


HÄR FINNS 
DITT 

Jarlsg. 24 Pensio

nat Oden, Odeng. 

.,. __ ,._,.. • ..,38, Chokladkop-

l:.,_..___j_~:!J~~~~~Jst Paulsg. 16. Kal-
songHörnan, Re

geringsg. 71, Bangcocld China, Berzelii Park, La

va, Kulturhuset, Sverigehuset, Hamng., Amici Mi

ni Cafe, Kornhamnstorg 61, Garage St Eriksg. 35, 

Stiletto Shoes St Eriksg. 19, Moderna Danstea

tern!I'eater Galeasen, Torpedverkstan, Skeppshol

men, Z-TV, Västmannag. 44, Squeeze, St Eriksplan 

9 (lärd), X-ist 'fjejforum, Kungsg. 65, Cafe Gorm 

och Form, Gästrikeg. 2, Oliven, Vikingag. 7, Gre

ken, Tuleg. 27, Aitize Boutique, G rev Tureg. 21, 

Agora Bokhandel, Smålandsg. l, London W8, 

Odeng. 89, Blå, Drottning. 88, Tintarella di Luna, 

Drottningg. 102 Soot, S:t Eriksg. 88 & Bondeg. 46, 

Cafe Dick Farmer, Drottningholmsv. 9, Cafe Blå

bär, Upplandsg. 54, Ritorno Cafe, Odeng. 80-82, 

Biondi, Odeng. 43, September, Luntmakarg. 99, 

Baccio, Tomtebog. 22, Planet Rythm, St Eriksg. 17 

Panini, Birger Jarlsp. Diesel, Kungsg. 3, Jus, Bir

ger Jarlsg. 22, ll Bar, Birger Jarlsg. 35, RFSL Hu

set/Rosa Rummet, Sveav. 57, Format, Amirali

tetshuset, Megastore/Pub, Drottningg., Bistro Bo

heme, Drottningg. 71, Blue Fox, Gamla Brog. 27, 

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

len, Centralstation, Make Up Center, Drottningg. 

77, Blanco Negro, Drottningg. 85, Patricia, Stads

gårdsk. 152, Tempel Bar,Agneg., Flap Bar, St 
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Eriksg. 56, Hairflight, Scheeleg. 56, Revenge/Sun

maid, Svarvarg. 2 Bitch Girl Club, Kolingsborg, 

Honky Dory, Jakobsbergsg., Disc, Malmskill

nadsg. 45, 2 Plan, Malmskillnadsg. 47, Salong Tid

lös, Rådmansgatan 50, Presscenter, Gallerian, 

Hamng., Babs kök och bar, Birger Jarlsg. 37, Lil

la läsesalongen, Kulturhuset, Sergels Torg 3, 

Konstig, Kulturhuset, Trampolin, Holländarg. 11 

Noaks Ark, Drottningg. 61, Spisa Hos Helena, 

Scheeleg. 18., Secrets, Tuleg. 22, Nitty Gritty, Ja

kohsbergsg. 11 & Stora Nyg. 15, Kafe 44, '!)är hovs g. 

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

Cafe Svart Kaffe, Södermannag. 23, String, Ny

torgsg. 38, Velvet Video, Bondeg. 46, WC, Katari

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

Bannas krog, Skåneg. 80, Pet Sound, Skåneg. 53, 

Blå Lotus, Katarina Bang. 21, Kvinnohuset, Ble

kingeg. 67h, Spisen, Bondeg. 54, Bonden, Bondeg. 

le, Zombie Bar, Ringv. 151, Pan & Coffee, Katari

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

C ase Hornsg 68, Sjögräs bar, Timmermansg. 24 

Klubb Häktet (Bysis) Hornsg. 82, Baren 2 Lika, 

Wollmar Yxkullsg. 11, SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, 

The Muscle Academy, Björngårdsg. l, Posithiva 

Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, Karusell restau

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

Wollmar Yxkullsg. 25, Venhälsan, SöS, Läder

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

BHUS, Vanadislunden, lljärter Dam, Polhemsg. 

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

Revolt Shop, Nytorgsg. 2la, Manhattan, Hantver

karg, 46, Soho Shop, Birger Jarlsg. Eros Video, 

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

Vw~._Fridhemsg. 46. Studio 26, Norrlandsg. 26. 

GO l mORG: Uche, Grands Festvåning, Shock, 

CityPassagen 11, Gretas Bar & Kök, Drottningg. 

35, Rosa Pantern, Erik Dahlbergsg. 14, Secrets, 

För alla· 
Kuratoi-er ~ed ty~r.kadsplikt. 

Drottningg. 21-23, Nemo, Bellmansg. 9, Balagan, 

Magasinsg. 7b Touch-Hellman, Esperantoplatsen 

7, Skivhugget, Masthuggstorget 2, Volt, Fredsg., 

Kondomeriet, Trädgårdsg 6, Stus Coffee Shop, 

Chalmersg. 27, Krasnapolsky, Storg. 41, Salong 

It, Sheraton, Pressbutiken, Drottningg. 58, Pol

hems spel och tobak, Polhemspl. 3, Fiorucci, 

Vallg., Bengans skivaffar, Stigbergsg. l, Cafe Ut

posten, Andra Långg. 20 Barbarella, Fjärde 

Långg. 6, Spiral Trax, City Passagen, Kallufsen. 

Nordhemsgatan 31, Cahjo Huset, Andra Långg. 3, 

Blue Video, Andra Långg. 32, Nyhavn Shop, Lilla 

Drottningg. 3,VideoLook, Andra Långg. 16, PG

Väst, Nordhemsg. 50, Gay Hälsan, Sahlgrenska 

~iukbuse.t. 
IIIALMO/SKlNE: Indigo, Monbijoug. 15, 4:an, 

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

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

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

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

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

en, Drottningg. 30, stadsbiblioteket, Regementsg. 

3, Spot, St. Nyg.33, MAS, inf.kliniken, Förstadsg. 

10, Rooseum, Gasverksg. 22, Cafe Konsthallen, 

St Johannesg. 7, Bagericafeet, Saluhallen, Hipp, 

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

S. Skolg. 43. 

LUND Restaurang Finn, Mårtenst. 3, stortor

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

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

Kun~~~- 2b, T~ers, Sandg. 2. 

HEl;,1NGBOnG Empire, Påisg. 1, stadsbiblio

teket, Bollbrog. l Erocenter, Järnvägsg. 27 Kos

mos, Furutorpsg. 73. 

Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män samt 
rådgivning per telefon. 

KÖPENHAMN: Sebastian, Hyskestrrede. 10, 

Geomarlix, Rådhusstrrede 4, Cruz Leather, Stu

diestrrede 29, Mter Dark, Studiestrrede 10, Amigo 

Sauna, Studiest:rrede 31, LBL, Teglegårdsstrrede, 

Babooschka, Turemsg. 4, Krasnapolsky, Vesterg. 

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

Voldg. 2, Can Can/Why Not, Mikkelbryggergade 

11, Centralhjjjrnet, Kattesundet 18, Cosy Bar, 

Studiest:rrede 24, Masken Bar, Studiestrrede 33, 

Men· s Bar, Teglegårdsst:rrede, Pan Disco, 

Knabrostrrede 3. Street Dance Records, Vesterg. 
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UPPSALA: Salong 1\jell, Timmermansg., Skiv

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

Mumrik, Kungsg., Presscity, Drottningg., stads

biblioteket, Svartbäcksg. RFSL, Svartbäcksg., 

Ungdomshälsam, Kungsg. 25. Cafe Genomfar

ten, Drottningg., Ungdomens Hus, 

Svartbäcksg.,Uppsala studentkår, Övre slottsg. 7, 

Stockholms nation, Drottning. (onsd. gaystudent-

~f~en FUGS). 

LIIIIOPING: Cafe Absalon, Åg. 55, Steves 

Cafe, Åg. 39, Chiccolata, Hantverkarg. l, Cafe Si-

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

cords, platensg. 8, RFSL, Nyg. 58. 

RFSL -lokalerna i Norrköping, Jönköping (även 

Presscompagniet och Nyfiket i Kulturhuset) 

Skövde, Sundsvall, Östersund, Växjö, Trollhättan, 

Umeå, Borås, Vätterstad, Kristianstad, Eskilstuna 

(även Kondomerian och Infektionskliniken), Pi

teå, Örebro (och gaystudenterna), Visby, Luleå, Gäv

le, Västerås 

• Homo- och bisexualitet • HIY • Ensamhet • Relationer 
Förtidsheställningochinformationringmåndag-torsdag10.00-11.00. 
Välkommen! Ann och Johan, 08-736 02 l O. 

För dig som vill prata med någon 

Vi jobbar för att bögar och 
lesbiska ska må bättre. 
Du når kuratorer på 
08-736 02 10. 
Oss andra hittar du på 
08-736 02 19. 
Adress: Box 3444, 
103 69 Stockholm. 

För dig som vill arbeta 
med invandrare 
Vi söker medarbetare som är intresserade av att arbeta som 
informatör och tala om sexualitet med olika grupper av invandrare. 
Utbildning för er som vill delta i projektet sker 28 februari-l mars. 
Ring till Sofia, 08-736 02 19, om du tror att du skulle passa för 
detta. Välkommen! 

-

RFSL Stockholms gayjour är öppen varje dag mellan 20-23, 
telefon 08-31 00 18. Fördig som är ung och vill talå med ungdomar 
finns Linje 59,020-59 59 00, mån-tors kl19-22. Välkmmnen! 

Dessutom 
finns verksamhet för dig i gyronasieålder, för seniorer, för spansk
talande och andra. Bland annat hedriver vi också skolinformation, 
telefonrådgivning, preventionsarhete och stödverksamhet. Och 
har föredrag, debatter, studiecirklar och evenemang. Hör av dig 
om du vill veta mer! 08-736 02 12. Välkommen! 

-· 



VENTIL 
4 JÖBACK, PEKKA & GAYGAMES 

Peter Jöback underhåller oss i julhelgen med ett timslångt nöjespro
gram med mycket musik. Pekka Heino har gift sig med sin Erik. stock
holros Fotbollsfiator tränar inför GayGames i Amsterdam 1998, en kalen
der med kvinnliga brandmän är ett hett tips för alla lesbiska som ännu 
inte köpt alla julklappar. H&M-modellen Tony Ward har mer än ett för
hållande med Madonna på samvetet. Artisten Patrick El-Hag uppträ
der i Stockholm på annandagen och Jonas Gardelis uppmärksammade 
show "I Mellanmjölkens land" visas på TV den 5 januari. 

l O lRETS KVINNOR 
Mian Lodalen har scannat 1997 och plockat fram årets kvinnor såväl 
här hemma som ute i världen. Bland de valda finns såväl författarinnor 
som filmmakare och klubbfixare. 

l 7 LOUISE BOIJE AF GENNÄS 
"Jag känner mig enormt hemm~ i gayvärlden och trivs väldigt bra på 
klubbama och festema . Halva mittjag - om man nu måste dela upp det
är homo, så jag kommer förmodligen att hänga kvar där under resten av 
mitt liv. Där finns också några av de människor jag älskar mest i hela 
världen. Att inte komma dit skulle kännas fullkomligt absurt; som att gö
ra våld på mig själv." QX har pratat med Louise Boije af Gennäs efter 
framgången med boken "Stjämor utan svindel" och efter att ha jobbat 
som bartender på Hus1 för en kväll. 

PROFIL 
14 SVERIGES 20 SEXIGASTE 
Martin Stenmarck, somjust nu är aktuell som Tony, i musikalen West 
Side Story som spelas på Oscars i Stockholm har valts ut till Sveriges 
sexigaste kille. Juryn samlades en kväll - pratade, tittade på bilder, tänk
te, funderade, övertalade varandra, slogs, bråkade, gapade, skrek och 
gjorde allt sådant där som bögar gör när de ska försöka komma överens. 
Men överens blev de i alla fall - till slut! 

16 MORRISSEY - EN TRlKMlNS 
Är Morrissey en tråkmåns? Ja, men bara när han är olycklig. Och trots 
att Steven Patrick Morrissey inte hävdar annat har han ändå lyckats 
nyskapa popmusiken under mindre än fem år. Morrissey ha varit på be
sök i Sverige. QX var där och ger dig dessutom tips på Morrisseys bästa 
plattor. Dessutom recenseras Bl. a Lill Lindfors, Nek, Wham och Kate. 

MOBIL 
18 STHLM, 22 SKAN_E, 23 GBG 
Lars Hector är tillbaka i gaybranschen med G-Bar. Nyår och flera fes
ter på gång i Stockholm. QX och EuroPride firar det kommande heta 
året. Vi tipsar om hemsidor för alla er som fått dator och Intemetabonne
mang i julklapp. I Göteborg har det varit aids-soare på Nemo och QX var 
där med kameran- Hellmans Drängar har sjungit och Greta har äntli
gen öppnat. Jean-Pierre Barda uppträder på The Return of Stock
holm Goes Gay och Sonia Rutstein kom till Bitch Girl Club den 5 
december. QX har träffat henne. 

PUSS 
25 RADANNONSER 
Möten, pussar, förälskelse, föräldrarskap, bostad, arbete, vänner, 
väninnor och kärlek bland radannonsema. 

Bilder av den amerikanska popkonstnären Keith Ha ring ställs ut på Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3. 
Vernissage blir det den 22 januari. Haring levde öppet som gay och hiv-positiv och 5% av galleriets intäkter 
från försäljningen går till The Life Foundation som via olika projekt samlar in pengar till kampen mot aids. 

Du sköna nya Sverige 
S 

å har då homo- och bisexu
ella skyddats för diskrimi
nering på arbetsplatsen. Vi 

tackar naturligtvis och tar emot. 
Det självklara har nått den svens
ka staten - att diskriminering på 
grund av "sexuell läggning'' inte är 
acceptabelt. Det är också intres
sant att notera att staten inte an
ser att arbetsmarknadens parter 
intresserat sig nog för frågan. En 
tydlig känga som homo- och bisex
uella bör använda i sina kontakter 
med såväl fackförening som ar
bets givamas organisationer. 

Tidigare har den svenska re
geringen värjt sig för den i andra 
länder brukliga begreppet "sexuell 
läggning'' eller sexual orientation. 
Därför skiljer sig flera hittillsva
rande lagar kring våra rättigheter 
och skyldigheter från andra libe
rala länders, genom att vi skyddar 
specifikt homosexuella från diskri
minering. 

Vad som är mindre underhål
lande är att man i samband med 
den föreslagna förändringen av 
diskrimineringsskyddet inom ar
betslivet ansett sig tvingade att 
manövrera ut andra grupper. För 
att nu för första gången i svenskt 
lagstiftningssammanhang använ
da den intemationella benäm
ningen för skydd av homosexuella, 
sexuell orientering, väljer man att 
understryka att sexuellläggning 
enbartjust avser homo-, bi- och 
heterosexuella. 

När justitieministem tidigare 
i höst inte önskade att hetsförbu
det skall omfatta homosexuella, 
använde hon just tveksamheter 

kring begreppet sexuellläggning 
som skäl. Visst, menade hon, skall 
man inte få hetsa mot homosexu
ella. Men använder vi begreppet 
sexuell läggning, kanske även pe
dofiler omfattas. 

I uppräkningen av vilka som 
inte skall omfattas av diskrimi
neringsskyddet inom arbetslivet 
nämns så pedofiler i första rum
met. Sedan nämns voyeurer och 
exhibitionister, sadomasochister 
liksom transvestiter och transsex
uella. 

Det låter nästan som när man 
införde bastuklubbslagen och för
sökte definiera vad som är en sex
uell handling. Sköna detaljer tog 
staten i sin mun. 

Det obehagliga har nu satts på 
pränt. Homosexuella får nästan 
gifta sig och vi skyddas mot diskri
minering och snart får vi skaffa 
bam. Nu kommer notan. Trans
sexuella och transvestiter, läder
bögar med sina lesbiska och hete
rosexuella vänner får snällt stå 
utanför i kylan och se på. Den ho
mosexuella revolutionen har bytt 
ansikte - vår lobbyverksamhet har 
lyckats och vi är som heterosexu
ella. Så mycket som heterosexuel
la attjag är övertygad om att 
många är stolta över att könsöver
skridare och snuskhumrar utsor
terats av pappa staten. 

Frågan är hur gaysamhället 
reagerar nu. Min övertygelse är 
att vi accepterar vår nya sam
hällsroll om inte annat så av 
taktiska skäl. Vi kanske utlovar 
stöd till andra minoriteter, men 
glömmer snart bort det, vi har ju 
adoptionsfrågan att tänka på! I 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

grunden fruktar jag att homosam
hället är både småborgeligt och 
dubbelmoraliskt. 

Såskall könsköpama krimi
naliseras, vilket i praktiken leder 
till att prostituerade bli än mer ut
satta för kriminell verksamhet. 
Altemativ sexualitet i form av 
SIM och fist fucking är redan cen
surerad och förbjuden, sex utanför 
hemmets fYra väggar stoppas ge
nom bastuklubbslagen. Och om 
den förborgerligade "k:vinno"rörel
sen i samarbete med nymoralis
mens hel- och halvreligiösa dra
banter får sitt igenom lär snart 
sagt alla sexuella skildringar lag
föras. 

Så blir Sverige som USA, där 
våld anses mer rumsrent är sam
laget. 

Men visst, homosensuella är 
ju i alla fall normala. 

Jon Voss 

Telefon: 08-7203001, 070-467 60 58, Fax 08-7203870 web-sida: http://www.qx.se 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, <jon.voss@qx.se> Redaktör: Anders 
Öhrman, <anders.ohrman@qx.se> Ekonomi: Roger Wilson, <roger.wilson@qx.se>. Red. 

Assistent: David Thöm, <david.thom@qx.se> Annonser: Eva, Bergström 08 -720 40 01 <annonser@qx.se>. 
Distribution: Stockholm: Stockholms Cykelbud Skåne/Köpenhamn: Budcyklama/Det Gr(l.lnne bud. Gö
teborg: Adena Pickos. Prenumeration kostar 240 kronor för 12 nummer inom Sverige. Prenumeration Nor
den: 295:- (ekonomipost), Europa 3SO:- (ekonomipost), Utom Europa 395:- (ekonomi post), 595:- (flygpost). Tid
ningen sänds i brunt kuvert. GLÖM EJ MEDDELA ÄNDRAD ADRESS. Vi reserverar oss för eventuella änd
ringari kalendarier. Qx ges ut av Polcop Ab, org.nr: 556525-6897. Postgironummer: 15 24 17- 2, Bankgiro: 
5977-4950. Tryck: Norrtelje Tidning. Upplaga: 25 000. ISSN- nummer: 1401-1794. För insänt, ej beställt, 
redaktionellt material ansvaras ej. Citera oss gäma, men glöm inte att ange källan. 
OMSLAGSFOTO: Av Magnus Raguvid på Martin Stenmarck, styling: Jean-Pierre Barda. 
(Hår & make-up på december-omslaget på Jimmy och Hampus av Shirin f'ör Revlon. Tack!) 
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S kvallertidningen Se och 
Hör publicerade TV-hallå
an och programvärden 

Pekka Heinos partnerskap med 
Erik Kristensen. De två har dock 
själva inte kommenterat sin rela
tion officiellt. Partnerskapet in
gicks den 7 november i närvaro av 
ett tiotal vänner. Enligt tidningar 
gjorde de två allt for att hålla 
partnerskapet hemligt, vilket allt
så inte lyckades. 

Pekka Heino vill inte ge någon 
kommentar till media. IJX 

l~i1: l *1~:1 PROTEST 

G eoffery Wirschubsky ord
forandei~estygrup

pen rör Homosexuella 
Frågor protesterar mot den nya 
ordforanden inom Amnesty Inter
national. Ann-Marie Orler är po
lis vilket väckt många negativa re
aktioner. 

- Som homosexuell är man 
nog mer känslig i de här frågorna, 
säger han och ansluter sig till de 
som bland annat påpekar att flyk
tingar med dåliga erfarenheter av 
polisen tar illa vid sig. 

Han välkomnar dock att 
svenska sektioner ger stöd till tre 
motioner till världskongressen i 
Kapstaden där en handlar om att 
utöka mandatet for Al till att inte 
bara gälla homosexuella utan 
även andra sexuella minoriteter. 

- Då kan vi ävenjobba med 
transvestiter och transsexuella. I 
Brasilien är det mest transvestiter 
som mördas, säger han. 

De två andra motionerna 
handlar om att homofrågor skall 
prioriteras och att en gaykonfe-
rens skall arrangeras. IJX 

l~,,~ l l j i~ ;1 DISKRIMINERING 
F

örbjud diskriminering i ar
betslivet på grund av sexuell 
läggning. Detta är forslaget 

från regeringens utredare, riks
dagsledamoten Berit Andnor (s), 
som den l december presenterade 
sin utredning. I samband med ut
redningen har 650 homo- och bi
sexuella svarat på en enkät. Där 
visar det sig att 36% utsatts for 
diskriminering på arbetsplatsen 
och hela 357 av de svarande är in
te öppna på jobbet. 

-Efter 4 7 års kamp finns nu 
äntligen ett lagforslag som forbju
der diskriminering av homo- och 
bisexuella i arbetslivet, kommen
terar Håkan Andersson, RFSL:s 
förbundsordförande. 

- RFSL har sedan forbundet 
bildades 1950 drivit kravet att det 
skall bli forbjudet att diskrimine
ra homo- och bisexuella på arbets
marknaden. Inte förrän nu efter 
47 års kamp finns ett lagforslag 
som nu skall remissbehandlas och 
därefter forhoppningsvis behand
las i riksdagen. 

I kommentarerna till forsla
get markeras en åtskillnad mellan 
sexuellläggning och sexuellt bete
ende: I det senare inräknas allt 
från pedofiler till transsexuella, 

transvestiter, sadomasochister till 
voyeurer och exhibitionister. En
ligt utredarna skall dessa grupper 
inte omfattas av antidiskriminer
ingsskyddet. sexuellläggning om
fattar homo- bi och heterosexuella. 

Förslaget innebär att det ska 
vara forbjudet for en arbetsgivare 
att diskriminera arbetssökande 
och arbetstagare på grund av de
ras sexuella läggning. 

Med diskriminering menas att 
en person missgynnas av en orsak 
som har direkt eller indirekt sam
band med dennes sexuella lägg
ning. Det forutsätts inte att ar
betsgivaren haft en diskrimine
rande avsikt. Däremot krävs en 
koppling mellan den sexuella 
läggningen och missgynnandet. 

BeritAndnor föreslår också 
att Diskrimineringsombudsman
nen (DO) ska få mandat att ge råd 
och stöd till homo- och bisexuella 
som utsatts for diskriminering. 
DO ska få rätt att fora talan i Ar
betsdomstolen på en arbetssökan
des eller arbetstagares vägnar. 
Folkhälsoinstitutet behåller det 
övergripande ansvaret for att följa 
homo- och bisexuellas situation i 
samhället. 
Nytt i sexualpolitiken och QXWeb 

l~ r~: l* l~ :J HOMOFORUM SAMLADE 33 GRUPPER 

D 
en 6 december arrangera
des det forsta Homoforu
met i Stockholm. 33 olika 

organisationer for homosexuella 
träffades på ABF -huset i Stock
holm på inbjudan av RFSL. På 
mötet hölls seminarier med Pet
ra Östergren, Anna Mohr, Jon 
Voss, Björn Skolander och Eva 

Tiby som föredragshållare. Foru
met antog ett gemensamt uttalan
de som krävde att det svenska 
samhället måste reagera mer 
kraftfullt mot det våld, ofta inspi
rerat av nynazistiska ideer, som 
riktas mot homosexuella. Riks
dagsman Andreas Carlgren av
slutade konferensen. IJX 

l~ r~: l* l~ ;J LEGALISERING l ECUADOR 

E 
cuadors högsta domstol for
klarade den 25 november 
enhälligt att landets forbud 

mot homosexuella relationer bry
ter mot konstitutionen. Beslutet 
kom efter att flera gaygrupper lik
som en aids-organisation anmält 
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lagen, som ger upp till åtta års 
fängelse. 

-Beslutet är en triumf for 
mänskliga rättigheter speciellt for 
bögar, lesbiska, bisexuella och 
könsöverskridare, säger grupper
na i ett uttalande. -Rex Wockner 

tränar en 
gång i veck
an inför Gay 

Gay Games är målet 
D e kallar sig for Stock

holms fotbollsflator och 
har siktet inställt på Gay

Games 1998 i Amsterdam. En 
gång i månaden tränar de i Fre
scati-hallen på Universitetet. 

- Vi ligger lite lågt under vin
tern, men drar igång hårdträning
en i vår igen, säger Susanne 
Björkman, målvakt i laget. 

I somras var de nere i Paris 
och deltog i EuroGames och tog en 
hedrande 4:e plats. Och i sommar 
ska alltså gänget ner till Amster
dam. 

- Det ska bli jättekul, menar 
Susanne Björkman. Vi får ta med 
oss 14 spelare till Amsterdam. Och 
det ser ut som vi har hela laget 
klart nu. 

Kanske var det några som såg 
dessa ljejer i ett reportage från 
ZTV:s Homogen som visades i fjol. 
Och redan då pratade de om Gay
Games 1998. 

- Det har varit ett mål sedan 
länge, säger Susanne. Paris var 
bara ett delmål. Men vi spelar 

1311$11 TATUERINGAR 

N 
ordiska Museet i Stockholm 
uppmärksammar under tre 
dagar i slutet av januari tatu

eringar. "Tatueringar - ett sinnligt 
äventyr" kallas samlingen fotografi
er som visas. Dessutom medverkar 
ett antal etablerade tatuerare med 
sin hud och sina verktyg. l sam
band med utställningen presente
ras även en ny svensk bok om tatu
eringar. 30 januari till1 februari på
går visningen av tatuerade hudar. 

stockholmska Jan Kopriwa har 
flyttat sin piercingstudio och sitter 
numer hos East street Tattoo på 
Östgötagatan. Jan började 1983 ef
ter flera besök hos Mr Sebastian i 
Amsterdam. Hans Body Piercing 
studio har sedan dess blivit till en 
institution i stan. 

- Jag har varit med om att for
ma och utveckla piercingtekniken 
till den standard som praktiseras 
av flertalet idag, säger han. 

Boka tid för piercing gör du på 
telefon 08-668 58 69. IJX 

även i Korpen och vann vår divi
sion i år och kommer därfor att 
spela i den högsta divisionen näs
ta år. 

Stockholms fotbollsflator är 
ett glatt gäng på 20-25ljejer där 
de flesta har hållt på med fotboll 
tidigare på olika nivåer. 

- Vi är ett suveränt gäng, me
nar Susanne. Vi har förbaskat kul 
när vi tränar och umgås en del 
även utanfor planen. Varje lördag 
har vi tips-pub. Vi tippar och träf
fas på puben och kollar fotboll, be-

rättar Susanne och ber mig tilläg
ga att ljejer som vill vara med och 
spela fotboll är välkomna att höra 
av sig. 

Vill man åka med som åskådare 

till GayGames går det naturligtvis bra. 
Biljetter och hel-veckas-pass finns re

dan nu till försäljning på faxeller tele

fonnummer: +31 20 4200 200, fax: +31 
20 622 9011. Häng på låset! 

-Anders Öhrman 

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL GAY GAMES 
Vem som helst kan vara med l Gay Games. Det krävs varken tidigare erfa. 

renheter eller någon större talang. Sportema är Indelade l olika divisioner. Elit, 

medel, nybörjare, åldersgrupper etc. Men det första man bör göra är att bestäl

la detta lilla häfte där alla sporter finns med, info om under vilka dagar de av

görs, anmälningsblankett etc. Adressen till Gay Games är: Gay Games, PO Box 

2837, 1000 CV Amsterdam, Nederländerna. 

Annars kan man även besöka Gay Games hemsida på Internet. Adressen 

är: www.gaygames.nl och där kan du anmäla dig direkt. Att anmäla sig till Gay 

Games kostar 109 dollar (ca 850 kr). 

Anmälningstiden utgår den 30 apri11998. 

Patrick El-Hag sjunger från sin platta på Annandag jul. Bilden korner från 
hans hemsida - besök den! www.elhag.pp.se 

h](l~j l :t PATRICK PI VÄG ATT SLA IGENOM! 

H 
an har fått flera goda re
censioner och han har gjort 
bejublade shower. Snart är 

det dags att Patrick El-Hag får 
sitt stora genombrott. Om inte an
nat så for att han har kämpat hårt 
for att med egna pengar få ut sin 
skiva "The Bottom Line". En lätt 
blase, eller tillbakalutad och lite 
vemodig personlig musikalisk re
sa. På annandagen återvänder 

han till Studion på St Eriksplan i 
Stockholm med "The Bottom Live 
Tour". En showartad presentation 
av hans egna sånger. Några av oss 
såg honom under Homofestiva
len, då han sjöng i Humlegården. 
Patrick är ett namn att lägga på 
minne, for han är på väg att slå 
igenom. Förköp till annandagen 
på Mega och Baren 2 Lika. 

JV 
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in SKÖNA PETER JÖBACK JULROAR 
P 

eter Jöback har förtrollat såväl män 
som kvinnor och fått en dunderkarriär 
här hemma. Han började som tioåring i 

Sound of Music på Folkan med bl a Ulla Sal
lert, blev tonårsidol på Chinateatern i Grease 
och Farne. Sitt stora breda genombrott kom 
med rollen som Robert i Björn Ulveaus och 
Benny Anderssons Kristina från Duvemåla och 
senaste året har han spelat huvudrollen som 
Chris i musikalen Miss Saigon i London. 

tama med på en resa från Stockholm till Lon
don där sång, musik och dans ur de mest kän
da musikalerna blir resesättet. 

Han möter också sina tidigare motspe
lerskor och återförenas med bland annat Ulla 
Sallert, Malmös musikalstjärna Marianne 
Mörck, Petra Nielsen, Tommy Körberg, Ma
Anne Dionisio - Peters motspelerska i Miss 
Saigon och Björn Ulveaus 

Peter Jöback är också namnet på en tim
me musikalisk underhållning där Peter tar tit-

Ta chansen i juletid att njuta av Peters 
sång och stiliga attityd. SVT2 Lördag 27 de
-eember kl 20.00. [JX 

ii!) OCH JONAS SHOWAR l JANUARI 

HA~L DI8A 
NYARSLOFTE 

F
örra året gjorde Jo
nas Gardell succe 
med sin landsom

fattande turne "I mellan
mjölkens land". En hu
moristisk kärleksförklar
ing till Folkhemmet. Här 
hittar Jonas allehanda 
underligheter. Han tar 
med oss till en typisk 
omgång av Fångarna på 
fortet, där grymme Gun
de löper amok och Mark 
Levengood på ett tidigt 

Unna dig en bra start '98 med de 
senaste bågarna från Versace och 
Dolce Gabbana. Betala månadsvis 
räntefritt Välkommen in och se 
skillnaden! 

stadium kastas i fangel
se fjättrad vid någon an
nan klantig kändis. Och 
så undrar han hur tyska 
porrfilmsproducenter -
förmodligen vid namn 
Helmut- egentligen re
sonerar. 

Nana Hedin, Ger
trud stenung och 
Louise Ludwigson kö
rar och allt kan man se 
den 5 januari på SVTl 
klockan 22.00. 1JX 

Sveriges första klinik för Kosmetisk laserKirurgi 

• Ögonlocksoperation med laser- kort konvalescens 

• Påsar under ögonen -ej synliga snitt 
• Ansiktslyft- kort konvalescens 

• Rynkborttagning med Ultrapulslaser 
• Rynkborttagning med Erbium-yaglaser. Lämpligt för män 

• Acneärr med Ultrapulslaser och Erbium-yaglaser 

• Fettborttagning, lokalbedövning ex. haka, mage, lår, vader 
• Ytliga blodkärl- åderbråck 
• Rynksprutor - Restylane• 

• Bennechi Skin Iine- egen hudvårdsserie 

Dr. Briti-Marie Toregard 

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

Medlem av International Soc. of Cosmetic laser Surgery. International Soc. of laser 
Surgery and medicine. American Academy of Cosmetic Surgery. 
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l~ i'~: l~ j~ ;J BISKOPSJA TILL PRÄSTYIGNING 

D en norska prästen Siri 
Sunde har suspenderats 
efter att hon ingått i ett re

gistrerat partnerskap. Ett slutgil
tigt beslut om hennes framtid in
om statskyrkan skall tas de när
maste veckorna. Kyrkominister 
Jon Lilletun och statsminister 
:Kjell Magne Bondevik har dock 
redan nu uttalat att hon bör avgå. 

I Sverige har dock alla bisko
parna nu uttalat att man kan 
prästviga homosexuella präster. 

Ekumeniska Gruppen rör 
Kristna Homosexuella välkom
nar biskopsmötets syn på sexuellt 
aktiva homosexuella präster. 

"Ingen av oss biskopar nekar 
någon vigning på grund av homo
sexuell läggning", uttalar man 
från biskopsmötet . I Kyrkans 

SPECIALBilSUTHYRNINGEN 

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 
tel: o8-15 oo 40 fax: o8-r6 76 oo 
Mån - Lör: o8 • 20 Sön: 09 - 17 

Prisledande 
Butik 

Grossist 
r s oo m2 

Tärnafjällen 
Klippen, 920 64 Hemavan 

Tel: 0954-330 38 
Fax: 0954-330 06 

FIRA JUL PA SANNINGGARDEN 
med svenska jultraditioner 
från 500:- per person/dag 

i dubbelrum med full pension . 
Välkommen 

Bjarne Rönnskog 
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Tidning kan man vidare läsa: 
"Vissa människor har en kallelse 
att leva i celibat. Det finns männi
skor med olika sexuellläggning 
som svaratja till ett sådant liv, 
men det är knappast något som 
kan påtvingas någon. Däremot 
väntar vi av alla präster att de, 
när de delar sitt liv med någon an
nan, gör det i trohet och kärlek." 

- Det är en positiv utmaning 
till andra samfund att på liknande 
sätt tydliggöra möjligheterna for 
homosexuella kvinnor och män att 
engagera sig i och genom kyrkor 
och samfund, uttalar EKHO som 
också påpekar att man som orga
nisation är en unik resurs for oli
ka samfund att hämta erfarenhet 
från. 
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Self Portrait (1973). 

131l~bii BACON Pl LOUISIANA 
D en största Francis Baconutställningen i Norden 

öppnar 23 januari på Louisiana i Humlebaek. Den 

homosexuelle Bacons målningar av kroppar i upplös

ning hör till nutidskonstens centrala verk och ingår i de 

flesta moderna museers samlingar. Utställningen pågår 

till 26 april. 

ID LIVET KAN BÖRJA 

N 
u böxjar den andra om
gången av den brittiska se
rien "Livet kan böJ:ja" på 

svensk TV. Kanske lyckades du, 
trots de underliga sändningstider
na, att se några av avsnitten i hös
tas om livet for några 20-nånting 
advokater i London. 

I vilket fall som helst ska du 
inte missa den andra omgången 
som böJ:jar i januari. För det var 
under seriens andra år som den 
blev riktigt populär i Storbritanni
en. Karriärer, relationer och sex i 
en gynnsam korsning av drama
serie och tvålopera - kanske lite 
mer kontroversiellt och frispråkigt 
än vad britterna är vana vid. Som 
till exempel de frikostiga skild
ringarna av homo-Warrens nattli
ga upplevelser i sin favoritpark I 
de nya avsnitten höjs tempot och 
intrigerna tätnar. De brittiska 
gaytidningarna har snaskat en hel 
del över killarna i serien, som van
ligt har magasinetAttitude kon
centrerat sig på att drömma om de 
straighta rollfigurerna. Men vem 
kan klandra dem? Kolla själv in 
deras favoritobjekt Egg när serien 
böxjar fredagen den 16 januari 
klockan 23.10. 

Roger Wilson 

l~i~:l~·~~~ GAY GAMES 

D 
et är nu klart att Gay Ga
mes år 2002 går till Sydney 
i Australien. De tävlande 

städerna var Dallas, Montreal, To
ronto och Long Beach. Men Syd
ney kunde visa fram en större 
budget for arrangemanget. 

Bruce Bair, cheffor delstaten 
N eV!: South Wales kommenterade 
beslutet som "goda nyheter for au
stralisk turism med tanke på att 
de senaste spelen i New York gav 
mer än 150 miljoner dollar (ca 1,2 
miljarder) till ekonomin." - RW 

IJX 

Homoradio. Claes Gylling och Pe-
t er Gust afsson hörs. 

I!I!1 1] (l] MGR 15 AR 

S 
tockholm var forst, sen kom 
Göteborg och sen vi". 

Veteranen Claes Gylling 
(från start) och den relativa ny
komlingen Peter Gustafsson (sen 
hösten 93) diskuterar RFSLs ra
diosändningar, MGR eller Malmö 
Gay Radio. Första sändningen 
spelade Claes "Bobby Brown" med 
Frank Zappa. Det var for 15 år sen 
och även i dessa internettider 
finns det skåningar vars enda 
kontakt med homovärlden är via 
gayradion. Peter själv böJjade 
lyssna som 14-åring, men det finns 
lyssnare i 90-årsåldern. När en 
sändning uteblev - det händer inte 
ofta, säger Claes - skickade någon 
in tusen kronor som en upp
muntran och for att det inte skulle 
hända igen. Och fortsätter gör 
man. 

- Nyheter, musik, resereporta
ge - och sex, det är vad folk vill hö
r a om, berättar Peter. 

- Och det är i princip vad vi 
sänder också, avslutar Claes. 

Dodo Parikas 
MGR, månd. 19.30-21. 89,2 MHz. 

r!U:IIJDIMÄN SJUNGER 
TILL MÄN 

Trött på att höra musikal-lå
tar där flicka sjunger till poj
ke och pojke sjunger till 

flicka? Då bör du leta r ätt på roa
sikalserien "Stage", som bland an
nat säljs på Rosa Rummet i 
Stockholm. På "Stage" hittar du 
klassiska och romantiska musi
kallåtar, men skillnaden är att de 
sjungs uteslutande av män. Sång
arna är väl inte direkt fantastiska 
och låtarna saknar det riktigt 
pampiga, men det är ju en kul 
grej! IJX 

Alex vid en stripshow på Nemo i 
Göteborg. 

1~111111 SVENSK FILM 

M ed idogt arbete och priva
ta sparpengar har Alex 
van Damme satsat på en 

ny svenskproducerad porrfilm. In
te ett lätt arbete forstår vi på hans 
berättelse. Tiotusentals kronor 
skall man ligga ute med och att få 
tag på intresserade skådisar är in
te helt enkelt. Men Alex ger inte 
upp. Nyligen släpptes hans nya 
film "Mission;Possible" som är en 
agentberättelse om hur hans forra 
film "North Meets South" blir stu
len av en konkurrerande filmpro
ducent. Och däremellan så ham
nar killarna i sänghalmen. 

Svensk porr på heterosidan är 
en stor business, på homosidan 
har det alltid varit lite si och så 
med pengafiödet. Revolt Press 
gjorde några filmer på 70-talet 
med Åseda som svenska gayporr
Hollywood, Alex har hemvist i 
Helsingborg. I Stockholm har US 
Video gett ut några svenskprodu
cerade filmer. 

Förutom porrfilmer är Alex 
van Darorne professionell strippa
re och syns såväl i heterosamman
hang som på gay klubbar. 

Utmärkande for svensk homo
porr? Ja, man kan nog konstatera 
att killarna som är med gör det av 
eget intresse. Några stora gager 
handlar det inte om. Annars lik
nar filmerna i stort de Europeiska. 
Vanliga killar deltar, inte anabol
monster som i Amerikat. 

Alex filmer, forutom ovan 
nämnda även "Fourplay", hittar 
du via AFD, Box 873, 251 08 Hel
singborg. US Video finns på Reger
ingsgatan 76 i Stockholm. IJX 



Tony Ward är årets kalsongmodell för H&M. Här, till vänster, i filmen 
"Hustle r White" om manliga prostituerade i Los Angeles ..... 

~~~[1]1]~ HET H&M MODELL 
H 

ennes & Mauritz kalsong
modell är denna jul den 
sköna och i mångas ögon 

kontroversielle Tony Ward. Före 
detta porrmodell i gaytidningen 
In Touch och för muskelporrförla
get Colt, före detta pojkvän till 
Madonna, skådis i gayfilmen 
"Hustler White" , modell för mode 
såväl som i bondagetidningar. En 
av hans stora modejobb var Dolce 
& Gabbana 1995 då fotografen 
Steven Meisel tog bilderna. 

I fotografen Rick Castros 
(som också gjort filmen "Hustler 
White") boktidning The Bondage 
Book berättar TonyWardom sitt 
förhållande till gayvärlden. 

-Jag är en alternativ och fu
turistisk kille, förklarar han om 
varför han ställer upp på bondage
bilder i en gaybok. Och så berättar 
han att han tycker om att bindas 
och bli uppiskad: "Det är en del av 
min nya religiösa upplevelse". 

Nå helt seriös är han inte i in
tervjun, snarare lekfullt busig och 
svarar lätt oseriöst på alla frågor. 
Men det allvarliga lyser igenom, 
när han berättar om hur 
han drömmer mardröm
mar om att bli instängd. 
Bondage, säger han, är ett 
sätt att bearbeta skräcken 
för att bli instängd. Smärta 
och SIM är han inte helt in
tresserad av, i alla fall inte att 
andra är aktiva. I intervjun berät
tar han att han mer uppskattar 
att tillfoga sig själv smärta. Att 
själv vara master är han mer oro
ad för: "J ag kanske tycker om det 
för mycket, eller bli ångerfull, så 
jag är inte i balanserad nog ", sä
gerhan. 

Samtalet mellan Rick Castro 
och Tony Ward ligger på det kam
ratliga planet och de talar om sina 
erotiska och sexuella kontakter. 
Gay kan man knappast kalla To
ny, även om han är öppen för olika 
typer av erotiska lekar. 

"Hustler White" är en drama
dokumentär om prostituerade kil-

lar i Los Angeles. För Tony var det 
inte en helt obekant miljö. Till tid
ningen Genre säger han: 

-Jag spelade inte ens. När jag 
för några år sedan genomgick 
drogbehandling insåg jag att "fan 
jag är en hustler". Jag gick inte 
medvetet ut för att låta mig köpas, 
men det är ingen tvekan om att 
det var det jag gjorde. Jag tog 
emot pengar i utbyte mot att låna 
min kropp till andra män. 

Gay eller straight? En fråga 
han avfärdar med att säga att "jag 
är mig själv". 

-Jag är huvudsakligen attra
herad av kvinnor - det är så det 
fallit sig. Det gay sex jag haft har 
alltid varit med någonjag står 
väldigt nära och varit vän med 
länge. Jag älskar människor och 
jag älskar mina vänner, och med 
ens vänner kan man dela alla bi
tar av sig själv. 

Tycker han idag det är OK att 
ha varit med på porrbilder? 

-Absolut, jag älskade att vara 
med. Jag var stolt över min kropp, 

helt besatt av den, förklarar 
han. 
Videon "Hustler White" säljs 
bland annat hos Mega Sto
re på PUB. Vykort med To
ny Ward i H&M-kalsonger 
finns i deras butiker. - JV 

... och här l Bondagetidningen 
"Bondage Book" nummer 4. 

~iBllli!B~:J DANNA 
RETAR RABBINERNA 

V id vårens schalgerfestival i 
Dublin var det Island som 
presenterade en öppen bög, 

Paul Oscar. Till våren kommer 
Israel med sitt bidrag, den trans
sexuella Danna International. 
En tävlande som retat gallfeber på 
den religiösa högern i landet. 

Rabbinen Shlomo Ben-Izri, 
representant för det ultraortodoxa 
partiet Shas uttalade att könsbyte 
"är värre än den sodomitiska ak
ten". 

- Eurovisionsschalgerfestiva
len intresserar mig lika mycket 
som vädret i Antarktisk, sa han vi
dare, men som en son av det judis
ka folket blir jag nu förolämpad. 

Danna International sjuger 
den i sammanhanget passande 
sången "Diva" och valdes bland 33 
olika bidrag. Juryns ordförande 
Gil Samsonov beskrev den som 
"den absolut bästa". Samsonov 
trodde även att det faktum att 
Danna International är transsex
uell kan ge Israel en fördel. 

- Vi kommer uppfattas som 
ett liberalt och fritt samhälle som 
väljer sånger på sina meriter, inte 
på basis av den kropp sångaren 
bär. 

Dana har gett ut tre skivor och 
är en kultfigur i Israel där hon 
uppträder främst i klubbmiljö. 

På en inofficiell hemsida hit
tar du mer info: http://www.eski-
mo.com/-schop/danal IJX. 

L 
änghelg och en bra chans att 
ta sig tid att läsa. "En själs 
bekännelse -flykten till fri

heten" heter en bok av den före 
detta polismannen, den nyktre al
koholisten och kommunisten Curt 
Larsson. Boken är inte ett litte
rärt mästerverk, men en spännan
de berättelse om en spännande 
människas liv. Hans väg till att le
va öppet som homosexuell är en av 
de bärande historierna i denna 
bok som getts ut privat och finns 
hos Rosa Rummet. IJX. 
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INTERNET 
Den gayvänliga påfarten med modemnummer 

i Stockholm, Uppsala, Västerås, 
Örebro och Norrköping 

INTERNETABBONEMANG I l:A KLASS 
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Jeffrey 
En fullkomligt underbar 
och tänkvärd komedi 
om kärlekens 
umbäranden i en tid av 
AIDS. 

''Artful with a265:
priceless east" 

RoUinS Stone 

en här! 
Beautiful 
thing 
Sommarens 
publiksucce. 
Hysteriskt rolig 
och vacker film 
om den första 
kärleken. 

265:-

ROSA RUMMET huset, Sveavägen 57 T-bana Rådmansgatan 
TEL:OB-736 02 15, FAX:OB-30 47 30 E-MAJL:rosarummet@rfsl.se 

l~ -1] [ij i HETA TJEJER 
V i grabbar har haft våra brandmän på väggen hela 

året tack vare svenska brandmännens almanacka. 

Men nu kan även flatorna köpa sig en eldig almanacka 

med kvinnliga brandmän. På Rosa Rummet i Stockholm 

hittar du denna läckra almanacka som är en perfekt pre

sent att ge bort till sina flatvänner i nyårspresent. 

Uniformer, sotigt, eldigt, nakna muskler och tuffa tjejer. 

Vad mer kan man begära? 

Homo 

( 
bi6ueiJ 

NAgon att prata 
l med som förstar. 

JOURHAVANDE VÄN 
~ alla dagar 20-23 
\J~m 08-31 00 18 

IJX 
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9 Allt DU behöver 

hittar du hos 
LÄDERVERKSTAN 

. 30A te l: 08/668 58 69 
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A Ila sju europeiska före det
ta sovjetiska republiker 
har legaliserat homosexuel

la relationer, och därmed ändrat 
den gamla sovjetiska lagstiftning
en. Det gäller de baltiska länder
na, Ryssland, Vitryssland och 
Ukraina. 

Men bara en av de asiatiska 
före detta sovjetiska republikerna, 
nämligen Kazachstan, har ändrat 
lagen. I Uzbekistan har den gamla 
lagen ändrats men med förbudet 
mot homosexuella förbindelser be
hölls. Kirgizistan och Tadzjikistan 
använder fortsatt den gamla sov
jetiska strafflagen medan man i 
Armenien, Azerbajdzjan och Geor
gien arbetar med en förändring, 
där det är troligt att man tar bort 
homoförbudet. IJX 

U HORUNGEN 

H 
orungen är den svenska ti
teln på Angelica Hustons 
filmatisering av Dorothy 

Allisons självbiografiska roman 
Bastard Out of Carolina. 

ra 

h'J[I]I]~ LARS WALLIN VANN 

Här får vi träffa Bone, som 
föds utanför äktenskapet, vilket 
givetvis inte ses med blida ögon av 
omgivningen i femtiotalets South 
Carolina. Hennes mamma gifter 
sig till slut med en man som miss
handlar Bone sexuellt och en tra
gisk historia rullas upp. 

Filmen är gripande, men be
rättelsen känns inte speciellt sam
manhållen trots goda skådespe
larinsatser. 

Om Du använder engelska i ditt 
arbete. kontakta oss. Tala med 
Jonathan Gregory. iii~ . 
Möt oss på Nätet: D en svenska designern Lars Wallin vann priset för 

världens vackraste aftonklänning 1997, vid Miss 

World-tävlingarna på Seychellerna. På bilden står Lars 

med modellen Sofia Jonsson. Hår Rick Ljung och make 

Filmen distribueras av Folkets 
Bio som dock ännu inte bestämt 
när den svenska premiären skall 
bli av. 

http:/ /www.advancedbiz.se 

Advanced 
Business 

up av Zina. 

RELIGIÖSA STADGEBROTI l RFHP 
RFSL har efter viss vånda fastslagit att för
bundets religiösa oberoende omöjliggör RF
SL-gudstjänster. Men inom Riksförbundet 
för Hivpositiva, som också är religiöst obun
det, håller man regelbundet stadgevidriga 
minnesgudstjänster över avlidna i samband 
med världsaidsdagen l december. 
Dessa gudstjänster är kränkande för förbun
dets mer engagerade ateister och agnostiker, 
som påtvingas delaktighet i en religiös be
kännelse som de avvisar. De är också stötan
de eftersom de förhärligar en gud, som på
stås vara allsmäktig. Om denne gud existe
rar är det ju han som bär skulden till att så 
många har dött i aids! 

Lars Torstensson 

Jesper Leijerstam 
Peter Månsson 

Lund 24 november 1997 

Lars Mikael Andersson "Junior" 
1971-11-19- 1996-01-30 

Det är nu två år sedan Micke lämnade oss, 
som älskade honom så mycket. Han var 
knappt 24 år denna tisdag morgon då han 
dog i aids. För mig betydde Micke kärlek och 
ömhet och det känns oerhört svårt att inte få 
krama honom, men hans härliga leende finns 
fortfarande på mina näthinnor. Första gång
enjag träffadeMicke var han 16 år och hade 
det ganskajobbigt i sitt liv. Micke hade inte 
så bra stöd hemifrån och det tog lite tid in
nan han hittade rätt och så småningom fick 
lite stadga i sitt liv. 

Han älskade hårdrock och hans dröm 

IJX 

som jag fattade det var att han ville spela 
trummor i ett hårdrocks band. 

Det var inte alltid livet var så snällt mot 
Micke, han flyttade några år till Köpenhamn 
och de åren var kanske inte de roligaste i 
hans liv. 

En vacker vinterdag 1994 dök han så 
upp vid min dörr, den glädjenjag då kände är 
lätt att berätta om. 

Från den dagen vände de svåra åren och 
han kände tror jag att han kommit hem. Det 
dröjde inte länge förrän vi förstod att han 
var sjuk och tyvärr blev förloppet alldeles för 
snabbt. Våra vägar skildes igen på hösten 
1994 men endast en kort tid och som vänner 
höll vi kontakten till den kallajanuarimorgo
nen 1996 då våra vägar för alltid skildes åt. 
Jag kommer dock aldrig att glömma denna 
härliga kille som gett mig så mycket glädje i 
livet. 
C e ge 

HANS LARSSON 
Född 30/4 1955 Död 21!1 1996 

Två svåra år, två år av enorm saknad. Tiden 
läker alla sår sägs det, men som du alltid sa, 
sorgen blir som sårskorpa, ibland river man 
upp den, och allting kommer över en igen, 
sen läker den ihop, och så river man upp den 
igen ... 

Trots sjukdomen och dess förnedring så 
gav du aldrig upp modet, och lärde oss hans
kas någolrunda med vad som komma skulle. 

VI ÄLSKAR DIG, VI SAKNAR DIG 
Vännerna Magnus och Urban 

HU SM OR 
* 1!5-1960 
t 6/1-1997 

Forever O Sole Mio 
Mrs Green 

Communication 

RETS PARTY 
Från första parkett! 

TOUR PACIFIC ARRANGERAR EN RESA TIU SVDNEY MARDIS GRAS, INKLUDERAT BL.A. HOTELL 

BIUETTER TIU MARDI GRAS FESTEN OCH MARDIS GRAS PARADE VIEWING KIT. AVRESA 21/2. ÅTTA 

FULLMATADE DAGAR, MED LÖRDAGENs MARDI GRAS PARAD OCH EFTERFÖUANDE PARTY SOM 

HÖJDPUNKT. DÄREFTER FLYG TIU PALM COVE, FÖR S DAGARS SOL OCH BAD. 

Pris per person: fr 23.900.- inkl flyg t/r från Sverige, del i dubbelrum 8 nätter i 

Sydney och 5 nätter i Palm Cove, Mardi Gras party ticket, Mardi Gras parade 

viewing seats, samt inträden till några andra arrangemang, 2 middagar i Palm 
Cove, särskild gaykryssning till stora Barriärrevet samt Gay Surviva l Kit. 

Vill du boka plats eller har frågor, kontakta då Lars på telefon 042 - 14 41 20 

(fax 042 - 14 30 ~s. e-mail: travel@tourpacific.se) eller Annette på 
telefon 08 - 21 91 00 (fax 08 - 21 81 00, e-mail: annette@tourpacific.se). 
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re t s . l v1nnor. 
ÅRETS KEX: 
CIABERGER 
och .ANNA 
WESTLING som 
framgångrikt 
under året dri
vitKEX
Stockholms ge
nom tidema 
bästa barklubb för flator och deras 
polare. Svinbra musik, trendigt 
och snygga tjejer att titta på! Hela 
Stockholms enade fiatkår ligger 
på knä för att KEX fortsätter 
1998! 

ÅRETS SNYGGASTE 
VÄKTARE: 
Aldrig förr har 
man väl varit 
så rädd för att 
hamna i häktet 
somiår. När 
snuten varit 
dummare än någonsin har bru
darna bakom bardisken på 
myshäktet bara blivit trevligare. 
En gaybar i fangesehålan flera 
gånger i veckan trodde väl ingen 
på. Men JEANE'ITE LANDMARK och 
LOTI'A NORDLANDER lyckades inte 
bara med att fylla lokalen med 
bögar utan behöll också lesbpubli-

ken. Dessutom är de ju så söta att 
man inte önskar något hellre än 
att bli inlåst. 

ÅRETS BITCH: 
Tilldelas tveklöst 
BmGITI'A JACOB
ssoN och hennes 
kompanjon ANNA 
WEsTLING som 
skapat europas 
största lesbhak 
och därmed place
rat Stockholm på världskartan. Så 
mycket till bitchar är väl ingen av 
dem, utan snarare varma och gosi
ga, vilket må hända är receptet. 
Här känner sig alla kvinns väl
komna. En tumme för att Bitch 
lever över nästa sekel. 

ÅRETS MAMMA: 
JUDY CYPHER - Melissas flickvän 
fick barn. Spekulationema om 
vem som är den lycklige fadem 
var vilda. Kunde det vara Brad 
Pitt? Tjejema tiger som muren 
och pappan har fortfarande inte 
gett sig till känna. 

ÅRETS BUTCH: 
Få kan konststycket att öppna en 
dörr, tända en cigarett, grensla en 

motorcykel eller kompliementera 
en kvinna som hon. Om heterosex
uella män bara hade en smula av 
den stil som Bitch dörrvakt MILLE 
BERG har skulle världen se annor
lunda ut. 
En Mille åt varje femme! 

ÅRETS l AM COMING OUT: 
ELLENDEGE
NERES i TV-se
rien Ellen kom 
inte bara ut i 
serien utan 
också privat. 
Sponsorer ho
tade att dra sig 
ur och tittama 
varnades för kyss-scener. Men i 
vanlig ordning uteblev fasoma 
och istället blev succen ett fak
tum. Bildema på Ellen och hennes 
unga sötnos Ann Heche har val
sat runt i världspressen och alla 
verkar bara glada. 

ÅRETS MEST NYKÄRA: 
k.d lang har hängt runt halsen på 
Madonna och kört omkring med 
U maThurman bak på hojen men 
aldrig fått till det riktigt. När hon 
producerade en platta för tjejban-

det Murmur i år slog kärleken 
ner till slut. LEISHA HAILEY från 
Murmur och k. d är nu ett par. 

ÅRETS FILMARE: 
CECILIA NEANT-FALK och NINA 
BERGSTRÖM 
släppte filmen 
'Väninnvr" 
som lockade en 
stor publik till 
biografen Zita 
och senare vi
sades i Sveri

-
~~.· - · ·-_· ··· ·-- - -. -.. ". ~- .. 
~ · .~ ., . -
- ~ ~- , 

ges Television. Vi skrattade, grät 
och värmdes om vartannat. Fil
men har rönt stor framgång inter
nationellt och i slutet av året fick 
tjejema ta emot priset "Årets 
kvinna" på Bitch Girl Club. Grat
tis! 

ÅRETS DJ: 
PAMELALE
AL VINALs 
harmed sina 
plattor tagit 
upp fiatorna 
ur töntträs
ketmed bra 
musik utan 
attför den 
skull bli allt för rå när publiken är 
mixad. Under homoveckan vände 
sig gästema på Bitchs dansgolv 
mot DJ-båset och gjorde en impro
viserad pugningsvåg följd av ap
plåder. Vilken rysare! 

ÅRETS FILM: 
BoUND! Corky och Violet blåser 

•• •• 

maffian och bjuder på några av de 
bästa sexscener som skådats i en 
rulle. Vilka brudar! Vilken höj dar
film! Se den! 

ÅRETS FÖRFAnARE: 
LOUISE BOIJE AF GENNÄS skapade 
en kioskvältare med boken "Stjär
nor utan svindel". Mer än en hete
rokvinna överväger att byta sida
om man säger så. Vi kan också av
slöja att den frejdiga Kaja med 
gott mod levde över romanens 
slut. 

ÅRETS FESTIVALPRISSA: 
INGELA ANDERs
SON genomförde 
årets bästa ho
movecka genom 
tidema. Sätt en 
kvinna i täten 
och lyckan är 
gjord. Tänk- så 
enkelt! 

ÅRETS SKÅNINGAR: 
LOTI'A NORDLANDER ordförande i 
RFSL- Malmö är en av eldsjälar
na bakom den populära klubben 
Indigo och ANITA KETTUNEN -
före detta programledarinna i Ho
mogen, RFSL-avlönad-aktivist, 
en lyskraft bakom Regnbågsfesti
valen och DJ. Anita och Lotta hål
ler fanan högt över hela skå
neslätten. 

Mian Lodalen 

LASARUNDERSOKNING 
QX har nu kommit ut i drygt två år och vi är nyfikna på vilka ni är som läser tidningen. 
Hjälp oss att få svar genom att fylla i våra enkätfrågor nedan - och sänd gärna med dina 

synpunkter på tidningen. Om du vill kan du delta i en utlottning av en hemlig låda från QX 
- då behöver vi naturligtvis ditt namn och adress, annars får du gärna vara anonym. Med 

hjälp av dina svar kan vi göra QX ännu bättre! OBS Ringa in ditt svar. 
ÄRDU: 
Man 
Kvinna 

SER DU DIG SOM: 
Homosexuell 
Bisexuell 
Heterosexuell 
Könsöverskridare 

DIN ÅLDER 

DIN BOSTADSORT 
Stad över 200 000 
Stad över 50 000 
Stad över 10 000 
Småstad 
Glesbygd 

HURBOR DU? 
I hyreslägenhet 
I bostadsrätt 
I villa 

DIN SYSSELSÄnNING 
Heltidsarbetande 
Deltidsarbetande 
Arbetslös 
Pensionär 
studerande 

DIN ÅRSINKOMST 
Under 150 000 
150-250 000 
250-350 000 
Över 350 000 
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HUR LEVER DU 
I ett förhållande - bor ihop. 
I ett förhållande - bor isär. 
Ensamstående - delar lägenhet. 
Ensamstående - bor själv. 

HAR DU BARN 
Ja 
Nej 

OM DU HAR BARN. BOR DE 
Hos dig 
Hos annan vårdnadshavande 
Är vuxna 

VAR HlnAR DU QX 
OFTAST? 
Jag prenumererar 
I klädesaftar 
I annan affär 
På Cafe 
På Restaurang/Bar 
På Gayklubb 
På Videoklubb 

HUR OFTA LÄSER DU QX? 
varjemånad 
varannan månad 
då och då 

VAD LÄSER DU l QX? 
Ventil 
Profil 
Mobil/Guider 
Musik 
Film 
Spis 
Puss 

TAR DU MED DIG QX HEM? 
Ja 
Nej 
Ibland 

HUR MÅNGA l SNin 
LÄSER SAMMA EXEMPLAR 
AVQXSOM DU? 
Barajag 
En till 
Två till 
Fler än två till 

HAR DU? 
Bil 
Cykel 
Motorcykel 

HAR DU TILLGÅNG TILL 
DATOR? 
Ja 
Nej 

HAR DU TILLGÅNG TILL 
INTERNET? 
Ja 
Nej 

PLANERAR DU An VARA 
MED UNDER STOCKHOLM 
EUROPRIDE '98 
Ja 
Nej 

NÄMN TRE TIDNINGAR DU 
LÄSER FÖRUTOM QX 

HUR OFTA RESER DU l 
SNin UTOMLANDS PER ÅR 
0-1 gång 
2-3 gånger 
4-5 gånger 
Fler än fem gånger 

HUR MYCKET LÄGGER DU l 
SNin UT PÅ KLÄDER PER 
MÅNAD? 

............ kronor 

HUR OFTA GÅR DU l SNin 
PÅ KROG/BAR/ 
RESTAURANGIVECKAN? 
0-1 gång 
2-3 gånger 
4-5 gånger 
Fler än fem gånger 

HUR OFTA GÅR DU l SNin 
PÅ BIO VARJE MÅNAD? 
O-l gång 
2-3 gånger 
4-5 gånger 
För än fem gånger 

HUR MÅNGA SKIVOR/CD 
KÖPER DU l SNin PER 
ÅNAD? 
0-1 
2-3 
4-5 
Fler än fem 

HUR MÅNGA BÖCKER 
KÖPER DU l SNin PER ÅR? 
0-1 
2-3 
4-5 
Fler än fem 

HUR OFTA GÅR DU l SNin 
PÅTEATER/DANS/OPERA 
PER ÅR? 
0-1 gång 
2-3 gånger 
4-5 gånger 
Fler än fem gånger 

PÅVERKAR En FÖRETAGS 
ANNONS l QX DIG? 
Ja, jag väljer hellre deras produkt 
än en likvärdig konkurrents. 
Annonsen påverkar inte mitt val 
av produkt. 
Vet ej 

HAR EN ANN9NS I.~X FÅll 
DIG An BESOKA FORETA· 
GET OCH/ELLER KÖPA 
DESS PRODUKT? 
Nej 
En gång 
Tvågånger 
Tregånger 
Fler än tre gånger 

Sänd dina svar till: 
FRISVAR, 
QX, 104 62 Stockholm 

Vill du delta i vår utlottning av en 
hemlig låda? Fyll då i ditt namn 
och adress här nedan: 



Hår: Salong T E R J E A A N E N S E N , . 

Sthlm 08-666 03 40. 
Hårprodukter: l\Iajirel färg. Tec Ni Art 
stylingprodukter från L'Oreal. 
Kläder från Kamikaze/ Oslo: Prada, 
Versus, Dolce&Gabbana, Kamikaze 
l\Iake up: Pauline för Shiseido. 
Styling: Glitter. 
l\Iodeller: jan Christian/ Team, 
l\Iari us / Heartbreak. 
Foto: Petter Stmmsted. 

IIL'OREAL 
l PROFESSIONNEL 



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 
Weilmar Yxkullsgatan 25 3 tr 

Individuai
Par-

& 
Kristerapi 

Kerstin Boström 
leg. psykolog 

mån & tors 11-11.30,714 03 31 
mottagning vid T-bana Slussen 

Kompistelefon för stöä och information 

till unga homosexue la tjejer och killar. 

Öppet mån -tors kll9-22. 

MED STOD AV RFSL, LANDSliNG T FORU't'QGJ R AIDS OCH FOLKHÄLSOINSTITUTET 

Tom of Finland 
Loggers 50 kr 
En av ToF klassiska 

Kärlek och utanfOrskap 
J 

ag vet att jag ofta kan låta 
sådär himla självklar och 
kaxig. Som om det är denna

turligaste och enklaste saken i 
>:ärlden att vara som jag är, göra 
somjag gör och säga detjag säger. 
Men det är varken enkelt eller 
lätt. Jag kan fortfarande vara 
rädd för att inte bli accepterad, 
hatad eller utstött -for attjag äls
kar de jag gör och på det sättet jag 
gör det. För att jag finner de mest 
maskulina kvinnorna de mest at
traktiva. För attjag stödjer en 
sexualitet som inte är vanlig eller 
politiskt korrekt. 

Jag tänker mycket på det nu 
när jag har gett mig in i den 
sexualpolitiska debatten. När jag 
talar for stigmatiserade grupper 
och försöker förklara hur porno
grafi, prostitution och SIM kan hö
ra ihop med feminism. När jag går 
emot enfaldiga lagar och dogma
tiska kvinnogrupper. 

Detta är så nytt och känslo
laddat så att debatten ibland inte 
handlar om detjag säger, utan 
istället om mig som person. Det 
går rykten om hur jag är, vadjag 
gör och var mina motiv egentligen 
är. Jag har hört allt från attjag är 
en hjärntvättande sektledare som 
utnyttjar och misshandlar unga 
kvinnor till att jag är galen och 
ligger med en massa karlar som 
jag inte kan säga nej till. 

Min väg for att acceptera mig 
själv har varit lång, och ibland 
fylld av skam som har hindrat mig 
från att tala och vara i min san
ning. Men jag har åtminstone fått 
samhällets uppskattning när jag 
bejakat mitt genus och dragit på 

Regnbågstriangel 
50:-

mig femmeattiraljerna- kjolen, 
smyckena och läppstiftet. Det är 
en stor skillnad mot de attityder 
som möbr könsöverskridarna - de 
personer vars genus inte faller in
om den snäva ramen av "manligt" 
och "kvinnligt". Deras kamp är of
ta svårare och ensammare. Jag 
hör berättelser om transsexuella 
som tar sina liv, ser smärtan i ögo
nen på de berusade ynglingarna -
butcharna - på Bitch, och obeha
get for de nyutkomna som skall 
försöka forklara och forsvara fjol
lornas existens i homovärlden för 
sina heterosexuella feministvä
ninnor. 

Wilhelm Reich har sagt nå
got i stil med att "Om man kon
trollerar en befolknings sexuali
tet, kontrollerar man hela befolk
ningen". Kvinnorörelsen förstod ti
digt att ett sätt att hålla kvinnor i 
en underlägsen position var att se 
till att vi skäms över våra kroppar 
och sexualitet. Det är då synd att 
man inte ser förlängningen av det
ta - att det gäller alla människors 
sexualitet och att samhällets nor
mer även påverkar män och köns
överskridare. Skillnaden är att 
när män kanske skäms över att de 
är fetischister, S/M:are eller an
vänder porr, skäms kvinnor över 
att de är sexuella överhuvudtaget. 

Det var inte förränjag insåg 
sambandet mellan dessa saker 
som jag kunde forstå varför det är 
bra om bögar, lesbiska, könsöver
skridare och människor med en 
avvikande sexualitet arbetar ihop. 
Och än viktigare är det just nu 
med tanke på den horribla utform
ningen av förslaget om den nya 

Regnbågsfana 
50:-

antidiskrimineringslagen i arbets
livet. 

Men min personliga drivkraft 
är inte bara politiken. När jag ta
lade om värderingar och identitet 
på Homoforum i början av de
cember; anordnat av RFSL, var 
det tydligt hur rent fysiskt vi upp
levde annorlundaska pet, även in
om homovärlden, och hur viktigt 
det hade varit att hitta rätt i den. 
Flera beskrev känslan som om det 
var att komma hem, och som om 
man kunde börja andas när man 
väl kommit till rätt grupp. Sedan 
spelade det ingen roll om den 
gruppen var SLM, Kvinnohöj
den eller EKHO. 

Själv hittar jag delar av min 
klan utspridda över världen. Hos 
dem blir jag bekräftad precis som 
jag är och det ger mig kraft att 
fortsätta. Men även då nya vänner 
säger att mina ord hjälper dem att 
bejaka delar av sig själv de tidiga
re inte vågat, eller när min kärlek 
säger att kanske är livet värt att 
fortsätta ett tag till . Att det 
kanske inte är något fel på henne, 
utan på samhällets snäva syn på 
kön och sexualitet. Det är just de 
stunderna 
som får 
mig att 
fortsätta, 
trots min 
egenräds
la och 
andras 
hat. 

Petra Östergren 
petra@bahnhof.se 

Red Ribben 
och regnbågen 
Pin- 65:-

Halssmycken: Kvinnomärkenjtjocka, 
mansmärken/tjocka och tveeggad yxa levereras 
med läderrem. Kvinnornärken/tunna och 
mansmärken/tunna levereras med kedja. 50 kr 
styck (få ex kvar) 

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

Beställning: Antal: 

Homosapiens. 

Tom of Finland Poster Book 
format 31x44 cm. 6 av Tom of 
Finlands populära motiv. 
SPECIAL BEGRÄNSAD UPPLAGA 
150 kronor 
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Stellar Men, fotografen 
Stanley stellars 
presentbok md erotiskt 
konstnärliga bilder på 
män. SPECIAL 
BEGRÄNSAD UPPLAGA 
150 kronor 

580 kr (stor: 3,5x2,5 cm), 450 (mellan: 3x2 cm), Efva 
Attlings tuffa smycke i rent silver med bij .jkedja. "Homo" på 
den ena sidan - "Sapiens·· på andra. 

Namn: ................. . . 

Adress: 

Postadress: 

Sänd talongen till QX Box 17218 104 62 Stockholm 
tax: 720 38 70, e-post: shop@qx.se 

t 
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F 
ör drygt ett år sedan prydde 
Louise Boije af Gennäs 
omslaget på QX. Hennes bok 

"Stjärnor utan svindel" hade pre
cis kommit ut i handeln. En bok 
som nu legat på Pocket-toppen i 
flera månader och som är Louises 
största framgång hittills som för
fattarinna . QX lyfte luren för att 
höra hur det står till med henne. 

- Tack bra! 
Vad gör du nu för tiden? 
-Just nu har jag börjat med 

en ny bok, vilket kännsjättekuL 
Håller även på med lite TV-och fil
mmanusskrivande, och går och 
grunnar på en pjäs. 

Din bok "Stjärnor utan 
svindel" har sålt närmare 70 
000 exemplar och är din störs
ta framgång hittills, är du för
vånad? 

- Inte förvånad, men otroligt 
glad. Anledningen att jag inte är 
förvånad är attjag tror att när 
man skriver om något som verkli
gen berör en på djupet, så berör 
det ofta andra människor också. 
Jag tror att det är därför boken 
säljer. De flesta av oss grubblar 
över kärlek, trohet och otrohet, 
och svårigheten med att verkligen 
stå för den man är. Och man mås
te få våga tro att uppriktighet och 

l ~:1 ;J 1'. MISSA INTE 
lRETS MARDI GRAS! 

R
esebyrån Tour Paci:fic 
med specialinriktning på 
bland annat Australien ar

rangerar en gayresa till Mardi 
Gras den 21 februari. 

Hotell åtta nätter i Sydney och 
fem i semesterområdet Palm Cove 
och resa ingår i priset på 23 900 
kronor. Dessutom har arrangörer
na smart nog fixat biljetter till 
Mardi Gras festen - ett måste! -
och bra platser för att se paraden. 
Såväl hotellrum som biljetter är 
annars snart sagt omöjligt att få 
tag på under Mardi Gras. För
köpsbiljetterna har manjust be
slutat begränsa, för att minska 
antalet straighta besökare. Kring 
500 000 människor väntas till 
Mardi Gras som utan tvekan ut
vecklats till världens bästa och 
bland de största gayfesterna. 1998 
firar man dessutom 20 år vilket 
innebär extra satsningar. Mer in
formation om deras researrange
mang kan du få via Lars på kon
toret i Helsingborg 042-14 4120, 
eller Anette på nyöppnade stock
holmskontoret 08-2191 00. IJX 

mod kan leda till ett bättre liv. 
Har du fått respons från lä

sarna i form av beundrarbrev? 
-Jag har blivit överöst med 

brev, på ett sätt jag aldrig upplevt 
tidigare. Det kommer hundratals 
och åter hundratals av brev, och 
det är helt fantastiskt. Det är 
otroligt att det finns så många 
människor som bryr sig tillräck
ligt om böcker och läsande för att 
vilja skriva till en författare. Och 
det är helt osannolikt hur många 
av breven som handlar om 
igenkännande. Så många som sä
ger: "Det här har jag aldrig berät
tat för någon, men jag har också 
haft ett förhållande med en per
son av samma kön .. . " Jag börjar 
tro att statistiken är helt missvi
sande - det verkar som om varan
nan svensk är homo- eller bisexu
ell, eller också önskade att 
han/hon vore det! Skämt åsido, 
jag önskar att människor vågade 
berätta för varandra mer öppet 
om sina kärleksupplevelser med 
någon av samma kön. Det är så 
otroligt många som haft dem -
men som aldrig vågat berätta för 
någon annan! Och de tror, helt i 
onödan, att de är så ensamma. 

Något särskilt brev du 
minns extra väl? 

MÅNGÅRIG ERFARENHET 
PERSONLIGT 

OMHÄNDERTAGANDE 

Raino P. Kirkrna 
Tandläkare 

Matts Näsholm 
Tandhygienist 

TeL 08-202602 
Skottgränd 6, Gamla Stan 

Ansl. till Försäkringskassan 

KLARA 
HIV-MOTIAGNING 

SURBRUNNSGATAN 64 
(HAMBURGERBRYGGERIET) 

T-Bana Odenplan 

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

Telefon för information och 
rådgivning: 

Torsdagar 15.00-16.30 

08-720 55 58 

-Jag läser alla brev jättenoga, 
och går tillbaka till dem ibland. 
Det mest påfallande är att männi
skor är så öppna mot en för att 
man är författare - det blir nästan 
som terapi. Sen är det så klart ro
ligt med brev från medelålders, 
heterosexuella män som skriver: 
"nu äntligen har jag fattat vad ho
mosexualitet handlar om, så nu är 
jag inte rädd längre". Eller ännu 
hellre: "Jag vill också vara lesbisk 
-ni verkar ha så roligt!!!" 

Har du någon ny bok på 
gång, eller ideer och uppslag 
till någon ny bok? 

- Jag har just börjat skriva 
igen, menjag pratar aldrig om 
nya böcker innan de är fardiga. 
Jag tror bara att man kan berätta 
en historia bra en gång. 

Hur var det att jobba som 
bartender för en kväll på 
Hus1? 

- Det var en av de roligaste 
kvällarna i mitt liv! Efteråt för
sökte jag förstå exakt varför det 
var så kul, ochjag tror att det var 
en kombination av den varma 
stämningen på festen, av glimten 
i ögat hos alla som köpte öl, av 
känslan i att det var det s. k . "ho
mo-hovet" som betjänade de övri
ga och inte tvärtom - det var helt 
enkelt underbart. Sen blev jag 
uppbjuden av en extremt dansant, 
lite äldre, kvinna som verkligen 
kunde stegen, och det gjorde inte 
saken sämre ... Efterfesten pågick 
till 06.00, och dagen efter gickjag 
omkring med ett leende som inte 
gick över. Det var fantastiskt! 

Vi ser dig på gayklubbarna 
lite då och då? Trivs du där 
fortfarande? 

-Jag känner mig enormt hem
ma i gayvärlden och trivs väldigt 
bra på klubbarna och festerna. 
Halva mitt jag- om man nu måste 
dela upp det- är homo, så jag 
kommer förmodligen att hänga 
kvar där under resten av mitt liv. 
Där finns också några av de män
niskor jag älskar mest i hela värl
den. Att inte komma dit skulle 
kännas fullkomligt absurt; som 
att göra våld på mig själv. 

Till sist, har du några 
nyårslöften? 

-Jag tror inte längre på lång
siktiga löften. Jag tror på att man 
gör så gott man kan och sedan får 
man ta en dag i sänder. 

-Anders Öhrman 

Rainer Kägo 
Zonterapi 

Medicinsk massage 

med denna annons 
får du 20% rabatt 

Tidsbeställning 
tel: 08-640 84 42 

Adress: Bjurholmsplan 22 
T-bana Skanstull 

RYGGCENTRUM 
Leg Sjukgymnast 
Sven Zakrisson 

Akupunktur 
Manipulation 

Massage 

Mottagning utan remiss. 
Adress: Blåsutvägen 43 

(Nära T-bana Blåsut, linje 18) 
Telefon: 08-649 81 40 

rv. centrum.zakrisson®stocklzolm .. mnil.telia.com 

o/i är först 
på SOder 

med droppe 
som Wser 

l(aries 

Det handlar 
inte bara Olll 

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

Prata med oss på Aidsjouren. 
Du är anonym och samtalet kostar 

bara en markering_ 

t~t 
AidsJ·ouMt 

Stiftelsen Noaks Ark- Röda Korset 
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SVERIGES 20 
SEXIGASTE ILLAR 

Varje år överöses vi med tidningar vars redaktioner utnämner Sveriges sexigaste och 
vackraste grabbar. Och i en del yngre tjejtidningar och i Aftonbladet får läsarna rösta på 
deras favoritkillar. Men naturligtvis är det bara vi bögar som verkligen kan välja ut vilka 

som verkligen är Sveriges sexigaste killar. Och här är den kompletta och riktiga listan. 
Juryn samlades en kväll - pratade, tittade på bilder, tänkte, funderade, övertalade varandra, 

slogs, bråkade, gapade, skrek och gjorde allt sådant där som bögar gör när de ska försöka 
· komma överens. Men överens blev vi i alla fall - till slut! 

1 
Martin Stenmarck, 
artist. En grabb som 
har allt. Förenar 
sängkammarblicken 
hos en sexig itali
ensk hingst med en 

charmig busunge som är 
svärmors ögonsten. Sjunger, 
dansar, skådespelar, model
Iar och har en cool och 
schysst inställning till att bå
de killar och tjejer attraheras 
av honom. 

- Det känns skitkul, sä
ger han när QX ringer upp ho
nom för att gratulera och hö
ra hur det känns att toppa 
listan över Sveriges sexigas
te män. 

- Verkligen hedrande 
måste jag säga! För några 
veckor sedan såg jag att tid
ningen Frida hade en lista 
över snygga män i Sverige, 
men där hamnade jag bara 
på 3:e plats, så det här 
känns ju naturligtvis som en 
skön revansch, sägerhan 
och skrattar. 

Martin Stenmarck är just 
nu aktuell med musikalen 
West Side Story på Oscars i 
Stockholm där han spelar To
ny. 

- Det är helt underbart, 
säger han. Det är ett suve
ränt gäng, musikalen är otro
ligt bra och vi spelar för ut
sålda hus. Det kan inte bli så 
mycket bättre. 

Förutom rollen i West Si
de Story är Martin dessutom 
skivaktuell. l dagarna släpp
tes ledmotivet till TV3:s två
lopera Vita Lögner som Mar
tin sjunger tillsammans med 
brorsan David och kompisen 
Jocke Bergström. De kallar 
sig för·Jo-DM och ett album 
är på gång. 

-Vi spelar lite tuffare 
R&B, menar Martin. Inget Ta
ke That-dravel utan mer som 
New Edition och Blackstreet. 

Martin är ursprungligen 
från Örebro, men har under 
de senaste tre åren varit bo
satt i Stockholm där han job
bat och uppträtt på Wall
mans salonger. Och han har 
även hunnit med att jobba li
te som fotomodell. 

Han bor ensam och har 
inget sällskap. Inte för tillfäl
let i alla fall. 

- Men det är på gång. 
Hoppas jag i alla fall. Jag 
känner att det börjar gå åt 
rätt håll. Mer vill jag inte be
rätta, skrattar han. - AÖ 

Martin Stenmarck 
är Sveriges 

sexigast e k ille. 

Fotocredit: Martin Stenmarck (foto: Magnus Ragnvld, stylist: Jean- Pierre Barda), Tor Forsse (foto: Lars Trangius), Fredrik Alvarez (foto: Per Björn), Henrik Johnsson och Miirten Andersson 
(foto: Madeleine Näs), Fredrik Ljungberg, Mattias Sahlström, Mikaelljungberg (Pressens bild), Herkules (Walt Disney/Buena Vista), Hampus Björck (TV4), Jens Bengtsson (foto: Magnus Ragnvid) 
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9 Tor Forsse, fotomodell. 
Fick många i juryn att full
komligt tappa andan. Vack-

1111. er ach snygg, manlig och 
pojkaktig. "Läkartypen" som kan 
prata med barn när deras foräld
rar har dött. Attraherande att han 
står emot allt tafsande från stylis
ter och frisörer. Äger rottweiler 
och är SM-mästare i värja. 

3 
Fredrik Alvarez, boxare. 
Rena rama knock-outen. 
Vår nyblivna VM-mästare 
golvade de flesta av oss i 

juryn med sitt brutalt sexiga yttre 
och sitt till synes charmigt tomma 
inre. Fredriks favoritmat är pizza, 
han bor hemma hos foräldrarna 
och han har endast läst en enda 
bok i hela sitt liv. Vilken det var 
minns han inte men hon som 
skrev den hette Jackie Collins ... 

6. Mårten Andersson, pro
gramledare ZTV. Charmig och 
kombinerat söt-snygg. Vi gillar 
hans sjuka humor och hans barns
liga sätt. Gillar säkert att skjuta 
ärtrör och skulle vara perfekt som 
lektant på IKEA! 

A Peter Svensson, musiker 
(Cardigans). En romanti-

... :::::~nb:d: ~:!e~:;:· 
jorden. Faxar säkert hemliga med
delanden till sin kära när han är 
långt borta och var han än befin
ner sig glömmer han aldrig att 
ringa och gratulera mormor på 73-
års dagen. Kan säkert bära en ut
sliten t-shirt på ett sexigt sätt! 

5 
Per Stiimer, fotomodell 
och basketspelare. 
Efter ett uppmärksammat 
forhållande med Emma Sjö

berg blev Per mer känd som Em
mas pojkvän än som basketspela
re av elitklass. Med ett stiligt och 
manligt utseende gissar vi att han 
är den typen av man som luktar 
på sin t-shirt for att kolla om han 
kan ha den en dag till. 

7. Fredrik Ljungberg, fotbolls
spelare. ''Vilka läppar! Kolla kin
derna! Och fotbollspelare dessu
tom, vilka lår han måste ha!" 
Fredrik Ljungberg från Halmstad 
BK har blivit fotbollssvenges nya 
omslagpojke - och det var väl på ti-

Fredrik Alvarez 
slog sig fram till 

3:e platsen. 

den, for det var 
ju några år se
dan Glenn 
Hysen lade av ... 
S. Hampus 
Björck, skåde
spelare. Med 
sina vackra 
hundögon for
gyller han varje 
vardag i TV4:s 
tvålopera Skil
da världar. 
Charmade sä
kert hemkun
skapsfröken i 
skolan. Hampus 
prydde omsla
get av QX i no
vember 1995 då 
han gjorde de
but på bioduken 
som bög i den 
totalfloppade fil
men "När alla 
vet". Men i USA 
och England är 
filmen den mest 
köpta julklap
pen i mjukporr
branschen. 
9. Mattias 
Sahlström, 

lliil~~~~ basketspelare. 
"Det här är en 
sådan där kille 
som ens kör-

._ ______ '"" sjungande sto-

Henrik Johnsson 
knep 12.e platsen. 

rasyster kom hem med när man 
var liten och man blev jätteavis 
och tyckte allt var orättvist. Man 
stängde in sig på rummet och und
rade när man själv ska få komma i 
närheten av en sådan kille. Och 
man skulle aldrig ens våga tänka 
tanken att berätta for honom att 
man är fjolla!" 
10. Per Carlen, handbollsspela
re. Gammal är äldst. Och snyg
gast! I alla fall bland handbolls
spelarna. I ett tidigare nummer av 
QX poserade Per Carlen i upp
knäppt vit skjorta och skinnbral
lor som satt åtsittande på hans 
muskulösa ben. Och den bilden 
hade inte juryn glömt bort! 
11. Jens Bengtsson, popartist. 
Örebroare som blev smör-pop
sjungande stjärna i Dear Mom. 
Hans sexigt snygga look kombine
rat med det något utländska utse
endet fick stora delar av juryn att 
sätta höga poäng på honom. Och 
vi tror att det här är en kille som 
efter att ha varit tillsammans med 
sin älskade i 100 dagar skulle kö
pa en ring och säga: Det här är en 
forlovningsring eller en kärlek
sring. Du får välja själv ... 
12. Henrik Johnsson, program
ledare ZTV. Världens mysigaste 
pojkvän! Genomgo och säkert lite 
virrig. Vi hoppas att Henrik är kil
len som kommer till ZTV-studion 
med två olika sorters strumpor 
innan stylisten sätter klorna i ho
nom. Gjorde nyligen en underbart 
mysig intervju med Lars Wallin 
där de pratade om tyger, dockor 
och andra manliga ting! 
13. Jens Östberg, koreograf. 
En katt bland hermelinerna. Här 
får vi fordomsfulla bögar en känga 
på näsan i och med våra egna 
forntfattade meningar. Snygg fjol
la tänker man när man ser honom 
i trikåer på scenen - men icke. 
Jens är straight, vilket gör honom 
än mer intressant. Jens är helt en
kelt bara såååååå sexig! 
14.Mikael1Jungberg,brotta
re. Otrolig kropp och enormt söta 
öron. En riktig Bamse, det är bara 
dunderhonungen som saknas. 
Äter säkert ohämmat och kan ta 3 
omgångar äggröra och äter slar
vigt utan att bry sig! Mmmmm ... 
15. Kjell Bergqvist, skådespe
lare. Lite farligt manlig, stökigt 
dryg och till och med lite skitig. 
Kjell är nog mannen som har "det
ordnar-sig, det-här-fixar- jag"-atti
tyd! Och dessutom älskar vi att 
hata honom for hans !Q-befriade 
uttalanden i pressen! 
16. Herkules, seriefigur. 

Vi har alltid varit svaga for hjäl
tar. Och här har vi en äkta serie
hjälte med Robin Hood-anda och 
en Dolph Lundgren-kropp. En rik
tigmacho-macho!! Och så är det ju 
söte Nicklas Wahlgrens röst vi hör 
på bioduken ... 
17. Martin Johansson, drag
queen. I London gör han succe 
som transa. Men utan smink finns 
inga spår av femininitet. En van
lig kille som dessutom ser oerhört 
bra ut. Vi frågar oss: Hur är det 
möjligt?! 
18. Peter Jöback, musikalar
tist. Vår egen musikalstjärna 
charmar allt från småflickor till 
mormödrar. En riktig svärmors
dröm. Men visst har han tuffat till 
sig sedan han lämnade "Duvemå
la" for London. Pojkaktigt manlig 
och charmigt blyg, men säkert 
släpper alla dessa sidor när han 
hamnar i vågrät ställning! 
19. Prins Carl Philip. 
Elegant och söt. Och ouppnåelig! 
Och det man inte kan få vill man 
ha! Hans internatvistelse på 
Lundbergs känns sexigt och ger en 
viss "Döda-Poeters-sällskap"
känsla över hela hans person . 

Om fem-sex år kommer han vara 
en av Sveriges snyggaste män. 
20. Robert Aschberg, program
ledareTV3. 
Arrogant, burdus och barnslig. 
Och säkert en riktigjävel i säng
en. Det påpekar han ju själv hela i 
tiden. Det är nog många som 
drömt om denne karl som besitter 
något outtalat sexigt. 

JURYN SOM VALT UT 

SVERIGES 20 SEXIGASTE KILLAR 
BESTÅR AV: JEAN-PIERRE BARDA, 
CALLE NORLEN, MA.GNUS RAGN
VID, HANs THORSELL, MARTIN 

ÅQVIST OCH ANDERS ÖHRMAN. 
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f!U :I 11 D l HÖG KLASS 
IJX 66~ 

Lill Lindfors "Utan gränser" 
(Sony) 
En av höstens trallvänligaste vi
sor är helt klart Lill Lindfors 
"Salt" som skrivits av Caj sa Stina 
Åkerström. Och gillar du den är 
det stor chans att du gillar hela al
bumet. "Salt" är låten som osar 
mer hit än de övriga, men som all
tid när det gäller Lill Lindfors hål
ler det hög klass. Och det känns 
skönt att tvingas lyssna på texter
na i dessa fullvuxna ballader. För 
det är man ju inte direkt bort
skämd med. 

f!U:IIJ~I SPRETIGT 
IJX .!S9~ 

Carola "Det bästa av Carola" 
(Independent) 
Hela Carolas karriär på en och 
samma dubbel-CD. Visserligen 
har hon redan släppt två sam
lingsplattor, men här finns allt -
från "Främling" till senaste sing
eln "Dreamer". Samtliga godbitar 
(och mindre lyckade hits) från Ca
roJas minst sagt spretiga karriär. 
Schlagerlåtar som "Mitt i ett 

RecensioJ1er av 
Anders Öhrman 
där inget annat 
anges. 

f!U:IIJ~I PERSONLIGT 
IJX 60~ 
Kate "Wish I Were a Man" 
(Independent) 
Efter några år i New York och en 
minst sagt brokig väg till skivkon
trakt finns svenska Kates album 
ute. Ett starkt, personligt och 
stundtals riktigt bra album som 
landar i gränslandet Annie Len
nox-pop och M-People-disco med 
inslag av både latinska rytmer och 
Dilba-ballader. Titellåten "Wish I 
Were a Man" är riktigt skön! 

M. :I l]~ l MINNESFOND 
IJX · ~O~ 
Diana "A Tribute" (Sony) 
Först drog Elton John in närma
re en miljard till Dianas minnes
fond i och med "Candle in the 
wind '97" och nu släpps en dub
bel-CD med ballader där intäkter
na går till samma fond. Här 
trängs artister som bl.a. Bee 
Gees, Annie Lennox, Sinead 
O'connor, CliffRichard. Köp! 

:~~~:~~~~~;~:,g~~;~ ::a f!U :111 ~l EN NY EROS? 
ögon", gospel med "Oh, Happy 1JX 7 .3~ 
Day" och disco tack vare hitmixen Nek "Lei, gli amici e tutto il 
som avslutar plattan. Men bäst av resto" (Warner) 

alla är ändå den .,-------------.. Italiens nye Eros 
popiga "Every Ramazotti var 
heat of my nyligen på besök i 
heart" signerad Stockholm for att 
Per Gessle. göra promotion för 

Denroli
gaste re
leasen 

for den här må
naden kommer 
ifrån Norge, ar
tisten heter Dr. 
Erik som sjunger "Det eneste Jeg 
vill er å ha det fett". Dr. Erik låter 
lite som det svenska skivbolaget 
Svek, men tio gånger roligare. För 
några månader sen skrev jag om 
en tjej som heter Simone Jay och 
hennes gay-hit "Wanna be like a 
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man" den finns nu 
att få tag i lite lät
tare när den nu 
ligger under bola
get Virgin, där 
även Dr. Erik 
släpps den 25 janu

ari. Red 5 som hade mega-hitten 
''I love U stop" har en ny på gång 
med namnet "Lift me up". Det är 
fortfarande mycket gamla danslå
tar som re-mixas. I England ser 
man det som ett stor problem i och 
med att nya ideer stoppas av att 

Nek 

nya skivan. Men redan nu finns 
han i drygt 80 000 svenskars hem 
i och med att en av hans låtar 
finns med på "Absolute Italia". 
Denne snygge charmör gjorde ett 
mycket bejublat framträdande på 
Cafe Opera och plattan kan ses 
om en blandning mellan Eros och 
U2. Och hemma i Italien har den 
sålts i närmare en miljon ex. 

f!1.:IIJDI BRED PUBLIK 
IJX ~.3~ 
Peter Jöback "Personliga val" 
(Sony) 
Peter har verkligen fått blodad 
tand på musikaler i och med Du· 
vemåla och Miss Saigon och har 
nu släppt ett helt album med 
självutvalda favoritverk från olika 
musikaler. Peter sjunger låtar 
från bland andra Spindelkvinnans 
kyss, Funny Girl och Yentil (han 
tycks ha bra koll på gaykulturen!). 
Och det är så forbaskat bra! Min 
egna personliga favorit är "Nu 
eller aldrig", en låt som jag tror 
mycket väl kan toppa Trackslistan 
om den släpps på singel. Peter har 
ju en så bred publik att hela famil
jen Svensson för en gång skull vill 
lyssna på samma skiva. 

M•:IIIDI FLEST RÖSTER 
IJX 6~~ 
The Greatest Opera Show on 
Earth (Polygram) 
Julklappen med flest röster. Pava
rotti, Domingo, Carreras, Bo
celli, Caballe och många av värl
dens främsta operasångare på en 
och samma skiva. En perfekt ski
va att spela medan manjulpyntar, 
sitter och är nykär eller bara vill 
slappa i sängen. Men det krävs 
maxvolym på stereon för att dessa 
storverk ska komma till sin fulla 
rätt - men det tror jag inte att 
grannarna har något emot! 

gamla låtar klättrar lättare upp på 
danslistorna. Två nya exempel är 
Wildchilds "RenegadeMaster" och 
Bamboo som tar en snutt av Kc 
and the Sunshinebands "Do a 
little dance, make a little love, get 
down to night" och kallar låten 
"Bamboogie". Månadens tolva är 
Spacebrothers "Forgiven (l feel 
your love)". Gala har en ny dan
shit ute r come into my life", den 
har redan skakat rumpan av Spa
niens öhavs-fjollor. Om du gillar 
drum 'n 'bass får du absolut inte 

Tråkmåns P 
J 

a, men bara när han är 
olycklig. Och trots att 
Steven Patrick Morris

sey inte hävdar annat har han 
ändå lyckats nyskapa popmusi
ken under mindre än fem år. 
Med hans poetiska texter om 
bl.a. smärta, olycklig kärlek, 
våld, skolor, kärnkraftsolyckor 
tillsammans med eforglömliga 
melodier av Johnny Marr kom 
The Smiths in på scenen 1983. 
Deras konserter blev omtalade 
slagfalt där Morrissey alltid kas
tade ut blommor över scenen och 
till publiken. 

Alla kunde känna igen sig i 
texterna som tydligt skiljt sig 
från samtidens konkurrens. Vil
ka känner inte igen olycklig kär
lek i raderna "and in the darke
ned underpass l I thought l *Oh 
QQd my chance has come at last* 
/(hut then a strange fear gripped 
me and ljust could'nt ask)". 

Och i "you're just the same as I am l what makes most people happy 
l leads us headlong into harm" undrar man kanske om berättaren är ho
mosexuell. Morrisseys kärlekstexter nämner i de flesta fall inte kön, och 
Morrissey själv har sagt att han aldrig har haft ett fOrhållande utan ba
ra haft sex då och då. Med killar och tjejer. Trots mångas förhoppningar, 
har sex dock inget i hans liv att göra numer. 

Sedan The Smiths dog 1987 tog Morrissey upp en egen karriär och 
har gjort soloskivor sedan dess, med mer eller mindre lyckade stunder. 
Han har blandat rockabillymed ballader och snabba rocklåtar om var
tannat, och blivit anklagad for att vara rasist, främlingsfientlig och före
språkare för barnamord(!) men spelar självklart vidare. "Polite conver
satian is no conversation", som han har sagt. Och sedan 1994 har han 
släppt tre skivor varav två numera räknas till det bästa han har gjort 
sedan 1983 ("Vauxhall and l" och "Maladjusted"). Detta trots tre dödsfall 
i hans lilla vänkrets och en efterfoljande tung klinisk depression. 

KONSERTEN (den 3/12) 
Folk darrade -packades ihop efter forbandet- tätt som sillar. Och så 
kom han. Alla skrek. Han sade "Hello, Morrissey!" och bandet började 
spela. Och trots att han inte spelade mycket som var mer än fyra år 
gammalt var allt underbart. Och trycket blev tyngre för varje låt som 
gick, speciellt efter den första Smiths-låten, där en del kanske fortfaran
de undrar varfor han ändrade texten och sjöng "what makes most people 
happy l stillleads me headlong into harm". 

Morrisseys fem bästa skivor: 
l. "Vauxhall and I" 
2. "Maladjusted" 
3. "Viva Hate" 
4. "Your Arsenal" 
5. "Beethoven Was Deaf'' (live) 

The Smiths fem bästa skivor: 
l. "The Queen Is Dead" 
2. "Meat Is Murder" 
3. "Strangeways, Here We Come" 
4. "The Smiths" 
5. "Rank" (live) 

f!U :I 11 D l NOSTALGI 
IJX 71.~ 
Pointer Sisters "The Very Best 
of ... " (Independent) 
Nämn tre låtar med Pointer 
Sisters. Ja, det kanske inte är helt 
lätt och det kanske låter konstigt 
att de lyckats få ihop en dubbel
CD med gamla hits. Men när man 
lyssnar igenom dem känner man 
igen de flesta av dem, och de är 
riktigtjäkla bar! Förutom de mest 
kända är "Slow hand", "l Need 
You" och" American Music" riktiga 
pärlor. En måste i skivsamlingen! 

Av Niklas Pivic 

f!U:liJDIIGEN & IGEN 
IJX 90~ 
Wham "The Best of" (Sony) 
Kanske känns inte en ny sam
lingsskiva med Wham som något 
speciellt unikt, men dessa låtar 
får ju nytt varje gång man hör 
dem! "I' m Your Man", "Freedom" 
och klassiska "Last Christmas" 
kan inte spelas en gång for myck
et! Och det är omöjligt att inte bli 
glad när man hör dessa låtar igen. 
Dessutom hade jag glömt bort vil
ken underbar ballad "Where Did 
Your Heart Go?" är. 

missa Platinum Breaks 
2 från Goldies skivbolag 
Metalheadz. Kungarna 
av speedgarage heter 
187 Lockdown som be
tyder poliskod för mord. 
Mördande snabb garage 
serverar killarna på 187 
Lockdown present sun
day fiavaz vol l. 

DJ CHRISTER BROMANS TOP TEN 
1 Janet Jackson: Together Again 
2 Gala: Come into my Iife 

QQtt Nytt år! 

3 M People: Fantasy Island 
4 Drömhus: l mina drömmar 
5 Ricky Martin: Dande Estaras 
6 Capricorn: 20 H2 

7 Constipated Monkeys: Cro mangon 
8 B.B.E: Desire 
9 Daze: Tamagotchi 
10 Bamboo: Bamboogie 
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[]]]]]ROLIGA BRITTER 
IJX ~o~ 
Shooting Fish. 
Brittisk film blir bara roligare och 
roligare. Väldigt roligt blir det när 
Jez och Dy lan bestämmer sig för 
att agera Robin Hood: Att ta 
från de rika och dumma och ge till 
de fattiga men smarta, dvs sig 
själva. När de inte har något mäs· 
terligt bedrägeri på gång försörjer 
de sig på att vinna reklamkam
panjs-tävlingar där man ska skri· 
va fyndiga slogans. Detta resulte· 
rar inte i så mycket pengar, men i 
ett fantasifullt inrett hem... -OJ 

[]]]]]JAKT Pl KATT 
IJX ~.:L~ 
När katten är borta. 
Det här är en sorts kärleksförklar
ing till Paris som faktiskt funkar 
även om du inte är frankofiL Hu
vudpersonen Chloe är en 
storstadsloser, ständigt hunsad på 
jobbet och alldeles ensam förutom 
sin katt och sin homosexuelle 
rumskompis. När katten springer 
bort stöter Chloe på hela grann
skapet i sin jakt. Gamla tanter 
som ordnar en telefonkedja i katt
jakten, förvirrade modeskapare 
som öppnar sin butik i det pitto
reska cafet och så rumskompisens 
underlige pojkvän som helt plöts
ligt flyttat in i hennes hem. Otro
ligt sympatisk film tack vare det 
lilla formatet och en stillsam, för-
siktig humor. -Roger Wilson 

Jakten på 
den för
svunna 
katten ... 

[]]]]]ADVOKAT KEANU 
IJX 3~~ 
Djävulens Advokat. 
Keanu Reeves spelar mot Al Pa
cino i thrillem Djävulens Advo
kat. Pacino gör en mycket karak
tärsfull och så klart syndfull Me
fistofeles. Reeves är den kar
riärshungriga, moraliska helylle
grabben (Lomax) som i takt med 
sin framgång som försvarsadvokat 
får komma i kontakt med krafter 
han inte kan motstå. Teman är 
odödliga: egoism, förljugenhet, 
svartsjuka, självgodhet, penning
en och begäret. Många kommer 
säkert ihåg "På drift mot Idaho" 
där Reeves spelade mot River 
Phoenix och blev något av en ho
moikon. Rollen som advokat Lo
max ligger mycket långt från rol
len som prostituerad överklass-
yngling i Idaho. -Olu Jenzen 

[]]]]]NY AIDS-FILM 
IJX ~~~ 
One Night Stand. 
Det är den gamla vännen och tro-

ligtvis älskaren Charlie (Robert 
Downey Jr) som för Max (Wes
ley Snipes).åter till New York. 
Max har bestämt sig för att ta ny 
kontakt med sin vän sedan han 
fått veta att denne har AIDS. 
Charlies sjukdom ger alla i omgiv
ningen ett nytt perspektiv på sina 
framgångsrika och idylliska liv. 
Hans kärlek tilllivet verkar som 
en katalysator för förändring. Det 
är ett starkt intryck som Robert 
Downey Jr gör i den stolta och 
energifulla rollen som Charlie och 
han är den främsta anledningen 
till att se filmen. One Night Stand 
är annars en ganska enkel histo
ria om äktenskap och otrohet. I 
glamorösa hotellmiljöer och ibland 
reklam- och modebranschens 
vackra och dekadenta människor 
utspelar sig det här dramat om ett 
fatalt one night stand. Den mesta 
behållningen är utan tvekan Ro
bert Downey Jr som den döende 
Charlie. Poäng får filmen också för 
det vackra inslaget med Arrnarri 
reklamfilm fylld av homoerotik. 

-Olu Jenzen 

[]]]]] SPÖKHISTORIER 
IJX 79~ 
Riket. En verklig helaftonsföre
ställning på bio blir det att till
bringa 4 timmar och 46 minuter 
på det kaotiska Rigshospitalet i 
Köpenhamn. Så lång tid tar det 
att se alla delama i andra om
gången av Riket när de nu visas 
på Bio. Lars von Trier fortsätter 
att berätta sin spökhistoria med 
de allt sjukare och mer skruvade 
Stig Helmer, fru Drusse och Dr 
Moesgaard. Mystiken från första 
omgången har till viss del försvun
nit och ersatts med lite hederlig 
splatter, men det är ändå som en 
enda stor, koncentrerad maraton
måltid man får mest ut av von Tri
ers mardrömssjukhus. Lägg mär
ke till U do Kier - den tyske skå
despelaren som så ofta fått gestal
ta dekadenta, homosexuella män. 
Den här gången har han fått läm
na sitt fack för att spela lillebror, 
det mest groteska du någonsin 
sett i en bamsäng. -RW 

[]]]]]VARMT BADHUS 
IJX ~9~ 

Det turkiska badet. 
Trött på alla förutsägabara Holly
woodproduktioner och vill se en 
film som värmer och som sitter 
kvar i veckor efteråt? Gå och se 
Det turkiska badet. Francesco och 
Marta äger en exklusiv och lukra
tiv inredningsfirma i Rom, men 
äktenskapet knakar. Francesco är
ver en egendom av en släkting i 
Istanbul och åker. dit. Då inser 
han att han blivit ägare till ett 
gammalt turkiskt badhus. En ny 
värld öppnar sig ... 

IN Be OUT OCH WILDE! 
Även svenska homofiler kommer 
att få chansen att se Tom 
Sellecks och Kevin Klines 
omskrivna kyss på stor duk. Den 
amerikanska komma ut-komedin 
In & Out får svensk biopremiär i 
mars eller april. Den svenska ti
teln blir Ute eller inte. Och innan 
dess har redan brittiska Wilde 
haft premiär. l slutet av februari 
kan man se nästan obehagligt por
trättlike Stephen Fry gestalta 
Oscar Wilde. 

Bli m m i Il 1 
Ou får rabatter och förmåner i gay och gayvänliga affärer, klubbar, 
restauranger, barer, ca feer och föreningar. • BLI MEDLEM FÖR 100 KR 
- GÄLLER l ETT AR • aX-prenumeranter blir automatiskt medlemmar i 
ax FAMILY. 

VISA KORTET OCH DU FAR: , Odengatan 89, 08-313180, 
10%. : Internetuppkoppling för 595:- året. Ring 018-100899 för 
beställning. - , Klippen, 920 64 Hemavan, 0954-
330 38. 10% på helpension. -billigare entre. O 

/Stockholm ger 10% rabatt- 08-612 43 49, Odeng. 38. ABS ~· KöK , 
ger 10% rabatt på all mat- 08-236101, Birger Jarlsg. 37. KAlSONGHÖ ger 
15% rabatt, Regeringsg. 71, 08-22 52 06. S NIE ST S REET ger 
10% rabatt på piercing, Beställ tid via tel, 08-668 58 69. 08-7360215. HE 
MUSCLE ACADEM -ger 10% rabatt på träningskort, Björngårdsg.1b, 08-
6426306. NEMO - bjuder på kaffe och kaka efter middagen fredagar och lördagar. 
Bellmansg. 7, 031 -132042. LECHE - Tjejklubb, sista lördagen i månaden, Grands 
Festvåning, GBG. Medlemsentre. Fler erbjudanden kommer i din brevlåda. 

D Jag vill bli medlem i QX FAMILY 100:-/år 
D Jag vill prenumerera, 240:-/12 nr, och blir automatisk med i QX Family 
D Jag vill till samma adress ha ett sambokort för 50:-/år 

namn: 

Namn: 
Adress: · 
Postadress: 

Sänd portotrin till: 
FRISVAR, QX, 
104 62, stockhalm 
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VÅRA I<OCKAR 
FRESTAR 

MED 
VARIERAD 

MENY! 

2-ÅRSJUBILEUI1! 
FRE 30 JANUARI -98 

GRATIS BUFFE 19-22 
BILLIG BAR HELA KVÄLLEN 
(STOR STARK 19: - ) 

2 ÅR AV BROTTSLIG VERKSAI'IHET. 

Häcktet pA BYSIS onsft;e 19-01 ~~rnsg 82. Tel84 5910 

ÖPPNAR INOM KORT 

termos 
cafe och bar 

Vägg i vägg med Häcktet. Fullständiga rättigheter. 

En nyhet i regi av Häcktet/Bysis. 
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MOBIL 
STOCKHOLM 

lubbguide 
MÅNDAG 
Tribeca, Norrlandsgatan 5, 22-05, klubb i Ulliz regi med technostukig musik. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-24, gaybar. 
BHUS, Vanad.islunden, Sveav.!Frejg. cafe 17.30-21.30,08-34 11 05. 
Cafe T, T-baneuppgång Gamla Stan, bar och kök, 17.00-24.00. 

TISDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-6547900, gaybar. 
BHUS, Vanad.islunden, Sveav.!Frejg. cafe 17-21.30,08-341105. 
Hemingway, Sveavägen 47, 17-01, restaurang och bar, mixat. 
Cafe T, T-baneuppgång Gamla Stan, bar och kök, 17.00-24.00. 

ONSDAG 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-6547900, gaybar. 
Hemingway, Sveavägen 47, 17-01, restaurang och bar, mixat. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 08-{)433100. Barkväll 22.00-02.00. 
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 pä en 
gaykväll, BarDJ Christer Broman. 
Cafe T, T-baneuppgång Gamla Stan, bar och kök, 17.00-24.00. 
Seniorcafeet, Huset, Sveav. 57, 15.00. Cafe för äldre gaykillar. 

TORSDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar. 
Bound, Komhamnstorg 61, 21-03,08-219550. Sträng fetischklubb med ny 
dansmusik. Dresscode måste följas. 
Mingel på Hemingway, Sveavägen 4 7, 17-03, restaurang och bar. 
Cafe T, T-baneuppgång Gamla Stan, bar och kök, 17.00-24.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-654 7900, gaybar. 
Karusell, Rosenlundsg. 33,08-7200332. 80-tals retro. 21-03. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav.!Frejg. cafe 17-21.30,08-341105. 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82, 19-01. Bar, öl och mat på en gay kväll, BarDJ 
Christer Broman. 
Mingel på Hemingway, Sveavägen 47, 17-03, restaurang/ bar. Disco från 22.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56,20-03, 08-6547900, gaybar med d.isco. 
Bangcock, Chinateaterns foaje, Berzeliiparken, gayklubb i Sthlm Goes Gay-an
da med Ulrich Bermsjö vid rodret. Öppet 22.30- 05.00. Sista kvällen nyårsafton. 
Cafe T , T-baneuppgång Gamla Stan, bar och kök, 17.00-24.00. 
Karusell, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. Nostalgotek. 21-03. 
Pink Flamingo, Gildas, Birger Jarlsgatan, David Amberton roar ung mixad 
publik med house och NU Nrg. 22-05. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky Bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. 22-02,00. Barkväll på läderklubben. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav./Frejg. cafe 17-21.30, 08-34 11 05. 

LÖRDAG 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Cavem 
Pubs källarlokaler under värdinnan Leonoras överinseende, 21-03. 
Mingel på Hemingway, Sveavägen 4 7, 17-03, restaurang/ bar. Disco från 22.00. 
Cafe T, T-baneuppgång Gamla Stan, bar och kök, 17.00-24.00. 
Bangcock, Chinateaterns foaje, Berzelliparken, gayklubb i Sthlm Goes Gay-an
da med Ulrich Bermsjö vid rodret. Öppet 22.30- 05.00. Nyår sista natten. 
Pink Flamingo, Gildas, Birger Jarlsgatan, David Am berton roar ung mixad 
publik med house och NU Nrg. 22-05. 
Karusell, Rosenlundsg. 33,08-7200332. 50-60-70-talsmusik. 21-03. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-654 7900, gaybar med d.isco. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, Gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, 22-02,00. Läderbögarnas egen klubb har d.isco. 
Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se annons för info om specialkvällar. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav.!Frejg. cafe 18-21.30, 08-34 11 05. 

SÖNDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08--6419443, 18-24. 
Cafe T, T-baneuppgång Gamla Stan, bar och kök, 17.00-24.00. 
Tempel Bar, Agnegatan 39, 17-24. Öppet för gaymys med olika bar-DJ:s. 
Patricia, stadsgårdskajen 152,08-7430570. restaurang, bar och d.isco, 
19.00-05.00. Suverän och billig mat. 40:- entre efter 21.00. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
BHUS, Vanad.islunden, Sveav.!Frejg. Tjejcafe 18-21.30, 08-34 11 05. 

[1m JEAN-PIERRE 
Pl STHLM GOES GAY 

S öndagen den fjärdejanua
ri gör Jean-Pierre Bar
da comeback på scenen. 

Då ska han nämligen uppträda på 
Stockholm GQes Gay. QX lyfte lu
ren för att få reda på lite mer. 

Hej Jean-Pierre, hur står 
det till? 

-Tack bara fint, jag är mitt 
uppe i flytten så jag står här bland 
flyttkartonger och snygga flytt
gubbar. 

Du bär väl ingenting själv, 
va? 

-Är du galen? Det har jag 
andra som gör åt mig. Jag står ba
ra och pekar och talar om vart allt 
ska stå. 

Det ryktasom att du ska 
uppträda på Stockholm Goes 
Gay på StureCompagniet den 
fjärde januari? 

- Det stämmer bra det. Ulrich 
ringde och frågade om jag kunde 
tänka mig att uppträda med någ
ra låtar och jag nappade verkligen 
på ideen. 

Vad får vi höra får något? 
-Utan att avslöja för mycket 

kan jag väl säga att det blir en del 
discopasticher. Discocovers på 
gamla saker. Jag har mina favori
ter. 

Men inga Arm y of Lovers
lå tar? 

- Nej du, det är ett avslutat 
kapitel. Vill man höra Arm y får 
man köpa vår samlingsplatta som 
nu finns ute i nytryckt upplaga 
där vår första singel "When the 
night's cold" numera finns med. 

Vad gör du annars på da
garna? 

-Jag jobbar enbart med Eli
sabeth Arden. Jag vill ha mycket 
fritid och det här jobbet är perfekt, 
jag jobbar bara 20 dagar om året! 

Men vad gör du då på friti 
den? 

-Oj, det finns massor att göra. 
Man ska hinna gå på manikyr, pe
dikyr, handla och se på TV. 

Tvätta och städa då? 
- Nej,tvättar har jag folk som 

gör åt mig och nu när jag bor så 
här stort måste jag dessutom ha 
någon annan som städar åt mig. 
När man är så lyckligt lottad som 
jag är måste man ju hjälpa de som 
är på andra sidan vattnet ... 

När stod du senast på 
scen? 

-Det var i Moskva tidigare i 
år. Jag invigde en klubb. En lite 
exklusivare håla där den bättre 
klädda maffian håller till. 

Och nu blir det Stockholm 
GoesGay? 

-Ja, precis. Jag tycker att alla 
gayetablerade artister ska ha ett 
exklusivt uppträdande på Stock
holm Goes Gay på sin meritlista. 

- Anders Öhrman 



Musiken är Soinas liv 
eget band, fortfarande som disap
pear fear. Men den 13 januari näs
ta år kommer hon med ett soloal
bum, "Almost Chocolate". 

M 
ed ett nytt pass i fickan 
och efter att ha cirklat i 
luften över Stockholm , 

anlände Sonia Rutstein till Bit
ch Girl Club den 5 december. 
Förseningen ledde till en rekord
snabb soundcheck och uselt ljud. 
Gitarren hade rundgång och när 
mikrofonen inte fungerade ställde 
man en till bredvid. Med resulta
tet att det gav en krockeffekt vruje 
gång hon kom nära. 

Trots det vann hon delar av 
publiken med sin utstrålning. 

Var får hon sin energi ifrån? 
-Kärlek. Jag tror på kraften i 

kärleken. Ochjag älskar detjag 
gör, vill inte vara i någon annans 
skor än mina egna, säger Sonia 
Rutstein. 

Re~taurant & Nattklubb 

Julafton öppet för alla 
~måtomtar. 

:Fe~tlig nyår~~upe, 
1mbhel till alla vid 

midnatt. 

Öppettider 20.00- 03.00 
Tel: 08-720 03 32 • 
R~nltmdqga.tan 33 

T-bana Zinkensdamm • 
Bus.~ 94 hela natten 

Pendeltåg: Södra Sta.tion 

I Köpenhamn spelade Sonia i 
två timmar och blev inropad tre 
gånger. 

På Bitch tröttnade tjejerna på 
det dåliga ljudet. 

- Det blev "thrash & hum", 
det kändes som det enda rätta. 
Jag kunde inte köra några av mi
na lugna låtar. Jag kände ändå att 
jag hade kontakt med publiken. 
En del dansade, andra stod stilla i 
sin egen värld och lyssnade. Det är 
det viktigaste. 

Sonia Rutstein startade di
sappear fear tillsammans med 
sin syster Cindy Frank i Balti
more, USA, 1987. Fyra plattor 
hann de göra tillsammans. Sedan 
drog sig system tillbaka till famil
jelivet. Sonia fortsatte själv med 

Har hon alltid varit öppen 
med att hon är lesbisk? 

-Ja ända sedan böijan med 
disappear fear. Min syster har 
nästan varit mer öppen än jag, 
trots att hon är 99% hetero. Hon 
har hejat på och stöttat mig hela 
tiden. 

Sonia Rutstein ser det som 
viktigt att vara öppen eftersom 
hon själv kände sig så stängd som 
person innan. Gitarren och låt
skrivandet blev en väg ut ur det. 
Nästan alla lesbiska artister som 
kommit ut i USA har gjort det ef
ter att de blivit etablerade. Sonia 
har istället turnerat runt på olika 
gaypride och blivit en av de stora 
just inom gayvärlden i USA. Nu är 
hon en av de heta kandidatema 
för att bli gay-kulturambassadör 
för USA internationellt. 

- Det står väl mellan mig och 
Melissa, säger hon ironiskt och 
skrattar hest. 

-Men hon är väl fullt uppta
gen med att fylla i skatteformulär. 

Hon är engagerad till Bitch 
under EuroPride -98. Då får vi 
verkligen hoppas att ljudet blir 
bättre. Hur stark utstrålning det 
lilla energiknippet Sonia Rutstein 
än har, krockande mikrofoner och 
glapp i gitarren tar udden av mu
siken. Och för Sonia Rutstein är 
den viktig. 

- J ag vill bara sjunga en sång 
så den når fram och jag vill aldrig 
förlora hjärtat i detjag gör. 

Men hon säger ändå med 
glimten i ögat. 

-Mitt mål i livet är att bli som 
Tony Bennet. Han låter och ser 
bra ut. 

lsabelle Andersson 

Fyrtal i Drottningar 

. Titiyo, Lotta Engberg, 
Dalila, Marie Antoinette ... 

och mängder av andra 
artister på 

totalt danspalats 

Nyårsafton 20.00-03.00 
Biljetter 700 04 00 eller Boxoffice 

stockhalms 
läderklubb 

Bitch Girl Club 

17/1 • 31/1 
För info 08· 720 52 05 

Reserv. för ev. ändringar 

BLOMSTER 
HALLEN 

Binder allt och alla 

Birger Jarlsgatan ro8 
tel: o8-rs oo 40 fax: o8-r6 76 oo 
Mån - Lör: o8 - zo Sön: 09 - 17 

Prisledande 
Butik 

Grossist 
1500 ffi2 

ST: ERIKSG. 56 

'Bar 
08-654 79 00 

24 /25 /26 /27 Dec. Disco 20 - 03 
·31 Dec. Nyårsfest 20-05 Entre 40:..: 

NYTT ÅR NYA ÖPPETriDER 

•• hela januari ÖL 19:-
T/S- LOR 20- 03 Tis+tors fram till midnatt 

NYÅRSAFTON 
NYÅRSDAGEN 

STÄNGT 
STÄNGT 

FREDAG 2/1 MINGEL 17-03 
~LÖRDAG 3/1 MINGEL 17-03 

~ VI SERVERAR MAT ALLA DAGAR 17-22 
.• ~ DAGENS PASTA INKL. l GLAS VIN/ST.ÖL 69:

HAPPY HOUR PRISER 17-22 ALLA DAGAR 

GOD jUL OCH GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR VI PÅ MINGEL 
~ ~ ~~~4. 
~) < ~ \~ \'=:. 

Mingel/Nya Hemingway, Sveavägen 47, 113 59 Stockholm 
Tel: 08·30 47 85, mingleclub@hotmail.com 

STOCKHOLM CITY 

Hos oss bor Du CENTRALT till 
o •• 

LAGT PRIS och med NARHET 
till Dina uteställen 

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

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

BJÖRNGÅRDSGATAN 1 B 

RÄNINGSSTÄLLET 

FÖR 

'Y GAY-KILLAR 

THE MUSCLE ACADEMY 
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BOTTLE& 
BLANDAD PUBLIKGLAss 

Månadens öl: FlaskJI26:
Starköl 31:-, Pint 42:-

Små & \anna riitter. 
Stor Star·k 29:- Pint 3S:

Biljat·d. Blark .Jark 
Storhilds T\' 

HORNSGATAN 136 • TEL 84 56 JO 

ax Web 

www.qx.se 

Nytt nummer 
varje fredag 

ANDERS 
KRÖGARE 
~ 

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

TAVASTGATAN 22 
08-429 82 55 

Hemhakat, 
hagc;ls och 

paJer. 

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

CHOKLADKOPPEN 
.. 
Oppet alla dagar 11.00-22.00 

Chokladkoppen • Stortorget 18 . Gamla stan • 203170 

Bar & Restaurang. 
Öppet mån-tors 11-24, fre 11-Q1, lör 17-Q1. Lunch 11- 14. 

Scheelegatan 18 GJ Rådhuset 08-654 49 26 
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Kenny Lexen en av Cunigundorna som ruschar runt på 
EuroPrides och QX nyårsfest på Miinchenbryggeriet. 

~l ~!1 ....... ;1 .... i'i NYlRSFESTERNA 
NY ÅRSBUS - Stockholm EuroPride '98 och QX firar Nyårsafton med 

Cunigunda som hystar runt, två dansgolv där Oj Christer sköter Gay Hit Ga
la och Johnny Boy + Richard Nee spelar på stora dansgolvet. Egen brudbar 
och galavy över Riddarfjärden. Egen entre för er som köpt förköp (säljs i Oi
eselbutiken Kungsgatan 3). Miinchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2. 
Öppet 22.00 till 05.00. 

FLAP BAR - Öppet till 05.00 med OJ Stavros. St Eriksgatan 56 
BANGCOCK - öppnar 1 minut över midnatt och håller öppet till 05.00. 

Micke Elmenbeck och Per QX spelar på denna sista natt på Bangcock. 
Chinateatern, Berzeelii park. 

KARUSELL- firar nyår med nyårssupe och bubbel till alla vid midnatt. 
Öppet 20-03. Rosenlundsgatan 33. 

KINKs & QUEENS - öppet till 05.00 med fest för fetischfolket. Kungs
holmsgatan 20. 

KULTURHUsET arrangerar stor dansfest med artister som Titlyo, Lotta 
Engberg och Oalila. Öppnar 20.00 och håller på till 03.00. Sergels Torg. 

SLM, firar nyår med extraöppet till 04.00. Hi Nrg musik med OJ Kent. 
Wollmar Yxkullsgatan 18. 

Klubb & Klubb 
C 

afe T fick initialproblem 
och tvingades skjuta upp 
öppningen till den 12 de

cember. Strunt samma, nu är det 
öppet. Alla dagar 06.00- 24.00 
men naturligtvis extra gayigt 
framåt kvällskvisten. Det är Bit
ch Birgitta som ligger bakom och 
nu inte bara fixar fester for stans 
flator, utan låter hela gay- och 
gayvänliga stan få ett barhak. 

Ulrich Bermsjö har lämnat 
Chinateatern och Bangcock, 
ännu en klubb som många klaga
de över när den var öppen men al
la kommer sakna nu när den är 
stängd. Men så fungerar vi männi
skor! Å andra sidan drevs heterofi
liserandet till absurdum och klub
ben fick icke önskvärt klientel när 
stureplansklubbarna fick 03-öp
pet. 

Ulrich själv ger däremot inte 
upp klubbandet. Stockholm Go
es Gay kommer tillbaka den 4 ja
nuari - ni minns festema i fjol som 
till slut drog flera tusen gäster 
från när och fjärran. En tretton
dagsbal satsar Ulrich på och läg
ger beslag på Sturecompagniet 
vid Stureplan. The Return of 
Stockholm Goes Gay har samlat 

tre tunga DJs: Michael Elmen
beck, Per Ljungkvist och Pame
la. Hystodrugan Fia Pia de Win
ter och Pär Haren spelar hitmu
sik från Broadway i en bar med 
samma namn och The Stock
holm Boy Scouts delar ut sötsa
ker och information (om vad vet vi 
ännu inte, men man kan väl ana) . 
På scen Jean Pierre Barda som 
sjunger favoriter och Ulrich Själv 
har en champagnebar for sina nä
ra vänner och speciellt for Fia Pia 
som skall till London och delta i 
kampen mot aids. 

För er som får tag på QX 
snabbt kan vi tipsa om att det blir 
juldisco på Miinchenbryggeriet 
den 20 december i regi av bland 
annat Claes Boden. Artister och 
tre dansgolv där det stora bjuder 
Drum 'n'Bass, ett har hi p-hop och 
det tredje house och techno. 

David Amberton kör vidare 
Pink Flamingo på Gildas freda
gar och lördagar. Ung mixad 
publik som dansar till house och 
NU Nrg, den 2 och 3:e januari spe
lar Per Ljungkvist. Ett hak som 
har potential att ta över en del av 
Bangcocks gayiga publik. 

2 år senare och i det närmaste 

en institution i Stockholms nöjes
scen. Lotta Nordlanders och 
Jeanette Landmarks satsning 
på en opretantiös bar och Chris
ters närmast hysteriska mixade 
musik har lockat en stor tjejpublik 
(som kommer tidigt och går tidigt) 
och en lika stor killpublik (som 
kommer sent och går sist). Jo jag 
talar om Häcktet som firar jubile
um den 30 januari. Gå dit! Att 
gänget runt Häcktet även startar 
nya baren Termos visar bara yt
terligare att vi är på väg att få ett 
livaktigt gayliv i den här stan. 

Kan berätta att Häcktet såväl 
som Mingel och Baren2Lika hål
ler stängt på nyårsafton. Kanske 
smart drag eftersom de flesta lär 
gå ut senare den natten (ps. om ni 
nu skall gå ut sent, glöm for all del 
inte att beställa taxi redan nu!). 

Jon Voss 

LÖRDAG 20 DECEMBER 
Bitch Girl Club, Kolings borg, Slus
sen. Julpartaj 21-02.30 Extra 
överraskningar. 
SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, 08-
6433100. Mixadjulfest- medlem
mar i LASH, Sunrise, Hjärter 
Dam ... bjuds tillläderbögarnas 
klubb. Julbord från 20.00. Dj Jo
han. 
Disco Stockholm, Miinchenbryg
geriet, Torkel Knutssonsgatan 2. 
Tre dansgolv med Drum 'n' Bass, 
HipHop och House. 

JULAFTON 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03. 
Även resten av julhelgen . 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
22-02. 

JULDAGEN 
Häcktet, Hornsgatan 82, extraöp
pet 19-01. 
Kex, K, Skånegatan 59, 20-01. 
Tjejbar i sköna baren K. 

ANNANDAGEN 
studion, St Eriksplan 4, 21.00. Pa
trick El-Hag premiär for "The Bot
tom Live Tour". Förköp hos Mega, 
Studion Baren 2Lika. 

NYÅRSAFTON 
För klubbarnas öppettider se ar
tikel här intill. 
98-party, Miinchenbryggeriet, Tor
kel Knutssonsg. 2. QX och Euro
pride fixar fest infor 1998. Skö
naste druggruppen Cunigunda 
ordnar totalshow så ögon och öron 
ryker! Öppet 22.00-05 .00. Dröm
utsikt över Riddarfjärdens fyrver
kerier. 
Nyårskalas, Spårvagnshallarna, 
Birger Jarlsg. 57. G-klubben, Fu
sion och Mats Lundstedt arrange
rar nyårsparty med tre dansgolv. 
DJ:s bland andra Mad Mats, Claes 
Boden, Jonas Lönnå, Tony Zoulias, 
Sir Fatso, Matz Borgström och 
Mats Lundstedt. Liveartister. 

SÖNDAG4 
The Return of Stockholm Goes 
Gay, Sturecompagniet, Stureplan. 
Party med Jean Pierre Barda på 
scen, Mikael Elemenbeck, Per 
Ljungkvist och Pamela som DJ, 
22-05. 

MÅNDAGS 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
22-02. Trettondagsparty. 

TISDAG 13 
Peter Jöback Live, China teatern. 

TORSDAG 15 
Peter Jöback Live, China teatern, 
extrakonsert. 

LÖRDAG 17 
Bitch Girl Club, Kolings borg, Slus-



t 

sen, tjejfest 21-02,30. 

TORSDAG22 
Wetterling Gallery, Kungsträd
gården 3, vernissage på deras 
Keith Haringutställning. 5% av 
försäljningen går till The Life 
Foundation. 

FREDAGlO 
Häcktet, 2 årsjubileum 19-01. 

LÖRDAG31 
Bitch Girl Club, Kolings borg, Slus
sen, tjejfest 21-02,30. 

m!t i j l LÄNKTIPS 

V arje fredag kväll släpper vi 
på QX ett nytt nummer av 
QXWeb, med nyheter från 

gayvärlden. Du hittar oss på 
www.qx.se. Här följer ett antal 
tips på andra hemsidor världen 
över som är bar utgångspunkter, 
inte minst för alla er som fått da
tor och Intemetabonnemang i 
julklapp! Vi har för enkelhetens 
skull tagit bort prefixet http:// på 
adresserna- de måste alltså skri
vas till först. Lycka till. 

Stockholm EuroPride 98: har 
en hemsida med all info du behö
ver: www.europride98.se 

Dyke's World: lesbiska länkar 
med allt från konstgallerier till 
Eva Dahlgren. www.qworld.org l 
DykesWorld/index4.html 

Gay Links to the World: stort 
register med allt från personliga 
hemsidor till chat och underhåll
ning. inet. uni-c.dk l -lb-frank l gay
Zinks l indexpro.html 

Queer Resources Directory: 
en av de största gay sökmotorer
na. www.qrd.org/QRD/www/ in
dex.html 

Yahoo: har ett stort register 
över länkar för gay, lesbiska och 
bisexuella. www.yahoo.com/ Soci
ety _and_ Culture l Gay _Lesbi
an_and_Bisexual_Resources l 

Rainbow Links: tusentals län
kar till gay, lesbiska och bisexuella 
sidor på nätet. www.concentric. 
net l -Rnbwlink l 

RFSL: Riksförbundet för Sexu
ellt Likaberättigande. Med bl a 
nyheter, information om hiv/AIDS, 
gayguide och fruktat populär chat. 
Har redan spräckt miljonvallen av 
antal besökande. www.rfsl.sel 

European Gay Skin Associa
tion: förening baserad i Frankrike 
för gay/antifascistiska skinnhuvu
den. www.geocities.coml West
Hollywood l 40 l O l main. htm 

Euroletter: International Les
biarr and Gay Association publice
rar sitt Euroletter med nyheter 
varje månad. fglb.qrd.org: 8080 l 
fqrd l assocs l ilga l euroletter. html 

Gaylran: Föreningen för per
sisktalande homosexuella Roman, 
har skaffat sig en egen hemsida på 
Intemet. Gayiran innehåller ho
moinformation, noveller på persis
ka och kontaktannonser. www.geo
cities. com l WestHollywood l l 030 l 

Life Foundation: Gå med i The 
Life Foundation och hjälp till att 
stödja kampen mot hiv och AIDS. 
l www.life-foundation. arg l 

SLM: Läderklubben i Stock
holm har nu en officiell hemsida 
med länkar och tips om festverk
samheten. www.slm.a.se 

Stonewall: den brittiska gay
lobbyorganisationen stonewall 
har en egen hemsida. www. stone
wall.org.uk/ 

Ada: Elektronisk tidning för 
Kvinnor (och män med humor). 
www.algonet.se l -ag o ra lada lada. 
htm 

Advocate: amerikanskt maga
sin med dagliga nyheter. www.ad
vocate.com/ 

De GAY Krant: Holländsk gay
tidning. www.gayworld.nl/ gay 
krant l english l gkn-english.html 

Electronic Gay Community 
Magazine: www.zzapp. 
or g l awes l egcm 

ELIGHT!: magasin för ungdo
mar. Artiklar, berättelser om att 
komma ut, poesi, kontaktannonser 
mm. www.youth.org/elight/toc. 
html 

FrontiersWeb: magasin från 
den amerikanska västkusten. 
www.frontiersweb. com l 

GayToday: nyheter och under-

FÖRE 

hållning. gaytoday.badpuppy.com l 
Genre: amerikanskt livsstils

magasin. www.eor.com l genre l 
Gerbil - A Queer Culture Ma

gazine: underhållande med artik
lar och intervjuer. www.multi
com.org l gerbil l gerbil2.htm 

HX: snyggt och enkelt upplagt 
rnagasinom New Yorks uteliv. 
http:/ /www.hx.com/ 

Manbase: europeiskt magasin 
med hög klass. www.manbase. 
com l english l index. html 

Nettkledd: norskt lesbiskt ma
gasin. home.sn.no/ - amazone/ 

FÖRE 

Out: magasin med bl a Popcor
n Q, stor avdelning med filmrecen
sioner. www.planetout.com l 

Planet Q: artiklar, information 
mm. planetq.com 

ScotsGay Magazine: skotskt 
magasin med skvaller, kontaktan
nonser och guide till klubbar i 
Skottland.www.scotsgay.co. uk l 

Square Pegs: tidning baserad 
i Santa Cruz för queer ungdomar 
över hela världen. arts.ucsc.edu/ 
squarepegs l home.index.html 

Visibilities: lesbiskt magasin 
med litteratur, poesi, serier mm. 

E 

www.qworld.org/Visilvisib_ho
me.html 

Fantastic Star - The Marc Al· 
mond Home Page: med nyheter, 
artiklar, recensioner, intervjuer 
och mycket annat. www.iti.gov.sgl 
almond l 

Boy George Homepage: mas
sor av skvaller, bilder, ljudfiler 
mm. www-personal.umich. 
ed u l -geena l boygeorge. html • 

Melissa Etheridge:den officiel
la hemsidan. www.polygram. 
com l metheridge l etheridgehome. h 
tml 

EFTER 

Läppförstoring 

Ultra Puls Laser 

Versa Puls Laser 

EFTER 

Vi u iför de 
Suddar ut rynkor och 
veck samt krymper huden. 
Ersätter till stor del 
ansiktslyftning. 

Ögonlocksoperationer Hängiga ögonlock och 
påsar under ögonen. 

Versa Puls Laser Borttagning av 
tatueringar i alla färger. 
Brustna kärl i ansikte 
och på benen samt bruna 
fläckar på händerna. 

Ultra Puls Laser FÖRE EFTER 

a ehand in ar: 
Rynk
behandling 

En enkel injektion som slätar ut 
rynkor och veck med omedelbar 
verkan samt läpp[drstoring. 

Endermologie Tar bort celluliter, stramar upp 

EpiLight 

GlyDerm 
AHASyra 

huden samt skulpterar kroppen. 

Den effektivaste metoden [dr 
borttagning av generande hårväxt 
i ansiktet och på kroppen. 

Feeling från 20% till 70% samt 
produkter [dr hemmabruk. Gly Derm 
reparerar och [dryngrar din hy. 

Ni är varmt välkomna att kontakta oss [dr mera information. 

G~~~~'2Jb~L 
Strandvägen 13 Stockholm Tel. 08-662 30 50 
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Positiva Gruppen Syd 

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

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

Råd, stöd & behandling 
- f6r dig som är homo- /bisexuell 

r f s l 
rådgivningen 

sköne 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 040-6119950 

Stay- Gay in Capenhagen 

Hotel Windsar 
Frederiksborggade 30, dk-1360 Capenhagen K 

Tel.:+45 33110830- Fax:+45 33116387 

E-mail: hotelwindsor@ inet.uni-c.d k 

Cable TV 
Visa - Eurocard - Mastercard 
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Lars Hector är tillbaks i gaybusinessen med baren G och klubben G-Bar. 

Dlilli SUCCEBAR Pl GUSTAY ADOLFS TORG 

G 
öppnade i somras. Kung
en var på det ombyggda 
Gustav Adolfs Torg och in

vigde sinkungalund och Lars 
Hector var back in business med 
G. Det har han i och for sig varit 
länge, eftersom han så att säga 
funnits i bakgrunden och brorsan 
Thomas Hector i forgrunden på 
Gustav Adolf, denna lyckade 
blandning av tanter-i-hatt-kondis, 
gymnasisthak och restaurang/ 
brasseri/bar. Tvärs över körbanan 
från Gustav Adolfligger deras se
naste projekt, restaurangen och 
baren G. "Min bror är VD ochjag 
är styrelseordftirande och drivfjä
der" säger Lars Hector. Han ser 
påtagligt belåten ut. 

-Ett plus ett blev tre, säger 
Hector och menar att Gustav 
Adolf drar kunder till G och tvär
tom. Men han tillägger att tanter
na från Gustav Adolfinte kommit 
över. 

Det är for att det är "lite tuffa
re" på G, tror han. Det gäller 
publiken, men framfor allt inred
ningen som inte är helt tanter-i
hatt-vänlig, men snyggt be
tongstram och ändå varm. Lars 
bättre hälft sedan 25 år, arkitek
ten Abelardo Gonzalez har ri
tat. Formen av en välkänd svensk 
vodkaflaska i jätteformat sticker 
ut ur väggen, kompletterad med 
slogan - en sponsring som syns, 
fast betydligt roligare än de vanli
ga ölparasollen. 

"Lite tuffare" ska det också va
ra på gaykvällarna, G-bar som de 
heter. Manliga gogodansare och 
dito servitörer med bar överkropp 
ska se till att killpubliken känner 
sig hemma. Den som eventuellt in
te vågar sig in kan börja med att 
kika in genom fonstren - det är 
m y c k e t glas i byggnaden. 
Klubbvärd på G-bar är Claes 
Larsson, inflyttad från Stockholm 
och tidigare inblandad i organise
randet av homofestivalen där. Och 
även andra kvällar ska det vara 
homovänligt- i snitt 25% hornon 
gissar Lars Hector att G drar. Och 
då menar han att det ofta är folk 
som inte går på Fyran eller Indi
go. 

Vad beträffar maten på G ki
kar man bakåt i tiden for att sen 
landa i en ny vinkling på ätandet. 

!Finns :J{ote! Pension 
.<1scre ~trandvej 63 

OK-9990 Skagen 
Danmark 

rlf. (+45) 98 45 01 55 

För vem hade trott for några år 
sen att råbiff skulle vara den po
puläraste rätten på en restaurang 
som dessutom satsar på kolgril
lat? Men så är det. 

- Klassisk meny i ny tappning, 
lyder konceptet efter en liten 
stunds funderande. Den som hål
ler i stekspade och slev heter Olle 
P och har varit i 17 år hos den le
gendariske malmökrögaren Lars 
Lendrop. Och priserna är plån
boksvänliga. 

Och G är alltså definitivt ho
movänligt. Hector, som en gång 
var med och startade RFSL i Mal
mö håller på den gamla tanken 
om att foreningen - och de rena 
gayställena - på sikt ska avveckla 
sig själva eftersom de inte behövs 
längre. Han menar att publik 
blandningen på "vanliga" nö
jesställen visar att det är dit vi ä{ 

på väg. På frågan hur han ser på 
risken for nynazistiska attacker 
mot gayvänliga ställen säger Hec
tor att han han inte är orolig efter
som han har ett gott samarbete 
med polisen. 

Samarbetet har dock inte all
tid varit gott. Länge var det i prin
cip omöjligt att säga "Lars Hector" 
utan att samtidigt säga "Troca
dero" men även "skatterazzia". 
"Hector häktad" löd en slående ru
brik i Sydsvenskan 1983 när 
Malmös nattklubbskung Lars 
Hector plockades in av polis till
sammans med sina räkenskaper 
från klubben Trocadero. 

-J ag friades på alla punkter i 
tingsrätten, säger Hector som 
tycker att han i princip gjorde "en 
Ingmar Bergman"- for att dra 
paralleller till den gång då demon
regissören hämtades under pågå
ende dramatenrepetition, ankla
gad for skattefusk. Han anser ock
så att det var bögnoja som gjorde 
att han åkte dit den gången. 

Men gammalt elände ska vara 
glömt. Liksom gamla segrar, for 
det är dit Trocadero räknas. Den 
malmönattklubb där alla skulle 
visa upp sig och som svepte in 
med dragshow och dekadens är 
död och begraven, även om lokalen 
med Abelardo Gonzalez inredning 
står kvar på hotell Tunneln. 

- Jag får frågan hela tiden om 
jag inte ska ta upp Trocadero igen, 
men det är inte bakåt i tiden man 
ska gå, utan framåt, säger Lars 
Hector. Fast något från glitter& 
glamtiden lockar ändå fortfaran
de. Går det som Hector vill blir det 
gala på stadsteatern till minne av 
Merry Lou, känd malmötransa 
och stor primadonna på Trocade
ro. En cd kommer i så fall också. 

-När hon sjöng "Sången om 
syrsorna" på Trocadero, d å tjöt 
bögarna. 

Dodo Parikas 
Sista söndagskvällen i måna

den är det G-Bar, G:s gaykväll. I 
jul dessutom extra homoöppet på 
juldagen. 

JULAnON 
Indigo, Julaftonspub, Monbijoug. 
15, 21-? 

JULDAGEN 
Juldagsparty, Indigo, Dj Jonny 22-
02 
G-Bar, Cafe Gustav Adolf, Gustav 
AdolfTorg 43, gaypub med Claes 
Larsson som värd. 

ANNANDAGJUL 
Indigo, fest med Dj Pracha, 22-02 
The Temple, 4:an, 23-03, GästDJ 
Andreas Bender och Eric. 

LÖRDAG27 
4:an, öppet 23-03, Dj Joe. 

NYÅRSAnON 
Nyårsparty på Indigo, Dj Pracha 
22-03. 

FREDAG2 
Indigo, Fest med Dj Jonny, 22-02. 
SLM, 4:an, 22-03, "Welcome 1998". 
23-03 är det öppet for läderkillar
na. 
Cafe Gustav Adolf, Gustav Adolfs 
Torg 43, vernissage for cafeets 
konstsamling 17-20. 

LÖRDAG 3 
Tjejfest, Indigo, fest Dj Mica, 22-
02. 
4:an, Snapperupsgatan 4, DJ Len
ny spelar, 23-03. 

FREDAG9 
The Temple, på 4:an, med Dj 
Mamma Sean. 23-03. 
Indigo, fest med DJ Pracha, 22-02 
Peter Jöback live, Baltiska Hal
len. 

LÖRDAG 10 
Saturday Mix, Indigo, mixad 
klubb med mixad musik, Dj Anita 
Kettunen, 22-02. 
4:an, DJ Gerry spelar, 23-03 

FREDAG16 
Indigo, fest med Dj Mica, 22-02. 
SLM, 4:an, 23-03, medlemsklubb 
for läder killar. 23-03 

LÖRDAG17 
4:an, Dj Joe spelar 23-03 
Drags on Indigo, Dragqueens och 
Dragkings = fritt inträde. Dj 
Pracha. 22-02. 

FREDAG23 
Klubb Kinky, Hipp, Kalendergatan 
12,22-03. 
Indigo, fest med Dj Pracha, 22-02. 
The Temple, 4:an, 23-03 med Dj 
Joe. 
Louisiana, Humlebreck, Francis 
Bacon-utställningen öppnar. 

LÖRDAG24 
4:an, Dj Lenny spelar 23-03. 
Strictly Love Songs, Indigo, "Zop
hia" sjunger ballader och Jonny 
Dj :ar, 22-02. 

SÖNDAG25 
G-Bar, Cafe Gustav Adolf, Gustav 
AdolfTorg 43, gaypub med Claes 
Larsson som värd. 

FREDAG 30 
After Dark, Amiralen, premiär for 
Sveriges strörsta drag-grupp. Spe
lar till2 maj. 
Indigo, fest med Dj Jonny, 22-02. 
Latin Club, Hipp, Kalendergatan 
12, 22-03. Live latinmusik i skön 
mix av folk. Klubbvärd Gudrun 
Hauksdottir. 

LÖRDAG31 
4:an, Dj Gerry spelar 23-03. 
Monbijou 40 Carat, Indigo, Dj PG, 
22-02. 



MOBIL 
GÖTEBORG 

står Henrik. 

Lundström skålade. 

13ll]:]:] NEMO HÖLL SOARE 
G 

öteborgs gay-vänligaste ställe Nemo arrangerade "En kväll för tro, 
hopp & kärlek" på World Aids Day. För aftonens underhållning stod 
en rad lokala artister som ensemblen från "Rocky Horror Concert 

Show", Balettakademin, Mats Westling, drag-gruppen Bom Bimbos och 
Piaf-tolkerskan Åsa Fong. 

Kvällens höjdpunkt var naturligtvis Rikard Wolff som under stort jubel 
framförde några av sina sånger. Kvällens konferencier Peter Siepen tog 
hand om gästerna tillsammans med After Darks Rickard Engfors som arbe
tade i baren. Under kvällen samlades pengar in i bössor. Tillsammans med 
biljettintäkterna gick de till en grundplåt för ett minnesmärke över de 1700 
svenskar som dött i aids. 

Till jul och nyår är det öppet på Nemo. 
- Alla ensamma homofiler bjuds på skinka och rödkål, lovar Patrik Ro

din och tipsar om att det dagen efter blir ett superparty med gäst DJs från 
England. Temat för aftonen är "Tom tomtens påse"! 

Nyårsafton slår så Nemo på stort med att släppa lös Bom Bimbos igen 
med deras julshow. En show där vi får följa Jesus resa till Hollywood där han 
låter operera om sig till Diana Ross. Vilket drama ... 

Popeye och Olivia fortsätter. En onsdagssatsning där det varannan 
vecka är Popeye och killöppet och varannan Olivia och tjejöppet. Ingen 
större rusning första månaden "trots att alla pratar om det", ~om Patrik ut
trycker det. Så för de som önskar sluta prata, finns det alltså ny chans un
der januari. 

Vi kan också berätta att klubben har haft rotation i köket. Tomas Nils
son, som man kan höra i radioprogrammet Bossanova varje torsdagsmor
gon parta mat tillsammans med Patrik, ser nu till att fixa ihop en spännan-
de meny. Pröva hans såser! 1JX. 

RJ!Jilll HELLMANSANG 

M 
anskören Hellmans 
Drängar i Göteborg ord
nade den 11 december 

tillsammans med Göteborgs 
Flick- och Damkör en lyckad 
julkonsert i Universitetets Aula. 
Det bjöds ett rikt och varierat jul
bord, där nog det mesta smakade 
den fulltaliga publiken. 

En lyckad blandning av gamla 
traditionella sånger och religiösa 
hymner, avlöstes av ett och annat 
okonventionellt stycke, som en 
ukrainskjulsång och en trevligt 
arrangerad "Jingle Bells." 

Dessutom överraskade dam
kören - som för övrigt var i samma 
goda klass som Hellmans Drängar 
- både publiken och sin dirigent 
med ett skämtsamt framförande 
av "Hej tomtegubbar ... " 

Tony Margeta och Claes 
Nyström växlade om på dirigen t
pulten , Ulf Eliasson och Olof 
Rudbeck sjöng solopartier och 
Henrik Wickstrand ackompan
jerade på piano. 

Nils Weijdegård 

I Göteborgs-Posten upp
märksammades Hellmans Dräng
ar i november med en helsidesar
tikel, där man bland annat tog 
upp hur deras sjungande blir en 
del i ett medvetet mansarbete. 

Kören består av såväl hetero
som homosexuella sångare, vilket 
man gärna vill göra en tydlig 
poäng utav. IJX. 

Klubb 
guide 

MÅNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151,Ungdoms
cafe/Cafe X 19-23. 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. 11-15. 

TISDAG 
Positiva Gruppen, 11-15. 
Gretas, Drottningg. 35 11-01. 

ONSDAG 
Positiva Gruppen, 11-15, 18-21. 
Cafe Hellman, ,Ungdoms
cafe/Cafe X 19-23. 
Gretas, Drottningg. 35 11-01. 
Touch, Esperantopl. 7, Pub 21-01. 

TORSDAG 
Positiva Gruppen, 11-15. 
Nemo, Bellmansg. 9. 18-01 
Gretas, Drottningg. 35 11-01. 

FREDAG 
Positiva Gruppen, 11-15. 
Touch, Disco på Touch & special
kvällar 21-02. 
Gretas, Drottningg. 35, 11-02. 
Nemo, 18- 02 Gaykväll. 
Park Lane, Avenyn 36-38, Mixad 
klubb öppet till 05 - hit går folk 
efter Nemo. 

LÖRDAG 
Positiva Gruppen, 11-15. 
Gretas, Drottningg. 35, 11-02 
Touch, Disco 21-03. 
Nemo, 18- 02. KlubbkvälL 
Park Lane, till 05- efter Nemo. 

SÖNDAG 
Nemo, Bellmansg. 9,18-01. 
Gretas, Drottningg. 35 11-01. 

U!ID GRETAS ÖPPNAT kommer det att bli där, lovar 
As lan. 

N 
u har äntligen har Gretas 
öppnat! Alla vi som vill ha 
ett alternativ till discodun

ket och glamglamen, har äntligen 
fått ett "eget" mysställe, en oas 
mitt i innerstan. Det är öppet alla 
dagar utom måndagar."Jag måste 
ju få sova n ågon dag", sa Aslan 
(Gretas ägare). 

Det bästa med Gretas är den 
lugna atmosfären, det är lugn jazz 
och klassisk musik i högtalarna, 
och på behaglig volym. Ingen disco 

Det finns redan planer på att 
bygga ut lokalen, men det beror på 
om stället funkar, vilket det med 
säkerhet kommer att göra. 

Jag har längtat i en evighet på 
att det skall dyka upp ett ställe 
dit man kan gå efter en hård 
shoppingrunda och avsluta efter
middagen med en kopp kaffe eller 
varför inte en dry Martini? Gretas 
har även fullständiga rättigheter. 
Är inte det underbart så säg? 

Johan Kullberg 

Cöteb<lrg mot -1-IIJS 

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

Måndagar 
Drop in och tidsbest. 
mellan 17-19 

HUVUD~~ ENTR~ ~ 

NORRA 
PORTEN 

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

QX JANUARI 1998 e 23 



r 

_, . 

.. 

På grun~ av framstegen inom b:ehandlingen av hi v, 

tro~många att faran är över. 

De~ är jus~ det som än· faran. / RFSL 

t 

Medicin är :in-get al terna ti v.- till a t t skydda sig-. Amr.änli all.tid kondom, vid samlag, undvik sperma i munnen. 

ViJ.l du v e ta me:o om; hiv ellen säkrare sex, ring oss:: 08-736 02 IO/ 031-7iii OI 33 / 04Q;..6IL. 99 50. 



19-årig tjej söker öppna och 
känslosamma väninnor. Älskar sex 
och längtar efter erfarenheter med 
andra tjejer. Är inte säker pä att 
jag är bisexuell - men hoppas! 
(Eftersom jag är engagerad för 
djurens r'.itt är det positivt om inte 
heller du äter våra vänner.) Puss & 
kram! 
9801-101 

STOCKHOLM 
Du: tjej som är nyfiken, feminin 
och vill älska med en l-vinna. J ag 
är 35 år, lesbisk, ärlig och nyfiken 
på livet. Hör av dig så får vi se 
vad som händer. Diskreta träffar 
på bådas villkor. 
9801-102 

Var finns du frigjorda, sunda 
tjej/kvinna, rökfri, vårdad, 
norrnalviktig, ev bs. Gillar: vara 
glad, kultur, bildning, konst, 
psykologi, sex, friluftsliv, idrott, 
dans, miljö, resor, "norr". Ej: 
droger, bråk, otrohet, stillöshet, 
s/m, bimbos, truckar, "vänster". 

förslag . Jag har 2-årig utbildning 
som verkstadssnickare. Har byggt 
ett antal hus. sommarstugor. 
garage, m.m. Har renoverat och 
byggt om hus och lägenheter samt 
målat, tapetserat, satt kakel, lagt 
golv, m.m. 
9801-801 

DAG&KVÄLL 
Tjejer och killar sökes för enklare 
försäljningsarbete på kontor i 
Sthlm. Ingen vana krävs, men god 
svenska. Din ålder är 18 år och 

Har du stil och trygg bakgrund uppåt. Hög lön! Ring nu till 
kontakta 31-årig brunett med säljchefen på 0740-102 632. Varmt 
visioner, värme och snygga bröst älk 1 
för vänskap och förhållande. v ommen · 

"''j": 
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Stabilt tjejpar i 30-årsåldem, 
boende i Stockholm. Har det mesta 
här i livet förutom barn. Söker nu 
en manikill-par som liksom vi 
längtar efter barn. Vi värdesätter 
ärlighet och mod, och ser gärna att 
du är en aktiv pappa. 
9801-301 

STOCKHOLM 
Har du en önskan om att bli pappa, 
att vara delaktig förälder till ett 
gemensamt barn? Sicriv dä till oss, 
två tjejer strax över 30. 
9801-302 

ARBETE 
STOCKHOLM 
Hej! Jag är en kille på 46 år som 
söker rubete som snickare, 
fastighetsskötare eller annat 

omg i söderförort till Sthlm. Tillg 
till kök, bad, vardrum, tv, tel, tvätt, 
m.m. Helst manlig sökande, gärna 
rökare, ordningsam o skötsam. 
Hyra: 2 500/mån. 
9801-501 

Har du en stuga som sällan eller 
aldrig används? Vi är ett skötsamt 
tjejpar som vill kornrna bort från 
storstadsstressen ibland. Vi kan 
hyra en! ö.k. Helger/årsvis, aJJt av 
intresse. Hör av er! 
9801-502 

STOCKHOLM 
Fmnes: l :a, 25 kvm med kokvrå i 
Sofia, Söderrnalm, parkett, två 
fönster, dusch, 20-tal, fräsch. 
Hyra: 2 486/mån. önskar: 2-3:a i 
innerstan, minst 45 kvm, äldre stil, 
ba<i Max hyra: 4 500/mån, ej nb. 
9801-503 

EUROPRIDE 
Hyr ut ett rum under Stockholm 
EuroPride den 18-26 juli. Gäster 
från hela världen letar 
övernattnings-möjligheter. Besök 
vår hemsida: www.europride-se 
eller ring: 08-33 59 55. 

UTHYRES MALMÖ 
Vår 2:a blir ledig i januari, mitt i 
Malmö vid Triangeln, 58 kvm med 
gamla trägolv, tredje vån. Varsamt 
nyren och i fint skick, kabel-tv, 
porttel. Lugnt läge, kanonbra 
grannar, härlig gård som på 
sommaren är en riktig oas. Rökfri! 
Svara till Dan o Mats på 0708-126 
604 l 0708-432 962. 

CENTRALT I STHLM 
Seriöst gay par som böljar arbeta i 
Stockholm i mars söker därför 
boende. Söker l. 2 el 3:a att hyra. 
9801-506 

[il~ il (ij l 
Ung, lesbisk kvinna söker trevliga 
och ärliga bögar och lesbiska för 
vänskap. Intressen: musik, teater, 
dans, friluftsliv, resor. god mat, 
sport, m.m. 
9801-701 

712-90111 
4,55 pr. min 

NTC, Box 23056, 114 35 Stockholm 

QX DIREKT KONTAKT 

Malmö 
10.679 Umeå 

0712-10.681 
Bot 4420,~. 4:55 rs;rr~m 

HETASTE 
GAYDATEN 

Box 4420, Malmö. 9:60 Kr/min. 

VÄNNER 
BORÅS MED OMNEJD 
Lång, smal, 30-årig kille söker svensk el 
utländsk kille för vänskap el mer. Intressen: 
resor, pubbesök. hemmakvällar. Du är inte 
feminin . ej fet, 18-35 år och en glad, 
stabil kille som gillar livet. Har ej 
kommit ut (kanske inte du heller). 
Gärna foto . 
9801-01 

Stockholmskille, 27/178/65, blond 
o fräsch. Tycker det är min tur att 
träffa Han! Han är: glad. busig, 
ärlig, halvtokig, gonig, tycker lika 
mycket om hemmakvällar som att 
gå ut och busa Du är mörk el ljus, 
lång el kort, 20-30 år. Skicka några 
rader tillsammans med ett kort. 
9801-02 

HELALANDET 
Jag är en kille på 23 somrar. Är 
lång, smal, brunögd, mellanblont 
hår. På detta sätt söker jag en sann 
vän el något annat. Jag är en 
pålitlig, öppen, omtänksam, 
nyfiken, glad o utåtriktad person. J 
övrigt är jag utåt sett en helt vanlig 
grabb som uppfattas som ambitiös, 
självironisk, snäll o söt. Intressen 
är foto, natur, slalom, dans = lite 
liv, resor, hemmakvällar -ja, kort 
sagt aJJt som gör livet glatt. Du 
som har läst så här långt och är 
mellan 18 och 28, fatta pennan och 
skriv några rader. Kram! 
9801-03 

ÖSTERGÖTLAND 
Jag söker ärliga killar, 18-25 år. Är 
själv en ung kille som saknar 
någon att älska Gärna fotosvar. 
9801-04 

STHLNUHELALANDET 
Kille på 27 år söker andra killar, 
18-30 år. Jag har allmänna 
intressen såsom musik, film, resor, 
lugna hemmakvällar, m.m. Hoppas 
ta svar från just dig för vänskap 
och seriösa träffar, och om det 
känns rätt vem vet vad som kan 
bända Höres! 
9801-05 

VÄSTKUSTEN 
Jag är en 32-årig grabb som söker 
en kille mellan 25 o 38 år. Är 
hörselskadad, lång och smal med 
helt ok kropp och utseende. Söker 
likasinnad för trevlig och 
spännande samvaro. 
9801-06 

STOCKHOLM 
Maskulin, blond man, 40/165/55 
söker seriös, trogen, slank kille, 
35-45 i Stltlm, ev förhållande. 
Intressen: konst litteratur, musik
egen stuga vid h•·vet och atelje på 
Söder. 
9801-07 

Stockholmskille, 35 år, hi v+ söker 
en yngre kille 20-30 år som är 
hi v+. Hör av dig så snackar vi mer. 
9801-08 

Kalmar 
0712~7463 

Teled~it, Box 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 

STHLMIUPPSALA 
Vacker, intellektuell 29-årig 
musiker som älskar mat o vin. 
rubete och fritid, trobet och 
vänskap, äventyr och hemligheter 
söker en man i sin egen ålder (25-
35) att upptäcka det nya med. Är 
du varm och glad, ärlig. social och 
bildad är du kanske rätt person. 
9801-09 

Maskulin grabb i Gbg:s vinterkyla. 
Söker du en fräsch. maskulin. lång 
& mörk kille med värme & 
bumor? Besvara denna annons! 
Har inga större erfarenheter av 
killrelationer. är dock nyfiken på 
vad två maskulina killar kan hitta 
på i vinterkylan. Kanske jag får 
värma dina fötter först? Ålder 18-
35. Fotosvar. 
9801-10 

STHLM/SVERIGE/V ÄRLDEN 
Hej! Här är jag, sensibel, vacker? 
och smal kille med ett rörligt 
intellekt o en estetisk konstnärssjäl. 
Jag söker dig, man, ca 30-45, 
någorlunda trygg i tillvaron, 
sexuellt aktiv med vilja, humor, 
insikt o livsaptit som vill satsa på 
ett förhållande. Svara med foto så 
f'ar du veta mer. 
9801-11 

U nikt tillfille - drömprins ledig. 
28-årig stockholmskille med inslag 
av nymfomani, elegant, skönhets
älskande, stilfull smak. Du är 20-
35 år och ska kunna föra dig lika 
bra på Bukowskis visningar som 
på senaste innestället Du är till 
fördel både i och utanför sängen. 
Humor och självdistans är 
självklarheter. 
9801-12 

STORSTOCKHOLM 
Finnes: fräsch, vältränad och 
ganska skötsam kille, snart 50 
(175n5/21). Jag lever ett rätt aktivt 
liv fyllt av friluftsliv som lång- och 
fjäll-vandringar, äventyrsresor, 
skid- o skridskoåkning, simning 
året runt, m.m. Gillar även mer 
vanliga resor såväl långt bort som 
runt knuten, spontana krog- o 
pubbesök, matlagning samt att 
jobba med mina händer - ingen 
tumme mitt i banden. sexuellt är 
jag såväl passiv som aktiv och med 
på det mesta utom sm. Söker 
kompisar som stämmer något så 
när in på ovanstående intressen, 
gärna även vänpar. Du/ni bör ha en 
något så när ordnad tillvaro då jag 
är en typisk oxe med vissa krav på 
bastrygghet Bor du/ni sedan i 
mellansverige är det en fördel, i 
övrigt betyder ålder och 
nationalitet ganska lite. det 
viktigaste är nog att personkemin 
och intressena stämmer. Jag vet att 
du/ni finns. så hör av er så kan vi 
gemensamt förgylla 1998. 
9801-13 

VÄNNER- ALTERNATiV? 
Vore väl trevligt med nya bekanta 
"98!? Vänner har vi. men vi är 
alltid nyfikna på nya som har 
kvalitet och finess. Både i gyllene 
30-ärsåldem med stor livsaptit och 
stort barnasinne i behåll. Gillar 
både lugnet som det rörliga. Vi bor 
i södra Storstockholm. 
9801-14 

Växjö, Göteborg, Kalmar. 
Jönköping, Karlstad, Örebro, 
Västerls. Ställen dit mitt arbete tar 
mig ofta. Ensamma dagar & 
kvällar vill jag helst slippa och 
söker därför sällskap av dig eller er 
som har lust på käk, en pubrunda 
eller att hänga pä mysiga ka.feer. 
Jag är en 30-årig kille som är 
sambo, utåtriktad, intresserad av 
det mesta. Inga koder eller boxar 
eller annat trams! Alla seriösa svar 

Tala anonymt 

Göteborg Sundsvall 
0712-10.445 Helsingborg 

0712-10.441 
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får svar. Vi ses ! 
9801-15 

HELALANDET 
Kille med planer på Australien 

veckorna kring Mardi Gras -98. 
Sammanstråla i Sydney eller 
sällskap från Sverige? Hör av dig 
så sammanför vi våra ideer. 
9801-16 

COMPLETELY 
UNRESTRICTED 

CHAT 
009·592· 
240·649 

Ring t:lllllelt bästu oe11 mest 
pristdirrltl trt:iRiinjen 10r killar. 

li&««&~J 
939-1Q .......... 

SÖDRA NORRLAND 
En vanlig kille i medelåldern 
längtar efter en charmig, söt kille, 
17-40. Du får mycket ömhet/ 
romantik av en maskulini bestäm-

.. 
TILLFALLE 

för Män 
som tycker om 

SKINN! 

Tanga och G-string 
av bästa kvalite. 
Handsydda med 
perfekt passform. 

Tanga. Pris: 295:
G-String. Pris: 195:
Storlekar: M, L, XL 
Färger: Svart, Röd, Natur. 
Pf-avgifter tillkommer 

HardAndSoft Import 
Sorögatan 27 
164 41 Kista 

Tel/Fax: 08-752 00 02 

rnaode kille som gillar musik, in
redning, antikviteter, resor, konst. 
Längtar du efter en aktiv/manlig 
kille så hör av dig. Garanterat svar. 
9801-17 

STOCKHOLM 
47/175175 söker kille eller kil l par 
upp till 60 år för sexuella och 
lekfulla träffar. 
9801-18 

Jag: 50 år. passiv och fetischist på 
läder- o gummikläder. Söker 
jämnårig, maskulin kille i STHLM. 
Vill ha kuk. Du får max vara 50 år. 
9801-19 

Krypande slav söker tuff master 
for slavträning. dressyr, exercis, 
väta och perversa lekar. Gärna 
utombus och på udda platser. 
Läder, gummi, unifonn, kängor. 
Även intr av Hera masters. 
9801-20 

Sträng 47-årig kille i Stockholm 
söker killar under 30 år. 
intresserade av gammaldags 
uppfostran. 
9801-21 

HEJ SAN! 
Jag är en 35 årig ki lle från Malmö 
som söker män/killar. 25-45 år som 
är aktiva och dominanta. Gillar 
läder. gummi , uniform och 
jeanskläder. Jag är sj älv passiv och 
är gärna eller vill vara din slav. Har 
läderkläder. Hoppas på brev från 
hela Sverige. j ag besvarar al la. 
Kram så länge. 
9801-22 

MELLANSVERIGE 
Finns de t någon kåt. hi v-ki lle som 
enbart är ute efter sex? Jag som 
söker är biv+. 45/185/82/20/ 17. Ni 
ska helst vara passiva. l 00% 
diskretion. 
9801-23 

GÖTEBORG 
Jag söker en välutr kille/man. Hs. 
bs. gift, ogift. nationalitet saknar 
betydelse. bara du är kåt. Jag är 
lång. smal. välutr. ser bra ut och är 
kåt. Du kommer att fä det skönt i 
mig. jag lovar. Skynda dig så att vi 
kan komma igång. 
9801-24 

STHLN.UHELALANDET 
Kille, 30/1 80/80/20. passiv. söker 
aktiv, gärna hårig älskare för sköna 

träffar i vintennörkret. Svar önskas 
i första hand från Sthlm, men 
övriga landet kan också svara, t.ex. 
långtradarchaufför på genomresa i 
Sthlm. Din ålder 18-40 år. Svar 
med telefonnummer = förtur. 
9801-25 

STHLMVHELALANDET 
Manlig, 351180, passiv i sängen, 
charmig och glad. gott om humor 
söker vanliga (ej fjolliga), ak1iva 
killar som gillar killar för trevlig 
samvaro i sängen, ok även lite 
utanför också. Gärna djurvän runt 
25-35 år, helst över 180 cm. 
9801-26 

STHLMVHELALANDET 
Välutr. är både du och jag, 
maskulin, kåt o ak1iv. Jag är 
43/184175/21 , hi v+ utan symtom. 
Kreativ. god mat o vin. Stadens 
puls, naturens lugn. m. m. Ej fet. 
9801-27 

par, 
yngre e l äldre m-tjej el m-kille. 
9801-201 

Bs kille. 46 år söker något yngre 
bs kille. Jag har bra utseende och 
önskar att du själv har det. Jag 
söker i första hand blonda killar 
(Norden). även asiatiska killar och 
svarta män. Jag är seriös med intr 
för olika kulturer. Bs tjejer sökes 
också från 30 - 40 år (Europa). 
9801-202 

Kille med livskvalitet sökes av fd 
polis. 45 år. lntr: bio. mat och 
resor. 
9801-203 

STOCKHOLM 
Är 45/ 179/82. muskulös. mellan
blond. snaggad. Cyklar. strosar i 
naturen. lyfter tungt på gymet. Vill 
ha sällskap ibland i en aktiv fritid. 
Gå pä krogen t.ex. där j ag både 
röker och dricker. Ej fast 
förhållande (har redan tjej) el 
öppet gay. Du som svarar är yngre. 
vältränad. maskulin och diskret. 
9801-204 

GÖTEBORG 
Tänder du på fötter? Jag är en 
välväx t. läng. maskulin bs grabb 
med attraktivt utseende. Fantiserar 
om att smaka på andra maskulina 
killars fötter. Tänder på barfota 

HAGA VIDEO 
Send meg straks Blue Max Entertalnment klubbfilm Iii utrolige intro. 
pris Kr.99,75,- inklusive porto og eksp. gebyr. Siden får jeg som nytt 
medlem hver mån ed automatisk tilsendt en helt ny klubbfilm i samme 
kategori til spesialpris Kr.185,- alt inkl. Del er ingen kjopetvang. Hvis 
du onsker å avbestille neste film eller melde deg ut, skal du bare gi 
oss beskjed. Ring telefon (+47) 22 17 11 27 for mere informasjon. 
mandag · fredag 9"" · 13"" (ellers auto .tel.svarer) .Send 
kupon t il : Blue Max Entertainment, Pb 950 Senlrum, N-01 04, Oslo 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

"TILLBE " 
UTHYRNING 

ravolt Sönd-torsd 11-04 
Fred-lörd 11-06 

Öppet julafton och 
nyårsafton 11-06 

Signatur: 
Jeg er over 18 år . 

Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

Måndag-torsdag 11·22, fredag 11 ·20, 
lördag 12·18, söndag 14·19. HAGAGATAN 56, 33 55 44 

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 får svar- svara på alla brev du 
får. Om du inte är intresserad - skriv 
och tala om det! Då blir alla gladare. 
Du som prenumererar annonserar 
gratis - dock begränsas prenume
ranternas annonser till 50 ord. Ut
över 50 ord betalar prenumeran-

ter vanliga priser. 

SA HÄR SVARAR DU: 
l. Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet med annonsnumret, högst upp i 
högra hörnet där vi klistrar frimärkret 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken for 2 x det nuvarande por
tot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBS-TVÅ PORTON PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med dina 
svar och lösa frimärken till: QX, Box 
17 218, 104 62 Stockholm. 
Vi f"örmedelar svar fyra månader 
efter publiceringsmånad. 
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Tel. 08-643 79 50 

r-----------------------~------------, 
l Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. 
l O Vänner O 
l O Väninnor O 
ID Bi o 
l 
l 
Text: 

1
Namn: 

l Adress: 

Över gränser 
Arbete 
Bostad 

o 
o 
o 

Säljer 
Köper 
Bytes 

O Organisationer 
O Meddelanden 
O Övrigt 

Sänd annonstexten till: 
QX, Box 17218, 

104 62 Stockholm. 
E-mail: radannons@qx.se 

O Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis upp till 50 
ord. 

O Jag vill börja prenumerera på 
QX. 240:- för 12 nummer (Inom 
Sverige). Därmed annonserar 
jag gratis upp till 50 ord. 

O Jag betalar i förskott. 
Upp 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 .•....•. ....•... 

l Postadress: Postgiro: 15 2417- 2, 
l Polcop AB/ QX. 

L------------------------------------~ 

• 



LULEÅIHELA LANDET 
19-årig tjej söker öppna och 
känslosamma väninnor. Älskar sex 
och längtar efter erfarenheter med 
andra tjejer. Är inte säker på att 
jag är bisexuell - men boppas! 
(Eftersom jag är engagerad för 
djurens rätt är det positivt om inte 
heller du äter våra vänner.) Puss & 
kram! 
9801-101 

[il~~ :l H :1I1 ~~i~ il 
STOCKHOLM 
Du: tjej som är nyfiken , feminin 
och vill älska med en kvinna. Jag 
är 35 år. lesbisk, ärlig och nyfiken 
på livet. Hör av dig så får vi se 
vad som händer. Diskreta träffar 
på b!ldas villkor. 
9801-102 

CHRIS' FILMS 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DKR 98.-

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

ENGELSBORGVEJ 1 , 
DK - 2800 LYNGBY DANMARK 

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

är en 23-lri.g tjej bosatt i Stockholm. Jag 
om det mesta här i livet. bl.a. åker jag 
väldigt mycket. framf<ir.Uh slalom då. Vore 

om du giLlar det också. Jag är en sportig tjej. 
tycker om k.Jäder, jag är inttesser:ld av musik. 
tycker om der mesta här i tivet som sagt var 
det är väldigt viktigt att du har humor. 

och ålder har inte så stor betydelse men 
väldigt mycket för mig. Det vore 

svarade. Ha det så bra. hej. 

hej. jag är en 26-åri.g bisexuell tjej som söker en 
tjej mellan 20 och 30 år an vara vän med. gå 
eller får ett djupare fOrbällande. Jag söker 
ömhet och närhet. mjukhet ocb det 

• ''arrof<irs!åJ1det som vi tjejer har mellan varandra. 
bar även en pojkvän som bor i en annan stad 
han vet om att jag vill triiffa en ann:m tjej och 
tycker det är hel! OK. Eventuellt så skulle han 

pi något sätt vara med, ifall kemin stiimmer 
blir någonting djupare. Men det är inte det 

.. A•••~·~ .o~• nu, utan jag vill bara träffa någon 
kan snacka med ocb utbyta tankar med. 

Var finns du frigjorda, sunda 
tjej/kvinna. rökfri, vårdad, 
nonnalviktig, ev bs. Gillar: vara 
glad. kultur, bildning. konst, 
psykologi. sex. friluftsliv, idrott. 
dans, miljö. resor. "norr". Ej: 
droger. bråk, otrohet. stillöshet, 
sim. b im bos, truckar, "vänster". 
Har du stil och trygg bakgrund 
kontakta 31-årig brunett med 
visioner. värme och snygga bröst 
för vänskap och förhällande. 
9801-103 

ÖVRIGT 
Stabilt tjejpar i 30-årsåldem, 
boende i Stockholm. Har det mesta 
här i livet förutom barn. Söker nu 
en manikill-par som liksom vi 
längtar efter barn. Vi värdesätter 
ärlighet och mod. och ser gärna att 
du är en aktiv pappa. 

12-SEX 

sjöofficer till yrket Målar, gillar teater. kons;. 
musik. allting sånt Sökcr en fOrh:'U.lande helt 
enkelt. Jag bor i Stockholms innerstad. högst upp i 
en lägenhet med utsikt över Söder. Ring! 
5382 

Söker dig äldre. gift man som är aktiv ocb 
dominant och tycker om gammaldags uppfostr.lll. 
Själv är jag lite kraftig. passiv. 27-årig pojke frln 
Stockholm. 
7597 

23-årig kille fr.in Göteborg söker två män. 
välutrustade och aktiva. fOr diskreta härliga träffar. 
Hör av er. 
7594 

Ja, tjenare, jag är en läderslav som söker kontakt 
med någon tuff dominant kille i läder eller unifonn 
som vet bur en olydig kille slca tas. Hör av er. 
7595 

Hej. jag är en kille på 28 år i Göteborg och jag 
söker aktiva killar i Göteborg fOr triiffar då ocb då. 
5378 

Hej. jag är en 26-årig läderintresserad pojke som 
söker en äldre man i Stockbolrn. Jag vill pröva lite 

9801-301 

STOCKHOLM 
Har du en önskan om att bli pappa, 
att vara delaktig förälder till ett 
gemensamt barn? Skriv då till oss. 
två tjejer strax över 30. 
9801-302 

STOCKHOLM 
Hej! Jag är en kille på 46 år som 
söker arbete som snickare. 

Tjenare Jag är en äldre k.ilJe frln Västerlstr.lkten 
som söker killar i alla åJdrar att ha trevligt 
tillsammans med. Hoppas det finns någon som hör 
av sig, så att vi kan träffas i vinter och ha lite 
trevligt tillsammans. 
7588 

Tjenare, jag är en attraktiv, maskulin 19-årig kille i 
Uppsala. 174, 60 som mycket gärna vill träffa en 
snygg. hårig, ljus kille som inte har kommit ut 
Ålder 18 till 24, ornrlde Uppsala-Stockbolm. 
7775 

Hej, jag är en kille på 43 år. Jag bor norr om 
Stockbolm. 1.74. väger 70 kg. rätt vältränad och . 
jag söker en ung kille, gärna under 20. Det spelar 
inte så stor roll om du inte bor i 
Stockbolrnstra.kten. 
7776 

Jag är en före detta gymnasielärare som bor i 
Stockbolm. Jag söker en yogling som jog kan 
fostra med gammaldags metoder. 5386 

Kåta . Svenska . Killar 

Adress: 

PostnrJort 

OBS ! Diskret avs. 

l 
l 
l 

~--------------~1 
~~~----------~~ 
~--~=-------~1 
~e=v=rJ!!!=~ ___ ..l 

ONymp~ 
man10 

om 
form av i 
här filmen 1 patienterna 
botade men doktom får 
smittan. Så fort en kille 
kommer in till doktorn, slår 

~rttmt!:i~~~~~i~tr,~r~ 
Längd 11 O min . 

Tel. 08-669 4330 
Fax 08-668 6004 

MP. AB1 Box 1007, 10138 STHLM 
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MED EUROPRIDE '98 OCH QX 
MONCHENBRYGGERIET 22-05 
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, .. ;OPPET 
,22-05 
LI-LLA GOLVET: 

CHRISTERS 
( ~-~ GAYHIT GALA 

STORA GOLVET: 
JoHNNY Bov& 
RICHARD NEE 

7HE WRITUill. IDSiiDITY I'ERFDRIIIiiDCE 

SKOJ MED CUNIGUNDA 
GALAVY ÖVER RIDDARFJÄRDENs 
FYRVERKERIER LYXIGA BARER SMIDIGA 
GARDEROBER 

~ Entre 120 kronor, 100:- med QX Familykort eller Europridekort. Snabbkö för er med för-
~......,.~ köpsbiljetter. Biljetter släpps 5/ 12: Förköp endast i Dieselbutiken Sthlm, Kungsgatan 3. 

r----="-- --=------, 
Möt oss på Nätet: 

http://www.advancedbiz.se 

Advanced Business Communication 
World Trade Center Box: 70396. 107 24 Slackholm 
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