som har en hel del att säga till oss 
alla. Den är dessutom mycket 
välspelad och de fyra änkorna är 
alla värda beröm för sitt agerande. 

Anna Troberg 

l~nll*j~:l SVDAFRIKA 

S 
ydafrikas nya konstitution 
trädde i kraft den 4 decem
ber där diskriminering på 

grund av sexuell orientering för
bjuds. Något landet är ensamt om 
i världen. Rex Wockner 

[[ITJ SUPEROPTIMIST 

N 
u är den alltså här: Lill
Babs "Hon är jag" Boken 
om Lill-Babs, skriven av 

Anna Wahlgren i samarbete med 
Lill-Babs själv. Här får vi ta del av 
hennes uppväxt, hennes första 
steg in i artistvärlden och den 
långa framgångsrika karriären 
som följer, men vi får också ta del 
av den privata sidan av Lill-Babs. 

Mest imponeras jag av hennes 
sprudlande optimism och tro på 
det goda i människan. Sällan har 
jag läst en memoarbok där knap
past ett enda ont ord om någon ut
talas. Hon tycks ha en förmåga att 
alltid se något gott i allt som sker 
och det är inte utan att man avun
das henne det. 

Tycker man, som jag, om me
moarer är denna bok en fröjd att 
läsa om inte annat så kan man ju 
alltid hoppas att en del av denna 
optimism smittar av sig. 

Anna Troberg 

l 
nför den kommade filmen "The 
Mirror Has Two Faces" med 
Barbra Streisand visar hon i 

den amerikanska tidningen In 
Style upp 20 av sina favoritfoton 
ur sitt liv. Det är kort på maken, 
sonen och kändisar, däribland en 
av hennes favoriter, president Bill 
Clinton. Spring till närmsta 
pressbutik om du vill ta del av 
Barbras fotoalbum! IJX 

[[ITJ KÄRLEKSFROSSA 

F
unny Boy" är Shyam Selva
durais debutroman och i den 
får vi följa Arjun Chelva

ratnam som växer upp i Sri Lan
ka omgiven av sin släkt och sina 
vänner i skiftet mellan 70- och 80-
tal. Hans pappa är en framgångs
rik bankman. Den trygga tillvaron 
störs på det politiska och det per
sonliga planet. Aij un och hans fa
milj är tamiler och hamnar i stri
derna mellan singaleser och tami
ler. Aijuns far oroar sig över sin 
sons vilja att hellre leka med dock
or än att spela cricket. Faderns 
misstankar om att Aijun inte är 
som de andra pojkarna, visar sig 
vara riktiga när Aijun i skolan 
träffar Shehan och de fattar tycke 
för varandra. Anna Troberg 

l~ [l l 1 l~ EN OAS l STORSTADSBRUSET 

l hjärtat av Gamla Stan hittar 
man modebutiken Gröna 
Moln. En oas för unga och 

gamla som har t:röttnat på kom
mersialismens trångsynthet. De
signern Inger Svenneke välkom
nar QX in i butiken med intensitet 
och yviga gester. Hon formligen 
sprutar ur sig välkomstfraser. I 
Gröna Moln skapas och inspireras 
kläderna av materialet och de 
människor hon möter. Det finns 
inga stora kollektioner - en strate
gi fiir att Svcnncke skall kunna 
koncentrera sig pa skapandet-
och inte pa den kommers som an
nars uppstår: 

-Jag vill inte sätta några 
gränser för mitt skapande. Jag in
spireras av människor somjag 
uppfattar som mest udda för sin 
tid, säger Inger Svenneke. 

Inger Svennekes har en lång 
karriär bakom sig. Hon har arbe
tat med flera kända artister men 
framförallt underground. Här fin
ner Svenneke en konstnärlig fri
het som som ger utrymme till det 
nya, det oväntade och till de ut
tryck som provocerar samtiden: 

- I mitten av sjuttiotalet blev 
Rebecka Tarschys och Inez 
Svensson (Red. anmärkning DN
journalist och rektor vid Konst
fack) oerhört irriterade på ut
trycket i mina kläder. Det tråkiga 
med dessa två är att de har haft 
ett sån't stort inflytande inom 

IMI]IU SPORTSANDAL 

S portsandaler - kanske en 
kul ide? Camel Trophy 
satsar i alla fall på dessa. 

Om man skall röka cigaretter 
samtidigt som man sportar runt i 
deras - för alla del - läckra design, 
vet vi inget om. Boots och sandaler 
i mörkblått, natur och fango. IJX 

svensk konst. Men så lite ideer för 
det nya. 

På sjuttiotalet dominerade det 
futuristiska uttrycket Svennekes 
kläder. En annan insprirations
källa är konstnären Olle Baert
ling som bland annat formgav 
Sergels torg och delar av Kultur
huset. På åttiotalet stod Afrika 
och Asien i fokus för klädska pan
det. Vilken är idag din inspira
tionskälla? 

-Just nu känns det ruskigt 
roliit med killar i material som ti
digare har varit förbehållna kvin
nor. Idag arbetar jag främst med 
material som exempelvis sammet, 
guld och ödla. Det speciella är att 
kläderna skapas för och bärs av 
killar- vilket har varit otänkbart 
tidigare! 

I Stockholms klubbvärld upp
skattas Inger Svennekes klädstil 
av killar som snabbt vill fånga upp 
en ny trend. Gay-killar inspirerar 
och vågar dessutom bära Svenne
kes extrema klädstil: 

- Gay-killar har alltid varit en 
stor inspirationskälla för mig. De 
har alltid vågat bära extremare 
kläder än straighta killar. Under 
årens lopp har jag i olika samman
hang lärt känna många extrema 
gay-killar som senare blev konst
närer. Och du, några av dem har 
jag träffat på den klassiska gay
scenen, discogolvet! 

Carl Gram 

D 
u har väl inte missat att 
samtliga avsnitt från The 
Real World San Francisco 

kommer att visas på MTV under 
en helg i januari? Då får vi åter 
igen följ a Aids-sjuke Pedro och 
hans rums-kompisar i 14 suverä-
na avsnitt! IJX 



Dlii1 BERLINSALONG 

B 
er lin har en kvartersbiograf 
som satsat på att enbart vi
sa filmer med homoteman. 

Och det har blivit en succe med 
fullsatt salong allt som oftast. 

Många besökare är turister, då 
bion ofta visar engelskspråkiga 
filmer. Exemplevis gick den ameri
kanska aids-komedin "Jeffrey" 
fem veckor här - mot fyra före
ställningar i Stockholm. 

- Sedan vi ändrare inriktning 
för ungefar ett år sedan har publi
ken ökat stadigt, trots att konkur
rensen från nybyggda biokomplex 
växer, säger Andreas Wieske, en 
av dem som driver biografen Xe
non. 

Bion ligger på Kolonnenstras
se 5 (T-banestation Kleistpar k ) 
mitt i den homotäta stadsdelen 
Schönenberg, och bara ett sten
kast från bar- och cafeinstitutio
nen Anderes Ufer. 

Fördelen för en utländsk tu
rist är att de flesta filmer här vi
sas i originalversion, det vill säga 
odubbade, med eller utan tysk 
textning. Därmed slipper man irri
terade dubbning och har en chans 
att förstå filmen. 

l1iiiEJ LARS-AKE SYR SPANSKA FLUGOR 

I januari kommer den brittis
ka filmen "Beautiful thing" av 
Hattie McDonald som visades 
på filmfestivalen i Cannes (svensk 
premiär 26 december) 

Xenon förhandlar också om att 
få visa den uppmärksammade 
spelfilmen "Stonewall" om uppro
ret som startade homorörelsen i 
slutet av 1960-talet. F

arsen "Spanska Flugan" som 
vi senast kunde se på Vasan 
åren 1981-83 skall nu åter 

göras flygfardig och sättas upp på 
Intiman med premiär i februari 
1997. Thomas R y berger regisse
rar, och får ett rutinerat gäng att 
jobba med. Under .Sandrews 
pressträff presenterades bland 
andra the grand old men Hans 
Lindgren och Gösta Krantz som 
tillsammans har över ett århund
rade av arbete i film, teater och TV 
bakom sig, de två skönsjungande 
lärkoma Pernilla Wahlgren och 
Lizette Påtsson och sist i form av 
en pappdocka presenterades över
raskningen. Vår egen bondbrud, 
Ma ud Adams skall spelaTyra 
Malm - det skall bli intressant att 
se henne på en svensk scen. 

Lars-Åke Wilhelmsson ska 
sy och designa alla kläder till före
ställningen, och presenterade sig 
iförd en smäcker, svart kostym. 
Jag slog kloma i honom för en in
tervju. 

- Du syr kläder till allt fler 
teaterproduktioner nu! 

- För närvarande är jag invol
verad i både Spanska Flugan här 
på Intiman, samt Mary Wilsons 
show med Tommy Nilsson på 
Hamburger Börs. Jag vet inte 
hur jag ska hinna med, det blir att 
sy över både jul- och nyårshelger
na. Som tur är har jag hjälp av mi
na duktiga assistenter, Micke och 
Marie, samt av miljön i min attel
je på Folkan där självaste Mago 
skapat, för att inte tala om pallen 
där Zarah Leander suttit. 

- Vad blir det rör stil på 
kläderna till Spanska Flugan? 

-Något läckert från 20- eller 
30-talen, tidsepoken har inte rik
tigt bestämts än, men klart är att 
det blir mycket glitter och gla
mour. Långt från stilen i Les Mi
serable i alla fall, de klädema 
skulle jag aldrig befatta mig med. 

- Du syns allt mer sällan 
som Bahsan nu förtiden! 

-Efter fyra års uppträdande 
på Patricia börjar hennes tid att 
mattas av. Om det inte finns något 
nytt att framföra vill jag inte stå 
där som en institution och fram
kalla gäspningar istället för 
skratt. Min tid på båten har varit 

jättekul, menjag känner också att 
jag vill gå vidare. Bahsan kommer 
tillbaka våren 1998, ... något stort 
... en show. Mer vill jag inte säga. 

- Framtidsplaner? 
-Jag skulle vilja resa utan att 

köpa tyg och kläder, menjag skul
le väl inte kunna låta bli. En an
nan framtidsdröm jag har är att 
skapa en egen kollektion, typ Lars 
Wallin. Något snyggt och raffigt 
som folk har råd med så att de 
slipper ha samma trasa på sig två 
fester efter varandra. 

Per Nilsson 

l~ i1 : l j i ~ il NY ASYLLAG 

Riksdagen antog den 10 de
cember en ny utlännings
lag. Därmed står det ut

tryckligen i lagen att personer 
som förföljs för sin homosexualitet 
är skyddsbehövande och ska få 
stanna i Svenge. Homosexuella 
kommer bedömas efter samma 
villkor som konventionsflyktingar. 

'~Il l ~l] AB FABS SISTA SKRIK 
D 

et var tänkt att bli en Absolutely Fabulous-långfllm, l stället blev det 
två specialavsnitt - The Last Shout, som visades på brittisk tv l no
vember. Köpvideokasetten kom ut lagom till att bli årets julklapp l 

Storbrltannlen och bör väl vara på väg till välsorterade videohandlare l Sve
rige. 

Troligtvis är detta det sista vi får se av Patsy och Edlna någonsin, men 
avsnltteft håller för många omtittnlngar - här har man klämt In så många 
ideer och uppslag så att det hade räckt till flera programserler. 

Ur innehållet: Patsy och Edina på snowboards l alperna, Edlna har en 
nära döden upplevelse och möter Gud (Marianne Falthfulll), det avslöjas 
hur det egentligen ser ut hemma hos Patsy och den grymma sanningen om 
varför Edinas gymbesök aldrig får någon effekt. Dessutom pågår förberedel
serna inför den hunsade dottern Saffys bröllop .... 

l samarbete med affären Honky Dory lottar vi ut tio stycken 

Ab Fab T-shirts. Vita med guldtrycket "Patsy Stone": 

Sänd in ett vykort senast den 15 januari till: 

QX, Box 17218, 104 62 Stockholm 

Skriv en kort motivering till varför just du älskar Ab Fab 

T-shirten säljs även via QX-Shop 

Kundinfo: 08-24 37 39 
Aerobio lnfo: 08-24 48 58 

[Mitti City] 
Mäster Samuelsialan 34 
Avstiinini: T-centralen AEROBICS • ~.n.w..J..n.tuu.uw...__ ______ _, 

AQUA AEROBICS • POOL • BASTU 
[Mitt i Vasastanl 
Torsialan 19 [Bonnierhuset] 

RELAXATION • YOGA • MEDITATIO..__ _____ _, 

PERSONAL TRAINING 

Våra öppettider: 

Mån-Tors 12-20 Fre 12-
18 

JPSotn•: 13-16 
Vi har stängt Julafton, 

Däremot har vi öppet både 
Nyårsafton och Nyårsdagen kl. l 3-16 

ROSA RUMMET HUSET, SVEAVÄGEN 57 T-E'ANA RAoMANSG. 
BOX 45090. l 04 30 Sll-llM, TELOB-736 02 15. FAX:OB-30 47 30 

Träffsäker utbildning i affärsengelska. Ii-. 
Kursstart när det passar dig. 

Kontakta Jonathan Gregory. 
Advanced Business Com- -A- d-:-,-,a- n- c-.e.- d-:
munication. 
Ring 08-700 62 33, 
eller taxa 08-1 O 63 11 Commw1icarion 

STATION EN PÄ IN FO BAH N~ 
. -1 

INTERNET 
Den gil}VJ.n~a p.lfarten med mod'emn '. er 

i! Sttrlhofm., Up~a, Väster~ 
örebro och Norrköping 

INTERNETABBONEMAN& I l :A KI.ASS 

"' r-
o ..... 
~ 
~ 
o 

2 
~ 

.l 

Vill Du bjuda dina kompisar 
på middag? 
Vi står för kostnaderna och ett 

program om sex, killar och känslor. 

Hör av Dig om det låter intressant. 

Ring 08-736 0219. 
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r:mlJ BIOGER WILLY 

Tips för den som aldrig kan få 
nog längd eller som tröttnat 
på makens dase. Den danske 

doktorn J~rn Ege Siana som äg-

nar sig åt plastikkirurgi i 
såväl Danmark, Tyskland 
som Sverige har skapat en 
liten penisförlängare som 
levreras i en ask av äkta 
mahogny (hallåååå regn
skogen da'). 

JES Extender heter 
den och kostar enbart 
6000 kronor. Det hela går 
ut på att spänna fast pit
ten och hålla den utdra
gen i minst 12 timmar om 
dagen i minst fyra måna
der! Har man tur blir den 
5 centimeter längre utlo
var broschyren, har man 
mindre h:r blir det bara 
1,5 centimeter ytterligare 
att stirra på. 

Jes Extender är bara 
en av många nya metoder att få 
herrarna mer nöjda med sina or
gan. Hederliga pumparna, plasti
koperation eller slit och dra meto
den - alla ger de egentligen bara 
illussionen av att man uppnått 
högre stadier. IJX. 

IU@!tilla EKBLAD TOLKAR TSVETAJEVAS LIV 

M 
arina Tsvetajeva var 
och förblir en av Ryss
lands stora 1900-talspoe

ter, ändå finns inte speciellt myck
et av hennes verk översatta till 
svenska, men nu är hon plötsligt 
aktuellare än någonsin i Sverige. 

På Dramaten spelas "En 
människa, född någonstans" med 
Stina Ekblad och dessutom ges 
Viktoria Schweitzers tjocka bio
grafi "Marina Tsvetajeva" ut på 
Bonniers. I båda får vi följa Tsve
tajevas tragiska livsöde genom det 
tidiga 1900-talets svåra tillvaro i 
Ryssland och åren hon tillbring
ade mer eller mindre som lands
flyktig i Paris. 

Tyvärr är det bara i Schweit
zers biografi som vi får ta del av 
det intensiva kärleksförhållande 
Tsvetajeva, trots att hon vid det 
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här laget både var gift och hade 
två barn, hade med den ryska poe
ten Sophia Parnok under första 
världskriget. Deras förhållande 
tog så småningom slut, men spå
ren av deras kärlek till varandra 
finns fortfarande kvar i de dikter 
de skrev för och om varandra. 

I Dramatens dramatisering av 
Tsvetajevas liv förbigås detta för
hållande och Tsvetajevas drag
ning åt det lesbiska hållet, vilket 
är synd. Trots detta är det dock en 
upplevelse att se "En människa, 
född någonstans", dels för den 
vackra texten och dels för Stina 
Ekblads skull. Ekblad håller sam
ma höga standard som alltid och 
det är en fröjd att se en ensam 
skådespelerska fylla scenen så to
talt med sin blotta närvaro. 

Anna Troberg 

Jan Hammarlund har just släppt en CD med musik till Bertold Brecht tex
ter. Han är kritisk till det svenska homosamhällets kultursyn. 

bi B~~ l YTLIG GAYKULTUR 
R 

FSL är kulturfientliga och 
frågan är om bögar egentli
gen är mer kulturintresse

rade än andra"? 
Låtskrivaren, musikern och 

artisten Janne Hammarlund är 
förbannad och oroad över den 
svenska gaykulturen. 

- Ofta hör man att bögar är 
bättre på kultur än andra. Jaså?!, 
svarar jag. Snarare ser jag en 
snobbism. Bögar springer på ope
rapremiärer men är inte lika in
tresserade av mindre glamourösa, 
men i grunden mer intelligenta, 
former av scenkonst, säger Janne 
Hammar lund. 

Han är också skeptisk till de 

rniD DEMIS KVINNOR 

S kådespelerskan Demi Mo
ore har påträffats grov
hånglades med sin väninna 

Laura Day. En skvallerreporter 
från National Enquirers såg De
mi och Laura i ett undanskymt 
rum på en känd bar i N e w York. 

Och enligt reportern skulle det 
ha varit Demi som uppträdde som 
"man". Det var nämligen hon som 
tog initiativet, dessutom var hon 
klädd i bruna läderkläder och bar 
extremt manliga glasögon ... 

Demi har aldrig förnekat sitt 
intresse för vackra kvinnor. 

- Jag anser mig inte vara les
bisk, men visst blir jag enormt at
traherad av kvinnor ibland, lär 
hon enligt Hänt Extra, ha sagt i 
en intervju nyligen... IJX. 

inslag som vanligen räknas till 
gaykul tur. Som dragshow till ex
empel. 

-Det är varken kreativt eller 
bildande att utklädda män står 
och mimar till andras röster. 
Dragshow är underhållning men 
inte nödvändigtvis kultur. I höstas 
deltog jag i en RFSL-workshop om 
bögkultur tillsammans med bland 
andra Alexander Bard. Han me
nade att dragshow mer handlade 
om att gömma än att visa sig och 
vara öppen. Jag håller med ho
nom. 

Janne Hammarlund menar 
däremot att gaykulturen lever i 
litteraturen. Där tycker han till 
och med att det skett en förbätt-

[ill]]] TRE TRENDER 

D
onna Karan (DKNY ni 
vet) lanserade nyligen DK 
Woman, DK Men och DK 

Unleaded. Damerna kan om de 
villlägga ut närmare 2000 kronor 
på parfymen, eller välja den be
tydligt billigare EDP-sprayen. 
Kvinnligt och gott av exotiska 
blommor och med en läcker edge 
av musk och skinn. DK Men är 
svårare. En tung maskulin doft 
med bränsle, trä och rökelse som 
gör den vass och ruffig. Något du 
bäst bär på kvällen tycker jag. Ty
pisk tjejdoft tycker Theo. Söt, per
fekt när man älskar anser Johan. 
Usch säger Helena. Spelar ingen 
roll - det är Donna Karan, fnyser 
Örjan. Bränsle, trä och rökelse gör 
DK Men vass och ruffig. 

Flaskan är ur läcker, svart och 
påminner om en mc-hjälm, alien, 
knogjärn eller en Bond-pistol. Rätt 
både i handen och i tiden. Mjukis
pojkarna väljer varianten DK Un
leaded som är mildare med inslag 
av - håll i er; citrus! 

cK be är Calvin Kleins upp
följare till cK one. Mars 1997 kan 
vi köpa den i Sverige och Europa. 
Den är lite mer vågad än Ettan. 
Det luktar rent, typ tvål som 
_kanske inte är så vågat. Mint, 
kryddor, persika, mysk och ton
kaböna står det bland annat på 
"innehållsföretckningen". Kom
mer Kate Moss och de andra 
trendiga heroin-modellerna hjälpa 
till att göra cK be till en lika stor 

ring. Det som upprör och oroar ho
nom är ointresset för homosexuel
la scenkonstnärer. 

-Hur tar vi hand om artister 
som försöker profilera en revolu
tionär homokul tur? Jag tänker 
till exempel på Ulrika Skogby, 
Eva Hansson ochBoysin the 
Backroom. De möts av en kom
pakt jättegäspning från publik och 
tänkbara arrangörer. RFSL har 
ett ansvar här som de inte tar. Du 
får gärna skriva attjag tycker att 
de är kulturfientliga. 

- Detta kan uppfattas som 
en omvänd snobbism från din 
sida, eller är det inte ett per
sonligt missnöje som du ger 
uttryck för här? 

-Själv är jag inte hänvisad till 
gayscenen, utan har mina ar
rangemang utanför den. Det som 
oroar mig är hur det ska gå för de 
nya, unga artisterna. Alla de som 
har ambition att bidra till homo
kulturen och dessutom är djävligt 
bra. Ingen tar notis om dem och 
jag frågar mig då vad förnyelsen 
ska komma ifrån? 

Janne Hammarlund har just 
släppt en ny platta och planerar 
sin turne våren 1997. Under 70-
och 80- talen var han så gott som 
ensam om att vara öppen bög och 
artist. Ett ensamt "jobb" som kräv
de mod och styrka. Nyligen fick 
han ett offentligt erkännande av 
Jonas Gardell som menade att 
alla homosexuella i Sverige har 
mycket att tacka Janne Hammar
lund för. 

-Ett erkännande är alltid ro
ligt. Och för att återanknyta till 
det Jonas sa så önskar jag att 
bögar och lesbiska vore lika farli
ga idag som jag var då. Det är 
andra tider nu så man får hitta 
andra former. Men om en diskus
sion om gaykulturen kan starta så 
är mycket vunnet. 

- I ett samhälle som är förgif
tat av våld och misstro är kultur 
enormt viktig. Om vi tar till vara 
på den, och då syftar jag främst på 
scenkonsten, ökar chanserna att 
motverka ytligheten som breder 
ut sig, inte minst i homosam
hället. 

megasucce som cK one? Båda seri
erna har samma förpackningsde
sign men den nya är svart. 

Jo det är sant. Curve for 
Men & Curve for W omen lanse
ras som en serie för Generation X 
som vi mellan 18 och 35 kallades 
för några år sedan. Guud så 
Schyffert liksom. Liz har noll 
koll. Det är alltså Liz Claiborne 
som har Curve, en för hösten helt 
ny beauty line. Snyggt och tidsen
ligt förpackade dofter i schyssta 
plåtburkar. For W omen lockar med 
äventyrliga trä, mysk och tantiga 
frukter och blomster. Äventyrligt 
eller tantigt? For Men suktar med 
löv, kryddor, mahogny och kaktus. 
Spännande eller unket? Gillar jag 
det här eller inte? Kan inte riktigt 
bestämma mig och det är i och för 
sig rätt kul. 

Richard Carlsson 



l 

•• 

"VIUTESLUTER" 
Tänkte över ordet "vi" när Alex
ander Bard sa saker som "vi är si 
och så" i DN:s magasin Decem
ber. Personligen tycker jag inte 
att man ska göra sig själv till ta
lesman för någon annan än sig 
själv så länge man inte är vald till 
att representera andra människor. 
Även om jag själv varken är objek
tiv eller libertarlan så har Ayn 
Rand sagt en del kloka saker. 

"Ordet 'Vi' är liksom kalk som 
hälls över människorna, som for
mas och hårdnar till sten, och 
krossar allt som finns under, och 
det är som vitt och det som är 
svart försvinner urskiljningslöst i 
dess gråhet." (Hymn) 

I en intervju säger författarin
nan Slavenka Drakulle att hon 
aldrig använder ordet "vi". Enligt 
henne var det just det ordet som 
möjliggjorde folkmordet i Bosnien. 
Så länge det finns ett "vi" finns det 
också ett "dem". Även Jon Voss 
gick i den fallan i en artikel i Ot
tars nummer "Kärlekens revoltö
rer". Men visst finns det en skill
nad på ett förtryckande och ett 
upplyftande "vi", probelmet ligger 
bara i att allt kan missbrukas. 

I Alexander Bards "vi" får så
na somjag inte plats. Jag är inte 
särksil t promiskuös ochjag är inte 
särskilt intresserad av disko hel
ler. Inte för attjag är ett dugg in
tresserad av att komma på hans 

LINJE~ 

lista, menjag förstår inte varför 
han ska se ner på alla som inte är 
som honom. 

Jag trodde i min naivitet att 
allt snack om "mångfald" betydde 
något. Visst finns det bögar som 
föraktar fjollor och transor, men 
det omvända föraktet är precis li
ka trist. Borde vi inte samarbeta 
istället för att alla ska få leva som 
de själva vill utan att se ner på va
randra? 

Det tycker i vazje fall jag. 
Paul Stjernberg, Åkersberga 

HejQX! 
Tack för en bra tidning. Ville bara 
skriva en rad och fråga om inte ni 
kan påverka ägarna på Häcktet 
att göra något åt att det är så 
fruktansvärt rökigt där inne att 
man till slut inte står ut. Ögona 
svider och kläderna luktar gam
mal inpyrd rök i flera dagar ef
teråt. Jag har inte alls besvär med 
röken på andra ställen, men på 
Häcktet är det i det närmsta out
härdligt! Det var allt! 

Tompa 

Hej Toprna 
Vi framför härmed dina synpunk
ter till Häcktet. 

Red. 

Vigda i honungskärlek 

Åsa Hedman 
Anna-Carin Pihl 

17/12 
Arlanda 

Vigda 

Per Söderberg 
Peter Buer 

Solna 96 11 08 

POSITHI 
UPPE N 

ÖDFOND 
ditt bidrag 
Postgiro 

90 04 45-8 

SÖKER NYA 
MEDARBETARE 
Linje 59 är en stöd- och kompis

linje för bi- och homosexuella ung

domar. Vi har öppet fyra kvällar i 

veckan och tar emot över 1000 

seriösa samtal varje år. Nu jobbar 

ett drygt tjugotal på linjen, men vi 

behöver blir fler. Därför anordnar 

vi en gratis telefonjoursutbildning 

för nya Linje 59-arbetare med start 

den 5 februari. Kursen går en 

kväll i veckan och avslutas med 

ett internat den 22-23 februari. 

Utbildningen i sig är ett tillfälle att 

utvecklas och få nya kompisar. 

Ring oss om du vill veta mer, eller 

skriv några rader om dig själv och 

skicka till Linje 59, RFSL

rådgivningen, Box 450 90, 104 30 

Stockholm. Eftersom platsantalet 

i år är begränsat, är det bra om du 

är ute i god tid. Välkommen! 

JonasochKari.nOS-7360219. 

Av QX sponsrad annonsplats 

•"'•'"""'uv·•n• Europride '98 fick i slutet av november det 
beskedet av European Pride Organizers Association 
att vi får anordna 1998 års upplaga av Europride. 

innebär: 
Buropride skall vara i Stockbolm 18-26 juli 1998. 
Det blir en hel vecka med fest och olika kulturevenemang. 

• Vi har en bred uppslutning från homosamhället 
• Denna spalt ger Dig information med varje nummer av QX. 

udsatdsåret har beslutat att Buropride är en officiell del 
av deras evenemang under 998. Det innebär för oss en öppning 

det gäller att hitta sponsorer, men också att vi finns med i 
jm:ateJoal som når ut till alla i Kulturhuvudstadsårets målgrupp 
över hela Europa. 

Hur kommer Europride att se ut i Stockholm? 
Det är tänkt att bli fester, utställningar, seminarier, konserter och 
en "pridepark" (motsvarande Köpenhanms pride-town) som 
· bland annat scen, pub, infocenter med mera. 
Var Pride-park kommer att ligga beror lite på 
Kulturhuvudstadsåret, som vi kommer samarbeta med. 

händer fram till dess? 
Under 1997 kommer vi dels att jobba med alla praktiska 

au1;vul•a•.•ö så som planering av cekan, pengaj akt, aktivistjakt 
medlemsraggning. StyreJsen har startat tre grupper: 

lhk:onc:>rru·, Information och Aktiviteter. Det är dit Du ska söka 
Du vill jobba med oss - vilket vi hoppas. 

grupper arbetar självständigt inom ramen för styrelsens 
JU1<1l;)Ol.U1J.J.Jg . 

uppgift är att verkställa Buroprids egna programpunkter: 
avslutningsfest, karnevalen och Pride-park. 

kommer vi att roa oss mellan varven med oliak 
a.u15vu.•cu,,5 , såsom medlemsfester och dyligt. 
kommer att medverka under Eurpride i Paris (nu i år) och 

under Homofestivalen. 
första medlemsfesten går av stapeln i februari. Närmare info 

med förslag och ideer, vi har plats för alla förmågor- bli 
l 1U.'''·U'V1U! 

HÖR AV DIG TILL OSS: 
Adress: Stockholm Europride '98 

Box 34 44 
103 96 Stockhobn 

E-mail: europride@ bahnhof.se 
H.sid: http://www.astro.su.se/-robert/Europride/ 
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En superstar har kommit till stan. Runt den korta sångerskan med det stora håret pch den 
tajta paljettklänningen trängs sminkös, frisör och fotograf- men det är bara Lars-Ake 
Wilhelmsson som får komma så nära att han får rätta till de fula vecken under bysten. 

Av Roger Wilson Foto Peter Knutson 

å lite avstånd övervakar mana
gem och livvakten att allt går rätt 
till. 

Själv står hon lugn och sval mitt 
i kaoset och väntar på att fotoses
sionen ska börja - först då knäpper 
hon på sitt amerikanska stjämle
ende. Samtidigt hör jag någon vä
sa bakom mig. 

- Det är sant, sminkösen hittade 
inte ett enda snitt någonstans. 

Mary Wilson är i Stockholm för 
att göra promotion för hennes och Tommy Nilssons 
kommande show på Hamburger Börs, "Supre
mesoul". Ett försök från Börsens sida att göra om en 
av sina största succeer, "Lovers and Covers", där 
bland annat Tommy Nilsson sjöng låtar från förr. 
Den här gången är temat soul och man har lyckats 
få hit en före detta medlem ur en av världens största 
grupper någonsin - Mary Wilson från Supremes. 

''Where did our love go", "Baby Love", "Stop! in 
the name of love" och "You keep me hanging on" är 
bara några av det trettiotallåtar som gruppen låg på 
de amerikanska topplistama med på 60- och 70-ta
let. De var förkroppsligandet av den amerikanska 
drömmen - med hårt arbete hade de fattiga iliekoma 
från Detroit blivit världsstjämor. 

Sångema tillsammans med glittriga dräkter och 
fräna frisyrer är vad som skapat legenden och gjort 
att de blivit en av de grupper som särskilt bögar har 
fastnat för. 

- Jag tror det beror på all glamour, säger Mary 
och ler sitt superstarleende. Såväl män som kvinnor 
har berättat om hur de stod framför spegeln och låt
sades att de var Supremes och det dyker alltid upp 
en drag-version av Diana Ross vart jag än reser i 
världen. 

Mycket mer än drag-Dianas lär väl inte heller 
Mary se av Diana Ross. Sedan Marys självbiografis-
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ka bok "Dreamgirl" kom ut har hon ingen kontakt 
med sin foma bamdomsvän och kollega. I boken 
skildras nämligen ingående hur Diana Ross under 
sin tid i Supremes manipulerade och intrigerade för 
att ensam få all uppmärksamhet i gruppen - fram 
tills dess att hon påbörjade sin solokarriär 1970. 

Men inte ens då verkar Ross ha fått nog - under 
ett uppträdande på Motowns 25-årsjubileum 1983 

flicka fick hon börja med att läsa in textema - hon 
kunde inte texten till en enda låt efter 16 år av do
ande. De senaste .åren har hon uppträtt i musikaler 
och på gigantiska firmafester. 

Hans Marklund som står för ide, regi och koreo
grafi till Supremesoul på Hamburger Börs jämför 
Marys position med den Lill-Babs har i Sverige, att 
man trots vikande eller obefintlig skivförsäljning än

attackeras Mary av Di
ana som ger henne en 
ordentlig tackling och 

. rycker mikrofonen ur 
händerna på henne, 
allt för att försvara sin 
stjämposition. 

Men medan Diana 
Ross, kanske just på 
grund av sin aggressi
vitet och målmedveten
het, fortfarande är en 
stjäma har det inte 
gått riktigt lika bra för 
Mary - förutom när det 
gäller försäljningssif
foma för hennes bok. 

"Skivindustrin vet inte 
vad de ska göra med mig. 
Jag var medlem i en av 
världens mest kända 

då behållit sin status 
som artist. 
I "Supremesoul" får i 
alla fall Mary Wilson 
chansen att visa upp 
alla sidor av sitt ar
tisteri, Hamburger 
Börs show kommer 
att bli mycket mer än 
bara en musikshow. 
Lasse Lindström 
och Petter Karlsson 
som skriver under sig
naturen Mr X & X i 
Expressen har skri
vit ihop en berättelse 
om divan från Ameri
ka som kommer till 
Sverige för att göra en 
show med en för hen-

- Skivindustrin vet 

grupper, men jag var den 
okända bakgrunds
sångerskan. Jag hamnar 
liksom mittemellan - i ett 

inte riktigt vad de ska ingenmansland., 
göra med mig. Jag var 
medlem i en av värl-
dens mest kända grupper, men jag var den okända 
bakgrundssångerskan. Jag hamnar liksom mitte
mellan - i ett ingenmansland. 

Men även om de stora framgångama har utebli
vit har Mary Wilson alltid varit aktiv som artist. Un
der många år fortsatte hon att turnera med nya 
gruppmedlemmar under namnet Supremes, men när 
det äntligen var hennes tur att inte bara vara doa-

Mary Wilson kommer l januari till stockhol m 
och Hamburger Börs där hon showar 

tillsammans med Tommy Nilsson. 

ne okänd svensk ar
tist. Förvecklingar och språkförbistring uppstår och 
Hans Marklund utlovar mycket bitchande och - en 
rolig Tommy Nilsson. 

En del Supremes kommer det också att bli och 
trots att det är snart 20 år sedan Mary Wilson se
nast turnerade under det namnet känns det inte ne
gativt. 

- Det har jag inga som helst problem med. Det är 
ju mina år med Supremes som gör att jag fortfaran
de kan arbeta som artist. Jag har Supremes att 
tacka för allt och ångrar ingenting. 



Andreas - om Japan, giraffer, 
Lena Ph och snarkande bollnäsbor 

Det är ungefär ett år sedan Alexander Bard ringde upp Andreas Lundstedt och 
frågade honom om han ville provsjunga en låt för Melodifestivalen. Idag är Andreas 

en av Sveriges me$_t eftertraktade popkillar och i dagarna släpps hans soloplatta. 
QX reporter Anders Ohrman träffade Andreas och pratade om allt. Nästan i alla fall ... 

isserligen var det "One 
More Time" som vann 
den svenska uttagning
en i Melodifestivalen i 
år, men det var ändå 
Andreas Lundsted t 
som blev den stora vin
naren. Hans låt "Driver 
dagg faller regn" nådde 
första platsen på 
Tracks-listan i april, vil
ket inte vinnarlåten 
lyckades med. Dessutom 
hade Sveriges alla små

tjejer fått en ny popidol. Flickrummen runt 
om i Sverige tapetserades med bilder på 
Andreas Lundsted t och tidningen Frida be
rättar för QX att Andreas, tillsa=ans med 
Backstreet Boys, är de mest efterfrågade 
artisterna av Fridas läsare. 

-Jag får massor med beundrarbrev från 
tjejer, berättar Andreas. Det är jättekul att de 
är intresserade av detjag gör ochjag tycker 
det är viktigt att värna om dem. Det är ju en 
bra målgrupp. 

Tidigare i december sammanstrålade 
Andreas och Backstreet Boysinför 3000 skri
kande småtjejer. Han skiner upp och frågar
mig: 

-Har du inte läst Aftonbladet? Jag fick 
ju rycka in som förband till Backstreet Boys 
istället för Peter Andre som var tvungen att 
åka till England istället. Jag gjorde fyra låtar 
tillsammans med två danskillar och två kör
tjejer. Det var fanernej det bästajag gjort! 

Och det var fler som tyckte om det han 
presterade på scen. Aftonbladets Annika 
Sundbaum-Melin tyckte attAndreas var 
kvällens höjdpunkt. 

- Jag var helt upprymd efteråt, berättar 
Andreas. Och så var jag tvungen att ta tåget 
till Luleå direkt efter spelningen för att göra 
några radiointervjuer. Förstår du hur det 
kändes?! Ena stunden står man framför 3000 
skrikande småtjejer för att en ti=e senare 
trängas i en jäkla sovkupe med snarkande 
bollnäs bor. 

- Jag ringde mina föräldrar och mina 
kompisar hela kvällen mobiltelefonen, berät
tar han. Jag var tvungen att prata av mig. 

Andreas spelade fyra av låtarna från sin 
soloskiva som snart finns ute i handeln. Först var det me
ningen att skivan skulle släppas i augusti, men releasedatu
met har hela tiden skjutits upp. 

-Vi saknade en danslåt och så har vi finslipat några av 
låtarna, förklarar Andreas. Dessutom är det kanske inte så 
smart att släppa en skivajust nu före jul. Jag känner inte 
att jag kan konkurrera med Fri da, Mauro och Tomas Le
din. Risken att man försvinner i mängden är ju rätt stor. 

Förutom "Driver dagg faller regn" har ännu en singel 
från skivan släppts, "Hey-ya Hey-ya", en pampig popballad 
som var ytterst nära att slå sig in på singellistans topp 20. 

-Troligtvis ko=er vi att släppa ytterligare en singel 
innan albumet ges ut. Och om jag inte gissar helt fel så tror 
jag att det blir" Are you read y". Det hoppas jag i alla fall! 

"Min mamma brukar ringa och 
tala om vad det står i olika tid· 
ningar. Och en dag ringde pap
pa och frågade "vad sjutton är 
det nu du har sagt" när han 
läste framsidan på tidningen 
Frida där det stod Jag är stolt 
över min snopp ... " 

Andreas Lundstedt - utan glraffdräktl 

Synd bara att vi inte hann spela in videon till den när jag 
var förband till Backstreet Boys. Det hade varitjäkligt häf
tigt! 

Han har förberett sig på att skivan kanske inte ko=er 
att få några toppenrecensioner och han tycker inte att man 
ska vara alltför nöjd med sin första skiva. 

-Jag hänger inte upp hela mitt liv på den här skivan, 
jag ser fem skivor framåt. Det tar ju ett tag innan man hit
tar sin stil, säger han. Den här skivan består mestadels av 
lättpop som förhoppningsvis tilltalar småtjejer. Men har du 
sett skivomslaget, frågar han mig. Det ser ut som om j ag har 
världens ölmage. Men det är faktiskt skjortans fel, säger 
han och slår sig för magen för att liksom bevisa att det finns 
mer gröt än öl i den. 

Nästan samtliga av plattans låtar är skrivna av hit
trion Norell-Oson-Bard. Samma killar som skrev "Driver 
dagg faller regn". 

-Det var egentligen tänkt att Lena Philipsson skulle 
vara med och tävla med den låten i schlagerfestivalen, av
slöjar Andreas. Men Alexander Bard ville satsa på någon 
ny. Och det var väl tur det, annars hade hon verkligen blivit 
den eviga tvåan. 

Att delta i schlagerfestivalen är något som Andreas ab
solut skulle kunna tänka sig att göra igen. 

- Jag har blivit tillfrågad om jag vill vara med i nästa 
schlagerfestival också, berättar han. Jag vill så gärna, men 
det kanske inte är så bra med tanke på att min platta kom
mer i januari, funderar han. Men det skulle varajäkligt kul. 
Jag tror att jag skulle kunna njuta mer den här gången, be-

rättar han. Jag var så nervös attjag inte ens 
kunde röka timmarna innanjag skulle upp på 
scen. Helajag skakade! 

Förutom att göra ännu ett försök i schlager
festivalen skulle han gärna vilja spela in en låt 
tillsa=ans med Lena Philipsson. . 

-Faktum är attjag saknar en tjejröst på min 
platta, därför skulle det vara extra kul att göra 
en duett med någon tjej i framtiden. 

Och det låter som om det skulle kunna vara 
fler än Andreas som skulle uppskatta ett sådant 
samarbete. Tänk er själva. En halvfjollig gala-låt 
med Andreas och Lena Ph, det skulle väl få taket 
att lyfta i baren på Gossip en lördagkvälL 

Om hans soloskiva ko=er att bli en storsälja
re eller inte är inget han går runt och funderar 
på. Han vet inte ens hur hans senaste singel har 
gått på Trackslistan. 

- Min ena bror håller koll på alla listor. Och 
min mamma brukar ringa och tala om vad det 
står i olika tidningar. Och en dag ringde pappa 
och frågade "vad sjutton är det nu du har sagt" 
när han läste framsidan på tidningen Frida där 
det stod "Jag är stolt över min snopp". Jag skäm
tade ju bara med deras reporter när hon frågade 
vilka fysiska del"ar på kroppenjag är stolt över. 

Men tidningen sålde bra. Och intresset för 
Andreas ökade nog ytterligare. Men om skivan 
ko=er att sälja lika bra återstår alltså att se. 

-Men funkar det inte här kan man ju alltid 
försöka i Japan, säger han med glimten i ögat. Se 
bara på Meja, Cardigans, Pandora och DeDe. 
De säljer ju skivor som smör där borta. Och all
varligt talat tror jag att det skulle vara rätt 
skönt att vara världsstjärna i Japan och sedan 
ko=a hem till Sverige och bara vara Andreas, 
säger han och skrattar. 

-Jag är faktiskt en rätt blyg kille, tillägger 
han. 

Kanske det, men redan i högstadiet sjöng och 
dansade han inför skolans alla elever. Och gym
nasiet fick stå åt sidan för den exklusiva Char
lie River-skolan i Eskilstuna. En sorts Farne
skola för unga talanger. 

-Men jag hoppade av efter ett halvår eftersom 
jag kom med i "Stage Four" tillsammans med 
Lisa Nilsson, Peter Jöback och Lizette 
Pålsson. 

Dessutom har han hunnit med att vara Funk
och ffip-hop-instruktör i New York under ett par 
år. Han har underhållit på Wallmans salonger 

och så har hanjobbat som sång- och dansman på Lanzarote. 
Där uppträdde han på kvällarna som Elvis och som Danny 
i "Grease" inför onyktra svenskar, norrmän och tyskar. 

-På dagarna var jag utklädd till giraffen Lollo och lek
te med alla barnen och ibland lagade jag våftl.or åt gästerna. 
Jag stod ut i fyra månader. Men när jag till slut stekte våff
lor mer än jag uppträdde så stack jag. 

Nu för tiden när han inte gör PR för nya skivan går han 
en del visningar. Och så undervisar han i Funk och Hi p Hop 
ett par gånger i veckan på Sports Club i Stockholm. 

- Man måste ju betala hyran, menar Andreas, som bor i 
andra hand i en lägenhet i Stockholm. 

Men om han bor själv eller inte vetjag inte. Vi pratade 
ju som sagt inte om allt ... 

"Det var egentligen tänkt att 
Lena Philipsson skulle vara 
med och tävla med "Driver 
dagg ... " i schlagerfestivalen. 
Men Alexander Bard ville sat· 
sa på någon ny. Och det var väl 
tur det, annars hade hon verk· 
l igen blivit den eviga tvåan." 
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Ide och styling: Said Mouna och Tomas Sandberg. Fotograf: Peter Fristedt. Make Up: Ebba Jacobsson. 

Hår: Tony Lundström/Mikas. Modeller: Håkan, Daniella och Nico från MAC-models. 
Alla smycken från Zanzlöza Zmycken. 

KIK 08-6116174, Erik Skoglund 08-6797771, Versus 08-6119190, Molto 08-6110070, Zanzlösa Zmycken 08-6784055. 

"Does your .mother know" 
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Fran A till O med Anna Book 
De senaste tio åren har det mesta om Anna Book handlat om operationer, relationer och 

kändismingel. Men nu är hon alltså aktuell med en ny skiva och med en bejublad spelning på 
Bitch Girl Club där hon fick sjunga ABC om och om igen. QX har träffat henne och gått 

igenom hela alfabetet. Bokstav för bokstav! Av Anders Öhrman 

ANNA. Det är namnet på nya skivan, till vilken jag 
har skrivit det mesta själv. Nästa singel blir troligt
vis "Everytime". Jag är medveten om att det kan ta 

lite tid innan folk upptäcker plattan, men kundejag sälja 
40-45 000 av min förra skiva skajag väl kunna sälja minst 
lika mycket av den här. Dessutom verkar det som om intres
set för skivan är stort i Japan, Thailand och Singapore. Så vi 
får väl se vad som händer. 

B ÖGIKON. Jag tycker det är jättekul att så många 
bögar gillar mig och mina låtar. Jag har alltid haft en 
bra relation till gayvärlden. "Pride", som det hette 

på den tiden, hade mig som Lucia ett år, jag var jättevacker. 
Min mamma har många kompisar som är gay så det har 
aldrig varit annorlunda för mig. Mina vän
ner Lili & Susi är ju också populära i 
gaykretsar så vi får väl göra något tillsam
mans och åka runt på gayklubbama ... 

C 
OMEBACK. Visseligen har jag inte 
gjort något på länge men det känns 
inte som en comeback. Jag ser det 

mer som om jag har återupptagit något som 
jag lagt åt sidan ett tag. Men det känns jät
tespännande och framför allt skönt att kun-. 
na prata om något nytt. Vet inte vilka mina 
fans är. Jag tror jag har en väldigt bred 
publik, men med ett starkt faste i 
gayvärlden. 

D R ALBAN. Han har verkligen inspi
rerat och peppat mig och lärt mig att 
skriva låtar. Dessutom har han haft 

ett finger med på hela skivan. 

E RKÄNNANDE. Jag tycker själv att 
folk respekterar mig, jag är erkänd 
som artist. Kritiken i tidningama har 

varit bra och folk har sett attjag kan så 
mycket mer än bara ABC. Jag tror att folk 
uppskattar attjag bjuder på mig själv och 
alltid är ärlig. 

F 
ELI CIA. Hon har blivit 5 1/2 år och är 
jättemysig. Att vara mamma är helt 
fantastiskt. Visserligen var inte Felicia 

direkt planerad men vi tvekade aldrig när vi 
fick reda på att jag var gravid. F elicia var ju 
en av anledningama till attjag inte ägnade 
mig åt karriären. Felicia bor hos mig, hon 
sjunger mycket och är faktiskt oerhört duk
tig. Säger bara: Vanessa Williams - släng 
dig i väggen! 

G UD. Jag är inte religiös på något sätt, 
men jag är övertygad om att det finns 
en Gud. Men att gå till kyrkan regel

bundet är ingetjag gör. Jag är tillräckligt 
trygg i mig själv. 

H EAVEN. Är namnet på m~ senaste singel. Jag tyck
er det är en jäkligt bra låt! Har skrivit den själv och 
den är väldigt personlig. Tyvärr vägrar Radio City 

och Energy att spela den, de har bestämt sig för att inte 
spela mina låtar. Varför vet jag inte! 

l DROTT. Gapskratt! Jag äter och mår bra och bryr mig 
inte så mycket. Jag går visserligen och tränar tre gånger 
i veckan, och i vår skajag återuppta samarbetet med min 

"personal trainer" så att jag blir snygg på stranden. Skratt! 
Men jag vill gärna betona att jag gör det för min egen skull 
och inte för att skivbolaget vill det som det har stått i vissa 
tidningar ... 

J UL. Jag älskar julen. Jag jul pyntar, bakar och handlar 
massor med paket. Har alltid en silvergran med stort 
guldglitter och massor med blå kulor. 

KÄNDISFESTER. Det är jättekul ochjag blir alltid 
glad när jag får inbjudningar, men det är absolut inte 
något som är speciellt viktigt. En del tycker kanske 

att det är konstigt att jag fortfarande syns i rampljuset trots 
att min karriär stått still i nästan tio år. Claes Malmberg 
tyckte attjag borde få en bragdmedaljen för det.Skratt! 
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L ESBISKA F ANS. Det hoppas jag verkligen att jag 
har. Jag uppträdde ju på Bitch Girl Clubs julavslut
ning i december. Men jag känner faktiskt inga lesbis

ka. Och det är ju lite konstigt eftersom jag känner en hel del 
bögar. 

M EMET. Vi bröt upp för snart 5 månader sedan. Det 
känns fortfarande konstigt att säga att vi separe
rat. Vi har bra kontakt och har delad vårdnad av 

Felicia trots att hon bor hos mig. Memet är arbetslös för 
tillfallet, men har en del grejer på gång. 

N YÅR. Förhoppningsvis blir det i Prag där Michaela 
de la Cour ska ha en stor fest. Nyårslöftena är de 
vanliga; att vara en bra mamma och inte bölja röka. 

OPERATIONER. Ja, det har ju stått en hel del i tid
ningama, bland annat stod det ju för ett halvår se
dan attjag hade opererat brösten. Och visst har jag 

gjort det, men det var ju åtta år sedan! De flesta trodde väl 
attjag gjort det alldeles nyligen. Du skulle ha sett hur mina 
bröst såg ut innan operationen. Rena rama Apollo 3-raketer
na! Skratt! 
Dessutom har jag gjort en bukplastik, eftersomjag dels fick 
en ful hängbuk efter förlossningen och dels gick upp ordent
ligt i vikt. Det var en rätt stor operation och absolut något 
jag gjorde av privata skäl. 

P OLITIK. Jag är socialdemokrat, menjag är inte spe
ciellt intresserad av politik. Jag har alltid varit sosse, 
även när jag var egen företagare. Och om jag skulle 

bli miljonär skulle jag fortfarande vara sosse, inget kan få 
mig att bli moderat! 

Q UEER. Jag tycker om annorlunda människor. Folk 
som vågar gå sin egen väg och som vågar stå ut från 
mängden. Men ibland kanjag bli trött på vissa que

er-personer som inte respekterar andra. Det finns en kille 
som är på de flesta kändisfestema och han är hel-gala och 
gapar en hel del. Och då kanjag bli irriterad att han inte re
spekterar attjag inte vill bli påhoppadeller gillar att han 

ställer sig och skriker "Åhh Anna Book" högt i biosalongen 
och ska pussa min hand eller liknande. Jag respekterar ho
nom om han respekterar mig! Förstår du vad jag menar .. ? 

RYKTEN & SKVALLER. Jag har inte råkat ut för så 
mycket elakt skvaller eller rykten. Expressen gjorde 
en ful grej när de hittade på att jag fettsugit mig för 

att bli snygg till nya skivan och sedan stuckit från räkning
en. Då blev jag jätteledsen, annars har pressen varit snäll 
mot mig. Dessutom tycker jag att det är kul att läsa lite 
skvaller ibland, om man tar det med en nypa salt! 

S CHLAGERFESTIVALEN. En självklarhet. Missar 
den aldrig, menjag behöver aldrig sitta och fylla i 
poäng och så vidare, jag vet alltid vem som kommer 

att vinna ... Jag skulle absolut kunna tänka 
mig att ställa upp igen, men inte nu. 

T V. Gapskratt! Jag tittar på allt. Visserli
gen har jag bara ettan, tvåan och fyran , 
men jag ska skaffa mig paraboll Jag ser 

allt: Skilda världar, Savannah, Lois & 
Clark, Rederiet, Tre kronor, Beverly 
Hills. Allt. Jag älskar TV4, där skullejag 
vilja jobba! 

U MGÄNGE. Jag har ett stort umgänge. 
Bästa kompisen är DeDe. Vi har så 
jäkla kul när vi går ut tillsammans. 

Har fortfarande kontakt med mina skolkam
rater och när vi träffas har vi helkul ihop! 

V IDEO. Att göra videos är jättekul, 
men under inspelningen av "Heaven" 
satt jag i ett badkar fullt med skum i 

23 timmar med en enda paus, det var lite 
jobbigt. Det kliade överallt i en vecka! Nästa 
video ska vi filma utomlands, någonstans där 
det är varmt ... 

W ORLDS AIDS DAY. Jag blev jätte
ledsen att jag inte blev tillfrågad att 
vara med på Berns. Synd att det 

ställdes in. Jag känner och har känt en del 
som drabbats av HIV och aids. Träffade 
bland andra Sighsten Herrgård ett par 
gånger innan han gick bort. Om det skulle bli 
någon stor aids-gala skulle jag absolut ställa 
upp! Och hälsa alla läsare att de måste skyd
da sig! 

Y 
UPPIENALLE. Har precis fått en av Memet, men 
jag har inte hunnit skaffa något abonnemang. Jag 
älskar att prata i telefon, min förra räkningen var på 

3500 kronor!!! Varenda människa har ju mobiltelefon ... 

Z ZZZZ. Jag är både morgonpigg och kvällspigg. Jag ha 
inga problem att gå upp tidigt om jag har något jobb 
på gång. Sover aldrig längre än till tio. 

o 

A TRÅ. Sedan Memet ochjag brö.t upp saknar jag när-
het. Visst, sex är underbart, och jag har alltid haft 
bra sex, men det är först och främst kramar och smek 

jag saknar! Förr blev jag irriterad när killar tittade på mig. 
Men nu när jag är singel så har jag böljat flirta ordentligt. 
Skratt! 

•• 
A 

KTENSKAP. Jag vill absolut gifta mig, men det 
känns inte somjag kommer få göra det ... Men om jag 
gör det vill j ag gifta mig vid något stort slott eller vid 

någon herrgård, inte i kyrkan! 

•• 
O 

NSKAN. Jag önskar att Felicia ochjag får det bra 
ihop och att vi får vara friska. Sedan villjag natur
ligtvis att min karriär ska gå bra. Och så villjag 

träffa en man .. . 



Carola "Hits Vol 2" (BMG) 
Ännu ett samlingsalbum med Ca
rola. Glöm "Främling", "Runaway" 
och "Fångad av en stormvind". 
Här hittar man de lite uddare lå
tarna typ "Every heat of my 
heart", "Spread your wings" och 
vackra "All the reason to live". Lå
tarna är hämtade från Carolas 
forsta album till det senaste. 
schlager, pop och gospel på sam
ma skiva. Om den är bra? Jovars, 
trots attjag inte är någon Carola-

fantast tycktejag att det var rätt 
trevligt att greja lite i lägenheten 
medan Carola underhöll i bak
grunden. Men gospellåtarna kan 
jag vara utan ... 

AÖ 

.!S.:L~ 
Barbra Streisand "The Mirror 
Has Two Faces" (Sony) 
Visst blir man irriterad när man 
måste köpa ett helt album bara for 
att man vill ha en eller två låtar! 

DANSANT 
F

rån och med detta nummer 
har QX fått en ny spalt. Jag 
som skriver heter Per och är 

mobil dj. Jag kommer att ge en 
överskådlig blick av vad som hän
der på dansgolven. Det kommer bli 
en salig blandning av vadjag tyck
er ska snurra på skivtallrikarna 
till vad du kan köpa, det som spe
las ute och var du ska gå ut och 
klubhoppa. 

När man trodde Alex Party 
var ett nerlagt projekt kommer en 
megamix av 
alla hits mix
adavden 
svenskedjn 
och producen
ten Pierre J , 
den nya sing
eln Simple 
things är 
ävendenmed 
i mixen. 

React är ett Londonbaserat 
bolag med Englands favodjs och 
producenter. Mrs Wood, Blue Pe
ter och Masters at Work är bara 
en liten del av vad som erbjuds på 
samlingen React test five. För
vänta er inte någon housesamling, 
här blandas abstrakta heats med 
trance acid och nu-energy. 

Vi beger oss från musiken till 
där den spelas. När det är kallt 
ute och man vill komma in i vär
men välkomnar Mats Lundstedt 

En vete
ran på Lon
donshappy 
hadcore front 
ärDj Supre
mesom byter 
stil och tempo · 

Säg Hej till Perl Ny dansskribentl 

och Patrick 
Flodin dig till 
MrToyota. 
Klubben kom
mer att ha en
gångsfester 
t.o.m. februari 
då den stadgar 
sig och öppnar 
både i Stock
holm och Göte
borg. Kalles 
clubBong
kong electro
nics på China 
teaternhar 
öppet både fre
dag och lördag, 

med tha Wild style. Om du gillar 
Sretch 'n' Vems I' m alive så är 
det här ett hett skivtips! Har man 
däremot tröttnat på den kommer
siella housen finns räddningen 
Spark Communications ett nytt 
danskt skivbolag som släpper 
hård melodiös techno och house. 
"La Guerra" med Gada-gong och 
"Space" med Fletch är releaser 
från bolaget som verkligen öser 
på. En dubbel-cd med psykadetisk 
trance och goa är Destination 
Goa 3, ett måste for alla er med 
batikmönstrade tröjor och orage
fargade brallor. En annan samling 
är Demonstrations vol l. Under
jordisk minemalistisk och ambient 
dansmusik från Göteborg. Musi
ken är exprimentell och långtifrån 
jordnära, bra och kvalitativ tech-
no. 

här spelas breakade heats från 90 
tilll65 slag per minut. En av de få 
stora klubbarna som vågar satsa 
på jungle och drum 'n'bass. 

Packem är namnet på Fias 
klubb (inte Trinity som jag skrev 
under klubb o klubb i f<irra num
ret). Här dansar en väldigt mixad 
publik till House, techno och 
drum 'n 'bass på lördagar i 
Las Vegas lokal på Torsgatan l. 

Glöm inte bort månadsklub
ben Fusion på Sture Compagni
et som har öppet tredje onsdagen i 
månaden. Håll utkik efter Bhus -
festerna och gaystudentkvällarna 
på Universitetet som brukar äga 
rum i slutet på månaden. 

Om du vet någon trevlig klubb 
eller hysterikt bra danstolva skriv 
till QX. Tills dess keep onjum-
ping. Per Ljungqvist 

Så är fallet med filmmusiken till 
Barbra Streisands nya film "The 
mirror has two faces". Duetten 
med BryanAdams är en riktig 
höjdare (trodde väl aldrig attjag 
skulle äga en skiva med Bryan 
Adams!) och Barbras egen låt" All 
of my life" är en klassiker, annars 
är det mest instrumental pling
piong-musik från filmen. Sött och 
stämningsfullt, men an aning trå
kigt. I januari kommer filmen ... 

AÖ 

r!,.:liJDIINTE LIKA BRA 
IJX .!SI!f6~ 
Whitney Houston "A pre
acher's wife" (BMG) 
Tredje raka filmmusiken for Whit
ney. Och det är den sämsta hittills, 
tyvärr. Gospel högt och lågt. Och 
de 4-5 låtar som kan märkas med 
pop-stämpeln håller inte riktigt li
ka hög klass som Whitneys tidiga
re hits. Den Annie Lennox-skriv
na singeln "Step by step" är till
sammans med balladen "I believe 
in you" skivans höjdpunkter. An
nars är det rätt tamt. Är det inte 
dags for Whitney att släppa en 
samlingskiva istället .. ? 

AÖ 

h~laB~· GLÄDJEPILLER 
IJX GO~ 
Erasure "In my arms" (MNW) 

Tycker du somjag att Erasure in
te presterat så särskilt bra låtar 
den senaste tiden. I så fall kan nog 
den nya singeln vara ett litet gläd
jepiller. Erasure har visserligen 
inte gått tillbaka till den plippiga 
gladpopen, men de har ändrat stil. 
"In my arms" är lugnare och lite 
mer svävande och groovigare än 
vad vi är vana vid. Men med en 
melodi som man lätt faller in i. 
Singeln finns ute i januari och for
hoppningsvis innehåller den någ
ra mer dansanta mixar. 

r!H :Il U1l FÖR VEM? 
IJX 4-.!S~ 
Celine Dion "Live a Paris" 
(Sony) 

AÖ 

Ibland blir man vällite besviken i 
alla fall. Hade väntat mig en li
veskiva med alla Celine Dions 
hits. Och så får man en skiva med 
nästan enbart franska låtar. Visst, 

f!, l t l ~11 BITCHIGA ARDIS 

N 
y platta, ny hyllad singel och ny turne . 
QX lyfte luren och tog ett snack med Ardis. 
Hallå Ardis, hur är läget? 

- Jodå, förutom att jag har mensvärk så är allt okey ... skratt! Förtillfället är 
jag barnvakt så det är lite rörigt här. 
När du inte vaktar barn så är du ute och turnerar har jag hört. Hur går det? 
- Det går bra. VI har fått mycket fln kritik och publiken har varit bra. Det 
verkar som om singlarna har satt sig och att de går hem live. Många kom
mer fram och säger att de tänker köpa skivan efter att de sett konserten. 
Vi gör en lite kortare turne nu före jul sdan fortsätter vi efter nyår. 
Vad kan man vänta sig? 
- Det är en kort men dynamisk show. Vi har inga ljuseffekter eller raketer 
som exploderar. Alla explosioner står vi för själva! Vill man ha andra effeky
ter får man väl gå på Kiss ... 
Du har sagt att du är en lady privat och en bitch på scen. Hur är man om 
man är en bitch på scen? 
-Jag klär av mig rent själsligt och jag försöker fånga publiken så snabbt 
som möjligt. Jag attackerar, fokuserar och tar kontroll. Jag vill dominera. 
Jag älskar ju att stå på scen. 
Du är ju oerhört tuff på scenen, var kommer tuffheten ifrån? 
- Den har inte alltid funnits, men jag var i Moskva en gång och spelade ef
tersom singeln "A in' t nobodys business" var väldigt populär där. Jag fick en 
otrolig mottagning och kände att jag var tvungen att ge någonting tillbaka. 
Då kunde jag ju inte fortsätta att vara mitt vanliga blygsamma jag. Så jag 
kröp, krälade och s läppte loss helt på scenen. Alla hämningar försvann och 
sedan har det levt kvar! 
Skivan heter "Woman", varför? 
- Kanske kan man tro att det är någon s lags hyllning till kvinnan, men det 
är det tyvärr inte. Det är ett bra namn helt enkelt. Texterna handlar om kär
lek, otrohet, förföljelse. Det finns så mycket lidande inom kärlek. Även om 
man är jätteförälskade så oroar man sig för att det ska ta slut. 
Din senaste singel heter "Woman To Woman", berätta? 
- Den handlar om en kvinna som blir lämnad av s in partner för en annan 
kvinna. Men hon kan inte acceptera det utan förföljer och trakasserar den 
andra kvinnan på många olika och hemska sätt. 
Jag har sjä lv råkat ut för det så det kändes naturligt att skriva om det. 
Du har en mycket speciell röst, en del jämför dig med Eartha Kitt? 
- Det är en otrolig komplimang. Jag hade inte lyssnat så mycket på henne 
tidigare, men så var det så många som sade att jag lät som henne att jag 
var tvungen att verkligen lyssna på henne. Senast idag.lyssnade jag och 
min mamma på henne. Och det finns nog vissa likheter. Men jag vill inte le
va upp till ordspråket: Vi föds som original men dör som dåliga 
kopior ... skratt! 
När få vi se dig på scen i Stockholm? 
- Jag vet faktiskt inte. Ingenting är bokat, men förhoppningsvis blir det nå
gon gång nästa år. Det vore underbart! 
Kommer du att vara lika bitch/g mot stockholmarna? 
- Jag måste nog vara ännu bitchigare än vanligt. stockholmarna är ju så 
svårflörtade! 

hon har en underbra röst, men jag 
vet inte riktigt vilka som skulle 
kunna vara intresserade av denna 
skiva, forutom fransmännen själ
va och fanatiska Celine-fans. Vi 
andra får vänta ett tag till på en 
riktigt liveskiva ... 

Barry Manilow "Summer of 
'78" (BMG) 
Smörsångaren Barry Manilow har 
valt ut 11 av sina favoritlåtar från 
70-talet och sjungit in dem på sitt 
eget lilla vis. Ochjag måste säga 
att han har rätt bra smak. Låtar 

Anders Öhrman 

som "l go crazy" och "l ' d really lo
ve to see you tonight" är ju ballad
klassiker. Och smörigt värre blir 
det med stråkar och Barrys gås
hudframkallande röst. Jag ryser ... 
och skäms lite grann! 

Mike Crawley 'Pow'. Play
doe/Distinct've Records 

AÖ 

... men man kan ju alltid dammsu
ga, tömma kattlådan eller ta livet 
av sig till den här. Alla åtta pro
centen for att det i så fall blir fort 
undanstökat till detta BPM. 

HP 
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~ji~[B~· TIDIG HOUSE 
IJX 4-0~ 
Hyper Go-Go 'High 96'. 
12Inc/Distinct've Records. 
Ett antal remixar samt originalet 
(från '92?) hittar Du här. Låter 
som house lät nå'n gång när det 
begav sig. Gillar Du exempelvis 
Pianomans 'Blurred' ko=er Du 
att gilla det klassiska housepianot 
här. För oss andra finns en fin Ato
mic mix som låt er mera som nuti
da laidback house gör. 

HP 

~jl~m~• JOIK & FLÖJT 
IJX ;zo~ 
Qkumba Zoo "The Child (insi
de)" (Mega Records) 
Joikande snärta och euroskuttan
de bas med flöjt blir folkmusiks
techno och etta på Klubblistan i 
USA. Men som sagt dom är ju lite 
efter "over there". Mixar av Juni
or Vasquez mfi gör inte joikandet 
bättre. Om låten överhuvudtaget 
placerar sig på den svenska dans
listan får Qkumba Zoo vara glada. 
Och vi ledsna. 

PL 

f!U:JIJ81 FETISCHWALK 
IJX 459~ 
Fetisch Revolution "The al
bum"(MNV) 
Ett album med dansmusik för av
vikande människor. Det här är re
volutionerande catwalksmusik. 
Istället för rockande gitarrer har 
man satt in skrikande basslingor 
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lite synt och punk, blandat om och 
fått någon slags fetischmodevis
nings techno. När man lyssnar 
kan man få känsla av att vara 
publik till en hög catwalksscen 
med människor klädda i läder 
gummi och annan sku=are ut
styrsel. Från snattrande Snares 
och snabba baskaggar tilllunkan
de house med ett lager divig r å at
tityd ovanpå . Väldigt passande i 
modevisningsa=anhang men in
gen utstickande klubbsamling. 

INGRIDS BÄSTA 
MUSIK1996 

PL 

Fred Gianelli "Telepathic 
Romance" (Sähkö) 
-Gud kommer ut ur baslådan 
och säger att människor är 
extremt små. 

Ryoji Ikeda "+/-" (Touch) 
-Framtidens audiokirurgiska 
ingrepp för egenmedicinering! 

Nicolette "Let No-one live 
rentfree in your head" 
(Talkin 'Lo ad) 
- Själfylld anarkouppvigling .. 

Funki Porcini ''Love, Pus
sycats & Carwrecks" (Nin
jaTune) 
-Som att kliva rakt in i en bra 
film, som ändrar karaktär 
varje gång man lyssnar. 

Source Direct "The Crane" 
(Source Direct) 
Ayman "The Bomb/Liquo
rish" (Juice) 
-Man vill skrika, flyga och 
slåss, allt samtidigt som man 
dansar. 

Vacuum är Inget annat än ett pretatiöst band som spelar symfonirockl 

Pretentiösa Vacuum 
Vi skulle aldrig göra några "I love you baby-låtar", 
försäkrar Alexander Bard. 
- Våra låtar handlar om konst, arkitektur, historia, 
politik och kvantfysik. Sådant vi tycker är intressant. 

D e andra medle=arna i 
Vacuum, Marina Schipt
jenko och Mattias Lind

blom, nickar instä=ande. De 
verkar vara överens om det mesta, 
och man anar att de tackar ödet 
för att de hittat varandra. Deras 
liv tills nu tycks ha varit en enda 
lång väntan på Vacuums födelse. 

Vacuums gemensa=a vision 
har skapat en musik som är mer 
ämnad för hjärnan än benen. Kva
litetsmusik som inte åldras. Men 
som gärna får bli hitlistemusik, så 
där lite grann på köpet. Är de inte 
rädda för att verka pretentiösa? 

ML: Vi är pretentiösa. 
AB: Det är lika bra att erkän

na med en gång. 
Alla de tre medle=arna har 

influerats av den tidiga synthmu
siken. De hävdar at t det i själva 
verket var synthmusiken som in
spirerade flertalet av 80-talets ga
rageband, och som fungerade som 
plantskola för dagens så fram
gångsrika dansmusikexport.Olika 
influenser, som Propaganda, Ja
pan och Human League, kan de 
rabbla i mängder. Ändå anser de 
Vacuum inte vara ett retroband. 

AB: Vi har bara tagit den 
gamla symfonirockens strukturen 
med taktbyten, ständiga ac
kordskiften och tonartsbyten. Med 
dagens datorer kan II).an i princip 
göra vad som helst, och ändå sitter 
folk och programmerar sa=a 
gamla housetr=or. Jag fattar 
inte hur fantasilös man får vara? 

I videon till singeln "I Breat
he" vandrar Vacuum-medlemmar
na omkring bland olika tekniska 
instrument och maskiner. När 
man lyssnar till musiken kan man 
tro att videon är filmad direkt i 
skivstudion och inte i ett klimat
forskningslaboratorium. 

AB: Det vore patetiskt att spe
la in en platta 1996 utan maski
ner. Det spelar ingen roll varifrån 

ljudet ko=er, bara vi gillar det 
och tycker det passar in. Vi åkte 
till Moskva och spelade in en sym
foniorkester. Mer akustiskt kan 
det ju inte bli. Och Anders Woll
beck, som är en slags fjärde med
lem i gruppen, är gitarrist på plat
tan. Så vi är inget maskinband. 

MS: Man kan säga att vi gör 
dagens musik eftersom vi låter oss 
influeras av så många olika stilar. 

Då "I Breathe" har rönt så stor 
framgång planeras ingen ny sing
el, förrän albumet släpps i slutet 
av januari. Det ska heta "The Plu
tonium Cathedra!". Kan hända är 
nästa video inspelad i ett kärn
kraftverk? Hur som helst så lär vi 
inte få se några vackra modeller 
som i George Michaels videor. 

AB: Vi ko=er aldrig att an
vända oss av modeller i våra vide
or, bara riktiga människor. Jag 
tycker att folk ska utbilda sig till 
riktiga saker. 

MS: Att Mattias har date med 
·fotomodeller är en annan sak ... 

ML: Jo, det har ju hänt. 
AB: Men det handlar ju bara 

om att få dom i säng och köra över 
dom. Förnedra dom. 

ML: Detaljer om det? Ja, det 
blir ju mycket ögonbindlar ... En 
faster ville att jag skulle bli foto
modell, men jag har alltid velat bli 
sångare eller marinbiolog. 

AB: Nej , varför ska man bli 
klähängare? 

Marina, Mattias och Alexan
der räknar kallt med att spendera 
större delen av 1997 på resande 
fot för att göra reklam för albu
met. Under våren släpps det i Nor
den, Tyskland, Frankrikeoch 
kans~e Asien. Om de hinner med 
vill de även göra livespelningar, 
vilket kanske överraskar en del. 

Snyggt producerade trallvänli
ga låtar i high tech-förpackning 
borde passa gaypubliken. Är det 
dem Vacuum siktar in sig på, eller 

vilken målgrupp har de egentligen 
tänkt behaga? 

AB: Det är skivbolaget som 
sätter upp målgrupp, inte vi. 

MS: Vi har ju inte gjort musi
ken i ett spekulativt syfte, så mål
gruppen för oss är dom !>Om tycker 
om den. 

AB: Vi är väldigt queer. Det 
finns en queer-estetik i vårt sätt 
att jobba som är väldigt tydlig. Vil
ket i och för sig synthmusiken på 
80-talet också hade. 

MS: En väldigt androgyn 
framtoning. Nästan lite överspänt 
ibland. 

AB: Vi gillar det androgyna. 
Varför tror du att Marina sitter 
här i slips? 

PärJonasson 

MAniAS LINDBLOM 
Ålder: 25 år. 
Familj: Pappa och syster. 
Musikidol: David Sylvian. 
Lyssnar på: Dilba. 
Förebild: Ingen. Jag tycker att 
jag är bra somjag är. 

ALEXANDER BARD 
Ålder: 35 år. 
Familj: Pojkvän Christopher Ar
nold och flera flickvänner. 
Musikidol: Kraftwerk. 
Lyssnar på: John Adams mini
malistiska opera "Nixon In 
China". 
Förebild: Den tyske konstnären 
Anselm Kiefer. 

MARINA SCHIPTJENKO 
Ålder: 30 år. 
Familj: Pojkvän. 
Musikidol: Gary Numan. 
Lyssnar på: Burt Bacharach
boxen som kom ut för ett år se
dan. 
Förebild: Indira Gandhi. 



-

bi Il [B U HURTIGT 
IJX .1.6~ 
DJ Supreme 'tHA wiLDstyLe'. 
Playdoe/Distinct've Records. 
Av typen MTV-The Grind-tjejer
står-och-kränger-febril t-och-försö
ker-göra-något-sexigt-till-stres
sigt-hurtig-house. 

ANDERS 5 BÄSTA 
SINGLAR 1996! 

l. East 17 /Gabrielle "IfYou 
Ev er" 

HP 

- Årets cover! Årets samarbe
te! Harmonin sprudlar! 

2. The Fugees "Killing Me 
Softly" 
- Så deprimerande vacker! 

3. George Michael "Fast love" 
- Det bästa karln gjort! 

4. Keith Sweat "Twisted" 
- Soul när det är som bäst! 

5. Toni Braxton "You're Ma
kinMeHigh" 
- Den här låten kommer att 
snurra i min CD-spelare un
der hela nästa år också ... 

M•:IIJDI GAY-POPARE 
[JX 7~~ 

Påll Öskar "Seif" 
En del kanske kommer ihåg 
Islands glittriga gay-popare Pall 
Öskar som i somras besökte 
Stockholm i samband med gay-

veckan. Hans nya album är redan 
en försäljningssucce på Island och 
rymmer allt från lättrallad high 
tech-pop, över dansgolvshouse till 
cocktailballader. Bra, fast på is
ländska förstås. (Den som är in
tresserad kan kontakta skivbola
get Japis på tel. 009354-5688199.) 

Tomas Di Leva "Den glada 
stjärnan" (Mega Records) 

PJ 

Jag har någon slags hat-kärlek till 
Di Leva, vet inte riktigt vadjag 
ska tycka eller om jag ska ta ho
nom på allvar eller inte. Kan en 
människa verkligen vara så kons
tig som han verkar vara .. ? N åja, 
hur som helst så kommer jag på 
mig själv med att gå och nynna på 
denna nya singel under en hel 
dag. Så det måste ju vara något 
speciellt med den. Och innerst in
ne ser jag nog Di Leva som en li
ten hjälte, i alla fall i min egen lil
la sagovärld. Tror inte att Di Leva 
skulle kunna säga det bättre själv! 
Hur singeln låter? Ja, som vanligt 
skulle man kunna säga, trumma
skiner, raketer, flöjter och mystis
ka ljud. Vad hade ni väntat er ... 

AÖ 

Opera i olika former 
A ida är tillbaka! Detta är min absolu

ta favorit bland de operauppsättning
ar som Operan presenterat de senas

te åren, särskilt sceniskt. Berättelsen har 
här flyttats till ett fascistiskt trettiotal. Det 
är omöjligt att inte se regissörens koppling 
mellan handlingen i operans Egypten och 
det som hände i verklighetens Tyskland och 
Italien under andra världskriget. Att kompo
sitören, Giuseppe Ver
di, dessutom var en ak
tiv i den italienska anti
fasciströrelsen i slutet 
av 1800-talet, ger denna 
uppsättningen en extra 
krydda. Ibland påstås 
det att klassisk musik 
är politiskt neutral. Ing
et kan vara mer fel. Inte 
om kompositören heter 
Verdi. Njut av detta 
stycke scenisk fulländ
ning medan du kan. 
Spelas 9, 11, 13, 1711 
samt l, 24,27/2 & 14/3. 

kyliga och hårda tsarriket, gör min beund
ran för honom än större. Svansjön är ett av 
de verk som gjort denne man till en av värl
dens mest kända kompositörer. Warner Mu
sic har nyss släppt en ny inspelning av den
na klassiker på köpvideo, där vi bland annat 
kan se Adam Cooper dansa rollen som sva
nen. För regin står Matthew Bourne och 
musiken framförs av The New London Or

chestra under led
ning av David 
Lloyd-Jones. Musi
ken finns även att 
köpa på CD. Ut
märkt! 

No Mercy "My Promise" (BMG) 
Stiliga Miami-boys eller ett latina
merikanskt Worlds Apart? Det 
låter väl som det i alla fall utseen
demässigt skulle kunna vara in
tresant, men musikaliskt ... Nej, 
det här är verkligen inte bra. 
Haddaway-plastig pop, med 
sydamerikanska rytmer och texter 
om kärlek högt och lågt! Singlarna 
från plattan "Where do you go" och 
"Missing" (ja, det är en cover på 
Everytbing But the Girls ge
nombrottslåt) är de enda låtarna 
som håller måttet. 

AÖ 

Johnny Logan "Reach out" 
Den gamla schlgerkungen har 
släppt ytterligare en skiva. Och 

tyvärr är jag säker på att den ock
så kommer försvinna i mängden. 
Karln har en skön röst, men låtar
na håller verkligen inte måttet. 
Det är bara ointressant! Helt utan 
överraskningar eller låtar som 
sticker ut. Mr Logan borde istället 
satsa på att skriva ytterligare 
några låtar för Melodifestivalen, 
för de har ju i alla fall klass! 

HÅKANS HOUSE 
OF 1996! 

l. Tori Amos "Professional 
Widow" 
- En bitchig floormaster. 

AÖ 

2. Ruffneck "Move Your Body" 
- Sån't down-heat så man 
kryper till den. 

3. Celvin Rotane "I Believe" 
- Som är sååå mäktig i brea
ken. 

4. Alcatraz "Give Me Love" 
- Slött penetrerar den Din 
hjärna. 

5.Klubbheads"Klubbhop
ping'' 
- Pr~is vad titeln antyder. 

Pjotr Tjajkovskij 
är aktuell på flera sätt 
just nu. Hans opera om 
Jeanne d'Arc har 
kommit tillbaka på Ope
rans repertoar. Tyvärr 
har den inte haft pre
miär när jag skriver det

Svansjön - ny verslon på video! 

Gillar du klarinett? 
Om svaret är ja, 
kommer du att älska 
Karin Dornbuschs 
skivdebut. Dom
busch vann 1996 års 
solistpris och anses 
ha en god karriär 
framför sig. På den
na CD från Caprice 
records framför hon, 
ackompanjerad av 
Erik Lanninger på 
piano, stycken av 
bland annat Igor 
Stravinsky och 
Leonard 
Bernstein. 

ta, så jag kan inte ge något utlåtande om 
uppsättningen som sådan. Menjagvill ändå 
rekommendera er att ta er en titt på detta 
verk, om inte för annat så för att berättelsen 
om den unga, viljestarka kvinnan Jeanne är 
så vacker. Precis som starka och självständi
ga kvinnor brukar vara. Spelas 3, 8 10, 15, 
18/1 & 3/2. 

Lyssna och njut. 
För er som ännu inte upptäckt Bela 

Bartok kan jag berätta att hans verk "Den 
sällsamme mandarinen" kommer att fram
föras av Sveriges Radios Symfoniorkes
ter under ledning av Muhai Tang i en di
rektsändning i P2 den 17/1 klockan 19:30. 
Isahelle van Keulen är violinsolist. Bra 
musik helt gratis. 

annas nya album 
finns i din butik nu! 

Tjajkovskij var för sin tid ovanligt öppen 
med sin homosexualitet. Att han dessutom 
var ryss, och tvingades leva och verka i det Christopher Lahrs Aqurette 

·~--- O qoldhead fllUSic ... ~· 
STRICDOOl 

Promotion och marknadsföring Goldhead Music 
Next Stop Distribution, P.O Box 23149, 104 35 Srockholm, Sweden. Tel. 08-33 44 70. Fax. 08-33 76 70 
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Drinkar, pajer och 
smaskig choklad 
lca Bokförlag har kommit ut med tre böcker som kan vara din räddning när 
du ska bjuda på middag. Eller varför Inte köpa med någon av dessa böcker 
som present om du själv blivit bortbjuden. En bok om drinkar, en om pajer 
och en om choklad. Läs och frestas, köp och njut! 

DRICK, DRACK· DRUNK! 
"Drinkar, Shots och Öl" heter bo
ken som borde finnas i bokhyllan 
hos varje barfluga. Här hittar man 
250 olika recept på allt från klas
siska cocktails till shots och alko
holfria drinkar. Imponera på dina 
vänner när du har cocktailparty 
eller när du bjuder på någon ap

gör smaklökarna piruetter av fres
telse. Den här boken får du bara 
inte missa. Man blir glad av att 
äta choklad. Choglad! 

PAJBIBELN 
Om ni är lika extrema pajfantas
ter somjag är så kanjag gladeli
gen rekommendera boken" Ameri

,.......----.. kas bästa pajer" 
som Ica Bokför
lag nu givit ut. 
Här hittar man 
ett 50-tal olika 
mat- och efter

titretare före 
middagen och 
blanda ihop 
en "Bobby 
Bums", en 
"Pink Lady" 
eller varför 
inte en "Gar
bo". Eller så 
kanmanju 
alltid fixa i 
ordningnå
gondrink 
med lite sexi
garenamn 
som "Snake 
in the grass", 

"""~'"'~fi'!!9f·~."<!~~ rättspajer. Och 

"Mexican lover", "Brandy Pick-me
up" eller "Between the sheets". 

SÖTNOSAR 
Choklad är bättre än sex har nå
gon sagt! I så fall är boken "Åh, 
choklad" rena rama porrtidningen 
för chokladälskare. Här kan man 
frossa i bilder och recept på cho
kladtårtor, chokladpraliner och 
chokladbakelser i alla dess tänk
bara former. I en orgie av kalorier 

sötsugen som 
man är blädd
rar man snabbt 
fram till recep
ten på persiko
paj, glasspaj, 
änglapaj och 
chokladpaj med 
kokos för att se
dan intressera 

sig för svamp- och grönsakspaj 
från Kalifornien och köttfårspaj 
på herdevis. Recepten kommer 
från Jane Whitman Tierney som 
är en eftertraktad leverantör av 
pajer till Amerikas utvalda buti
ker och som här ger dig de bästa 
tipsen på hur du lagar en riktigt 
god paj. Skönt, nu slipper det bli 
pannakaka av allt man gör .. . 

Anders Öhrman 

Det handlar 
inte bara on1 

l{ondon1er. 
Alla människor har inte sex på samma 
sätt. De flesta har frågor och funderingar 
kring sitt sexuella beteende. Vill du veta 
hur du ska skydda dig mot hiv för att 
slippa· onödig oro? 

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

bara en markering. 
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[[!]] LÄCKERHETER 
H ör du till dem som gillar att ligga på divanen med 

en hjärtformad pralinask från din älskade inom 

räckhåll? 

Eller är du mer för en påse fickljumma jungfrubröst 

(gelehallon} att prassla med i biomörkret. Nordiska Mu

seet på Djurgården i Stockholm har gett ut den läckra 

lilla boken Godis med snygga närbilder på sega råttor 

och marsipan. Dessutom kulturhistoria och snask· 

nostalgi, allt av Birgitta och Cia Conradson. Foto: Sören 

Hallgren. Bra för bantare också. IJX 

Stiftelsen Noaks Ark -Röda Korset 

Basutbildning 
i hivl~unsl~ap 

en grundutbildning 
som omfattar 40 lektioner under r o kvällar. 

Vårens kurser börjar den 22 januari och den 25 februari . 
Kursavgift soo kronor. Föranmälan krävs. 

Drottninggatan 6r , rrr 21 Stockholm 
Telefon: o8-7oo 46 20 

Krogguide 
Denna månad presenterar QX tre 
krogar på Kungsholmen. Holmen 
har de senaste åren genomgått en 
metamorfos och håller på att bli 
en värdig konkurrent till de flesta 
stadsdelar när det gäller krogar 
och nöje. Trenden på ön tycks ock
så vara att kalla sina restaurang
erförbar. 

TEMPELBAR 
Adress: Agnegatan 39 
Prisklass: 57-91 kr eller 95-152 
kr beroende av om du tar liten el
ler stor portion. 
Attityd: Trevlighet i överflöd. 
Som på de flesta av Hannas-kro
garna blandas ingredienserna för
behållslöst. Rätterna heter till ex
empel "Briefylld Kalkonschnitzel 
a la Bourgignone med pepparrots
mos" eller "Santa Fe blue corn en
chilada". Det är otroligt gott 
och vällagat och man kan själv be
stämma storleken på rätten. Det 
är inte billigt och inte dyrt. Perso
nalen är sjukligt trevlig och om
tänksam; när krogen var ny und
rade en recensent om en krog kun
de kritiseras för att ha allt för 
trevlig personal. Detta är natur
ligtvis inget större problem för 
oss gäster. Tempel bar är inget ho
moplejs, men det finns alltid ett 
inslag i lokalen. 

LEMON BAR · 
Adress: Scheelegatan 6 
Prisklass: 68-119 kr. Smårätter 
för 24-65 kr. 
Attityd: Trendigt men trevligt. 
På Kungsholmsrestaurangernas 
nya paradstråk Scheelegatan lig
ger Snigelns gamla bakficka Le
mon Bar. Betoningen ligger på bar, 
men maten är god och fantasirik. 
Stället har egentligen allt emot 
sig: det är trendigt, det är me
delklass och det är heterofilt, men 
här är det faktiskt helt OK. Poj
karna i läderbyxor bakom baren 
tål att tittas på och stämningen är 
trevlig. Typisk kvartersbar för hol
mens växande befolkning av kvin
nor och män i 28-årsåldern med 
utsikt till hög lön. 

CARL'S BAR 
Adress: Scheelegatan 12 
Prisklass: 85-196 kr. 
Attityd:" Jag har varit i Bangkok 
och vet minsann hur Thailändsk 
mat ska smaka." 
I en anrik lokal som de senaste 
åren har huserat franskt pajhak, 
marockansk sylta, fangelseinrik
tad töntkrog och bar för scubadi
vers (!)ligger mycket trivsamma 
Carl's Bar. Den började som ut
märkt thailändsk restaurang men 
säger sig nu komma från Stock
holm och Bangkok via London, Pa
ris, Rom, Oslo och Haparanda. 
Detta tar sig uttryck i exempelvis 
grillad lax, mormors köttbullar, 
smörstekt renfile eller Pad Thai. 
Det är utmärkt mat och de lyckas 
servera fri välkomstdrink utan att 
det blir ett dugg töntigt, bara gott. 
Personalen är trivsam och gäster
na trivs. Extra poäng för fåtöljer
na som placeras utanför på som
marhalvåret. 

Björn Persson 
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i panna 4-8/4 

Bord [Av uNus ruNsTRöM1 

n var svart [Av MATS EK] 5-7/5 

Les Chiens 27-29/5 

Detta är ett axplock. Deh mest fullmatade våren någonsin på Dansens 

Hus innehåller ycket rp er. Barnföreställningar, Eurovisionens EBU-täv

ling för unga da sare, folkdans från världens alla hörn, fotoutställning, 

multimediaförestä ll ing etc, etc ... 

Den 9:e januari har vi öppet hus där du f~r möjlighet att se glimtar 
ur vårens föreställningar och kan köpa biljetter. Då kan vi ge dig som är 

"nybörjare" på dans tips på föreställningar som vi tror passar just dig. 

Premiär 27 december k 19 
8dec 119Et21,29deck 16&19 

ec 19 (ca 40 m er 



.. 

[}illi] NYIRSPLOCK 

P å ingång under januari må
nad är Streisands nya ro
mantiska kärlekskomedi -

"The mirror has two faces". Strei
sand står för såväl regi som hu
vudrollsprestation - men mest be
r(im och kritikerrosor har vetera
nen La uren Bacall fått . Biopre
miär i januari. 

chard den III, ovan Trainspotting. 

För den som hellre vill se till
baka och summera filmåret 1996 
hemma framför videon finns nu 
möjligheten att återuppleva två av 
1996 års bättre filmupplevelser i 
bästa tv-soffan. Dels "Richard den 
III" där brittiska gay-kämpen Ian 
McKellen går bärsärk i en mo
derniserad version av Shake
speares drama. 

Och så förstås "Trainspotting" 
som upprörde moralister men fick 
en stor och överförtjust biopublik -
samt försåg den brittiska gaypres
sen med ett gäng nya pinuppor att 
dregla över. 

RogerWilson 

Triangelfilm presenterar 

en komedi av Hettie Macdonald 

Beautiful 
Ell !l~! '.bJ~g 

O:f-1: DeN ~~l..tf:~f:}l 
~A .l">-

''En härlig 
film.'' l ~ l Nöjesguiden 
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På TV 
D 

en 2/1 finns chansen för al
la dem som missade Ri
kard Wolffi höstas att se 

hans konsert på tv istället. Det är 
TV2 som i augusti spelade in en 
konsert från Chinateatern i 
Stockholm där Rickard Wolff 
framträdde inför en fullsatt sa
long. I vår kommer dessutom Ri
kard Wolff ut med ett nytt album, 
där bland andra Ulf Lundeli har 
medverkat med musik. 2 januari, 
22.10påTV2 

Som vanligt är tv-utbudet 
nästan kvävande rikt under ju
len. Blir man trött på släkten 
finns det en hel del att se. För mu
sikalfrälsta finns det en del att se. 
Yul Brunner och Deborah Kerr 
i klassikern "Kungen och jag" från 
1956, till exempel- i fyranjulaf
ton 14.50. Samma kanal visar se
nare samma dag, 20.30, den årligt 
återkommande "Sound of Music" 
med Julie Andrews. Kanal Fem 
svarar med den tiofaldigt Oscars
belönade "West Side Story" på an
nandagen 14.15. 

Vill man hellre se vanlig spel
film kommer" Änglagård - andra 
sommaren" på Julafton SVT 2 
21.00, och på annandagen kom
mer "Thelma och Louise" på SVT1 
21.35. Där .finns ju Brad Pitt 
med - vill man se mer av honom 
kommer "Där floden flyter fram" 
på TV 3 kl20.00 på annandagen. 

Sen dyker förstås ett helt 
gäng mer eller mindre etablerade 
homoikoner också upp. 

Streisand i "Go' dag yxskaft?" 
Julafton TV3 12.35. Monica Zet
terlund och Anita Lindblom i 
svenska "Rännstensungar" på jul
dagen, Kanal 5 14.05. Jodie Fos
ter spelar en trettonåring som 
byter plats med sin mamma i "Åh, 
vilken fredag!" på juldagen 17.55 i 
TV3, och Liza Mineiii dyker upp 
i komedin "Steg för steg" samma 
dag i Kanal 5 21.00. 

Roger Wilson 

köp eller hyr 

nya titlar: 

med mera 

Clair of 
the Moon 

Vampyras 
Lesbos 

When Night 
is Falling 

VELVET 
VIDEO 

Bondegatan 46. 116 33 stockhol m. 
Tel: 08-6404064. Fax: 08-6403065. 

Öppet: må-lö 11-20, sö 14-20. 

liim UNDERBARA SAKER 
[JX 89~ 

S 
ka man vara riktigt ärlig är den brittiska filmen "Beautiful 
Tbing" ett mästerverk i sin genre. Komma ut-berättelsen om Ja
mie (Glen Berry) och Ste (Scott Neal) i den londonska arbetar-

förorten är så långt från förra årets svensk/norska kalkonrulle "När alla 
vet", man någonsin kan komma. Jamie lever med sin mamma och hennes 
nya älskare, Ste i grannlägenheten med sin arqetslösa och försupna pap
pa och sadistiske bror. Efter att Ste ännu en gång misshandlats sover 
han över i Jamies säng. Deras nyfikenhet på varandra kan äntligen för
vandlas till kärlek. Den tredje grannen, Leah (Tameka Empson) blir 
till en i detta sammanhang nödvändig bitchig och lätt självdestruktiv 
straight tjej. "Beautiful Tbing", i regi av Bettie Macdonald, anlägger 
samma positiva ton som "Min Sköna Tvättomat" och borde lyckas med 
att locka en publik utöver homokretsar. Premiär den 25 december i 
Stockholm. Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. 

Jon Voss 

rn:uil MILITANT FEMINISM l KONSTFORM 
lJX ss~ 

M annen är besatt av knul
let. Han skulle simma ge
nom en flod av snor, vada 

en mil med spyor upp till näsan, 
bara han trodde det fanns en vän
lig fitta som väntade på honom." 

Ett citat från Valerie Sola
nas S.C.U.M.-manifest (förkort
ningen står för Society for Cut
ting up Men). Solanas var en mi
litant lesbisk feminist som tyckte 
att man skulle göra processen kort 
med de primitiva, förtryckande 
och själsligt förkrympta männen. 
Åsikter som hon höll på att omsät
ta i handling när hon 1968 skade
sköt Andy Warhol. 

Om Solanas och händelserna 
som ledde fram till skotten hand
lar "I shot Andy Warhol" som fick 
mycket uppmärksamhet när den 

i~ 111 ~Il LANGTRIKlO 
[JX 35~ 

P 
atty (Winona Ryder) rå
kar i svårigheter efter en 
blöt kväll på krogen. Av en 

slump hamnar hon på ett pojkin
ternat där hon sätter många 
tonårshjärtan i brand. En av de 
äldre pojkarna beslutar sig dock 
för att hjälpa henne, även om det 

gick upp i USA tidigare i år. Här i 
Sverige är den kanske svårare att 
ta till sig om man inte har förkun
skaper om Warhol ochNew Yorks 
konstnärsvärld i slutet av 60-ta
let. Mycket av filmen utspelas i 
miljöer som blivit allt mer mytom
spunna och som regissören Mary 
Harron återskapar på duken, till 
exempel Warhals silverbeklädda 
The Factory som drog till sig den 
tidens avantgarde som flugor till 
ett flugpapper. 

Här finns också lysande skå
despelarinsatser från både Lili 
Taylor som spelar den karisma
tiska och butchiga Solanas och 
Stephen Dorff som transvestiten 
Candy Darling- en av stjärnor
na i Warhals egna drömfabrik. 

kommer att stå 
honom dyrt. 

Boysär en 
ganska långtråkig 
film utan några 
större överrask
ningar och hade 
det inte varit för 

Roger Wilson 

Winona Ryder så skulle denna 
film mest vara slöseri med tid. 

Anna Troberg 



[]]]ll] FLATIG NYIRSPRESENT 
F

latornas nyårsfilm har äntligen kommit till stan efter en uppskjuten 
premiär. Jag talar naturligtvis om thrillern Bound. Redan l Inledningen 
tänker jag att även om det här visar sig vara en skitfilm så är den än

då väl värd att tipsas om. Anledning: den lesbiska huvudkaraktären Corky. 
Hon är snygg. Hon är ball. Hon är skärpt. Hon är totalt trovärdig som butch 
och assexlg! 

Utöver det utmärkta manuset tar filmen hela tiden oanade vändningar 
och spär=n!ngen stegras successivt. Det här är en blodig rulle och Inget att 

rekommendera känsliga personer. 
Men om man kan blunda sig ige
nom de grövsta köttscenerna blir 
man desto lyckligare över de ljuvli
ga sexscenerna med Corky och 
hennes älskarinna Vlolet. 
Håll för ögonen genom de värsta 
partierna. Luta dig sedan tillbaka 
och njut av den hittills bästa thril
ler med lesbiska förtecken som 
någonsin visats på en filmduk. 

Mlan Lodalen 

PS: l novembernumret recenserade Roger Wilson Bound och gav den 87%. 

Fribergs utanfOrskap 
U 

If Friberg är en av våra 
mest spännande skådespe
lare. Med roller i "The Poly

ester Show", "Roberto Zucco", "Att 
underhålla Mr. Sloane" och "Jeru
salem" har han visat på sin stor
het som aktör inom allt från det 
bisarra till det återhållsamma. Se
nast medverkar UlfFriberg i Ori
onteaterns "På Malta" som är 
skriven av Christopher Mario
we, en av de stora dramatikerna 
jämte William Shakespeare. 
Mariowe var homosexuell och dog 
en alltför tidig död efter ett krogs- . 
lagsmål. Flera a:v de roller som Ulf 
Friberg har gestaltat har dels haft 
en gaykoppling och dels rört sig 
mellan ytterligheterna där det ud
da har stått i fokus. Varför? 

- Det finns en otrolig kraft i att 
tolka det som rör sig i gränslandet 
vilket ytterligare förstärker den 
dramatik som finns! Det skapas 
en spänning i mötet mellan mig 
som skådespelare och publiken, 
säger lJlf. 

De senaste åren har UlfFri
berg spelat på stadsteatern, TV 
och film. Billie Augosts filmati
sering av "Jerusalem" har haft 
framgångar både i Skandinavien 
och internationellt. Ändå lockas 
inte UlfFriberg av en internatio
nell filmkarriär: 

- Lyckas man inom filmen 
finns det fler roller att välja mel
lan, en större frihet och högre sta
tus. Men det är svårt att stå ut 
med allt som händer runtomkring 
själva filmandet, säger Ulf Fri
berg. 

Triangel 35 kr 

Arbetsvillkoren har försäm
rats för kulturen de senaste åren. 
Ramarna har blivit snävare, sam
h;;llsklimatet hårdare och trycket 
utifrån större. Enligt UlfFriberg 
behövs kulturen ännu mer för att 
gemensamt kunna bearbeta de 
förändringar som sker i samhäl
let. Men vem ser du helst som 
svensk kulturminister? 

-Gärna Susanne Osten som 
kommer från kulturvärlden för då 
skulle det hända saker! Då kan 
kulturpolitik bli intressant. 

- Men de är sådana otroliga 
proffs inom rikspolitiken. Fack
kunskaper existerar inte- de kan 
bli ministrar för vad som helst. 
Tänk om förbundskaptenen i fot-

Regnbågsflagga 

boll satte Martin Dahlin som 
målvakt - det skulle bli kaos! Men 
i politiken kan man spela överallt, 
sägerhHn , 

Just nu medverkar UlfFriberg 
endast i en teaterpjäs, "På Malta", 
vilket ger utrymme för fundering
ar inför framtiden. 

-Jag vill göra någonting all
deles själv, skriva och sätta upp en 
egen pjäs för att kunna fördjupa 
mig inom mitt eget skådespeleri. 
-Nästa höst finns det erbjudanden 
om att få vara med i en ny svensk 
film. Men det är stora summor in
blandade och startsträckan är 
lång - så vi får se vad som händer, 
säger UlfFriberg. 

Carl Gram 

35 kr Läderflagga n 35 kr Colt 
väggkalender 
159 kr. 
manliga män i 
läder. 

Keith Haring 
symbol

regnbågen. 
35 kr 

Pride i regnbågs
färger 35 kr 

Tom of Flnland 
Loggers 50 kr 
En av ToF klassiska 
erotiska seriebok. 
Få ex kvar. 

BelAmi 
väggkalender 
159 kr. 
snygga killar. 

T..SHIRTS FRÅN HONKY DORY -198 kronor 
Vita med texten O'Boy, eller Patsy Stone 

Homosaplens. Finns i Tight och XL. SHOW OFF! Regnbågsflagga i tyg: 

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

650 kr (stor: 3,5x2,5 cm), 
480 (mellan: 3x2 cm), 280 
(liten: 1x2 cm) Efva Attlings 
tuffa smycke i rent silver med 
bij./kedja. "Homo" på den ena 
sidan- "Sapiens" på andra. 

Jim French-kalender 159 kr 
muskler och lättklätt för väggen! 

Fotoböcker. 129 kr styck 
Två fotoböcker i pocketformat. 
Läckar killar snygga bilder. l 
den ena bilder av Clifford 
Baker och i den andra av Mark 
Brickell 

Handduk i regnbågens färger 60 X 90 cm 155:-
325:- 90 X 150 cm 195:-

BEST ALL- mot postförskott D bet. i förskott D 
NINGSTALONG L.__-----------1 
Så här shoppar du hos oss. 
Fyll l din beställning nedan. Få dina varor mot postförskott 
(30kr +porto) eller betala i förskott (enbart portokostnad 
tillkommer) då du får inbetalningskortet. 

Beställning: . . . Antal: 

Namn: 

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

Postadress: 

Sänd talongen till QX Box 17218, 104 62 Stockholm 
Eller faxa 08-720 38 70 
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Klubb & Klubb 
E va Bergström (fd Paradi

se och OZ) och Tommy Sö
derström (fd Stuttgart 

Gruppe) öppnar den 18 januari 
en ny klubb kallad Squeeze på 
Tropicana på S:t Eriksplan. 
Två dansgolv med plats för några 
hundra personer utlovas även om 
de mer exakta planerna vid vårt 
presstopp ännu inte blivit fardiga. 
Lördagar 22-03 hålls klubbe öp
pen och Eva berättar att de plane
rar ha öppet till 05.00 då och då. 
Mer info får du via flyers på stan. 

Vi söker en tjej som är po itiv, 
initiativrik och som vill göra en insats 

för unga bi- och homosexuella. 
Din främsta uppgift blir att ta emot 

nya bi- och homosexuella ungdomar 
som kommer till BHUS så att de 
känner sig välkomna. Du kommer 
också att hjälpa till med cafeet och 

festförberedelser. 
För mer information: 
Ring Marie Gruseli 

08-341105 eller 08-6496356 

-VAl ~\t 'trfltVR e.H ovRHll'J 
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RESOR 

RESEBUTIKEN 
Bjömgårdsg. l b, 118 52 Sthlm 

08-6447456, fax 6442423 
e-mail: noble@bahnhof.se 

PLANERADIN 
SOMMARSEMEsTER NU! 

Flap Bar på S:t Eriksgatan hade 
inte - som vi fel
aktigt skrev i för
ra numret - lagt 
ner sina tjejkväl
lar på söndagar
na. Vi ber om ur
säkt. Ännu mer 
ber vi om ursäkt 
eftersom våra fel
aktiga uppgifter 
innebar att försö
ken att locka tje
jerna därmed 
gick helt i stöpet. 

Söndagar på 
Flap-bar är nu
mera alltså öpp
na för kvinnor så
väl som män. 
Nyårsafton firas 
på barenmed 
maskerad på te
mat Glamour. 
Förköp nere på 
baren. Mitt i 
presstopp berät
tar Jens på Flap 
att nyårsfes-
ten håller öp- sök i baren. 
pet till 05.00 
ochattman 
kommer ha di
sea. 

Är du bög 
och gillar lä
der och dessu
tom är trött på 
heterojulande 
så kan vi tipsa 
omattSLM 
har öppet så
välpå julafton 
somjuldagen 
mellan 22.00-
02.00. 

Om läderin-
te låter tillta-
lande eller man är 
kvinna, så är Cafe Fa
milia på Sveavägen 
57 (RFSL-Huset) öp
pet 18-22 ett alterna
tiv. Gossip har Julaf
ton 22-03, juldagen 
och annandagen är det 
öppet 18-03 på Svea
vägen. 

Evan på Gossip be
rättar för QX att man 
nu råkat ut för toalett
marodören.Tldigare 
härjade personen på 
Bus1 under Peo Månestads tid, 
nu är det alltså Gossip som regel-

+ANTIKT+ 
Gammalt & nytt 

KÖP PARTNERSKAPSRINGARNA HOS OSS 
Smycken för gala och vardag, bijouteri, si lver, guld. 

Roliga prylar till hemmet. Glas, porslin, tavlor, möbler. 
Välkomna! 

Öppet: Vardagar 11-18, lördag 11 -14 
08-653 56 12 

Hantverkargatan 34, Stockholm 
RFSL-medlemmar har 5% rabatt mot uppvisande av medlemskort 
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Jonas som ledde Muscle Mix i 
Homogen och Robert. 

mässigt får sina 
toaletter för
störda. Månes
tad var toalett
marodören på 
spåren efter att 
han lovat en be
löning för den 
som kunde tip
sa- även på 
Gossip utlovas 
en belöning till 
densomkan 

tipsa om vem 
som blirkåt 
(?) av att sab
ba toa-stolar
na. 

Kvar på 
Gossip kan vi 
berätta att 
det är nyår
saftonsfest 
till 03.00 men 
attmanhar 
stängt på 
nyårsdagen. 
Den 17 janua
ri är det ett
års-jubileum 
med extra 

festligheter. Nya medlemskort de
las ut i början av januari - håll er 

BLOMSTER 
HALLEN 

Binder allt och alla 

Birger Jarlsgatan 108 
te!: o8-rs oo 40 fax: o8-r6 76 oo 
Mån - Lör: o8 - zo Sön: 09 - 17 

Prisle~nd d~ 
Buttk , ~: 

"' l ,rY ·~ 

Grossist. 
1500 m 2 

' , ' 

Eva Dahlgren, Calle Norlim och 
Efva AttUng 

framme! 
Den 14 december höll Gay TV 

programmet Bomogen och QX 
party i filmbolaget Meters studio 
i Värtahamnen. Festen som gick 
under namnet Homo Family 
Christmas Party samlade kring 
350 personer som kunde äta Tem
pel Bars mat och lyssna till F;mil 
Bellmans houseplattor. En mysig 
bjudning i juletid där mediafolk 
blandades med annonsörer, mode
gänget, aktivisterna och kändisar
na. 

"Fortsätter de här festerna 
kommer folk slåss för att få biljet
ter", spådde en av de mer trend
känsliga gästerna. 
Och visst festen gav mersmak. Ho
mo Family Parties kommer man 
förmodligen höra mer om framö
ver. En fest för de som på olika 
sett bidrar till homosamhället. 

Jon Voss 
Foto denna sida: Mark T 

TORSDAGEN 2 
De sexuella, Cinemateket , Sture, 
Birger Jarlsgatan 28-30, 17.00, 08-
678 85 48. Joe Dallesandro i rol
len som homosexuell sopåkare. 
Blå Ängeln, Cinemateket, Filmhu
set, Borgvägen 1-5, 19.00, 08-
6634088. Marlene Dietrich i den 
klassiska filmen. 

SÖNDAGENs 
De sexuella, Cinemateket, Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 15.00, Se 2/1. 
Repet, Cinemateket, Filmhuset, 
Borgvägen 1-5, 19.00, 08-6634088. 
Hitchcocks film om galna över
klassbögar som mördar. 

ONSDAGENS 
Repet, Cinemateket, Sture, Birger 
Jarlsgatan 28-30, 17 .00, se 5/1. 

TORSDAGEN 9 
Queer-seminarie, Historiska 
Institutionen Stockholms Univer
sitet (D900), "Att undersöka brott" 
med Eva Tlby, 18-20. Tvärveten
skapliga seminarier öppet för in
tresserade. Mer info via Jens Ryd
ström 08-674 71 05 tis och fred. 
Blå Ängeln, Sture, Birger Jarlsga
tan 28-30, 15.00, Se 2/1. 

FREDAGEN 10 
Viking Bears, björnföreningen har 
träff på Flap Bar, St Eriksgatan 
56, 18-01, 08-6547900. Björnakti
ga killar och deras manliga vän
ner välkomna. 

Cattls och Helene från Lash. 

LÖRDAGEN 11 
Trollkarlen från Oz, Cinemateket, 
Filmhuset Borgvägen 1-5, 19.00, 
08-663 40 88. Judy Garland i to
talklassiker. 

FREDAG 17 
Gossip, Sveavägen 36, klubben fi
rar ett år med extra festligheter. 

LÖRDAG 18 
Squeeze, Tropicana, St Eriksplan. 
Ny klubb öppnar 22-03. 

LÖRDAGEN 25 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08-643 31 00, tema Construction 
dra på byggarbetaroverallen och 
släpp loss bland lädergrabbarna. 

SÖNDAGEN 26 
PLUS, på SLM, Wallmar Yxkulls
gatan 18, 08-6433100. Öppet för 
hivpositiva män 22-02. 

TORSDAGEN 30 
Queer-seminarie, Historiska 
Institutionen Stockholms Univer
sitet (D900), "Feminism och les
bisk SIM" med Ulrika Johnsen, 18-
20. Tvärvetenskapliga seminarier 
för intresserade. Mer info via Jens 
Rydström 08-67 4 71 05 tis och fre. 
Lash, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08-643 31 00, 2 -årsfest för den les
biska fetischklubben! Inbjudning
ar går runt i Norden. 
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ör er som är intresserade av 
gaylitteratur kan den eng
elska bokhandeln Agora 

på Narvavägen 25 vara värd ett 
besök. Här finns ungefär ett par 
hundra olika titlar som är direkt 
gayrelaterade pa gay interest hyl 
lan, berättar bokhand lerskan 
Margareta Elfgren, men det 
finns dessutom ett stort antal ro
maner som kan vara av intresse, 
som står bland den övriga littera
turen. Skulle man inte finna den 
bok man söker, kan man beställa 
den. Värt att nämna är också att 
Agora håller sig med mycket hu
mana priser. 

Än så länge är det inte många 
kunder som kommer in och frågar 
speciellt efter gaylitteratur, men . 

ns+Tors+Sö 
t:tela Kvällen 
O'' l l VIN ~S , ..... 

Ons . Sön 18 • 21 
Pasta+ öiNin 49,-

ST: ERIKSG. 56 
TEL. 08 - 65-' 79 00 

Öppet ONS - SÖN 18 - 01 

Margareta tror att detta mest be
ror på att det för många är käns
ligt att fråga efter den sortens lit
teratur. Trots detta säljs det rela
tivt mycket av dessa böcker, så 
man far anta att kunderna sjiilv 
letar sig fram till dessa hyllor, som 
f(ir all del inte är speciellt svara 
att hitta dä de fått en väl synlig 
plats i butiken. 

Det är roligt att bokhandlare i 
Sverige äntligen har börjat få upp 
ögonen för gaylitteraturen. 

Agora flyttar från och med 
februari till en mer central adress. 
Då hittar man bokhandeln i hör
net Smålandsgatan, Nybrogatan, 
mittemot Collage. 

Öppettider: 
Cafekväll Mån. 19 - 22 

HiV+ grupp Tisd 19 - 22 
Teatergrupp Onsd 18:00 

B isexuellt cafe Torsd 19-22 
Cafe Fred, lörd & sönd 15:00 

OBS Januarifest!!! 
Datum ej bestämt, håll utkik! 

http://uplift.sparta. lu.se/ 
-mirror/bhus.html 

Välkomna! 
Tfn 34 11 05 

Box 19155, 104 32 Sthlm 
Vanadislunden, 

hörnet 
Sveavägen/Frejgatan 

HAPPY SUNDAY 
Stor Stark 25:- Hela Kvällen 

ONSDAGAR 
TDRSDAGAR 

RlDAGAR 
lORDAGA 

DI&CD fRÅN 2200 
DPPU Till 03.00 
m~\e' blir ~tita bi'\t$-

- Ät på Gossip! 
Restaurangen öppen 

mån-lör 18-23 

SVEAVÄGEN 3&. TEl 08-40& 05 25 
(T·IANA HÖTORGET] 

Bitch Girl Club 

Månadens öl24:-

Små. & varma rättet". 
Stark pil flaska (1111 2~:
Stor Stark 29:- Pint 38:

Biljarclln ~illa r! 

Vårpremiär 25/1 
(8/2 •22/2) 

För info 08-720 52 05 

* * * * * 1·årsiesten är 

r--------------------1 :startskottet för 
Vi ökar nu spänningen ytterligare * Häcktets nya 

med många upphetsande nyheter! * Country 
Onsdagen den 15 januari 8Western 
firar Häcktet 1 år av brottsligt festande Nights 
genom att slå upp portama för äkta Vilda 

Västern-action! Vi bjuder på texmex-buffe och alla 
cowgirls/boys får Tequila. Extra billigt i baren! 

Missa aldrig sista 
fredagen i måna

den! 

c s Restaurant BYSIS 19.00-01.00 
Hornsgatan 82. Tel 08/84 59 10 

QX JANUARI 199 7 e 23 
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Vi söker unga bi
och homosexuella 
som vill vara med i 
ett kul teaterprojekt 
under vintern. 
Ring för vidare information: 

BHUS 
08-341105 
RFSL-rådgivningen 
08-736 0219 

Hyr Vans för fjällresan 
konferensen, semestern etc. 

Vi har hyrbilar. Minibussar 
5-15 pers. Personbilar i alla 
storlekar samt 
specialbilar 

BLOMSTER 
HALLEN 

Binder allt och alla 

Birger Jarlsgatan ro8 
te!: o8-rs oo 40 fax : o8-r6 76 oo 

Mån - Lör: o8 - zo Sön: 09 - 17 

Prisledand 
Butik 

Grossist 
1 5 00 m 2 

Vinterläger 
För dig mellan 16·25· 

Helgen den 31 januari till den 

2 februari är det dags igen. Då 

blir det Vinterläger fö r homo- och 

bisexuella tjejer och killar 

mellan 16 och 25. Vi åker från 

Stockholm på fredag kväll och 

kommer tillbaka på söndag kväll. 

Du betalar bara 200:- kronor och 

får tillfäll e att lära känna nya 

vänner, prata om sån t som är 

viktigt och göra kul saker. Båue 

du som har varit på läger förr och 

Ju som är helt ny är varmt 

välkommen! Ring till Karin 
08-736 02 l9,rurmM 
information och anmitlan. 

BJÖRNGAROSGATAN1B 
KÖP HELÅRSKORT 

DEC GER 13 MÅNADERS 
TRÄNING 

TRÄNINGSSTÄLLET 
FÖR 

"Y GAY- KILLAR 

THE MUSCLE ACADEMY GYM 
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DIVOR & DIVANliR 

I~IB~jl UTSTÄLLT 

J 
ust nu pågår utställningen 
"Divor & Divaner" på Dans
museet i Dansens Hus. Här 
får man ta del av en stor sam

ling av Einar Nermans porträtt 
och karikatyrer av kända artister 
och konstnärer. I Sverige är Ner
man kanske mest känd som konst
nären bakom Solstickanpojken, 
men utomlands är det främst hans 
träffsäkra och eleganta karikaty
rer som givit honom ryktbarhet. 
Nerman var till exempel en av de 
få som Greta Garbo gick med att 
sitta modell för och några av dessa 
porträtt finns nu att beskåda på 
Dansmuseet. Här finns även por
trätt av Karl Gerhard, Nurejev, 
Nijinsky och många andra. Ut
ställningen pågår till den 13 april. 

En annan långkörare ärNa
tionalmuseums utställning "Re
turnity". Här finns en stor samling 
vardagsföremål som utmärker sig 
genom sin speciella design. Här 
finns allt från drinkmixrar till 
rakapparater och det är väldigt ro
ligt att se hur mycketjobb som 
lagts ned på att göra föremålen 
både funktionella och vackra. Ut
ställningen pågår till den 2 mars. 

Anna Trobe rg 

l1I!lll BLA ÄNGELN 

D en första~anuari 19.00 vi
sas "Blå Angeln" på Film
huset i Cinematekets re

gi. Ta chansen att se det Regina 
Lund försökte upprepa på teater
scenen i höstas. Den 9 januari 
15.00 visas den även på biograf 
Sture. "De sexuella" är en film 
från 1975 om några homosexuella 
sopåkare som träffar en pojkaktig 
servitris. Joe Dallesandro, War
bols favvoskådis, är med i en av 
rollerna. Den visas den 2/1 och 5/1 
på Sture. I januari visas även "Ca
haret", "Trollkarlen från Oz", "Re
pet", "Carmen" ... Mer info via te
lefon 08-665 1100. IJX 

OSITHI A 
UPPE N 

S ÖDFOND 
e ditt bidrag 

Post iro 

lubbguide 
MÅNDAG 
Up&Down, Sveavägen 36, öppet i restaurangen 18.00-23.00. 
Cafe Familia, Sveavägen 57, cafe öppet 11-21. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-24, "a non-straight experience". 

TJSDAG 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i restaurangen 18.00--23.00. 
Cafe Familia, Sveavägen 57, cafe öppet 11-21 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Up&Down, Sveavägen 36, uteservering 15- 22 och baren öppet 12.00-24.00. 

ONSDAG 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01,08-6547900, medlemsbar. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 08--6433100. Barkväll, mixat. Tjejer medlem
mar i Lash är välkomna. 22.00--02.30. 
R som i ... Gilda, Birger Jarlsg. 24, 23-05 
Baren 2 Lika. Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30--23.50. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer Broman. 
Turbulence, Birger Jarlsg.15, 21-05, technoklubb. 
Cafe Familia, Sveavägen 57, cafe öppet 11-21 

TORSDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01, 08-6547900, medlems bar. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00--03.00. 
Scandale, Gamla Brogatan 46, fetischklubb med Madame Kerstin som ledsa
gerska i Abstrakts lokaler22.00--05.00. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
Barbara, Turbin, Birger Jarlsgatan 15, 22-05. Discomusik 
Cafe Familia, Sveavägen 57, cafe öppet 11-21 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82.(Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gay kväll, BarDJ Christer Broman. Mycket tjejer. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01,08-6547900, medlemsbar. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
G-Klubbe~, Gamla Stans Bryggerier, skeppsbrokajen Tullhus 2, 08--20 20 65. 
21 - 03 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non--straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30--23.50. Kinky Bar har öppet 20.30--01.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. Barkväll på läder klubben. Medlemsklubb. 
Fet Freda, Turbine, Birger Jarlsgatan 15, 21-05. Mixad klubb, bra stämning 
vild musik i två plan. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, 18-05. Mat från 18, klubb från 23. ltr upp Hip Hop 
och R&B, stora golvet Clubclassics. 
Cafe Familia, Sveavägen 57, cafe öppet 11-21. 

LÖRDAG 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. fetischklubben lever vidare med glans 
i Cavern Pubs källarlokaler under värdinnan Leonoras överinseende, 21-03. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00--03.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01, 08-6547900, medlemsbar. 
Cafe Familia, Sveavägen 57, cafe öppet 12-18. 
Just Go A Read, Turbine, Birger Jarlsgatan 15, 21-05. Mixad klubb, Goamusi.k 
i två plan. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxk.ullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky bar har öppet 20.30--01.00. 
Abstrakt, Gamla Brogatan 46. 22.30-05. Mixad klubb som kanske kan bli in
tressant framåt småtimmarna. 
SLM, Wollmar Yxkullsg. 18. Läderbögarnas egen klubb har disco nästan varje 
lördag. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se kalendariet for info om specialkvällar. 

SÖNDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxk.ullsgatan 7, 08-6419443, 18-24 '"Happy Sunday". 
Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Barkväll med extra låga priser. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 08--7430570, restaurang, bar och disco, 
19.00--05.00. Här samlas hornos med vänner från olika klubbvärldar. Suverän 
och billig mat. 40:- entre efter 21.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01,08-6547900, medlems bar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30--23.50. 
Cafe Familia, Sveavägen 57, cafe öppet 12-18. 

KLUBBAR OCH HAK SOM 
KOM96 
Häcktet, Helmer, Pets, Sylversters 
Livingroom, M.A.S.T. Flap Bar, 
Baren Två Lika, Karusell, Inferno, 
Fuse, W.I.G. (på Gossip), The Do
me och The Pleasuredome, Le 
Scandale, Puppy, Bahsans Salong, 
Pink Oyster, Terrace Scandale, 
Turbine, Garage, G på Gamla 
Stans Bryggerier, Cool Summer 
Club, Borelia ... 

KLUBBAR SOM GICK 96 
Helmer, Hus1, Docklands, Delici
ous, Sylversters Livingroom, Oz, 
M.A.S.T. , Inferno, Fuse och W.I.G. 
(på Gossip), The Dome och The 
Pleasuredome, Puppy, Pink Oys
ter, Terrace Scandale, Garage, 
Cool Summer Club, Borelia ... 
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l 
januari firar den lesbiska fe
tischföreningen LASH två år. 
En förening som trots att man 

mött stor uppskattning fortfaran
de möts av misstänksamhet. 

Helen Ribjear, en av grun
darna, berättar för QX att man 
idag har omkring 130 medlemmar 
och att kring 40 personer dyker 
upp vaije sista torsdag i månaden 
då föreningen har sina fester i 
SLM:s lokaler på Söder i Stock
holm. 

- Vi ville skapa en motsvarig
het till SLM för tjejer, berättar He
len om starten. Många lesbiska 
gick hos Kerstin (Hjärter Dam) 
och på SLM:s mixade fester, men 
vill ha egna träffar. 

Trots den smala nischen, en 
lesbisk förening för tjejer med MC 
ochfeller fetischintresse i Stock
holm, är Helene glad över uppslut
ningen under åren. 

-Reaktionerna har varit 
ganska blandade, berättar hon. 
Några har varit skeptiska och sett 
oss som en "pisk och smisk-klubb". 
De verkar förutsätta att LASH är 
usch och fy utan att ens ha besökt 
oss. Andra med specialintresse har 
kanske tyckt att vi är för tama. 

Men trots att klubben inte 
helt accepterats av alla delar av 
den lesbiska scenen, så har det na
turligtvis funnits många positiva 
reaktioner. 

- Uppskattningen man får 
från de som längtat efter en före
ning som LASH gör det roligt att 
fortsätta, säger Helen och berättar 
om glädjen över tjejer som hittar 
varandra och blir tillsammans på 
LASH-kvällarna. 

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

Adress: Box 450 90, 
104 30 Stockholm. 

Föreningen lånar SLM:s loka
ler vilket har både för och nackde
lar. Den uppenbara nackdelen är 
att man inte kan ha sina träffar 
på helgerna. Fördelen är att man 
får mycket stöd och hjälp från de i 
organiserade fetisch-sammanhang 
mer "erfarna" SLM:arna. 

LASH arbetar nu på att bygga 
nätverk med andra lesbiska fe
tisch-klubbar. Hittills har man 
kontakter i Norge och Storbritan
nien och bjuder in nordiska läder
kvinnor till sin två-årsfest. 

Under de två åren har Helene 
sett vissa motsättningar mellan 
MC-tjejerna och LASH-medlem
mar med ett SIM-intresse. 

- Många MC-tjejer är intres
serade av LASH men verkar ha 
svårt för det man inte är intresse
rad av, säger Helene och formule
rar budskapet från LASH: 

- Alla kvinnor är välkomna så 
länge man respekterar andras in
tressen. 

Som i alla läderklubbssam
manhang finns det vissa regler för 
de som vill besöka klubben: dress
coden är dock något vidare än på 
killsidan: Läder, army, gummi, 
jeans naturligtvis men även kor
sett, lack. Femme och butch är lika 
välkomna. Elegant klädsel åt det 
svarta och lite fräckare eller tuffa
re hållet går bra, men inte gympa
dojjor, knytblus, volangkjol etc. 

-Många tror att de inte har 
rätt kläder, men det går utmärkt 
med blå- eller svartajeans och en 
T-shirt, säger Helen. 

Träffarna handlar om social 
gemenskap och att ha kul. Föru
tom baren är det biljard och daris 

som lockar liksom temakvällar 
som handlar om piercing och tatu
ering eller gyttjebrottning - en av 
de mest populära. 

- Bästa festen? 
- Det är flera, säger Helene, 

men själv tycker jag att vår ett
årsfest var bäst hittills. 

- Mest folk? 
- På öppna huset i somras som 

kombinerades med beach-partyt! 
28 januari hålls festen som fi

rar två års läderklubbande för 

stans flator. In planerade vårte
man är tatuering och piercing. 
Skärtorsdagen blir den första då 
det är ledigt dan efter - stora 
festplaner och till Homofestivalen 
blir det öppet hus igen. 

Mer info kan du få sista tors
dagen i månaden på telefon 08-
643 31 00, från 21.00 (dock inte i 
december då det är helgstängt). 
Adressen till LASH är c/o SLM, 
Box 17214, 104 62 Stockholm. 

Jon Voss 

• 

U llliiii[B FLATFANliNE 

V ilket namn vore bättre på 
ett lesbiskt fanzine än 
Amazon? Vrede, lust, styr

ka och mod är några av koppling
arna man onekligen gör till en så
dan kvinna. Detta är också vad 
som förmedlas i denna nya, grati
sutdelade amatörtidning för flator. 
Lite poesi från Skara och Stock
holm, en artikel om feminismens 
framväxt, ett matrecept av Anna
Karin Granberg (!), ett par rik
tigt festliga serier med en gris, gi
raff, flodhäst och rabiat lesbian, 
ett snabbtest och en läsvärd no
vell. Allt i en frisk, upprorisk, ilsk 
och humoristisk amatöranda. Ett 
nytt nummer är redan på gång. 
Varför inte skriva själv? 
Tel: 08- 880 734. Fax: 08- 880 732 

Mian Lodalen 

Tipsa QX 

Fax: 08-720 38 70 

fl 
RFSL-rådgivningen i Stockholm önskar alla ett riktigt gott 1997! 

För unga på väg 
Onsdag 15 januari påbörjas nästa startgrupp. Där kan du som är ung 
träffa andra unga som också är på väg att berätta för andra, eller på väg 
att skaffa kompisar. Inga krav ställs. Vi träffas vid glasdörren på 
Sveavägen 59 kl 19 prick. Varje grupp träffas fyra gånger. Ingen 
anmälan behövs, men om du vill veta mer är du välkommen att ringa, 
Jonas eller Km·in, 08-736 02 19. Välkommen! 

For alla 
Km·atOI"CI" med tystnadsplikt. 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män samt 
rådgivning per telefon. 
• Homo- och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
För tidsbeställning och information ring måndag- torsdag 10.00 -11.00. 
Välkommen! Ann och Johan, 08-736 02 10. 

För unga teaterintresserade 
BHUS och RFSL-rådgivningen har slagit sina påsar ihop för ett nytt 
teaterprojekt. Vi börjar onsdagen den 15 januari kl 18 på BHUS
baracken. Är du intresserad av att uttrycka dig på eller bakom scen, 
eller bara vara med i projektet på annat sätt så hör av dig till BHUS, 
08-34 Il 05, eller RFSL-1·ådgivningen 08-736 02 19. 

För äldre 
Seniorkurator finns på plats på onsdagar mellan klockan ll-13. 
Seniorgruppen fikar på onsdagseftermiddagar på hyllan, RFSL-huset 
l trappa upp. Ring till Nisse, 08-736 02 10. Välkommen! 

För unga som vill hjälpa 
andra unga 
Vi kommer att kunna utbilda ytterligare fjorton tjejer och killar till vår 
stöd- och kompislinje för ungdomar, Linje 59, i februari. Vi behöverdig 
som är bra på att lyssna och känner att du kan vara ett stöd för andra . 
Utbildningen ger dessutom tillfälle till att lära känna andra och själv 
utvecklas. Ring Jonas eller Karin för att få reda på hur du ansöker! 
08-736 02 19. Välkommen! 

För unga som vill lära känna 
andra unga och ha kul! 
Den 31 januari till 2 februari är det vinterläger för dig mellan 16-25! 
Se vidare annons i denna tidning, eller ring Karin 08-736 02 19. 
Välkonunen! 

För dig som går på gymnasiet 
Nu finns en grupp för gaygymnasister! Vi ~örmedlar kontakten till 
gruppen som träffas en gång i veckan. Ring Karin 08-736 02 19. 
Välkommen! 

För killar och män 
Det blir ny Raggkw-s den 15 februari. Under en dag träffas vi och pratar om 
hur vi tar kontakt med varandra. Spännande insikter och åsikter delas. 
Lunch och eftermiddagskaffe ingår. Kostnad 100:- Anmälan lämnas till 
Jonas, som också kan svara på frågor! Välkommen 08-736 02 19. 
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MOBIL 
S K l N E f 
KÖPENHAMN 
l~ i~: l* j~ :J GAYSTUDENTER TAR OVER l LUND 

E fter beslut att lägga ner 
RFSL i Lund har man un
der december successivt av

vecklat verksamheten. Efter av
slutningsfest i mitten av decem
ber har man inte längre några ak
tiviteter alls i lokalen. Nästa möte 
är årsmötet i februari som hålls i 
Malmö. Arbetet med att avveckla 
foreningen har forutom den eko
nomiska biten varit att tömma och 
iordningställa lokalen, att ordna 
for att biblioteket Rosa Rummet 
kan leva vidare i Helsingborg, att 
skolinformation och det hiv-pre
ventiva arbetet läggs över på RF
·SL-Rådgivningen i Malmö och 

att hitta ett sätt for Gaystuden
terna att fortsätta sin verksam
het. 

Kanske finns det en efterfrå
gan på ett RFSL-Malmö/Lund? 
Gaystudenterna kommer att fort
sätta arbeta aktivt gentemot stu
denterna, men kanske kommer 
aktiviteterna se annorlunda ut. 
Tills vidare läggs pub och radio på 
is och på ett planerat kickoff-läger 
kommer man att skissa upp 
Gaystudenternas framtid. Man 
saknar lokal, men har ett hem på 
Internet. Gaystudenterna finns 
att hitta på RFSL-sajten och går 
att nå på gaystudenterna@rfsl.se 

Skagen er sagen - nu i 5 år 

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

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

Capenhagen, s Gay Hotel 

Hotel Windsar 
Fredriksborggade 30 DK-1360 Copenhagen K 

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

Positiva Gruppen Syd 
Föreningen för hivpositiva i södra Sverige 

- Öppet dagligen 
• Trätfar varje vecka 

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

Råd 
stöd 
& behandling 

för dig som är homo- /bisexuell 

RFSL-Rådgivningen i Malmö 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 040-6119950 
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bi (l] 1] HIV-STOD 

S kräddarmästare Herbert 
Gustavson med assistent 
Dom.inik Wagrowski har 

hittat på ett ovanligt sätt att få in 
pengar till kapmen mot aids. Vid 
World Aids Day-galan på 4:an pre
miärvisades en klänning de två 
sytt. Pontus Cederholm, med ar
tistnamnet Bettan, inledde där
med möjligheten att ge bud på 
denna haute couture-kreation. 

Fram till julafton fanns klän
ningen att beskåda i en monter på 
Storan och från och med nyåret 
finns den att se i butik Tyghörnan 
på Södra Förstadsgatan. 

Det är en galaklännning i 
Marlene Dietrich-stil i djupt sma
ragdgrönt tjockt sidentyg med 
ena sidan högt slitsad. Tyget är 
överöst med mängder av gröna och 
guldfargade paljetter. Vackra 
hängen gjorda av glasstavar och 
glaspärlor är placerade över hela 
klänningstyget. Allt påsytt for 
hand vilket bidragit till att den tid 
som lagts ner på att skapa klän
ningen beräknas till upp mot 400 
timmar. 

Nu bjuds klänningen ut till 
auktion. Den som är intresserad 
av den for att bära på galamidda
gar eller vill ha den som konst 
hemma kan ringa in sitt bud på 
telefon 040-66 94 10. Budgivning
en är igång till den 31 januari. Då 
värdet på klänningen beräknas 
till 30 000 kronor, hoppas man nu 
på generösa bud. 

De pengar som kommer in går 
så till Noaks Ark Malmöhus Stöd
fond där det var sjätte vecka delas 
ut ekonomiskt stöd till sjuka och 
deras anhöriga. 

Mer info via Noaks Ark Mal
möhus, 040-611 52 15 

Catarina Ek 

l~!, :J 11 NYlRSRAVE 
Tungt nyårs
party blir det 
på Packhus 11 
på nyårsafton 
fram tilll2.00 
på nyårsdagen. 
Läcker lokal, 
skön musik. In
fo via street 
Dance Records. 

Dag för Dag 
MÅNDAG 
Empire Cafe 11-16. AA Gaygrupp 19-21. Pälsgatan l, Helsingborg. 042-
12 35 32. 
Dare Fosievägen 27,Malmö. s/m-shop & cafe 11-18. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz. 19.30-21.00 

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

ONSDAG 
Empire Cafe 11-16. Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. 
Indigo Pub 21-24. Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18 

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

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

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

SÖNDAG 
Qpido, ungdomscafe på Indigo. Monbijougatan 15. Malmö. 040-611 99 
62. Kaffe & kaka- No Booze. 18-21. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz 20-21. 

TISDAG 24 DECEMBER 
Julaftonspub, Indigo, Monbijoug. 
15, Malmö, 040-611 99 62, 21-24. 
Julpub med julmat, Empire, Pålsg. 
l, Hbg, 042-12 35 32. 19-01. 

ONSDAG 25 DECEMBER 
Pub & X·masparty och DJ Mika, 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 
040-611 99 62. 21-02. 
Disco Nightclub, Empire, Pålsg. l, 
Helsingborg, 042-12 35 32. 23-03. 

TORSDAG 26 DECEMBER 
Blue Christmas bar på Fyran, 
Snapperupsg. 4, Malmö, 040-23 03 
11. 

LÖRDAG 28 DECEMBER 
Monbijou 40 Carat, Indigo Monbi
joug. 15, Malmö. 22-02. 
Fyran, Snapperupsg.4, Mal
mö,040-23 03 11, 23-03. Disco. 

TISDAG 31 DECEMBER 
Nyårsfest, DJ Jonny, Indigo, Mon
bijoug. 15, Malmö. 22-03. 
Preliminärt Nyårsparty, Empire, 
Pålsg. l, Helsingborg, 042-12 35 
32. 23-03 (04). 

ONSDAGl 
Pub "Premier 97", Indigo, Monbi
joug. 15, Malmö. 21-24. 

FREDAG 3 
DJ Mlka, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 040-611 99 62. 22-02. 

LÖRDAG4 
Tjejfest, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 040-611 99 62. 22-02. 
Fyran, Snapperupsg.4, Mal
mö,040-23 03 11, 23-03. Disco. 

SÖNDAGS 
Trettondagsafton Pub, Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 21-24. 

TISDAG 7 
Kulturafton med lngela, Indigo, 
Monbijou. 15, Malmö, 19-22. 

FREDAGlO 
DJ Micke, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 040-611 99 62. 22-02. 
The Temple, Fyran, Snapperup
sg.4, Malmö. 23-03. Houseklubb. 

LÖRDAG 11 
SLM "Lilla baren", Fest "Stora ba
ren", Indigo, Monbijoug. 15, Mal
mö, 040-611 99 62. 22-02. 
Fyran, Snapperupsg.4, Mal
mö,040-23 03 11, 23-03. Disco. 
Disco nightclub, Empire, Pålsg. l, 
Helsingborg, 042-12 35 32. 23-03. 

FREDAG17 
DJ Pracha, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 040-611 99 62. 22-02. 

LÖRDAG18 
Arkiv·X..fest, DJ Jonny, Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö, 22-03. 
Fyran, Snapperupsg.4, Mal
mö,040-23 03 11, 23-03. Disco. 

TISDAG 21 
Kulturaftonskväll med lngela, In
digo, Monbijoug. 15, Malmö. 19-22. 

FREDAG 24 
DJ Jonny, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 040-611 99 62. 22-02. 
The Temple, Fyran, Snapperup
sg.4, Malmö,040-23 03 11, 23-03. 
Houseklubb. 



H-måndag 

IU~$!1BIALEXANDRA ÄR HÄR FOR ATT STANNA 

N 
är nu Homogen tyvärr 
har lagts ned och alla mån
dagar synes alltfor tomma 

kan man faktiskt bara slå över 
till MTV for att få annan homo-tv. 
Efter den stora TRW-haussen 
med kopior över hela världen 
kommer MTVs femte serie med 
en ny ide -ungdomarna ska star
ta eget foretag tillsammans. Hit
tills har bara ett fåtal avsnitt 
sänts och inget riktigt smaskigt 
har hänt forutom den självklara 
homodiskussionen - bögen ifråga 
tar alla motgångar inom gruppen 
som direkt homofobt. På 
http://mtv.com/tubescan/rw5/ hit
tas det mesta med anknytning. 
Sajten är amen"kansk och ligger 
många avsnitt fore oss i Europa. A

lexandra är ingen vanlig 
dragdrottning som iklädd 
peruk mimar till gamla dis

colåtar. Hon har en skolad röst 
som kan bära upp dramatiska bal
lader a la Streisand och det 
långa, vackra håret är riktigt. 

Alexandra heter egentligen 
Magnus Karlberg. Ett omväl
vande och händelserikt liv har for
mat honom till den han är idag. 
Magnus är en självsäker man som 
vet vad han kan och vill. Som 
Alexandra är han en minst lika 
målinriktad kvinna. Redo att er
övra världen. 

Hittills har Alexandra mest 
uppträtt på privata fester och 
bröllop. En gång var uppdragsgi
varen ett manligt fotbollslag. 

-Det gick jättebra. Jag får ett 
annat gensvar när publiken är 
straight - de blir ju så fascinerade. 
Är det en kille eller tjej? Är det 
hon själv som sjunger? 

I slutet av oktober underhöll 
Alexandra på PH-centers tioår
sjubileumsfest, och i samband 
med världsaidsdagen på 4:an i 
Malmö. Succe båda gångerna. 

Det är också i Malmö som 
Magnus Karlberg fortjänar sitt le
vebröd just nu. Han ingår i kören 
till succemusikalen Kristina från 
Duvemåla. Och den trogne TV
tittaren kanske såg honom imite
ra John Denver i säsongspremiä
ren av "Sikta mot stjärnorna" i 
TV 4 tidigare i höst? 

Magnus räknar Stockholm 
som sin hemort, men han har flyt
tat runt mycket genom åren. Han 
växte upp på Lunnevads folk
högskola utanfor Linköping där 
hans foräldrar arbetade. 

Efter nian var Magnus trött 
på skolan. Hästar hade varit hans 
stora intresse sedan tolvårsål
dern, och nu blev de en rädd
ningsplanka. Magnus tävlingsred 
och tränade hästar framgångsrikt 
i många år. Till slut blev han rid
huschef Men allt fick ett abrupt 
slut när hans favorithäst avliva
des på grund av hjärtfel for tio år 
sedan. 

Magnus gjorde ett anlagstest 
på arbetsformedlingen och fick re
da på att han borde ägna sig åt 

LÖRDAG 25 
Monbijou 40 Carat, Indigo, Monbi
joug. 15, 040-611 99 62, Malmö. 
22-02. 
Fyran, Snapperupsg.4, Mal
mö,040-23 03 11, 23-03. Disco. 
Champagne Safaris dragshow, 
Empire, Pålsg. l , Helsingborg, 
042-12 35 32. 23-03. Premiär! 

FREDAG31 
DJ Mlka, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 040-611 99 62. 20-02. 
Pub, Empire, Pålsg. l , Helsing
borg, 042-12 35 32. 22-02. 

något konstnärligt. Sång, musik 
och tea,ter var det självklara valet. 
Han studerade parallellt på 
Ljungskile folkhögskola och Stage 
School i Göteborg där han var 
klasskompis med Jennifer Brown. 

-Under utbildningstiden upp
trädde vi på bland annat stena 
Line-båtarna, olika discon och på 
Liseberg. Jag fick alltid väldigt 
bra publikreaktioner, men lärarna 
tyckte att jag var for egen och att 
jag sjöng fOr vackert. 

En sångpedagog i Göteborg 
rådde Magnus att slå in på den 
klassiska vägen, och så blev det. 
Studier i Vadstena och på Ope
rastudio 67 i Stockholm har for
mat Magnus både lyriska och 
kraftfulla tenorstämma. Men hur 
foddes dåAlexandra? 

-När jag for ett par år sedan 
sjöng i kören på Y stadoperan ha
de ensemblen en fest med natt
klubbstema. Då tog jag tag i en 
tjej som hjälpte mig att handla 
kläder och smink. Jag var livrädd 
när jag skulle upp på scenen och 
trodde att det skulle bli tqtalfel. 
Jag sjöng "Ain't Misbehavin'" och 
de älskade det. 

Senare gick Magnus till final i 
en talangtävling på Mosebacke i 
Stockholm då bland annat Sarah 
Leander-tolkaren Mattias Nils
son satt i juryn. Genom Bahsans 
forsorg kunde sedan Alexandra 
göra stolt premiär på partybåten 
Patricia. 

- Bahsan varnade mig for att 
publiken kunde vara kärv, menjag 
fick ett jätt ebra mottagande, 
skrattar Magnus. 

Just nu letar Magnus Karl
berg efter en lämplig manager och 
skulle gärna sätta upp en egen 
show på exempelvis Mosebacke. 

PärJonasson 

Magnus Karlberg är närmast med 
i ettjuloratorie i Masthuggskyr
kan i Göteborg den 6/1, 18.00. Ju
loratoriet spelas med barockmusik 
där han sjunger Haut-Con tre, det 
vill säga hög falsett sopranstäm
m a. I vår är han med i Ut omjor 
d i ska Barockbolaget s uppsätt
ning av Odysseus i samma stad. 

Efter Consouls fåniga fram
trädande i Homogen (väx upp 
grabbar!) kollade jag in svenska 
Virgins hemsida (http://www.vir
gin.se/). Visserligen fanns lite info 
om Consoul och andra artister, 
menjag tar hellre min tillflykt till 
den stora brittiska sajten http:// 
www.vmg.co.uk/ där man bl a hit
tar Massive Attack, Chemical 
Brothenroch Spice Giris (for 
dem som nu gillar dem). 

Andra virginartister som 
George Michael och Enigma 
finns även de på nätet. George 
har slagit till på stort ånyo och vi-
· sar sig vara fantastiskt bra (om 
inte bättre) unplugged. Bejublad 
och funkig konsert på MTV som 
har visats fyra gånger när denna 
tidning kommer i tryck. En myck
et gedigen sajt med Mr Michael 
finns på http://www.solgate.com/ 
-axatta/gm.html. 

För de Enigma-fans som finns 
därute och sitter på fast lina eller 
dylikt kan det vara intressant att 
kolla in http://www.enigma3. 
co.ukl. En sjuhelsikens multime
dialiknande Java-sajt som dock 
lyckades ta kål på min dator efter 
ett tag. Det blinkar och morfar 
och rör sig konstant i sann kryp
tisk och drömlik Enigma-anda. 
Men det var spännande och se så 
länge det varade. 

,Ja, for den som ska besöka 
New OrleansMardiGras kan 
det vara värt att kolla in 
http://www. gaymardigras.com/ 
där det finns lite allt möjligt om 
den forra festivalen och den kom
mande. För den ressugne är det 
hög tid att ta fram alla attiraljer 
och plasthalsband och rusa iväg 
och beställa biljetter. 

Alla tidigare och den nuva
rande länkspalten i QX med kor
rigerade länkar om de har blivit 
inaktuella eller dylikt finns på 
http:// www.mds.mdh.sel
red94jzg/qx/. Kom gärna med for
slag på bra sajter om ni har dem. 
Surfa lugnt, God Jul och Gott 
Nytt År! 

Jocke 
red94jzg@mds.mdh.se 

Nystartad modellagentur 

AnyMale 

Vi söktr män i alla åldrar och typtr! 
Skicka m ansikrsbild och gärna m ht/.figrmbild till oss. 
&skriv dig själv kort mtd längd, vikt, ögon/hårfärg samt 
å!tkr. Bifoga franktrat svarskuvtrt om du önskar 
bildtrna i mur. 

AnyMaleModds, Hagagacan 54, 113 47 Srockholm 
···- ·-·--·-----·-- --- ----·---------·---------- - ---- - ---·- -··· 

PH-~ 
Stöd och rådgivning 
för homo- och bisexuella män, 
främst med hiv-problematik 

samt deras närstående. 

Kostnadsfria samtal, 
både individuellt och i par. 

08-616 55 00 
Wallmar Yxkullsgatan 25. 3 tr 

Ung, gay 
och hiv+ 

\ftn4'1aor.nsaruoo 08-720 11 64 
gay och hiv+ 

jour dagtid 020-78 44 14 
kontor 08-720 19 60 

SITHIVA GRUPPEN 
l!:t 'finns för din skull .. 

KLARA 
HIV MOTTAGNING 

- G~råd~~ 
givning och test ' 

Mån-Ons 16-20, Fre 12-14 
Surbrunnsg. 64, T- Odenplan 

Anonymt, ingen 
tidsbeställning. 

Tel: 08-720 55 58 

Spec: Urologisk kirurgi, allmän kirurgi 
col -laserkirurgi 

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

MÅNGÅRIGERFARENHET 
PERSONLIGT 

O~ERTAGANDE 

Raino P. Kirkrna 
TANDLÄKARE 

Matts Näsholm 
T ANDHYGIENlST 

tel. 08-202602 
Skottgränd 6 Gamla Stan 

Ans!. till Försäkringkassan 

fii1 Sveriges 
l!fY läkarförbund 

Psykoterapi 
Ta vara på Ditt liv och Dina relationer! 

Skapa ordning i Ditt inre! 
Med psykoterapins hjälp har unga som äldre en möjlighet 

att finna en mening för framtiden . 

Lasse Lindbom 
Leg. psykoterapeut- 25 års erfarenhet 

Tel: 08-641 02 85, kl. 08.00-09.00 

Enskilda och par samt grupp efter överenskommelse 
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MOBIL 
FREDAGEN 24 
Teater Ganymed, Touch, Esperan
toplatsen 7, 19.00. Premiär för Ga
nymeds nya föreställning som är 
Oscar Wildes The Importance of 
BE)_ing Earnest. 

GÖTEBORG 
LORDAGEN 25 
Club Leche, Grands Festvåning, 
Vallgatan 30,031-7113007. Fest 
med lesbiska partyklubben, 21-03 . 

l:.lll:l:J LESBISK LUST 

T
vå år har hunnit sen flat
klubben Leche drog igång. 
Efter en osäker början med 

varierat antal besökare kör man 
nu sista lördagen varje månad. 
Trogna gäster och många medlem
mar tryggar klubbens existens. 
Idag kommer ca 150 tjejer till var
je party. Så var det inte i början. 

-Första gången kom det 26 
personer. Nästa fest var det bara 
fyra. Men vi körde på och gav oss 
inte, säger Katarina Bäckström, 
en av klubbens fyra arrangörer. 

Publiken är och spänner över 
alla åldrar, liksom musiken. En 
manlig dj (oftast) pumpar house 
blandat med toner av äldre år
gång. Den manliga DJ:n är den 
ende killen som släpps in på den
na renodlade lesbiska klubb. 

-Detta är bara för tjejer. Det 
hände någon gång att en kille rå
kade komma in, vilket absolut inte 
gillades av de andra gästerna. Dä
remot är transor välkomna, berät
tar Katarina. 

Och så var det de här med 
namnet, Leche. Det var partygu
run Patrik Flodin som kom med 
förslaget. Vad betyder det? Kolla i 
ordboken eller fråga vid nästa be
sök. 

Mathias Pernhelm 
Nästa fest: 28 dec, Grands 

festvåning, Vallgatan 30, 21-03 

Artiklar för S&M 
kvalite 

ONSDAGEN1 
Touch, Esperantoplatsen 7, 21.00, 
PubkvälL 

FREDAGEN 3 
Touch, Esperantoplatsen 7, kvin
nodsico. 

FREDAGEN 29 
Teater Ganymed, Touch, Esperan
toplatsen 7, 19.00. Ganymeds före
ställning som är Oscar Wildes The 
Importance ofBeing Earnest. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 21.00. 
Manliga strip på RFSL-klubben. 

N u har Lindarw, Flinekman och de övriga drugorna 

lämnat Hamburger Börs där de under det senaste 

året underhållit med After Darks 20-års jubilerande 

show. Men den 29 januari är det nypremiär på showen i 

Göteborg. Då intar Anna Book, Ace of Base, One More 

Time, Henrik Åberg med flera scenen på Rondo där den 

kommer att spelas under våren. 

Till alla Göteborgare som inte varit på besök i stock· 

holm och sett showen säger vi bara: Gå och se den! IJX 

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

Måndagar 
Drop in och tidsbest 
menan 17-19 
Stängt v 52 

~ 
HUVUD~~,_n~ 
ENTRE ~ 

NORRA 
PORTEN 

Tidsbest: 031 -60 34 42 månd 17-19 
GayHälsan Hudkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset 
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Dag för dag 
MÅNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031- 7116151, Ungdoms-cafe 19-22. 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50, 031- 143530. 11-15. 

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

ONSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143530. 11-15 och 18-21. 
Touch, EsperantopL 7, Pub 21-01. 
Guppl, Underbar, Vasagatan 43. Bossanovabarmys i Flodins tappning. 
Öppnar igen· den 7 januari. 

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

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

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

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

[l] U~ ;J!1 DEN PERFEKTA TOSCA 

G iacomo Puccinis "Tosca" 
är den perfekta operan -
den är spännande och tra

gisk, den handlar om kärlek och 
ond bråd död och har musik, som 
är lätt att ta till sig. 

I det revolutionära Rom år 
1800 jagas frihetskämparna av 
den reaktionäre baron Scarpia. 
Konstnären Cavardossi kommer 
i vägen för hans hemliga polis och 
grips för förhör och utsätts för tor
tyr. Hans älskade Floria Tosca 
försöker med alla medel - hon köp
slår även med sin kropp - få ho
nom fri och sticker slutligen kni
ven i den brutale Scarpia,just när 
han tror sig få famna henne. 

Föreställningen bjuder på fan
tastiska sångare, som Ingvar 
Wixells Scarpia, David Cor
mans Cavardossi och den så ly
sande Katarina Dalayman, som 
To s ca. 

Första och sista akterna har 
spänning och djup, men andra ak
ten blir lite lam, ty spelet mellan 

Tosca och Scarpia i denna viktiga 
scen är en aning oengagerat - trots 
att båda sjunger perfekt. men an
nars är det en underbar föreställ
ning, som förtjänar en stor publik. 

Till det goda intrycket bidrar 
scenografin - signerad Lars Öst
bergh. Den är genialt enkel och 
består av en stor bred trappa, som 
fYller scenrummet. Några enkla 
arrangemang antyder en katedral; 
Scarpias palats och Castel San
t'Angelo . Ljuset skapar både 
stämningar och får en betydelse
bärande rolL 

Flotta kostymer av Annsofi 
Nyberg samt körens dramatiskt 
sceniska gestaltning av Micaela 
von Gegerfelt fullbordar intryck
et av en lyckad Tosca. Opera är ett 
allkonstverk, där alla ingredienser 
måste klaffa för att ge ett fullödigt 
resultat. För den entusiastiska 
publiken första premiärkvällen 
var det uppenbart att resultatet 
var ]ust det. 

Nils Weijdegård 



Carsten Nagel, dansk författare, skådespelare, psykolog och debattör har nyligen släppt boken Lejerne. 

Lugn får vi i graven! 
Det var 1976 "Som man( d) behager" med ett slag bröt igenom 
mediamuren och gjorde den då 19-årige Carsten Nagel 
världsberömd i Danmark. Flera böcker, nu senast "Lejerne", 
följde under stor mediabevakning. Var detta självbiografi eller 
fiktion? I slutet av 70-talet och genom hela BO-talet blev 
Carsten N ag el lite av en myt. Författarskapet närmast 
exploderade med närbilder av ett starkt lustbetonat bohemliv 
upplevt av bögar och kvinnor- ofta med kritiska och 
föraktfulla sidoblickar mot den etablerade mansvärlden. 
Nagel synliggjorde bögarna på ett nytt, offensivt sätt. 

Text och bild: Stephen Freiheit 

töver böckerna var han en ivrig delta
gare i den offentliga debatten, med es
säer, krönikor och det han själv kallade 
"novelliska ego-trippar" i danska tid
ningar som Politiken, Ekstra Bladet 
och Information. Han skrev "nattbok" 
hem från New York, medan stan ännu 
var okänd mark for de flesta skandina
ver. Från Rom rapporterade han om 
"terrorism och transvestism". Och 
plötsligt kunde man uppleva hur han 
demonstrerade utanfor Evin-fangelset 
i Teheran, där "homosexuella forbryta
re"vruje morgon avrättades av funda-

Många beundrade honom - andra stod inte ut. Recensio
nerna sökte fånga den säregna talangen med begrepp som 
"Bögarnas Henry Miller" och "N ordens Jean Gene t". Andra, 
som fått nog av honom, kallade honom bland annat "marsi
pankille" och "medialuder". 

1987 gick hans skådespel "D!ildsforelsket", ett stycke po
etisk dramatik om kärlek och dödliga sjukdomar, aids och 
cancer. Nagel spelade tillsammans med Henrik Hagensen 
och den ny avlidna hovskådespelerskan Guri Richter. Skå
despelet sågs av mer än 10 000 människor och forde ännu 

en nyans till bilden av N a gel. 1989 blev Carsten Nagel fär
dig som psykolog vid K!ilben
havns Universitet och böljar 
så arbeta som klinisk pysko
log. 

Själv säger den i år 40-åri
ge Carsten Nagel att han hela 
tiden -som många av sina lit
terära figurer- bara arbetat 
med att bli sig själv. 
- Hur får du ihop författa
ren, skådespelaren och 
psykologen? 

-Utmärkt, tack. Det är ju 
forfattaren och psykologen 
som arbetsmässigt sett har 
huvudrollen. skådespelaren 
ligger i dvala just nu. Det är i 
övrigt arbeten som hänger 
samman tycker jag. De rör al
la tanke- och känslomässig 
verksamhet, det vill säga . 
människor. Skillnaderna är att forfattaren skapar dem, me
dan psykologen tolkar dem eller hjälper dem med att över
sätta och omformulera sig själva. Skådespelaren tolkar och 

skapar utifrån det färdiga materialet. 
-Vad är grundtemat i ditt författarskap? 

-Dels är det frågan om frihet, frihet att verkligen vara 
sig själv. Det är något vruje människa måste tillkämpa sig 
via såväl inre som yttre kamp. Ju mer man skiljer sig från 
normen, desto hårdare blir kampen. Arbetet for att bli eller 
vara sig själv, till exempel som bög eller lesbisk med en indi
viduell personlighet, forutsätter därfor både forutsättningar 
och mod... I mina egna forsök att bli mig själv, bar jag allt 
som oftast sökt hjälp i fantasin. Där har jag funnit ammuni
tion till alla möjliga och omöjliga uppgörelser med konven
tion och vanföreställningar, vilket nog återspeglas i mina 
böcker. Ett annat grundtema är "kär leksbudska pet" som 
tillsammans med underströmmar av erotik och åttrå ofta är 
drivkraften i mina berättelser. "Allt annat än kärlek är for
spilld tid", heter det i en av mina romaner. 
- Vad handlar din nya roman om? 

- Om tre människor i Köpenhamn i slutet av 90-talet. 
Två unga människor, Janus och Vivi, bor i en lägenhet hos 
den gamle kosmopoliten, Valborg. Bakom historiens yttre 
forlopp handlar nog romanen om de tre människornas kamp 
for att leva, älska och dö som dem de egentligen är. Och bo
ken tematiserar frågor om ifall det överhuvudtaget är möj
ligt att vara eller bli sig själv i en tid då allting, inklusive 
erotiken, flyter. Janus är for övrigt bög. Vivi är märmast 
straight ... menjag tror inte hon skulle säga nej till en kvin
na, hon är bara i gång med så mycket annat i boken. 

- Du berör en rad aktuella debattämnen i roma
nen. En av dem är diskussionen om homosexualitet 
och genetik. Hur ser du på den diskussionen? 

- Jag tycker det finns något tidstypiskt med att männi
skor reduceras till biologi. Vi får inte glömma, att även när 
vetenskapen framstår som mycket avancerad och nyskapan
de, kan den bygga på mycket konservativa grunder och vara 
oerhört primitiv . 

... Som om homosexuella utgjorde en färdigpaketerad 
massa och som om sexualiteten var stillastående istället for 
ett dynamiskt spänningsfält. Vad blir då nästa steg? Gener 
for socialister? Men, don't worry,jag är faktiskt ganska sä
ker på att homosexualiteten har kommit for att stanna. 

- Begäret upptar en stor del av både ditt författar
skap och många av vår tids filmer. Kan det inte bli 
för mycket? 

-Man kan säga att det får for mycket plats på ett sätt 
det inte förtjänar. Detta hänger samman med att vi lever i 
en sexualiserad tidsålder och kultur, där sex genomström
mar allt, men samtidigt ses som något exklusivt, något lös
gjort med ett eget värde. På det sättet riskerar Sex att bli en 
ny slags Gud. Faran med den stora mediacirkusen är att 
erotiken och begäret riskerar att förlora sin karaktär av att 
var en fristad- så blir det inte ett spår kul längre. Vi riske
rar tvärt om att dränka sexualiteten genom att kräva mer 
av den än den kan leva upp till. 

- Det finns sekvenser i din bok som får mig att 
tänka på om det är fiktion eller självbiografi? 

-Det är en roman, det är fiktion. Men självklart fiktion 
uttänkt och skrivet av mig, så ... Jag tycker faktiskt att det 
är vansinnigt att splittra upp litteraturen i fiktion och icke
fiktion. "Fiktion" kan bli en bra eller en dålig distans, men 
också ett dumt sätt att lägga en dimridå eller brist på mod. 
Författare skall våga riskera något och om de är bra kan de 
med lika stor giltighet skriva "han" som "jag". 

Både den kvinnliga huvudpersonen, Vi vi och Ja
nus är framställda som mycket rastlösa och oroliga 
typer. Varför? 

-Det är så jag upplever tiden och människorna, ambi
valenta och rastlöst sökande, alltid i rörelse. Kalla det bara 
oro om du vill. Mina personer är, kanske utan att ha tänkt 
över det, igång med att bli sig själv, i en kultur där inget 
längre ligger fast och mycket är på väg att mista sin tidigare 
betydelse. Det stora temat for det 20:e århundradets fin de 
siecle handlar om forhållandet mellan frihet och identitet. 
Friheten och identiteten ingår i ett symbiotiskt for hållande. 
Friheten är avhängig alla de unika uttrycken for mänskligt 
liv, alla dess olikheter, som den måste forhålla sig aktiv och 
inkluderande till. I annat fall mister den allt och degenere

ras till den pseudo-frihet som i hög 
grad karaktäriserar de skandinavis
ka länderna. Den blir till likgiltig
het. Med identiteten fårhåller det sig 
så, inte minst i subkulturerna, att 
ägnar vi oss inte nog åt den, så kan 
vi inte längre forstå Shakespeare 
när han talar om "att vara eller inte 
vara" - for då är vi ingen. Vi skall 
ständigt skjuta fram bröstet och flag
ga med vilka vi är, flagga med oss 
själva - på vårt eget sätt. Att place
rar sig i en frontlinje är naturligtvis 
vare sig fredligt eller speciellt kul. 
Men i sin yttersta konsekvens är 
fred bara ett tillstånd utan utveck
ling. Något som är oförenligt med att 
vara människa- i alla fall med att 
vara i levande livet! l detta sam
manhang tycker jag faktiskt inte att 
fred är något att sträva efter. Gärna 

en viss balans och flexibilitet i forhållande till de utmaning
ar vi alltid kommer möta, men ett utslätat lugn, en total 
fred? Nej tack. Lugn får vi i graven. 
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STOCKHOLM 
36-årig tjej söker tjej/vänner mel
lan 30 och 40 år. Intressen: musik, 
foto, hundar. Endast seriösa svar. 
Är trött på uteliv, trivs bäst hem
ma. Om ni gillar uteliv och en 
massa alkohol ska ni inte skriva. 
9701-201 

30-talist söker varm kvinna (el. 
man) att åldras med. Intr. littera
tur, musik, djur, natur, enkel mat
lagning. Ej alk. rök. el. nattsudd. 
Är diskusionslyst. men saknar 
umgänge. Har tre innekatter och 
körkort, men ej bil. 
9701-202 

DEAR FRIENDS 
I am a lesbian from the Ukraine, 
22 years old, 164 cm, 48 kg. My na
me is Oxana and I'm a fashion de
signer of avant-garde erotica, weil 
educated with blue eyes and 
brown hair. I like ravelling, refined 
music and dancing the plastic 
dance. I want to give all my loving 
and warmth only to a dearly loved 
one which I haven't found yet. I 
hope she will be older and more 
experienced than me. I' m waiting 
for you, dear. Kiss! 
9701-203 

VÄSTSVERIGE 
Fräsch tjej söker likasinnad. Jag 

SA HÄR ANNONSERAR DU l QX: 
Fyll i annonstexten på kupongen in
till. Prenumeranter på QXannonserar 
gratis - for övriga annonsörer publice
ras texten när vi erhållit full betal
ning. Markera på kupongen under vil
ken rubrik du vill annonsera. 
Redaktionen forbehåller sig rätten att 
neka annonser. Vi forbehåller oss ock
så rätten att stryka text.Vi tar in en 
annons per annonsör och rubrik. 
När du tär svar- svara på alla brev du 
får. Om du inte är intresserad - skriv 
och tala om det! Då blir alla gladare. 

DU SOM PRENUMERERAR 
ANNONSERAR GRATIS - DOCK 

BEGRÄNSAS PRENUMERAN
TERNAS ANNONSER TILL 50 

ORD. UTÖVER 50 ORD BETALAR 
PRENUMERANTER 
VANLIGA PRISER. 

SA HÄR SVARAR DU: 
l. Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet med annonsnumret. 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken for 2 x det nuvarande por
tot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBS-TVÅ PORTON PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med dina 
svar och lösa frimärken till: QX, Box 
17 218, 104 62 Stockbolm. 
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är 40 år med många intressen. 
Svara gärna med foto. 
9701-204 

I två års tid har jag längtansfullt 
funderat; hur blir mitt liv med 
barn och med vem vill jag ha det? 
Jag är en 32-årig man som lever 
ett skönt liv i stockholmstrakten. 
Söker en trygg, nyfiken och "tjejig" 
kvinna som också längtar. Svara! 
9701-401 

BS kille, 35 år, skild med fyra små 
barn och fyra hundar, katt samt 
fåglar önskar hyra hus på landet i 
Östergötland med omnejd, 3-5 rok, 
max hyra 5 000:-. Jag är snäll, är
lig och ordingsam, utan arbete 
men hat borgenär. 
9701-601 

GÖTEBORG 
Vill du hyra rum i min lägenhet? 
4:an ligger vid Wieselgrensplatsen 
på Hisingen. 10 min bussresa till 
centrum. Ring 0708-691410 eller 
skriv. 
9701-602 

t1 il~] j i l 
EKONOMI, SKOGSTEKNIK 
45-årig man söker arbete i stock-

holmstrakten som skogstekniker 
inom något skogsföretag eller ett 
lantbruksföretag med skog. Har 
erfarenhet av redovisning och de
klarationer för egen företagare, så 
arbete på en redovisningsfirma 
kan vara av intresse eller något 
annat företag med liknande arbet
suppgifter. 
9701-801 

rli1:1:1 ~ iJ 
SKÅNE/HELA LANDET 
Trevlig, mysig, 30-årig kille sak
nar en seriös, kramgo kille att ha 
kul med och längta efter etc. Ty
värr hiv+. Omtanke är gulligt. 
9701-01 

GÖTEBORG 
Hs kille, 46 år, 185/86 och förtids
pensionär söker en gosig kille som 
likt jag behöver hjälp med att fylla 
sin tillvaro med omtanke och inne
håll. 
9701-02 

MÄLARDALEN 
Här finns jag, kanske också du. 
Jag är manlig, akademiker och 37 
år med humanistiska intressen 
som böcker, konst, bio etc. men 
även antikviteter, vänner och 
utekvällar m . m. Trivs i sta'n men 
även på landet. Gemensamma in
tressen? Svara då! 
9701-03 

VÄSTSVERIGE 
Nästan nyutkommen 18-åring, 
170 cm, smal, hyfsat utseende sö
ker dig under 30. Förhållande? Är
lighet, friskhet, renlighet = själv
klart! Foto ett plus. Svara även 
från övriga Sverige. 
9701-04 

ABC- OMRÅDET 
Smärt, medelålders man söker se
riös vän för framtida relation. Du 
är mellan 45-60, gärna kraftig, har 

möjlighet och verkligt intresse för 
en tvåsam gemenskap. 
9701-05 

SMÅLAND 
Ensam, kall vinter-vill du också 
slippa detta? Är en 40-årig, glad
lynt kille. Gillar att gå ut och ta en 
öl, se en film eller ta det l ungt med 
dig. Hör av dig så får du veta mer, 
gärna med foto och tel.nr. Alla får 
svar. 
9701-06 

Yngre kille under 25 sökes av 37-
årig kille. Jag är maskulin, ung
domlig, diskret, renlig och frisk av 
mig. Du får vara svenskfödd eller 
utländsk (Asien). Är också intres
serad av vänskap om det faller sig 
in. Du behöver inte vara välut
rustad eller erfaren. Det gör inget 
om du är mullig eller blyg, det vik
tiga är ärlighet och att du vågar 
vara dig själv. Svar med foto en 
fördel, men inget krav. 
9701-07 

Omtänksam, blyg, normal till ut
seende och sätt kille/man på 40 
som ibland känner sig ensam sö
ker annan kille i samma situation. 
Ålder och nationalitet utan bety
delse. Tycker bland mycket annat 
om resor, naturen, kamratskap, 
trohet, bio, att prata och musik. 
9701-08 

LÄRARE 
49-årig, manlig, vältrimmad lära
re söker dito i Stockholm eller 
Småland. Vore trevligt att vara le
diga samtidigt. Du som inte är lä
rare men har kulturella eller hor
tikulturella intressen är också väl
kommen med ditt svar. 
9701-09 

SÖDRA SVERIGE 
Söker en maskulin pojkvän 20-40. 
Du ska gilla livet på landet/sta'n, 
fördel om du sportar, vara trygg, 

IA:r;o~k;p;.~ ;;e;,,;,;;.,;;r ~.;n;r;; ;ati;.- - -- - - - -- - - - - - - - -- - - , 
l D Vänner D Över gränser D Säljer D Organisationer Sänd annonstexten till: 
l D Väninnor D Arbete D Köper D Meddelanden QX, Box 17218, 
l D Bl D Bostad D Bytes D Övrigt 104 62 Stockholm. 

l 
l 
l 
Text: 

1
Namn: 

f Adress: 

E-mall: qx@bahnhof.se 

D Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis. 

D Jag vill börja prenumerera på 
QX. 240:- för 12 nummer (Inom 
Sverige). 
Därmed annonserar jag gratis. 

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

Antal ord ...••.••••••• 

Summa .......•......•• 

Postgiro: 15 2417-2, Polcop 
IPostadress: AB/QX. 

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

HETASTE 
GAYDATEN 

Malmö. 9:60 Kr/min. 

Karlstad 
Kalmar 0712-67462 

0712-67463 
Teledigit, Box 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 

ärlig och söka en partner för fram
tiden, samt vara djurintresserad. 
Finnes; en kille, 32/185/76, sandre, 
ljusblå ögon, fräsch med bra utse
ende, grabbaktig, gymtränar en 
del, jobbar mycket, bor både på 
landet och i sta'n. Seriösa svar! 
9701-10 

MELLANSVERIGE 
Jag är en äldre man som söker 
vänner i alla åldrar för trevlig 
samvaro och förhållande om vi 
trivs tillsammans. Är positiv och 
försöker göra livet glatt. Du som 
känner för detta, hör av dig. 
9701-11 

NORRA STORSTOCKHOLM 
Jag, 40 år, föredrar lugna hem
makvällar framför uteliv, vilket 
inte betyder att jag inte går ut och 
roar mig, men om så sker föredrar 
jag konserter, bio och teater, även 
restaurantbesök 
på tu man hand. Du, 25-45 år som 
kan släppa loss mina hämningar, 
inga hårda tag utan l ungt och fint. 
Utifrån det får vi se vad som hän
der. Du får gärna vara träning
sintresserad som jag. 
9701-12 

STOCKHOLM 
Hur du ser ut-svart, vit, eller grön, 
latinare, afrikan eller ursvensk 
saknar betydelse bara vi trivs till
sammans. Jag är 171142, ungdom
lig, öm och trogen med ganska all
männa intressen-natur, hem
makvällar, resor, restaurant/pub
besök m.m. Du är yngre än jag, 
uppriktig, varm och ärlig. Berätta 
mer om dig själv. 
9701-13 

Uppskattar du naturen lika myck
et som krogen? Bra! Att träna och 
hålla kroppen i trim, resa och um
gås med vänner? Ännu bättre! Är 
du en HS-kille som vill satsa om 
kemin stämmer? Toppen! Då 
kanske du och jag, en 185 cm, ljus, 
fräsh & vältränad, 35-årig kille 
kan ta kontakt. 
9701-14 

STOCKHOLM/SYD 
Söker dig, seriösa kille som gillar 
både att göra en pubrunda liksom 
promenader i Stockholms vackra 
omgivningar. Jag, kille, 36/171/64 
tror på vad man kan uppleva till
sammans-kanske greklandsse
mester? 
9701-15 

GÄSTRIKL./HELA LANDET 
Invandrarkille sökes! Reko, ärlig, 
gärna hårig som tror på ett varak
tigt förhållande. Jag är en man på 
40 år, 179 cm lång med allmänna 
intressen. Svara gärna med ett fo
to. Jag väntar och hoppas! 
9701-16 

Lång, charmig, attraktiv, masku
lin man runt 30 med både hjärta 
och hjärna söker mannen med 
stort M som kan matcha mig. Jag 
håller mig gärna i form, vistas 

Tala anonymt: 

Göteborg SUnd&vall 
0712-10.445 He1slngborg 1/IU.'•.&U.'t'tlll 

0712-10.447 
4420, /klmö. 4:55 Kr!min. 
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gärna i naturen och uppskattar 
både lugna hemmakvällar och hål
ligång. Jag bor i södra Sverige. 
Din ålder 25.35. Hör av dig! 
9701-17 

SÖDRA NORRLAND 
Jag söker en yngre, snäll och rar 
kille för varm och trygg vänskap 
med sköna träffar. Bor mellan Sö
derhamn-Edsbyn. Är seriös, dis
kret, välvårdad, lång/smal, domi
nant kille i yngre medelåldern. 
Gillar friluftsliv, resor, musik, film. 
Är ungdomligt charmig. Gillar 
jeans. Vanlig kille. Du garanteras 
svar. Gärna foto. 
9701-18 

POJKVÄN EL VÄN? 
Det är frågan! Svara så besvaras 
den! (Gärna fotosv ar.) Vi båda 
runt 30-års strecket och helt van
liga gaykillar med våra fel och 
brister, men riktiga charmknuttar 
med ett hjärta av känslor istället 
för stål. Vi båda uppskattar mys 
som bus i halmen. Vi tror också på 
varandra 
9701-19 

21-årig stockholmskille, 185 cm, 
71 kg, smal, söt söker kille i åldern 
15-23 år, smal, söt för förhållande 
om tycke uppstår. Skicka helst 
med foto. 
9701-20 

Skånepåg, 37 år, 177/76, mellan
blond med fördelaktigt utseene sö
ker killar under 40 år att ha my
sigt med. Du får gärna vara något 
mullig. Jag längtar efter dig. Alla 
får svar. 
9701-21 

STHLM/HELA LANDET 
Jag är en kille på 26 år, söker en 
kille på 18-27 för djupare vän
skap, ev. ett förhållande om det 
känns rätt för båda. Intressen: 
musik, teater, bio, resor m.m. Sva
ra gärna med telefonnr. och ev. fo
to, ej krav. Kram! 
9 701-22 

Riv-positiv stockholmskille söker 
nya vänner med andliga och 
konstnärliga intressen för nya vä
gar. 
9701-23 

HELA LANDET 
Trevlig, normal och omtänksam 
kille/man på 40 som ibland kän
ner sig ensam söker annan kille i 
samma situation. Ålder och natio
nalitet betydelselösa. Tycker bl. a. 
om resor, natur, bio och att prata 
om musik. Gärna mer än bara 
vänner-vi får se. 
9701-24 

41-årig, smal man i Skåne, god
hjärtad, ärlig och positiv tilllivet 
söker man för sexuella upplevel
ser och kanske mera. Gillar allt 
och är ej åldersfixerad. 
9701-25 

KOMPISAR l STHLM ... 
vill jag ha. Är 31 år, ser hygglig ut 
men är blyg. Någonstans där ute 
ko=er vi att hitta den rätte. Fo
tosvar prioriteras. 
9701-26 

HÄLSINGLAND 
Jag är en vanlig kille, 45/181/82, 

mörk som gillar djur, natur och är 
allätare av musik. Söker dig, mysi
ga och trevliga kille mellan 20 och 
40 år i närliggande område. Hör 
av dig! 
9701-27 

GÖTEBORG 
Passiv, HS-kille i Göteborg, 
34/180/80, blond, frisk, maskulin, 
tränad, gillar bl.a. tuffa tag, roll
spel, mysa m.m. Har ej skägg el. 
mustasch. Söker aktiva, tränade 
killar, ca. 18-27 år, ej skägg el. mu
stasch. Önskar svar från svenskar 
och invandrare. 
9701-28 

VINTERBILD l GBG 
Vandra i kallt vinterlandskap
hem- tänder stearinljus-varm cho
klad-kryper upp i soffan-jag tar av 
dig strumporna-värmer dina kalla 
fötter med läppar & tunga-vi nju
ter tillsammans. Vill du veta mer? 
Svara! Jag=lång & mörk, fräsh & 
maskulin grabb. Oerfaren på kil
lar, men nyfiken. Mitt första kill
försök. Fotosvar! 
9701-29 

Iransk grabb, 28 år i Stockholm, 
ser mycket yngre och bra ut. Söker 
iransk el. invandrarkille för vän
skap och mer. Du är smal, ärlig, 
lugn, diskret, ser bra ut, ej fjollig 
och går aldrig på bögställen. Gillar 
du musik, resor, böcker, kompisar, 
datorer, Internet och att plugga 
har vi mycket gemansamt. 
9701-30 

STOCKHOLM 
24-årig, gladlynt sportdykare sö
ker snygg kille för seriöst förhål
lande. Har många intressen, dock 
inte teknik. Du bör vara maskulin 
i ditt sätt och ha humor, men även 
känsla för romantik. Din ålder är 
19-30. Jag, en maskulin romanti
ker med mycket humor saknar nå
gon att dela tillvaron med. Foto
svar. 
9701-31 

N:A UPPL/HELA LANDET 

s expartner sökes av student, 
25/168/60. Du har kanske ett fast 
förhållande, är gift eller har helt 
enkelt inte tid med ett förhållan
de. Du är under 30 och tycker om 
att vårda din kropp. Vi är varand
ra trogna. Även vänner sökes. 
Svara gärna med foto. Alla får 
svar. 
9 701-32 

STOCKHOLM 
55-årig kille söker en kille under 
25 som vill bli omhändertagen 
skönt. Bor ostört i city, har en del 
p-videos. Så gillar du en ärlig, 
snäll, äldre kille så hör av dig 
snart. Söker även en pensionär, 
65-7 5 år som kan ta hand om mig 
på fina, sköna sätt. Är själv 
172/75/14 och kortväxt, liksom du. 
Hej! 
9701-33 

Glad, charmig kille med kåta ögon 
enl. hörsägen, 33 år, 180 cm, bor 
norr om Stockholm, passiv i säng
en. Söker snygga-välväxta killar, 
30-35 år, blonda el. mörka, gärna 
långa killar. Vill gärna prova med 
två killar samtidigt. Helst foto. 
9701-34 

38-årig, hiv+ kille söker någon i 

ON~ 2 ON~ 
712-
~ l l l 

Ring vår One 2 One-tjänst där datan slumpvis ko pplar inop dig med en 

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

så trycker du bara O på din telefon! 

På ett nytt och spännande sätt kan du finna en ny vän 

eller en partner, eller bara få en trevlig pratstund. 

Send nieg straks Blue Max Entertainment kiubblilm til utrolige intro. 
pris Kr.99,75,- inklusive porto og eksp. gebyr. Siden får jeg som nytt 
medlem hver måne d automatisk tilsendt en helt ny klubbfilm i samme 
kategori til spesia l pris Kr.1 85,- alt in kl. Det er ingen kji!Jpetvang. Hvis 
du 0nsker å avbestille neste film eller melde deg ut, skal du bare gi 
oss beskjed. Ring telelon (+47) 22 17 11 27 for mere informasjon, 
mandag - fredag 9"' - 13"' (ellers auto .tel.svarer).Send 
kupan t il : Blue Max Entertainment, P b 950 Sentrum, N-01 04, Oslo 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Signatur: 
Jeg er over 18 år. 

CHRIS' FILMS 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DKR 98.-

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

ENGELSBORGVEJ , l 
DK - 2800 LYNGBY DANMARK 

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

NTC, Box 23056 

114 35 Stockholm 

UTHYRNING 
IWVOit 

Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

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

Tel. 08·643 79 50 

LI"E 
COMPLETELY 

UNRESTRICTED 
CHATWITH 

HOTGAYGUYS 
AROUND 

THE WORLD 
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VENHÄLSANs MOTTAGNING 
PÅ SÖDERSJUKHUSET 

söker 
Bitr. Avdelningsföreståndare 

heltid, tillsvidare ref.nr N SÖS /96 l 01099 

Venhälsan är Sveriges näst största Hiv - mottagning 
och den enda som huvudsakligen vänder sig till män 
som har sex med män. 

Arbetsuppgifter: sedvanligt mottagningsarbete som 
provtagning, telefonrådgivning etc, arbetsledning 
samt ersätta chefssjuksköterskan vid dennes frånvaro. 

Kvalifikationer: Leg. sjuksköterska med adekvat 
vidarutbildning och arbetsledarutbildning samt 
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Stor vikt 
läggs vid personlig mognad och lämplighet samt 
samarbetsförmåga. Förtogenhet med den 
homosexuella kulturen. 
Vi ser gärna manliga söliaiufel 

Din skriftli.ga ansökan med löneanspråk märkt med 
ref.nr N SOS l 96 l O l 099 skall senast 1997 O l l O 
vara inkommen till Södersjukhuset, H - flygeln 6 trp 
Kicki Taavo-Dickman, 118 83 Stockholm. 

Kille i 40-årsåldern hyr ut en stort rum i stor 
etagelägenhet på 120 K vm, utsikt över Södermalrn. Den 
ligger i hammarbyhöjden, 5 minuter från T-Centralen. 
Kabel-TV, hemförsäkring, el, tvänstuga. 
2224 

VÄNNER 
Hej, jag är en kille i 30-årsåldem och jag bor i GBG. 
jag är blond, 180 väger ca 78-80. jag skulle vilja träffa 
en man i närheten av Göteborg, men det går lika bra 
med hela landet. Jag tänder på maskulina, lite 
dominanta, aktiva, välutrustade killar. Stor fördel om du 
vore en invandrarkille. Jag saknar någon an ha det 
trevligt med. Men alla som känner sig träffade hör av er. 
2226 

Hej- jag är en 32-årig kille. Jag är ca 180 läng, 
normalbyggd, mörkblond med gröna ögon. Jag har 
intressen som hundar, naturen, matlagning, an gå på bio, 
an gå på teater mm. Söker men man på ca 30-40 år med 
liknande intressen. Hör av dig. 
2227 

Jag är en 18-årig kille fr.l.n Uppsala som är 182, kort 
mörkt hår, blå/gröna ögon, smal ser bra ut, ganska söt. 
Söker en kille mellan 18-25 ca, som om vi passar bra i 
ihop, för en fast förhållande. Det är bara an höra av dig . 
2230 

Hejsan jag är en kille på 28 år, 177 läng och rän slank. 
Vill gärna ha kontakt med en annan kille 30-45 år från 
Malmöregionen. 
2232 
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Hejsan vi är en killpar i Stockholm, jag 32 min kille 35. 
Jag är 182/70 han är 192190, blond snygga och frä cha 
båda två. Vi skulle gärna vilja komma i kontal.'t med en 
eller flera killar för an se vad vi kan göra tillsammans. 
Både aktiva och passiva och gärna muskulösa, snygga 
killar skulle det vara I.:ul an träffa. Bara du är snygg, 
mysig och trevlig tror jag vi kan fä det skönt 
tillsammans. Hör av dig. 
2234 

24-årig kille i Stockholm söker andra killar mellan 20-
30 år. Jag är vältränad och det hoppas jag an du också 
är. Ser ganska bra ut. Hör av dig. 
2235 

28-.årig kille i Stockholm med bra utseende rän så 
vältränad, söker en välbyggd aktiv kille/man eller killpar 
för spännande träffar. 
2239 

Hejsan jag är en 34-årig kille från Malmö. Jag gillar 
läder och jag söker en master mellan 30-40 år för träff. 
Gillar det mesta inom läder. Ha det bra, hej då. 
2242 

Hej jag är en snygg kille från Helsing borg, jag är 24 år, 
176 lång, blå ögon, mellanblont hår. Jag tycker om an 
festa, mysiga hemmakvällar, natur och styrketräning. 
Jag söker en snygg kille både invändigt och utvändigt, 
mellan 23-35 år för först och främst vänskap. ömhet och 
omtänksamhet, eventuellt förhållande. Inga one night 
stands. Du skall bo i Skllne- ring mig, hej. 
2243 

Kille straX söder om Stockholm söker kontakt med 
killar som gillar läder och tuffa tag. Jag är ganska 
passiv jag är intresserad av an både träffas och snacka 
per telefon. 
2246 

Hejsan jag är en 21-årig kille i Stockholm och jag söker 
en muskulös kille i Stockholm som är hälsomedveten 
och sporta mycket. Du skall hjälpa mig med an komma 
igång med träning, motionsträning, gå på gym, simma 
och med an få rän kost. Gärna under dominanta former. 
2247 

Hej jag är en 25-årig kille från centrala Stockholm. Ser 
bra ut, tränad, mörkhårig, 186 hög och jag söker andra 
killar mellan 20-30 för trevliga träffar. 
2248 

Stockholm och s. Dalarna. Passiv 40-åring, ser yngre ut, 
172, smal, gillar läder/ gummi/ uniform/ arbets-kläder/ 
lera/ olja/BD. Om du Herre har samma intressen, kanske 
är lång, större än jag ... ärligheten vara längst så jag 
hoppas på seriösa svar. Andra intressen är antikviteter. 
2249 

Hej -jag är en utländsk kille på 40 år. 168 lång, smal, 
bruna ögon, önskar träffa en kille under 25 år. Jag bor 
söder om Stockholm. Hej då. 
2259 

Hej -jag är en söt liten kille från mellansverige, 174/65, 
blåa ögon och ljust hår. Jag söker en kille mellan 18-25 
år från mellansverige/Stockholm. Gärna balendansare, 
eftersom jag själv varit dansare. Hör av dig, hej. 

2261 

samma situation for skön sex. Jag 
gillar det mesta som sug, slick och 
knull. Bor i Stockholm, är 182 cm, 
89 kg, ljus. Gärna svar från femi
nin kille i. tjejkläder. 
9701-35 

STOCKHOLM 
Maskulin, fräsch kille, 39/ 183/ 79/ 
20, hi v+ söker passiva och aktiva 
killar mellan 25 och 40 år, gärna 
välutrustade, men inget måste, for 
sexträffar. 
9701-36 

Jag söker en smal, söt, ung, kåt, 
tonårskille. Jag är en snäll, kåt, 
trevlig ungdomlig, smal, 35-årig 
kille som älskar unga tonårskillar. 
Våga svara. Jag vågade ju annon
sera. Skicka foto så får du ett av 

STORA GRABBAR ... 
ska det vara! Söker rejält mans
folk på minst 185/85, gärna på 
landsbygden. Här finns en snäll, 
kelig och ofta kåt 50-åring, stor
växt både här och där. Sitt inte en
sam i stugan! 
9701-38 

MALMÖ/SKÅNE 
Hej! Jag är en 30-årig kille som 
bor i Malmö. Jag är lång, smal, 
mellanblond, ser bra ut. Mina in
tressen är musik, politik, sprit, 
sex, tidningar, kläder, dans, TV 
m. m. Jag vill ha kontakt med kil
lar mellan 20 och 35 år, ej femini
na. Däremot t.ex. killar med stora 
kukar, men detta är absolut inget 
krav. Vi kan ses över en öl el. en 
kopp kaffe 
9701-39 

KILLPAR ... 
i Stockholm söker andra sköna 
killar mellan 18 och 40 år. Vi är 32 

Här finnes en maskulin, snygg, vältränad. välbyggd 
stockholmskille i 30-iirsåldern. Också schysst, frisk och 
pålitlig, 182 läng, väger 73 kilo. Lite tuff stil men 
amtidigt känslosam. Söker dig, fräscha, hyfsat tränad, 

maskulina och seriösa kille, gärna lite dominant stil, 23-
39 år ungefår för bärliga träffar och mer. 
2262 

Hej- jag är en kille i Stockholm 40-årig, 190 läng, 75 
kilo, svarthårig, blå ögon. Jag har arbetat som 
fotomodell. Jag söker en aktiv 35-40 årig kille. hela 
landet. 
2265 

BI 
Hej jag är en 28-årig bisexuell tjej fr.l.n södra Skäne som 
söker kontakt med andar bisexuella tjejer för trevliga 
och mysiga träffar och hoppas på svar snart. 
4014 

BS 35-åring i södra Stockholm. Storväxt och dominant, 
söker kontakt med andra killar i Stockholmsområdet 
5010 

Hej vi är en trevligt BS par på 28 år som söker andra 
BS-par för trevliga träffar. Vi bor i södra Skäne. 
7001 

Killpar i Stockholm 32 och 35, 182170, 190/90. Vill 
träffa andra par, killpar eller tjej/killpar för sköna träffar. 
Vi är snygga och fräscha och det vill jag an ci ska vara 
också. Killen får gärna vara maskulin och vältränad, ej 
nödvändigt bara ci är snygga och trevliga. 
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och 35 år, snygga & fräscha, precis 
som ni skall vara. Vill träffas för 
mysiga, kåta lekar. Aktiva som 
passiva killar kan svara. Gärna 
maskulina grabbar och fotosv ar. 
Ser fram emot kåta träffar med er. 
9701-40 

GBG/ VÄRMLAND 
Kille, 42 år, 186/82/20, aktiv och 
välutrustad, hi v+ önskar träffa 
andra killar i samma situation för 
sköna knullstunder. 
9701-41 

Söker dig man klädd i kostym, 
slips, skjorta, hängslen och svarta 
skor med bakåt slickat, svart hår. 
Gillar även jeans, läder, fötter och 
långa killar över 180. Slick, sug, 
mjuksex är skönt, liksom hårdare 

SKANES BÄSTA TRÄFFPUNKT 
KOM & GÅ HELA DAGEN. 
Alla bl~r kara hos Kosmos 

BIO·NON·STOP 
Blandat program~ 2 salonger , 
hetro , hs , b~&trans Mysrum , f~ka 

l.V.IULTIVI:DEO 
ValJ anonymt bland 10 ol~ka 
f~lmer ~ varJe v~deokab~n 

K:OSl.VIOS 
Furutorpsg.73 Hels~ngborg 
042-141616.Dag1Ågen 11-21 

Gay i .. BORÅS ! 
sjuhärads STORSTA GAYSORTIMENT. 
Uthyrning, Forsoljning & Videocabiner 

SEXVIDEOS HYR & KOP, I'OI'I'ERS 
GUMMI.ART. PRIVAT VISNING frSO:-

Gay i Sntåland! 
SMALANDS STDRSTA GAYSORTIMENT. 
Uthyrning, Forsoljning & Vidcocabincr 

POPPERS! 
Antiigen i SVERIGE!, for forsta gangen 

kan du i !oljande butilfer ltopo pappers. _.........,2'1_ -·--- .-·21111 _.....,_27., M2·12717J 

--~--•mn - __, ......... M2-lfl616 .,__lllo........,_, aJ-711JfU 
JUli---·-"-Vi har alla sorter r.ex KIX,Rave, T N T, 
Rush,OneUp,Ram,HarJ Ware,Recls,m.ll 

KÖP PA POSTORDER !! 99:· +lrakt. 
RING 042-122370 (även gross) 

tag med perversare inslag, är nyfi
ken på udda saker. Frisk och ren 
är ett krav. Väntar! 
9701-42 

GÖTEBORG 
Söker dig kille/man med mycket 
stor kuk, nationalitet utan bety
delse, som har lust att knulla. Det 
blir vår hemlighet, och du slipper 
leka själv. HS el. BS. Jag är lång, 
smal, ser bra ut och är följsam i 
sängen. Skynda dig att svara så 
attjag snart kan få känna dig. 
9701-43 

SVEALAND 
Kille, 45 år, 177/85/18, aktiv söker 
kåta män för trevliga stunder. Ni 
ska tycka om att bli påsatta. 
9701-44 
STOCKHOLM 
Jag är en kille på 38 år som gillar 
FF ochjättedildos. Vill du knulla 
mig med dem eller se på, svara. 
Gillar att visa upp mig inför på
klädda åskådare. 
9701-45 

STOCKHOLM 
Snygg och trevlig studerande kille 
på 26 år, 185n9, normalt välträ
nad söker killkompis mellan 21 
och 29 år. En klar fördel om du gil
lar öldrickande och uteliv samt in
te är fjollig. Bor inte i Stockbolm 
f.n. men kommer att flytta dit 
snart. Endast seriösa svar med fo
to önskas. 
9701-301 

VÄSTSVERIGE 
Jag är en 100 %maskulin BS-kille 
som tänder på grabbars fötter, 
särskilt i omkl.rummet efter trä
ning, sommartid på stranden. Jag 
söker likasinnade killar vars föt
ter jag gärna smakar. Jag är 
fräsch, 190/85 med stora fötter. 
Fullständig diskretion. Fotosvar. 
9701-302 

MALMÖ.HBG 
Mörkhårig BS kille, gärna invand
rare mellan 30 och 45 år sökes. Du 
är mjuktuff, vill gärna visa upp 
dig samt klä dig i kavaj och slips 
eller läder. Du är passiv. Jag gör 
det skönt för dig framför videon, 
har bra filmer. Jag är BS, 50 år, 
trevlig med hyfsat utseende. 
9701-303 

STOCKHOLM 
29-årig, lite kraftig kille söker par 
där killen är BS, för sköna träffar i 
vintermörkret. Har mycket liten 
erfarenhet av tjejer, men jag hop
pas det inte gör något. Jag är ärlig 
och seriös, vilket ni också ska va
ra. En fördel om ni gillar bastu-

bad. Er ålder 18-40. 
9701-304 

Trevlig, 28-årig marockansk kille 
söker en vän i Sverige. Gillar 
sport, musik och att träffa vänner. 
Svara på engelska eller franska 
med foto. 
9701-502 

I' m Russian, 27 Ii 72/60, masculine, 
fair with brown hair, and like cul
ture, sports and lots of outdoor ac
tivities, hut also expesive life w hi
ch I haven't got. My intersts are 
religions, geography, history and 
lanfuafes (I understand five of 
them). I am a singer and producer 
of musical spectacle. I seek a real 
friend, masculine, kind and mu-
scular. · 
9701-503 

Honest, attractive, communicati
ve, romanric and full oflove. Black 
hair, dark eyes, 311174/68, athletic, 
educated and healthy. I don't smo
ke, drink or take any drugs. Seek 
youngman up to 32 y. o. honest, 
handsome, sincere and secure for 
relationship and possibly visit. 
Your photo gets mine. 
9701-504 

My name is Valery and I' m a 23 
y.o./182175 man. Interests are pho
tography, swimming, videos and 
travel. I would like to earrespond 
with people from Finland, Sweden 
and N orway. Answer with photo in 
English or Russian. 
9701-505 

Nice looking, Brazilian poet, 38 
y.o. gelden skin, dreamful eyes, 
smiling heart seeks Swedish, acti
ve gay men of an y a ge and looks 
for exchange of ideas by mail and 
to visit in Sweden. Write in Eng
lish, French, Spanish or Italian. 
Allletters answered. 
9701-506 

[il~ il [ij l 
PORRSKÅDIS 
Snygg, vältränad, mellanblond, 
18-37 år sökes till gayporrfilmer. 
Skandinaviens läckraste gaykillar 
medverkar. Skicka brev med na
kenfoto till: 
AFD-Production, Box 873, 251 
08 Helsingborg. 

Hej killar! Vem vill byta nakenfo
ton med mig? Har massor av 
clubletter och vill utöka min sam
ling. Alla åldrar är intressanta. 
Har också ett antal videokasseter 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~ somjag kan byta 
;;; eller sälja billigt. 

-.. 
MULTIVID E OKABIN E R 
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Endast orginal. 
Svara gärna ock
så från övriga 
Norden. 
9701-701 

Kille i Stockbolm 
söker dig som är 
road av mysiga 
nakenfoton på 
kåta killar. Har 
ca 300 stycken. 
Vill du byta/kö
pa? 110% diskre
tion såklart. 
9 701-702 

PRESSTOP FÖR 
FEBRUARI 
MÅNADS 

RADANNONSER 
ÄR DEN 
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An11änd alllid kundaln 11id sa~nlag. 
Und11ik 5PPPHI8 i HIUHHPH. 

VILL DU TALA MED NÅGON OM HOMOSEXUALITET, HIV 
ELLER SÄKRARE SEX KAN DU V ÄNDA DIG TILL RFSL-RÅDGIVNINGEN 

OB-736 02 10, 031-711 01 33, 040-611 99 50 
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