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Vi jobbar för att bögar och 
lesbiska ska må bättre. 
Du når kuratorer på 
08-736 02 10. 
Oss andra hittar du på 
08-736 02 19. 
Adress: Box 450 90, 
104 30 Stockholm. 
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H Ä R 
STOCKHOLM: Z- TV, Västmannag. 44, 
London WS, Odeng. 89, Soot, S:t Eriksg. 
88 & Bondeg. 46, Cafe Dick Farmer, 
Drottningholmsv. 9, Panini, Birger Jarlsp. 
Diesel, Kungsg. 3, Palladium, Kungsg. 65, 
Gino, Birger Jarlsg. 27, Jus, Birger Jarlsg. 
22, Com, Birgeijarlspassagen, Garage, 
Herculesg 11 Husl, Sveav. 57, Megasto
re/Pub, Drottningg., Delicious, Tegnerg. 
l, Gossip, Sveav./OlofPalmes G. Make Up 
Center, Drottningg. 77, Blanco Negroi 
Planet Ink, Drottningg. 85, Gamla 
Stans Bryggeri/Tullhus 2, Skepps
bron, Krokodil, Österlångg. 7 

Patricia, Stadsgårdsk. 152, Le Sean
dale/ Abstrakt, Gamla Brog. 46, 

Tempel Bar, Agne g., Lem on 
bar, Scheeleg. 8, Bitch Girl 
Club, Kolings borg, Honky 

Dory, Jakobsbergsg., Disc, 
Malmskillnadsg. 45,2 Plan, 
Malmskillnadsg. 47, Salong 
Tidlös, Rådmansgatan 50, 
Presspoint, Kungsg. 14, Babs 

kök och bar, Birger 
Jarsg. 37, Kultur

huset, Sergels 
Torg3, Cafe 

Access, Kul

För ungdomar 

turHuset, 
Konstig, 
KulturHu

set, Noaks 
Ark,Drott

ningg. 61, 
Kökspigan, 

• 

F l N N 
Amaratentr., Secrets, Tuleg. 22, Nitty 
Gritty, Jakobsbergsg. 11 & Stora Nyg. 15, 
Cafe Gul, Tjärhovsg. 3, Ellen, Kocksg. 28, 
Pest, Östgötag. 39, Mitten, Södermannag. 
23, String, Nytorgsg. 38, Velvet Video, 
Bondeg. 46, Lahore, Bondeg. 58, Coctail, 
Skåneg. 71, Intressant, Skåneg. 51, Han
nas Deli/K, Skåneg. 59 Hannas krog, 
Skåneg. 80, Pet Sound, Skåneg. 53, Blå 
Lotus, Katarina Bang. 21, Bonden, Bon
deg. le, Crime, Borgarg. 6, Clark's Case 
Hornsg 68, Klubb Häktet (onsd. Bysis) 
Hornsg. 82, SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, 
The Muscle Academy, Björngårdsg. l, 
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg. 
8, Läderverkstan, Rosenlundsg. 30, 
BHUS, Vanadislunden, Hjärter Dam, 
Polhemsg. 23, Fetish Shop, Frej g. 58, Ba
sement, Bondeg. l, Revolt Shop, Ny
torgsg. 21a, Manhattan, Hantverkarg, 48, 
Soho Shop, Birger Jarlsg. Eros Video, 
Hornsg. 67. US Video, Regeringsg. 76. 
Blue Vision, Fridhems g. 46. 
GÖTEBORG: Touch-Hellman, Espe
rantoplatsen 7, Bacchus, Bellmansg. 11, 
Fiorucci, Vallg. 36, Skivhugget, Mast
huggstorget 2, Volt, Fredsg., Kondomeri
et, Trädgårdsg 6, Krasnapolsky, Storg. 
41 Cafe Creme, KungsportspL, Barba
rella, Fjärde Långg. 6, Kompaniet, 
Kungsg., Plankton, Magasing. 8, Desig
ner Heaven, Magasinsg. 7, Pink Flamin
go/Delicious, Pråmen, Rosenlundsk., 
Shock, City Passagen, Spiral Trax, City 
Passagen, Kallufsen, Nordhemsgatan 31, 
Cahjo Huset, Andra Långg. 3, Blue Vi-

För äldre 

s v l l • 
deo, Andra Långg. 32, Nyhavn Shop, Lil
la Drottningg. 3,VideoLook, Andra 
Långg. 16, PG-Väst, Nordhemsg. 50, Tat
too, Andra Långg. 24, Gay Hälsan, Sahl
grenska Sjukhuset. Presscenter, City 
Passagen. 
MALMÖ/SKÅNE: Indigo, Monbijoug. 15, 
4:an, Snapperups. 4, Taboo, Södra 
Förstadsg., BoA, Fersens v. 4, Dansstatio
nen, Norra Vallg. 28, Kosmopolitan cafe, 
Djäkneg. 7, Panora, St Gertrudsg. 4, 
Shock, Skomakareg. 10, Bel Air, Norra 
Skolg. 29a, Dare, Fosiev. 27, Noaks Ark, 
Söderg. 13, Rooseum, Gasverksg. 22 och i 
LUND Cafe GAN, St Mårtensg. 23, Re
staurang Finn, Mårtenst. 3, stortorget, 
stortorget l, Ariman, Kungsg. 2b, Kino, 
Kyrkog. 3, Tidskriftsbutiken, Mårtenst. 
3, och i HELSINGBORG Empire, Pålsg. 
l, Erocenter, Järnvägsg. 27 Kosmos, Fu
rutorpsg. 43. 
KÖPENHAMN: Sebastian, HyskestriE
de. 10, Geomarlix, Rådhusstra!de 4, Cruz 
Leather, Studiestra!de 29, After Dark, 
Studiestra!de 10, Can Can/Why Not, 
Mikkelbryggergade 11, Centralhj(<lrnet, 
Kattesundet 18, Cosy Bar, Studiestra!de 
24, Masken Bar, Studiestra!de 33, Men's 
Bar, Teglegårdsstra!de, Pan Disco, 
Knabrostra!de 3. 
NORRKÖPING: Cafe Särimner, Stock
holmsv. 20. 
RFSL: Norrköping, Linköping, Jönköping, 
Sundsvall, Östersund, Växjö, Trestad, 
Umeå. 
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Nästa läger för unga tjejer och killar blir Stora Rikslägret den 16-18 

augusti. Observera att datumet ändrats! Kostnad blir 200:- inklusive 

allt för dig som åker från Stockholm. Vi åker gemensamt till en gård 

utanför Hammar vid Vätterns norra strand. Förra året kom nästan 50 

ungdomar. I år blir vi ännu fler som träffar ny kompisar, pratar, lagar mat 

och bara har kul. Ring för anmälan och mer information. Välk01mnen! 

Jonas 08-736 02 19. 

Seniorkurator finns på plats onsdagar mellan klockan ll -13. 

Seniorgruppen fikar på onsdagseftermiddagar på hyllan, RFSL-huset 

l trappa upp. Ring till Nisse, 08-736 02 10. Välkommen! 

För alla 
Kuratorer med tystnadsplikt. 

Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män och råd

givning per telefon. 

• Homo -och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 

För tidsbeställning och information ring måndag - torsdag 10.00 - ll.OO. 

Välk01mnen! Ann och Johan, 08-736 02 10. 

För unga telefonringare 
Linje 59 har sommartider i juli och augusti - då har vi bara öppet på 

måndag och torsdag kväll. Telefonnumret är som vanligt 020 59 59 00. 

Som vanligt svarar också unga bi- och homosexuella tjejer och killar. 

Välkonunen! 

För badare och parkbesökare 
Rådgivningen fortsätter att dyka upp med kaffe, information, kondomer 

och glidmedel runt om i stan under sommaren. Du känner igen oss på 

vår uniform. Prata gärna med oss - vi delar med oss av vad vi har och 

vad vi vet! Välk01mnen! 

Grupo de familiares y amigos 
en Espaiiol 
lnvitamos a todos los familiares y amigos de chicos y chicas homo- o 

bisexuales, a fin de formar u n grupo de apoyo y contactos . Bahlarernos 

conjuntamente y aprenderemos mas de la vida de nuestros amigos e 

interbiaremos ideas y pensamientos sobre los mismo. Tu que eres 

homo- o bisexual, invita a tus familiares y amigos a nuestro primer 

encuentro el dia viemes 19 de Julio a las 18.00, en ellocal de RFSL. 

Para mayor informaci6n e inscripci6n contacta con Pablo de lunes a 

viemes en horarios de oficina, 08-736 02 19. 



OMSLAG 
Regnbågsflaggan har legat på Håkan Pohjanens "Things that make you 
ooh-lista flera månader nu. Homofestiv al, Homodagerne (Oslo) Europri
de och Gay Pride ... överallt dessa mångkulturella farger! Omslagsbilden 
är tagen av rnagnus r. 

4 VENTIL 
Annika Hamrud är gästkrönikör och frågar sig om män är immuna mot 
galna ko-sjukan. Nu är ryktena bekräftade: Z-TV startar Gay-TV! Things 
that make you OOH ... Nya filmer och videorullar. Anita Ekberg -stor i ny 
reklamfilm. Äntligen kan de isländska bögarna och fiatorna registrera si
na partnerskap. För dig som inte minns när-vann-vem i Melodifestiva
len: Nu finns räddningen! 1500 pers gick Gay-Pride demon i Stockholm. 
Sommarens nya lukt av Jean Paul Gaultier, Rillarys hår på internet! 
Och så kollade Anders Öhrman upp de fetaste internationella gay/lesbis
ka magasinen. Skynda till pressbutikerna! Läckra amerikanska män i 
nya budgetböcker från Rosa Rummet. Plåtade en och en, är det för att 
man ska kunna pussla ihop dem efter eget tycke? 

9 SJÄLVSKRIVET 
Folket skriver till oss! Och så har några förlovat sig eller gift sig och det 
är kärlek överallt tror man ibland. Folk dör också och då vill man komma 
ihåg dem. 

10 OS-KÄMPAR 
QX mest hängivna sportlobbyister Sport-Nicke och Sport-Pär har gottat 
sig i att utse favoriterna bland landets sportstjärnor. De hittade de coo
laste, de divigaste, de snyggaste och de där speciella som alltid kommer 
hålla stjärnsta tus. Av båda könen. Bara njut eller kanske ... sporta loss. 

13 TOM HEDQVIST 
Designer och professor. Dodo Parikas träffade honom för ett samtal om 
AIDS, formgivning, framtiden och saknaden efter Jakob Dahlin. 

14 KÖPENHAMN 
Köpenhamn: Europride!!! Tips in i det sista: BirgittaTollan Driesel valde 
ut de mysigaste restaurangerna och de bästa fiken. Klubbtips förstås, 
Köpenhamn är dejligt. 

18 MUSI·K 
Prima smörig pojkpop som är mer eller mindre gay. 80-talsnostalgin flö
dar med frosseri i kitsch och krämigt billiga syntljud. Caroline Hender
son, Gabrielle och Dede är tre prima donnor som klättrar högre och högre 
på topplistorna. 

20 STOCKHOLM 
Vår egen favvo-druga Mirella Blom minns och frossar i sitt sägenoms
punna möte med TV-idolen Dame Edna. MC-tjejerna i Lash kontrollerar 
gatorna på sitt eget vis. Clubsounds: Håkan Pohjanen fick nostalgifnatt. 
Peter Knutson plåtade Leila K: s releaseparty och vad händer egentligen 
på nya Garage? Allt du behöver veta om klubbsommaren i Stockholm. 
Partyt på Palladium blev precis så fett och hysteriskt som det kunde bli 
när tre erfarna arrangörsteam gick lös: Tiki Room i entren med exotica, 
bambu och The Fab Fezmen Five. Queerzone på övre plan med tung tung 
techno och acid av DJ Moment H och så det stora housegolvet där Baron 
von Bulldog körde sin extraordinära hysto modevisning ... Peter Knutson 
plåtade det obligatoriska kändismingJet och de sexiga modellerna för
stås. 

23 GÖTEBORG 
Designers Heaven intog Valand och Levine fixade gummibåtsfest. SLM 
har sommarprogrammet klart och Nisse Waldefeldt funderar över Miss 
Moneypenny och den göteborgska homoparaden. 

24 SKANE 
Champagne Safari är drag-gruppen som sätter den sydsvenska somma
ren i brand. Filmfrossarfest i Malmö med alla de där rullarna du trodde 
att du missat: Se dem nu! Smart marknadsföring i Malmö av Qling's 
houseklubb AH! Roger Wilson har koll på de heta skåneklubbarna. 

26 RADANNONSER 
Massa kontakter inför sommarsäsongen och tips om var man kan kon
takta vidare. Leopold tipsar om två filmer. Allt i den del av QX som allt 
mer liknar en egen tidning. 

GLAD SOMMAR, GLAD EUROPRIDE 

Glöm inte kondomerna. 

QX har presstopp den 15 juli för 

vårt augustinummer. 

KOLLA IN QX-GAY MAP! 
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Vi publicerar stödannonser för tidningen Expo som nynazister försökt stoppa genom hot. Prenumerera på Expo! 

Grattis Island 
l 

ett brev till folkhälsoinstitutet 
talar Stockholms smittskydds
läkare Per- Arne Parment ur 

skägget: "Samhället måste ... redo
visa en klar uppfattning att det är 
en viktigare rättighet att få leva 
osmittad än att var och en utan 
begränsningar skall få leva ut sin 
sexualitet". Parment slår natur
ligtvis in öppna dörrar. Eller tror 
Per-Arne Parment att någon som 
kämpar för homosexuellas rättig
heter inte anser att kampen mot 
hi v och aids är en fråga om vår 
egen överlevnad. Vår egen över
levnad, Per-Arne. När han ankla
gar oss som ser våra vänner bli 
sjuka och dö för att hellre ha osä
ker sex än säker, är det fruktans
värt kränkande. 

Han skriver vidare om Venhäl
san och PH-Center- det vill säga 
mottagningar för homo- och bisex
uella män, startade och drivna i 
hög grad av homo- och bisexuella: 
"Tyvärr visar erfarenheten att 
man på sådana mottagningar, ib
land av missriktad solidaritet med 
den minoritetsgrupp, som både 
patienter och personal tillhör, un
derlåtit att vidta adekvata (och 
lagstadgade) åtgärder". Per-Arne 
Parment och smittskyddsenheten 
i Stockholm har startat något som 
måste ses som öppen krigföring 
mot gaysamhället. Det skall bli in
tressant att se hur långt man tän-

ker gå. Hittills har enheten ge
nomfört två razzialiknande besök 
på Venhälsan. 

I ljuset av den debatt som nu 
tagit fart om munsex blir smitt
skyddsläkarens allt mer aggressi
va tongångar mot homosexuella 
som engagerar sig i kampen mot 
aids inte bara djupt kränkande 
utan också farliga. Per-Arne Par
ments tonläge varslar om att han 
ämnar använda makt för att tysta 
de som ser kampen mot hi v och 
aids ur ett annat perspektiv än 
han själv. Det är min djupa för
hoppning att Noaks Ark, som sa
mannonserar med smittskyddet i 
en kampanj för att använda kon
dom vid oralsex, utkräver en re
spekt för alla de homosexuella 
som sedan epidemins start enga
gerat sig hårt för att stoppa sprid
ningen av hiv och aids. Det är ock
så min förhoppning att det politi
ker som ansvarar för hiv- och aids 
i Stockholm snarast tar tag i den 
allt mer destruktiva konflikt som 
är under uppseglande. 

Men över till något trevligare. 
Island inför registrerat partner
skap- eller "bekräftad samvaro"
som det tredje nordiska landet. 
Att man från Alltinget beslutat att 
lagen skall träda i kraft den 27 ju
ni, på självaste Gay Pride dagen, 
är en rörande positiv gest. I den 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

Isländska versionen av partner
skap finns möjlighet til närståen
deadoption med. Det sunda förnuf
tet har segrat över ett fördoms
fullt sätt att se på den homosexu
ella familjen. Nu väntar vi bara på 
att Finland skall följa efter så att 
N orden även i denna fråga kan få 
en gemensam lagstiftning. 

I Nederländerna vill parla
mentet gå längre. Naturligtvis är 
de ideer om att införa ett könsne
utralt civiläktenskap som debatte
ras i Nederländerna ett bättre al
ternativ än partnerskap. Den pla
nerade Homoriksdag som ställts 
in på grund av bristande intresse 
skulle ha haft möjlighet att debat
tera gayrörelsens strategier för att 
ersätta partnerskapet medjust ett 
fullt ut likställt civiläktenskap. 

Gayrörelsen har tappat sitt 
politiska sting och trevar efter nya 
frågor att samlas kring. Det ser ut 
som att frågorna kring hiv och 
aids kommer bli de mest brännba
ra, men också de som kan komma 
att splittra rörelsen. I en sådan 
debatt, liksom i alla frågor där vi 
går åt olika håll; synen på porr, 
prostitution, inställning till femi
nismen och våra ofta vitt skilda 
politiska uppfattningar, gäller det 
att föra en öppen och rak debatt 
samtidigt som vi upprätthåller di
alog och kontakt. 

Jon Voss 

Telefon: 08-7203001, 070-7658124, Fax 08-7203870 E -mail: qx@bahnhof.se 
web-sida: http://www.bahnhof.se/qx 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, Redaktion: Anders Öhrman, Ingrid 
Engarås. Redaktionsassisten t: Erik Lagerström 

Annonser: Revenge MarketingTMfJohan Sjöholm, 08-7204001, 070-7722046. 
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l111 [l t i l :~ PALL OSKAR Fl RAR 
D et är kul och tillfredsställande och ger en underbar 

känsla av tillhörighet!" 

Päll Öskar älskar att uppträda, och då speciellt i gay 

pride-sammanhang. Efter sitt bejublade framträdande 

på homofestivalen i Stockholm fortsatte han till gayfi· 

rande i Paris och Berlin. Hemma på Island är Päll Öskar 

lika stor som Björk. Han är öppet bög och dyker ibland 

upp på fester i "gala-drag". 

Den 27 juni kan homosexuella par gifta sig på Island 

- något som bl a Päll Öskar har kämpat för länge. 

- Äntligen är vi erkända som en viktig del av samhäl· 

let och är inte några andra klassens medborgare, kom

menterar han. 
PärJonasson 

l~ ~'j : l j i~ il ISLAND INFÖR 
REGISYRERAT PARTNERSKAP 
P å självaste Gay Pride, den 

27 juni, införs det registre
rade partnerskapet på 

Island, eller "bekräftad samvaro" 
som den svenska översättningen 
av Islands partnerskap kallas. 

Island blir det femte landet 
med partnerskap efter Danmark/ 
Grönland, Norge och Sverige. 

Till skillnad från lagarna i de 
övriga länderna omfattar den is
ländska lagen även möjlighet till 
gemensam vårdnad om barn. 

I en kommentar säger svenska 
gayrörelsens RFSL ordförande 
Håkan Andersson. 

-När det gäller homosexuella 
och barn styrs svenska politiker 
och myndigheter av rädsla och 
okunnighet. Många barn lever 
idag med öppet homosexuella för
äldrar, och all internationell forsk
ning pekar på att vi är lika bra 
föräldrar som andra. Ändå vågar 
politikerna inte ge oss rätten till 
gemensamt föräldraskap. 

Debatten om att införa regi
strerat partnerskap i Finland tog i 
våras fart efter att Eva Dahlgren 
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och Efva Attling gifte sig i Stock
holm. Den 28 maj lade 45 riks
dagsledamöter, med vänsterparti
esten Outi Ojala i spetsen, fram 
ett förslag till riksdagen om att in
föra partnerskap. Motionen har 
dessutom fått stöd av statsminis
ter Paavo Lipponen , enligt finska 
gayrörelsens SETA ordförande 
Hannele Lehtikuusi är enbart 3 av 
regringens 18 ministrar mot att 
man inför lagen. Men justitiemi
nistern vägrar envist lägga fram 
ett lagförslag. 

I Nederländerna har parla
mentet gett i uppdrag till den les
biska statsekreteraren Elisabeth 
Smitz att omarbeta regeringens 
förslag till registrerat partnerskap 
enligt nordisk modell. Parlamen
tet vill istället senast den l au
gusti 1997 ha ett förslag om hur 
homosexuell samlevnad skalllik
ställas med heterosexuell. I det 
som skall bli det nederländska 
gayäktenskapet skall även möjlig
het till adoption ingå . 

Jon Voss 
Dick Evals 

l al :1 ~U i J RFSL VILL 
UTREDA RIVKAMPANJ 

U ndersök vetenskapligt hur 
både RFSLs och andras 
masskommunikativa hivin

formation tolkas och fungerar, fö
reslår George Sved, chefför RF
SLs hi v kansli, som svar på den 
"massiva påverkan" som RFSL ut
satts för de senaste veckorna från 
bl a Noaks Ark. 

-Noaks Ark påstår att bögar 
tolkar vår information som att 
man kan suga utan risk. Det har 
vi aldrig påstått. Och det tror vi 
heller inte att folk tror. Att undvi
ka sperma i munnen är helt enkelt 
korrekt både ur medicinsk och 
praktisk synvinkel. Därför vill vi 
att det utvärderas om våra kam
panjer varit korrekta ur medi
cinsk synvinkel och om informa
tionen uppfattats som den ska, sä
ger George Sved. 

- Folkhälsoinstitutet har före
lagit att Lars Palm, informations
expert vid Lunds universitet ska 
genomföra studien. Om det visar 
att våra råd uppfattas på ett icke
avsett sätt, skall vi förändra dem, 
säger George Sved och tillägger 
att han hoppas andra informa
tionsproducenter är lika öppna för 
at t förändra sina. 

Bråket mellan RFSL och No
aks Ark handlar framför allt om 
vilket råd man ska ge homosexuel
la angående munsex. Använd all
tid kondom, anser Noaks Ark. 
RFSL däremot anser att informa
tionen måste anpassas till det fak
tum att de flesta inte använder 
kondom vid munsex. 

- Vi är skyldiga att ge dem 
vettig information ändå, säger Ge
orge Sved. 

HIV-kansliet verkar aningen 
skakade av den senaste tidens kri
tik. 

-Vi är utsatta för en massiv 
påverkan av bl a Noaks Ark, 
smittskyddsläkaren och folkhäl
soinstitutet där vår goda vilja och 
kompetens ifrågasätts. 

lal:I~UiJ LAGBROTT 

R 
FSL, folkhälsoinstitutet och 
vissa hi v-mottagningar bry
ter mot lagen. Så måste 

man tolka en skrivelse till folkhäl
soinstit utet från smittskyddsläka
re Per Arne Parmen t . 

Det som fått Parment att reta 
upp sig är att folkhälsoinstitutet i 
en skrivelse "Nationell folkhälso
policy för STD/HIV'' visat sig ha 
ungefar samma uppfattning som 
RFSL om hur hiv-arbetet ska be
drivas. Både hiv-smittade och icke 
smittade har ett delat ansvar, an
såg folkhälsoinstitutet . 

Enligt Parment ligger ansva
ret bara på den smittade. 

"Enligt smittskyddslagen 
... har den hiv-smittade en ovill
korlig plikt att informera sin part
ner och att skydda med kondom 
vid varje form av penetrerande 
sex. Därvidlag finns ingen frivil
lighet", skriver Parment. 

Parment försvarar vidare de 
tvångsmedel som finns i lagen: 

"Samhället måste h är redovi
sa en klar uppfattning att det är 
en viktigare rättighet att få leva 
osmittad än att var och en utan 
begränsningar skall få leva ut sin 
sexualitet." 

Vissa hiv-mottagningar kriti
seras också i Parments yttrande: 

"Tyvärr visar erfarenheten att 
man på sådana mottagningar, i
bland av missriktad solidaritet 
med den minoritetsgrupp, som bå
de patienter och personal tillhör, 
underlåtit att vidta adekvata (och 
lagstadgade) åtgärder." 

DillJ ORGIE l SCHLAGER 

För alla med ett perverst in
tresse för den svenska schla
gerfestivalen har Arkivet 

för Ljud och Bild tagit fram en 
diskografi över alla melodifestiva
ler från 1958 fram till1995. 

Boken är ett snabbt och effek-

tivt sätt att göra slut på alla de 
där jobbiga diskussionerna om vil
ken låt som vann vilket år, vem 
som kom sist och vilka låtar som 
inte fick några poäng. 

Här finns listat artister, kom
positörer, poängtal, programleda
re, tävlingsplats och producent. 

Förskivsamlaren innehåller 
den alla uppifter om skivutgiv
ning, inte bara med originalartis
ten utan också inspelningar med 
andra artister och på andra språk. 
Till exempel Pauli Virtas cover
version av "Dover-Calais", "Hel
singistä Amsterdamiin". 

Som en extra bonus finns ock
så några sidor med härligt tidsty
piska skivomslag på allt från 
Kjerstin Dellert till Sweets'n 
Chips. 

Boken kan beställas frånArki
vet för ljud och bild 08-783 37 00. 

Roger Wilson 

I·~B~IIIHiJ EKBERG 
SÄLJER STORT 

A 
nita Ekberg spelar in re
klamfilm i Sverige. Med 
Magnus Skogsberg som re

gissör skall hon sälja kläder för 
KappAhl. 

-Hon har en utstrålning som 
få. Det har varit ett sant nöje att 
jobba med henne, säger Magnus i 
ett pressmeddelande. 

Lite längre insatser för vita 
duken gör hon i den italienska 
TV- serien "La Signora della citta" 
och Bigas Lunas långfilm "Ät 
mig". 

I pressmeddelandet förklaras 
att man vill sälja kläder till de 
med större storlekar och i lite 

IJX 

l~ i'j: l i l~ :l HOMOFESTIVALEN HYLLADE SAHLIN 

Kring 1500 personer deltog i 
demonstrationen från Svea
vägen 57 till Hålambshov

sparken på lördagen under Homo
festivalen. Ett långt och digert 
program fick publiken att stanna 
kvar till efter fem. 

Jubel och applåder utbröt när 
årets guldlambda delades ut till 
Mona Sahlin. Hon fick det bland 
annat för att hon under kvinna
konferensen i Beijing förra året 
drev lesbiska kvinnors rättigheter. 
Burop fick dock Johan Fischer
ström och Utlänningsnämnden 

- som tilldelades homofobipriset för 
att två lesbiska och en bög utvi
sats till Iran, där man har döds
straffför homosexualitet. 

Christer Lindarw fick bok
handeln Rosa Rummets kultur-

pris för sitt bidrag till den homo
sexuella kulturen och den mångå
riga gayaktivisten Bill Schiller 
fick Haacan Fagerströms kultur
pris. QX- medarbetaren Dodo Pa
rikas tilldelades tidigare under 
veckan Homosexuella socialisters 
pris. 

Årets Homofestival samlade 
uppskattninsgvis lO 000 deltagare 
i de olika aktiviteterna, allt från 
teater och fester till film och semi
narier. 

Den planerade Homoriksda
gen som skulle samla hela gay
samhället för att diskutera nya 
politiska frågor fick ställas in på 
grudn av för lite intresse. Enligt 
huvudarrangören RFSL skall den 
dock genomföras längre fram. 

Jon Voss 



l 

l~ t i i i7!, l SLUT PA ROSKILDE 
P aralielit med Europride pågår Roskildefestivalen 

27-30 juni. Men biljetterna dit är slut sedan länge. 

Artister som Red Hot Chili Peppers, Pulp, Björk och 

Skunk Anansie gjorde att de 90 000 biljetterna tog slut 

rekordsnabbt och inga fler finns att köpa eftersom man 

vill begränsa antalet deltagare, men kolla med bussbo

lag som säljer gruppresor. Annars är enda möjligheten 

för dig som ändå vill uppleva festivalleran att köpa en 

endagsbiljett på plats i Roskilde söndag morgon för 300 

danska kronor. Söndagsartister är bl.a: Bowie, Alanis 

Morissette, Patti Smith och Cocteau Twins. IJX 

'~Il] ~l] HIGH HEELS 

l dagarna har den amerikanska 
filmen "To Wong Foo, Thanks 
for everything Julie Newmar" 

videopremiär i Sverige. Man har 
dock av någon anledning valt att 
för den svenska marknaden döpa 
om den till "High Heels". 

I filmen får vi möta Vida (Pa
trick Swayze) och Miss N oxee
ma (Wesley Snipes), två dragque
ens som delat på förstapriset i en 
skönhetstävling och nu är på väg 
till Hollywood för att ställa upp i 
den nationella finalen av Drag 
Queen of the Year. De tar med sig 
den yngre Chi Chi (John Legui
zamo), för att lära henne hur man 
blir en äkta dragqueen och inte ba
ra en man i klänning. 

Deras drömmar om framgång i 
Hollywood havererar samtidigt 
som deras gamla Cadillac gör det. 
Det vill säga mitt i natten utanför 
en liten by håla som heter Sny
dersville och plötsligt befinner sig 
dessa tre damer strandsatta ute 
på landet. Deras försök att smälta 
in är till en början inte alltför 
framgångsrika, men som Vida ut
trycker det: "Sometimes i t just ta-

kes a fairy .. . " 
Regissören är Beeban Kid

ron, kvinnan bakom TV-versionen 
av Jeanette Wintersons "Oran
ges Are Not the Only Fruit", som 
blev belönad med flera internatio
nella film priser. 

"High Heels" kommer defini
tivt inte upp i samma klass som 
filmatiseringen av "Oranges", men 
kanske är det dumt att ens försöka 
jämföra dem, eftersom de i de fles
ta avseenden är varandras raka 
motsatser. Istället kan man roa sig 
med att se actionhjältarna Snipe 
och Swayze, förvandlas till hjältin
nor. Det är mycket underhållande. 

Anna Troberg 

DINSTIL 

Flyt fram i Adjdas 
solglasögon. Natt 
som dag i coola 
sommargear. 

Visar vem du är 

SÄNNINGSGÄRDENS .. 
FJALLHOTELL 
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N ya numret av Hornans tid
ning har kommit ut. En di
ger produkt på persiska och 

engelska. Beställa via Homan,Box 
45090, 104 30 Stockholm. IJX 

Ta det lugnt med 
QX i hängmattan 

1 sommar ... 
Prenumerera 

och få ännu ett 
fullspäckat QX 

hem till dig i 
slutet av varje 

månad. 
12nr/helår för 
endast 240:-

QX Box 17218 104 62 Sthlm 
Fax 08-720 38 70 

Måttsydda klader i sk1nn & gumm1 

LEATHERWEAR 

Vi syr till hela landet 
ring för info 08-720 67 77 

KLARA 
HIV MOTTAGNING 
Gratis rådgivning och test 

Öppet under sommaren: 
Mån-Ons 16-20, Fre 12-14 

Surbrunnsg. 64, T- Odenplan 

Anonymt, ingen tidsbeställning. 

Tel: 08-720 55 58 
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M ånga har sett den. Den 
läckra blå Ed T-fiaskan i 
form av en mans-torso ik

lädd randig JPG t-shirt. Förpack
ad i tu:ffmetallburk. Design Jean 
Paul Gaultier så klart. Snart 
kommer alla att ha den. Vi har 
länge varit avis på tjejerna som 
haft en rosa kvinnoöverkropp i 
korsett i likadan plåtburk. Jag var 
redo att köpa den parfymen för 
fiaskans skull. Så snygg! Nu behö
ver jag den inte för den 25 augusti 
kommer Le Male till Sverige och 
Skandinavien. Äntligen. Den som 
vill vara först med det senaste kö
per doften utomlands redan nu. 
Den finns i så gott som hela väs
teuropa och USA, men endast i väl 
utvalda affärer. Så kommer det bli 
även här i Sverige. Hela lan
seringen är väldigt selektiv. QX 
var en av få tidningar som var in
bjudna till försniffet i juni. 

Det är heller inte i all press vi 

får se den "hunkiga" annonsen 
gjord av Jean Baptiste 
Mondino. Den kommer förresten 
snart att hänga vid våra buss
hållplatser. Risk för nerrivning ... 

Underbar förpackning och 
trendigt märke till trots är det ju 
ändå själva doften som är vikti
gast. Eller? Jodå, den luktar gott! 
Härligt speciell av mynta, laven
del, sandelträ. Vanilj och bland an
nat ambra gör den sensuell och li
te söt. Unisex ni vet, fast ändå in
te! Passar oss perfekt! 

I Le Male-serien (Lö Mall sä
ger de som kan franska) finns 
förutom EdT, After Shave Lotion, 
After Shave Soothing Gel och All 
Over Shampoo. En Eau de Toilette 
75 ml kommer att kosta 370 kr. 
125 ml545 kr. Prestige EdT 75 ml 
med den snygga tofsprydda gum
mibollssprejen 545 kr. I sommar 
kommer det att puffas. Puff, puffi 

Richard Carlsson 

l n i i~ ;1 ~l j i HILLARYS FRILLA 
l USA sätter man igång det ena meningsfulla projek· 

tet efter det andra på Internet . Det senaste är en 

gayaktivist från Chicago som gjort en Websida där man 

kan rösta fram Hillary Clintons snyggaste och värsta fri· 

syr. 

Hillary själv, USA:s första dam, har lovat att studera 

internetröstarnas rekommendationer, ett uttryck för 

den demokratiska principen. 

Nu väntar vi bara på den svenska motsvarigheten · 

QX förslag på vem som borde få goda råd: Maj-Lis Lööw, 

Björn Borg, eller kanske rentav Hans Wiklund? Hillarys 

hår hittar du på: http:/ jwww.hillaryshair.com IJX 

l U ;1 t il i MAGASIN GAY 

V 
is st är QX Sveriges enda 
gay-tidning! Men om du vill 
hålla dig a jour med gayli

vet även utanför Sveriges och Eu
ropas gränser bör du kanske kolla 
upp en del andra gaytidningar 
som finns i välsorterade pressbuti
ker i Sverige. QX har samman
ställt de vanligaste utländska gay
tidningarna för att du lättare ska 
hitta det du söker. 
OUT. USA:s mest sålda gaytid
ning för bögar och lesbiska. Ett 
mycket bra magasin med hög kva
litet på både texter och bilder. Kan 
ses som homovärldens svar på Va
nity Fair. Stora tunga repor-
tage med de 
största kän
disarna (Ro
seanne, Greg 
Louganis, Ma
donnna och 
Ricki Lake), 
småplock-sidor, 
särskilda avdel
ningar för musik, 
film, teater och 
böcker. Mycket att 
läsa och många 
vackra människor 
att lägga ögonen 
på. Ett måste för 
den kräsne! Out är 
Outstanding! 

GAYTIMES. 
Englands hela 
gayliv i ett och 
samma maga
sin. Gay Times 
genomgick ny
ligen en rejäl 
ansiktslyft
ningoch gav 
dessutom ut 
sitt 200:de 
nummer! 
Nyheter, 
recensioner, 
reportage, 
kontaktannon
ser och allt om 
det senaste på 
Englands 
klubbscen hittar 
du i Gaytimes. 

THEADVOCA
TE. Homosex
uellas nyhetsma
gasin. Affärer, poli
tik och lagar är in
gredienser i Ad
vocate. Inget för 
partyfjollan. Kan 
ses som gaytidning
arnas egen Time Ma
gazine. Har hög sta
tus och blir ofta citera
de i andra amerikasn
ka tidningar och euro
peisk press. Fick nyli
gen pris för bästa ny
hetsmagasin i USA. 

GENRE. Ameri
kansk tidning för 
bögar. Har Out som 
förebild men når 
inte upp till sam
ma klass. Satsar 
mer på snygga 
bilder på vackra 
pojkar, vimmelbilder och 
annat ögongodis än på texterna. 
Har alltid en gäststad i varje num
mer. Modereportage, tester och 
tävlingar är ofta förekommande 
inslag. Genre passar den som kö
per tidningar för att titta på bil
derna! 

ATTITUDE. The magazine for re
al men! Englands popigaste gay-

tidning. Filmstjärnor, popartister 
och modereportage upptar största 
delen av Attitudes innehåll . Det är 
ett färgglatt och lekfullt magasin. 
Söta och snygga pojkar som exe
pelvis Matt Dillon, Stephen Dorff 
och Chris O'Donnel pryder alltid 
framsidorna. Attitude är ett bra 
köp för den som ännu inte tagit 
steget ut ur garderoben. Man kan 
till och med ha den framme på 
bordet om mamma är på besök. 
Det är nämligen inte helt lätt att 
upptäcka att Attitude faktiskt är 
en gaytidning. Men det är det. Och 

en snygg sådan 
dessutom! 

DIVA Englands 
lesbiska magasin. 
Ett snyggt och 
enkelt magasin 
som visar beho
vet av renodla-
de lesbiska tid
ningar som 
finns. Enkel, 
rak, snygg 
och genomar
betad, men 
varnings
klocka för 
den tråki-
ga utform

ningen. 
Känns ibland 
lite urvatt
nad, men är 
ett klart bättre 

GIRLFRIENDS. 
Don'tjudge the 
book by it's cover, 
sägs det. Och det 
stämmer, i alla 
fall när det gäller 
den lesbiska tid
ningen Girlfri
ends. Tidningen 
ser oerhört ex-
klusiv och prof
fessionell ut på 
utsidan, men 
tyvärr rätt 
tam och ur
vattnad på in
sidan. Må
nadsJourna
len möter 
skoltidning! 
Lite tjej-
skvaller, 
större re
portage och 

små re
censioner. 

Och skulle 
du inte få 
nog av des-
sa tidningar 
så finns det 
naturligtvis 
andra ut
ländska ma
gasin som kan 
vara väl värda 
att kolla upp. I 

första hand är 
det engelska 
TheFaceoch 

amerikanska De-
tails som till talar 

gayfolket. Men även tidningar 
som GQ, Interview och Arena är 
värda att ta en närmare titt -på. 
Och du, skulle du inte hitta några 
av dessa tidningar i pressbutiken 
så glöm inte att påpeka det för 
personalen. 
Trevlig läsning! 

Anders Öhrman 



[ID]] MÄN Pl 
POCKET . 
D 

et tyska gayforlaget Bruno 
Gm under Verlag har släppt 
två ny fotobäcker i "pocket

format"- mindre men också avse
värt billigare. Ett smart sätt for 
den fattige att få se läckra mans
bilder. 

Andrew Melick har hittat sina 
modeller i områden som Miami 
Beach, runt i Florida och i New 
York City och det märks. Här är 
det amerikanska stilrena män 
med slimmade kroppar som avbil
das. I Benno Thomas bilder åter
finner vi mer av ett medelhavseu
ropeiskt ideal - yngre killar och 
mer öppet sexuellt. Slående är att 
bägge fotograferna trots den 
starkt homosexuella utstrålingen 
undantagslöst fotar ensamma 
män. Andrew Melick låter dock 
sina killar då och då posera med 
hundar- grabbarnas bästa vän? 

Böckerna hittar du hos Rosa 
Rummet i Stockholm, Sveavägen 
57, 08-736 02 15. 

Jon 

~n~~~~~~~ er 

199ft 
AVAILABLE AT YOUR FAVORITE PLACES ALL OVER STOCKHOLM GayMap 

At a spicy little c:aie, we were planning our 
nighttime exc:itements, when suddenly l felt 
his hot hand on my knee ••• 

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

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

LÄDERVERKST AN • Rosenlundsgatan 30 A, Sthlm 

Skandinaviens 
största bokhandel för 

ögar och lesbiska 

Rosa Rummet. Huset. Sveav. 57. T-bana Rådmansgatan. Välkommeo! 

VI ORDNAR ALLA 

* Flyg- och båtresor • Paketresor 
* Kryssningar * Enbart hotell

bokningar * Visumservice 

NORDISK 
RESESE RVI C 

ADRESS, Högbergsgat 22-24. Box 4141, 
102 63 Stockholm. TELEF N>OB-462 00 43 

North: Tulega.'tan 22. Tel 6t2. ~-3 07 
south: Wollmar YxkulU.satan sB. Tel 842 .43 07 

Fcr~ 
~tl:Wtl', LU4t andjoy! 



På mittjobb 
D 

et var en så'n där händelse som Mian Lodalen kunde ha skri
vit en rolig ko~u~n o~, t~kte ja~ när detint:äffad~. Fakt~rn 
på den stora tidning Jag JObbar pa hade plotsligt vrakt ur s1g 

att jag borde ställa den där artikeln om Clinton och det amerikanska 
kultur kriget. Artikeln hade nämligen rubriken "Homosexuella besvik
na". Ja, han sa förstås inte så, kan du ställa den där artikeln? Han sa: 
Och så tycker jag att du ska ställa artikeln om BÖGJÄVLARNA 
Jag reagerar ofta snabbt, och så även denna gång. Det är möjligt att 
det var därför som ingen av mina arbetskamrater hade några kom
mentarer, kanske hann de inte med när jag högröstat frågade honom 
om han hade samma sak att säga direkt till mig. Jag tillade också att 
jag nu kan kalla honom "gubbjävel". Hans kommentar var att han, 
minsann, tål det. Till skillnad från mig då, som är så känslig. 
Jag kände mig lite matt efter mitt utbrott och funderade på om jag 
skulle gå in i ett rum för mig själv och gråta. Men så bestämde jag mig 
kaxigt för att gå ut och fika med mina arbetskamrater. De märkte att 
jag var upprörd och frågade varför. Usch då, så dumt, var deras kom
mentar. Och så bytte man snabbt ämne eftersom det kom någon som 
kunde höra vad vi pratade om. Så uppfattade i varje fall jag deras re
aktion. Menjag är väl överkänslig. 

Det är inte lätt att vara ute alla gånger. Gång på gång skickas 
man tillbaks i garderoben. Om man tar sig ut från de rökiga klubbar
na och bildar en golfklubb för lesbiska till exempel. Då kan man riske
ra att bli anklagad för att kompromettera den fina sporten golf? Det 
är tur att jag är så garanterat osportig. Annars skulle jag ju kunna få 
för mig att infiltrera curling till exempel, eller varför inte varpkast
ning. Jag är säker på att det skulle behövas några fler truckförarflator 
i Svenska Varpkastarförbundet. 

För visst är det så att så fort vi blir fler än de vanliga fem procen
ten så märks vi, och det är ju jobbigt, och komprometterande. Då blir 
det svårt för majoriteten att vara säker på att man inte tar fel på dem 
och oss. 

Därför har jag ett råd till alla heterosexuella som råkar läsa detta 
och befinner sig i Köpenhamn under Europride. Fly fältet, det dräller 
av flator och bögar på gatorna. Risken är överhängande att du bli 
komprometterad av att synas i detta sällskap. Gå emot din natur att 
försöka flyta in i mängden, gör inte som alla andra och ta av dig på 
överkroppen, sjung inte "We shall overcome" eller "When the queers 
are coming out", släng genast denna tidning och spring definitivt inte 
omkring och vifta med regnbågsflaggor. 
För risken är stor att du möter någon 
du känner- och då är det klippt. Ar
betskamraterna kommer aldrig tro att 
du är fullblodsstraight igen. 

Så tänkte jag avsluta med ett 
skämt. Och för den som nu inte tycker 
att man ska skämta om folkgrupper 
som till exempel heterosexuella män 
och andra, så får ni låta bli att läsa: 
Varför får män inte galna-ko-sjukan? 
Därför att de är grisar. 

PS. Flera av mina vänner är grisar. 

Vänligen 
Annika Hamrud 

PS2: Missa inte Mian Lodalen som sommarpratar i radion den 3 juli! 
YES! 

m1TI ESTKORT OCH ESTFILM 
nas dräkter kommer från Ösel och 
männens från Harjumaa. M edan registrerat partner

skap än så länge tyvärr 
framstår som ,-----,,....,=,--,o::: 

omöjligt i Estland och det 
estniska homoförbundet 
Eesti Gayliit måste flytta 
ut ur sina centralt belägna 
lokaler i Tallinn på grund 
av ebb i kassan, så finns 
det andra ljuspunkter på 
andra sidan Östersjön. I 
sommar planeras en homo
filmfestival i samarbete mellan 
kulturföreningen Tupilak i Sve
rige, Eesti Gayliit och Tallinns fil
mhus. Och den som uppsöker en 
välsorterad vykortsförsäljare 
upptäcker till sin förvåning att 
kortfabrikanten tydligen planerat 
för partnerskapet. Bland en lång 
rad heteropar i folkdräkt fann QX 
dessa två samkönade par. Damer-
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Förbundet för lesbiska 
(Eesti Lesbiliit) har te! 
+372-2-216 205 . Gayfilm
festival i Tallinn 28-30 
juni. Vykort från Paberi
kunst, fotograf Sven Ar

bet, säljs bl a på bok
handeln i Författar
nas Hus Harju l för 
EEK 6:-. Estonian Air 
och SAS flyger dig till 
Tallinn från Stock
holm eller Köpen
hamn. Silja Line (via 
Helsingfors) och Est

line kör dig över havet från sina 
respektive terminaler i Stock
holms frihamn. 

Dodo Parikas 

Nicke Johansson, som även varit producent för The Real World Stock
holm, ska nu ta sig an ett gayprogram som ska visas på ZTV till hösten. 

inGAV Pl ZTV 
D et blir ett gayprogram på ZTV till hösten. I dagarna blir det klart 

att ZTV tillsammans med produktionsbolaget Meter Television 
kommer att göra ett gay-program som kommer att visas en gång i 

veckan under hösten. 
- Oerhört kul , säger Nicke Johansson från Meter Television, som 

kommer att vara producent för programmet. Jag har i flera års tid för: 
sökt att få Sveriges Television att göra ett gayprogram, somliga har varit 
positiva till iden , men tyvärr har det varit de mest homofoba människor
na som suttit på de högsta posterna och stoppat iden. Därför känns det ju 
skönt att ZTV på eget initiativ valt att dra igång ett gayprogram. 

Vad blir det för program z 
-Först och främst kommer vi att ha ett nära samarbete med engels

ka BBC, där Gaytime TV är inne på sin andra säsong. Men vi ska även 
försöka knyta kontakter med andra lite knasigare program världen över. 

Som exempelvis? 
- Ja, det finns massor av roliga program, bland annat finns det ju 

dragqueens som har egna talkshows etc. Vårt program kommer inte att 
bli något föreningsprogram utan ett kul och underhållande program, 
men naturligtvis med en del seriösa inslag. 

Finns det ett intresse för ett gayprogram? 
-Absolut! När TV-programmet Synk handlade om Gaykultur fick de 

sina högsta tittarsiffor på flera år, så visst finns intresset! 
ZTV är ju en rätt liten kanal, hur är det med resurserna? 
-Kanalen kommer att satsa mycket på gayprogrammet. Det här är 

ju ett program som kommer att bli omdiskuterat i andra medier. Kanalen 
kommer att få mycket uppmärksamhet. Dessutom tror jag att ZTV vill 
locka till sig en lite äldre publik än vad de normalt brukar ha. 

Vilka kommer att titta tror du? 
-De som är berörda kommer naturligtvis att titta, de som inte är be

rörda kommer att titta eftersom de är nyfikna och de som tycker att ho
mosexualitet är fasansfullt kommer att titta så att de kan skriva in och 
klaga. På så sätt har man fått med alla! Skratt! 

Det kommer att vara ett program att oroas och förfaras till. Vi ska vi
sa att det är förbaskat kul at vara homosexuell! Men det är ju inget barn
program .. . 

Och det ska visas en gång i veckan? 
-Ja, vi ska spela in i studio en gång i veckan. På så sätt kan vi vara 

aktuella och ha med nyheter och telegram varvat med egna reportage. 
Vilka ska vara programledare? 
-Det är inte klart än, men vi är i full gång och letar. Naturligtvis blir 

det både en kille och en tjej . 

l f!\~ •11 m MISS LA TINA 

M 
iss Latin korades en sön
dagkväll på Hus l under 
homofestivalen. Trycket 

var enormt och stället var packat 
med 700 glada och helt hysteriskt 
gapiga människor som kommit för 
att se de nio kandidaterna slåss 
om årets stora utmärkelse. Juryn 
bestod av fem speciellt utvalda 
män och kvinnor, däribland Lati
namerikanska föreningens ordfö
rande Debra Cortes. 

I tuffkonkurrens blev det 
Miss Costa Rica som gick segran
de ur striden och korades till Miss 
Latin 1996. 

QX gratulerar. IJX 

Anders Öhrman 

Miss Latina 1996. 

THINGS THAT MAKE 
YOU OOH ... 
1.REGNBÅGSFLAGGAN 
-inför ?ride-säsongen, låt den 
hänga överallt där den syns. 

2. PRISCILLA 
-öknens drottning- på TVlOOO 
Cinema 

3. TRAINSPOTTING 
-"det är bättre än en porrfilm, till 
och med bättre än en jävla stor 
kuk"- se den på bio! 

4. MILITANTA VEGANER 
- "omringade och misshandlade 
skinheads i Luleå". 

5. BEFORE STONEWAL 
- om "starten av homorörelsen" i 
New York 1969- köp/hyr filmen! 

6.BYGGNADSARBETARE 
- att vila ögonen på. 

7. SCHIZAN 
- Schweppes nya mumsiga, nytti
ga läskeblask. 

S.DROGER 
-mat, sex, TV, gymping, narkoti
ka, ... you name i t! 

9. STOCKHOLMS HOMOFESTIVAL 
- ska vår frigörelse kulminera 
med Lili&Susie? 

10. DOPE ON PLASTIC! 3 
-trendig samling på CD/vinyl som 
bara blir bättre och bättre 

Håkan Pohjanen 

Albert Finney spelar buss
konduktören Alfie Byrne 
som är passionerat intres

serad och identifierad med Oscar 
Wilde. När han möter den vackra 
Adele Rice (Brenda Fricker) 
bryts hans monotona världs fYlld 
av bussarnas liv och leverne. Han 
vill sätta upp teaterstycket "Salo
me", medAdele i titelrollen. Fin
ney hyllas för både sin humor och 
medkänsla. IJX 



•• 

HEJ QX! 
I er uppräkning över hornos i ru
tan (i aprilnumret, reds anm.) 
missade ni det bästa, "Hem till 
gården" i TV4 (tro det eller ej .. . ) 
Summering: "Snygg veterinär pro
var olika män, funkar inte, inser 
att hon föredrar kvinnor. Kom-ut 
process. Fader och broder avvisan
de. Fader och broder ändrar sig, 
försvarar nu i alla lägen. Skvaller. 
Räddar barn från farlig hund. As
sistent måste sluta pga att famil
jen inte accepterar. Familj ändrar 
sig. Assistent tillbaka. Besök på 
storstadens gayklubb och poesiaf
ton. Misslyckade förhållanden. 
Blir ihop med inredningsarkitekt 
som gör om den lokala puben. Ur
romantisk scen efter första midda
gen hemma hos. Bor ihop i 3 veck
or. Ska de flytta ihop for gott?" 
Fattar ni vad ni missat det senas
te halvåret. Ja, ja, man måste ge
nomleva en massa skräp för några 
få minuter. Men ändå mycket för
domsfritt och bra visat. Undrar 
just hur skildringen togs emot i 
England. Denna klassiska så pope
ra visar mänsklig kärlek. 
För övrigt tack för en bra tidning! 

"Eva" 

HEJ! 
Tack för summeringen. Verkar 
som rena rama "Melrose Place". Vi 
har skällt på vår frilansare som 
tänkt undanhålla oss detta. Hela 
redaktionen bänkar sig nästa 
gång! Skicka gärna in fler tips! 

TILLQX 
Jag är en lesbisk tjej som är rätt 
trött på att det nästan bara hand
lar om bögar i QX. Varför skriver 
ni inte mer om oss tjejer? Förstår 
att det kan vara svårt att hitta 
kända flator att skriva om, men 
vad är det som säger att det bara 

är kändisar som är intressanta. 
Görnå't! 

"Johanna i Göteborg" 

HEJ JOHANNA. 
Det är ett evigt problem att hitta 
en vettig jämnvikt mellan bög- och 
fiatmateriaL Vi är en liten och 
mansdominerad redaktion, vilket 
forklarar de brister du talar om. 
Men vi är inte negativt inställda 
till att ta in mer kvinnomaterial 
hint, hin t. 

Jon Voss 

TILL QX! 
Det senaste numret (juni) var helt 
suveränt och intervjun med Chris
ter Björkman av Mian Lodalen 
var jättebra! Fortsätt så, tack! 

"Benny" 

Vi tackar och bugar och lovar att 
fortsätta. Mian sträcker på sig! 
Red 

Hej alla söta människor somjob
bar på QX. Tack för en bra tidning, 

men för att förbättra tidningen så 
skulle jag vilja att ni hade med re
censioner på gayfilmer. Det skulle 
vara bra for mig som bor i en små
stad. Vill även nämna attjag äls
kar era reportage och kanske 
kommer det ett reportage om Gay
camp '96?!! Jag skulle gärna ha 
velat vara med på camp '96 men 
vågade inte anmäla mig. Jag tror 
att ett reportage därifrån inte ba
ra skulle intressera mig utan även 
andra killar och tjejer. 

"Thomas, 19 år i Skåne" 

HEJTHOMAS 
Vi ska se om vi kan lyckas fixa 
några spännande bilder från Gay
Camp, men varför tar du dig inte i 
kragen och anmäler dig. Vi lovar 
att grabbarna som fixar lägret är 
bra. Skriv eller tala med arrangö
rerna först så du kan få en känsla 
for dem och bygga upp ett förtro
ende. 

Vi skriver om videofilmer med 
gayinnehålllite då och då. Ju mer 
som ges ut ju mer kan vi skriva 
om. 

Red. 

QX! 
Otroligt brajuninummer! Jobba 
på och ha en skön sommar! 

"Johannes" 

TILL EN VÄN ... 
När smärtan sliter alla band, 
då känns så varm din öppna 
hand ... 
Plötsligt vaknar min längtan, 
och saknad. 
Minnena, ömheten flödar fram ... 
Nu förnimmer jag din mörka röst! 
Vi möts igen i ett sällsamt land, 
på bron mellan liv och död! 
Vägen mot kärleken ... 

"Gregor- 96" 

summer 

I 99ft 
AVAILABLE AT YOUR FAVORITE PLACES ALL OVER STOCKHOLM GayMap 

Clubs Shopping 
Restaurants Bars 

Health Sen'ice 
Erotica and much more ... 

- No-w l kno-w, -where 
to go. 

GayMap 

L
äkaren Charles Håkansson 
har avlidit 46 år gammal. 
Närmast anhörig är partnern 
och livskamraten sedan 25 år 

tillbaka, Sven G. Nordh. 
Charles föddes i Genarp i Skå

ne. Hans tanke var att bli veteri
när, men ett sommaljobb på S:t 
Lars sjukhus i Lund fick honom 
att istället börja medicinstudier 
för att bli läkare. Han inriktade 
sig på att bli specialistläkare på 
hud- och könssjukdomar och kom 
därför att arbeta på Sahlgrenskas 
hudklinik i Göteborg under större 
delen av sin aktiva tid. 

Sin stora uppgift utförde han 
genom att redan i slutet av 70-ta
let påbörja det arbete som 1983 
blev Gayhälsan i Göteborg. Till
sammans med hudkliniken bygg
de han upp denna viktiga mottag
ning, som betytt mycket för bi
och homosexuella män i Västsveri
ge. För sitt arbete belönades han 
1983 med Göteborgs Homosexuel
la ros och 1988 med Allan Hell
manpriset. 

Både på hudkliniken och på 
Gayhälsan var Charles omtyckt, 
engagerad och en orovårdande vän 
och läkare. Han brydde sig om si
na patienter, hade känsla för och 
omtanke med dem. Han var en 
mycket uppskattad föreläsare och 

Den 30 maj tatuerade 
Catarina Mattsson 

och 
Helene Ribjer 

in beviset för sin kärlek. 

Thomas lindvall 
Hans N0rrelykke 

K0benhavn den 23 juni 1996 

SUiiUiier 
daysin 
friendly 
Stoekholm. 

rådgivare i olika grupper och på 
utbildningsdagarna. Han föreläste 
om homosexualitet, könssjukdo
mar, om hiv och aids. Eftersom 
många män på grund av andra 
människors attityder inte vågade 
tala om sin homosexualitet, blev 
Charles en stor tillgång och en för
trogen som många kom till för att 
få råd och saklig infomation. 

Under 25 år levde Charles 
med sin livskamrat Sven. Kärle
ken dem emellan kunde ingen ta 
miste på - där ansvar, öppenhet, 
stöd och hjälp från Sven blev en 
kraftkälla för Charles genom åren 
-också kraft att leva ett ärligt liv, 
öppet som homosexuell, vara före
döme för andra och visa mod. 

Vi som var hans vänner fylls 
av sorg och saknad efter en god 
kamrat. Vi fylls av tacksamhet 
över att få lära känna människan 
Charles, som deltog i kmapen för 
människors lika värde och for ho
mosexuellas rätt att få vara sig 
själva. 

"De människor 
som fått ut mest av livet 
är inte de som levt 
ett sekel 
utan de som levt varje minut" 

Gabriel Golett 

Vänner 
styrelsen för RFSL Göteborg 

Arbetskamrater på Gayhälsan 

Peter Karlson 
Thorsten lindblad 

Rosenfors - Målilla 
Pingstdagen 1996 

Vi har gift oss! 
Petri Paappanen 
Gustav Olsson 

Stockholms stadshus 
Sjuni 1996 

OBS! NYTT DATUM!!! 

tora rikslägret 
l6-l8föaUllaroUS'ti 
se mer information på sidan 2. g Ring för anmälan och mer information: 

Stockholm 08-736 02 19 
Göteborg 031-711 01 33 
Malmö 040-611 99 51 
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Blågula tights och badbyxor 
J ulafton mitt i sommaren? Ja, 

faktiskt! Olympiska spelen i 
Atlanta närmar sig och det 

finns många välfyllda paket att se 
fram emot. Och man behöver inte 
vara sportfantast för att uppskat
ta dem! 

OS kan för den oinvigde te sig som 
ett enormt slöseri med talang och 
"looks". Det borde ju inte bara va
ra den snabbaste tiden eller de 
längsta hoppen som räknas. Var
för inte längsta snoppen? Även 
snyggaste häcken eller sexigaste 
blicken borde ge poäng. Säkert 
skulle då Sverige få betydligt fler 
medaljer än annars. 

Tyvärr har man ju inte lyckats 
uppfinna "touch-TV" än. Men om 
dti har video kan du ju börja hård
träna med freeze-kontrollen redan 
nu. Händighet med denna lilla 
manick är till exempel ovärderlig 
när killarna står uppradade i när
bild inför 100-metersfinalen. Det 
vill säga om kameramannen för en 
halv sekund råkar slinta med ka
meran nedanför midjan .. .. Alla ka
meramän borde vara homon! 

Här kommer hur som helst årets 
första och viktigaste OS-guide. 
Missa inte ·Eva Dahlgren i raffset 
ridande på en stor hingst! Eller 
vad sägs om idrottskillarnas mot
svarighet till Leila K. Eller Sveri
ges sexigaste man- i utmanande 
kroppsstrumpa? Eller guldtjejerna 
vars intrigerande får Melrose Pla
ce att blekna! 

Låt dig nu hänryckas av denna 
kropparnas festival som kallas 
OS! Kanske upptäcker du att soff
tittandet är otillräckligt? Kanske 
börjar du också sporta inom kort? 
Kanske försvarar just du Sveriges 
heder vid Gay Games i Amster
dam 1998? 

Svettiga, muskulösa kroppar och 
immiga duschrum hägrar i fjärran 
-så ta sats ... 

Sport-Nicke och Sport-Pär 

Namn: Henrik Dagård. Ålder: 27. Sportgren: Tiokamp 
Hemort: Halmstad. Familj: Flickvännen Canita Norman, 24, 
som var en av kandidaterna till fröken Sverige i år. "Det var 
hennes hår jag föll för" har han sagt i en intervju. 
Meriter: EM-silver 1994, svenskt rekord, en av världens bästa 
i sin sport, utsedd till Sveriges sexigaste man förra året av Af
tonbladet Puls läsare. Största tillgång: Musklerna. Tiokam
pare har förmodligen de snyggaste kropparna i friidrott. Nu 
har de dessutom vett att tävla i tights. Självklart tävlar Henrik 
glatt i denna mundering. Inget döljs. Och ring i örat och tintin
frisyr till den tajta T-shirten har fått många gays att hoppas 
utanför löparbanorna. Förgäves. Ställ in videon: På repriser
na - framifrån. 

Namn: Malin Baryard. Ålder: 21. Sportgren: Ridsport!Hästhoppning. 
Hemort: Från Norrköping men bor i Rayside farm, Yorkshire, England. 
Familj: Pojkvännen John Kirwan, 20, fotbollsspelare i Manchester City. 
Meriter: Vann guld och brons i EM för unga ryttare i fjol. Slog igenom 
när hon som hon själv sa "lekande Eva Dahlgren" red i raf-set efter 
World Cup-tävlingarna i Göteborg där hon kom trea. Flickan som i år ru
sat fortast på världsrankingen Största tillgång: Hennes kaxighet. I en 
gubbsport rider hon ung och blond inför miljonpublik i sexigt raf-set. Val
de helt rätt Eva Dahlgren som förebild i maskeradhoppningen. Hon har 
star quality. En hästflicka som lämnat ryktborstar och mankammar 
långt bakom sig. Och solar sig vant i strålkastarljuset. 

~ ~~~--~--------~~~--------~L---~---1 

Namn: Anneli Andelen. Ålder: 28. Sportg
ren: Fotboll. Hemort: Öxabäck. Familj:? Me
riter: VM-brons i Kina 1991 och i Sverige för
ra året. Har gjort massor av mål i landslaget, 
avgjort flera av de viktigaste lands-kamper
na. Största tillgång: Hon är redan en klas
siker. Hon tar stryk, får blåmärken, grimase
rar, och får knän gröna av gräs. Men Anneli 
gör alltid vad hon ska: mål. Mansgrisar tyck
er kanske inte att fotbollsben är så snygga. 
Men vi som vet att hålla manliga fotbollsben 
högt ... Anneli & C o visar att vackra kvinno
ben inte behöver vara Christer Lindarw
slanka. Skjut! Ställ in videon: På kramhö
gen efter målen. 

Namn: Louise Karlsson. Ålder: 21. Sportgren: Sim
ning. Hemort: Uddevalla. Familj : Sambon Patrik. 
Meriter: 24 medaljer i VM och EM, de flesta av dem 
guld. Största tillgång: Fotomodell-look som hon ut
nyttjat i reklamsammanhang för att dra in pengar till 
sin OS-satsning. "Hela världen har ju sett mig i bad
dräkt, så det spelar ingen roll" sade hon efter en sty
lad fotografering. Ställ in videon: På omstarterna. 

10 e QX JULI 1996 

Namn: Per Carlen. Ålder: 35. Sportgren: Handboll. Hemort: Ys
tad. Familj: Fru och barn. Meriter: VM- och EM-guld, OS-silver. 
Största tillgång: PerCarlenär stor. På alla ledder. 102 kilo fördela
de på 195 centimeter man gärna skulle försöka rubba För allt är hår
da muskler. Hans tuffhet på plan får motståndarna att fasa, oss 
andra att längta. Poserar här, om än lite blygt, i sexiga läderbyxor 
och sängkammarblick Vet han vad han ger sig in på egentligen? 
Ställ in videon: På närkamperna med slit i tröja och byxor. 
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Namn: Mattias Sunneborn. Ålder: 25. Sportgren: 
Längdhopp. Hemort: Midsommarkransen utanför 
Stockholm. Familj: Sambon Anna. Meriter: Silver 
och guld i EM. Svenskt rekord på 8,06 i våras. 8,20 
inomhus. Största tillgång: Det har stormat kring 
Mattias Sunneborn. En idrottens Leila K med 
krogslagsmål och rattfylla på meritlistan. Så han 
hamnade raskt på Bindefelds listor. Och med 
vältränad kropp och brett leende har han fått oss 
att förstå att längden visst har betydelse. Se gärna 
längdhoppet i Atlanta. Där har Mattias hård kon
kurrens ... Ställ in videon: På repriserna tagna ur 
gropen underifrån. 

Namn: Tom EnglE!n. Ålder: 26. Sportgren: Beach-vol
leyboll. Hemort: Umeå. Familj: Flickvän. Meriter: 
Fyra GP-titlar och fyra SM-guld i beachvolley. Största 
tillgång: I dessa Baywatch-tider blir den här nya Os
grenen en hit. När Tom Englen och hans spel-kompis 
Fredrik Andersson nyligen visade upp sig i TV: s Sport
nytt var snacket igång. Vem var han? När ska strand
raggning bli en gren? Då skulle säkert många bögar 
slåss i världseliten. Ställ in videon: Spela över Bay
watch. 

Namn: Linda Olofsson. Ålder: 23. Sportgren: Sim
ning. Hemort: Tävlar för Södertälje, född i Piteå. Fa
milj: Sambo med Markus. Meriter: EM-guld 1995. 
Största tillgång: Hon är supersnabb, vinner guld på 
sträckor som bara behöver ett andetag. Har börjat att 
använda en ny superbaddräkt som gör henne snabba
re än om hon simmade naken. Ställ in videon: Hin
ner du inte. Spela in undervattensreprisen i stället. 

Namn: Martin Lidberg. Ålder: 23. Sportgren: Brott
ning. Hemort: Stockholm. Familj:? Meriter: VM- och 
EM-guld för juniorer. Största tillgång: Take that-typ, i 
brottartrikå. Martin sysslade med dans när han var ton
åring. Intressant att se fulltränade män i en liten orm
gop för två. Men varfar har alltid brottare en rullad näs
duk nerstoppad fram i trikåerna? Ställ in videon: 
Många intressanta vinklar ... men undvik fiäskbergen. 
Martins 82-kilosklass ger mest. 

Namn: Agneta Andersson. Ålder: 32. Sportgren: 
Paddla kanot. Hemort: Karlskoga och Bris bane, Au
stralien. Familj: Australisk pojkvän. Meriter: Blev 
folkkär efter OS-gulden i Los Angeles 1984. Medalj
regn även i Barcelona för fyra år sedan. Blond och 
blåögd är hon som en reklampelare för svensk idrott. 
Men bakom fasaden ... Största tillgång: .. grälas det 
alltid bland kanotflickorna så paddelflisorna ryker. 
För att senare på stortävlingar bli tama katter och 
samla medaljer på hög. Då faller de alltid i varandras 
armar, snyftandes, överlyckliga. Tills nästa gräl bör
jar. Så räkna med att såporna bubblar kring våra 
vackra svenska kanottjejer i sommar. MeJrose Place 
släng dig i väggen. Ställ in videon: På den snyftande 
segerceremonin. Med näsduk. 

Birger Jarlsgatan 108 tel: 08-15 oo 40 tax: 08-16 76 o 
Mån - Lör: 08 - 20 Sön: 09 - 17 

Vid köp av 
Pint bjuder vi 
på vanna och 
kalla tilltugg* 

honkvdorv 
CLOTHES ANO 

T- SH,RTS 

JAKOBSBERGSGATAN 6 
T-öSTERMALMSTORG 

TEL +46(8) 678 86 88 

BOTTLE & GLASS 
BLANDAD PUBLIK 

A warm friend/y 
neighbourhood PUB! 

Mån-fre 16-01 
Lör 14-01 
Sön 14-0 1 

Vi firar nu ett års jubileum 
Ny sommar meny! 

Happy Hour 
Må-fre 16-22. 
vi har 40 olika sorters öl. 
Månadens öl på fl. 

Gravad lax och potatissallad 39:
Plankstek och pressadpotatis 59:-

Pint 36:- Stor stark 29:-
*Gäller m:ln-fre 16·1 8 

HORNSGATAN 136 • TEL 84 56 lO=======!! 

BJÖRNGARDSGATAN1B 
~R:11DIII ,W 1111AJ 

ÖPI'I:T 
VAliD~ 10.00 • 22..00 
LORDAGAR 14.00 • 20.00 
SOIIDAGAit 111.00·22.00 

TRÄNINGSSTÄLLET 
FÖR 

"Y GAY- KILLAR 

THE MUSCLE ACADEMY GYM 

Programledare och reportrar sökes 
till höstens homomagasin pa Z TV! 
l höst startar Z TV, som en av sina större 
satsningar, ett nytt TV-magasin för, om och 
med flator och bögar i hela Sverige. 

Just nu rågår förarbete och rekrytering av 
persona framför och bakom kameran. 
Som programledare ser jag en tjej och en 
kille i 25-30 årsåldern med trygg homosexuell 
identitet Och med journalistik som intresse 
och/eller bakgrund. Programledaruppdraget 
kan kombineras med redaktionellt arbete eller 
produktionsarbete. 

Om du själv är intresserad eller om du har tips 
på någon som du tycker skulle passa, skriv 
några rader per post, fax, eller e-post. 
Ideer och tankar om programseriens innehåll 
är också hjärtligt välkomna. 

Nicke Johansson (producent) 
Meter Film & Television AB, 

Box 27 858, 115 93 Stockholm 
Fax: 08-661 76 70 E-post:nicke@bahnhof.se 

är skaodinaviens största 
gratisutdelade nöjestidning för bögar, 
lesbiska, queers och andra 
öppensinnade. 
För att annonsera kontakta: 

Johan Sjöhofm/Revenge®Marketlng 
Box 4105 1 02 62 Stockhofm 
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Vänd dig till oss ~ned dina frågor 

och funderingar. Du är anonyin 

och saintalet l{ostar bara en Inarl{.ering. 

Vi ger dig den tid du behöver. 

Ring 020-73 44 40. 
Det finns inga duinina frågor. 
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att han var smittad. Ingen av oss som 
var med reagerade särskilt starkt och 
det gjorde inte han heller, ingen av oss 
visste. Men senare .. . säger Tom och drö
jer med att fortsätta. 
-Jag gick en basutbildning hos Noaks 
Ark. Under Jacobs sjukdom hadejag an
vändning av den. När hans hjärna an
greps kunde jag preparaten som han 
fick. Men när det gäller det känslomäs
siga så vet man ju inte hur man ska rea
gera, man upplever tafattheten inför 
sjukdomsförloppet. 

Tom talar om den respekt han har för 
aidsvården och dess personal. Han be
rättar .om det anhörigstöd han fått när 
han vakat hos döende vänner. Han talar 
om den före detta pojkvännen som förra 
sommaren visste att om han kom in på 
sjukhus en gång till så skulle han bli 
kvar där. Och det ville han inte. 

- Han ringde mig. Jag besökte honom 
på lördagen, vi tog adjö ochjag visste att 
han skulle ta livet av sig. På måndagen 
stod jag där utanför hans lägenhet med 
nyckeln i handen och visste att jag skul
le hitta honom. 

Jacob Dahlin ville en gång att Tom 
skulle följa med till gayön Mykonos. Tom 
gillar inte uteliv, men lät sig övertalas 
till slut. Det var kul, säger han men läg
ger till att det nog var hans dåliga själv-

Under formens yta 
Designern och professorn Tom Hedqvist talar om 
aids- kampanjer och vännen Jacob Dahlin. 

förtroende som räddade hans liv den 
gången på 80- talet. Han gick hem ensam på kvällar
na. Ingen raggning alltså. 

Och han såg vilken uppståndelse Jacob Dahlin 
väckte på Mykonos. 

- Han var så känd från sitt TV-program Jacobs 
Stege då att han inte lämnades i fred. Folk satte sig i 
knät på honom och sa "skål, tamejfan!". Men ju mer 
känd han blev, desto ensa=are blev han. Det var 
obehagligt att allt skulle vara så hemligt när han 
blev sjuk. Jag och Annika Hagström fick träffa ho
nom, bara vi och ma=an. Det var stick i stäv mot 
allt som Jacob stod för egentligen. Han gjorde ju ald
rig någon hemlighet av att han var bög, men den ti
diga fasen av aids var så laddad, det fanns en skam
lighet då, nu är det ändå en sorts samhälleligt be
grepp. 

Text: Dodo Parikas, Foto: Peter Knutson 

å till kylskåpet och kika på mjöl
ken, grädden eller filen. Är pake
tet randig i starka farger så heter 
den gänglige och pojkaktige 48-
åringen bakom mönstret Tom 
Hedqvist och är professor i grafisk 
design på Konstfackskolan i 
Stockholm. Hans rötter finns i en 
märklig korsning av reklamut
bildning på Beckmans och 1968 
års politiska anda med protester 
mot USAs krigföring i Vietnam. 
- Vi lärde oss inte reklam utan 

samhällsinformation då. Vi fick göra ett särtryck av 
Sara Lidmans Gruva som såldes i Pressbyrån. Att 
sen börja på annonsbyrå och göra reklam för barn
mat, Duka och Club 33 var luttrande ... säger han 
med mild ironi. Och kamratema, de frågade hur han 
kunde stödja imperialismen. 

Reklamen har varit en av hans följeslagare i 
många år, men ett delägarskap i annonsbyrån FGH 
har han sålt och även om han fortfarande arbetar 
med reklam är det sina. elever han satsar på nu. Han 
är också en av tio textilare bakom lO-gruppen, vars 
butik först låg på (då) trendiga Gamla Brogatan i ci
ty, senare (och fortfarande) på Söder där Götgats
backen blivit hipp. Bara tre av de tio har fortsatt 
över 25-årsjubileet i år. Tom är kvar, men inte hans 
tidigare mentor Inez Svensson, numera rektor och 
kollega på Konstfack. Han står i butiken varannan 
lördag, säljer metervara och gillar det. Och lO-grup
pens sätt att arbeta tillsammans ser han nu åter
komma bland sina elever. Men någon kollektivistisk 
anda från 68 tycks inte ha överlevt, säger han och 
tillägger att han minns den tiden både som positiv 
och präglad av obehagligt tvång. 

När det blivit fred och vietnamrörelsen inte läng
re behövdes sökte han sig så småningom till RFSL 
och formgav några snärtiga demonstrationsaffisher 
och en del tidiga, mycket snygga nummer av RFSLs 
tidning Kom Ut! 

-Jag sökte mig dit för attjag behövde gemenska
pen och tyckte det var juste upplagt. Det fanns olika 
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grupper, både röda och blå fraktioner, det var gulligt. 
Men det var också starkt och viktigt. 

Han har god känsla för det som ko=a skall och 
startar alltså ibland för tidigt med sina projekt. Ta 
tidningen City. Toms kompisar Lars Peder Hedberg 
och Bobo Karlsson (och utgivaren Bonniers) engage
rade Tom, som gjorde lay-outen. Man tänkte sig Ci
tys läsare i slutet av 70-talet som stockholmare som 
åt sin cafe au lait-frukost på stan före jobbet. Nu på 
90~talet finns den storstadsbon men City är borta se
dan länge. Tom var också bland de första som dök in 

- Jag saknar Jacob. Han var en så ofantligt nära 
vän. Och han såg till att vi som var hans vänner 
måste hålla ihop genom den stipendiefond för unga 
artister ochjoumalister som han inrättade. 

I fondens styrelse sitter Tom och journalistema 
Täppas Fogelberg, Annika Hagström och Susanne 
Ljung. 

- Livet är ett annat liv numera. Jag ser vad jag 
kan avstå från, jag har tappat mycket av rädslor jag 
hade. Mitt jobb på Konstfack är sämre betalt än det 

i 80-talets krogvärld. 
Anrika Tattersall på 
Grev Turegatan skul
le återuppstå. Den 
Hedqvistska inred
ningen var rätt, sorlet 
dämpat och både 
guldkant och folklig
het satt där de skulle. 
Nu blev sejouren som 
krögare inte så lång 
för Toms del. Avbetal
niogama på det pri
vata lån han tog då 
hänger med än. 

"Det var obehagligt att 
allt skulle vara så 
hemligt när han blev 
sjuk .... Det var stick i 
stäv mot allt som 
Jacob stod för". 

jag hade innan och beslutet 
att ta jobbet tog jag när jag 
stödde en persons väg mot 
döden. Här kan jag träffa 
ungdomar som är på väg 
någonstans. Jag har inga 
bam. Dom är mina bam. 
Tom Hedqvist säger också 
att han kan se sorg hos 
dem, en uppgivenhet inför 
framtiden. Vetskapen om 
aids är en realitet för dem. 
Men vetskap räcker inte 
alltid. Han tror att många 
unga bögar inte orkar ta in 

Det är majsöndag i Toms lilla modul i Konstfacks 
modernistiska glaslåda invid Gärdet. Hans elever 
bygger avgångsutställning. Här ska också byggas 
om och byggas till för ett helt campus med konstnär
liga utbildningar. Det gillar Tom, men han menar 
också att det borde funderas mer på skolans inne
håll än på hur den ska se ut. 

Alltså: en formgivare som efterlyser innehåll mer 
än yta. Av det Tom Hedqvist berättar under inter
vjun handlar också mycket lite om yta. Utan att någ
ra frågor ställs om detta berättar han om sin vän, 
radio och TV-mannen Jacob Dahlin och om en tidi
gare mångårig pojkvän, båda är döda. Han talar om 
andra som dött. Alla i aids eller på grund av aids. De 
randiga mjölkpaketen känns inte lika väsentliga 
längre. 

-Vi satt på Cafe Opera 1982 och Jacob berättade 

hiv- och aidsproblematiken. 
- Jag är skitskraj: Jag vill att de ska ha säkrare 

sex, menjag är inte säker på att de har det. 

Han har jobbat med Art Against Aids och gjort 
annonser och broschyrer för Läkare mot aids forsk
ningsfond. Som rekla=an är Tom Hedqvist också 
lindrigt sagt besviken på aidskampanjema. 

- Det ska vara rakt på sak, inte kryptiskt med 
blo=or, säger han och tänker på de affischer, re
klamfilmer och annat där man använt sig av fårg
glada blo=or och sexuella anspelningar. 

- Den kampanjen tog jag upp med mina studen
ter och många hade inte förstått den. Tydligheten 
och allvaret måste skruvas upp, annars blir ju kam
panjema ett slag i ansiktet på alla som är insatta i 
frågan och vill att människor ska klara sig. IJX 
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l!l]j{l]~iHIU TEATER 
OCH DANSFESTIVAL 

A
rbejdermuseet är centrum 
för Europrides internatio
nella teater- och dansfesti

val - det största samlade program
met med homosexuell teater i 
Danmark någonsin. 

Festivalens huvudattraktion 
är brittiska Wild Justice Theat
re Company som spelar sin Lon
donsucce "What' s Wrong with An
gry" som tar upp den brittiska ål
dersgränsen för homosexualitet. 

En annan utländsk teaterföre
ställning "W et, Dykey and Ameri
can" med Odd Girls Theatre 
från Amsterdam. En one-woman 
stand-up föreställning som blan
dar skandalhistorier, rollspel och 
komedi. 

Från Danmark kommer däre
mot Köpenhamnska Saw Red 
Theatre vars föreställning "The 
Lisbon Traviata" är en tragiko
misk pjäs som har sin utgångs
punkt i ett homo-parförhållande 
på fallrepet. 

På danssidan finns bland an
nat finska dansteaternERI som 
visar delar ur flera av sina före
ställningar och Italienska Out 
Angels som framför dansföreställ
ningen "Fragmenta". 

På programmet finns också 
dockteater. Det är Svenska Fi
gurcentrum som visar sin dock
teaterversion av Beckets "I väntan 
på Godot" (Gogo och Didi) där de 
två männen i pjäsen är ett gaypar 
som under pjäsens gång infekte
rar varandra med hiv. 

Annat som finns på festivalens 
program är den kubanske skåde
spelaren Joel Angelino som 
framför en monolog från teater
versionen av filmen" Jordgubbar 
och Choklad" och Mark Bunyan, 
en brittisk kabaretartist och tidi
gare medarbetare i svenska gay
tidningen Reporter som bland an
nat jämförts med Oscar Wilde 
och Noel Coward. 

Arbejdermuseet, R~mersgade 
22. Biljetter köps i Pridetown och 
från kl18 vid entren. 

RogerWilson 

l !Il il l l U il l l] IPRIDETOWN 

D 
et är Pride Town på Isra
els Plads som kommer att 
bli Europrides hjärta. Här 

ska man att bygga upp en helliten 
stad med cafen, barer, stånd, ut
ställningar och workshops. 

På Pridetowns egen scen kom
mer ett antal mer eller mindre 
professionella artister att uppträ
da. Akustiskt, Disco, 60 &70-tal, 
Dragshow, Musikteater, Karaoke 
ochjazz-allt får plats. 

Lesbian-Power konsert blir 
det på lördagen och för de som vill 
förbereda sig inför Blazing Baddle
festen finns det ett antal möjlighe
ter att lära sig Square-Dance. 
Känns kroppen alltför misshand
lad efter ett par dagars festande 
är det här det anordnas Aerobics -
eller varför inte prova gyttjebrott
ning .. . 

Europridescenen har program 
från 12-22 alla dagar, torsdag 27 
och fredag 28 ända fram till kl 24. 

Roger Wilson 
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l s t ereobars fönst er. 

DJill] IMMIGA RUTOR PA ISRAELS PLADS 

B akom immiga rutor på Isra
els Plads gömmer sig Kö
penhamns just nu mest om

diskuterade bar. Här har man sat
sat på att hålla en låg profil gente
mot press och media, allt för att 
behålla sin undergroundstämpeL 
stereobar ger en känsla av "ho
me party", trendigt inrett med 
mysvänliga säckfåtöljer och ett 
dansgolv som inbjuder till impro
visation. Stället som om dagen 
också fungerar som cafe är öppet 
12-01. På övervåningen spelas ea
sy listening och jazz, nere i källa
ren är det mest house i högtalar
na. 

Något kvarter bakom s tereo
bar, på N orre Frimarsgade ligger 
Lounge. Ett väldesignat ställe 
med smart publik, gott kök och 
skön musik. Baren som är öppen 
12-02 är en bra start på Köpen
hamnsnatten. 

En av stadens klassiker är 
Dan Tureli på Store Regnegade 
35, iklätt fargerna rött och svart 
signalerar de dramatik och hög 
klass på både personal och inred-

l !11 il l]~ il l l] ~JAZZ 

M asken är en homobar som 
är är sådär riktigt dansk. 
Under Europride är den 

det 18 timmar av dygnets 24, dvs 
13-02,05-10 vruje dag (vanligtvis 
16-02). 

Här bjuds starkvaror för 15:
halvlitern, (för Sort Guld). 23 juni 
uppträder draggänget Naughty 
Voices ochjazzduon S~ren M~l

ler och Morten Ravn. Masken. 
Studiestraede 33. IJX 

ning. Stället har skepnad av både 
lugn restaurant med väl prisvärd 
mat och livlig bar med vimmlande 
wannabies. Dan Turell har öppet 
torsdagar 10-{)3, fredagar och lör
dagar till 04, övriga dagar stänger 
de klockan 01. 

Nere på Teglegårdstarrede i de 
klassiska gaykvarteren ligger Kul 
Cafeen, ett ungt medvetet mu
sikcafe. Baren serverar billig öl 
och väl tilltagna sandwiehes till ti
digt på morgonen. På kvällen 
släpps det loss tillliveband och 
DJ. Musiken är mycket varieran
de: säkrast att kolla in deras pro
gram. 

För den som vill hitta vidare i 
natten rekommenderas en runda i 
kläd och skivaffarerna runt Studi
estrrede. Här finns ett stort utbud 
av Köpenhamns flyers. Några av 
stjärnorna på klubbhimlenjust nu 
är Turbinhallarna och Packhus 
11. Ett hett tips är att hålla utkik 
efter konstmuseet Louisianas 
klubbkvällar. 

Johan 

ll[I]Mil~UI!~j NYTT AD 

A fter Dark byter skepnaq. 
Nej, inte pojkarna som 
showar i Stockholm. Däre

mot Köpenhamnsstället med sam
ma namn. Nu tar ägarna till Geo
marlix över och kör igång Ge02 
den 20 juni, alltså precis lagom till 
Europride. Gamla Geomarlix å sin 
sida försöker hålla kvar gästerna 
med billig bärs - för en dansk tju
ga får du en stor fatöl. 
Geomarlix, Rådhusstraede 4 . 
Ge02, Studiestraede 31. IJX. 

Mat och öl under 
Europride 
RESTAURANGER 

THAI: 
Flyvefisken Larsbj~rnstrrede 18 
33 14 95 15 Beställ innan! I "Pis
serennen" mitt inne i stadskär
nan. Nära Pridetown. 
Ayuttya Griffenfeldtsgade 39a, 
35 37 38 68 Billigt! Beställ innan! 
På N~rrebro, Köpenhamns Gre
enwich Village. Nära Pridetown. 
Nam Thip Vietonagade 3 3131 
64 51 Genuint, litet. Billigt. På 
Vesterbro. 

JAPANSKT: 
Ginza Gi. Kongevej 9 31 23 17 46 
Mycket god kvalitet. Sur hovmäs
tarinna. Perfekt sushi, beställs da
gen innan. Stänger 21.00. Nor
malt, dyrt. Gångavstånd till Pride
town. 
Tokyo Vesterbrogade 77 31 31 01 
65 Gott, vällagat. Geunint och 
folkligt. Beställ sushi dagen in
nan. Gångavstånd till Pridetown. 
Sushi Bar, N ansensgade. Ung
domligt, gott, sushi utan probleiiL 
Sticks. Nära Pridetown. 

VEGETARISKT: 
Goindas, N~rre Farigmagsg. 82 
33 33 7 4 44. 100 % vegetarisk re
staurant. Billig. 
Livretten, St. Kongens g. 80-82 
33 93 77 97. Även lunch och ut ur 
huset. Turist-Stråket (många · 
svenskar) men mycket gott och 
prisvärt: 
Peder oxe, Grå.br~dratorvet 33, 
11 00 77 Centrum. Amerikansk 
biff, dansk spädlam, vilt, generöst 
salladsbord. Läckra lunchmöjlig
heter. Extra vinlista, goda deser
ter. 
Pasta Basta, Valkendorfsgade 22 
33 11 21 31. Gående pastabord, 
öppet till 3 om natten, även 
skaldjur, andra italienska rätter. 
Nära Peder Oxe. Centrum. 
Boef & Ost, Intill Peder Oxe. 
Läckra luncher, god mat. Uteser
vering. 

KÖPENHAMN-FEELING: 
Sebastian, Hyskenstraede 10. 
Inne i stadskärnan. Gaybar, gott 
kaffe, billig, vällagad husmans
kost. Extremt billigt. Billigt öl un
der tidig kväll. Biljardbord. 
Cap Horn, Nyhavn 213312 85 
04 Riktig dansk husmanskost. 
Ekologiska råvaror. 
Huset, Rådhusstrrede 13, 33 15 20 
02. Legendarisk, god mat, ok pri
ser. 
Spiseloppen, Christiania, Baad
mandsstr. 43, 31 57 95 58 Legen
darisk, levande musik. 
Rust, Guldbergsgade 8, 3135 00 
33, Bar och vacker restaurant. 

.Rock på helger. Mycket hetero och 
alternativt. studenter och ungdo
mar. 
Mama Ludba's Rest & Cafe, 
Vrerndamsvej 2, 3123 49 99 Itali
ensk mat på danskt vis. Gemyt
ligt, enkelt. Humana priser. Enor
ma portioner. 

NEWSCENE: 
Otis Says Bar, Noerrebrogade 22, 
35 37 48 12. Bar nere, restaurang 
uppe. Futuristiskt. 

ETNISKT: 
Ali Baba, Griffenfeldsgade 22, 31 
39 88 08 Liten pakistansk, hyggli
ga priser. Vid Skt. Hans torv, N~r

rebro. Gångavstånd till Pride
town. 
Bananrepubliken, N~rrebroga-

de 13, 35 36 08 30 Brunch, Mid
dag, ta pas, bar, livemusik och dis
ko. Bra etnisk husmanskost. Bil
ligt. 
Tanzanite, Åboulevarden 23, 35 
37 39 90 Enda restaurangen med 
äkta afrikansk mat. Gångavstånd 
till Pridetown. 
King Tut, Blågardsplats, N ~rre

bro, Egyptisk mat. Även vegeta
risk buffe. Enkelt, billigt. Mag
dans ibland. Nära Pridetown. 
Barcelona Tapasserie, Frelled
vej 21, N~rrebro 3135 76 11 Bil
ligt, genuint. 
Mexicali, Åboulevarden 12, 31 39 
47 04 Mexikansk. Genuint, gott. 
Gå till Pridetown. 
L'education national, Lars
bj~rnsstrrede 12, 33 91 53 60 
Fransk robust, billigt. Centrum. 
Nära Pridetown. 
EXKLUSIVT, DYRT, GOTT: 
Hellerup Parkhotel, 39 62 40 44 
En av Danmarks bäste och mest 
respekterade kockar: Erwin Lau
terbach. Specialite: Vegetarisk 
gourmet. Även annan gourmemat. 
Dyrt. Ta en buss 20 minuter nor
rut längst Strandvejen. 
Charlottenlund Fortet, Strand
vejen 150 39 62 22 63 Fransk me
nu. Havsutsikt. Buss en halvtim
ma norrut längst Strandvejen. El
ler cykla dit och ta ett dopp i ha
vet. 

CAFEER MED MAT: 
Babooschka, Turesensgade. Les
biskt cafe med lätta rätter, typ 
Chili con carne, sandwiches, sop
por. Gott kaffe och öl. Mycket nära 
Pridetown. Mycket billigt. 
Floras Kaffe och Bar, Blågårds
gade 27. Välj och mal din egen kaf
feböna. Goda luncher, mackor och 
bakverk. Även vegetariskt. Huma
napriser. 
Kraznapolsky, Vestergade 10, 33 
32 88 00. Poul Borums lunchställe. 
Kylig design. Goda lunchrätter 
och sandwiches. Mycket livligt och 
hög musik. 
Banke-Rrett, Nansensgade. Fru
kost, lunch, middag. Cajun, thai, 
etc. Billigt, opretensiöst. Nära Pri
detown. 
Victor, Ny 0stergade!Hoved
vagtsgade 8, 33 13 36 13. Franskt 
kök, bar. Inne förr. 
Dan Turen Cafe Store Regnega
de 3, 33 14 10 47 Bar, kaffe, lätta 
rätter, sandwiches. Uppkallat ef
ter den legendariske avlidne deck
arförfattaren. 

UTPRÄGLADECAFEEROCH 
BARER: 
Den Franske Cafe, m fl Prome
nera längst de fyra sjöarnas norr
sida, där finns olika cafeer, barer. 
Uteservering och garanterat sol 
vid gott väder. 
La Glace, vid Vimmelskaftet, 
Str~get. Anrikt cafe, Köpenhamns 
äldsta. Varm choklad med visp
grädde, vanligt kaffe. Smaskiga 
bakverk. 
Europa, Norden, Cafe Kys, 
Laszlo, m fl ligger alla på Strf<lget 
eller parallellgatan Strredet. 
Sabines, Teglgårdsstrrede 4. Le
gendarisk. Ett ''hem" för vissa, ing
år j "d~dsruten", mest heterosar. 
Nära LBL-huset, Pan-bladet, gay
barer och gaydiskon. 
Sommersko, Kronprinsens g. 6, 
33 14 81 89. Känd bar med 
smårätter, kaffe, sandwiches. Rö
kigt. Öppna stora fönster på som
maren. Centralt. 

Birgitta Tollan-Driesel 
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"If it a in't a pussy it a in't worth a fuck" . Eva Eklunds bilde r finns 
på Europride. 

l ~l J:! l] U :]Il]= FOTOCONTAINER 
H äromåret tog Eva Eklund från Stockholm sitt pick 

och pack för att gå på på fotoskola i Köpenhamn. 

Nu bor hon i den danska huvudstaden, har dansk käres

ta och ställer tillsammans med sju andra homofotogra

fer ut sina bilder i containermiljö under Europride. Eve· 

nemanget heter SPOT-LIGHT. De andra deltagarna från 

Danmark är Monika Jarnfelt, Stephen Freiheit Hayes, 

Knud Sneftrup (ställer även ut på diskoteket Geomarlix, 

på Men's Bar och CanCan) och Mette Baunbaek Lund 

Jensen (även på cafe Babooshka). Från USA deltar Ste· 

ve Jensen och prästen Jan Lynch, USA samt från Kanada 

Daniel Collins. IJX 

l ~IJ;lll U ;l l! U OCTAVO 

G
lamourös vogue-inspirerad 
rymddisco blir det på Pri
detownscenen på Europri

de i Köpenhamn den 23 juni kl 19 
och den 24 kll8. Om Octavo hin
ner få klart musiken det vill säga. 
Gruppen har haft så mycket att 
göra med att få klart foton, re
klamblad, kläder och danssteg att 
man inte riktigt hunnit bli färdiga 
med musiken ännu. Men det ver
kar inte oroa grabbarna i Octavo, 
som trots att man bara har fått 
spelningar i Köpenhamn och Mal
mö inte drar sig för att kalla sin 
show för Glamourism World Tour. 

Kanske blir det mest spännan
de på Europpride att se om Octavo 
verkligen lyckas leva upp till sin 
egen hype .. . 

Roger Wilson 

Brittiska striparen Mark Anthony 
ses på Sebastian till Europride. 

l ~l] ;Il] U ;l l! U STRIP 

P å myspysiga cafe Sebastian 
visar den tyske fotografen 
och popkonstnären Jay Eff 

sina bilder under Europride och 
fram till13 augusti. Sebastian 
öppnar redan 9 på morgonen un
der Europride med frukost och 
brunch (gäller 21-30 juni). Från 23 
om aftonen utlovas dansmöjlighe
ter, gogopojkar och annat kul. 

Mer info via http//store.cyber
city.dk/cgh/sebastian. För vanliga
telefonanvändare rekommenderas 
nummer +45-33 32 22 79. Adress 
Hyskenstraede 10. IJX. 

T Tre frågor från QX till Kö
penhamns kulturborgmästa
re Jens Johansen: 

Vad betyder Europride för 
Köpenhamn? 

- Det är ett kulturarrange
mang som synliggör Köpenhamn 
på Europakartan. Jag hoppas att 
det också kommer att synliggöra 
bögars och lesbiskas kultur och 
bryta ner fördomar. Och j ag tror 
att deltagarna kommer att upp
täcka att Köpenhamn är en stad 
värd att besöka också i framtiden. 

Kommer du att delta själv i 
någotarrange~nang? 

- Tyvärr är jag bortrest vid 
öppningen, menjag ska vara med 
på paraden som blir en kulturell 
manifestation. Dessutom skajag
medverka i en debatt och andra 
arrangemang. 

Till slut: vad önskar du fes
tivaldeltagarna? 

- För det första: välkomna till 
Köpenhamn! Jag hoppas de får 
möjlighet att uppleva gemenskap 
och att de får vara med om en fest, 
men också uppleva allvaret i 
mycket av det som kommer att be
handlas på seminarierna och så 
att det blir en viktig manifestation 
för bögar och lesbiska! 
Dodo Parikas 

I:(IBbil ROOSEUM 

O 
m du behöver avkoppling 
från Europride, ta båten 
till Malmö. I sommar visas 

nordisk konst på temat de fyra 
elementen i Malmö. den homosex
uelle finansmannen Fredrik Roos 
skapade en av 80-talets mest om
talade konstsamlingar. Ett urval 
finns på Rooseum 22juni-15 au
gusti. För en titt i katalogen krävs 
dator med CD-ROm läsare. Det är 
så Rooseum presenterar vad man 
kallar "djupdykningar i den här 
periodens nordiska bildkonst", 
alltså sent 60-tal till tidigt 90-tal. 
Stig Sjölund, avgående konstpro
fessor i Umeå är med. Det var han 
som härom året prydde Y stads te
lefonkatalog med sig själv och en 
annan läderklädd bög vilt telefon
pladdrande. 

Rooseums Cafe Espresso har 
gärdsservering - bra före och efter 
konsten. IJX 

Tipsa QX 
08-7203001 

I!IJ:lllU;liiH VACKRASTE MANIFESTATION 

V 
är Idens vackraste homoma
nifestation heter AIDS 
Me~norial Quilt, ett gi

gantiskt lapptäcke där varje ruta 
(panel) hedrar någon som dött i 
aids. Lapptäcket har blivit så stort 
att det nästan inte går att visa he
la på en gång. Men i höst ska ändå 
det omöjliga bli möjligt. Över 
10.000 volontärer från hela USA 
ska tillsammans genomföra den 
femte utställningen. Då lär AIDS 
Memorial Quilt innehålla 45.000 
panels, var och en ett personligt 
konstverk. Tillsammans täcker de 
en yta motsvarande 20 fotbollspla
ner. Platsen för manifestationen 
är som vanligt den stora gräspla
nen framför Vita huset i Washing
ton D. C. 

Under Europride finns också 
möjlighet att titta på panels. Ett 
hundratal europeiska panels visas 
i Köpenhamns Rådhus den 22-25 
juni, måndag-torsdag l 0- 17, lör
dag- söndag 11-18. 

Iden om att sy en panel kom
mer från San Francisco. Arga och 
upprörda bögar och lesbiska rea
gerade över att få tycktes bry sig 
om att hiv drabbade det homosex
uella samhället så urskillningslöst 

i mitten på åttiotalet. Organisa
tionen Names-Project startades 
och erbjöd människor att på ett li
te annorlunda sätt bearbeta sin 
sorg genom att sy en minnesruta 
till någon som de hade förlorat. 
Senare sydde man ihop rutorna 
till större lapptäcken och visade 
upp dem för allmänheten. De blev 
ett verktyg för att få människor 
att förstå. Det blev också ett sätt 
att hedra dem som dött. 

Idag finns nationella Names
Project över hela världen, i Sveri
ge har Noaks Ark tagit sig an upp
giften. Den som vill göra en panel 
kan vända sig dit, vill man att den 
ska lämnas till AIDS Memorial 
Quilt kan den eskorteras dit per
sonligen i höst. 

Names-Project i San Francisco 
har blivit en av världens största 
hiv-aidsorganisationer. Mellan 50 
och 100 panels i veckan skickas 
fortfarande dit, från långt fler än 
dem som är homo. Heterosexuella 
och andra "riskgrupper" har också 
tagit till sig det vackra och kärlek
sfulla sättet att sörja, hedra och 
visa. 

Bodil Sjöström 

Sommer på Skagen ... 

!finns Pension 
0stre Strandvej 63 · DK-9990 Skagen · Danmark 

T/f. (+45) 98 45 01 55 · Åbent hele året 

Copenhagen•s Gay Hotel 

~ 
Ho te/ Wind s or 
Frederiksborggade 30 DK-1360 Copenhagen K 

Tel:+46 3311 0830- Fax:+45 3311 6387 
VIsa Master Eurocard Access 
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TORSDAG .20 JUNI 

20.00 Schwanzensänger Knaben. 
C af e Te a tret. 

FREDAG 21 JUN 

12.00 Pridetown öppnar på Israels 
Plads. Officiell invigning 18.00 
16.00 Film: B!!!ssehuset live, Borta med 
vinden. Cafe Teatret 
19.00 Teater: Odd Girls Theatre, Wet, 
Dykey and American. Arbejdermuseet. 
20.00 Schwanzensänger Knaben. 
Cafe Teatret. 
21 .00-03.00, Go for Pride, SLM- med
lemklubb, dresscode, Men Only. 
22.00 Film: A. Sprinkle. Cafe Teatret 
22.30 Teater: Saw Red Theatre, The 
Lisbon Traviata. Arbejdermuseet 

LÖRDAG 22 JUMI 

11.00 Quilt-utställningen öppnas 
med kören Carmen Curlers. Råd
hushallen. 
16.00 Film: Sadie Benning. Cafe Teat
ret 
19.00 Teater: Saw Red Theatre, The 
Lisbon Traviata. Arbejdermuseet. 
20.00 Schwanzensänger Knaben. 
Cafe Teatret. 
21.00-03.00, Valhalla, SLM- medlem
klubb, dresscode, Men Only. 
22.00 Film: 111 be back tomorrow & 
Stolen Glimpses. Cafe Teatret. 
22.30 Teater: Odd Girls Theatre, Wet, 
Dykey and American. Arbejdermuseet. 

SÖNDAG 23 JUNI 

11-18 Quilt-utställningen flyttar ut 
på Rådhusplatsen. 
11.00 Europride Fun Run, Frelled
parken. 5 km motionslopp, föranmälan 
i Pridetown. 
14.30 Utflykt ior .kvinnor- historiska 
platser. Startar från Kvinnohuset. 
16.30 Mark Bunyan. Cafe Teatret. 
18-24 Midsommarnattsbrasa. Ama
ger Strand, Helgoland. 
19.00 D~s: Dansteatern ERI, Eri:s 
Extra & Dockteater med Figurteater
centrum, Gogo & Diw. Arbejdermuseet. 
21.00-03.00,SLM Bonfire- medlem
klubb, dresscode, Men Only. 
22.30 Dans: Out Angels, Fragmenta. 
Arbejdermuseet. 

MÄNDAG 24 JUNI 

10.00 Utflykt ior män: K~ge till Vall!!!. 
Start fråil Pride Town, Israels Plads. 
14-17 Hearing om livskvalite. Den 
forsta av fem hearings med föredrag 
och wskussioner om livet för hornos i 
Europa. Christiansborg, Frellessalen. 
16.00 Film: Asiatisk film. Cafe Teatret. 
17.30 Debatt: Lesbiskt liv, lesbisk 
kons~. Retinal Circus 
19.00 Schwanzensänger Knaben & 
dans med Out Angels, Fragmenta. Ar
bejdermuseet. 
19.30 Operakonsert. Unga skandina
viska talanger och Sjrellands Symfoni· 
orkester i Tivolis Konsertsal. 
20.00 Mark Bunyan. Cafe Teatret. 
21.00·03.00, Burning Out, SLM- med
lemklubb, dresscode. Men Only. 
22.00 Film: Sadie Benning. Cafe Teat
ret. 
22.30 Dans: Dansteatern ERI, ERI:s 
Extra & Dockteater: Figurteater
centrum, Gogo & Diw. Arbejdermuseet. 

TISDAG 25 JUNI 

10.00 Utflykt för Män: Hiller~d. Star· 
tar från Pridetown, Israels Plads. 
12.30 Biljardturnering, Parkens Pool 
Center. 
14-17 Homosexuella familjer och 
barn. Hearing i Frellessalen på Christi
ansborg. 
16.00 Film: Tyskt Program på Cafe 
Teatret. 
18.00 Positive Torture. Performance i 
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undeijorwsk parkeringsplats vid Isra
els Plads. 
19.00 Teater: El Tehebana, Fresa Y 
Chocolate & Patience Agbabi, Ra w. Ar
bejdermuseet. 
19-22 Massage Exchange, Massa
geutbildning på Massageskolan. 
20.00 Martin Heim, Cafe Teatret. 
21.00-03.00, Arses to trash, SLM- med
lemklubb, dresscode. Men Only 
22.00 Film: Bruce La Bruce Super 
81/2, Cafe Teatret. 
22-05 TAKE OFF PARTY, Turbine· 
hallen, entre 100 kronor. Olika liveupp
trädanden med konstnärer och artister 
följt av ett mega-disco. Entre 100 kro
nor (plus en EP-Dogtag) 
22.30 Dances for a gatherin,g, Arbej
derrouseet. 

ONSDAG 26 JUNI 

En dag på stranden. Gemensam ba
dardag på Bellevuestranden. (S-bana 
Klampenborgs station) 
14-17 Homosexuella & Religion. på 
Christiansborg, Frellessalen. 
16.00 Film: Charlotte von Mahlsdorf. 
Cafe Teatret. 
19.00 Teater: Mark Bunyan, The Ram
pant Recyclist. Arbejdermuseet. 
19.30 Debatt: Lesbisk kultur i samtida 
liv. Louisiana Konstmuseum, Humle
brek. 
20.00 Martin Heim Cafe Teatret. 
21.00-03.00, Streetparty, SLM- med
lemklubb, dresscode. Men Only 
22.00 Film: The Art of Cruising Men. 
Cafe Teatret. 
22.30 Teater: El Tehebana, Fresa Y 
Chocolate & Patience Agbabi, Ra w. Ar· 
bejdermuseet. 
23-05. ADDICTED TO HOUSE. 
Houseparty med DJ Alexis och vänner. 
Happy ,House i psykedeliska farger och 
med positiva vibrationer. Turbinehal
len. Entre 100 (plus Dogtag) 
24.00 Film: The Increwble True Ad ven
ture ofTwo Girls in Love, lmperial. 

TORSDAG 27 JUNI 

8.45-13.00 Konferens för homosexuel
la psykologer, Karmel. 
10.00 Utflykt för män- Norra Köpen
hamn. Startar från Pride Town. 
14-17 Homosexuell Identitet, hear
ing i Freilessalen på Christiansborg. 
14.30 Utflykt för kvinnor· Köpen
hamns Parker. Start från Kvinnohuset. 
16.00 Film: 111 be back tomorrow & 
Stolen Glimpses. Cafe Teatret. 
19.00 Teater: Wild Justice Theatre, 
What's Wrong withAngry. Arbejderm. 
20.00 Martin Heim. Cafe Teatret. 
21.00-05.00, Invasion, SLM- medlem· 
klubb, dresscode. Men Only 
21-05 BLAZING SADDLES IN 
OKLAHOMA Westernparty med äkta 
amerikansk gay squaredance. Dolly 
Parton lookslike tävling. Jeans, läder, 
shorts eller annan ledig klädstil önskas 
men inget tvång. Vill du kan du pröva 
<lina krafter på rodeo-tjuren. Pakhus 
11. Entre 140:- (Plus EP-Dogtag) 
2,2.00 Film: TheArt ofCruising Men. 
Cafe Teatret. 
22-06 CLUB AQUAPUSSY Lesbiskt 
party till technotoner. Kvinnliga DJ:s, 
från N ederländerna DJ Lady Aida med 
psykedelisk techno och groovy house vi· 
bes. DJ Tanja från Danmark spelar 
house-techno och jungle. Turbinehal
len. Entre 100Kr (plus EP-Dogtag) 
22.30 Teater:Mark Bunyan, The Ram
pant Recyclist. Arbejdermuseet. 

FREDAG 28 JUNI 

14-17 Homosexuella i Europa. Hear
ing i Freilessalen på Christiansborg. 
16.00 Film: A. Sprinkle. Cafe Teatret. 
19.00 Rapid Fleury: Wrapped & 
Christiana Lambrinidis: Oaths. Arbej-

dermuseet. 
20.00 Stand Up Comedy & Poetry: 
Rick Maverick. Cafe Teatret. 
20.00 S:t Petersburg Valery Mikhail
kovsky MaJe Ballet,Falkoner Centret. 
21.00-05.00, Viking Night, SLM - roed
lemklubb, dresscode. Men Only 
21-06 LADIES IN HEA:VEN. Lesbiskt 
supriseparty. Internationell atmosfar 
for alla kvinnor. Livemusik med dans· 
ka och utländska band och DJ:s. Turbi
nehallen. Entre 100 kr ( EP-Dogtag) 
21.00 MISS WORLD GOES GAY. 
Dragqueens och kvinnor klädda som 
män har fritt inträde till denna skön
hetstävling där publiken ska rösta 
fram den nya Miss World. Efter täv
lingen blir det fest och disco. Den Grå 
Hal, Christiania. Entre 80 kr. 
22.00 Film: Tysk film. Cafe Teatret. 
22.30 Teater: W il d Justice Theatre: 
What's W ron g with An gry. Arbejderm. 
23-07 MEN AT WORK. Fest for män: 
rök, svett och ett mega darkroom. Stål, 
betong och hård husmusik Hemligt 
uppträdande. Dresscode arbetskläder, 
jeans, läder, gummi. Pakhus 11. Entre 
100 kr (plus EP-Dogtag). 

LÖRDAG 29 JUNI 

12.00 Körfestival på Ströget. 
16.00 Film: Bruce la Bruce Super 8 1/2. 
Cafe Teatret. 
16.00 The S:t Petersburg Valery Mik
hailkovsky Male Ballet på Falkoner 
Centret. 
16.30 Stand Up Comedy & 
Poetry:Rick Maverick. Cafe Teatret. 
20- 23.30 EUROJ>RIDEPARAD, star
tar från Pile Alle, Frederiksberg. 
21.00-05.00, Europride, SLM- medlem· 
klubb, dresscode. Men Only 
22-05 UNl!J.1Y' IN DIVERSITY. Village 
People, Bananarama, Right Said Fred, 
Doreen Doreen och svenska Polaris på 
scen i den gamla cykelarenan Forum. 
Förköp i Pridetown 275 kr (plus EP
Dogtag) 
23-08 AFTER PARADE MEGADAN
CE. Europrides mega party. På scen: 
Kadoc, Bourdaux och Systematixx. Mu
sik av DJs som skall ge känsla av Ibiza, 
Amsterdam och London.Turbinehallen. 
Entre: 190 kr (plus EP-Dogtag). 

SÖNDAG 30 JUNI 

16.00 Film: Charlotte von Mahlsdorf · 
Cafe Teatret. 
16.00-00, Farewell Party, SLM ·med
lemklubb, dresscode. Men Only 
19.00 Wild Justice Theatre: What' s 
W ro ng with An gry. Cafe Teatret. 
20.00 Stand Up Comedy & Poetry: 
Rick Maverick. Cafe Teatret. 
22.00 Film: Asiatiskt Program. Cafe 
Teatret. 
22.30 Rapid Fleury, Wrapped & 
Christiana Lambrinidis, Oaths. Arbej
derrouseet. 
24.00 Film: The Celluloid Closet. lmpe
rial. 

ADRESSER: 

Arbejdermuseet: R0mersgade 
22.Cafe Teatret/Central Stonewall: 
Skindergade 3. Falkoner Center: Fal
koner Alle 9. Forum: Julius Thorosens 
Flads 4. Imperial, Ved Vesterport 4. 
Kvinnohuset: Gothersgade 37. Pak
hus 11: Dampfrergevej 2. Parkens 
Pool Center: Per Henrik Lings Alle 4. 
Retial Cirkus: 0stergade 24 b2 (Pi
stolstrrede). Turbinehallen: Adelgade 
10. Vester Vov Vov: Absalongade 5. 
För information om lokaltrafiken ring 
HT: (+45) 36 45 45 45. 
Med reservation för eventuella änd
ringar. Kontrollera alltid med PANzine 
och Informationen i Pridetown for ak
tuell information. Stort tack till 
PAN-Bladet for informationen! 

C utting Edge!!! Sony har gett ut en sagolik samling med aktuell 
engelsk drum'n'bass på en behändig CD. Om man inte hör till 
skaran av folk som håller sig å jour med ny musik genom att 

köpa vinyl, är detta ett måste i sommar. Artisterna är samtliga sensi
tiva typer som hållt på med vad de tror på i flera år, många av dem är 
inblandade i delabels och klubbar som håller den engelska drum'n'
bass scenen så vital. Spår 4 av J Majik har den fascinerande spänn
vidden av filmisk sensualism och den feta feta basen som tycks kom
ma krälande upp genomjorden och får asfalt och betong att krackule
ra med ett smattrande ljud som går direkt in i nervsystemet, vilket le
der till en vild, men samtidigt liksom avspänd eufori ... Ja, ni fattar 
va? Spår 5 av Trinity heter "Magnetism": Det var länge sedanjag 
hörde ett musikstycke som lyckas förmedla både melankoli, eufori, 
hotfullt mörker och brutal styrka i en så välbalanserad komposition. 
Det är som om tiden har fångats mellan rytmerna, där själva nuets 
kärna tittar fram som glittrande mineral. Spår 7 av L Double inleds 
med klassiska Juan Atk.ins-ackord, utvecklar sig till en grynings sa
ga vars intensitet stegras på ett extraordinärt svängigt sätt... Musik 
att leva med, lyssna på och dansa till. Vatje dag, hela sommaren, 
minst. Över lag en väl komponerad samlingskiva, där bara ett fåtal 
spår håller en något lägre personlig linje. Om du bara har råd med en 
CD den här sommaren, så köp den här. Den håller länge. Cutting Ed
ge!!! 

Cari Lekebusch är förmodligen en av Stockholms mest målmed
vetna DJ:s och technoartister. Förutom att själv göra en otrolig mängd 
kvalitetstechno, hållar han sin la bel "Hybrid" igång och alert samt va
kar över skivafiaren "Planet 
Rhythm "på St. Eriksgatan i 
Stockholm. Skynda dit och shop
pa albumet "Man in Two Suitca
ses", (innan den begränsade upp
lagan tar slut). Det är Queerzo
n e s engelska hus-DJ Yim med 
fast förankring i Göteborgs un
dergroundscen, som gjort skivan, 
med "instant support" från ljud
labbet 0-1-11 och nätverket. -Ett. 
avgörande steg i ett omfattande 
samarbete mellan kvalitetsmedvetna undergroundaktivister i Stock
holm och Gö.teborg. Lyssna så förstår du, detta är bara böljan ... Mr 
Lekebusch har valt ut sina: favoritskivor för juni. Torsdagen den 18 
juli gör han•dessutom kalas på Ginoför att fira Hybrids enastående 
framgångar och har en gäst från Chicago: Gene Bunt. Från Tyskland 
kommer Jana Clemens och från Stockholm Alexi Delano, Jean
Louis H uh ta (kung av Queerzone och mer ... ) och så Cari själv då. 
Dessutom separatjunglegolv med Dj Krazy & Norman Bates .. .Vi 
syns på dansgolvet!!! 

CARl LEKEBUSCH (HYBRID PROD.) TOP 10 
Hot Lizard - Big Air (Pacific) 
Missing Channel -Submerged (Hardwax) 
Detroit - Techno City 2 (430 West) 
Paul Johnson - Second Coming (ACV) 
Hyperactive- (Missile 15) 
Mr Barth - Step Aside (Plum.phouse) 
Floating Point (212 Productions) 
Fusion - Galaxy OfFuture Visions (Ferox) 

Söta och duktiga Alexi spelar ofta på gay och mixade klubbar i Stock
holm, när han inte sitter i studion och knåpar ihop svängiga honse
stycken, t. ex. med Il Stefano. Han har gjort massvis med skivor som 
jag ännu inte har hört. Fråga pojkarna på Planet Rhythm. Här är 
Alexi's favoritmusik för juni: 

ALEXI DELANO (HYBRID PROD.) TOP 10 
Jak+ stepper. (Ev 0051) 
Frak - Hooii (Börft Rec.) 
Cari Lekebusch · For Those Who Know (Hybrid) 
Gulp - Lowtech EP (Loop Rec.) 
Danijel Alpha - Le Grand Pricks (Hybrid) 
Secret Ingrediens - (Global Communications) 
Phreax- Phlab EP (MC Projects) 
Fred Fresh - Logical Grooves (Hybrid) 
Adam Beyer - Decoded (Planet Rhythm) 
I. Homme qui Valait 3 millard dollars - Dynapoly (Cassius) 

lt'lllhil:~ BÄST l POP 
Got to get it on- K C Linn. Eu
rotechno 
King Mi das- Arm y of Lo vers. Di
sco 
Move on- George Michael. 
Pop-Jazz, albumlåt. 
Give me the light- Ice MC. Eu
rotechno. 
Heaven- U96. Techno 
Bengt Held 

Ingrid Engarås 



[[!]]TIPS FÖR 
SOMMAREN 
1-6 Tales of the City (Ett annat liv), 
More Tales of the City,Further Tales 
of the City, Babycakes, Signiflcant 
Others, Sure of You. 
Alla av Armistead Maupin 
Historien om Michael Tolliver, Ma
ry Ann Singelton Anna Madrigal 
med flera i San Francisco från 70-
talet fram till slutet av 80-talet. 
Den första boken har cirka 20 år 
på nacken men är fortfarande en 
av de bästa introduktionerna man 
kan få till homolivet. Bokserien är 
lika beroendeframkallande som 
den bästa av så poperor fast med 
mycket mer värme och humor. 
Kan med fördel ges i present till 
heterovänner! Ett måste! 

7-9 Fag Hag, Closet Case, Drag 
Queen. 
Alla av Robert Rodi 
Tre böcker som nästan är i samma 
klass som Maupins serie fast des
sa är skrivna om och för hornos på 
90-talet. Fag Hag handlar om en 
tjej som inte accepterar att hennes 
bögkompis INTE är kär i henne, 
Closet Case handlar om vad som 
händer när ljugarrdet och smygan
det på jobbet blir för svårt, och då 
kan man dra slutsatsen att Drag 
Queen handlar om translivet. His
nande äventyr och humoristiska 
berättelser som med många syrli
ga kommentarer driver lätt med 
90-talets homokul tur, men öppen
het och homoengagemang är 
självklara ledstjärnor. 

10 Dancer from the Dance 
Andrew Hollerhan 
Hur var det egentligen att le,· a i 
New York på 70-talet? Då flödade 
drogerna, alla barer hade back
rooms och homovärlden höll på att 
ta över överallt .. . Eller? Här får vi 
följa en dragqueen och en författa
re i det hedonistiska storstadsli
vet. Läs den och dröm om discc
kulturen när den var som bäst. 

11 The Swimming Pool Library -
Alan Hollinghurst 
Londonbaserad 80-tals roman om 
en kille som söker sin identitet och 
plats i historien. Lagom doser eng
elskt överklassliv, ett stänk inter
natskolsanda och många beskri
vingar av homoscenen i London på 
80-talet. 

13 The Lost Language of 
CranesjKranarnas förlorade språk -
David Leavitt · 
Letar man efter homolitteratur 
märker man att 80-talet fick 
många bögar att sätta pennan tilf 
pappret. Här är en av de första. I 
New York på tidigt 80-tal om en 
familj där sonen ko=er ut. Men 
vad händer med resten av 
familjemedle=arna? 

14&15 Eighty Sixed 
Spontanous Combustion. 
Båda av David B Feinberg 
Återigen New York, återigen tidigt 
80-tal. En delvis självbiografisk 
bok om en kille som i turordning 
upptäcker sin homosexualitet, sta
den New York, sex och skam. Bo
ken är underfundig, rolig och gri
pande och huvudpersonen BJ 
- tillsa=ans med Armistead 
Maupins Michael Tolliver - är en 
av de verkligt starka karaktärer
na i homolitteratur. David Fein
bergs små råd och tips om homoliv 
lever med en långt efter att du 
lagt ifrån dig boken. 

Markus Sterky 

Ett tjejpar tränar 
konståkning inför 
Gay Games i New York. 
Det uppstår kärlek 
mellan de två. 

En söt 
kanadensisk 
kvinnofilm. 

Salö eller Sodoms 120 
dagar 169 kr 

Played On 169 kr 
Den stjärnspäckade filmen 
om när det amerikanska 
samhället vaknade till 

Antonia Bird's hyllade 
berättelse om en 
katolsk präst i 
Liverpool. Otextad . 

Läderflaggan Pier Paolo Pasolinis grymma 
35 

kr 
filmatisering av Sades studie/""""i ---::-------,,----------------, 

;· · · 35 kr 

Pride i regnbågs
färger 35 kr 

Keith Harring 
~ -· '· ! ,r,' 35 kr 

Sänd talongen till QX Box 17218 
104 62 Stockholm Eller faxa 720 38 70 
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l[ill1i l:4 POPIKON VILSE l ROCKTRÄSKEY 

D et finns människor som 
man känner till utan att ve-

- _ ta om det. Fran~oise Hardy 
är en sådan. Säkert trallade du 
liksom många andra på en av hen
nes gamla hits för något år sedan 
- "Comment te dire adieu", nu i en 
nyinspeling med Jimmy Sommer~ 
ville. 

Efter åtta års tystnad släpper 
Fran~oise Hardy nu en ny skiva
"Le D anger". Här har den foma 
popstjärnan lagt den franska 
vistraditionen på hyllan. Istället 
samarbetar hon med rockgruppen 
Kat Onorna. Tunga rockriff domi
nerar soundet men trots det blir 
den här skivan förvånansvärt 
tandlös. Inledande "Mode 
d'emploi" ("Bruksanvisning'') 
svänger hyfsat om den spelas på 
riktigt hög volym, men resten av 
skivan såsar på i maklig takt. 
Hardy har aldrig haft någon vida
re sångröst och det krävs starka 
melodier för att göra hennes me
lankoliska texter rättvisa. Det 
tunga musikmattan känns påk
listrad , som en kuliss avsedd att 
rättfardiga en ny lansering i rock
facket . 

I Frankrike har Fran~oise 
Hardy under sin trett iofemåriga 
karriär uppnått kultsta tus. Stora 

franska låtskrivare som Serge 
Gainsbourg ligger bakom några av 
hennes största framgångar. Nya 
musikgenerationer i hela Europa 
har återupptäckt hennes melodier. 

Den franska gaypubliken äls
kar henne, men det är ett kärleks
förhållande med komplikationer. I 
en intervju med homotidingen 
Gai-Pied 1982 sade Hardy att hon 
inte tycker om bögar, något som 
chockade hennes homopublik Än
då fortsätter den att vara henne 
trogen, attraherad av den oemot
ståndliga kombinationen lätt
sjungen popmusik, skönhet a la 
Brigitte Bardot och texter som 
handlar om utanförskap och 
olycklig kärlek ("Tous les gar~ons 
et les filles de mon äge l se prome
nen t dans la rue deux par deux ... 
oui mais moi je suis seule ear per
sonne ne maime"). 

Nu har det gått lång tid sedan 
glansperioden på 60- och 70-talet. 
"Le D anger" är en platta som blir 
enformig att lyssna på i längden 
och inget av spåren lär hamna på 
listoma utanför Frankrikes grän
ser. För de som vill upptäcka 
Fran~oise Hardy rekommenderas 
istället en samlingsskiva med de 
gamla hitsen. Det är hon värd. 

Björn Nilsson 

l~lll1il:~ THREE TIMES A LADY 

Topplistan har fullständigt in
varderats av tjejer på senare 
tid. Och det kommer ännu 

fler. Senast i raden är danska Ca
roline Henderson, engelska 
Gabrielle och svenska DeDe. De
Des skiva är visserligen en skiva 
som funnits ute i handeln sedan 
1995 men en ny upplaga har 
tryckts upp av hennes "TBA" som 
numera innehåller hitlåten "(Can 
we) Swing i t". Skivan har fortfa
rande samma namn men väntas 
bli en storsäljare med tanke på 
den senaste tidens framgångar 
med låtar som "Party", "In the 
mood" och "Let me be". "TB.N' är 
en härligt gungande platta som 
kommer falla många dans/soul-en-

tusiaster i smaken. Men varför 
ska DeDe se likadan ut på samtli
ga singelomslag? Måste hon sitta 
uppkrupen i olika ställningar i 
soffan på samtliga bilder? En sty
list vore kanske på sin plats ... 

Från Sverige till Danmark är 
inte steget så långt. Men det är 
stor skillnad på DeDes och danska 
Caroline Hendersons musik. 
Danskan, som faktiskt bott i Sve
rige i 20 år, och som fick med sig 
varenda grammis av värde hem 
från den danska grammisgalan 
har släppt en svår, tung och krä
sen skiva. En skiva som växer vid 
varje lyssning och som mycket väl 
skulle kunna vara släkt med både 
Björk, Hanne Boel och d'Albel-

( 

// 
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lo. Låten "Kiss me, kiss me" är en 
sexig sak som borde kunna bli en 
mega hit, även utanför Danmark! 
Och en remix av "She's a boy like 
you" (?) skulle kunna få varenda 
klubbkid att studsa av glädje på 
dansgol vet. 

Gabrielles andra soloplatta 
har däremot inget att hämta på 
dansgol vet. Hennes skiva passar 
bättre för hemmakvällar. Och till 
skillnad från Caroline Hendersons 
skiva är det här en platta som sät
ter sig direkt. Det är mysigt, lätt
lyssnat och gör en riktigt lycklig. 
Det är inte ofta det släpps plattor 
som kan spelas från början till 
slut, men Gabrielles skiva är ett 
undantag. Det är bara att trycka 
på play och låta CD:n gå. 

And that's a promise l 

Anders Öhrman 

Tre tjej er. Tre skivor. Tre helt olika musikstilar. Caroline Henderson, Gabrielle och DeDe. 

IMI1ji31N THE MIX 

P olaris är just nu på resande 
fot mellan Fride-evene
mangen runt om i det nord

ligaste av Europa. Bland annat 
Berlin, Oslo, Köpenhamn, Frank
furt och Stockholm får besök och 
tillfälle att höra bland annat deras 
två kändaste låtar "Final Day" och 
"We Are Leaving''. 

red94jzg@mds.mdh.se 
Just nu jobbar pojkarna i Po

laris, Peter Roth och Leif Ja
cobsson, med några låtar som de 
troligtvis kommer att ge ut under 
gruppnamnet Liquid Love, som 
får ses som ett stickspår från Pola
ris. Tanken är att producera mu
sik som inte ryms inom Polaris ud
dar, musik som inte bygger på en 
musiksort utan mer på en aktuell 
ide eller ett aktuellt tema. Vi kan 
nog räkna med att få höra mer re
nodlad house som är friare i sin 
form och som flummar ut lite i 
bland åt techno/trance/acid-hållet. 
Det är precis vad det gör på deras 
två aktuellajust nu, "Sex in The 
U-bahn station" och "Stay" som är 
mycket mer suggestiva och som 
erbjuder ett altemativt ljudland
skapjämfört med Polaris som ju 
bygger mycket på det klassiska 
konceptet vers-stick-refräng. Men 
inte ska Polaris dala på musik
himlen för det ... "Vanish in The 
Rain" är på gång! 

En pop-house låt med vemodig 
sång och folkloristiska inslag, typ 
en korsning mellan EBTG och Mi
ke Oldfield enligt dem själva. 

Håkan Pohjanen 
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Alla har väl hört talas om att 
surfa och chatta och visst, 
det kan väl vara kul, men 

planlöst surfande resulterar allt 
som oftast i en dyr telefonräkning 
utan någon speciell behållning. 
Ett tips är att alltid veta vad man 
letar efter innan man kopplar upp 
sig och söka på till exempel http:// 
www.altavista.digital.com/ som 
nu verkar vara det kraftigaste 
verktyget i jakten på www-sidor. 
Och kom ihåg att se skillnad på 
stora och små bokstäver i adres
ser ... Ha't så kul! 

Först ut på länksidan kommer 
RFSLs nyöppnade webservice på 
http://www.rfsl.se där du hittar 
smått och gott, mycket info och en 
snygg uppläggning, om än lite gra
fiktung på grund av den stora 
bakgrunden. En si te som har sto
ra möjligheter att en gång för alla 
bli gaysvenges förstasida. 

Att chatta kan vara bland det 
roligaste man har nätet till . På 
IRC (lntemet Relay Chat) finns 
bland andra den svenska gayka
nalen #gay.se. För dem som hål
ler sig till WWW finns det också 
flera möjligheter till gaysnack, 
bland annat på RFSLs si te. Men 
när det gäller att chatta så är 
www-baserade chatställen fak-

tiskt inte speciellt praktiska av 
olika anledningar. De tar lång tid 
och är smått otympliga i använ
dandet. Däremot finns det så kal
lade talkers, speciella servrar du 
kopplar upp dig emot och pratar 
nästintill i realtid som på IRC. 
Varje mening du skriver syns 
omedelbart på allas skärmar runt 
om i hela världen. En av dessa tal
kers, Paradox, är speciellt gayin
riktad och ligger på adressen 
vassun. vassar.edu, port 4040. 
Koppla upp dig genom en teinete
mulatar (Ewan är en av de vanli
gaste) eller en MUD-klient. Eller 
gå genom www-sidan på adressen 

http://ag.arizona.edu/- dave/ 
paradox.html. I skrivande stund 
är sidan under nyuppbyggnad 
men förhoppningsvis kommer den 
upp snart igen. Själva Paradox li
der just nu av problem efter en 
megakrash men funkar tillsvidare 
tillfredställande. Ett enkelt nybör
jartips: skriv "say" och sen vad du 
nu vill säga så ser alla det. Fråga 
efter hjälp och du får det. 

Vissa kanske föredrar att sitta 
framför TV n istället fördatom och 
undrar lite smått om Smithers i 
Simpsons är gay eller inte, om alla 
692 avsnitten av Kvinnafängelset 
håller samma klass eller varför 

det tjatas om Lacroix i AbFab. 
Detta och mycket mer hittas på 
respektive adresser: http://www. 
snpp.com/family/smithers.sex
uality.html, http://www.afn. 
org/-afn03923/F AQtxt.html, 
http://www.dcs.ed.ac.uk/-ncs/p 
cbh.html 

Lite trevlig poesi av och fakta 
om poetissor med lesbisk anknyt
ning finns det på Isle of Les bos: 
http://www.sappho.com/. Myck
et snygga sidor som också innehål
ler massor av annat mums för 
flickor som gillar flickor. 

Jaja, nu när sommaren är i 
full fart, hur är det med gaydaren? 
Funkar radarn som den ska och 
du sållar agnama från vetet utan 
problem? Cyberzinet Blair testar 
dig om du direkt ser vilka som är 
trash och vilka som är lammkött, 
http://www. cyborganic.com/ 
hothouse/perennials/Blair/. 
Kul kommentarer vare sig man 
misslyckas eller inte. 

Skicka gärna kommentarer di
rekt till mig eller genom QX. Och 
kom ihåg: "The truthis out there." 
Men när det gäller Internet kan 
man tillägga:" But i t' s dam hard 
to find i t..." 

red94jzg@mds.mdh.se 



Hi'l~1~13~ 1]~ 4GUYZ OCH FEM GAYS 

F
em killar. Fem bögar. Ett 
pojkband. Äntligen har gay
scenens motsvarighet till Ta

ke That bildats. 
Ryktena kring de mer etable

rade pojkbanden har alltid fun
nits. Vem har inte hört att ha lva 
Take That skulle vara gay, eller 
att några av killarna i Boyzone 
är gay men inte får avslöja det ef
t!!rsom de då skulle begå kon
traktsbrott? Men nu har det äntli
gen kommit ett pojkband som inte 
behöver oroa sig för sådana ryk
ten, tvärtom! Samtliga grabbar i 
4Guyz är gay och har skapats av 
pojkar för pojkar som gillar pojkar. 
Hänger ni med? 

4Guyz skapades på samma 
sätt som både Take That, Boyzone 
och många av de övriga pojkban
den, nämligen genom audition. I 
en annons i den engelska gaytid
ningen Boyz sökte man efter 
"unga män under 23 med snygg 
kropp och snyggt utseende och för
måga att sjunga och dansa". 60 
killar kom till uttagningen varav 5 
stycken valdes ut. 4Guyz består av 
Ken, Keith, John, Karl och Mark. 

Bandet har bara funnits i ett 
par månader men det h ar redan 
skrivits spaltmil om gruppen i 
engelska och internationell press. 
Dessutom har bandet redan hun
nit uppträda på Irlands största 
gayklubb, Wonderbar. Mark är 
sångaren och låtskri varen. Och i 
4Guyz låtbagage hittar man låt 
titlar som "I 'm coming out", "This 
guy's in love with you" och "I am 
what l am". 

Richard Smith, journalist på 
den engelska gaytidningen Gayti-

OCH FLER POJKBAND ... 

4 Guyz är visserligen det enda 
pojkband där samtliga medlem
mar är bögar. Men ryktena om att 
det finns en och annan gaykille i 
övriga pojkband florerar ständigt. 
Gay eller ej, söta pojkar är det gått 
om. QX har sammanställt de mest 
populära pojkbanden. 

BOYZONE. Slog igenom med 
singeln "Love me for a reason" i 
början av 1995. De fem grabbarna 
från Irland valdes ut bland 300 sö
kande och har sedan dess nått oer
hörda framgångar. 1,5 miljon sål
da album världen över och fem 
singlar som toppat många av värl
dens listor. Albumet heter "Said 
and done" och innehåller bland 
annat den sockesöta "Father and 
son". 

mes, var och såg 4Guyz under de
r as första uppträdande i Dublin 
och han överöst e gruppen med su
perlativ. 

-Jag har alltid haft en dröm 
om en popgrupp med grabbar som 
t änker som Madonna och ser ut 
som Take That. Och ikväll gick 
min dröm i uppfYllelse, säger han. 

Om 4Guyz beundrarskara 
även kommer att innefatta 
straighta tjejer åt erstår att se. 
Men med tanke på att flickor ta
petserade sina väggar med posters 
på grupper som Culture Club, 
Erasure, Communards och Fran
kie Goes To Hollywood borde det 
inte vara helt omöjligt att sätta ett 
och annat flickhjärta i brand. 

Om 4Guyz skulle lyckas slå 
sig fram i popbr anschen och få nå
gon av sina singlar att klät t r a 
uppför den engelska topplistan 
kommer ni säker t höra talas om 
4Guyz i fler sammanhang. När
mast ska gruppen uppträda under 
avslutningen av engelska Gaypri
de i Manchester. 

Nu väntar vi bara på att Sve
rige ska få sitt eget gayband. För 
visst vore det kul med ett svenskt 
pojkband för pojkar. 

Boysicle, Teddyboys eller Boy
pool vore väl passande namn, el
ler ... ? 

Anders Öhrman 

Glad to be gay! 4Guyz är pojkgruppen där alla är gay. 

tan. Söta pojkar som sjunger smö
riga texter om hjärta och smärta. 
Försöker hålla en tuff attityd och i 
de videos som gjorts framgår att 
grabbarna borde ta fler danslek
tioner. "We got i t going" och "111 
never break your heart" är grup
pens hits. 

2GOOD. Tvillingbröder från Lon
don som bara släppt en singel, en 
cover på Jermaine Stewarts "We 
don't have to take our clothes of". 
Killarna kommer att vara förband 
till East 17's europaturne. Popigt, 
glatt och dansant! 

WORLDS APART. Fyra pojkar 
som ännu inte fått det stora ge
nombrottet. Albumet heter "Eve
rybody" och släpps snart i Sverige. 
Första singeln heter "Baby Come 
Back" och blev en stor hit i Tysk
land. Men frågan är om de kom
mer att slå här. Worlds Apart är 
nämligen sötare än bra! 

ÖVRIGA: Lita på attTakeThat 
även i framtiden kommer att spe
las flitigt på radio och att grup
pens videos även i fortsättningen 
kommer att visas på musikkanler
na trots gruppens upplösning. Och 
gruppens frontman, Gary Barlow, 
släpper sin nya singel i sommar 
och ett album kommer senare i 
höst. East 17 fortsätter att locka 
till sig nya fans och befaster sin 
ställning som en av pojkbandens 
riktigt stora. Men konkurrensen 
hårdnar, bland annat från MN8, 
3T, Right Said Fred och Shane. 

Anders Öhrman 

h~llbil3 SVENSKT POJKBAND 
· --' 

S ka Sverige äntligen få sitt eget pop-grab•band? 

Det verkar i alla fall så. Gruppen Consoule består 

av fyra vackra pojkar i 20 års åldern och i dagarna 

släpps deras första singel "Think of me". Medlemmarna 

i Consoule består av Matthews Green, Jonas Saaed, To

bias Kagelind och Ossi Carp. Jonas och Tobias har tränat 

balett på Svenska Balettskolan respektive Balettakade

min, dessutom har de dansat bakom Pandora. Och det 

är även en av Pandoras musiker, Mats Nyman, som 

hjälpt gruppen med låtskrivandet. 

Grabbarna håller Madonna, Pet Shop Boys och Prince 

som sina stora favoriter och förebilder. Det låter ~et! Vi 

ber att få återkomma ... 

l~llbil3 ARKEOLOGI BLAND GLÖMDA LATAR 

TomTom& 
Ingrid pre
senterar: 

Arkelogi bland 
glömda (?) låtar 
no. l (Vi vill höra 
dem igen!) 

tävlande grupper 
använde den här 
låten. Någon
stans i bakhuvu
det finns "19" in
etsad hos en hel 
generation. Ob
servera smörkö
ren l 

"You Spin Me 
Around {like a re-

"Living on video" 
av Trans-X (1983) 
Steril Hamburg
synt med tidsty
piskt billiga ljud. 
Teatraliskt kylig 

LJ_ _ _ _.c:_ _____ --li..___.J cord)" och "Lover 

och sensuell morfinsång. Trans-X 
gjorde senare hitten ''Message on 
the Radio" i samma stil. 

"Happy Station" av Fun Fun (1984) 
Tung italiensk electrodisco med 
sväng och smörig 80-tals sång. Vi 
smälter och begreppet "kitch" 
räcker liksom inte .. . 

"Photographic" och "Tora! Tora! To
ra!" av Depeche Mode 
Från det tidiga 80-talet då Vince 
Clarce ännu var med ... Depeche 
var oputsat monotona och utan 
någon krystad image. Krämiga 
syntpop klassiker som får oss att 
jubla av lycka! 

"19" av Paul Hardcastle 
(1985, UK) 
Smattrande EBM-electro med ett 
effektivt men, aningen sent, poli
tiskt budskap. Breakdanstävling 
på Plattan sommaren 85: 9 av 15 

Come Back To 
Me" av Dead or Alive (1985) 
Androgyn och genuint divig sång
are, fåniga leksaksljud och smatt
rande syntetiska rytmer som gick 
rakt in i våra hjärtan. Tro 't eller 
ej, men det var Stock, Aitken & 
Waterman som producerade. 

Minnet av att öppna en farsk 
poppersflaska på Confetti eller 
Bacchus med dansgolvsvännerna i 
mitten av 80-talet. Händerna i luf
ten! Mer dekadent än Docklands 
någonsin ... 

"Male Stripper" av Man2Man meet 
Man Parrish. 
Alla dansar sig svettiga och luften 
är så tung att det droppar från ta
ket (och andra ställen för den de
len). Underbart kinky, lång och 
tjatig pop-EMB som starkt påver
kade 80-talets queer-revoutii:m på 
dansgolven. 

Dig i t folks! 

BACKSTREET BOYS. Fem 
grabbar från USA som tagit hjälp 
av svenska Denniz Pop och Herbie 
för att nå flickors och pojkars hjär-

UPSIDE DOWN. Kanske såg du 
TV-programmet som visades tidigt 
i våras om gruppen. De fem grab
barna plockades ut under audition 
och låtar köptes in för att få grab
barna att bli nya Take That. Peng
ar i mängder har satsats för att få 
gruppen att nå toppen. 
De två första singlarna har nått 
Topp 20 i England, men än så 
länge har inte gruppens singlar 
släppts i Sverige. 

Tipsa QX 08-7203001 
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Klubb & Klubb 
. M ånadens händelse på 

klubbfronten var öpp
ningen av nya Peo Månes

tad-drivna Garage. Iden att samla 
alla Stockholms bästa klubbar på 
ett och samma ställe var kul men 
höll inte. Mjaw i Patrik Flodins re
gi, Booparnas Biip och Partybar 
las ner efter ett försök. Peo säger 

- 'Ull QX att man nu satsar på en öp
pensinnad och gayinriktad publik. 
Ett klokt val eftersom den klubb 
som verkligen drog folk första 
kvällen var lördagens Action. 
Andra lördagen var det dock säm
re - men då låg man i konkurrens 
med Homofestivalens huvudfest 
på Berns och de för tillresta mer 

Smygpremiär på Garage med Leila 
K:s releaseparty. 

Clubsound 
S 

å här i sommartider så är det ju som bekant lite tunt med nytt 
material i skivväg. Oftast dyker det upp covers/remixar på 
gamla låtar, typ "Sommartider" med Gyllene Tider eller Yeck 

... nej förlåt, Yakidas "I Saw You Dancing" och alla dansar i Visby he
la sommaren och super, slåss och spyr ... nej fy, det är absolut inte kul. 
Därför får vi väl hoppas att något av följande spelas i stället (tillsam
mans med all annan ny bra musik som kommit på sistone). Scooter 
är inte en grupp som överraskar i första taget. På senaste "Rebel Yell" 
kör de på i invand hardcore stil med några hurtiga tillrop här och där. 
En annan som ropar och gapar är glamourektikern Leila K., som i sin 
senaste "C'mon Now" (med Kiss trummor från "I Love It Loud") är 
rockig och lika uppkäftig som vanligt. Hurrah For That! Triple X har 
insett att rida på X-Files-vågen som härjar just nu. En singel som he
ter just "X-Files Theme" i "tysk, stompig" rakt-av-techno och nu har vi 
tre olika versioner att välja mellan (även Mark Snow och DJ Da
do). Robert Miles som ju fortfarande är aktuell med "Children" har 
kommit med nya "Fable" för att hinna få in lite kosing till sommarse
mestern på Ibiza . Exakt samma basgång och liknande pianoslingor 
som på den förra och nu är det bara tråkigt! Lite mer rytm och dans 
hittar man i Livin' Joys "Don"t Stop Movin"" som är något åt gara
gelhouse somjust kännetecknar Livin' Joy. Tanya Louise "Deep In 
You" är orgel-house som för tillfället verkar vara det absolut trendi
gaste inom kommersiell house. Åsså undrar jag varför Piano Man 
"Blurred" aldrig spelas på dansgolven ... typiskt housepiano som klin
kar på som sjutton med lånad refräng från Bl urs "Girls&Boys" (eller 
är det "Boys&Girls")? Kan det bero på att den är så j*** a dålig .. . ? 

Till sommaren brukar ju även nostalgin flöda över oss vare sig vi vill 
eller inte ... Village Peoples "YMCA" spelas som aldrig förr och alla 
minns och vill tillbaka dit då vi varken hade Hiv, arbetslöshet eller 
invandrarhets. På QX ska vi inte vara sämre utan här får ni en 
nostalgitrip med det bästa (trots inslag av Hiv, arbetslöshet och in
vandrarhets) som dansats till : 

-NEW ORDER "Blue Monday''. 
- OPUS 7 "(It"s A) Fine Day". 
- HUMAN RESOURCE "Dominator". 
- E-ZEE POSSE "Everything begins with an E". 
- SYLVESTER "(You Make Me Feel) Mighty Real". 
- ULTRAVIOLET "I Wish That". 
- NITZER EBB "Join In The Chant". 
- CAPRICORN "20Hz". 
- KLF "Last Train To Trancentral". 
- QUADROPHONIA "Quadrophonia". 
- LIL LOIS "French Kiss". 
-BABY FORD "Oochy Koochy (F. U. C. K. Baby yeh yeh)". 
- JAY DEE "Plastic Dreams". 
- DONNA SUMMER "I Feel Love". 
-INNER CITY "Good Life". 
-AGE OF LOVE "Age Of Love". 
- MOBY"Go!" 
- MARRS "Pump Up the Volume". 
- VISIONS OF SHIVA "How Much Can You Take?" 
- SHAMEN "Move Any Mouintain". 

Var inte det en bunt med schysst dansmusik? Hem och gräv fram dem 
och spela! Det är de värda. HEJ, SO LONG! 

Håkan Pohjanen 
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kända ställena Hus1 och Gossip. 
När Le Scandale, före detta 

X trakt, nu byter namn till Bay
watch och inför badkläder som 
dresscode, är det logiskt att fe
tisch pappan nummer ett Jean 
Skarstedt tar upp sitt tema igen 
med Trau
ma på Ga
rages ons
dagar. 
Back to the 
roots: fe
tisch och 
gay. Att 
Garage är 
en fruk-
tansvärt 
bra lokal i 
sin råhet, 
där gatu 
och byggar

Di Leva firade Leila 

betsplatsen utanför entren på ett 
ljuvligt sätt förstärker stämning
en, måste innebära att danssugna 
hornos lär sig hitta platsen. Trots 
allt ligger nu stans tre gayinrikta
de klubbar på enkelt gångavstånd 

llmo på Garage 

från va-
randra. Bör
ja på Hus1, 
swischa in 
på Gossip 
och ta pro
stitu
tiansstråket 
till Garage. 
Ryktena 
kring Hus l 
är många. 
Klart är att 
manhar 
svårt att be
tala löner, 
räkningar 

och hyra och att fordringsägare 
börjar tappa tålamodet. Vid QX 
pressläggning vet vi dock inte hur 
restauratörerna skalllösa knuten. 
Hus1 finns på 
plats och Ho
mofestivalen 
gav mycket 
folk, det gäller 
bara att hitta 
rätt nisch. 

Pink Oys
ter tar paus 
över sommaren 
och j agar nya 
lokaler. När 
Bitch Girl Club 
över sommaren 
flyttat sina OJ Emil har svårt 
kvällar till fre- att hålla fingrar
dagar blev det na i s tyr när han 
omöjligt för ser Xlnt Marc. 
oystrarna att driva vidare sin fre
dagsklubb. Bra ide och kul att 
man lockade nya unga flator- hit
ta en ny lokal till hösten! 

Jon Voss 

F
ör några somrar sedan kom 
den färgsprakande Dame 
Edna på Cirkus i Stockholm. 

Säkert var det många QX-läsare 
som var där och såg den hysteris
ka och vassa tanten. 

Grevinnan Angela och jag ville 
så gärna träffa Dame Edna efter 
showen- till varje pris skulle vi ta 
oss till hennes loge. En oförskämd 

I~J[ili~ MC-TRÄFF FÖR TJEJER 
S ommaren är här, landsvä

garna ligger öppna och rna
torcykelåkarna stortrivs. 

Varje onsdagkväll träffas Lash's 
motorcykelintresserade på Maria
torget för att ge sig ut på vägarna 
med sina hojar. 

I slutet av förra året började 
MC-intresserade tjejer att träffas 
för att köra hoj tillsammans. 

-Men vi kom igång så sent så 
det blev inte så många gånger, be
rättar Helene. Vi var bara 4-5 
stycken varje gång, men i år hop
pas vi locka till oss fler tjejer som 
kör hoj eller som har ett stort in
tresse för motorcyklar. 

De kommer att träffas på Ma
riatorget i korsningen St Paulsga
tan och Swedenborgsgatan vid 
halvsjutiden. 

-Då sitter vi och snackar lite 
och kommer överens om vart vi 
ska åka. Vi försöker leta upp härli
ga kurviga vägar där det inte 
finns några poliser, skrattar hon. 

Helene har bara kört MC i två 
år och hon har inte varit speciellt 
intresserad av motorer överhu
vudtaget tidigare. 

-Jag har knappt suttit på en 
moppe. 

Wapo däremot har kört hoj i 
15 år, hon tog MC-kort före hon 
tog vanligt körkort. 

-Det tar cirka tre månader 

cirkusvak"t försökte hindra oss. Vi 
snäste av ho
nom och 
sprang i smyg 
över scenen -
väl bakom var 
det som en la
byrint av 
oskyltade dör
rar, kulisser 
och trappor. 
Några elefanter eller sjölejon såg 
vi inte, trots att det heter Cirkus. 

Slutligen efter mycket möda 
nådde vi vårt mål. Vi mottogs med 
förtjusning av den legendariska 

att ta MC-kort. Det kostar, men 
det är värt varenda öre, säger Cat
tis och får medhåll av tjejerna. 

Tjejerna hoppas att de ska bli 
10-15 stycken under sommaren. 
Och de vill gärna understryka att 
det inte spelar någon som helst 
roll vilken motorcykel man har. 

- Det behöver ju inte vara nå
gon HD för att man ska få komma 
hit, menar Hel ene. 

Man behöver faktiskt inte ens 
ha en motorcykel för att vara väl
kommen ner till Maria torget. Det 
räcker om intresset finns. Och om 
det finns plats och någon har med 
sig extrakrukor (hjälmar) så far de 
naturligtvis följa med oss på en 
tur, säger Hel ene. 

I sommar funderar de på att 
dra med hojarna till Europride. 

-Men jag tror inte att min 
"Bettan" klarar det, säger hon. 

På onsdagkvällarna brukar de 
ge sig av till Vaxholm, eller så drar 
de söderut. 

-När vi kört en bit brukar vi 
sätta oss och fika och snacka nå
gonstans. Och vi skulle gärna åka 
ut nån helg och grilla och tälta. 
Men vi vet inte riktigt vart vi kan 
åka någonstans. Enda kravet är 
att det finns bastu, skrattar tjejer
na. 

Anders Öhrman 

Dame Edna. Hon påtalade vänligt 
att grevinnan 
Angela och j ag 
överensstämde 
med hennes ty
piska bild av 
den svenska 
flickan; lång, 
slank och blå
ögd.Angela på
talade försynt 

till Dame Edna att Edna faktiskt 
inte är så jättelång, som man kan 
få intryck av i hennes TV-shower. 
Att hon i själva verket inte är 
längre en annan australiensisk 



lubbguide 
MÅNDAG 
Husl, Sveavägen 57,08-315533, lunchöppet 11.00. Cafeet 12.00-20.00. Bakfick
an 19.00-03.00 med barDJ och billigare öl. Fri entre. 
Up&Down, Sveavägen 36, uteservering 15-22 och baren öppet 12.00-24.00. 
Monday Bar, Norrlandsgatan 5, 21-05. Jungle, techno och house i en stor 
blandning av publik. 

TISDAG 
Husl, Sveavägen 57, 08-315533, lunchöppet 11.00. Cafeet 12.00-20.00. Bakfick
an 19.00-03.00 med barDJ Christer Broman och billigare öl. Fri entre. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 17-24, "a non-straight experience" i Criscos 
gamla lokaler med Kerstin och Patrik i baren. 
Up&Down, Sveavägen 36, uteservering 15-22 och baren öppet 12.00-24.00. 
Pets, Komhamstorg, mysig techno-houseklubb i Hyndans Hörna, 21-03. 

ONSDAG 
Garage Trauma, Hereniesgatan 11, 21-?, resident DJ Pamela. Öppensinnat 
och gayinriktat- dresscode. 
Husl, Sveavägen 57, 08-315533,lunchöppet 11.00. Cafeet öppet 12.00--20.00. 
Bakfickan öppen 19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ Emil ReUman. LoJas magic 
night, guest star Babette, showtime 01.00. Fri entre. 
Up&Down, Sveavägen 36, uteservering 15-22 och baren öppet 12.00-24.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll, mixat. 'I)ejer medlem
mariLashär välkomna. 22.00-02.30. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och b:u- med Madame Kerstin. 16.30--23.50. 
Klubb Häktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-02. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer Broman. Underbar uteservering! Mycket tjejer. 

TORSDAG 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, cafeet öppet 12.00--20.00. Bakfickan öppen 
19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ: Christer Broman. Fri entre. 
Gossip, Sveavägen 36, uteserveringen öppen 15.00-- 22.00. Gossip öppet 18-03. 
Garage Action, Herculesgatan 11, 21-03, Öppensinnat och gayinriktat. 
Baywatch, Gamla Brogatan 46, fetischklubben byter inriktning och satsar på 
baddräktsklädda gäster. På med striDgen och dansa!. 22.00-05.00. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 

FREDAG 
Husl, Sveavägen 57,08-315533, cafeet öppet 12.00-20.00. Bakfickan öppen 
19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ Christer B roman. 60:- entre. 
Gossip, Sveavägen 36, uteserveringen öppen 15.00-22.00. Gossip öppet 18-03. 
G-Klubben, Gamla Stans Bryggerier, skeppsbrokajen Tullhus 2, 08-202065. 
solidaritet återuppstår med läcker uteservering och bra folk 21-03. 
Garage Action, Herculesgatan 11, 21-03, Öppensinnat och gayinriktat. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kin.ky Bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. Barkväll på läderklubben. Medlemsklubb. 
Palladium, Kungsgatan 65. Ofta klubbar på detta gigantiska hak med suve
ränt dansgol v. Kika efter fiyers. 

LÖRDAG 
Gossip, Sveavägen 36, uteserveringen öppen 15.00-22.00. Gossip öppet 18-03. 
Garage Action, Hereniesgatan 11, 21-03, Öppensinnat och gayinriktat. 
Husl, Sveavägen 57, 08-315533, cafeet öppet 12.00-20.00. Bakfickan öppen 
19.00-03.00. Disco från 23.30, DJ Emil Hellman. Lo las magic night, guest star 
Babette, showtime 01.00. 60:- entre 
Club Etage, Riches festvåning, Birger Jarlsgatan 3. Ung publik på denna 
klubb som har öppet lördagar, men ibland även fredagar. Arrangörer är Linda, 
Payman och Davide. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky bar har öppet 20.30- 01.00. 
Abstrakt, Gamla Brogatan 46. 22.30-05. Mixad klubb som forst blir intressant 
framåt småtimmarna. Tung dans till bra musik. 
SLM, Wollmar Yxkullsg. 18. Läderbögarnas egen klubb har disco nästan varje 
lördag. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se kalendariet for info om specialkvällar. 

SÖNDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6419443, 13-24 brunchöppet. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 08-7430570, restaurang, bar och disco, 
19.00-05.00. Här samlas hornos med vänner från olika klubbvärldar. Suverän 
och billig mat. 40:- entre efter 21.00. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30--23.50. 

världsstjärna; koloratursopranen 
Dame Joan Sutherland. (Hennes 
tenorer var nästan alltid ett hu
vud kortare än primadonnan 
själv.) När det var dags för foto
grafering så dök den hutlösa cir
kusvakten upp igen. Cirkusvåpet 
försökte föra bort vår vän och foto
graf, Per-Erik. Som tur var insi
sterade Dame Ed.na bestämt att 
hon personligen tillät fotografer
ing tillsammans med svenskorna. 
Vakten gick iväg som en skamsen 
hund och stackars Dame Ednas 
lilla följeslagerska, Madge, fick ej 
vara med på bilden. 

Jag vill önska alla läsare en 
skön sommar med många bärliga 
dopp! 

~ För att annonsera i QX, ring: 

~ Johan Sjöholm l Revenge'" Marketing 
tel: 08-720 40 01 mobil: 070-772 20 46 

Polhemsgatan 23 
Tel 08-653 57 39 Fax 08-651 04 83 

Onsdag-Söndag 16.30-23.50 

OPENMINDED BAR 
Fredag-Lördag 21.00-01.00 

OBS! Liten annons! 

lite aoa-straight experience 

IM!§·@ nka l 
tisdagar 17-24 

Sunday B:runch 
söndagar 13-24 

Wollmar Yxkullsgatan 7 
Stockholm 08-641 94 4 3 

Kolings borg, T -bana Slussen 

För info: 08-7205205 

Med reservation for eventuella ändringar 

ONSDAGAR 

lORDAGAR 
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Läckra modeller med gigantiska bulor fick publiken på 
Planet QX att skrika av upphetsning. 

När Freak Twins skar va
randra med rakblad satte 
en och annan ölen i hal
sen. 

Klänning med porrbilder. Vad ska folkkam
panjen mot pornografi säga? 

Planet 
Q ueerzone på övervåningen, 

Tiki Room i entren och 
Housegolv med modeshow 

av Baron von Bulldog på stora gol
vet med Patrik Flodin som sam
manhållande arrangör. l 500 per
soner kom till QX-festen som i Ex
pressen utnämndes till årets ho
mofest och med förhoppning om 
stor kändistillströmning. Och 
visst kom de: Fotbollsspelaren 
Martin Dalin, Dr Alban, Efva och 
Eva, After darkarna, Jonas Gar
dell, Alexander Bard, Calle N or! en 
med flera förgyllde visserligen till
ställningen, men huvudsakligen 
var detta ett party för allt och alla. 

Jubel blev det för Baron von 
Bulldogs visning. Förnorskade 

22 e QX JULI 1996 

svensken Kjell Nordström slog 
knock med sina hysteriska kläder 
och häftiga visning - där distans 
och ironi var ledorden. Förhopp
ningsvis lät sig den svenska mode
världen - som såg showen- inspi
reras av visningen. När radical 
dragarna Freak Twins avslutade 
med att skära varandra med rakb
lad var det dock några i publiken 
som såg lite chockerade ut. 

Iden med Planet QX var att 
mixa klubb- och danspubliken 
med gaypubliken. 

Den första riktiga gayfesten i 
Stockholm kallade en av stans 
klubbfixare partyt. 

Kanske kommer Planet QX 
igen med en fest till julen!? 

Fotografen Elisabeth Ohlson kom 
med Eva Dahlgren och Efva Att

ling från 
en fest 
Hos 
Louise 
Boije af 
Gennäs 
och Mi
an Loda
len. Här 
med 
Christer 
Lindarw 

Designern Lars Wallin hittade Ba
bette. 

Kort
kort för 
Alexan
deroch 
Christof
fer. 

Jonas 
Gardell 
kom en

'--'""-"'.......,'-"-""'--~""""o..:.:s:JL... ...... .....oo....ll sam då 

Bilderna från Planet QX 

Drugan rast ar hunden som om ingen
ting har hänt. 

maken 
var på jobb i 
Spanien. 

Miss 
Green 
somSil-

cafe BHUS-Baracken 
ÖPPENTIDER: 

15-20 
15-22 

Dessutom ungdomscafe upp 
till 30 måndag 19-22. 

För mer information om vad 
som händer den här 

månaden ring eller besök oss! 

BH US-Baracken 
Tel: 08-341105 
Vanadis lunden, 

Hörnet Frejg l Sveavägen. 

ONSDAGAR 

fREDAGAR 

I sommar har du 
chansen att vara m ed o m 

en av de b ästa 
upplev elserna i ditt liv! 

Datum: 2 /8 - ll /8 

Pris: 1000 kr 

(ink!. m at & logi) För 

m er information: 
Nicklas 08-199554 
Pär 08-6611187 

Anmäl dig genom att 
b etala in anmälnings

avgiften 400kr på 
pg 80 50 88-2 

Be1alningsmo11agare: 

Lägerg ruppen 

Begränsat antal platser. 

ANMÄLDIG 
sä snart som möjligt! 

UiGtRGIUPPtH 
~ox ;)~O 

1-101 2C ITOC~ O un 

lW.tD.tH 
Hlil: m-21121 @mailboJ.swipneLie 

DIS! ltlla il Jir •e•si•a! 
\,ttp· //www g\•(lc jtjce com/wcet l Io!!ywood/2200/ 
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S 
ofie och Zenobia var cyber
swing-go-gos på Fetish Fa
mily' s "The Rubber Boat 

Strikes Back" den 25 Juni. Den 
bästa fetis hfesten i Göteborg hit
tills, fylld av änglar, dominatriser, 
lyckliga de ltidsslavar, damer och 
queens med förtjusande aftonklän
ningar i hysteriska material. Nästa 
gång blir tvåårs jubileet i augusti el-
ler september. IJX 

1:u11:~:~ INTERZONE 

D et ser ut som om Queerzo
ne fått en mixad lillasyster 
i Göteborg... Premiär för 

nya Interzone blir det den 12 juli 
kl. 22 - 03, då Moment H kommer 
mala loss med minimalistisk 
stomptechno och Liquid spelar 
klubbig trance. Namnet är hämtat 
från kultboken och filmen "The 
Naked Lunch" och tanken är ett 
klubbkoncept i ständig förändring 
i två våningar. Var någonstans? Jo 
-på Down, under Kaserntorget 7. 
Det är Johan Svensson (mannen 
bakom den tillfalligt vilande kläd
butiken "Curb") och Magnus 
Ekelund som är värdar så räkna 
med kaxig marknadsföring och 
hög myngel och space-out-faktor. 

Ingrid Engarås 

l :i l Il :J :J LÄDERSOMMAR 

S 
LM Göteborg är på väg att 
spränga 100 medlemmar
svallen meddelar en stolt 

Tommy, ordförande för den nu två 
år gamla klubben. 

Under sommaren kommer 
SLM Göteborg ha mer sporadiskt 
öppet. Inte förrän i september 
fortsätter man att ha öppet varan
nan lördag i Club Sunrise lokaler, 
Sesam. 

SLM Göteborg blir värd för de 
nordiska läderbögklubbarnas sa
marbetsgrupp Top of Europe nästa 
år. 

29 juni, 20 juli, 3 augusti, 17 
augusti och 31 augusti har SLM 
Göteborg fester under sommarmå
naderna. 

Info via Box 5220, 402 24 Gö-
teborg. IJX 

I:UIJ:~:~ BARA DRUGOR GÖRE SIG BESVÄRP 

l förra numret skrev vi om att 
det äntligen hade öppnat ett 
nytt ställe i Göteborg nämligen 

Miss Moneypenny. Glöm det!!! 
Två veckor efter öppnandet 

slog stället igen. Den officiella ver
sionen var att grannarna klagat 
på att det spelades hög musik sent 
på nätterna, men det låg nog an
natbakom. 

Till att börja med så har loka
len där Miss Moneypenny låg, va
rit nattklubb hur länge som helst 
utan klagomål. Dessutom stängde 
stället kl 01 vilketjag och de flesta 
med mig inte räknar som speciellt 
sent en fredagkvälL 

Min teori är istället den att 
grannarna och ägarna nog inte 
tyckte om att det fanns gayfolk i 
deras kvarter. Vi ska tydligen hål
la oss till samma kvarter som vi 
alltid befunnit oss i. Ägarna kom 
redan innan Miss Moneypenny 
öppnade med undanflykter till 
varför de inte ville köra dragshow 
på stället. 

Göteborg är inte precis känt 
för att ha en öppen attityd gente
mot gayfolket. Det går förstås inte 
att hindra oss från att gå in på 
nattklubbarna men de andra besö
karna är inte alltid så trevliga. To
leransnivån är låg. Undantag 
finns (rosor till Walk Over). 

Det roliga i situationen är att 
om man går ut som uppsminkad 
"transa" i innerstan en kväll så 
kommer man in överallt, folk kom-

mer fram och pratar utan att vara 
otrevliga. Man kan nästan vara 
hur kaxig som helst utan att folk 
känner sig tvungna att "bonka ner 
transan". Så var gärna bög! Men 
gå då med högklackat och sminka 
upp dig om du vill slippa att folk 
är otrevliga och hotfulla! 

Onsdagen 5/6 gickjag ut för 
att titta på den stolta homoparad 
som gick genom Göteborg. Tyvärr 
blev jag _lite besviken. Dålig upp
slutning och inga direkta budskap 
att förmedla. Senare på kvällen 
korades "Mr Gay Göteborg" och 
"Göteborgs Lotus". De som får bä
ra dessa titlar är Peter Wallace 
och Cissi Farseth. De numera 
välkända Sugar and Babes gjor
de ännu lite senare på kvällen ett 
bejublat framträdande. 

Fredagen var en mycket blan
dad underhållningskväll som in
leddes med en schlager och jazz 
kavalkad presenterad av Robin 
och Sverker. Sverker stod för 
schlagerbiten och Robin sjöng 
gamla Sinatralåtar. Robin kom
mer till Touch i höst med en läng
re Sinatrashow kombinerad med 
söndagsmiddag. 

Efter denna sånguppvisning 
var det dags för Miss Matbilda 
alias Thomas Almqvist att besti
ga scenen. Hon körde en trenum
mers soloshow som var mycket 
upp-skattad av de som fick behålla 
kalsongerna på. 

Nisse Waldefeldt. 

I~J[I]I]IDESIGNERS Pl VALAND 
P å Valand, (ett av main-streamens heterohak i Gö

teborg) giorde Designers Heaven en visning den 27 

juni, och "alla" som var där tog liksom över ••• Mitt i den 

snygga, drag-iga och kaxiga visningen rundade JNS av 

med en vansinnigt vacker dans till Noid's Blåstjärnan. 

Strålande dans, liksom alla kläderna av Berlin, Wanja 

Marcow, Ziffon och Roger Hultman. IJX 

Dag fOr dag 
MÅNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031- 7116151, öppet på ungdom
scafeet 19-22. 

TISDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031- 143530 

ONSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143530. Öppet hus för 
hiv+ 18-21. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 031- 7111420. Pub 21-01. 
Gold, Pråmen i Rosenlundskanalen vid Feskekörka. 21-03 Dj Abe. 
Klubb i Micke Levines regi. 

TORSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50, 031- 143500. Öppet hus för al
la 11- 15. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031- 7116151, öppet 19-22, även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus , Bellmansgatan 9, 031-132043. Öppet på Sveriges äldsta 
gayklubb. Passa på att äta denna lugna kväll- bra kök! 

FREDAG 
lnterzone, Kaserntorget 7. Ny technoklubb med gayvänlig attityd. 22-
03. Premiär 12i7. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-132043. Mat, bar och dans 21-03. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 031-7111420. Disco på Touch se kalenda
riet för specialkvällar. 

LÖRDAG 
Pink Ramingo Pråmen, i Rosenlundskanalen vid Feskekörka. 21-03. 
ny gayklubb i Love-anda. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-132043. Anrika gayklubben har flest 
gayfolk denna kväll 21-03. 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143530. Cafe för hi v+ och 
närstående. 12-16. 

SÖNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet 19-22, även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-132043, populär mixad kväll. 
Delicious, Pråmen, i Rosenlundskanalen vid Feskekörka. 21-03. Dis
co och flera barer och mysig miljö - Patrik Flodin arrangerar. 

PA PRiMEN 
LÖRDAGAR 22·03 
VID FISKEKYRU, 

ROSENLUNDS-
K KANALEN 
L 
u 
B 
B 

G~' H~isan ~1 "" re ?r, 

Artiklar för 
S&M med 

Sänd 20:- för vår 

SIM katalog så 

får du även en 

katalog över 

vara 

bälten 

su.mman 

dras av vid 

bestä llning 

över 300 kr. 

5. WOLLBRECHT, 

Box 5326, 402 24 GBG 

Tol: 031 - 833910 

Göteborg mot AIDS Sommarstängt 1 0/6-19/8 
Provtagning för HIV och 
andra könssjukdomar 

l Måndagar! 
drop in mellan 17-19 
tidsbest. mellan 18-20 

- Rådgivning/samtal 
- Säkrare sex - inform. 
- Läkarundersökning 

Kostnadsfritt 

Tidsbest: tel. 031 - 60 18 74 vard 8 -10 031 -60 34 42, 
månd 17-19 Adress: Hudkliniken~ Sahlgrenska Sjukhuset 
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bi: [11','1 CHAMPAGNE SAFARI l SVENSKSHOW 

D en 6 juli har Helsingborgsdrugorna Champagne Sa

fari premiär på sin nya show, en riktig svenskshow 

som, enligt de själva, dryper av svenskhet och nyklippt 

gräs. 

På premiären utlovas också speciella flatinslag ef

tersom premiären är på en tjejfest. 

Men alla dragshowsugna bögar kommer också att få 

sin chans, fler framträdanden planeras under juli och au-

gusti. IJX 

I:UIJ:l:l FINSKA 

S -ommarens mest positiva 
överraskning så här långt 
är houseklubben AH!, ons

dagar på Club Gaston i Malmö. 
Qling fortsätter med sina gayvän
liga klubbkvällar, men den här 

gången är det mindre och svetti
gare än på Roxbury där han var 
senast. 

För att vara säker på att få 
rätt publik har man nischat sina 
fribiljetter - förutom ett speciellt 
Babecard delas det dessutom ut 
Gaycards för att få fler hornos till 
klubben. 

I Lund stänger RFSL helt och 
hållet under julioch augusti , men 
påminner om skåneavdelningen i 
Europrideparaden - samling den 
29 juni på Pans innergård, Kna
bostrrede 3, kl17. 

I Malmö fortsätter man däre
mot som vanligt på såväl 4:an som 
Indigo, även under Europride. 

Lördagen den 20 är det måna
dens temafest på Indigo- Som
marparty på stranden med DJ 
Jonny, den med minst kläder får 
pris. 

Den 26 är det temafest på 
4:an, 70-talskväll med show, retro
musik och pris till bästa outfit. 

Roger Wilson 

l~ ~i j i'l!ll FEST FÖR FILMFROSSARE 

S om vanligt är Spegelns Filmfrossa räddningen för oss saktfärdiga 
som inte hinner iväg och se filmerna innan de går ner från biogra
ferna. Och precis som vanligt har man samlat ihop några av de 

allra bästa filmerna från den gånga säsongen, till exempel den lesbiska 
roadmovien Fjärilskyssar, Almodövars senaste Min hemlighetsfulla 
blomma och Gus van Sants (Private Idaho) mediasatir Till vaije pris. 

28/6- 117 Kids och Innan regnet faller, 2/7 - 4/7 Kulregn över Broad
way och Till vaije pris, 5/7 - 8/7 Fjärilskyssar och Den galne Kung Geor
ge, 9/7- 1117 I skuggan av Bronx och Bad Boy Bubby, 12/7 - 15/7 Orlando 
och Zigenarnas tid, 16/7 - 18/7 De förlorade barnens stad och Blad e Run
ner, 19/7 -22/7 Land och Frihet och Georgia, 23/7 - 25/7 Farinelli och Fio
rile, 26/7 - 29/7 Amatör och Döden och flickan, 30/7. 

Spegeln, Södra Förstadsgatan 38, Malmö. 040-12 59 78. IJX 

Dag för Dag 
MÅNDAG 
Empire., Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 11-16.AA Gay
grupp 19.30-21.00 
Dare Fosievägen 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-18. 

TISDAG 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 11-16 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-18. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz 18.30- 19.00. 

ONSDAG 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 11-16 
AH! Undergroundhouse med Qling. 22-03, Adelgatan 4, Malmö. 
Indigo Pub 21-24. Monbijougatan 15, Malmö. 040-61199 62. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-16.30. Medlemsklubb 19.00. 

TORSDAG 
Blue Boys SarTorsdagspub på 4:an. 21-24. Snapperupsgatan 4, Malmö. 
040-23 03 11. 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 11-16. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-15. Medlemsklubb 19.00. 

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

LÖRDAG 
4:an, Snapperupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. Disco 22-03. 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Shoppingcafe 12-16. 
Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. Temakväll eller pubar 
vaije lördag. För specialarrangemang se kalendariet. 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. SIM-shop & cafe 11-15 

SÖNDAG 
Qpido, ungdomscafe på Indigo. Monbijougatan 15. Malmö. 040-611 99-62. 
Kaffe & kaka - No Booze. 18-21. Jämna veckor samling 18.00 for utom
husaktiviteter. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz 20-21 . 

FREDAG 5 JULI 
DJ Pracha på Indigo 22-02. Monbi
joug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 
Empire Disco 23-03. Pälsgatan l, 
Helsingborg. 042-12 35 32. 

LÖRDAG 6 JULI 
Tjejfest på Indigo 22-02. Monbi
joug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 
Girls Megaparty på Empire 22-03. 
Toga/Beachparty för tjejer. Pre
miär för "Champagna Safaris" nya 
Show. Pälsgatan l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
DJ Joe på 4:an 22-03, Snapperups
gatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 

FREDAG 12 JULI 
DJ Mika på Indigo 22-02. Monbi
joug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 

LÖRDAG 13 JULI 
SLM i Indigos lilla bar 22-02. Mon
bijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 
DJ Lenny på 4:an 22-03, Snappe
ropsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 
Empire Disco 23-03. Pälsgatan l, 
Helsingborg. 042-12 35 32. 

LÖRDAG 20 JULI 
Bitchparty på Indigo 22-03 . 
Strandkväll med DJ Jonny- minst 
kläder vinner. Monbijougatan 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
DJ Gerry på 4:an 22-03, Snappe
rupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 

bijoug.15, Malmö. 040-611 99 62. 
DJ Lenny på 4:an 22-03 . Snappe
rupsg. 4, Malmö. 040-23 03 11. 
Empire Disco 23-03. Pålsg. l, Hel
singborg. 042-12 35 32. 

REVENGE8 MARKETING 
VILL HA DIG! 

VI 
SÖKER .. 

ANNONSÄUARE l KÖPENHAMN & 
SÖDRA SKÅNE. DU SKA KUNNA TA 
INITIATIV & VARA MÅLMEDVETEN. 
DU SKALL VARAVÄL INSATT l VAD 
EN MODE & TRENDMEDVETEN 
MÅLGRUPP VILL HA. SKRIV TILL: 

REVENGE® MARKETING 
ATT: JOHAN SJÖHOLM 

BOX4105 
l 0 2 62 STOCKHOLM 

TELEFON: 0 8-720 4 0 0 1 

FAX: 0 8-720 38 70 

kaktus 
T R A V E L 

T EL :040 - 29 38 61 
Ö PP NAR 5 JULI 

CAFE 
måndag-fredag 11.00-19 .00 

AA GAY-GRUPPEN 
måndag 19.30-21.00 

EUROPUB 
fredag 22.00-02.00 

DISCO & FEST 
lördag jämn vecka 23.00-03.00 

Tjejfest, 6 juli 23.00-03.00 

HAPPY HOUR 23.00-24.00 

Ring oss för mer information! 

Telefon: 042-12 35 32 

VÄLKOMNA! 

FREDAG 26 JULI 
7G-talskväll på 4:an med DJ Ger
ry. Show, 70-talsmusik och pris till 
bäst utklädda. 22-03. Snapperups
gatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 

Förening för hivpositiva i södra Sverige 

DJ Jonny på Indigo 22-02. Monbi
joug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 

LÖRDAG 27 JULI 
Mon Bijou 40 Carat. Pratidans
bar musik på Indigo 22-02. Mon-

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

- Temakvällar och kurser 
- Reso r, utflykter, fester och andra aktiviteter 

SKANES STÖRSTA GAYSTÄLLE, INDIGO, MONBIJOUGATAN 15 MALMÖ, INFO 040-6119923 
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Tjena jag heter Peter. Jag är 
fräsch och ser trevlig ut. Jag är 
varken slät eller hårig, varken 
blond eller mörk. Mina mått är 
178/65/14. Jag tänder på 
välbyggda, maskulina, lite 
dominanta, håriga, aktiva 
välutrustade killar. Hej då. 
2016 

Rum uthyres omgående på 
Södermalm, samt del i resten av 
våning på 150 Kvm. Hyran är 
2500 kronor. Du får gärna vara 
rökfri men det är inget krav. Hör 
gärna av dig till mig så får vi 
prata mer. 
2018 

Hej jag är en glad och trevlig 
27 -årig kille i Stockholm som på 

A w 
A/lfi~O:f 
f>1i2-1T>:444 

Tala anonymt 
Göteborg Sunds1a11 

0712-10.445 Helsmgborg 0712-10.446 
0712-10.447 

Teledigit, Box 4420, Malmö. 4 55 Kr/min. 

det här sättet söker nya vänner. 
Är du en kille på 23 till 28 år och 
precis som jag maskulin, schysst, 
ärlig och seriös så tycker jag att 
du skall svara så kanske vi kan 
hitta på något kul ihop i sommar. 
Och vem vet, funkar vi bra ihop 
så kanske det kan bli något mer. 
Lämna ett svar så hörs vi. 
2019 

Hejsan jag heter Lasse och är en 
33-årig kille utanför Stockholm. 
Gillar lite tuffa tag och läder. 
Hör av er som har samma 
intressen. 
2020 

Hej jag är en kille på 40 år med 
ungt utseende som bor i norra 
Storstockholm och jag söker en 

yngre, normal, maskulin kille 
som jag, mellan 21-27 år. För 
träffar då och då och gärna något 
mer. 
2021 

Hej jag heter Erik och är en 
aktiv och välutrustad kille i 
Stockholm. 180 lång, väger 75 
kilo ungefar. Jag söker en trevlig, 
leklysten kille som har lust att 
träffas och som kanske är 
intresserad av en fördjupad 
vänskap om det är så att man 
trivs tillsammans. Jag har breda 
intressen, bland annat foto, film, 
teater. Du kan väl höra av dig. 
Hej. 
2022 

Hej jag är en stockholmare som 

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

Box 4420, Malmö. 6:20 Kr/min. 

är fotointresserad. Jag söker 
andar killar som skulle tycka det 
är spännande eller trevligt att 
jobba bakom eller framför 
kameran. För gemensamt utbyte 
och se vad man kan hitta på. Det 
vore trevligt om du hör av dig till 
mig. 
2023 

Hej vi är två BS killar 35 och 40. 
Vi skulle gärna vilja lära känna 
en tjej, eller ett par tjejer, för 
vänskap och skapa en nära och 
trevlig relation med varandra. 
Mycket trevligt umgänge: resor, 
sol och bad, ja allt som vi kan 
komma på att göra tillsammans. 
Hör av er. 
6001 

ui 
"' o ..., 
N 
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Här hittar du: 

Väninnor, Föräldraskap, 

Bostad, Arbete, Köper, Orga-

nisation, Efterlyst, 

och Vänner Bi 

Över gränser 

Övrigt 

Kärleksfull lesbisk 28-åring söker dito. 

Gillar att sporta, göra "tokerier", krog

besök och är nyfiken på livet. Vill du 

busa och gosa med mig? 

"Stockholmska" 
9607:303 

Är BS tjej 26 år. Lever mitt liv i Stock

holm. Känner många, men ej en levan

de själ som är lesbisk eller BS. Tyvärr. 

Vill gärna lära känna dig. Du får vara 

hur du vill och lika gammal som jag el

ler 100 år, men gärna ärlig och dela en 
del av mina njutningar. Musik, lyrik, 

dega i gräset, dofta på gräset, sätta ett 
grässtrå mellan tummarna och blåsa 

som fan , trattkantareller, kärlek, böck

er, mat och rödvin. Annars är jag glad 

och allvarsam, feg och modig. Nu är jag 

lite modig. Nu tänker du; ska jag? Vå

gar jag? Vill jag? Ja, du vågar och vill! 
9607-304 

22-årig lesbisk singel i Stockholm söker 

tjej för förhållande eller vänskap. Äls
kar musik och tar gärna en öl och dan

sar på Bitch; "hellre än bäst ... " Jag ser 

väl lagom trevlig ut, men är inte snygg 

och smal. Ditt utseende spelar heller 
ingen roll, det handlar om att trivas 

ihop. Kom - kramas med mig! 
"Kattägare" 
9607-305 

Seriös man i Göteborg önskar träffa 

tjej/kvinna som vill bli mamma. Helst 

villjag vara en närvarande pappa med 

fostrande ansvar men även en annan 

lösning kan vi diskutera. Svar önskas 

omgående. 
9607-401 

30-årig man med stark längtan efter 
barn söker en kvinna med båda fötter

na på jorden och som vill dela ansvaret 

för ett gemensamt barn. Jag bor i s: a 

Stockholm, är trygg i min homosexuali

tet, trivs på arbetet, har en rad olika 

fritidsintressen och vill nu bli pappa. 

Går du också i föräldratankar- låt oss 
då mötas och pratas vid! 

9607-402 

BARA BARN. 

Har du svårt att se dig själv som pap

pa? Om du tycker om ditt jobb lika 

mycket som du gillar att ha k_ul, tänk 
igen! Vi båda älskar våra jobb, det enda 
som saknas i våra liv är barn (gärna 

flera) och en pappa eller ett papp-par 

att dela glädjen och besvären med. Hör 

av dig snarast, gärna med telnummer 

eUer e-mailadress. (Vi bor i Stockholm). 

9607-403 

Ung solbränd kille söker x-arbete. Är 
mycket serviceinriktad och ser bra ut. 

Skriv en rad till en pojke med stil och 
klass. 

9607-501 
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Servispersonal sökes till rikstäckande 

cateringfirma. Branschvana, körkort 

fodras ej , men det är ett plus. Personal i 

hela landet sökes. Svar omgående. 
9607-502 

Seriös och skötsam dalmas, 27 år, med 

ny pokvän i Stockholm söker jobb som 
chark och delikatessbiträde, även 

styckningskunnig. Även andrajobb in

om butiksbranschen är av intresse. 

Tacksam för seriösa svar från stock
holmstrakten. 
9607-503 

KÖPENHAMN 

Rum i villa nära centrum uthyres i kor

ta eller längre perioder. Även B&B. 

RING 45-32840407 EFTER 18.00. 

MALMÖ 

Centralt, 5 min till farja-pågatåg. Rum, 

hall, toalett egen ingång. Per natt 150 
kr, vecka 600 kr, månad 1300 kr. Fru

kost ingår. 

04G-6111765, 08.00..11.00. 

SAN FRANCISCO 

är en skötsam positiv kille, 34 år, som 

tänkte lämna Sverige för vintern 96/97. 

Men har ingenstans att bo. Vet du nå

got eller känner någon?! Har en 

centralt belägen 2:a i Sthlm, om någon 
skulle vilja bytlåna. 

9607·504 

BYTE · MALMö-GÖTEBORG 

1:a i Gbg, centralt, majorna. Hyra 2100 

kr/månad. Önskas: 2:a centralt, möllan 

eller liknande. Maxhyra 3100 kr/mån. 

9607·505. 

För person med ordnad ekonomi finnes: 
tvåa på söder i Stockholm att överta för 

renoveringskostnader. Svar med perso

nuppgifter. 

9607·506 

STOCKHOLM 

rara universitetsstuderande (både poj

kar och flickor) söker stor bostad, minst 

5 rok, under längre tid. Helst centralt. 

Svar till Jocke. 
9607·507 

Skötsam juridikstuderande med goda 

referenser och fast extra inkomst söker 

bostad eller inackordering med tillträ-

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

SA HÄR SVARAR DU: 
l. Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet med annonsnumret. 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken för 2 x det nuvarande por
tot KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBSERVERA-TVÅ PORTON 
PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med dina 
svar och lösa frimärken till: QX, Box 
17 218, 104 62 Stockholm. 
4. Skicka ALDRIG pengar, biljetter el
ler annat värdefullt till personer du 
inte känner eller har adressen till. 

de augusti/september. Allt av intresse. 

9607-508 

GÖTEBORG 

Stay gay i centralt belägna privatrum 

med egen ingång, nästan i händelser

nas centrum, uthyres per natt, vecka 

eller månad. 

TEL. 031·248134. 

1:ASÄUES 

l:a 24,5 kvm, pentry, renoverad, nb, ut· 

sikt över nylagd trädgård, kabel-TV, 

dusch, trappstädning och el ingår i hy

ran 1404 kr/månad. Pris 190.000. 

TALA MED ADAM SUNDBERG 08-

6568843. 

Filmer Gay. Aldrig billigare! För lista 

skriv. 
9607-601 

l ~ j i ~ 11 i't i i 
Vidot (?) from Gothenburg, met you at 

Heaven, London. I waited at Topman 

for an hour, hut no you. Pleaseget in 

touch. 
9607-901 

I am a chinese from Hang Kong who 

m et you in "Amigo-Sauna" on Saturday 

night 18/5-96 and we were tagether un
til the next morning in on e of the beds. 

You have glasses and are a gentie and 
goodlooking Swedish man who is inter

ested in Asian people. I lik ed every

tbing about you. I miss you very mu ch 

and I would like to meet you again. l t 
was a pi ty that I didn 't ask for your 

name or ad dress. Please contact me 

w hen you see this advertisment. 
9607·902 

Jag har inte glömt detjag såg i dina 

ögon förra sommaren på Patricia då du 
fångade min blick i spegeln vid baren. 

Vi hade var sitt sällskap som var helt 

omedvetna om det som ordlöst hände 

mellan oss. Ute på däck smålog jag åt 
dig, det fick dig att Je. Då det var dags 

att skiljas i discot höll du mig hårt i 

handen, lutade dig mot mig och sa: det 

var trevligt att råkas. Det var det sista 

vi såg av varandra tills vi skakade 

hand på nytt vid en middag många må

nader senare. Vi satt bredvid varandra 

men kunde inte säga någonting. Nu le
ver jag inte i en lögn längre och vill nå 

fram till dig igen. Jag har försökt glöm

ma men inte kunnat. I stället håller jag 

om min kudde och tänker på dig. Miss

tog jag mig helt på dig? 
9607-903 

[il'l:] [~i 
FOTO 

Söker välbyggda, sensuella killar som 

· vill posera framför min kamera i någon 

het sanddyn, på en varm, slät klippa 

vid havet eller i min timmerstuga i sko

gen. Ta chansen att få visa upp dig och 

samtidigt få fina bilder på dig själv som 

du sen kan använda för tex. kontaktan
nonser. 
9607-701 

NATUR15M 

Söker kontakt med killar och män som 

året om gjort nakenheten till en liv

sstil. Tillsammans kan vi testa olika 

nakenbad, få kontakt med likasinnade 
och senare kanske starta en naken

klubb för killar som under vintern kan 

ha spännande träffar hemma hos va

randra 

9607-801 

Fotografi Göteborg söker manliga, gär

na välbyggda, modeller för studiojobb 

etc. Bilderna är tänkta att användas i 

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

Över gränser 
Arbete 
Bostad 

o 
o 
o 

Säljer 
Köper 
Bytes 

o 
o 
o 

Organisationer 
Meddelanden 
Övrigt 

Sänd annonstexten till : 
QX, Box 17218, 

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

O Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis. 

O Jag vill börja prenumerera på 
QX. 240:- för 12 nummer (inom 
Sverige) . 
Därmed annonserar jag gratis. 

O Jag betalar i förskott. 
Upp till 25 ord kostar 75 kronor, 
därefter 75 kr. per 25 ord. 
Fyll i summan på kupongen och 
betala via postgiro eller check. 

Antal ord .... ........ . 

l Namn: Summa ............... . 

!Adress: Postgiro: 15 2417- 2, Polcop 

!Postadress: AB/QX. 

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



t idningen QX som illustrationer och i 
annonsmateriaL För mer information 
sänd brev och foto till: QX, Box 17 218, 
104 62 Stockholm. Märk kuvertet "Gö
teborgsfoto". 

VÄSTKUSTEN 

Stabil , trygg och oberoende hiv+ man, 
50/l 73/62, smärt och snildig, busig och 
allvarsam, spänstig till såväl kropp 
som själ önskar sällskap av andra skö

na och leklystna killar och män i min 
stuga på Hallandsåsen . Vi t räffas förut
sättningslöst men njuter säkert snart 
av varandras fYsiska och sinnliga när
varo. 

9607-01 

GÖTEBORG 

Söker en vän eller ev. ett förhållande 
för att ha roligt tillsammans och hitta 
på något kul. Ibland känner jag mig en
sam och saknar en riktig vän. 
Vi kan hitta på något tex. gå ut och 
dansa, träna tillsammans, pubar, resor, 

bad och sol... 
Jag som söker är en 30-årig kille, 
blond, 185 cm lång, ser rätt bra ut. Hör

selskadad. Jag söker en kille mellan 25 
och 30 helst i GBG som har humor är 
trevlig och är ärlig ... 
Mina int resen är: Musik, dans, styrke

träning, sex, vänner. Något för dig? 
Skicka gärna foto. 
9607-G2 

VISST FINNS DU? 

Humoristiska, glada, trevliga snälla 
yngre kille som fortfarande tror på är
lighet och äkta varma känslor. Du har 
ett trevligt yttre och ett välmöblerat in

re, föredrar mysiga he=akvällar före 
klubb-, disco- o. krogliv. Du gillar bl a 
natur, musik, vin, kramas, älska, TV ib
land, film, video, foto och allt annat som 
gör livet glatt. Ungdomlig ärlig, sköt
sam varmhjärtad romantisk kille, 46 , 
ser fram emot a tt få träffa Dig. Svara 
med att bifoga foto och tel.nr.=förtur, 
men alla får svar som svarar. Min an
nons är seriös, är Du? Önskar svar från 

hela landet. "ONLYYOU". 
9607-G3 

Kille, 29, dansktalande tysk. Söker nå
gon med bra utseende i min ålder för en 

två-veckors semester i Sverige eller 
Norge i början av j uli. 
9607-G4 

GALEN 

är jag inte men jag söker en vän. Du 
bör bo i sthlmsnårhet men inget krav. 
Din å lder 20-40 helst inte yngre men 
gärna ung. Du är ärlig pålitlig, mono
gam och gi llar ömhet. J ag ä r nagra och 
40, är]jg snä ll , ungdomlig, kramig. 

lungn och påli tlig. 171/72, mellanblond. 
gi llar mys, hemmakväll ar, uteliv ib
land. Du fä r gärna vara invand rare 
men heller inget krav. Hör av dig. J ag 
svarar. 

9607-05 

Trettioårig kille i Stockholm söker nya 
vänner. Intreserad av samhä lle, politik 
och kultur. J ag gillar att vara ute i skog 
och mark och tycker det att kul att dis
kutera och prata . Hoppas Du tycker 
detsamma! 
9607-G6 

STOCKHOLM 

Man 50 år söker en kill e mellan 30-45 
å r (icke röka re) Jag tycker om sol & 

bad, naturen och resor. Du skall stå sta
digt pa jorden och vara ärlig. J ag behö
ver en trygg vän a tt besöka och ha det 
t revligt ti llsammans med. 
9607-06 

KARLSTAD / HELA LANDET 

Här fin ns en 35-å rg värm landskille 
som söker en killkompis 20-37 år. I 
fö rsta hand för vä nskap. Sen far vi se .. . 
Svara nu så kan vi hitta pa något skoj , 
ta en fika/ öl eller något annat . Vi ses! 
9607-G7 

SKÅNE. KÖPENHAMN. HELSINGÖR 

Var finns Du kille som liksom jag trött
nat på allt letande efter "någon"på ba
rer o diskotek , men som på något sätt 
vill träffa en kille. Om korten passar 
satsar vi på en seriös framtid tillsam
mans. Jag: 37-årig kille från Skåne, 
utåt sett är jag nyfiken, social, snäll och 
viljestark. Jag har fu nnit en trygg till
varo med nilg själv somjag trivs med, 
ser bra ut är normalbyggd,l 73 cm, 
mörk kortklippt frisyr, gröna ögon. In
tressen: Allmänna samt att resa inom 
Sverige, charterresor eller långresor, 
att sporta (springer o styrketränar en 
hel del), Är rökfri men inte absolutist. 
Du: 30-40 år från Skåne eller Dann
mark. Passar Du in? Hör av dig. 
9607-G8 

SKÅNE 

Maskulin , mörk snygging på 28 år sö
ker andra maskulina killar i åldern l 7-
27 år. Jag är öppen och villig att pröva 
på det mesta. Svara med foto. Tillsam

mans kan so=aren bli ett äventyr! 
9607-G9 

ÖLANDSROMAN5-96 

Söker dig ensam, i behov av att prata, 
helst i 20-24 års åldern. Inga större 
krav men du ska liksomjag vara RIV
fri, 100% gay, rökfri utan skägg/mu
stasch, lugn, snäll och ärlig. Alltför 
många har glömt bort det idag. Jag är 
19 år, 182 cm lång, brunt hår samt ett 
par klar gröna ögon som helst vill vila 
blicken på en snygg kille (dig) . Jag har 
allmänna intressen. Gillar bus och 
äventyr. I sexväg gillar jag det mesta 
med mycket kyssar, smek och kel. 
Länge, ofta och mycket. Ev fast förhål
lande. FJollor, gubbar, göres sig ej be
svär. Brev med foto besvaras först. 
100% seriös. Finns Du så ... 
9607-10 

Viril mogen kille med hår på bröstet sö
ker söker ung , gärna oerfaren mysig 
grabb. Jag är frisk och fräsch har mörkt 
hår, är 170 cm lång och väger 58 kg, 
rätt så vältränad, gillar tajta läder
jeans. Vi bor båda i stockholm. Hör av 

dig så får du dina drömmar uppfyllda! 
Kram ! 
9607-11 

SMÅLAND 

Kille 35 år söker kille gärna invandra
re. Gillar allt som gör livet glatt. Skriv 
så få r du veta mer. Lovar att svara på 
alla brev. 
9607-12 

STOCKHOLM 

Här fin ns en 33-å rig lång, mörkblond , 
fräsch , maskulin och vältränad ki lle, 

som beslutat sig för att skaffa sig en 
pojkvän. Som person är jag en lugn, 
stabil och vidsynt livsbejakare, som gil
lar att hallasa väl ins ida som utsida i 
god form. Jag söker Dig i närliggande 
ålder, som vill uppleva vardag och fest 
med en annan kille. Är Du en sportig, 

reslysten frihetsälskare. så tror jag att 
vi har kommit en bra bit pä väg. Skriv 
ner några rader. Ett foto vore uppska t
tat, men ä r inte ett måste. 
9607-13 

STOCKHOLM 

I Would like to meet onc guy who. like 
me are 30 years old and ]j ve in stock
holm, has reacl1ed a place in Iife where 
he can truly sa y that he has a Iot to of
fer the r ight person. Please write (in 
English. Swedi sh , French or Russian ) 
so we can get to know more about each 
other. 
9607-14 

K0BENHAVN/AMAGER 

J eg er en "'kille", 41 ar slank , frisk, ha r 
lej lighed, s0ger en s0d kille 16-28 å r, 
som ge rne vi i elske og ha et god t kam

meratska b. evt. Aytte sammen, interes
ser. lid t a f h v er, gireder mig til at IH>re 
fra dig. 
9607-15 

STOCKHOLM /HELA LANDET 

Är en 27 årig, lång, normalbyggd stock
holmskille som tröttnat på alla ytliga 
killar och söker någon som kan och vill 
satsa på något seriöst. Är du mellan 23-
28 år och precis som jag är mash."Ulin, 
ärlig, snäll, ödmjuk och som tycker om 
det mesta här i livet utan att jämt be
höva vara ute i svängen, hoppas j ag du 
svarar. Vi börjar som vänner och sen 
får vi se. Svar med foto vore kul men 
inget krav. Vi hörs och kanske ses. 
9607-16 

STOCKHOLM, 27 ÅR 

Maskulin och fräsch HS-kille med van
lig "heterolook" söker likasinnad kille 
15-22 för brevväxling, vänskap eller 
kanske mer om allt stänlmer. J ag är 
27/180/72, blont hår, ser bra ut och är 
vältränad. J ag är mycket seriös och 

helt ointresserad av tillf"alliga sexkon
takter. Du är är]jg, schysst, smal och 

helst söt. 
Foto=svar. 
9607-17 

STOCKHOLM/ HELA LANDET 

Jag är en kille på 26 år, söker killar 17-
30 år för djupare vänskap, eventuellt 

ett förhållande om det känns rätt för 
båda. Intressen: musik, teater, resor, 

killar=· Svara gärna med telefon
nummer och foto, ej krav! Vi hörs! 
9607-18 

HEJ! 

Här finns jag, var finns du? Jag är en 
28-årig kille som bor i Malmö. 177/60 
mellanblond, blå gråa ögon. Jag vill ha 
kontakt med en slank kille, gärna 
läderkille i åldern 30-45 år och ska 
helst bo nere i Malmö och Lund, Trelle
borg. Svara gärna med ett foto. 
9607-19 

Var finns du? Du som är lugn, ärlig, 
kärleksfull och kanske till och med gul
lig, lite fenllnin, kraftig (180/85), oerfar
en kille. Ömhet , närhet, värme och 
trygghet? Jag vet att Du finns någon
stans, men ej var, så ge Dig till känna ! 
9607-20 

MALMÖ/SKÅNE 

Hej! Jag är en 30-årig kille som bor i 
Malmö. Jag är lång, smal, mellanblond, 

ser bra ut. Mina intressen är musik, po
litik, discon, sprit, sex, TV, mat, tidning

ar =· Vill träffa killar mellan 20 och 
35 år. Ej fenllnina killar. Vi kan ses 
över en öl eller en kopp kaffe. Vi hörs! 
9607-21 

STOCKHOLM MED OMNEJD 

Jag söker killar födda i skorpionens 
tecken som är runt 30-35 år- trevliga, 
gärna långa och välväxta. J ag är sj älv 
32 år, glad, trevlig, bra utseende och jag 
är också född i skorpionens tecken, 
mest passiv i sängen så du får gärna 
vara aktiv, sen får vi se om det hettar 
till. Nu har jag inte bara sex i huvudet . 
J ag är väl för övrigt "normal". Försöker 
att se positivt på livet . 
9607-22 

STOCKHOLM 

En snygg, trevlig, 32-årig maskulin kil

le, 182/74. Mina intressen: träna, film, 
datorer, hemmah.""Väll, utekväll, natur, 
resa, djur. Att träffa en schysst och är
lig kille för ett seriöst förhållande vore 

drö=en. Du som svarar bör vara runt 
25-30, smal/tränad, maskulin och se 
bra ut. Gärna foto och /eller e-mail 
adress. 
9607-23 

SOMMAREN ÄR KORT ... 

... och innan man vet ordet av det är 
hösten här. Innan dess hoppas jag hitta 
någon kille som är villig att satsa på ett 
förhållande och dela vardagen som helg 

med nilg. Jag är en Stockholmskille, 32 
år, 173 lång och väger ca 90 kg. Jag är 
glad, positiv och öppen i både tanke och 

sätt. Söker dig ärliga, snälla, trogna, 
fördomsfria, seriösa, maskulina svens
ka kille 25-39 år som respekterar den 
andres små egenskaper som gör oss oli
ka. Just du som inte tycker att utseen
det har någon betydelse utan det är de 

inre egenskaperna som räknas, hör av 
dig! Mina intressen är djur/natur, pro
menader, gå ut, hemmakvällar, läsa 
böcker, umgås och mycket mera . Vem 

vet , kanske blir det vi två som delar 

framtiden tillsammans. Om inte kan 
man alltid vara vänner och umgås än
då. Eller hur? 
9607-24 

GÖTEBORG 

HS-kille, 32 somrar söker nya vänner. 
181174. Söker kille i samma ålder unge
fär. Med allmänna intressen som är är

]jg, seriös, reko liksom jag och om ke
min överensstänlmer så kanske det 
kan utvecklas ti ll något positivt. Vi !ar 
väl se. 
Ha det så länge! 
9607-25 

UPPSALA/ÖVRIGA SVERIGE 

Var finns alla andra normala killar som 
gillar killar? J ag är en 25-årig grabb 
från Uppsala som ganska nyligen har 
accepterat fullt ut attjag är homosexu
ell. Jag är van med en ganska stor um

gängeskrets men problemet är att alla 
mina vänner är hetero. J ag söker där
för nu efter andra homo- och bisexuella 
killar (eller tjejer) för vänskap och 
kanske mer om det stä.=er. Jag är 
179/73, mörk, maskulin, mycket välträ
nad och jag kan säga (med risk för att 
verka självupptagen- vilket jag inte är) 
attjag ser dj-vligt bra ut. 
Du är en maskulin kille med ungefär 
samma ålder som jag (dvs 20-30 år) 
med hjärtat och hjärnan på rätt ställe. 

Svara med foto! Kram. 
9607-26 

27-år ig näpen , mörk grabb söker en 
yngre storvuxen kille, men inte för fet. 
9607-27 

GÖTEBORGjVÄSTSVERIGE 

Finns det någon kille som liksom jag är 
osäker på sin läggning men är otåligt 
nyfiken på andra snygga killar? 
Du liksom jag är maskulin, snygg, re l. 
vältränad, gillar sport och musik och är 
mellan 20-30 år. Svar till en trevlig 
mörkhårig 26-årig kille som väntat 
länge nog. Svara gärna med foto (retur
neras). 

9607-28 
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RF5L-Rådgivningen i Mc:llmö söker medarbetare. 

Vi bedriver psykosocial st:öd- o c h rådgivningsverksamhet: 
kring homo- och bisexualitet:, ident:it:it:et:sproje kt: samt: upp
sökande informationsarbete om hiv/aids och Säkrare Sex t:ill 
män som har sex med män. 

Vi befinner oss alltid i frontlinjen för att driva sexualpoliti
ska frågor framåt:. Vi är en arbetsplats som ger plat:s för nya 
och kreativa tankebanor. Vi arbetar som ett t:eam för att 
ständigt: nå nya vägar att föra fram vårt budskap på. Vi är 
kreativa, nytänkande, inspirerande och vi söker dig som 
känner att det: är dags att möt:a en arbetsmiljö som kommer 
att förändra dig, influera dig och som framförallt: kommer 
at:t: ge plat:s för dina ideer. 

v iUestark? 

elfare o tanda? 

Arbetsuppgifter/ Kvalifikationer: 
Arbetet: kan best:å a v samordning och underhållning av olika 
projekt: som pågår eller ska påbörjas. Du bör ha god organi
sationsförmåga och myc ket: lätt att samarbeta med många. 
Vi ser gärna ått du har egna ideer för att bedriva projekt: 
rörande hiv/aids, Säkrare Sex samt: informat:ionsprojekt: kring 
homo- och bisexualitet:. Du förut:sät:t:s vara homo- eller bi
sexuell man eller kvinna och ha god kännedom om 
homosexuellas levnadsvillkor. 

Dmfat:t:n inolt:illt:räde: 
Helt:id under ett år med eventuell förlängning. 
Tillträdesdag efter överenskommelse. 

Upplysninga r : 
Kont:akt:a Mikael Andersson, Niklas Eriksson 
t:el. D4D - 611 99 51 

Din ansökan med merit:förteckning skall skickas t:ill: 
RFSL-Rådgivningen. Drot:t:ninggat:an 36, 211 41 Malmö. 
Senast: 96DB31 

l f s l 
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HOMOSEIUELLA 

RHOS Riksorganisationen för Homosexuella Socialister är en 
rikstäckande organisation för homosexuella med socialistisk 
samhällsuppfattning. De skilda avdelningarna arbetar med olika 
samhällsfrågor, främst med inrikting mot de homosexuella i 
samhället. 

Medarbetare till ALU projekt 
RHOS skall som ett ALU bedriva ett informationsprojekt riktat 
mot_ politiker och fackligt förtroendevalda över hela landet. 
För politiker och fackligt förtroendevalda som i sitt arbete 
kommer i kontakt med homosexuella frågor avser projektet att 
bidra till ökad kunskap om villkoren för oss homosexuella så att 
man genom politiska beslut och sedvanligt fackligt arbete kan 
undanröja bestående homosexuell diskriminering. 

Projektet innehåller tre olika steg. 
a) framtagning av studiematerial och en seminariemodell. 
b) bokning och genomförande av informationsmöten och 

seminarier. 
c) en uppföljning med seminariedeltagarna. 

l projektet behövs en eller två ide och initiativrika öppet 
homosexuella. Du kan vara bosatt var som helst i landet, viktigt 
är dina personliga erfarenheter och egenskaper. 

Skicka din intresseanmälan till RHO 
Saltmätargatan 18, 113 59 Stockholm 
För närmare upplysningar ring Göran Söderström 
08-663 95 16 eller Christine Gilljam 098-31 97 37 
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UPPLAND 

Singellivet kan vara trevligt. Men visst 

är det härligt, att vakna upp och äta 
frukost tillsammans med någon och ve

ta att man har en hel dag framfor sig 
tillsa=ans? Problemet är att det inte 

är så lätt att hitta någon som man kan 

tänka sig att göra det med. Jag är en 

36-årig kille som därfor gör ett forsök 

att finna denne någon på det här sät

tet. Kanske det lyckas. Bakom annon

sen döljer sig en ganska vanlig(?) kille; 

akademiker med humanistiska (och 

humoristiska) intressen, estet, stadsbo 

och lantbo på en gång, road av uteliv el

ler stugsittande, romantiker etc. Vem 

du är vetjag inte än? Vi kanske har ge

mensamma intressen och kompletterar 
varandra, du kanske kommer från ett 

annat land. Vad vet jag. Vadjaghoppas 

är att jag vet det om ett tag. 
9607·29 

35-årig kille i Stockholm söker en rela

tion med en kille som är seriös och kär

leksfull. Jag kommer från södra Sveri

ge. Jag vill skapa med dig ett stabilt 

och utvecklande liv, med humor och 
värme. Vi vill båda inleda ett nytt ske

de. Du villliksom jag vara trogen och 

ärlig. 

9607·30 

Polsk-svensk HS-man. En maskulin 

normal kille 34/167/65 söker runkkom
pis eller se>.-partner som är invandrare. 

Jag behöver dig som kompis. Jag kän

ner mig ensam. Jag vill dricka kaffe, 

prata, hitta på roliga saker. Jag är RIV

negativ. Söker dig upp till 35 år. 

9607-31 

GÄVLEBORG 

Ungdomlig, maskulin, fräsch kille sö

ker charmig, kramgo kille som gillar 
det mesta. Jag är maskulin, mörk, 

lång/smal, öppen, gladlynt, ärlig, ro

mantisk, kan vara både dominant och 

mjuk. Gillar mycket mjuksex. Intres

sen: r esor, litteratur, musik, film, natu

ren, vandringar, mysiga kvällar, att 
skriva mm. Gör inget om du är oerfa

ren. Våga svara! Garanterat svar! Gär-

na foto. 

9607-32 

HEJ PÅ DIG! 

Jag är en kille på 27 år som bor i Stock
holm och som har värmer och ett jobb 

jag trivs med. Men jag har svårt att hit

ta en kille som tycker om en kille som 

inte ser ut som en fotomodell , men som 

har glimten i ögat och inte är smal och 

inte tjock. Jag är mörk, 173 cm, 78 kg. 
Mina intressen är djur, natur, vänner, 

vara hemma och dej (om tycke upp

står). Jag hoppas du som svarar är en 

kille mellan 30-40 år som gillar att ha 

ett forhållande och gillar mjuksex. 

Kram så länge! 
9607-33 

TUFFA KILLAR 

Var finns ni? Läder, SIM, jeans, brott
ning, muskler, tuffa tag är min stil! 

Finns i Gbg. Hör av er. Även telesex. 
9607-34 

INEEDYOU 

Av någon outgrundlig anledning har 

jag ärm u inte gett upp. Jag skriver den

na annons därför att jag söker en kille, 

en vän, kanske pojkvän. Jag söker dig 

som är 16-24 år och bor i stockholms

området. Du bör vara omtänksam, my

sig, vänlig, seriös, smal, ej sexfixerad 

och se bra ut! Jag som skriver detta är 
en kille, 21 år och bor i södra Stock

holm. Jag är smal, söt, 187 cm, 71 kg. 
Jag har god erfarenhet av tristess och 

ensamhet på gayställen. men är i övrigt 

ganska oerfaren. Om du tilltalas av in

nehållet i denna annons får du inte tve

ka. Ta chansen. Jag blir glad om du bi

fogar en bild av dig själv. Då lovar jag 

att svara snabbt! Skriv nu. I need you! 

9607-35 

STOCKHOLM 

21-årig grabb söker dig. En riktig karl, 

muskulös med hår på bröstet och en 

stor kuk (23 cm) som kan tillfredställa 
mig. Jag är slank, vältränad, hårlös och 

ser mycket bra ut. Gillar att suga och 

bli påsatt av en riktig man. Du ska va

ra 100% frisk (safe sex) mellan 25-40 

ung 
ho 

RING LINJE 59 (FD BHUS - LINJ EN ) 

020-5 

år. Mörkhårig och se bra ut. Foto+. 
9607-36 

STOCKHOLMSOMRÅDET 

Vi är 3 killar i 40 års åldern, ca 180-185 
cm, 2 mörka, l mellanblond, normal

byggd. l är aktiv, 2 aktiva/passiva. Vi 
söker en ung kille som gillar att visa 

upp sig plus att du är passiv och gillar 

mycket sex, lättare SIM, dildos och su

ga, plus påsättningar, du skall vara 
max 22 år och ingen fjolla . Svara gärna 

med vad du önskar vara med om. PS. 
Gillar du läder och har själv hör av dig. 

9607-37 

Hej! Är en 34-årig ungdomlig kille, 

180/70 bruna ögon, brunt hår. Jag har 
en något konstig önskan,jag har i dag 

ett bra förhållande med en trevlig kille. 
men söker ändå någon att träffa då och 

då, så finns det någon mellan 15-22 

som vill göra detta, så snälla hör av er 

så får vi prata mer. Puss och kram. 

9607·38 

STOCKHOLM/SPÅNGA 

Fräscht killpar, 30 och 45 år, söker kil

lar,jämnåriga eller yngre, for heta träf

far. Om kemin stämmer, vem vet vad 

som händer! 
9607-39 

SEX OCH BARA SEX 

Vi är två killar i 35 års åldern och vi sö

ker andra killar att träffa for att ha sex 

och bara sex. 

Vi ser bra ut med maskulina välträna

de kroppar som längtat efter häftiga 

kåta killar att leka med. Mun och röv

koull både aktivt och passivt vill vi ha 

med dig eller er. Vi är inte intresserade 

av fjollor och män över 40 år. Du/ni bör 

vara vältränade och se okey ut, gärna 

BS-killar. 

9607-40 

SEXKOMPISAR SÖKES! 

Trevlig 32-årig 180/85/19 söker killar 

eller par. Du eller ni bör vara mellan 

16-36 och bo i stockholmstrakten for 

snabba träffar. Du eller ni ska vara frä
scha (ej for håriga eller överviktiga) se

riösa och trevliga. Jag gillar skön mjuk-

Kompistelefon för stöd och information 

till unga homosexuel la tjejer och killar. 

Öppet måndag -torsdag kll9-22. 

MED STÖD AV RFSL & LANDSTINGET FÖREB YGGER A IDS, STOCKHOLM 



sex, givetvis safe sådan, som att sätta 
på, bli avsugen och att kyssas. Skicka 
gärna bild på dig eller er, diskretion 
önskas och ges. Vi ses! 
9607-41 

STOCKHOLM 

Sträng man, 52 år, söker killar i behov 
av gammaldags aga på bara stjärten. 
Jag vill även byta videkopior på detta 
tema. 
9607-42 

Kille söker äldre man med 40-50 tals 
stilklädsel: västkostym, vit skjorta, 
mörk slips, svarta skor och blankbakåt
kammad frisse. G i Ilar starkt detta lite 
"udda". Du får gärna beordra mig att 
göra saker som är skönt för dig, med 
undantag av analsex, men är nyfiken 
på annat udda. Du är garanterat frisk 
som jag och vill testa just detta med en 

kille. 
9607-43 

HS-kille 45 söker dominant HS 40-65. 
Gärna grovarbetare, bonde. Oerfaren, 

nyfiken på killsex. Mjuka och hårda le
kar. Helst Skåne, Halland, Småland. 
Hjälp mig! 
9607-44 

GÖTEBORG/VÄSTKUSTEN 

Kåt kille söker likasinnad kille som 
diggar att sniffa kuk, röv och kalsonger 
samt gillar fräna lukter. Ålder är ovä
sentlig, bara du är slank och välbyggd. 
Jag är diskret och seriös. Är även in
tresserad att få svar från BS-k.illar och 

gifta män. 
9607-45 

GÖTEBORG 

Visst finns du kille/man med stor kuk 
(lång och grov), gärna svart från Afrika 
som har lust att knulla min stjärt och 
min mun och sätta din stora sats. Det 
blir vår hemlighet och du slipper runka 
för dig själv. Du får gärna vara BS. Jag 
är lång, smal, ser bra ut och är följsam i 
sängen. Skynda dig att svara så attjag 
snart kan få känna dig i mig! 
9607-46 

Skild 46-årig svensk mellanblond söker 
killa r 18-30 år, gä rna att du är mörk. 
Även sökes tjejer 30-40. Ba rn ej hinder! 
9607-47 

35 a r och nyligen utflyttad fran ett 
langvarigt förhallande-söker yngre 

killar for vänska p och sexlekar. Gilla r 
rakade killa r med öppen och tuff atti
tyd. Sänd med foto. Hela landet. 
9607-48 

Tvättäkta nudist söker väru1er, killar 
och tjejer, som kan tänka sig att till
bringa sommaren, men även äret runt 
med en lättsam, pratglad och mycket 
öppen kille. J ag ä r 32 år och bor i 
Stockholm. Ni bor var som helst i lan

det , men ä r omkring 29-40 år, 100% se
riösa och gilla r att vara nakna jämt. 
Svara helst med foto , gä rna naket men 
inget krav. OBS! detta är ingen sexkon
takt, va rje svar med antydan till sex 
kastas direkt i papperskorgen . Så all a 
ni nudister låt oss njuta av solen till
samnlans. 
9607-301 

B5-KILLE 

Jag söker en yngre BS-k.ille (under 30) 
med bra utseende och personlighet. Är 
själv en 30-årig stockholmare, 187/85, 
vältränad och snygg. Skicka gärna med 
foto. PS. Diskret. DS. 
9607-302 

[i1'l ~ ;IB ;t!1 ~bl 
TYSKLAND 

Sötsnygg kille på 211170/53, brunögd, 
mörkblond,ickrökare, söker dig, ja pre
cis dig: Du är mellan 18 och 21 år söt, 
ljushårig luden på benen som jag. Du 

kanske längtar efter trygghet, harmoni 
och en öm vän som kramar dig, kelar, 
skrattar och gråter med dig? 
Svara till en söt men ensam kille. Alla 
fotosvar besvaras, det lovar jag! Kram 
så länge! 
9607-201 

MONSIEUR, 

J'habite en France, etjåimerais essay
er dåvoir un contact avec des persannes 
gays de votre pays en vue de earre
spandre n§guli erement et de garder un 
certain contact. Je me permet donc de 
sollicite v o tre journal, afin de earre
spandre par lintermediaire d une petite 
annonce. Pourriez-vous me faire parve
nir a mon adresse ci-dessus un exem
plaire de votrejournal a titre gratuit 
dans lamesure du possible. En vous re
merciant par avance. Ve u il! e z accepter 
mes meilleurs salutations. 
9607-202 

ISRAEL 

A very special Israel! Man, 36, is Joo
king for a longtime boyfriend from the 
Far East (Thailand, China) . 
9607-203 

FRANKRIKE 

French student, 23 years old. I would li
ke to earrespond with boys from Swe
den. I am honest and sincere. Please 
send your photo and I will send mine. I 
can speak English, Russian and Fren
ch. I' m Jooking forward to your answer. 
9607-204 

RYSSLAND 

Russian boy, 27 y.o., 197 cm, 80 kg, sym
path Jooking for a boyfriend not older 
than 40 for a true relationship. Please 
write in English or Spanish. 
9607-205 

ISRAEL 

A young israelian man wants to earre
spond with other men. Please write in 
English with photo. 
9607-206 

TYSKLAND 

Gay German boy (19 years, 170 cm, ve
ry s lim- 52 kg, very big cock- 22 cm) 

. wants to contact scandinavian boys to 
start a sexy penfriendship with swap
ping nu de p hotas and videos. I 'm a shy 

but very good Jooking boy. My in terests 
a re in-line-skating, swimming and mu
sic. Wri te with photo. 
9607-207 

ENGLAND 

English guy, young 35, seeks sexy pen
pa ls for letters, photos and vi sits. I 'm 
very masculine, 190 cm tall, 80 kg, bu t 
not fat . Ginger hair, big cock and 

smooth body. I trave! frequent!y. and 
run my own computerbusiness. 
9607-208 

MaJe nude and semi-nude photographs 
wanted for publica tion. Everyan e wel

come. Will pay. Write for details orsend 
photos. 
9607-209 

RYSSLAND 

Jag ä r en 27-årig läkare, 185/80, mörkt 
hår, bruna ögon - söker kon takt med en 
mogen man, helst över 35, för ett seri
öst, varaktigt förhå llande. Jag är lätt 

att umgås med, flexibel , och vill vara en 
tillgiven, lojallivskamrat till rätt per

son. Svara gärna med foto på engelska 
eller ryska. 
9607-210 

KANADA 

Professional Canadian GWM, 34, 175 
cm, 79 kg, blond hair, blue eyes, muscu
lar, neg, attractive. I enjoy trave!, the 
outdoors, sports, music, theater and fi

ne dining. I am an honest, sincere per
son and seek friends in Seandinavia 
with similar interests for friendship, 
possible one to one relationship. 
9607-211 

BRASILlEN 

Brasiliansk vit kille, 32 år, 170 cm, 64 
kg, brunt hår, ljusbruna ögon, normal
byggd,fd. polisman.Vegetarian.Jag 
gillar musik, naturen, idrott, hundar, 
stränder, berg, matlagning. Jag gillar 
också att äta pizza och dricka vin, att 
be och att träffa kompisar. Jag hatar 
lögner, rasism, krig, miljöförstöring. Jag 
söker någon som är ärlig, romantisk 
och spirituell. Vänner? Pojkvänner? 
Giftermål? Svara på engelska. 
9607-212 

Helloyoung gay! (max 20! ). I 'm 28 y.o. 

gay, nice, honest and fiendly and I' m 
Jooking for a nice "boy" w ho can take 
care about me and who can be my dre
amboy. Send me your photo and you ']] 
sure get a reply. I' m slim, 175 cm and 
65 kg, brown hair & brown eyes. 
9607-213 

RYSSLAND 

I 'm a gay maJe who lives a lonely Iife in 
Siberia. Sice 1987 I haven 't bad an y 
connections with anybody. You can't 
imagine how painful i t is. I wonder if 
you have a church for gays in sweden. I 
trust the Lord and hope that be will 
bless me and guide me in my situation. 
I 'd like to have gayfriends by corre
spondence in Sweden. Perhaps some
one will write to me. I'd be very glad if 
someone could send me letters, ne
wspapers, magazines or pbotos. Thank 
you! 
9607·214 

FRANKRIKE 

French Master 40 y. o. with Italian de
cent seeks real masculine boy 18-29 
y. o, hairy a plus. The boy must write a 
Iong Jetter with pboto regarding his 
needs - fantacies etc. 
9607-215 

Hälsa 
HOM..g6UELL 

NÅGONATT 
PRATAMED 
SOMF'ÖRSTÅR 

JOUflHAVANDE VÄN 
alla ~~20..23 

08--.247465 
JU'SI .. ~~ 

Psykoterapi 
Ta vara på Ditt liv och Dina relationer! 

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

att finna en mening för framtiden. 

Lasse Lindbom 
leg . psykoterapeut-25 års erfarenhet 

Tel : 08·641 02 85, kl. 08.00-09.00 

Ung, gay 
och hiv+ 

ungdomsgrupp 08-720 11 64 
gay och hiv+ 

j our dagtid 020-78 44 14 
kontor 08-72019 60 

OSITH.IVA GRUPPEN 
~-vi finns för din skull. 

~[ationer-Samfevmuf-Se;'(]le[[a frågor? 
Pro b fem med /(i[fen, tjejen e[fer famiijen? 
2?Jng · ti[[ Marguerite 
072-72 6225 
11 tbi[tfatf erfaren f(urator. 

19,20/min {'BDD, boJ( 62, 125 22 5f.[vsjö) Life Ta[!(_ Consu[t, 'BoJ(211 ()(), l()() 31 Stock:_fw[m. 
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POLISH LESBIAN WOMAN 

I am a lesbian woman, 33 years old, 

dark hair, green eyes, feminine, emo
tional. I do not drink or smoke and I am 

very faithful. Since three years I am 
deaf and my girlfriend left me. I am Joo

king for lesbians and gay men that pos
sibly sorneone that can hel p me with 

the rehabilitation. 
9607-216 

X- TRAHUNG 

World wide fan club for guys with very 

big cocks (starting 17 cm-?) & their 

fans. Eecorne a free member in our 

non-profit photolisting. Send your "big

gest" photo & detailed description of 

your self to: Box 1336, D-62480 

Bruchkoebel, Tyskland. You'll get our 

free photolisting & a free ph o to of a "po

ny boy". 

• Gummitrosa m inv penis S-M-L ... ~'15:-
•t.1ckkjol r0d/$v:lrt S-M-L...39~:-
•t~1ck top rOdio-..art S-!vi-L. .. I99:-
•!.(),-..-a~ill:l (Rc;.lc Ting) ......... ...... 699:-
•LOs,<>gina ru "ib .. l9S:-~Iovc cloll .. 399:-
•tädcrpi.<k:r ... 349:-• Haudbojor ...... . 129:-
•fotbojoriMcr 599:-•Analsct... ......... 199:-
•30 min kr.lm J69:-•p.:n-forstorarc .. H9:
Katalogcr Gummiil.adJLadcr 120:-

EROTIKV :\RlJII USET 
ROX 3:11~4. !Ull (.4 St<•ckhotm ! j·,~~l 
'fd:08i~ ~ll%3 1·~ 3tH• l -o l u'>: tillk . 
Blltik:llunl\).!at.ut lHU T-Zinl-.:l:-l~iiltl·l 

Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

Mån-tor 11·22, tre 11·20, 
Iör 12·18, sön 14·19. 

Tel. 08·643 79 50 

o 

SKANE 
•• o 

STORST PA GAY! 
största gayfilms sortimentet i Skane. 

Massor av Realistics Iran Doc Johnson, 
pumpar, ringar, gummi & läder. 
Alla Gaymagazine och båcket. 

EROCENTER 
J6rnvågsglllen 21. Helsingborg 042-131172 

o,.,.rr AUA DAGAR r~~ 

M@:hittiJ:fi!iMA\:ISil 
SEXPREMIÄR! 
BIO-N'O.N'-STOP 
Blandat progr.:i!fl l. 2 s~lor~ 9t::ot. 
het::o.hs. b :t.lit: :r : t4ysrum. f~ka 

Furu torpsg. 7 3 H~ls~ngborg 
0 4 2 -141 6 1 6.Dagl~ge~ 11 -21 
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A. Senaste Nyheter 
_ KILLKONTAKT 1-96 
_ COCK.bilder kontaktl!f 
_ SUPER NEGER aktivt 
_ SHOWBOY. kompissele 
_ WONDERBOY, tonår 
_ GOLDEN SHOWER, 
_ TOY läder gummi annon 
_ MR/SM, läder gummi 
_ MISTER, ltård läder mm 
_ TSAR nr 1. 2. 3 alla för 

NEW BRED amerikansk 
BLACK & WHITE = ZIPPER välbyggd poser. 

_ TRANS CUMAX 
_ PAKET, 5 tidningar 
_ UNG HET HUO Pocket 

NACKEN NJUTNING --
_ Sot.'MARUTANSOL --

GRA88 Ttu. Gl.Ao.J!! • • 
- SLAV l GYLLENE NÄT - • 

A. 
96:-
95:-
95:-
95:-
95:-
90:-
92:-
92:-
92:-
60:-
70:-
70:-
70:-
95:-
50:-
55:-
55:-
55:-
60:-
55:-

_ VIDEO, 30 min. 5 titlar 125:-
Välkommen med en order porto till-

. kommer. Seställ broschyr gratis om 
du uppgerannonskällan. 

Gamla Stans Import 
Box 9128 -102 72 STOCKHOLM 
A. T el 08-84 64 04 A. 

o,,., ,n,'~" 12 -S E X 

/IÅSEMElf 
ll·o~r.osONDEGATAN 1 • ÖPPET ALLA DAGAR 12·06 
•• j J;i;l NON.STOP • PRIVATVISNING • FÖRSÄUNING 



Videotips 
Flashpoint - Hot as Hell 

(Falcon Video) Hal Rockland, 
Scott Baldwin, Brad Hunt, 

Trent Reed, Steve Fox, Joe Spears, 
Jackson Phillips, Luc Russell, Bru
ce Matthews, Bryce Colby, Rob 
Costa, Kurt Thompson. **** 

Denna film vann 1994-års GayVi
deo Award för bästa video och Hal 
Rockland och Scott Bakdwin vann 
pris för bästa scen. Så detta är 
gammal god Falcon-kvalitet. Det 
betyder lite handling och mycket 
action. Men det är mer handling i 
denna film än i de flesta av Fal
eons över 100 filmer. Scott Bald
win bor med sin pappa längs en 
väg genom öknen. Han är trött och 
uttråkad. En dag smyger han in i 
Hal Rocklands bil. Det blir en del 
bråk, men Rockland ger med sig 
och Baldwin får följa med på en 
bilresa i erotikens tecken. Rock
land hinner spänna på tre killar 
(Russel, Thompson och Matthews) 
på en toalett och en natt kan Bald
win höra hur Steve Fox, Jackson 
Phillips och Steve Harper har tre
kant i rummet bredvid. Det är en 
klart häftig scen - där blonda mus
kelknutten Fox visar hur mycket 
man kan göra med en dildo. Som i 
alla Falcon filmer finns en kinky 
scen - mellan Reed och Colby. Reed 
använder i princip allting i Colbys 
arsle - t o m en orange vägkon! 
Baldwin och Hunter har sex mitt 
ute på vägen - häftig scen. Innan 
Rockland och Baldwin "får va
randra" förekommer också en bar-

NoaksArk 
Malmöhus 

sexscen - som nog kan betraktas 
som filmens svagaste! Och så till 
slut då det romantiska slutet mel
lan Baldwin och Rockland. Fiash
point har något för alla smaker -
romantik, rå sex, kinky -ja allt! 
Snygga manliga killar som inte 
t-vekar en sekund! Bra ljud och bra 
fotografi - kort och gott en häftig 
och sevärd rulle. 

In YourEar 
(Minotaur) Sean Diamond, David 
Thompson, Rusty Samuels, Brian 
Maxx, Steve Marks. ***** 

En av 1995-års bästa filmer, gjord 
av studio 2000:s "lillebror" Mino
ta ur. Bara fem skådespelare som 
är med i två scener var. Handling-

en är riktigt raffinerad. Det hand
lar om professor David Thompson 
som tar upp lille blonde Diamond 
på rummet, sätter på honom- vil
ket Diamond verkligen njuter av 
(Diamond är en av de "villigaste" 
killama i branschen - han hette 
för övrigt Chris Pheiffer förr). Som 
tack ger Thompson Diamond ett 
diamantörhänge som minne. I 
nästa scen är Diamond på gång 
igen - med Maxx, som han träffat 
på stranden. Maxx ser lite blyg 
och försiktig ut - men skenet be
drar och Diamond kvider verkli
gen av lust både när Maxx slickar 
och sätter på honom. Nu får Maxx 
diamanten som gåva, bara för att 
lämna över den till kompisen Sa
muels, efter att dessa två har haft 
kul på studentrummet. Samuels 
är en annan av gayvärldens abso
lut mest hängivna killar, blir på
satt och sätter på med samma en
tusiasm. Samuels behöver hjälp 
med läxoma och går över till 
Marks som mycket hellre vill ha 
sex med sin student. Efter att Sa
muels har gått hittar Marks ör
hänget i sängen! Han konfronte
rar sin älskare Thompson som 
snabbt hittar på en story och de 
går tillbaka tilllägenheten och 
har sex - filmens svagaste scen -
särskilt om man jämför med de tre 
första! Samtliga fem killar är full
blodsproffs och vet hur de skall 
upphetsa oss som tittar. Bland
ningen av yngre och äldre killar är 
också spännande och känns inte 
krystat. En film att rekommende
ra!! 

Flashpoint bör gå att få tag på vil
ken bra videoaffär som helst. In 
Your Ears kan vara svårare - men 
kolla på USVideo på Regeringsga
tan - de har Sveriges bästa urval 
av gayfilmer! 

Leopold 

Nu finns QX på 
Internet. 
Hemsida: 

http:/ jwww.bahnhof.sejqx 

- How about dinner tonight at a 
nice södermalm restaurant? 
- Oh! lt would be lovely 

my dear. But where to go 
later, when we feellike 
dancing? 

Vem du 
än väljer-

Använd 
kondom. 

Smittskyddsenheten 
Malmöhus län 
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... och du litade 
på honom för 

han var gift och 
han var läkare, 
och tra la la ... 

Vare sig du är 
gay eller straight, 
hiv finns överallt. 
Och att skydda 

sig- det är 
enkelt. 

Var rädd om dig. 

Ull Lindfors, artist. 

u_ 

u_ 

"' 




