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Stora Scen 25, 26, 27, 28 januari kl 19.00 ·VÄRLDsPREMIÄR! 

SENARE l VÅR : 

sa nkai juku 

bounce 

nina corti 

rosas 

ingun bj0rnsgaa rd 

g~;Jnill a witt 

kenn eth kvarn ström 

cullbergbaletten 

skånes danst ea t er 

dv8 
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God Jul Be Gott NyH Ar frän oss alla pa RFS 

STOCKHOLM 

Vi jobbar för att bögar och 
lesbiska ska må bättre. 
Du når kuratorerpå 
08-736 02 lO. 

Oss andra hittardu på 
08-736 02 19. 

Adress : Box 3444, 
103 69 Stockholm. 

e-post: rådgivningen@rfsl.se 

• 
fl 

RFSL-rådgivningen i Stockholm på dina villkor sedan 1986! 

För unga på väg 
Måndag l februari 1999 påbörjas nästa startgrupp. Där kan du som är 
ung träffa andra unga som också är på väg att berätta för andra, eller 
på väg att skaffa kompisar. Inga krav ställs . Vi träffas vid glasdörren på 
Sveavägen 59 kll9 prick. Varje grupp träffas fyra gånger.lngen anmälan 
behövs, men om du vill veta mer är du välkommen att ringa Jonas, 
08-736 02 19 eller mejla: jonas®rfsLse. Väkommen! 

För dig som vill tala 
med en kurator 
Kuratorer med tystnadsplikt. 
Kostnadsfrimottagning med besök för kvinnor och män samt rådgivning 
per telefon. 
• Homo- och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
För tidsheställning och information ring måndag-torsdag 10.00-11.00. 
Ann och Johan, 08-736 0 2 10 eller mejla: joban.wikstrom®rfsl.se 
Vä1kommen! 

En espaiiol 
Deseas hahlar sobre homo- hisexualidad, sexo seguro, relaciones y/o 
prohlemas de parejas. Estas recien llegado o de visita en Estocolmo y 
deseas conocer algo mas de nuestra ciudad y/o forma de vida. Contacta 
con Pablo 08-736 01 19, lunes a jueves de 10.00 a 12.00. E-mail: 
pahlo.leiva®rfsl.se iTe esperamos! FELIZ AiiO NUEVO. 

För kvinnor som vill spela basket 
Vill du spela basketihop med andra lesbiska? RingtillAnnika 08-736 02 12, 
så berättar hon mer om vad som är på gång. Varmt vä1kommen! 

För kvinnor 
Till våren startar Snakkegrupperna igen. Där talar kvinnor med var
andra för att dela erfarenheter och känna stöd från och gemenskap 
med andra. Det är inga terapigrupper, utan syftar till utbyte och att 
lära känna andra. Vill du veta mera? Ring till Ann, 08-736 02 10, 
eller Maria 08-736 02 19. Varmt vä1kommen! 

För dig som vill skriva 
Skriver eller vill du skriva dikt och/ eller prosa? Vi startar en skrivar
verkstad under våren. Ring till Annika 08-736 02 12 för mer information 
och anmälan. Vä1kommen! 

För dina föräldrar 
Sedan flera år har RFSL-rådgivningen i Stockholm grupper för föräld
rar till hi- och homosexuella som vill prata med andra föräldrar för att 
dela erfarenheter och få känna gemenskap med andra föräldrar som 
ställts inför samma situation. Kanske är detta något för dina föräldrar? 
Våra kuratorer Ann och Johan leder träffarna. Ring dem, 08-736 0 2 
10, så berättar de mer. Välkommen! 

För golden ladies 
Club Golden Ladies lör kvinnor i mogen ålder träffas varje torsdag klockan 
17-19 på Huset, Sveavägen 59, lör fika och trevlig samvaro. Dessutom har 
vi middag med dans första fredagen i varje månad. Ring till Ellen 
08-673 69 58 eller Eva 08-82 53 85om du vill veta mer. Varmt välkommen! 

För dig som vill fira jul 
på RFSL-huset ihop med andra homo- bisexuella: anmäl dig till Annika 
08-736 02 12 senast 18 december. Varmt vä1kommen! 
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VENTIL 
4 CORKY, BOY & GAYGAMES 
En egen hemsida på internetfor flator, det har Corky-gänget fixat. Tjej
erna bakom den nya fiatsidan är Jessica, Gunilla och Nanne. Det bör
jar redan bli dags att organisera sig GayGames 2002 i Sydney. QX vill ha 
kontakt med alla som kan tänkas vilja vara med. Emil Hellman mi'l:ar 
en specialsingel for Culture Club, Konstnären Matts Leiderstam stäl
ler ut, Magnus Ragnvid har plåtat Sveriges man som är från Stock
holm, P4 har discospecial på juldagen, det nya klädesmärketAber
crombie & Fitch har släppt en vinterkatalog - rena lektyren tycker QX 
Anders Öhrman. Silent Statement heter den nya inredningsbutiken i 
CityNasastan. Och så uppmärksammar vi Per Jonssons bortgång. 

PROFIL 
l O SVERIGES 20 SEXIGASTE 
Ett nytt år, nya killar, en ny lista över Sveriges 20 sexigaste killar. N a
turligtvis är det bara bögarna som verkligen vet vilka som är de snyggas
te och sexigaste killarna i Sverige. Juryn har hängt framfor såporna på 
TV, häckat framfor ZTV och bläddrat i månadstidningarna. Ja, de har till 
och med läst sportsidorna och kollat på TV-sporten. Och så har de enats 
om vilka som skulle få vara kvar på listan, vilka nykomlingar vi skulle 
ha med och vilka som inte längre höll måttet .. . 

12 ZIAD BLEV UTSLÄNGD 
"En natt smög jag upp i lägenheten och la mig på kökssoffan. Men när 
mamma gick på toa på natten fick hon syn på mig och slängde ut mig. 
Det var skitkallt ute ochjag gick omkring på gården och visste inte vad 
jag skulle göra. Jag ville inte gå och lägga mig i källarforrådet, 
menjag hade inget val. Jag frös så mycket." Så säger Ziad Yassin som 
kom ut for sin familj när han var 16 år. Det är inte alltid så lätt att kom
ma ut. Och for Ziad har det varit ett rent helvete. 

22 FILM 
Filmen blev en succe. Och nu finns både Fucking Åmål på skiva och i 
bokforma t. Roger Wilson och läst och lyssnat. Gratisfilm om Leila K. 
Och s;i är det discodags igen med filmen 54. 

14 MUSIK 
Nya skivor recenseras. Denna gång med viss latinspecial. Här hittar du 
bland annat Chavela V argas, Elisa, Duran Duran, Tarkan, filmmusi
ken till Psycho och Fucking Åmål och så månadens album forstås. 

MOBIL 
16 STHLM 21 GBG 20 SKANE 
Hur gay är Kungsholmen? Denna månad ger vi oss ut bland kinkyklub
bar och tjusiga restauranger for att ta pulsen. Billygänget är nu klara 
for festen den 5 januari och QX har GayGala den 22 januari. Dessutom 
har Pär Råling kommit igång med ett nytt nostalgotek- Pärlan. I Göte
borg har det skett en rejäl uppryckning - tack vare Patrik Flodin (for
stås!) . Tramp med disco på onsdagar, Fobi med en hysteriskt lyckad 
premiär och housedunk på lördagar och så sista-söndagen-i-månaden
klubben Wank på Park Lane. 

PUSS 
23 RADANNONSER 

J 
ag vet inte om det anses van
vördigt att säga det - men ef
ter premiären på "Rivers of 

Mercury" med nyuppsättningen 
av Per Jonssons stora genom
brottsverk "Schakt", kan maning
et annat säga än att hans slut blev 
grandiost. 

Bakom hans död ligger smärta 
och en oro över livet. En oro som 
var och en kan känna i hans kore
ografi. En oro som han lyckats for
ma till sådana exakta rörelser att 
man sitter gastkramad genom 
hans dansverk. 

Naturligtvis blev den upp
skjutna premiären oerhört känslo
laddad, och dansarna närmast 
överträffade sig själva. När jublet 
bröt ut var det dock genuint och 
inte bara en hyllning till den 
koreograf som skakat om 80- och 
90-talets svenska dansscen. 

Per Jonsson sökte uttrycka 
magin och det andliga. I en inter 
vjujag gjorde med honom i maj 
1992 talade han om arbetet med 
att få "Mozart-syndromet" och 
återskapandet av bortglömda riter 
att gå ihop. Per älskade såväl ett 
fint glas champagne som en svet
tig och fet kväll på en läderklubbs 
dansgol v. 

För Per var dans inte berät
tande utan skapandet av kommu
nikation "att öppna upp en män
niskas vardaglighet. Se nya värl
dar, att något annat kan finnas". 

Det rena och det mustiga, det 
hårt manliga bakom vars fasad 
man hittar "något annat, en sorg, 
längtan och till och med andlig-

het", berättade Per ochjag minns 
hur hans kropp, när han formule
rade sig var i ständig rörelse sam
tidigt som han skrattade, sökte in
tensivt efter orden och gav sig full
komligt hän. Det var total intensi
tet och ett engagerat letande efter 
att uttrycka sig exakt. 

Men också en oro över att låta 
for seriös, for pretentiö"s och till 
och med for att störa. 

När jag nu såg "Schakt" kände 
jag igen hans kroppspråk. 

Och när jag ser "Rivers of Mer
cury", fullkomligt krampar min 
kropp. Jag ser de dansgolv vi delat 
- de dansgolv där man kan ge sig 
hän. Där svett och vild gemenskap 
tar över från ett blase uppvisande. 

Det är på dansgolvet jag kun
nat gråta över all skit som vi varit 
med om. Alla människor som bara 
forsvinner. På dansgolvet kan jag, 
när det stämmer, uppnå den tota
la avslappningen- utlevelsen. 
Och den okontrollerade glädjen. 

Var finns dansgolven nu? De 
heta, smärtsamma och öppna 
dansgolven. En efter en forsvinner 
dansarna från golven. J ag tröstar 
mig med att Per kommer möta de 
som dragit iväg fore honom, där
borta ovan regnbågen. 

"Rivers of Mercury" är så nära 
fullkomlighet man kan komma. 
De åtta dansarna rör sig i exakta 
formationer och med en sådan 
energi att man fullkomligt tappar 
andan. För forsta gången ser jag 
rave- och homogolven ges en röst 
inom danskonsten. Denna när
mast omöjliga uppgift, rodde Per i 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

hamn. Det måste ha krävt en helt 
osannolik energt. 

- Ä ven kristendomen är for 
lam numera, sa han till mig 1992. 
Det är bättre att det kommer 
präster i svarta kåpor. Det är bätt
re än det här lama. Det hjälper in
te med Malenas sexspalter, det 
hjälper inte medjämlikhet och ny
andlighetens 80-tal, eller Hennes 
& Mauritz affischer och den sexu
ella friheten. 70-talets Flower Po
wer tror jag var något. Punken i 
början tror jag var oerhört kraftig, 
sen styrdes den ner till Hennes & 
Mauritz-nivå. Det hjälper inte hel
ler med RFSL-tåg på Kungsga
tan. Men det skulle hjälpa med be
gravningsfoljen över hela samhäl
let. 

Jag vet inte hur mycket Pers 
slut handlat om uträknade planer 
eller en smärtsam ingivelse. 

J ag vet dock att vi har forlorat 
'}n av våra främsta konstnärer. 
Med så många fler möjligheter. 
Varfor nu, när du med "Rivers of 
Mercury", gav dansscenen ett helt 
nytt språk? En ny rytm. 

J ag vet att dansgolven forlorat 
en kraftfull inspirationskälla. Jag 
vet att många forlora t en vän, en 
älskad, en 
kollega. 

Per Jons
son Dance 
Company tur
nerarunder 
våren. Per 
finns kvar. 

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 
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Pickos. Prenumeration kostar 240 kronor for 12 nummer inom Sverige. Prenumeration Norden: 295:- (eko
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OMSLAG: Per-Anders Jörgensen/Pressens Bild på Peter Svensson 
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K oreografen och dansaren 
Per Jonsson avled den 2 
december i sitt hem, bara 

timmarna innan hans nya dan
skompani Per Jonsson Dance 
Company, skulle ha haft premiär 
for det som blev Per Jonssons sis
ta verk: "Rivers of Mercury". Dess
utom skulle hans genombrotts
verk "Schakt" och ett eget solo 
dansas. 

Danssverige forsattes i chock 
och premiären fick skjutas upp till 
den 11 december. 

Den 7 december arrangerades 
en minneshögtid for Per Jonsson i 
Jakobs Kyrka. I den fullsatta kyr
kalokalen fanns bland andra kul-

turminister Marita Ulvskog, 
släktingar och nära vänner till 
Per Jonsson liksom arbetskamra
ter och många av de som beundrat 
hans danskonst. Det var en påfal
lande ung forsamling som deltog. 

Dansprofessor Margaretha 
Åsberg höll det enda minnestalet. 
Där konstaterade hon att Per var 
unik i sin danskonst och sände en 
hälsning från alla hans danskolle
gor. Margaretha Åsberg talade 
även om Per Jonssons oro och svå
righeter att hitta fotfäste i tillva
ron. 

Resten av den ca en och en 
halv timme långa högtiden gick i 
musikens tecken. En av de mest 
rörande inslagen var när "Somew
here over the rainbow" framför
des. Judy Garland var en av Per 
Jonssons stora idoler. 

Den 16 december begravdes 
PerJonsson i barndomsstaden Fä
rila i Hälsingland. Per Jonsson 
blev 42 år. 

Verk: Golek (1981), Gabok 
(1982), Schakt (1983), Mellan två 
trädgårdar (1985), Den leende 
hunden (1986), Nim.Iii.d (1987), 
Dem elfte gryningen (1988), Heze 
(1990), Okänd dans (1991), Ayas 
öga (1992), X-Dream (1994), Pe
aux (1994), Jupiter is Crying 
(1995), Hymn (1995), Via Styx 
(1996), Ur (1998), Rivers of Mercu
ry (1998). 

Gruppen "Homon och Heteron i Stockholm" protesterade 
utanför Katolska Domkyrkan och det uppstod mycket diskussioner. 

Lilla Bilden: Risto Hurskainen delar ut flygblad utanför Filadelfiakyrkan. 

l~ i'j: l j l ~ il AKTION MOT KYRKOR 
Två olika protester mot religi

ös intolerans har genomforts 
i Stockholm. 

På forsta advent delade en nybil
dad aktionsgrupp ut flygblad 
utanfor Katolska Domkyrkan 
vid Medborgarplatsen i Stock
holm. "Respektera kärleken", var 
deras budskap. Reaktionerna var 
blandade, men flera av kyrkobesö
karna reagerade med ilska. I en 
efterföljande debatt har officiella 
representanter for kyrkan reage
rat med attjämställa protestak
tionen med de tyska nazisternas 
terror mot judar. 

-Inte ens i kyrkan är vi skyd
dade från de som kallar oss kär
lekslösa, sa prästen från predik
stolen den forsta advent. 

Han menade att kristna var i 
minoritet och kan forvänta sig 
mer protestaktioner, men han ma
nade till lugn. 

Ett 25-tal personer deltog i 

4 e QX JANUARI 1999 

protesten utanfor kyrkan. 6 lesbis
ka par satt dessutom hand i hand 
under gudstjänsten utan att nå
gon ingrep. Gruppen, kallad Ho
mon och Heteron i Stockholm, 
planerar fler protester framöver. 

Gaykristna organisationen 
EKHO genomförde den 3:e decem
ber en fredlig aktion utanfor Fila
delfiakyrkan där Chrys Cara
gounis, docent i nytestamentlig 
exegetik, höll ett föredrag om 
"Evangeliet och homosexualitet". 

Risto Hurskainen som var 
en av de EKHO-medlemmar som 
delade ut sitt nyhetsblad Homo
BiKristen utanfor kyrkan kom
menterade iden om sexuellt av
hållsamma bögar och lesbiska: 

- Dessa präster som troligen 
har större kunskap om Paulus 
missionsresor och Mose lagtavlor 
än om sin egen kropp och manliga 
sexualitet är inte värda att lånas 
något öra. IJX 

Jessica Nyström, Gunilla Danielsson och Nenne Nestius. 

nriliiiCOOLASTE NETZINET! 
T rötta på att det finns så lite massmedia som kon

centrerar sig på lesbiska startade Gunilla Daniels

son, Jessica Nyström och Nenne Nestius det "coolaste 

lesbiska netzinet" i Sverige. 

l en krönika förklarar de tre målsättningen med den 

nya hemsidan: 

"Corky har för avsikt att titta på världen, både den 

stora och den lilla med lesbiska ögon och vi tänker stäl· 

la frågor, recensera filmer, böcker, tidningar, resor, klub

bar, musik, internetsidor och allt annat som kan tänkas 

intressera dej som läser." 

http:/ jcome.tojcorkynet är adressen och här hittar 

du redan nu länkar, tips, nyheter och debatter som helt 

och hållet koncentrerar sig på lesbiskt intresse. Varje 

onsdag uppdateras hemsidan. Och de väntar på att du 

aktivt deltar genom ditt besök! Och naturligtvis att du 

är med och ger tips för att sidan skall utvecklas dit lä

sarna vill. Den 9 januari firar tjejerna att siten kommit 

igång · CorkyBar-fest i gamla Gossip-lokalerna. IJX 

l:(l]lbii LETTER 

J 
an Bietala har den 16 janua
ri vernissage på sin nya ut
ställning: "The letters I sent 

Peter and took back again". Ut
ställningen bygger på kärleksbrev 
Jan skrev till en man från Ziirich. 
Den klassiska berättelsen om has-

tig flammande kärlek. Han ville 
att Jan skulle flytta ner, men när 
väl Jan kom dit blev allt annor
lunda. J an tog tillbaks breven han 
skrivit. Brev och bilder kommer 
även bli till en bok med fortext av 
Jonas Gardell. Utställningen vi
sas på Galleri Flach, Skepparga
tan 27 till den 2112. IJX 

l iM l) (IJ DISCO P l P4 

P 4-riksprogrammet Curry
Curry startar en ny jultra
dition i år: discomusik non

stop i tre timmar på juldagen! 
Curry-Curry är egentligen ett 

nöjesprogram som sänds varje fre
dagkväll, men mellan klockan 
18.03 - 21.00 på juldagen blir det 
stort discospecial med tonvikten 
på den glamorösa 70-talsmusiken. 

Det är discolegendaren Ulo 
Maasing, discjockeyn Matts Lis
sj anis och programledaren for 
Curry-Curry, Carolina Noren, 
som har letat fram både de största 
hitsen, men också de bortglömda 
godingarna. 

-Vi har också startat en fore
ning som heter FFDB - forening
en for diseons bevarande, vars 
syfte är att se till att discomusi
ken överlever in i nästa årtusen
de. Vi grundade foreningen i som
ras och har nu ett hundratal med
lemmar, säger Carolina N oren. 

I styrelsen sitter Ulo Maasing, 
Kristina Adolfsson och Matts 
Lissjanis. 

Medlem blir man genom att 
skicka ett vykort till: Curry-Cur
ry, Sveriges Radio P4, 105 10 
Stockholm. Som medlem får man 
kontinuerlig information om nya 
discospecial i radion, man får ön
ska låtar och tips och nyheter in
om discogenren. 

Ladda bandspelaren! IJX 

[ID] EMIL MIXAR 
CULTURE CLUBS SINGEL 

N u ska det göras specialpro
motion av Culture Club i 
Sverige. Inför releasen av 

den nya samlingsskivan som 
släpps i januari kommer en Cul
ture Club-mix att tas fram. Och 
det är dj:n och remixaren Emil 
Hellman som fått uppdraget att 
mixa ihop gruppens största hits 
till en 4-5 minuter lång singel. 

- Det ska bli kul, men det är 
inte så lätt att göra något speciellt 
av det. Det blir ju ingen dansmix 
eller något liknande - här är det 
mer hitarna rakt av - fast ihop
mixade. 

Emil har själv varit en Cultu
re Club anhängare men tycker att 
Boy George gjorde bättre låtar 
när han gick solo. 

- "Generations of love" är 
min favorit, den är tillsammans 
med Prince's "Sign O' the times" 
den enda låten i den här genren 
med riktigtjävla bra text! 

-AÖ 

Il,,, : l * i ~ il NYNAZISTER 

N ynazister har i november 
angripit RFSLs lokaler i 
Göteborg fyra helger i rad. 

Den 7, 14, 21 och 27 november 
fanns gruppen nynazister vid oka
len, trakasserade gäster och kniv
hotade vakterna. Vid ett av tillfål
lena greps tre av nynazisterna. 

Polisen har nu utökat bevak
ningen i samband med att discote
ket Touch håller öppet. 

RFSL-Göteborg flyttar i febru
ari från Esperantoplatsen till 
Nordgården i Majorna. 

IJX 
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h][!) l) l SNYGGASTE KATALOGEN 

A
O reta snyggaste vinterkatalog för herrkläder kom

mer utan tvekan från det amerikanska nyetable

rade märket Abercrombie a Fltch. Företaget har under 

det senaste året flörtat flitigt med gaypubliken l sina 

annonser l de amerikanska gaytldnlngarna. Sötare och 

vackrare pojkar får man leta efter. Ofta halvnakna 

och gärna l Intimt grabblga 

situationer. Märket har upp

märksammats stort l USA och deras kataloger är en av de 

~ #, ,,, 

mest eftertraktade på Manhattan. QX kom över ett exem· 

plar och kan här ge dig en liten tjuvtitt på vad man hittar i 

den 300 sidor tjocka katalogen. Märket finns ännu inte i 

Sverige, men katalogen går att beställa. Adressen till 

hemsidan är: www.abercromble.com IJX 11 
AMIG O 

Med "Pusslåten" - Simarik 

-.... ....... ,. .... Höstens hit- zigenardisco. 

Finns i väl..,..,._, .. .m .lrhr"'*"\=r 

Amigo Musik AB l tel 08 340195 l fax 08 340698 
sales@amigo.se l www.amigo.se 
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l:~:lji~iJ LESBISKA 
TRANSSEXUELLA MÖTS 

Lestror, det vill säga lesbiska 
transsexuella kvinnor, har 
fått en mötesplats i Tyskland 

i Berlin. Stället heter Butterfiy 
och skall vara en "oas med säker
het, värme, tolerans och accep
tans". Ty kontakten mellan flator 
och lesbiska transsexuella kvinnor 
är ännu inte självklar, menar ini
tiativtagerskan Nadja Schallen
berg. 

-Jag stöter ofta på oförståel
se när jag bekänner mig som les
tra. 

Butterfly slog upp sina portar 
11 december i Club Culture 
House, Görlitzer Strasse 71 i 
stadsdelen Kreutzberg. IJX 

NOBLESf\AAVEL 
RESEBUTIKEN 
Sydney Mardi Gras 

27/2-99 

Jamaica 
special för par och single 

Flybiljetter lågpris m.m. 

08-644 74 56 

Telefon 08-1088 61-62 
Mäster Samuelsgatan 21 

lll 44 Stodholm 

S å ser han ut, Sveriges Man 
1.998. l början av december 
valde Vecko Revyn ut Sveri

ges man under en 24-timmars 
kryssning i Stockholms skärgård. 
Kandidatema fick visa upp sig för 
juryn och inför en hysterisk publik. 
Och segraren blev Daniel från 
Stockholm. 

Efter tävlingen fick QX-fotogra. 
fen Magnus Ragnvid en blöt träff 
med grabbarna i duschen. Här ~ 
serar vinnaren. IJX 

l l r• l l i l HOMOFORUM 

N 
ästan 40 organisationer och 
företag för homo- och bisex
uella träffades den 5 de

cember på det andra Homoforum 
som arrangerats i Sverige. RFSLs 
ordförande Christine Gilljam in
ledde genom att ta upp problemet 
med nymoralismen i Sverige. 

-Vi har inget att vinna på att 
dessa tongångar vinner kraft, sa 
hon. Vi har ett gemensamt intres
se av att bekämpa dessa krafter. 

Riksdagens nu enda öppet ho
mosexuella riksdagsman, Tasso 
Stafilidis (v), höll ett långt inled
ningsanförande. Tasso berättade 
att hans initiativ till en tvärpoli
tisk ''homogrupp" i riksdagen nu 
blivit verklighet. 

- Vårt mål är att alla 349 
riksdagsledamöter skall bli homo
vänliga, sa han. 

Idag ingår förutom Tasso Sta
filidis även Barbro Westerholm 
(fp), Tanja Linderborg (v) och 
Yvonne Ruwaida (mp) i grup
pen. Tasso Stafilidis konstaterade 
också att antalet riksdagsmotio
ner kring homosexuellas situation 
är rekordstort. 

-De kommande fyra åren 
kommer homofrågor.na att bli sto
ra i riksdagen, spådde han. JV 

Värmande 
vinterläsning 

Åter i bokhandeln! 

Lotta Lundberg 
Låta sig hända 

265:-

Bodil Sjöström 
Peter älskar Christer 
189:-
I.ätt/äst ungdomsbok 
om kärlek. 

Rosa Rummet Sveavägen 57 T -Rådmansgatan, tel : 08-7360215 
www: rfsl.se/ros arummet e -mail: rosarummet@rfsl.se 
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[il HAN FlNGADE LUKAS 

E fter den mest rafflande 
homointrigen i den svenska 
såpahistorien försvann Lu

kas (spelad av Joakim Per.sson) 
i Skilda Världar till många bö
gars förtret! Det hela gick mycket 
snabbt; på ett partaj möter han 
Jonas Karlsson, en sågägare 
från Umeå på stockholmsbesök 
över helgen, dom spenderar en 
natt ihop och strax beslutar sej 
Lukas för att flytta till Norrland. 

Men vem är då denne "ela
king" som stal Lukas från våra 
rutor? I verkliga livet heter han 
Bengt Nilsson. 

Har du spelat fler bögrol
ler, är det nån skillnad från 
att tolka andra roller? 

-I den kommande "Beck" -fil
men gör jag en långhårig konstig 
manlig prostituerad som blir 
misstänkt för mord. På scen har 
jag inte gjort uttalade bögkarak
tärer. 

- Homosexuella roller ska ofta 
ha lite läder och nitar och det ska 
spelas in på skumma hak, men 
det finns ju mer än det. J ag tycker 
det är bra att Jonas i Skilda Värl
dar bor i Umeå. Bor man i en liten 
ort och är homosexuell och det en
da man får se är skumma hak och 
läderfolk tror jag det kan vara 
svårt att identifiera sig med det. 

Hur var situationen när du 
och Lukas skulle kyssas? 

-Som skådis gör man ju kon
stiga saker. Man kan komma till 
en inspelningsplats och man har 
bara en dag, man hälsar på va
rann, tar en fika, repeterar och 
plötsligt ligger man och kysser 
nån man inte känner. Så är ju yr
ket. Det var inga konstigheter 
med honom. Men att få en fjäder
lätt kyss och sen förstå att man 
vill flytta till Umeå och leva sitt 
liv där, det tycker jag är konstigt. 

- Jag tror att såporna vänder 
sej till en ung publik, och i puber
teten tänker man mycket på sexu
aliteten, på så vis fyller det en bra 
funktion. 

Förutom medverkan i Skilda 
Världar har Bengt Nilsson även 
varit med i "Singoalla" med Dar
ting Desperados, vilka han även 
ska spela "Dracula" med under 
1999. Han har också varit med i 
"Doktor Cocos Kärlekslaboratori
um" på Backstage. Dessutom 
medverkade han i Darling Despe
rados schlagerkavalkad. 

- Där var vi fyra Agnetha 
Fältskog som sjöng "Waterloo" i 
knickers, silverstövlar, blonda pe
ruker och blå kalotter. Vi sket i 
om vi inte kunde sjunga, vi skulle 
ju bli kompade av självaste Ben
ny Andersson 

Lukas flyttar till Umeå 
från Stockholm för kärleken. 
Skulle du själv flytta långt om 
du träffade rätt kille? 

-Jag är singel och vill tro att 
jag skulle det. Möter man den sto
ra kärleken tror jag man flyttar, 
men det skulle vara svårt att flyt
ta från Stockholm. 

Thomaz Ransmyr 

Dansa med 
Jesus 

"Avrätta alla bögar", skriker en katolik som är på väg in i till söndagens 
!mässa i Katolska domkyrkan där det nya kyrkoåret ska fuas. Det skö
ter redan nazister och andra homofober tänker jag och skänker de 27 
bögar och lesbiska som mördats i Sverige de senaste tio åren en tanke. 

Gruppen Homon och heteron i Stockholm är här för att genom
föra en första "Love In" och det är den som väcker en sådan avsky hos 
den här troende mannen. 

Utanför kyrkan delar ett ijugotal personer ut flygblad. Två bögar · 
håller i en banderoll med texten "Respekt för kärleken". 

Flera kyrkobesökare blir minst lika uppretade som den skrikande 
mannen. En sliter flygbladen ur händerna på en ung tjej från BHUS 
och fotografen som jag jobbar med hotas så pass att jag faktiskt tror att 
han ska åka på en snyting. Min väninna, som råkar vara heterosexuell, 
får veta att hon är en "sUbba" och "hennes kärlek är sjuk". 

"Ja, det var ju intressant att smaka på hur det känns att bli sjuk- J 
förklarad", säger hon torrt i telefonen efter manifestationen. Senare på 
kvällen får en annan av mina heteroväninnor hotfulla samtal. Själv 
blir jag uppringd av en katolik som skryter med att han var med om att 
protestera mot Ecce Homo i Göteborg. Han undrar var jag står i 
frågan. 

"Den som kastar den första stenen bör väl ha ryggen fri. Men hit
tills har jag inte träffat en enda bokstavstrogen kristen", svarar jag. 

Han grymtar något ohörbart i andra änden. Jag tolkar det som att 
han inte fattar. 

"En hel del tycks ägna sig åt kommersiell verksamhet, äta kött 
som definitivt är mer än tre dagar gammalt eller raka skägget, trots att 
det står klart och tydligt i Bibeln att detta är synd", maler jag på. "Mot 
bakgrund av detta undrar man varför ni valt ut just homosexuella som 
måltavla", hinner jag säga innan luren åker på. 

För min del får intoleranta gärna ha åsikten att vi inte ska gifta 
oss, skaffa barn eller ens ha sex, men när de viftar med Bibeln i ena 
handen, kastar tegelsten med den andra samtidigt som de bryter mot 
sina egna regler blir det svårt att ta dem på allvar. 

Efter det att Elisabeth Ohlson tänt gnistan till den uppflamman
de löpelds-debatten blev jag först rädd för allt hat som vädrades för full 
hals. Som att vi i vissa katolikers ögon är ogräs som borde rensas bort 
eller att applåderna dånade när Sivert Öholm i TV läste upp ett bibel
citat som säger att homosexuella bör stenas till döds 

Men sedan blev jag mest nöjd över att de visat sina rätta trynen och 
det ska bli ett sant nöje att höra de värsta gaphalsarna förklara hur . 
kärleksbudskapet går ihop med ett bottenlöst hat mot sina medmän
niskor. Dessutom trorjaginte att dessalivrädda ochkärlekslösa sex
neurotiker är i någon som helst majoritet. 

Å andra sidan är inte vi heller siiTskilt många och de få heterofiler 
som ställt upp bakom oss har inte varit överdrivet högröstade. Med. 
tanke på det var det extra majjigt att notera att mer än.hälften av de 
som ställde upp utanför Katolska domkyrkan var heterosexuella De 
fick höra att de var äckliga och sjuka och känna på hur det är att bli be
traktad som pestsmittad. Jag har inget minne av att heteron klätt 
skott på det sättet tidigare. Det inger ett litet hopp för framtiden. 

Nu nalkas julen då vi, fast många i kommershetsen nästan glömt 
bort det, ska fira Jesus födelse, den ()förbehållslösa kärlekens fiir
kunnare. 

Om han skulle komma tillbaka idag tror jag att han skulle söka sig 
till hemlösa på parkbänkar och i soppkök, röra sig bland narkoman~r 
och fyllon på Plattan, dricka kaffe med ensamma pensionärer, lägga en 
arm om den misshandlade kvinnan och äta middag med invandrade 
muslimer i Rinkeby. 
Han skulle sitta på 
den aidssjuke bö
gens sängkant och 

· frågan ar om han in
te till och med skul
le dra en repa ner 

· till fiatorna på 
Bitch. 

Där skulle jag 
bjuda upp honom 
till en tryckare och 

· viska i hans öra att 
det där med "Såsom 
ni vill att människor 
ska göra mot er, så 
ska ni göra mot 

· dem" var himla bra 
• sagt. 

Mian lodalen 



t1"1);il GAYGAMES l SYDNEY 
V

isst, det är nästan fyra år till GayGames i Sydney, men redan nu 
finns information och broschyrer att ta del av. Här i Sverige tänkte vi 
försöka få ihop en grupp deltagare och entusiaster som tillsammans 

kan starta upp en Gay Games-organisation. Ett slags nätverk så att vi kan 
förbereda oss bättre och träffas långt innan det är dags att ta sig till Syd
ney. Redan nu finns det några som vill komma i kontakt med personer som 
tycker att det låter intressant och som funderar på att vara med i Sydney. 

Är du intresserad av att va
ra med ska du skicka ditt 
namn och din adress till 
oss på qx så förmedlar vi 
det vidare. Berätta gärna 
lite om dig själv och i vilken 
idrottsgren du skulle kunna 
tänka dig att vara med. 
Och skicka gärna med din 
e-mailadress. 

Visst vore det väl kul om 
vi kunde ordna några Gay

Games-träffar, fixa sponsorer, ordna fester etc långt innan det är dags att 
ge sig av. Du kan även kolla in Gay Games hemsida eller e-maila dem om du 
vill. Adresserna är följande: 

hemsida: http:j jwww.gaygamesVI.org.au 
e-mail: 2002@gaygamesVI.org.au 
Adress till QX: QX, Box 17 218, 104 62 Stockholm. 
Märk vykortet eller kuvertet "GayGames". 

-Anders Öhrman 

rnill]SILENT STATEMENT 
P å Luntmakargatan 50 lig

ger en nyöppnad inred
ningsbutik med egen 

filosofi - tystnaden. 
- Här ska alla känna trygghet 

och lugnet genom absolut service, 
men också en viss spänning efter
somjag ständigt fomyar sortimen-

tet, säger butiksägaren Mats 
Ohlsson. 

De flesta av prylama är im
porterade från Tyskland, mycket 
snygga och lite ovanliga. Prisema 
ligger på en behaglig låg nivå. Gå 
dit och konstatera tyst hur himla 
läcker affären är. David Thörn 

(]ID]SEXOCH 
FÖRDOMAR 
A

lla maraboupojkar, änd
tarmsspräckare och kuk
fria fyrbröstare som vill ve

ta vilket tugg som är bou bör ge
nast köpa Norstedts svenska 
slangordbok. 

Äntligen kan såväl fag hags, 
modebögar och stereon, som smy
gisar och thailandresenärer hitta 
sig själva i en ordlista. 

Författaren Ulla-Britt Kotsi
nas har bland annat låtit mål
brottsbögar och pubertetsoffer 
skriva ner sina slanguttryck. Re
sultatet är en orgie- hela lO 000 
ord - i fula ord och fordomar. Fla
tor kallas fittkäringar, medan 
flickvänner går under namnen 
knulldjur, liggunderlag, fittluder 
och slav. 

Men sedan när betydde transa 
inte bara transvestit, utan också 
"lesbisk kvinna"? 

Nu gör det det i alla fall, for 
ordboken beskriver språket även 
som det ser ut utanfor transomas 
egen värld. Däremot ska forfatta
ren ha en eloge for att ha lyckats 
sätta Fjolljollen på pränt: "Restau
rang Patricia i Stockholm, ombord 
på båt", står det. 

En hel del ord kommer från 
alifororter, som till exempel ibne 
(homosexuell), kurva (flicka, flick
vän, lesbisk kvinna) och kahpo 
(homosexuell man, pojkvän). Ne
gerkukama i sin tur har tre spal
ter fulla av "smeknamn", medan 
svennefittoma får nöja sig med att 
kallas vitblekar och potatismän
niskor. 

Flest varianter, två hela sidor, 
har inte oväntat bratwursten. El
ler tredje benet, ak 4 7:an, spottko
bran, baguetten eller varfor inte 
doppvärmaren. Ja, "mannens 
könsorgan" alltså. Och den som är 
trött på fitta kan utöka sitt ordfor
råd med honungsklyfta, geggveck, 
sekretgrotta, glidmedelsdump el
ler kanske med det poetiska lilje
konvaljhål . 

Om du har fått nog av intimt 
umgänge med fröken höger, så ge 
ordbajsboken till ditt bihang i jul
klapp. Ert samliv lär absolutely 
fomyas när ni nu kan kasta peng
ar i lyckobrunnen och ägna er åt 
tapirslakt med ett helt nytt voka
bulär. Glöm bara inte !CA-kassen 
innan du tömmer jul.klappssäck-
en. - Karl Andersson 

l:''i:lji~i1 HANDBOK 

N 
ederländska ungdomar har 
en mycket öppen attityd till 
homosexualitet. En fårsk 

enkät visar att hela 87 procent 
tycker att det är helt okej om en 
bror eller syster skulle vara gay. 
66 procent av de unga är for ett 
borgerligt äktenskap for homopar. 

Gay Krant/QX 

W.A.M.P 
Stefan Wåhlberg Tim Mårtensson 

08-660 66 77 

Om Du använder engelska i ditt 
arbete. kontakta oss. Tala med 
Jonathan Gregory. Bi'-_ 
Möt oss på Nätet: 
http://www.advancedbiz.se 

Advanced 
Business 

Communication 

in New Orleans 

~~-.......~~ 

LaDAUPHINE 
· 2?isidence des ~rlistes · 

dans le boheme [faujJi>urn J'Warigny 
R.ay RuiZ- ~316 rue Dauphine-: New Orleans, f..A 10111 
Ph: 504-948-2217 e-mail: LaDtngJhine@aol.com' 
Fax: 504-94/F3420 · . http://www.ladtiup/Une.com 

En annorlunda 
gåva? 

Vi har den! 
Helena Löwenhlelm hälsar alla 

gamla & nya grodyngel 
välkomna! 

ODENGATAN 48 08-15 72 28 
Lilla Grodan 
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Rent a 
CALLUS! 

BrommaCity 
08-2970 

Trygghet & Kompetens::l'= 
Tand och munvård för dig med hiv 

Folktandvården 
Huddinge sjukhus 
sjukhustandvården 
Telefon 585 805 00 

Folktandvården 
södersjukhuset 
sjukhustandvården 
Telefon 616 33 72 

I Folktandvården 

~annin!J~dffl 
SÄNNINGGÄRDENS 

FJÄllHOTEll 
Tärnafjällen 

Kl ippen, 920 64 Hemavan 
Tel: 0954-330 00 
Fax: 0954-330 06 

FIRA JUL OCH 
NYÅR l .. .. 

TARNAFJALLEN! 
Välkommen! 

Bjarne 

BRONSSMYCKEN 
PRESENTER, VINDSPEL 
De senaste smyckena från Danmark 

- Pilgrim, Rene Pold, Arium 

Västerlånggat. 39 och Mälarterget 15 
mitt emot (f) Gamla Stan Tel. 08-20 42 77 
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Simon Tseke Nkoll vid EuroPride i 
Stockholm i somras. 

lli'j:lii~:J NKOLI DÖD 

E n av den sydafrikanska de
mokratiska gayrörelsens 
GLOW grundare, Simon 

Tseke Nkoli, avled den 30 no-

I:(IH~jl 
LEIDERSIAM 
D en som en gång i skymning

en eller efter mörkrets in
brott har gåt t genom en 

park i n ågon större stad har även 
noterat den aktivitet som där för
sigår. Under träden möts blickar, 
tillfall.i.ga kontakter knyts och lö
ses upp för att morgonen därpå 
kanske h elt vara glömda . Parken 
är platsen för det som med ett 
amerikanskt uttryck kallas för 
crusing. 

På ett plan är det en oerhör t 
ytlig och tillfall.i.g tillfredsställelse 
som kryssandet i parken ger ut
lopp för. Utan överdrift skulle 
man kunna säga att mötena är 
konstruerade ochjust artificiella, 
styrda av konstruktioner och pla
ner precis som parken i sig. Men 
samtidigt kontradiktionärt ett en
kelt och primärt beteende efter
som det bara handlar om en enda 
sak, nämligen sex. Parken är lika 
med tillfallig sex i en homosexuell 
vokabulär. 

Matts Leiderstams måleri 
befinner sig i ett område just mel
lan de två begrepp som i viss be
märkelse är människans bölj an 
och slut : det naturliga och det ar
t ificiella . I en r ad målningar har 
Matts Leiderstam utgått från na
turen men inte vilken natur som 
h elst, utan parken- det vill säga 
den av människan formade natu
ren- och inte heller vilken park 
som helst, utan den redan en gång 
avbildade. Målningarna, till ex
empel "Returned, Frescati", efter 
Nicolas Poussin, är utförda, inte 
so;m kopior av original, utan efter 
avbildningar i konstböcker, vilket 
lägger ytterliggare ett lager eller 
raster, av kultur över det ur
sprungliga mötet mellan en blick 
och ett motiv. Målningarna pre
senteras sedan på bord vid sidan 
av de uppslagna konstböckerna. 
Andra målningar har som motiv 
och ursprung en park, till exempel 
Central Park New York. Sedan 
återförs de tillbaka i parken och 
bli fotograferade. Fotografiernas 
t itlar understryker även detta: 
"Returned, The Rambles" e.t.c. 

Intresset för motsättningen 

vember i sviterna av aids. 
Simon Nkoli satt under en 

lång tid fangslad för sin politiska 
aktivism i den så kallade Delmas 
Treason-rättegången. I fangelset 
och under sin politiska verksam
het, förde han fram gayrörelsens 
budskap. Simon bar på hiv-viruset 
i 13 år och var en av landets främ
sta förkämpar för hiv-positivas 
rättigheter och för att få bort för
domarna kring sjukdomen. 

Simon Nkoli var den främsta 
representanten för Sydafrikas 
gayrörelse och deltog på flera in
ternationella kongresser. 

Senast Simon syntes i inter
nationella sammanhang var vid 
EuroPride i Stockholm i somras 
och vid Gay Games i Amsterdam. 

Simon Nkoli begravdes den 12 
december i Sebokeng. Flera min
nesceremonier, bland annat i St 
Marys Anglican Cathedral i Jo
hannesburg har arrangerats. 

Jon Voss 

mellan det naturliga och artificiel
la, i såväl ämne som metod för fo
kus mot n ågonting än mer speci
fikt. Som en slags kartritare drar 
Matts Leiderstam upp linjer om
kring vad som skulle kunna vara 
homosexuella företeelser och be
tenden. Det är ett projekt av hög 
ambition och möjlighet till storsla
genhet. 

Om man ska invända mot nå
gonting kan man undra om de oli
ka lagren av betraktande klargör 
eller hindrar. Greppet är intres
sant, att måla av ett fotografi, som 
i sin tur föreställer en annan mål
ning, eller att tvärt om måla en 
målning och sedan fotografera 
den, men tydligheten fcirsvinner. 
Projektet styr in i nittiotalets 
konstteoretiska diskurs men ris
kerar att stanna där. 

Även måleriet är tveksamt . 
Metoden är en form av icke-akade
miskt måleri som tog sin böljan 

S venske sopransaxofonisten 
Anders Paulsson har på 
Sittel Records gett ut ski

van "Danjugan Sanctuary". Musi
. ken är Anders egen och inspiratio-
nen är hämtad från den filippin
ska ön Danjugan. 

För dig som har datamaskin 
hemma kommer extrabonusen, 
bilder från det fantastiska och 
djurrika korallrevet runt ön. 

Anders Paulsson får hjälp på 
skivan av Trio con X, det vill sä
ga, Anders Bromander (klavia
tur), Per Johansson (bas) och 
Jocke Ekberg (slagverk). Den 
såväl klassiskt somjazz-inspirera
de musiken är en hyllning till så
väl gamla pojkvänner, Prozac 
(med sång av Victoria Tolstoy) 
som naturen. IJX. 

under sjuttiotalet och nu under 
nitt iotalet åter blivit populärt. 
Måleriska krav och inten tioner får 
träda tillbaka inför ämnet. Och 
det är möjligt att det i Matts Lei
derstams fall är meningen, men 
man kan fråga sig om det verkli
gen gagnar verken, om det snara
re inte är så att ämnet faktiskt 
grumlas på grund av att måleriet 
är en smula valhänt. 

I en tidigare målning, även 
den av en park, utförd på atelje
golvet med torrpastel som en del 
av en installation, "In the garden 
of Eden, an installation in my stu
dio", från 1993, fanns en annan 
skärpa och direkthet. Ämnet var 
fagbashing och motivet var häm
tat från Skinnarviksparken. 

Jan Hietala 
Matts Leiderstam 
Galleri andren-schiptjenko 
Markvardsgatan 2 
5 december - 12 januari 
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SJÄLVSKRIVET 
MARSCHERAR STOLT 
Tack for en väldigt rolig tidning. 
Ert test av hur gay herrparfymer
na är, har jag skrattat åt många 
gånger och visat får i stort sett al
la bekanta. 

Dessa tycks dock vara lite 
"rädda" får tidningen, på grund av 
dess gayinriktning. 

Själv marscherar jag gärna 
runt med den under armen och 
kunde inte vara stoltare om jag 
vore bög själv. 

kram Jocke 

HEJ QX! 
I nästan vaije nummer av QX tip
sar ni om olika böcker. Men de 
flesta verkar man inte kunna få 
tag på i vanliga bokafiarer så jag 
gissar attjag måste beställa dem 
på nätet. Men var? J ag bor inte i 
Stockholm så jag kan inte hoppa 
in på Rosa Rummet. Tacksam får 
svar! 

Bög i småstad 

KOLLA MED BOKUS! 
Du har rätt, de böcker vi skriver 
om kan vara lite svårfunna. Men 
de flesta böcker vi skriver om kan 
du beställa på "www.bokus.se". El
ler så kan du skriva till Bruno 
Gmlinder fårlag och få en katalog. 
Adressen är: Bruno Gmlinder Ver-

lag,.Box 110729, 10837 Berlin, 
Tyskland. 

VARFÖR BAR EN l TAGET? 
Hur fan kan en stad som Stock
holm bara lyckas hålla igång en 
stor gayklubb i taget? Är det inte 
forbannat konstigt? Först hängde 
alla på Homolulu och sedan gick 
alla till Propaganda så att Homo
lulu fick stänga. Är det bara fjöllör 
som springer benen av sig for att 
vara på stället dit alla andra går? 
Har ni på QX någon aning om var
får det är så här - eller är det lika
dant i våra grannländers huvud
städer? 

Arg 

HEJARG 
Nej vi vet inte- men vi är lika for
virrade som du. Men jag tror på 
att de som planerar fester och 
klubbar satsar på tydlig profile
ring och slutar jobba med samma 
grepp. Då kanske det kan fungera! 

Jon Voss 

JIPPI! 
Tack får att ni äntligen uppmärk
sammar flatorna ordentligt. Två 
omslag i rad med flator. Vad har 
hänt? Vi är överlyckliga och skick
ar er en puss! 

Rat-Karlstad! 

Tassa Stafi lidis, riksdagens enda öppet gay ledamot, 
bjuder in QX-Iäsare till två olika rundvandringar i maktens 
korridorer! Förutom att se hur Riksdagen fungerar får ni 
möta såväl Tassa som andra riksdagsledmöter engagerade 
i gayfrågor. 

• Fredag den 5 februari kl. 17-20 
• Måndag den 8 februari kl . 10-13 

Sänd din intresseanmälan senast 22 januari, med namn 
och adress (Begränsat antal besökare- först till kvarn!). 
Vi sänder inbjudningskort med detaljer till er som kommer 
med! 

QX, Riksdagsbesök, Box 17 218, 104 62 stockhalm 
eller mail: redaktionen@qx.se 

262 ställen distribuerar 
QX till sina kondec 

Varje månad tillkommer 
nya heta mötesplatsec 

STOCIOIOLM 
CITY 
Agora BOkhandel Smålandsg,), 
Babs kök och bar Birger Jarlsg. 37 
Barbi»ar, Jakobsg. 22 
Biograf Sture Birger Jarlsg. 28-30 
BlåDl:'Ot1!nj.J;lg. 88 
Biatro Boheme Drottningg. 71 
BlueFoxGronlaBrog. 27 
C;U.M. Klara NorraKyrkog. 21-28 
DieselKungog. 3 
Diseo Torsgatan l 
Element Drottningg. 73e 
Hot&llcentralen Central*tatiön 
Infoeenter kUlturhuvudstaden Sergels 
torg l ' 
U Bar Birger Jarlsg. 38 
Jus Birger Jaxlsg. 22 
Kal.soughilrnan Regeringsg. 71 
KinoDöbelnsg. 4 
Lava Kulturhuset 
Lilla Jäsesalongen Kulturhuset BeTgels 
Torg3 
Make UpOenter Drottningg. 77 
NoaJul Ark Drottning g. 61 
PNpaganda Mike's Blekbolmst. 15 
Presscenter Gallerian, Regeringsg . 

. PanlniBirger Jadsp. 
Pressbyrån Kungsg, 19 
Pärlan, Dixie Queen, Kajplats 15, Nybrokaj
e.n 
SverigehusetHamng. 
Studlo 26 Norrlandslj'. 26 
Trampolin Holländarg. 11 
US Videol\egcringsg. 76 
X-!et T,jejforum Kungsg. 65 
Åhlens City CD-avdelningen 

GAMLASTAN 
Am~mint cafe, Xo.r:nhaxnstorg 61 
Chokladkoppen Stortorl!"t 20 
Nitty Gritty Stora Nyg. 7 

KUNGSHOLMEN 
Blue Vision Fridhemsg. 4() 

Cafe Dick Fanner Drottningbolmsv. 9 
Eve Collection St En'ksg, 19 
Gllt'llge St Eriksg. 35 
Hairfl.ight Scheeleg. 11 
Manhattan Ha.ntverkarg, 49 
Spisa Hos Helena Scheeleg. 18 
Tempel Bar Agneg. 15 

SKEPPSHOLMEN 
FormatAmiralitetshuset 
Moderna Donsteatern/ 
'Iester Galeasen 
Thrpedverkstan 

SÖDEl!MALM 
Aeonen tandläkare Blekingeg. 40 
Bitch Girl Club Kolingsborg, Slussen 
Blå Lotus Katarina Bang. 21 
Basement Bondsg. lB 
Cofe JavaHornsg. 29a 
Clark' s Case Hornsg 68 
Cafe Mera Bondeg. 13 
Clue Clothing Renstiemas gata 21 
Caf&S'Vart Kaffe Söderma.noag. 23 
Eros VldeoHomsg. 67 
Estend Östgötag. 55 
Bannas Deli/K Skån0g. 59 
Bannas krog Skåneg. 80 
Klubb Häcktet (Bysis) Hornsg. 82 
Kvinnohuset Blekingeg. 67b 
Lid,erverkstan Rosen] undsg .. 30a 
Märtas Cofe Xocksg. 28 

· Posithiva Gruppen Magnus Ladu1Asg.8 
PH-Center Wollmax Y.xkullsg. 25 
Pensionat Oden, Hornsg. 66 
Pan & Cotfee Katarina Bang.27 
Patricia Stadsghdsk. 152 
Pet SoundSkåneg. 53 
Revolt-Shop Nytorgsg. 2la 
SjukhW!tandvården Södersjukhuset 
Substitute Club Tivoli Marint. l 
Smink & Perulanakam Koek.sg. 66 
SpisenBnndeg. 54 
Soot Bondeg. 4() 

Strillg Nyto~g. 38 
Sjögräe bar Timmennansg. 24 
Side Tlraek Wollmar YxkulLlg. 7 
SLM Wollmar YxkulLlg. 18 
The MWICleAcademy Bje>mgA:räsg. 1 
Velvet Video Bondsg. 46 
VenhllhRm SödersjUkhuset 
VideobolagetÅsög. 124 
Videobutiken Ji'olkungsg. 110 
WC Katarina Bang/Öatgötag 

VASASTADEN 
Alnok Prodnction Atlasg. 10 
Biondi Odeng. 43 
BHUS Vanadislunden 
Cafe Gorm oeh Fonn Gästrikeg. 2 
Cate Blåbär Upplandsg. 54 
Fabnlous Tomtebog. 22 
Fetish.Shop Frejg. 58 
Greken 'I.\Lieg. 27 
Haga video Hagag. 56 
Kllll'll rådgivning Surbrunnsg .. 64 
Krukmakeriet Lilla Grodan, Odeng. 48 
London WS Odcng. 26 
Oliven Vikingsg. 7 
Pensionat Oden, Odeng. 38 
Ritomo Cafe Odeng. 80-82 
RFSL Huset/Rosa Rummet Sveav. 57 
September Luntmakarg. 99 
Salong Tidlös Rådmansgatan 50 
Skarp, Sveaviigen 120 
Soot S:t Eriksg. 88 
Tintarella di Luna Drottningg. 102 

UTANFÖR TUUIA.RNA 
BiBar, 'Kransens krog, Nioörtsv. 26, Mid
sommarkransen 
Folktandvården Hllddings.Sjuk:hus 
Gaystudenterna D-huset, Uruversitetsv. 
lOD 
Intarpress Sky City, Arlanda 
Smulan o Joseftn, Tellusbargsv. 69 Häger
sten 

GÖTEBORG 
Blue Video Andra Långg. 82 
BalaganMagasinsg. 7b 
Bengans ski"aff"ar Stigbergstrg. l 
Cahjo HusetAndraLångg. 3 
Chock City Passagen 11 
D<Ua vii, Götaplatsen 
Frank's Co.lfee Kungstorget lO 
Fliltenheten Freeway 
Trädgårdsg. a 
Gay Hälsan Sahlgrenska Sjukhuset 
Grctas Bar Cafe & Kök 
Drottomgg. 35 
Kondomeriet TrädgårdsgS 
Krasnapolaki Storg. 41 
Kalufsen Nordhemsgatan 31 
Leche Grands Festvåning 
Moms Vasag. 15 
Nyhavn Sbop Lilla Drottningg. 3 
OJI Vasag. 22 
Pressbutiken Drottningg. 5 
Polheins spel och tobak 
PolhemspL 3 
Rosa Pantern Erik.Dahlbergsg. 14 
PG-VästNordhemsg. 50 
Shock City Passagen 11 
Secrets Drottningg. 21-23 
Skh>hugget Masthuggstorget 2 
Salong It Sherato.n 
Spiral'lrax City Passagon 
Tl>uch-Helbnans Es~rantoplatsen 7 
Videoshopen, Gamla Tuvev. 10 
VideoLook Andra Långg. 16 
VoltFreasg 
XLNT, Tramp, Vasag. 43b 

MALMÖ 
4:an Snapperupsg 4 
~atan Adelg. 4 
Banricateet Saluhallen. Lilla Torg 
BrOd.kakor & ~ rov.or, Per Albin 
Hanilsona v. 41 
C0811lopolitan cafe Djäkneg. 7 
C at e 'Konsthallen St Johaxmesg. 7 
DanBetatinnen Norm Vallg. 28 
Dare Fosiev. 27 
Hipp Kalendeg.l2 
Indigo Monbijoug. 15 
Kåge Thbak Kungsg. 56 
MAS inf.kliniken, 
S6dra Förstadsg. 101 
NoaJulArk Söderg. 13 
Panora St Garttudsg. 4 
PG Syd Söderg. 13 
Reataw:ang G Gustav Adolfs torg 
Retro Ängelholmsg. 14 
RFSL-Rådgivningen Drottningg. 36 
Rooseum Gasverksg. 22 
skolgatans Ölcafe s. Skolg. 43 
SLM-Mal.mö Barlastg. 3 
Spot St. Nyg.33 
Stadsbiblioteket RegemenU!g. 3 
Star Bar Wallmaru; salonger, Grynbodg. 
16 
Strofs & Prylar, Slottag. 32 
Taboo Södra Föri>tadsg. 81 
Tidskriftsbutiken 
S:a Förstadsg. 81 

LUND 
AriDlon Kungsg. 2b 
Doolittle Kungsg. 2b 
Gaystudentet"Ua Sandg. 2 

Kino K,yrkog. 3 
Petri Pumpa S:t :Petri K,yrkog. 7 
Restaurant FinnMårtenst. 3 
Restaurant stortorget 
stortorget 1 
Tegner11 Sandg. 2 

HELSINGBORG 
Empire Pålsg. l 
Erocenter Järnvägsg, 27 
Hilda's Cafe Kong~g. 16 
Kosmos Furutorpsg. 43 
K&Co Cafe Nedre Lllngvinkelsg. 9 
stadsbiblioteket Bollbrog. l 

KÖPENHAMN 
Amigo Sauna Studiestrsede 31 
After Dark tudiestrsede 31 
Baboosobka Toremsg. 4 
Cruz Leatber Studiestrsede 29 
Carstens GuestHoU$<! 
Christians Brygge 28 
Coxx Vestre Voldg. lO 
Can Can/W.b.y Not 
Mikkelbryggcrgsde 11 
Centralh,joJrnet Kattesundet 18 
Cosy Bar Studiestrmde 24 
Geomarlix Rådbusstrrede 4 
Krasnapolski Vesterg. 10 
Kv:indehnset Gothersg. 37 
LBL Teglegårdsstrmde 13 
Masken Bar Studiestnlede 33 
Men's Bar Teglegårdsstrsede 3 
Never Mind N. Voldg. 2 
Pan Disco Kabrostr!Ede 8 
Sebastian Hyskel!tta!de. lO 
Street Dance Records Veste11:. 1'7 

UPPSALA 
Boutique Hysterica 'fuoabru:kar 12 
CD-fyndet St Olnfsg. 82 
Cate GenomfartenDrottningg. 13 
Hugoa Kaffe &-Deli Svarbäek.sg. 21 
Pre.sacity Drottningg. 2 
RFSL Sva:rtbiW<sg. 
stadsbiblioteket SVattbäcksg. 
Salong Jijel1 Timmermaosg. 13 
Skivböraen Svartbäeksg. 16 
Stook'hobns nation Drottning. 
(onsd. gsystudentgruppen FUGS) 
Ungdomsbilsam Kungsg. 25 
Ungdomens Hus Svaxtbäek.sg, 32 
Uppsala studentkår ÖVre slottsg. 7 

UNKÖPING 
Caf~AbaalonÅg. 55 
Clri.ccolata Hantverkarg. l 
cate Siesta stora T. 3 
Get BackReconls Platensg. 8 
People Platensg. 5 
RFSLNyg.58 

RFSL-LOKAL.I;RNA l 
Borås (även Ero Center). ~ldlstuna (även 
Målardalens högskola, Ungdomsmottagning
enoch Infuktionsklixiiken), Gävle, Halmsted 
(även E ro Center), Jönköping (även Nyfiket j 
Knlturho~et), Kalxoar, Karlskrona, Karlstad, 
Krist:ianstad, Karlstad, Luleå, Norrköping, 
Piteå, Sundsvall, Trollhättan, Umeå (även 
Hamnmaskinen caf6, Västra strandg. 4, Voo
doo, Storg. 38), Borås, Skövde, Visby, Väs~ · 
TAs, Välgö, östarsond, Örebro, (även gsystu- . 
dentama l 
Et"Otic Video Sbop Klipma.noag. 14, Skellef
(eA. Vicen Center,. Udd~v~lla 

fil ni distrilla-a QXP 
Ring llt-728 • 11 

... Davitl. 
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SVERIGES 20 
SEXIGASTE KILLAR 

Ett nytt år, nya killar, en ny lista. Och naturligtvis är det bara vi bögar som verkligen 
vet vilka som är de snyggaste och sexigaste killarna i Sverige. Vi har hängt framför 

såporna på TV, häckat framför ZTV och bläddrat i månadstidningarna. Ja, vi har till och med 
läst sportsidorna och kollat på TV-sporten. Och så har vi enats. Efter många om och män(!) kom 

vi överens om vilka som skulle få vara kvar på listan, vilka nykomlingar vi skulle ha med 
och vilka som inte längre höll måttet ... 

10 e QX JANUARI 1999 

1 
(4) PETER SVENSSON, 

SÅNGARE OCH LÅTSKRIVARE l 
THE. CARDIGANs. 

Grattis Peter, du är Sveriges 
sexigaste kille. 

-Tack! 
Hur känns det? 
-Jo, det känns coolt. Menjagvet inte 

riktigt vadjag ska säga. Det känns så an
norlunda, jag har aldrig tänkt på att jag 
attraherar killar. 

Men det gör du - juryn var enig! 
-Är det sant? Jaha, det är ju kul att 

ni gillar mig. 
Fredrik Ljungberg kom på andra 

plats och Prins Carl Philip på tredje_ 
Kommentar? 

-Jag vet inte hur Fredrik Ljungberg 
ser ut, men Carl Philip vet jag ju. Det var 
faktiskt någon som sade häromdagen att 
han är poppis i gaykretsar. Det visste in
te jag, men det är väl hans stilighet och 
det lockiga håret. 

-Men visst är det häftig att bräda en 
prins ... 

Vad klassar du högst, en första 
plats i QX eller en singel på topp lO 

listan i USA? 
- Skratt! Jaha du, det var svårt. Det 

är ju helt olika kategorier. Men det här är 
ju bra coolt! 

Bryr du dig mycket om ditt ut
seende? 

-Ja, det gör jag nog. Jag tror faktiskt 
attjag är rätt fåfang, men fåfanga bety
der ju inte att jag springer och köper dy
raArmani-kostymer. Det är ju inte rik
tigt min stil. Jag är mer punkare och gil
lar rockattribut. 

Som till exempel? 
- Boots, t-shirt, skinnbrallor. Men du, 

är inte skinnbrallor lite homo? 
Jodå, på rätt kropp så. 
Har du inte hamnat på någon 

lista förut? 
- Jag tror faktiskt inte det,jag såg 

attjag var med på er lista förra året ock
så, så det verkar vara ni som gillar mig 
bäst (skratt). J ag får väl börja sätta in 
listorna i pärmen nu! 

Bar du några manliga groupies? 
- Nej, jag tror inte det. Däremot har 

Bengt, vår trummi;;, en massa killar efter 
sig. Det märks verkligen att killarna at
traheras av honom. Därför blev jag lite 
paff att ni valde mig. 

Har du flickvän? 
-Nej, jag bröt upp med min tjej för ett 

år sedan och nu känns det inte som jag 
har tid. Jag tänker att det inte är någon 
ide att träffa någon eftersomjag är borta 
så mycket och det är ju lite synd. Man vet 
ju aldrig, det kan ju funka. 

Lycka till i alla fall och hälsa den 
där Bengt. Och grattis ännu en gång. 

- Tack! Och hälsa juryn ... 

- Anders Öhrman 



2 (7). Fredrik Ljungberg, 
fotbollspelare. 

Sveriges svar på Michael Owen 
har fått halva homosverige att in
tressera sig för fotboll. Och för för-
sta gången läser vi (eller tittar i 

alla fall) på sportsidorna i tidning
en. Fredrik ha flyttat till England 
och fotbollsklubben Arsenal. Och 

han blir bara sexigare för vruje 
gång han tittar fram istylad frisyr 
i rutan eller i något av modemaga
sinen. Fredrik är utan tvekan Sve-

riges mest fåfanga sportgrabb l 

3 (19). Prins Carl Philip, 
kronprins. 

Den trogne läsaren av Hänt Extra 
och Se och Hör har säkert upp
täckt Carl Philips omvandling 

från pojke till ung man. Han har 
under det senaste året hittat en 

stil som tilltalar såväl unga tjejer 
och äldre damer såväl som oss 

grabbar. Han intar tillsammans 
med Prince William förstaplat

sen över de mest attraktiva och 
stiligaste prinsarna i Europa. Och 
Carl Philips vistelse på Lundbergs 

känns fortfarande sexig. 

4 (1). Martin Stenmarck, 
musikal· och popartist. 

Visst är han fortfarande en av 

Sveriges sexigaste, men var har 
han tagit vägen. Varför så lite 

Martin i tidningarna. 
Efter fjolårets seger på listan har 
vi bland annat sett honom mingla 

på Patricia och sett honom 
uppträda på QX Party Factory 

under EuroPride. 

5 (Ny). Daniel Collert, 
överklasskille. 

Snygg, rik, känd och med rätt att 
vara dryg! Sveriges mest 

eftertraktade singelkille (eller ska 
vi tro på att han polar med 
Victoria). Daniel är Silvias 
mardröm men en av våra 

drömkillar. 

6 (Ny). Sir James, artist och 
go go-pojke. 

Ni har säkert inte missat honom 
på Stockholms hetaste gayklubb 

Propaganda där han är go-go
dansar. Hans vältränade svettiga 
kropp och sexiga blick får fart på 
mer än bara våra ben där vi står 

på dansgolvet. Får du inte nog av 
Sir James på lördagkvällarna 

kan du se honom i Fitness Man 
där han ger tips hur du ska träna. 

7 (Ny). 3 st Tainton, showbiz. 
En eller alla samtidigt. Det spelar 
ingen roll. Pappa Taintons spermi

er borde kunna säljas dyrt. 
Bröderna Tainton är Sveriges svar 

på de amerikanska 
bröderna Baldwin. 

8 (Ny). Thomas Mild, 
modell och skådis. 

Förra året valdes han till Sveriges 
Man i Vecko Revyn, men det är 

först nu han hittat helt rätt. Inte 
konstigt att han fått en roll i nya 

Star Trek-filmen. 

9 (Ny). R ichard Börjesson, 
deltagare i Expedition : 

R obinson, 
U tröstad från ön av tjejerna. In
röstad här på listan av oss killar. 

Trots att Richard framstod som 
något av en tråkmåns på ön 

var han alltid lika sexig 
och efter flera veckor 

på ön var magen 
borta och håret 

hade blivit ljusa
re. Och vi blev 

mer och mer upp
hetsade! 

10 (Ny). Petter, 
artist. 

Sveriges mest omta
lade läppar innehas 

av Petter. Det är dessa läppar, 
det rakade håret, den slappa sti
len och sura minen som gör att vi 

går igång. 

11 (Ny). Tomas Lehtinen, 
skådespelare i Tre Kronor. 

I yngsta laget tyckte vi, men lille 
Tomas kommer att växa upp och 

bli en riktig snygging. Ge honom 
några år och han är med och slåss 

om topplaceringarna. 

12 (Ny). Paolo Roberto, 
boxare och programledare. 
Gammal är äldst, nästan i alla 

fall. Paolo har varit en lisa för ögo
nen under många år, men nu när 

han är rankad sexa i Europa i box-
ning, avslöjar sina manliga sidor i 
TV-programmet Hon & Han och 
viker ut sig i Vecko Revyn kan vi 
inte annat än plocka in honom 

på listan. Gammal kärlek rostar 
ju inte så lätt eller vad det nu 

är man säger .. . 

13 (Ny). Nicholas Ulfsberger, 
modell. 

Sveriges nye modell. Gör kampan
jerna för Guess och Tommy 

Hilfi.ger i USA. Var på omslaget 
till Fitness Man och är 

tillsammans med Jessica 
Folcker. Det är sådana som 

Nicolas som gör att vi andra tar 
oss till gymet, trots att det 

bär emot ibland! 

14 (Ny). Ulf Samuelsson, 
ishockeyspelare. 

En riktig karl. Som dessutom 
grät i TV när han fick lämna 
ishockey-OS - brädad av ett 

amerikanskt pass. Men här bryr 
vi oss inte om vad som står i 
passet. Ulf finns alltid i våra 

svenska hjärtan. Och i 
våra drömmar! 

15 (Ny). Reuben Sallman
der, skådespelare. 

Med Längtans blåa blomma 
och Gäster med gester har 

vi fått upp ögonen för denne 
snygging igen. Känns inte 
helt obevandrad i gaylivet. 
Hans snygga stil och något 

självsäkra look gör 

att han blir ännu hetare. 
Sexig var ordet! 

16 (12). Henrik Johnsson, 
programledare på TY. 

Kom inte här ach hetsa upp 
oss och sedan snällt åka 

hem till Alice. Henrik blir 
visserligen snyggare och 

snyggare och bögigare och 
bögigare, men sexigheten 
har mattats av. Det var 

roligare när vi inte riktigt 
visste hur det stod till ... 

17 (Ny). Kalle Thor, 
skådespelare Skilda 

världar. 
Detta års Hampus Björck. 
Kalle har vuxit till sig och 

blivit mer man än pojk. Han 
är ännu snyggare i verklig-

heten än vad han är i 
Skilda världar där han spe
lar den något mesige Lasse. 
Men vi föredrar honom före 
alla andra grabbar i serien. 
Kalle är en dark horse som 
säkert kommer att finnas 
ännu högre upp på listan 

nästa år. 

18 (Ny). Andreas Odin, sport· 
kommentator. 

Ännu en anledning att börja 
titta på TV-sporten. I alla fall 
på TV4. Nye snygge sport

kommentatorn Andreas lockar 
oss till TV-rutan. 

19 (Ny). Henrik Schyffert, ar
tist och komiker. 

Sveriges snyggaste slacker. 
Vi älskar hans skitiga slappa stil, 

hans sexiga ögon, den orakade 
hakan, den galna humorn, Sony
loggan som tatuering. Och att han 

är full i fan. Och så besökte 
han Pride-park i somras. 

Vi vill ha mer Henrik! 

20 (Ny). Martin Lidberg, 
brottare. 

Den nyblivne EM-medaljören har 
funnits med ett tag i våra dröm

mar och fantasier, men när han nu 
gull-brottas i Petters video med en 
annan ·snygging så kan vi inte hål-

la oss längre. Naket, muskulöst 

och med glimten i ögat. 
Håll utkik efter videon till 

"Vinden har vänt". 

OCH VI AKTE UT! 
Tor Forsse (2) För trist! 

Fredrik Alvarez (3) För dum! 
Per Stumer { 5) För finnig! 

Mårten Andersson ( 6) För gapig! 
Hampus Björck (8) För tantig! 

Mattias Sahlström {9) För okänd! 
Per Carlen (10) För gubbig! 

Jens Bengtsson {11) För passe! 
Jens östberg {13) För Svensson! 
Mikael Ljungberg {14) För söt! 

Kjell Bergqvist {15) För mycket! 
Herkules {16) För '97! 

Martin Johansson {17) För knäpp! 
Peter Jöback (18) För mesig! 

Robert Ashberg (20) För stöddig! 

Juryn består av: 
Jean-Pierre Barda 

Calle Norlen 
Magnus Ragnvid 

MartinÅqvist 
Anders Öhrman 
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"Min famiU slängde ~t mi 
när jag berättade att jag var ö g" 

Ziad är 19 år. För tre år sedan berättade han för sin mamma att han var gay. 
Det blev kaos och Ziad blev utslängd. Utan varken pengar, någon skola eller jobb 

att gå till fick han sova hos vänner och på olika hem för hemlösa. 
QX träffade Ziad som berättade att det här med att komma ut inte alltid är så lätt. 

Det kan i vissa fall vara ett rent helvete! 
Av Anders Öhrman Foto Peter Knutson 

Z 
iad kom till Sverige som ettåring efter
som hans föräldrar hade flytt kriget i 
Libanon. I Sverige skildes föräldrarna 

efter några år och Ziad bodde med sin mam
ma, sin tvillingbror och storasyster i en lägen
het i Tensta. 

-Det var helt okej att bo i Tensta. Jag har 
nog haft samma uppväxt som vilken Svensson 
som helst. Kanske inte lika mycket Pippi 
Långstrump och Emil bara, skrattar han. 

-Men jag gillar gemenskapen i Tensta. 
Man är kompis med sina grannar och umgås 
på ett annat sätt. Nu bor jag i Haninge och 
där pratar man knappt med varandra. Min 
granne såg nästan rädd ut när jag efter en 
stor inflyttningsfest kom över med blommor 
till henne. J ag fick inte plats med alla så jag 
tänkte attjag skulle dela ut dem till grannar
na. Men jag tror bara de tyckte det var pin
samt. Och det är ju lite trist! 

För tre år sedan berättade Ziad för sin 
mamma att han var bög. Han hade förstått ti
digt att han gillade killar och ringde till Bhus 
första gången när han var 13-14 år. I början 
vågade han bara ringa för att prata med dem, 
men efter ett tag tog han mod till sig och be
sökte Bhus. Han träffade en kille och gick dit 
allt oftare. Eftersom Ziad tyckte att han hade 
bra kontakt med sin mamma och sina syskon 
och ville vara ärlig mot dem kände han att 
han ville berätta för dem att han var bög. 

- Jag sade åt mamma attjag ville prata 
med henne, menjag kunde inte säga det rakt 
ut så hon började fråga mig en massa saker. 
Om jag var sjuk, om jag knarkade, om jag ha
de gjort någon med barn, om jag hade mördat 
någon. Och till slut sade hon: 

- Men Ziad, du är väl inte bög? 
-Jag började gråta hejdlöst och hon trös-

tade mig och sade att jag inte skulle vara oro
lig. Det här skulle hon hjälpa mig med och se 
till att jag blev botad. · 

De närmaste dagarna var bara kaos. Ziad 
försökte förklara att det inte var något man 
kunde ändra på, men hela familjen var över
tygad om att det gick att bota. Och mamman 
ville inte höra talas om annat. 

sina grejer började han och hans bror att 
bråka. 

- Det var värsta krogslagsmålet. Vi 
slogs tills vi blödde. Och han och syrran 
skrek att de hatade mig. Jag var livrädd 
att de skulle mörda mig, det här var ju i 
samma veva som en utländsk tjej mörda
des av sin bror eftersom hon hade haft sex 
med en svensk kille. 

- Till slut ville morsan ta med mig till 
Libanon där jag skulle träffa den dyrast~ 
psykologen i landet. Hon sade att alla psy
kologer i Sverige och i hela Europa var 
korrumperade. 

Ziad var livrädd för att åka dit. Han 
trodde att hans mamma skulle lämna kvar 
honom där. Han kollade sitt pass, tog reda 
på var Svenska ambassaden låg i Libanon 
och kollade dessutom om militären i Liba
non kunde hålla kvar honom. Till slut följ
de han i alla fall med sin mamma ner. 
· - Det kunde ju vara skönt att komma 

bort från livet i Sverige ett tag tänkte jag. 
Dessutom tänkte jag att om psykologen 
där säger att det inte går att "bota"mig 
kanske hon accepterar det. 

Men det enda psykologen sade var att 
Ziad skulle söka upp en psykolog i Sverige 
som hade hand om "Sexual disorder". 

- Menjag orkade inte med att komma 
hem och leva det liv jag levde innanjag åk
te så jag sade till mamma attjag hade bli
vit botad. 

Han tog sin tillfiykt till gymmet. Han 
var aldrig ute och hörde inte av sig till nå
gon av sina vänner. 

-Men efter sju månader gickjag på en 
Bhus-fest och där täffade min nuvarande 
kille. Morsan blev misstänksam ochjag 
:fick flytta ut igen. 

- Så fort telefonen ringde och det var en 
kille som sökte mig skrek hon "min son är inte 
bög" och så slängde hon på luren. Hon var helt 
hysterisk. 

En kväll samlades hela familjen i lägenhe
ten, även Ziads pappa kom dit. De skulle dis
kutera vad de skulle göra med Ziad. 

- Sedan sade de åt mig att lämna köket 
så att de kunde komma fram till en lösning. 
Ett slags familjeråd. När de kallade in mig 
igen gav de mig ett ultimatum: Antingen lever 
du heterosexuellt och bor kvar eller så fortsät-

"En natt smög jag upp i lägenheten och la 
mig på kökssoffan. Men när mamma gick på 

toa på natten fick hon syn på mig och slängde ut 
mig. Det var skitkallt ute och jag gick omkring 
på gården och visste inte vad jag skulle göra. 

Efter att ha bott hos en vän i Hässelby 
ett tag gick han till socialen i Hässelby för 
att få hjälp men de sade bara åt honom att 
de inte kunde hjälpa honom förrän han 
fyllt 18. Men så hittade han en lägenhet 
utanför Stockholm och där bor han idag 
tillsammans med sin pojkvän som han ny

ligen forlovat sig med. Han har ingen kon-
takt med sin mamma eller bror. Däremot 
träffar han sin storasyster ibland och hans 
pappa hör också av sig då och då. 

Men spåren efter dessa år sitter kvar. 
- Min mage har pajat, jag har svårt att 

koncentrera mig ochjag är ofta orolig. 
Och när jag frågar Ziad om han har nå

gon förståelse för hans mammas beteende 
med tanke på religionen och den kultur de 
har i Libanon så sitter han tyst en stund 
men skakar på huvudet och säger sedan: 

Jag ville inte gå och lägga mig i källarförrådet, 
men jag hade inget val. Jag frös så mycket." 

ter du att vara bög och flyttar ut. 
Samma kväll :fick han lämna hemmet. Utan vare sig 

pengar eller någonstans att ta vägen. 
-När jag gick stod mamma på balkongen och skrek åt 

mig att jag var äcklig och sjuk så att alla grannar skulle höra. 
- Jag sov hos en kompis ett par dagar, sedan fickjag 

flytta till en annan kompis. Men vissa dagar hade jag ingen
stans att ta vägen. En natt smög jag upp i lägenheten och la 
mig på kökssoffan. Men när mamma gick på toa på natten 
:fick hon syn på mig och slängde ut mig. Det var skitkallt ute 
ochjag gick omkring på gården och visste inte vadjag skul
le göra. J ag ville inte gå och lägga mig i källarförrådet efter
som det kändes så jävla förnedrande, men till slut hade jag 
inget val. Jag frös så mycket. 

- Jag vet inte hur många gånger jag grät mig till 
sömns. Jag :fick panikattacker och grät så jag nästan ble~ 
medvetslös och somnade av utmattning. 

-J ag tror inte någon kan förstå hur det känns att bli ra-
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tad av familjen. Inte ha någonstans att ta vägen. Ingen att 
vända sig till. Det kändes som jag var ensam mot världen. 
Herregud, de är ju min familj. Mitt kött och blod! 

Ziad gick till socialen och berättade hur det var men fick 
bara till svar att de inte kunde hjälpa honom. De ansåg väl 
att han kunde bo hemma. Enligt dem hade han ju ett val ... 

- Dessutom kände morsan killen som hade hand om 
mitt "fall" så det var väl mycket därför de inte hjälpte mig. 

Och på RFSL fick han inte heller något stöd. 
- J ag var där några gånger men jag :fick inget fortroen

de för de farbröder jag träffade där, säger han kort. 
Ziad fortsatte att flytta runt hos vänner och :fick även bo 

på ungdomshem för ungdomar med drogproblem vissa hel
ger. Men eftersom han inte hade problem med droger :fick 
han inte bo kvar. Han :fick låna pengar av en del kompisar 
men tvingades även sälja en del av sina prylar för att kun
na äta. Ibland när Ziad var uppe i lägenheten för att hämta 

- .. . Nej, det har jag faktiskt inte. Inte ett 
dugg. Jag är ju hennes son. Det hon har gjort är oförlåtligt. 

Och han har ingen större lust att försöka få kontakt 
med sin mamma igen. 

-Jag måste bygga upp mitt eget liv nu. Måste tänka på 
mig själv. J ag och min pojkvän blir av med vår lägenhet i fe
bruari så vi måste hitta något annat. 

Dessutom håller Ziad på att starta ett eget företag. Och 
så vill han bli polis men är fortfarande for ung for att kunna 
söka in till Polishögskolan. Utöver det sitter han i styrelsen 
forBhus . 

-Men mest av allt drömmer jag om ett riktigt hem. Och 
så villjag gifta mig och skaffa familj med min pojkvän. Det 
är vad jag drömmer om! 

Telefonnummer till B hus är 08-341105 
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VIDEO: DET 

BADET 
Svensk text, 

159:-

Videon Passion, 
Vänskap, 

Längtan (svensk 
text) . 179:-

"'~S:'II~ Halssmycke 
"' BOYS 

45:-

Regnbågsfana 
stor pin 40:-

Örhänge
lerskivor 
55:-jparet 

Örhänge 
i läder 
60:-/paret 

PIN Triangel 
40:-

NYHET 
Secrets sköna glidmedel 
Uquld 5ilk som håller länge! 
50 mi flaska: 50:-
250 mi flaska: 190:-

PIN 
Regnbågsflaggan j 

svenska flaggan. 40:-

Nyckelcykel
kedja 90:-

Ylsselpipa 55:-

BESTÄLL- l D QX FAMILY MEDLEMMAR 
NINGSTALONG 10% rabatt 
Så här shoppar du hos oss. 
Fyll i din beställning nedan. Vi sänder dig ett inbetalningskor 
med uppgifter om totalkostnad inklusive porto. När vi fått din 
betalning sänder vi varorna 

Beställning: _____ _______ _ Antal: 

Namn: __________________ __ 

Adress: _______ ___________ _ 

Postadress: _______________ _ 

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

Sarah Brightman, 

Rod Stewart, 
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Recensioner åv 
Anders Öhrman 
där inget annat 
anges. 

MANADENS Al RUM 
liX liX liX liX 

Alabina 
"Sahara" (Am.igo Music) 

Alabina sålde närmare l miljon exemplar av sitt forra album. 
Och det nya kommer säkert att komma upp i samma försäljningssiffror. 

Det är ett album som hamnar i facket "arabisk-flamenco-pop-dans". 
De sjunger på flera olika språk och låtarna for tankarna till 

Gypsy Kings och sådan musik som brukar få igång den öldrickande 
gästerna på Klubb Häcktet. Köp, lyssna, njut och låt benen och rumpan 
gunga i takt till kastanjetter, gitarrer och denna orgie av spansk glädje. 

M• :I 11 ~l NOSTALGI 
liXliXliX 
DuranDuran "Greatest" (EMI) 
Nostalgin fortsätter. Det engelska 
popbandet som hade sin höjd
punkt under 80-talet har släppt 
ännu en samlingsplatta. Här finns 
de gamla hitsen "Wild boys", 
"Girls on film" och "A view to a 
kill" tillsammans med senaste 
storhiten "Ordinary world". Duran 
Duran turnerar i England och 
kommer säkert att attrahera de 
gamla fansen igen. 

The Goo Goo Dolls "Dizzy up 
the girl" (Edel) 
Med en av höstens bästa rockbal
lader i bagaget, "Iris" från filmen 
"City of Angels", kommer nu hela 
albumet, som går ungefär i sam
ma stil. Om än lite rockigare. 
John Rzezniks raspiga stämma 
gör att även de sämre låtarna blir 

bra. Och man tänker på grupper 
som Grant Lee Buffalo och Jay
hawks när man lyssnar på Goo 
Goo-pojkarna. Men bäst av alla är 
ändå "Iris". Årets filmlåt, kanske? 

Tarkan "Öliiriim sana" 
(Am.igo Music) 
Du har. säkert redan hört låten 
"Simarik" på Häcktet, s ·ide Track 
eller på någon salsabar. Numera 
går den under namnet "pusslåten" 
och har blivit en favorit hos 
många. Men det är omöjligt att 
sjunga med i låten. Tarkan är från 
Turkiet, där han är storstjäma, 
och det enda man minns efter att 
ha hört "Simarik" är "puss puss". 
Och om puss-låten är en av dina 
favoriter bör du kolla in hela albu
met. Det är en mycket bra skiva 
som innehåller flera pärlor. Det är 
vemodigt, det är turkpopigt, det är 
väldigt annorlunda och en skiva 
man inte tröttnar på i forsta taget! 

J!U:liJ~I FRIN ITALIEN 
liX liX liX liX 
Elisa "Pipes & FLowers" 
(Polygram) 
En italiensk rocktjej som sjlinger 
på engelska. Kan det vara något? 
Absolut! har man några Heather 
Nova- plattor hemma och gillar 
vacker rock blandat med lite lug
nare spår bör man kolla in Elisas 
album som blivit en storsäljare 
hemma i Italien. Skönt att höra 
att Italien är mer än bara Eros ... 

J!U:liJ~I LIDELSEFULLT 
liX liX liX liX 
Chavela Vargas ''Dos" (Am.igo 
Music) 
Den mexikanska lesbiska divan 
fyller snart 80 år. Hon är en av 
landets största artister och släp
per nu ytterligare ett album med 
nyinspelningar av sångerna från 
hennes storhetstid under 60-talet. 
Lidelsefullt och mycket vackert. 

J!U:liJ~IlMIL PI CD 
liXliX liX 
Filmmusik "Fucking Åmål" 
(Warner) 
Klart att man måste ha filmmusi
ken till årets bästa film. 17 låtar 
uppblandade med lO citat från fil
men som exempelvis Elins nume
ra klassiska kommentar n J ag vill 
knarka". Bäst på skivan är Bro
der Daniels tre tunga låtar. An
nars är det mest barndisco! 

J!U :Il) {J l NEJ, TACK! 
liXliX 
Bee Gees "One night only" (Po
lygram) 
Jag gillar verkligen Bee Gees. År 
efter år ger de oss nya suveräna 
hits. Men detta livealbum når inte 
upp till förväntningarna. Gubbar
nas röster håller inte. Ett orden
ligt samlingsalbum vore roligare! 

J!U:liJ~I FÖRDOMSFULL 
liXliX liX 
Ophelie Winter "Privacy" 
(Warner) 
Det allmänna fordomen är väl att 
modeller egentligen inte ska kun
na sjunga. Men när Ophelie går in 
i studion forsvinner allta tankar 
på smink, catwalks och ytlighet . 
Den Emma Sjöberg-liknande 
modellen har gjort ett mycket 
starkt album där hon blandar det 
bästa från både rock- , pop- och 
funkvärlden. Det här är ett album 
som både bögar och flator kan 
samsas om. Och jag undrar hur 
det skulle låta om Emma gick in i 
studion .. ? 

J!U:liJ~I EN ANLEDNING 
liX 
Filmmusik "Psycho" (BMG) 
Enda anledningen att köpa film
musiken till "Psycho" är Pet 
Shop Boys-låten "Screaming", en 
typisk PSB-låt. Och så får man 
den läskiga musiken till den klas
siska "duschmördarscenen". Men 
resten är utfyllnad! Filmen har 
premiär i början av nästa år. 

Susana Rinaldi "Gabbiani" 
(Prophone Records) 
Den damp bara ner på redaktio
nen som en for tidig julklapp. Med 
forkärlek till det spanska språket 
kanjag inte annat än falla pla
dask for argentinska Rinaldi. I ok
tober besökte hon Stockholm och 
albumet finns nu ute i handeln. 
Susana är tangons mästarinna 
och sjunger ballader så att hjärtat 
blöder. Myckert vackert! 

J!U:IIU1I LOST&FOUND 
liXliX liX 
Samling "Lost & Found 1979-
87" (EMI) 
Den tredje skivan i Lost & Faund
serien ger oss de stora hitarna 
från stora delar av 80-talet. För 
utom Baltimora, Falco, Michael 
Cretu, Bolland och Howard Jo
nes hittar man bortglämda guld
kom som "Like they do in the mo
vies" med Anna, "I like Chopin" 
med Gazebo och "Dolce vita" med 
Ryan Paris. Bäst i Lost & Faund
serien är ändå den forra. 

J 
aha, och var tog de obligatoriska jullå
tarna vägen? I år har det (tack och 
lov, enligt vissa) varit sparsmakat 

med dansversioner på uttjatade jullåtar 
och tur är väl det ... (men stans drugor sliter 
sina lösfransar). Inte en eurodisco version 
av "Rudolph The Rednosed Reindeer" så 
långt ögat kan nå, tack gode gud, men å an
dra sidan så har det väl inte kommit så 
mycket annat roligt heller. Det är ju den ti
den på året när skivbolagen endast intres
serar sig for Mariah Carey, Celine Dion, 
Bruce Springsteen och allt annat ström
linjeformat som Svensson SKA ha hemma. 
Tack och lov att Whitney Houstons nya 
stolpskott på åtta år har blivit en flopp. 
Sångpedagog med soulfeeling sökes ... 

köpt Twist This Pussy l bör glädjen stå 
högt i tak, for tvåan är ett par strå vassare 
än ettan (om det är möjligt). Kända och 
okända artister, kända och ej releasade lå
tar i en mix av DJ Vi be från Lissabon! N ya 

tillpassad for dansgolvet ... Det kanske är 
dags att ta saken i egna händer och styra 
upp mixand et ... 

Discodivan Jocelyn Brown behöver 
nog lite styrning hon också. Så länge hon 

är väl värd pengarna. 
Andra plattor att hålla ögonen på är: 

Radical Playaz "The Hook" (nya mixar), 
Untidy DJ'S "Funky roove"(svänger), 
N-joi "Anthem '98" (goding i ny tappning) 
och DJ Jean "U Got My Love" 
(Mrnmmmmm ... ) 

En av årets bästa och groovigaste sam
lingsplattor släpps (på import) i de sista 
skälvande minuterna på året. Twist This 
Pussy 2 är en fenomenal uppvisning på 
hur det kan låta på dansgolven i storstä
derna runt om på planeten. För de som har 
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låtar av Junior Vasqu
ez, Funky Green Dogs 
och Celeda blandas med 
"Meet Her At The Love 
Parade" (Hans) och 
"Muscles" (Club 69). 

Ett säkert köp om 
man vill ha lite tung 
metropolian feeling och 
dansa sig svettig! 

George Michael 
har släppt mixar på 
"Outside" och i vanlig 
ordning frågar man sig 
varfor. Till dags dato 
har inte George Michael 
fått till enendaremix 
att låta "modem" och 

gästsjunger på andras plat
tor funkar det men när hon 
släpper eget, som i det här 
fallet "Ain't No Mountain 
High Enough" så blir det 
pannkaka. Synd på så rara 
ärtor. Från Engelska Trade 
har det kommit en tolva som 
visar att Britterna är att 
räkna med fortfarande . "Do 
That To Me" är bland det 
bättre i denna månads 
skivsläpp. K-Klass har ock
så kommit tillbaka med 
storm. "Live It Up" är en 
upplyftade sak som svänger 
så det skallrar. Dj Tonka 
Remixen och Club 69 Mixen 

Tori Am os glider in på klubbscenen 
igen efter ett uppehåll efter "Professional 
Widow". Spåret "Raspberry Swirl" från se
naste plattan skulle ha släppts som singel i 
Europa for ett tag sedan, så promomixar 
skickades ut men dagen efter stoppades he
la releasen! Andy Gray mixarna kan dock 
höras när en viss DJ i Stockholm spelar ef
tersom jockeyn snodde åt sig det enda exet 
det svenska bolaget hade fått! 

Så kan det gå ... 

UNDERSTAND THIS GROOVE 
AND LIVE IT UP! 
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Bar & Restaurang. 

Stängt 2 /12 - 6/1 
God l o h Gott Nytt År 

Öppet måndag - lördag • Scheelegatan 18 • 08-654 49 26 

bahnhof 
INTERNET 

TEL 018-10 08 99 
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Hur gay är Kungsholmen? 
Hur gay är stadsdelen du bor i? vet du var gayställena finns? 

Vilka butiker, cafeer och affärer som är mer gaybesökta än 
andra. I förra numret kollade vi in gaylivet i Vasastan, denna 

gång är det dags att granska Kungsholmen. 

Kungsholmen är klassisk 
mark i Stockholms gayliv. 
Här festade man på Piper

ska Muren på 70-talet, på Divi
ne på 80-talet och på Oz på 90-ta
let. Men den senaste tiden har det 
blivit besvärligare att vara Kungs
holmsbom o. Flap bar stängde ef
ter sommaren, fiket Dick Farmer 

. ·bytte ägare, Tempel Bars gaysön
dagar har försvunnit. Ja, till och 
med Stockholms förste homosexu
elle "borgmästare" (stadsdels
nämndens ordförande) Miljöpar
tisten Christer Öhgren har för
svunnit från sin post. Men QX har 
spårat upp vattenhålen på Kungs
holmen. 

Party 
Andra klubbar må gå omkull 

men kinkyscenen består. På Pol
hemsgatan härskar fortfarande 
MadameKerstins Hjärter 
Dam. Kungsholmens största regn
bågsflaggor vajar utanför klubben 
där framförallt det inre kinkyrum
. met blivit en klassiker i de stock
holmska s/m-kretsarna. 

En bit därifrån, på Kungs
holmsgatan ligger Cavern Club 
där Kinks & Queens huserar på 
lördagkvällar. Publiken är mixad i 
ordets alla bemärkelser - en 
blandning av hetero, bögar, bi, fla
tor, s/m, fetish, transar, drag
kings ... whatever - i alla åldrar. 
Publiken är showen och klubbens 
värdinna Leonora är alltid väl
komnande. För den som vill vara 
diskret på vägen till Kinks så 
:finns det ett litet rum att klä om i 
videntren. 

Propaganda ligger ju på lag
om krypavstånd från de östra de
larna av Kungsholmen och ett bra 
alternativ till förfest är att äta och 
dricka på Scheelegatan där res
tauranger och barer ligger tätt. 
Ett måste är förstås gayägda Spi
sa hos Helena (en del kanske 
kommer ihåg deras goda mat från 
Pride Park i somras). Lena och 
Helene har öppet måndag-lördag. 

På samma gata ligger Lemon 
Bar som är ett schysst "hängstäl
le". Man kan också passa på att ta 
·en sväng in på Maroas and Ta
pas för att ge sig själv en riktig 
heterochock innan finfjollandet på 
Propaganda. 

Tempel Bar är en gammal fa
vorit, men efter att Hans, Timo 

Av Roger Wilson 

och Titti försvunnit är det inte 
samma sak längre. Ska vi välja en 
Hannas-krog går vi hellre på Oce
an på Norr Mälarstrand. Andra 
alternativ är japanen Roppongi 
för Sushiälskaren och Hot W ok 
care. 

Fika 
På sommaren är det fä saker 

som slår promenader längs Norr 
Mälarstrand och soldyrkandet
/uppvisningen i Rålambshovs-par
ken. Under vintern fär man nöja 
sig med att stänga in sig på varma 
fik som till exempel Muffin Co 
där man kan fä muffins av alla, 
och vi menar alla, sorter. Allt från 
klassiska kaloridrypare till muf
fins med grönsaker, ost eller hav
rekli. Muffins stora som mål-tider. 
Öppet 7-19varje dag. 

I närheten finns också Hem
ma hos Julia. Deras goda lårsk
ost :finns i en del matbutiker. På fi
ket finns allt från Cheesecake till 
ostsmörgåstallrikar. Delikat! 

Sedan ska man inte heller 
missa Robert E:s Choklad på 
Polhemsgatan. Där säljer Robert 
och hans pappa bland annat hem
magjorda chokladpraliner. Ett rik
tigt vinterfik. 

På Waynes Bakery vid 
Kungsholms Strand är det ofta 
bögtätt, och ett mysigt retrofik är 
Cafe Göken på Pontonjärsgatan 
som är inrett i snygg funkisstil. 

Shopping 
Den inredningsintresserade 

känner naturligtvis till R.O.O.M. 
Ett etablerat möbelvaruhus, även 
om de riktigt trendkänsliga av
skyr stället och fär krupp av att 
man använder sig av {Orra numm
ret av Wallpaper i sin skyltning. 

Vill man ha en inredning av 
mera klassiskt snitt så finns för
stås gayägda Antikt - Gammalt 
och nytt på Hantverkargatan. En 
intim och trevlig butik med både 
bruksföremål och kitschiga guld
änglar. 

Garage har kläder som faller 
bögar i smaken och ett bra urval 
av gaytidningar finns i Fridhem
skiosken. 

Dirty 
En gayscen verkar i alla fall 

leva och frodas på Kungsholmen. 
På Hantverkargatan, bakom bas
tanta svartmålade dörrar, ligger 
BiografManhattan med anor 
från 30-talet. Porr har det däre
mot bara visats sedan 1982. De se
naste åren har man fått konkur
rens av kollegan Blue VJ.Sion på 
Fridhemsgatan. 

Det rapporteras också att de 
klassiska jaktmarkerna runt 
stadshuset fortfarande nyttjas fli
tigt, i alla fall så fort tjälen gått ur 
marken, liksom även delar av Rå
lambshovsparken. 

NÅGRA KUNGSHOLMARE TIPSAR: 
Tomas: -Jag trivs bäst vid och kring Norr Mälarstrand. Närheten till 

ställen som Hemma hos Julia, Ocean och Göken gör det lite lättare att 
komma hem. Det är som en liten stad i staden och promenaden längs Norr 
Mälarstrand är ju ett guldkorn. Särskilt när det är en riktigt romantisk sol
nedgång. 

Eva: - Restaurang Salzer och tillhörande baren Propellern är trevligt 
och bra. Salzer är lite dyrare och finare, Propellern billigare och enklare. 
Rolig shopping kan man hitta bland smyckena på Galaxy på S:t Eriksgatan. 
Och så ska man inte glömma bort Fredhälls klippbad med tillhörande bad
hus, och Solstugan - även om det är tips som man får spara till sommaren. 

Kim: - Man stöter på bögar på de konstigaste ställen. Ett säkert tips är 
Viv o Daglivs. Mest tjolitätt är det på söndagseftermiddagarna. Sen har jag 
ju nästan börjat överväga att skaffa hund efter att ha sett alla snygga killar 
som rastar sina hundar på Norr Mälarstrand. 

\ 

Hjllrter Dam, Polhemsg 23. Kinlcs and Queens, Kangslwl.msg 20. Spisa hoa Hekna, Sch«kg 18. 
Lernon Bar. Scheekg 8. Mamo.s and 11was, &heekg 3. Ocean, N. Målarstrand 76. Roppongi, 
Rantverkar 76 .. Hot Wok Ca{e. Hantver1.arg 78. Muffi.n Co. FridJu!msg 3. Hemma hos Julia. 
S:t Erilcsg 15. Robert E:s Choklad, Polhomg 15. Waynes Bakry, Kung•lwlms Strand 175. Cafi 
Göken, Pontonjarg 28. R.O.O.M., AUtromerg 20. Anti~t, Gammalt & Nytt, Hantverlw.rg 34. ~ 
S:t Erilcsg 35. Manhattan, Hantverlw.rg 49, Blue V&Sion, FriJ:lh.emag 46. Saiur & Propellon, 
John Erictu;orag 6. Galaxy, S:t Erik.<g 48. 



MOBIL 
STOCKHOLM 

far först. Och hon lovar att det 
dessutom kommer bli en mängd 
jippon. 

-Jag vill ha danslektioner, sä
ger hon och strålar av entusiasm. 

Dessutom blir det då och då 
scen uppträdanden. 

Första gången du går till Pär
lan löser du medlemskap för 100 
kronor (inklusive den kvällens en
tre), därefter är entrepriset 50 
kronor. 

I:Uil:l:J NOSTALGOTEK 

S 
å får Stockholm äntligen 
tillbaka sitt "nostalgotek". 
När Pär Råling drog igång 

på Karusell fick stans och Mälar
dalens mognare publik äntligen 
ett vattenhål. 

Queen inte är så vacker, säger 
Pär, men jag såg när jag besökte 
Ulrich Bermsjös Homolulu att 
detta är en fantastisk festlokal. 

Så äntligen -nu är dansen i 
full fart igen i Stockholm. Jon Voss 

Musik som går att kramas till 
och en fullkomligt sjövild musik
spelande Pär skapar just den spe
ciella stämning som krävs. 

Förutom musiken, som skiljer 
sig rejält från andra mer ung
domsinriktade gayklubbar, satsar 
de två på ett vänligt bemötande i 
entren. Det blir Gerrie som ni träf-

Tyvärr kom Pär och Karusell 
inte riktigt överens och när han 
lämnade skeppet så började det 
långsamt men säkert ta in vatten. 

Nu är det på ett riktigt skepp, 
båten Dixie Queen vid Strandvä
gen, Pär Råling tillsammans med 
den irländska glädjesprutan Ger
rie Ferguson, öppnar Pärlan. 

-Namnet är dels en anspel
ning på Pär, berättar Gerrie, och 
ett av mina namn är Margret, som 
faktiskt betyder pärla. 

Och så är det självklart en an
spelning på en av Stockholms förs
ta gayklubbar, med samma namn. 

l:ull:l:J LASH FYRA AR 

Gerrie och Pär är mer än nöj
da med nya lokalen. 

-På utsidan kanske Dixie 

Pär Råling och Gerrie Ferguson 
startar nostalgateket Pärlan i de
cember. 

D 
en lesbiska läderklubben 
LASH har 4-årsfest torsda
gen den 28/1, 21.30-01.30 i 

SLMs lokaler på Wollmar Yx
kullsgatan 18. Happenings, film
visning och fotoutställning utlo
vas. Från LAsH-arrangörerna 
välkomnas att gästerna ansträng
er sig lite med klädstilen: Läder, 
"kinky", lack och gummi uppskat
tas! LASH har fest sista torsdage:p. 
i månaden och har två egna sek

-.u.&Ä 

Från vänster bakre raden: Daniel, Simon, Fredrik, Bobban, Markus. l mitten Jens och ne
dre raden från vänster Max, Magnus och Björn. 

l:~ 111 :~ :~ BILLY GOES GAYKLUBB! 

T rettondagsafton blir 
det premiär for Billy
festerna. Ungdomar 

som fixar fester för ungdo
mar, i trendiga lokaler och 
med heta DJ-namn. 

- Vi vill ha ett modernt 
bögdisco med vanlig musik. 
Inga Weather Girls och an
nan fjollpop utan en riktig 
klubb for gaypubliken, sä
ger en av killarna bakom 
festerna Björn Wallqvist. 

- Det skall bli ett ställe 
som ungdomar skall känna 
är gjort för dem. Inte ett 

ställe som styrs av gubbar. 
Det är nio killar som 

står som festfixare. De har 
valts ut "dels på utseende 
och dels på det kontaktnät 
de har". 

-Vi har varit ett gäng 
som gått ut tillsammans, 
berättar Björn. Vi tycker det 
är roligt att profilera oss och 
själva visa oss på fiyer och i 
annonser. Annars har man 
ju mest använt ikoner och 
haft bögkändisar i entren. 

-Vi vill inte köra oftare 
än var tredje månad, berät-

tar Björn om gängets fram
tida planerna. Vi vill flytta 
runt och hitta trendiga loka
ler, och få in trendiga DJ
namn. 

Första festen blir på 
Chiaro på Birger Jarlsga
tan och Tony Zoulias spe
lar skön house på dansgol
vet en trappa ner medan 
kändisar spelar favoriter i 
lounchen på forsta våning
en. Det är öppet till 05.00 
och sedan blir det chill out 
på Cafe Element där det 
finns Billy-frukost. JV 

tioner: en MC
sektion och en 
SIM-grupp med 
"sensuell magi". 
Grattis LASH! 

Kontor och Kök: 08-716 68 20 Mobil: 070- 31 32 810 

ÖPPET I JULHELGEN 
SoM VANLIGT, 

UTOM 241!2, 271!2, 281!2, 3rfi2 OCH r/r 

& r e s a u r a 

r-ÅRS FEST 
FIRA MED oss 

T.ORSDAGEN 7 JANUARI 

n t 

EN ABSOLUT HORNY MORGAN KVÄLL 

WOLLMAR YXKULLSG. 7 • T-MA.RIATORGET 

ÖPPET SJU DAGAR I VECKAN • 08-641 16 88 

CHOKLADKOPPEN 
stortorget 18- Gamla stan 

Business 

Communication 

o o 
Jakobsbergsgatan 6 

s-lfes .... ""-it _ ......... ..,.._ --... -·,......." ·-.rlsl.se 

Antikt 
Gammalt & Nytt 

Mats Grundstr6m 
Mäster Samuelsg t1 

Hantverk.arg 34 
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MOBIL 
STOCKHOLM 

I 

SLM - STOCKHOLM 
STOCKHOLMS ENDA LADERKLUBB 

strikt ECMC-dresscode 
Gay Male Members Only 

IXAD .JULFEST 19/12, 20-03 
Buffe 20-23, 100:- Eftersläpp 30:-

NYARSDISCO 31/12, 22-03 
Entre 30 

Wollmar Yxkullsg. 18 

t 22-02 

Medlemskorten 
för -99 säljs nu 

JANUARI 
VI 3 

FIRAR 
ÅR 

ÖPPET I JUL/NYÅR 
Onsdag 23 december 
Fredag 25 december 
Onsdag 30 december 

Fredag 1 januari 1999 

varj e ons&fre 19 -01, Hornsgatan 8 2 
Telefon 08-84 59 10 

Efter Billyfesten på Chiaro 
serveras frukost från 05.00 

på cafe element. Nu l två plan. 

18 e QX JANUARI 1999 

Drottninggatan 73c 
tel: 08-22 56 66 

JULAFTON 
Julaftonsfest för HIV+, Positihiva 
Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8. 
För alla biv-positiva från 20.00 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 22-02 
RFSL-Huset, Sveavägen 57, 16.00. 
RFSL medlemmar firar julafton 
tillsammans. För mer info ring 
736 02 12. 

JULDAGEN 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 22-02 
Propaganda, Blekholmsterrassen 
15, 22-03 
Rocking Rambo Disco Party, Cafe 
Opera. Flamingo Club har party 
med n Stafano och Stonebridge 
somDJs. 

SÖNDAG27 
Ich Bin ein Star, Mosebacke, Kä
gelbanan. Stjärnspäckad musikse
ans. Även 27-30:e 

NYÅRSAFTON 
Nyårsfest för HIV+, Positihiva 
Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8. 
För alla biv-positiva från 20.00. 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 22-02 
Kinks & Queens, Kungsholmsg. 
20, 22-05. Kinky nyårsgala. 
Propaganda, Blekholmsterrassen 
15, 22-03 
Pärlan, Strandvägen, Nybrokajen. 
Nostalgateket firar nyår med mid
dag och dans. 

TISDAG 5 
Billyfest, Cbiaro, Birger Jarlsga
tan 24, 22-05. Klubbparty till 
dockan Billys ära! Dj Tony Zouli
as. 

· Pärlan, Strandvägen, Nybrokajen. 
Hemlig gästartist när nya nostal
goteket firar terronhelg. 

ONSDAG6 
Pärlan, Strandvägen, Nybrokajen. 
70-tals-kväll på nya nostalgoteket. 
Komplett 70-talsklädsel = fri en
tre .. 

TORSDAG7 
Side Track, Wallmar Yxklullsg. 7, 
18-01. Gaybaren firar l år med en 
Absolut Morgan-kväll. 

LÖRDAG9 
Corky Release Party, Sveavägen 
36 (gamla Gossip-lokalen), 22-03. 
Nya tjejsiten firar med stor tjej
fest. 

ONSDAG13 
Södra Teatern, Mosebacke Torg, 
Vampyremas Natt. Premiär för 
Darling Desperados version av 
Bram Stokers roman. 

LÖRDAG16 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Slus
sen. 21-03. Tjejklubben har sin 
"vårpremiär". 

FREDAG22 
GayGala-98, Propaganda, Blek
holmsterrassen 15. QX ordnar 
grand partaj och delar ut läsarnas 
priser tilll998 års bästa homo, 
straight, dragqueen etc. I bästa 
Oscarsstil arrangerar Pier Berto
lotto (mannen bakom Miss Euro
Prides scenshow) en grandios 
prisutdelning. 

LÖRDAG30 
Bitch Girl Club, Kolings borg, Slus
sen, 21-03. Tjejfest. 

Vi l ko öppnar, när 
stänger de? 

Nya fester på G? 

Besök www.qx.se 
för aktuell 

information. 

Homo hela 
veckan 

MÅNDAG 
Side Track, Wallmar Yxkullsgatan 7, 08- 6411688, 18-24. Gaybar. 

BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdomscare 16.00-21.00. 
Bageriet, Bonden, Bondeg. l , 21.00-24.00. Janas DJ:ar på krogen. 

Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60. Bar för biv+ ho
mo-bisexuella män, 19-22. 

TISDAG 
Side Track, WollmarYxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 

Willis Krog, Olaus Magnus väg 13, T-Gullmarsplan, 18-23. Gaykväll. 
Märthas Cafe, Kocksg. 28, LNs lesbiska cafe öppet 18-21. 08-64186 16. 

BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60. Cafe for biv+ ho

mo-bisexuella män, 12-17. 

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

Side Track, Wallmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 
Junkyard, Birkagatan 10, 20-01. Gaybar i källaren. 

Klubb Häcktet, Romsgatan 82 , 19-01. Bar, öl och mat på en gaykväll, 
BarDJ Christer Braman. 

Substitute, Mariatorget l, 20-03, gayklubb för killar och tjejer. 
Senlorcafeet, Huset, Sveav. 57, 15.00. Cafe for äldre gaykillar. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 

Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-72019 60. Cafe för biV+ ho
mo-bisexuella män, 12-17, bar 18-22. 

TORSDAG 
Kransens Krog/BiBar, Nioörtsvägen 26, T-Midsommarkransen, 10-01. · 

Gaybar för söderortsfolket. 
Side Track, WollmarYxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 

Club Golden Ladies, RFSL-huset, Sveavägen 57-5!), HyUan, 17.00. Cafe 
för lesbiska och bisexuella kvinnor i mogen ålder. 

Morsans Krog, Romsgatan 180, 17-23. Pub med mysig stämning och ex
tra tjejvänligt ikväll. 

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

Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60. Cafe för biv+ ho
mo-bisexuella män, 12-17. 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hamsgatan 82, 19-01. Bar, öl och mat på en gay kväll, 

BarDJ Christer Braman. 
Propaganda, Mike's, Blekholmsterrassen 15 (Kungsbom vid Karlberg- · 

skanalen), 22-04. Gayklubb 
. Handväska, OslagBAR, Upplandsg. 7, 20-01. Uppmjukarklubb av Leif 

Dahl.stedt med house- och garagemusik som musikstil. 
soul, Kungsgatan 63, 20-04, mixad klubb med bästa soul-musiken. 

BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdomscare 16.00-21.00. 
Mixed Up Logic, Bonden, Bondegatan l, 21.00-24.00. Healing Effect med 

Kenneth S. på krogen. · 
Re:Orient Club, Kägelbanan, Mosabacke Torg, 21-03. Dansklubb med ori

entens musik i centrum. Mixat. 
Side Track, Wallmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 

SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18. 22-02,00. Barkväll på läderklubben. 
. Mera, Norrlandsg. 23, discobar med skön totalblandning av folk. Till 05. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60. Bar for hiv+ ho

mo-bisexuella män, 19-24. 

LÖRDAG 
Propaganda, Mike' s, Blekholmsterrassen 15 (Kungsbom vid Karlberg

skanalen), 22-04. Gayklubb. 
Pärlan, Dixie Queen, Strandvägen!Nybrokajen, kajplats 15, 21-03, nos-

talgotek med Pär Råling och Gerrie Ferguson. 1 

Mixed Up Logic, Bonden, Bondegatan l, 21.00-24.00. Healing Effect med: 
Kenneth S. på krogen. , 

· Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Ca- ; 
. vem Pubs källarlokaler under värdinnan Leonaras överinseende, 21-03 . . 
Mera, Norrlandsg. 23, discobar med skön totalblandning av folk. Till 05. 

Docklands, Finnboda Varv. Fester arrangeras allt som oftas i de legenda-
riska lokalema. Håll ögon öppna efter fl.yers. 

Side Track, Wallmar Yxkullsg. 7, 08-6441688, 18-01. Gaybar i ny regi. 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 22-02,00. Läderbögarnas egen klubb har dis

co. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se annons ror info om specialkvällar. 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, 08-720 19 60. Bar för biv+ ho

mo-bisexuella män, 19-24. 

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

Patricia, stadsgårdskajen 152,20-05,08-7430570, restaurang, baroch 
disco, 19-05. Suverän och billig mat. Läderbar i maskinrummet. 

Victoria, Kungsträdgården, tar upp gamla traditioner och satsar på gay 
och restaurangfolk! Personalpris i baren och Pär Råling som bar-DJ 
Fantasy Bar, Holger Bar, Norra Bantorget, 22-03. Fetischklubb med 

dresscode läder, svart, gummi etc. Entre 60 kr. 



l Q!1 :i il RAMBOGRABBS 

D avidAmberton med 
klubbgänget bakom Fla
mingo Club, tar över Cafe 

Opera på juldagen, 
En catwalk byggs upp där nå

gra gigantiska och lättklädda 
kroppsbyggare skall slåss om ut
rymmet med stans drugor - gissa 
vem som vinner!!! 

----------- -~----- ---
GAYGALAN 1998 - FREDAG 22 JANUARI 

D eadllnen för att rösta på vad som vad bäst under 1998 har nu gått ut. Närmare 500 röster har ; 

. kommit In till QX från er läsare och fredagen den 22 januari på Propaganda avslöjar vi vinnarna i 

de 14 kategorierna. Men redan nu kan ni läsa l annonsen för GayGalan vilka tre som nominerats i res- · 

pektive kategori. GayGalan kommet att arrangeras av Pier Bertolotto som ansvarade för den fantas- , 

tlska Miss EuroPride-tävllngen under EuroPrlde. Kändisar, uppträdanden, priser, glädje, tårar och ett 

fantastiskt party utlovas denna helafton. Så boka in denna galakväll redan nu l almanackan. 

BOTTLE& 
BLANDAD P1JBLIKGLASS 

Månadens öl: Flaska TII26:
Starköl 31:-, Pint 42:-

' 

Små & varma r iitter. 
Biljard. Black .J ack 

Storbilds T\' 

HORNSGATAN!36•TEL845610 

välko mm e n till kaos b a r 
o ch res ta ura ng i g a mla stan . 
(b o ka bord på 08-2 0 58 86) 

Musiken står ll Stefano och 
Stonebridge för tillsammans 
med bongotrummaren Philippe 
från Paris. De två Dj:arna spelar 
gudomlig house - så ä t rejält un
der julafton - ni kommer garante
rat få motion nog på Cafe Opera! 

Och det kommer delas ut gul- Hos oss bor du i trivsam miljö till låga priser 
liga Rambo-presenter till de som med närhet till dina Uteställ en. 
är snälla. 22-04 håller festen på. 

QX passar på att be klubb-
proffsetJonasAnderssonomur- Söder: Hornsgatan 66b Vasastan: Odengatan 38 
säkt för att han i en bildtext i för-
ranumretavQXblevkalladnågot Tel: 08-612 43 49 Fax: 08-612 45 01 
heltannat 1JX E-post: info@kimab.se 

Bitch Girl Club 

16/1 fvåroremiär) 30/1 
Ko~ings6org • Slussen 

För info 08-720 52 05 
Reserv.ffirev.åndringar 

Lördag den 1 9:e december på Dixie Oueen, Strandvägen/Nybrokajen -kajplats 15 - 21.00-03.00 
•• 

NOSTALGOTEKET AR TILLBAKA!! 
Med Pär Råling som kör älskade favoritlåtar 

•• o 

GALAPREMIAR! NYARSAFTON TRETTONHELGEN 
Välkomstdrink 

Lala - The Christmas Show 
En sparkande och glittrande julshow med 

gästartisterna Inga Tvivel. la Gunilla och två 
idabett sexiga dansare. Fartfyllt tempo och lolas 

egen version av.dopp i grytan ... 

Sylvestersupe 285:
inklusive bubbel & entre 

3-rätters middag 20.00-23.30 
Boka via Dixie Queen. 08-667 45 DO 

eller köp i entren när Pärlan är öppen! 

Icke superande 85:
inklusive bubbel. 

Trettondagsafton 
Hemlig gästartist 

Trettondagen 
70-tals kväll 

Priser för bästa dräkt. 
Komplett 70-talsklädsel = fri entre 

19112 Premiär • 25/12 Juldagen • 26/12 Annandag jul • 31/12 Nyårsafton • 2/1 lördag • 6/1 Trettondagsafton • 7/1 Trettondagen • 9/1 lördag 
. Därefter varje lördag • Medlemskort 100 kronor 
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25112 6ATE 4 
70 & 80-TALS MUSIK 

26112 JULSHOW 
SHOWEN STARrAR 0 .30 . KOM l TID! 

o 

NYARSBAL 
MED TRE RA TTERS MENY 

PRIS: 220 KR 
MIDDA6 20-23 015[0 23-03 

BIUETTER SÅUS TOM 19 DEC 

§od Ju( och §ott '1fytt ?fr! 
C L U B 

FYRAN 
BA R & D IS CO 

http://www.fyran.nu 

Råd, stöd & behandling 
- för dig som är homo-/blsexuell 

r f s l 
rådgivningen 

skåne 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 040-6119950 

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

bättre ska kunna skydda dig. 

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

vara anonym. 

På Hudklinikens STO-mottagning kan du dessutom 

kontrollera övriga sexuellt överförbara sjukdomar. 

Vi har både drop-in och tidsbeställning. 

Ring för information om tider etc. 

Välkommen! 

Hudkliniken 
STD-mottagningen, Ingång 45 

040 - 33 17 50 tidsbeställninglinfo 

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

Infektionskliniken 
Mottagningen, Ingång BO 

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

Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 

Universitetssjukhuset MAS 
i Malmö 

20 e QX JANUARI 1999 

MOBIL rPAN, Knabrost. 3, Cafe: ons-fre . 
}20-05, lör W-06, sön 20-04. Disco: 
ionsd-torsd. 23-05, fred.22cOS,Jör 
\22-06, sönd. 23-04. 

S K l N E 
KöPENHAMN 

iHardcore-, Skinderg./ Lille Kanni
~es St. Cafe 13.00, natklubb fran 
~midnatt torsd., fred och lörd. 
;CIImax, Tivoli J azzhouse, 
'Bernstorffsg. 3, fred. 24-06, 

l fl l ~ 1l111 UNGDOMSBLAD 

H 
omobravo heter en 32-si
dig gratisutdelad informa
tionstidning om unga bögar 

och lesbiska. Tidningen har en 
upplaga på 50 000 exemplar och 
delas ut i Danmark med stöd av 
LBL (danska RFSL) och Aids-
fond et. 

Tidningen är en del av danska 
forbundets 50-årsjubileum och har 
som syfte att ge unga homon iden
titet och underhållande informa
tion om homolivet. Grattis till 
lyckad satsning! IJX 

JULAFTON 
Indigo, Monbijoug. 15·, 21-24. Jul
aftonspub. 

JULDAGEN 
X-Mas Day Party, Indigo, Monbij
oug. 15, 22-02. Dj Mica. 
Gate 4, 4:an, Snapperupsg. 4. 70-
80-talsmusik. 

ANNANDAGJUL 
Fyran, Snapperupsg. 4, 23-03. Per-

Copenhagen (city) 
Stay-Gay 

4bm hvar dag hele året 
ZD timer In UDD til GIGG 
Studiestrlllll U l iii llblllhavn 

sonalens julshow 
Monbijou 40 Carat, Indigo, 22-02, 
Dansvänliga låtar med Dj PG och 
Carina. 

NYÅRSAFTON 
Fyran, Snapperupsg. 4, 23-03. Ny
årsbal med tre rätters middag. 
Indigo, Monbijoug. 15, 22-03 
(eventuellt 04). Nyårsfest med Dj 
Mi ca. 

FREDAG1 
Indigo, Monbijoug. 15, Night Club 
Indigo med Dj Magnus F, öppet 
22-02 

LÖRDAG2 
Tjejfest, Indigo, Monbijoug. 15, 
22-02. Dj QueenAnnie och Prin
cess Sophie spelar. 

LÖRDAG9 
SLM, Barlastgatan 3, insläpp 22-
01. Julgransplundring. 

LÖRDAG 16 
SLM, Barlastg. 3, insläpp 22-01. 
Tema Hanky Code Party. 

LÖRDAG 3D 
SLM, barlastg. 3, insläpp 22-01. 
Tema Military Night. 

Senaste 
partyinformationen 

www.qx.se 

; ouseklubb. 
f1ub Aquapuuy, ordnar fester då 
och då. http://www.geocities. . 
,com/WestHollywood/2486. · 

$ebastlan, Hyskenst. 10, 12-02. 
·eoxx, Vestre Voldg. 10. Ny bar. 
.12-02 
iCosy Bar, Studiest. 24, vardagar 
23-06, fre-lör 23-08. 
1Biue Note, Studiestr. 31, lör/sön 
;05.00. 
Size, Vimmelskaftet 41f, 
ftorsd. 20-02, fre-lör 20-05. 
,Amigo Bar, Schf<lnbergsg. 4, 22-? 
!Man's Bar, Teglegårdsst. 3, öppet · 
1!5-02. Män. .. 
!Babooshka, Turensensg. 6, sön
;ons 16-01, tors-lör 16-02. Kvilmnr. 1 

Never Mind, N. Voldg. 2, 22-06. 
•CentraJhjlfrnet, Kattesundet 18, 
öppet 11-01. Lör och sön 05-10 & 
15-01. Herrar. 
Masken, Studiest. 33, 14-02. 
!Can CanjWhy Not, Lavende1stJ 
Mikkel Bryggers G. Öppet 14-02 . . 
1Soho Kitchen, Sankt Peders 
' Str~ede 34, 33 93 99 04, american 
fbar & restaurant. 

' ;SAUNOR 
Amigo, Studiest. 31, 12.00-08.00. 
Body Bio, Kingosg. 7, öppet 12-01. 
·Loke, videoklubb, NI'Jrre S!fgade 
23, 15-01. 

Homo Hela Veckan 
MÅNDAG 

Empire Cafe 13-20. Pålsg. l, HBG. 

TISDAG 
G-bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, miXad bar till 01. 

Empire Cafe 13-20. Pälsg. l, HBG. 

ONSDAG 
Indigo Pub 21-01. M{)nbijoug. 15, Mö. 

G-bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, mixad bar till 01. 
EmpireCafe 13~20. Pålsg.1, HBG. 

TORSDAG 
Empire Caf6 13-20. Pålsg. l, HBG. 

&bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, till 01. 

FREDAG 
Empire Cafe 13-20, Pälsg.1, HBG. Pub 22-02 

Indigo Disco 22-02. Monbijoug. 15, Mö. Gratis entre for medlemmar. 
G-Bar, Gustav Adolfs Torg, Mö, mixad discobar till 03.00. 

; Ad.elgatan Restaurang och Bar, Adelgatan 4, mixad nattklubb i nyr~no- ; 
: verade lokaler. 21-03. 

Etage, stortorget 6, 22-05, mest mixade klubben i stan. 
Slagtbuset, Jörgen Kocksgatan 7, 22-05. Ungt dansvänligt, lätt mixat. ~ 

LÖRDAG 
4:an Disco 22-03. Snapperupsg. 4, Mö. M0-23 03 11. Disco 22-03 

SLM, Barlastgatan 3, Limhamn. Dörr öppen 22-0L Info: 070-7171530. 
Empire Dancefl.oor disco 23-03, jämna veckor. Pälsg. l, HBG. 

G-bar, Gustav Adol.fS Torg, mixad discobar till 03.00 
;Indigo, Monbijougatan 15, Mö. 040-611 99 62. Temakväll eller puba varje: 

lördag. För specialarrangemang se kalendariet. · 
Adelgatan Restaurang och Bar, Adelgatan 4, mixad nattklubb i nyreno

verade lokaler. 21-03. 
Etage, Stortorget 6, 22-05, mest mixade klubben i stan. 

Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7, 22-05. Ungt dansvänligt, lätt mixat. 

SÖNDAG 
&bar, Gustav Adolfs Torg, mixad discobar. Gay varannan söndag. 

Empire jämna veckor Cafe Q-pido for ungdomar, 16-20, Pålsg. l, HBG. 
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MOBIL 
GöTEBORG 

Klubb & Klubb 
Knappt slår Nemo igen så är 

Patrik Flodin i farten 
igen. Tidigare i höst öppna

de han onsdagsklubben Tramp, 
som i annonsen på baksidan av 
detta nummer av QX kallas "the 
seeond best disco in town". 

Tramp var först med att i stor 
skala introdu
cera dennya 
disca-vågen i 
Göteborg. 

AttTramp 
gör reklam för 
sig som "Second Best" handlarna
turligtvis dels om attityd och dels 
om att det på lördagarna numera 
finns klubben Fobi. Patrik Flodin
ska koncept placerade i den fem
öppna klubben Dejavös lokaler 
vid Götaplatsen. Medan onsdag
sklubben huvudsakligen satsar på 
disco av klassiskt snitt, kommer 
Fobi bli en house-klubb. 

Premiären blev en megasb.cce 
- lokalen var fullpackad och bland 
gästerna syntes Tomas Ledin, 
Lisa Nilsson och flera av After
darkarna. 

DJ för kvällen var Mats, som 
tidigare märkts bland annat hos 
RFSL på deras 80-talsfester. 

Utanför DejavU. hade man satt 
upp en ljusshow som lös up hela 
Konstmuseet. Ingen på Avenyn 
kunde undgå premiärljuset! 

Fobi har öppet varje lördag 
mellan 21-05. Fri entre fram till 
midnatt och därefter 30 kronor! 
Efter 03.00 är det gratis igen. 

Tramp får i ja
nuari besök av 
discogruppen 
Baccaraoch 
senare i vår 
kommer Bo

ney M - tala om kul satsningar! 
Göteborg böljar blomma upp 

igen efter sorgebeskedet om att 
Nemola ner. 

Wank fortsätter dessutom sis
ta söndagen i månaden. Närmast 
är det den 27 december då Dj Se
rotina från London kommer över. 
Wank håller till på Park Lane. 

På Touch fortsätter det som 
vanligt fram till flytten i februari. 
Se till att besöka Esperantoplat
sen innan det är för sent! Missa 
inte heller tjejklubben Leehes jul
fest den 25/12 och Fetish People 
Partys nyårsfest. Bägge förlagda 
till Grands festvåning. 

Homo Hela 
Veckan 

MÅNDAG 
Cafe HeOman, Esperantopl. 7, 

Ungdomscafe 19-22. 
Gretas, Drottningg. 35 16-01. 

Positiva Gruppen, Nordhemsg. 
50, alla dagar (ej sqnd.) 11-15. 

TISDAG 
Gretas, 16-01. Cafe och bar. 

ONSDAG 
Tramp, XLNT, Vasagatan 43, 22-
04. Discoklubb i Patrik Flodins 

regi. 
Gretas, 16-01. Cafe och bar. Gays

tudentema möts 19-21. 
Touch, Esperantopl. 7, Pub 21-01. 
Gaystudentema, träffas 19-21 på 

Gretas. 

TORSDAG 
Gretaa, 16..01. Cafe och bar. 

FREDAG 
Gretas, 16-02. Cafe och bar. 

Touch, Disco 21-02. 
Park Lane, Avenyn 36-38, Mixad 
klubb öppet till 05, efter Nemo. 

LÖRDAG 
Gretas, Drottningg. 35, 12-02 

Touch, Disco 21-02. 
Park Lane, till 05- efter Nemo. 

SÖNDAG 
Gretas, Drottningg. 35 18-01. 

Cafe Hellman, cafe för alla 19-22. 
Park Lane, till 05. Sista söndagen 

i månaden klubben Wanker. 

Per Sackllm, Håkan Mayer och Denish Nayar i Per Jonssons verk Schakt. 

I1JJ ~bi PER JONSSON DAN CE COMPANY 
D et blir en dansintensiv månad på GöteborgsOperan i januari. Per Jonsson Dance 

Company gästspelar den 15 och 16 januari för att dansa de två verken "Schakt~ 

och "Rivers of Mercury". "Schakt" var Per Jonssons genombrott och "Rivers of Mer

cury" den sista han gjorde innan sin död i december. Missa inte denna chans att se 

två av vår samtids mest kraftfulla dansverk! 

Den femte januari kan du dansa ut julen på GöteborgsOperan. Det blir en tretton· 

dagsbal där Håkan hHagegård agerar såväl solist som konferencier. Dirgent för denna 

afton i wienervalsens tecken är Siegfried Köhler. Medverkande orkestrar är Göteborg

sOperans Orkester, Göteborgs Winervalsorkester och GO Ball Room Orchestra. 

Den 22 januari dansas tre nya dansverk till musik av Stravinskij. Ulf Gadds "Vårof· 

fer", lrene Hultmans "Eidfågel" och Brian Macdonalds "Petrusjka". IJX 

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

Till gayhälsan kan du komma om du 
vill samtala eller fråga om säkrare 
sex eller undersöka om du är smittad 
av någon könssjukdom. 

Du är alltid anonym om du vill det, 
men säkerheten för dina prover ökar 
om vi får se din legitimation. 

Vi som arbetar här är 
homokompetenta och 
kunniga 

Telefon: 031-342 3442 Mån 17-19 
Gayhälsan Hudkliniken, 
Sahlgrenska Sjukhuset 
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Du är inte ensam om din oro. Idag är herpes Sveriges 
vanligaste sexuellt överförbara sjukdom. 113 av befolkningen 

är smittad med det virus som vanligen ger genital herpes. 
Upp till 80% bär på det herpesvirus som ger munsår. 

För patienter med uppblossande herpesinfektion kan 
ett läkarbesök göra det lättare att leva med sjukdomen. 

Det är viktigt att du får klar information om 
hur herpes smittar och om vilka möjligheter som finns 

att hindra återkommande herpesutbrott. 

DET GÅR ATT LEVA ETT NORMALT LIV MED HERPES. 

G laxoWel/come 
Box 263, 431 23 Mölndal 
www.glaxowellcome.sc 

Frågor om herpes? Ring Herpeslinjen dygnet runt: 020-650 660. 

Rådgivning och HIV-test. 

Anonymt, gratis, 
ingen tidsbeställning 

SURBRUNNSGATAN 64 
T-bana Odenplan 

Mottagningen är öppen: 

Måndag- Torsdag 13.00-20.00 

08-720 55 58 

PH-~ 
Stöd och rådgivning 
för homo- och bise:xuella mån, 
främst med hiv-problematik 

samt deras närstående. 

Kostnadsfria samtal, 
både individuellt och i par. 

08-616 55 00 
Wo!Imar Y><kullsgatan =5 3 tr 

RYGGCENTRUM 
. . :Leg Sjukgymnast .. 
s'i? Sven Zakrissbn · 

A k u p u n k "tu r 
c Ma n.ipu la t i o n 

k(assage .. .. 
Mottagning ·utan remiss. 

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

Telefon: 08-649 81 40 
. ryggcCillmm. zokn'ssou®slockltolm~.maU. telia. colfl 

Har du frågor 
on1 hiv? 

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

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

Det finns inga dumma frågor. 
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•• 
MER AN BARARLM91 

När nu "Fucking Åmål" har setts av mer än 400 000 biobesökare 
så har både filmmusik och filmmanus släppts på marknaden. 

Soundtracket är en schizofren historia med dels lättviktig tonårsdisco 
och dels tyngre spår med grupper som Broder Daniel och Souls. 

Det är svårt att tänka sig att någon kan känna sig helt nöjd med den 
kombinationen. Varvat med låtarna finns tio replikskiften från filmen, 
till exempel" Jag vill knarka"," Jävla lebb!" och " ... vi ska gå och knulla!" 

Men även om ljudklippen är kul så är några av dem faktiskt · 
bara några sekunder långa. 

Mer repliker får man om man köper bokutgåvan av filmens manus som 
finns att köpa för en hundralapp. Tack vare att dialogen är så välskriven 

så fungerar den faktiskt i bokform. Man läser, skrattar och scenerna 
från filmen spelas upp inuti huvudet. En bra ersättning i väntan på 

videopremiären! Lite bonus får man också- Agrres och Elins klassfoton, 
receptet på hur man blandar samman en trovärdig spya- och hur O 'boy

slutet egentligen kom till. Bäst är brevet från en tacksam flata: 
"Om man vill ha med en tjej hem så frågar man inte om hon vill följa med 

på en kopp te utan om hon vill följa med hem på en kopp eller ett glas 
O 'boy. Jag har själv raggat upp en tjej på det sättet. Det gick jättebra!" 

-Roger Wilson 

11!11 TRETTONDAGSAFTON 
Sveriges fulaste transor? 

Den 5/1 kan vi i alla fall 

se Johan Ulveson och Cia· 

es Malmberg i kjolstyg när 

SVT Drama visar sin upp

sättning av Shakespeares 

klassiska genderbender

pjäs Trettondags-afton. l 

äkta shakespeare-anda 

spelas nämligen alla roi· 

ler av manliga skådespe

lare. 
SVT2 5/ 1 20.00 

l1~IIU1) UTE ELLER INTE 
l januari har "Ute eller 

inte" videopremiär ·en 

komedi om komma ut· 

våndor. En man blir outad 

samma vecka som han 

ska gifta sig • med en 

kvinna. Han måste bevisa 

för henne (och sig själv) 

att han verkligen är 

straight. "Ute eller inte" 

gick på bio i höstas. 

J( E V I ~ K t l N Il 

(j)$) j)@~ 
'".Dcth.Hr.lfr en 

f;~nLUtM.troli~ 

kunlcl1i-

-.Kevion, 
~U\l!rdni 

.bu,·udruUt'nl"" 
t'$-· 

lli!UI OM LEILA K 
IJX IJX IJX IJX 
Fuck you, fuck you very much 
Utmärkt svensk dokumentär som 
lyckas ge en annan bild av Leila K 
än den man fått genom kvällstid
ningar och förvirrade tv-intervju
er. Här får vi reda hur det egentli
gen var med Leilas kissande på 
golvet på Grammisgalan. Och vad 
Dilba svarar när man säger till 
henne att hon är tragisk. Och hur 
en intervju med Aftonbladet 
egentligen går till. 
I "Fuck you, fuck you very much" 
får man se en annan sida av det 
där som brukar kallas Nöjes-Sve
rige och hur man blir behandlad 
om man vägrar vara klädsamt 
tacksam över sina framgångar. 

Visas som gratisfilm på Zita i 
Stockholm under december och på 

SVTl den 201 l . 

lli!UI STUDIO 54 
IJXIJX IJX 
54 
För 20 år sedan var New York
klubben Studio 54 hemvist för det 
vackra folket. Nu har det blivit 
dags att göra film av detta cen
trum för det sena 70-talets sexuel
la frigörelse, discomusik och fram
gångsdrömmar. 
I korta ögonblick lyckas man fak
tiskt med att skapa den där dröm
lika klubbkänslan som man vill 
förmedla- men filmen lider av att 
man vill berätta allt samtidigt. 
Dels om en ung mans väg från 
småstad till New Yorks jet-set, 
dels historien om klubbens ägare 
Steve Rubell och utöver detta för
söker man få plats med några dis
conummer också. Och hur gay 
Studio 54 var får man knappast 
veta - den redan omskrivna kys
sen mellan huvudrollsinnehava
ren Ryan Phillippe och en annan 
kille hamnade till exempel på 
klipprumsgolvet istället för i fil
men. 

lli!UI MYCKET PITT 
IJXIJX 
Möt Joe Black 
Döden tar över en människas 
kropp för att lära sig mer om livet 
på jorden. Eftersom det råkade va
ra Brad Pitts kropp så blir Döden 
snart inblandad i en kärlekshisto
ria med dottern till den man han 
ska föra med sig från jordelivet. 
Komplikationer - visst! Men inte 
tillräckligt intressanta för att hål
la uppe intresset i TRE timmar för 
en makligt berättad och urvattnad 
film. Inte ens för den mest fanatis
ke Brad Pitt-beundraren. 



VÄNINNOR 
STOCKHOLM 
Snart 35-årig, tjejig tjej från Gbg 
söker dig romantiska, snälla, ärliga 
kvinna som inte är stammis på 
gayklubbar. "Love ya' Real". 
9901-101 

Kvinna, 34, Stockholm längtar efter 
nära vänner att umgås opretentiöst 
med. jag är sensitiv, lyhörd, öppen, 
pratsugen, nyseparerad akademiker. 
Du är dig själv. 
9901-102 

Jag är en 26-årig rnalmötjej, glad, 
öppen, sprallig, ärlig. Mina intressen: 
spinning, jumping, naturen, djur. 
vandring, aikido, gå ut ibland och ta 
en el. Jag söker på detta sätt lära 
känna nya tjejkompisar. 
9901-103 

GBGIBOHUSLÄN 
Lesbisk tjej söker nya vänner och 
kvinnan i mitt liv. Är du lesbisk, ärlig, 
seriös och över 25 år? Har du humor, 
allvar, djup och spontanitet? 
Intresserad av olika kulturer, 
utveckling, och diskussioner? Gillar du 
god mat och utflykter? Nyfiken? Svara 
så får du veta mer. Kram. 
9901-104 

FÖRÄLDRASKAP 
VÄSTSVERIGEIHELA LANDET 
Hej alla trevlige tjejer. Jag har en 
väldig längtan efter barn, och har ju 
du också·: Jag är en kille på 
västkusten, 35 år med välordnade 
förhållanden. Jag lever singelliv och 
det hoppas jag att du också gör. Är du 
mellan 25 o 35 år. ja vad tvekar du på. 
Skriv några rader och berätta om dig 
själv så kanske vi kan träffas över en 
bit mat någon kväll och prata lite. 
9901-201 

BOSTAD 

Bostad sökes i Stockhalm for 
inflyttning i dec/jan, l.a med kök, tvätt
och duschmöjligheter, även en tvåa om 
hyran är billig. Centralt eller nära 
universitetet. Kabeltv m.m. naturligtvis. 
9901-401 

BOSTADSLÖS? 
Om personkemin stämmer kan du få 
hyra ett bra rum hos ensamstående 
kille i Stockholms innerstad efter 
990215. Skriv några rader- tjej eller 
kille. 
9901-402 

ÖVRIGT 

THE NAKED TRUTH 
Not big or elegant, but cosy and 
intimare and decently non-textile is the 
Storkyrkobadet in the Old Town. Open 
for guys Tuesdays and Fridays, for 
gals Thursdays. Time: 5pm-8.30pm. 
See ya'. 
9901-601 

KÖRLEDARE 
Stockholms gaykör söker inför våren 
ny dirigent. Hoppas att detta kan 
hjälpa till att hitta en ny dymanisk 
körledare till oss och tack på förhand. 
9901-602 

DAAIBASKETSPELARE 
Lambda J F vill starta ett dambasketlag 
och söker damspelare. Träningstid 

finns under våren på onsdagar 19.30-
21.00. Träningarna handlar mest om 
att spela, så du bör ha tränat/spelat 
basket i några år. Nästa höst kan vi få 
möjlighet att spela i en motionsserie 
om vi får ihop tillräckligt många 
intresserade. 
9901-603 

EFTERLYSNING 
Killar och par i Hässleholm. jag är en 
kille som bor i Hässleholmstrakten 
sedan fyra år. Är ensam o övergiven. 
Gärna foto . 
9901-604 

VANNER 
Är du ledsen och besviken och söker 
på nytt med en äldre kille som partner 
med trygghet och kärleksfullhet? Är du 
en yngre eller äldre kille som söker en 
äldre kille som partner och har tröttnat 
på oseriösa, omogna män på 
gayklubbar och krogar och hoppas nu 
kunna få kontakt med varm o mjuk 
kille mellan 25 o 60, gärna invandrare, 
intressant man brevvägen. Jag är lugn 
och snäll och ser bra ut enligt andra, 
kort hår och mustasch, 531170160, 
inredningsarkitekt. Intressen är att rita 
och måla, inredning, kärlekens mystik, 
natur. teater, litteratur (New Age, djur
har två hundar och fyra katter), resor 
och god mat med gott vin och med 
vackert levande ljus och vacker, mysig 
musik. (Mysig och mystik). Skriv till 
om du är intressant och du vet var jag 
finns på västsverige. Hör av dig snart. 
Hej! 
9901-01 

STOCKHOLM 
22-årig kille, 183177, blond, 
studerande. lntr: sport, krogen, gym, 
vänskap. Söker: 25-40, sportig, aktiv, 
schysst man som gillar att ha kul både 
i och utanfor sängen. Så grabba 
pennan o skriv. 
9901-02 

SKÅNE 
35-årig, ung kille söker 
vänner/älskare. Mitt utseende till min 
fördel. Mina intressen är många. Helst 
fotpsvar. Seriöst. 
9901-03 

Sl HÄR ANNONSERAR DU l QX: 
Fyll i annonstexten på kupongen in
till. Prenumeranter på QX annonserar 
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. 

Sl 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 hömet där vi klistrar frimärket 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken for 2 x det nuvarande por
tot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBS-TVÅ PORTON PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med dina 
svar och lösa frimärken till: Q X, Box 
17 218, 104 62 Stockholm. 
Vi iörmedelar svar fyra månader 
efter publiceringsmånad. 

STOCKHOLM 
Söker du en maskulin, äldre mans 
omtanke, värme och vänskap där du 
får uppleva njumingsfulla stunder? Ja, 
då är der ime helt fel att du, unge man 
hör av dig. Hos mig finner du tryggher 
och pålitlighet. 
9901-04 

38-årig man skulle gärna vilja träffa 
andra musikaliska vänner från denna 
planet, speciellt människor från andra 
kulturer. 
9901-05 

HELALANDET 
Thailändsk el annan asiatisk kille 
sökes i hela lander av svensk man, 
30+. Din ålder c.a 18-35 år. Jag bor i 
södra Sverige. 
9901-06 

BONDGRABB 
341186184, mörk o glad söker grabb 
som har ett stort intresse av djur, natur 
och jordbruk. Du bör vara mellan 25 o 
45 år. 
9901-07 

MALMÖ 
Kille, 29 år söker trevliga killar for 
vänskap ev. mer. Mina intr.: pubrunda, 
mysiga hemmakvällar, god mat o vin 
samt lite tokigheter då o då. Är 172163, 
mellanblond, blå ögon. Svara gärna 
med foto, ej krav. Skriv så ses vi. 
9901-08 

Söker en kille som tar dagen som den 
kommer, gillar resor. film, musik. 
Gillar att festa ibland, men även relaxa 
hemrna någon kväll. Du ska vara 15 år 
och uppåt, helst ej över35. Jag är 20 
år, blond och J 89 lång. Du ska vara 
maskulin och se bra ut. 
9901-09 

STOCKHOLM 
Var finns du som vill dela tankar, 
drömmar. skratt och gråt, vardag, fest 
och kanske livet med en 29-årig kille 
från Stockholm? Söker dig kille, 25-32 
som vet vem du är och var du står, och 
som är maskulin, ärlig och seriös. Ta 
chansen, livet börjar nu. 
9901-10 

Gay kille i Stockholm söker fiirgad, 
maskulin kille. Passande ålder, 45-55 
år. Boende i huvudstaden. Jag är kåt 
och rullstolsbunden, 5 J år. 
9901-11 

Russin, 37 söker gyllenslät lussebulie i 
Västnorrland. Vi "degar" tillsammans 
eller hittar gemensamma intressen. Vi 
idkar mjuksex och lever ett harmoniskt 
och lugnt liv. Vi är rika på värme & 
ömhet och naturligtvis är vi glada, 
friska & seriösa. Hör av dig för du 

A DCONET DATA AB 
AIIMINIS'TUTitJN. ~wt5ULTINII & fiTWtnf/( TfCHNtJLH'I 

Er systemleverantör in i 2000-talet! 

Pyramid Ekonomisystem, Kontek Lönesystem, Trave! 
Reseräkningar, nätverk, kommunikation och Internet 

Tel: 08-732 46 10 Fax : 08-732 49 10 
www.adconet.se, info@ adconet.se 

MÄN SOM HAR SEX MED MÄN 

VILL DU HA FULLSTÄNDIG undersökning 

av andra sexuellt överförbara sjukdomar- ring och 

beställ tid. Våra öppettider är tisdag, onsdag och torsdag 

17.00- 20.30. På tisdagar och torsdagar har du möjlighet 

att träffa kurator. Har du frågor om HIV och andra 

sexuellt överförbara sjukdomar är våra telefontider 

Må- To 07.00- o8 .oo, o8 .30- 20.30. 

VE AN 
Södersjukhuset. Hiss 3, Plan 5· Telefon: 08-616 25 oo 

r------------------------------------, 
l Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. 

: O Vänner O Över gränser O Säljer O Organisationer 

l O Väninnor O Arbete O Köper O Meddelanden 
l 
1 O Bi O Bostad O Bytes O Övrigt 
Text: 

1Namn: 

l Adress: 

:Postadress: 

Sänd annonst exten 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. 

L------------------------------------~ 
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finns ju här. Kram från Västernorrland. 
9901-12 

STHLM/HELA LANDET 
Söker välutr. manikille för sexträffa l: 
Jag är hi v+, 38 år, fördelaktigt yttre, 
samt passiv. 
9901-13 

MELLANSVERIGE 
Har du tröttnat på tillfälliga träffar? 
Söker du ett förhållande? Der gör jag 
också. Jag är i medelåldern, lång, 
manlig, levnadsglad. Gillar det mesta. 
Längtar efter en charmig kille som 
söker en aktiv, besrämd kille för 
vänskap och sex. Hänger du på? Bra! 
Hör av dig. Svar garanteras. Kram. 
9901-14 

39-årig, lång, smal, seriös 
invandrarkille söker en yngre grabb 
för sex, vänskap, m. m. 
9901-15 

Hi v+ kille, 35 söker aktiv kille/killar 
för träffar el kanske förhållande. Är 
du/ni välutr. , skriv. Gärna invandrare. 
9901-16 

FOTFETISCHJST 
AII slicka och njuta av en snygg killes 
fötter. Drömmer och fantiserar, en ung 
man i göteborgsområdet. Jag är mörk 
och ser mycket bra ut. Ej så erfaren. 
Du är upp till35. Gärna foto. 
Diskretion. 
9901-17 

ANNONSSÄLJARE SÖKES · 
Vi har det senaste året ökat annonsforsäljningen till tidningen 
QX med 35%. Vi har ökat vår upplaga till 30 000 och har stärkt 
vårt varumärke gentemot nya grupper annonsköpare. 
Dessutom utvecklar vi nu flera nya mediaprojekt 
Den ökade forsäljningen medfor fler arbetsuppgifter och vi söker 
fler annonssäljare. 

Kvalifikationer: Vi sökermän eller kvinnor i åldern 20-40 år. Vi 
ser helst att du har erfarenhet av annonsforsäljning. Du måste 
även kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att du är kreativ 
och serviceinriktad i dina kontakter med kunder. 

Lönen består dels av en fast grundlön och sedan provision. Ange 
eventuella löneanspråk i ansökan. 

Sänd din ansökan med C. V. snarast till 
QX!Polcop AB, "Annonssäljare", Box 17 218, 104 ~2 Stockholm. 
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GÖTEBORG 
Jag söker en mycket välutr. kille/man 
med stor aptit på sex. Jag är lång, 
smal, välutr. , ser bra ur och är kåt. Din 
nationalirer spelar ingen roll. J 00% 
diskr. Du kommer inte a// ångra dig. 
9901-18 

Ung, snygg, smal kille i Srockholm som 
tänder på art ge killar och män 
massage. Ni som rycker att det verkar 
häftigt eller vill göra andra saker· 
svara nu. 
9901-19 

ÖVER GRÄNSER 

POLEN 
Polish guy, 401175177, nice, slender, 
intelligent and romantic seeks friends. 
Love trave/ting, music, cooking. Will 
rep/y every serious lerter with phoro. 
Write in English, German or Polish. 
9901-301 

TYSKLAND 
Young, Easteuropean, intelligent, 

Söker dig äldre storvuxne aktive 
man som vill raka en 25årig kille. 
Tycker också om gammaldags 
uppfostran, känner mig ibland som 
en liten pojke. Hör av dig! 
KOD: 3039 

Hej, Johan 48 år, bor i Stockholm 
innerstad. Önskar träffa en man i 
min ålder eller yngre for diskreta 
och kåta träffar. 
KOD: 6639 

Hej, jag är en blond smal 22årig 
student i Stockholm. Jag vill ha dig 
med stora väl svarvade muskler jag 
kan dyrka. Du är mellan 20-40 år, 
dominant och omtänksam. Jag är 
oerfaren men du ger mig en debut 
som jag aldrig glömmer. Ring och 
berätta vad du kan erbjuda! 
KOD: 9275 

Hej, jag är en 20årig kille från 
Småland som söker en kille under 
35 for trevliga kvällar och mysiga 
stunder. J ag är l. 78 i ån g, väger 68 
kilo och ser hyfsat bra ut. Hör gärna 
av er så får vi se vad vi kan hitta på 

romantic wir h brown hair and eyes . 
seeks a tntefriend up to 35 y.o. 
9901-302 

RYSSLAND 
Moscow guy, 331174/67, handsame 
wirh dark /wir and eyes seeks a real 
friendfor serious 
relationship/marriage. J am nor imo 
smoking and drugs. Please rep/y wirh 
photo. 
9901-303 

TYSKLAND 
STUDENT FROM BERLIN, 25, cute 
and open-minded, is Zooking for young 
(photo, please) penpalsfrom 
Scandinavia. J am Zooking forward to 
your le/ler. .. 
9901-304 

SÄLJES 
Gayfilmer säljes till resonabla priser. 
De varierar från 75 · 175 kr beroende 
på längd, omslag, m. m. Vill du köpa 
alla eller några ensraka? Obs! 
Portokostnader tillkommer. Aven 

KOD: 6932 

Hej, jag är en äldre kille och jag 
söker en yngre, gärna för ett pappa
son-förhållande. Jag är ganska 
aktiv, bestämd och manlig. Jag bor 
norr om Stockholm, är lång, mörk 
och smal. Jag gillar det mesta här i 
livet. Jag är ungdomlig och diskret. 
Hör av dig med telefonnummer så 
ringer jag upp dig. Vi hörs! 
KOD: 3824 

Jag är en dominant 45årig kraftig 
stockholmskille och jag söker en hs 
eller bs kille, svensk eller utländsk, 
för träffar och ställer upp på det 
mesta. Hör av er! 
KOD: 8410 

Vilsen, olydig, smärt yngling som 
behöver formas och uppfostras med 
gammaldags metoder sökes av 
sträng medelålders lärare från 
Stockholm, som vill ge dig det du 
behöver. 
KOD: 7273 

Audio Voice Swe<len AB, Box 916, 114 69 Stockholm, 

gaytidningar från i år för 55 kr/st. 
9901-501 

Signarad färglito, J 00x70 av East 
Village-konstnären "Jean Gerner 
Masturbating in Moneterey Prison" 
säljes för J 700 kr. 
9901-502 

ÖVRIGT 
l flickskolan hos en sträng dam måste 
jag gå. Frun är trevlig, seriös, 
fantasifull, trygg, dominant och 
uppskarrar en pigas tjänsrer. Jag är 
trevlig, seriös, fräsch, undergiven, 
lärvillig, tålig, i behov av enfasr hand 
och öppenför mycket. Har viss 
erfarenhet som hembiträde hos damer. 
Skriv till hemmatransan Lotta. 
9901-701 

H s kille söker kontakt med andra som 
är intresserade av nakenfora och 
fotografering inne o ute. Låt oss byta 
foto. jag har en mycketsror samling 
med vill gärna utöka den. Välkomna 
med svar, ävenfrån övriga Norden och 
Baltikum. 
9901-702 

VIDEOSHOPEN 
heslik v!Jr 

INTERNETBUTIK 
www. videoshopen.nu 

VI HAR AVEN STOR 
SORTERING AV GAYFILM 

I VÅR BUTIK FÖR 
UTHYRNING-VISNING 

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

10.00-23.00 Sön 12.00-23.00 

"l 
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NYTORGSGATAN 21 
T-BANA MEDBORGARPLATSEN SÖDER 

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

TELEFON 08-643 79 50 

MULTIVI DECKABINER 
60:- DYGNET RUNT 

Navn: 
·····························-····-·-·········-·- -------------

Ad res se: 

Poststed; 

at an 
Sunday to Tuesday 12 am. to 12 pm. 

Wednesday to Saturday 1 ~ am. to 6 am 
Urklippt annons= 30% per entre 

' 

CHRIS' FILMS 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DKR 98.-

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

ENGELSBORGVEJ l , l 
DK - 2800 LYNGBY DANMARK 

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

me_ o_esr a man can ~r 

IJgiJJUJMl T6 
MIXED 

NONSTOP 
Nice Cruising and real cozy 
sneaking between mixed 
rooms and cabins. 

CUM AND GET !T!!!!! 
Open 10.00-06.00 

••• yo oU! 
Berlin 76 l Svensk video 
Luntmakargatan 76 
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Vilken samlingsplatta passar dig? 
Skivdiskarna fullständigt drunknar i samlingsplattor vid den här tiden på. året. 

Och vi köper och köper. Nu lagom till jul har ett tiotal nya samlingar släppts. 
Vi har lyssnat igenom åtta av dem för att du ska veta vilken som passar dig bäst. 

Av Anders Öhrman 

,_ 

VAD HETER DEN? 
ÄR DET ENKEL ELLER 

Absolute '98. Thfl Best of ·es. Most wanted 1998. Best of 1998. Absolut~ Music 29. Most Wanted Love. DUBBEL-CD? 
Dubbel-CD. Dubbel-CD. E*'kei•CP. Dubbel-CD. 

V.AD ÄR DET FÖR TYP De bästa låtarna från ·9s. De bästa låtarna från ·ss. De senaste hitsen. En samling med gamla 

AV SAMLING? Enligt Absolut&-ginget sJälval Enligt Most wanted-gänget själva! och nya lugna låtar. -- ------
KORT BESKRIVNING? rnkla, breda och kända hltsl största hitsen, flest listettor, 

Allt från fracks, ~TV och MTV. 
Gammalt och nytt i en enda röra. 

många klubbhits. Vissa vill man aldrig mer höra! 

VILKA AV LÅTARNA 
Hatalie lmbruglla, "Torn" 

All Saints "Never ever" Billie Myers "Kiss the rain" 
Anouk "Nobody' s wlfe" Garbage "Special" 

GILLAR FLATORNA? (larbage "Pu!fl lt" Hanson "l willcome to you" 
Lenny Kravltz "l betong to you" 

Maria McKee "Show me heaven" 

Bell BOOk & Candie "Resc:ue 
The Cardigans "My favourite game" Joan Osborne "One of us" 

Celine Dion "lmmortality" Cher "Belleve" Celine Dion "My heart will go on" 
VILKA AV LÅTARNA Nanne "Avundsjuk" Drömhus "Vill ha dig" Stardust "Music sounds Aqua "Turn back time" 
GILLAR BÖGARNA? The Tamperer feat Map "Feellt" Jennifer Paige "Crush" better with you" Nick Cave & Kylie Minogue 

Graat "You got (wh4rt l want) Graaf •Y041 got (what l want) "Where the wild roses grow" 

VILKA LA ~R ÄR Dr Bombay "Calcutta" 
Uno Art Garfunkel "Dreamland" Magnus Uggla "Pom.Pom" "VVll du leva med mtg" 

FRUKTANSVÄ T HETERO? Jumper "Va\ran hemlighet" Markoolio "Sommar och sol" Kask "Golden Heart" 
Bruce Springsteen "The River" 

NÄR SKA J 9 SPELA På nyårsfesten mfld drugor, På heterofesten - både discobögen När du gråter över dina 

DEN R? s~ygga flator och härliga f)ollor. och Svenssonheterot får sitt! gamla kärlekar. ...._ 
DESSA ARTISTER ÄR Brandy a Monica, Another Leve&. 666, Antiloop, Sash, Wes, Dr. Bont~Y. Fiye, Fai\hless, Elton John, George Michael, 

TYPISKA FÖR SKIVAN? Robbie Williams, 1'-!ive, Janet Era, Aqua, S.O.A.P Jennlfel' Bto~H. Robbill Willläfds Des·ree, Meja, R. Kelly 

VAD HETER DEN? 
ÄR DET ENKEL ELLER Part Zone :1.4. 48 Svenska klassiker 1958-71. Absolute Love 3. Hits for kids. 

DUBBEL-CD? Enkel-CD. Dubbel-CD. Du~I-CD Enkel-CD 

,.. 
VAD ÄR DET FÖR TYP De s.maste tlltsen och de som De gamla godingarna från den En platta med 1-3 år Kärlek$8ånger som förför. 

AV SAMLING? kommer att bli hits. gamla goda tiden. gamla popiga hits. 

KORT BESKRIVNING? En ll&rty-ptatta. Dans dans dans l 
En sjunga-med och komma-ihåg Blandade ballader, mer gamla En skiva för de yngre som inte bryr 

~ skiva. Alla låtar känns igen. klassiker än nya hits. sig om att låtarna är gamla. 
------

VILKA AV LÅTARNA 
Här finns Inga typiska flåtlåtar. Hatalle lll!brugUa "Tom" All Saints "Never ever" ~ -

de senaste danslåtama man Det här ÄR en fjollplatta! Weeplng WIUows Hanson "Mmm Bop" 
GILLAR FLATORNA? dansar tUt på Häektet och Bltch. "Broken Promlseclland" Spice Girls "Wannabe" 

David Morales "Needln"U" är en UII-Babs "Leva livet" DianaRoss "When you tell me" Aqua "Barbie Girl" 
VILKA AV LÅTARNA g,yklasslke{ och gay-DJ:n Danny Towa Carson & Lasse Lönndahl Sarah Briglitman Drömhus "Vill ha dig" 
GILLAR BÖGARNA? fenagiras "Music Is the answer" "Visa mig hur man går hem" "TTme to s~ goodbye" Me & My "Dub-1-Dub" 

är en faVorit hos många bögar. Siw Malmqvist "Siit och släng" White "Superwe»man" 

VILKA LÅTAR ÄR 
Tagetber "Sotnmaran är över" 

Hep stars "l natt jag drömde" Rocl stewart •ewry beat of my beart" Inte någon! 
FRUKTANSVÅRT HETERO? (trots dansversionen känna det 

Povel Ramel "Ta av dig skorna" Eric: Cl11pton "Wonderful tonight" 
bara Svensson). 

NÄR SKA JAG SPELA På spritfesten l lägenheten dit På tjolifesten där bögarna slåss nu vin, räkor och levande ljus. När dina syskonbarn håller på 

DEN HÄR? störninglouren kommer. om att få mima till Siwan. att knäcka dig. 
:!l~ 

DESSA ARTISTER ÄR Scooter, E-Type, Nomads, Liii-Babs, Ull Lindfors, Anna-Lena Slmply Red, Gary Barlow, Prince Backstreet Boys, Daze, 

TYPISKA FÖR SKIVAN? Antlloop, 668, Van Löfgren, Mona Wessman, Siwan Robble Williams, Joe Cocker, Los Del Rio, S.O.A.P 
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