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SJOCKHOLM: Bangcock/China, Berzelii Park, 

Chapeau Claque, Salviigr. 3 Pressbaren T-Rådhu

set, Lava, Kulturhuset, Sverigehuset, Hamng., 

Amici Mini Cafe, Kornhamnstorg 61, Garage St 

Eriksg. 35, Stiletto Shoes St Eriksg. 19, Moderna 

Dansteatern/l'eater Galeasen, Torpedverkstan, 

Skeppsholmen, Z-TV, Västmannag. 44, Squeeze, St 

Eriksplan 9 Oörd), X-ist Tjejforum, Kungsg. 65, 

Cafe Gorm och Form, Gästrikeg. 2, Oliven, Vi

kingag. 7, Greken, Tuleg. 27, Aitize Boutique, 

Grev Tureg. 21, Agora Bokhandel, Smålandsg. l, 

London WS, Odeng. 89, Blå, Drottning. 88, Tinta

rella di Luna, Drottningg. 102 Soot, S:t Eriksg. 88 

& Bondeg. 46, Cafe Dick Farmer, Drottningholmsv. 

9, Cafe Blåbär, Upplandsg. 54, Ritorno Cafe, 

Odeng. 80-82, Biondi, Odeng. 43, September, Lunt

makarg. 99, Baccio, Tomtebog. 22, Planet Rythm, 

St Eriksg. 17 Panini, Birger Jarlsp. Diesel, 

Kungsg. 3, Jus, Birger Jarlsg. 22, D Bar, Birger 

Jarlsg. 35, RFSL HusetJRosa Rummet, Sveav. 57, 

Format, Amiralitetshuset, Megastore/Pub, Drott

ningg., Bistro Boheme, Drottningg. 71, Blue Fox, 

Gamla Brog. 27, C.U.M. IGara Norra Kyrkog. 21-23, 

Hotellcentralen, Centralstation, Make Up Cen

ter, Drottningg. 77, Blanco Negro, Drottningg. 85, 

Patricia, Stadsgård~k. 152, Scandale/ Abstrakt, 

Gamla Brog. 46, Tempel Bar,Agneg., Flap Bar, St 

Eriksg. 56, Hairftight, Scheeleg. 56, Revenge/Sun

maid, Svarvarg. 2 Bitch Girl Club, Kolings borg, 

Honky Dory, Jakobsbergsg., Disc, Malmskill

nadsg. 45, 2 Plan, Malmskillnadsg. 4 7, Salong Tid

lös, Rådmansgatan 50, Presscenter, Gallerian, 

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

la läsesalongen, Kulturhuset, Sergels Torg 3, Cafe 

Access, Kulturhuset, Konstig, Kulturhuset, Tram

polin, Holländarg. 11 Noaks Ark, Drottningg. 61, 

Spisa Hos Helena, Scheeleg. 18., Secrets, Tuleg. 

22, Nitty Gritty, Jakobsbergsg. 11 & Stora Nyg. 15, 

Kafe 44, Tjärhovsg. 44, Alvglans Bokhandel, Foll

kungag. 84, Märtas Cafe, Kocksg. 28, Pest, Östgö

tag. 39, Cafe Svart Kaffe, Södermannag. 23, 

String, Nytorgsg. 38, Velvet Video, Bondeg. 46, 

WC, Katarina Bang!Östgötag. Hanoas Deli/K, 

Skåneg. 59 Hanoas krog, Skåneg. 80, Pet Sound, 

Skåneg. 53, Blå Lotus, Katarina Bang. 21, Kvinno

huset, Blekingeg. 6Th, Spisen, Bondeg. 54, Bon

den, Bon deg. le, Zombie Bar, Ringv. 151, Pan & 

Coffee, Katarina Bang!Ringv., Cafe Java, Hornsg. 

29a, Cafe Soda, Bellmansg. 26, Clark' s Case 

Hornsg 68, Sjögräs bar, Timmermansg. 24 Klubb 

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

Yxkullsg.11, SLM, WollmarYxkullsg.l8, The 

Muscle Academy, Björngårdsg. l, Posithiva 

Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8, Karusell restau

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

Wallmar Yxkullsg. 25, Venhälsan och Avd 53, SöS, 

Läderverkstan, Rosenlundsg. 30a, Crime, Bor

garg. 6, BHUS, Vanadislunden, Hjärter Dam, Pol

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

Bondeg. l, Revolt Shop, Nytorgsg. 2la, Manhat

tan, Hantverkarg, 46, Soho Shop, Birger Jarlsg. 

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

Blue Vision, Fridhemsg. 46. Studio 26, Norr

lands~ 26 H~a Video, Hagag. 

GOJtBÖRG: Secrets, Drottningg. 21-23, Bala

gan, Magasinsg. 7b Touch-Hellman, Esperanto

platsen 7, Skivhugget, Masthuggstorget 2, Volt, 

Fredsg., Kondomeriet, Trädgårdsg 6, Stus Coffee 

Shop, Chalmersg. 27, Krasnapolsky, Storg. 41, 

Salong lt, Sheraton, Pressbutiken, Drottningg. 

58, Polhems spel och tobak, Polbemspl. 3, Fio-

rucci, Vallg., Bengans skivaff"lir, Stigbergsg. l, 

Pråmen, Rosenlundskanalen. Cafe Creme, Kungs

portspl., Cafe Utposten, Andra Långg. 20 Barba

rella, FJärde Långg. 6, Cafe Garbo, Vasag., Spiral 

Trax, City Passagen, Kallufsen, Nordhemsgatan 

31, Cahjo Huset, Andra Långg. 3, Blue Video, 

Andra Långg. 32, Nyhavn Shop, Lilla Drottningg. 

3,VideoLook, Andra Långg. 16, PG-Väst, Nord

hems'i .• aQ, G~:-J!iilsan, Sahlgrenska Sjukhuset. 

MALMO/SilANE: Indigo, Monbijoug. 15, 4:an, 

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

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

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

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

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

en, Drottningg. 30, stadsbiblioteket, Regementsg. 

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

10, Rooseum, Gasverksg. 22, Cafe Konsthallen, 

St Johannesg. 7, Bagericafeet, Saluhallen, Hipp, 

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

S. Skolg. 43. 

LUND Restaurang Finn, Mårtenst. 3, stortor

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

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

Kun~~· 2b, Te~ers, Sandg. 2,. 

HEL;,INGBOHG Empire, Pålsg. l, stadsbiblio-

teket, Bollbrog. l Erocenter, Järnvägsg. 27 Kos

mas Furuton':.f:· 73. 
KOPENHAMN: Sebastian, Hyskestr..,de. 10, Ge

omarlix, Rådhusstr..,de 4, Cruz Leather, Studies

trrede 29, After Dark, Studiestrrede 10, Amigo 

Sauna, Studiestra!de 31, LBL, Teglegårdsstra!de, 

Babooschka, Turemsg. 4, Krasnapolsky, Vesterg. 

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

Voldg. 2, Can Can/Why Not, Mikkelbryggergade 

11, Centralhj~rnet, Kattesundet 18, Cosy Bar, 

Studiestr..,de 24, Masken Bar, Studiestra!de 33, 

Men's Bar, Teglegårdsstrrede, Pan Disco, Kna

brostrrede 3. Street Dance Records, Vesterg. 17 

UPPSALA: Hair Team, Sysslomannag., Salong 

Kjell, Timmermailsg., Skivbörsen, Svartbäcksg., 

CD-fyndet, St Olofsg., Cafe Mumrik, Kungs g. , 

Presscity, Drottningg., stadsbiblioteket, Svart

bäcksg. RFSL, Svartbäcksg., Ungdomskliniken, 

St Olofsg. Cafe Genomfarten, Drottningg., Ung

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

Larsg. 11, GH nation, Trädgårdsg. 9, V-dala na

tion, S:t Larsg. 13 Smålands nation, S:t Larsg. 5, 

Göteborgs nation, S:t Larsg. 7, Kalmar nation, 

Svartmang. 3, Norrlands nation, Västra åg. 14, 

Gotlands nation, Östra åg. 13,Uppsala student

kår, ÖVre slottsg. 7, Stockholms nation, Drott

ning. (onsd. gaystudentgruppen FUGS). 

LINKÖPING: Cafe Absalon, Åg. 55, Steves Ca

fe,Åg. 39, 

Chiccola

ta,Hant

verkarg.l, 

CafeSies

ta, Stora T. 

3,People, 

Platensg. 5, 

GetBack 

Records, 

platensg. 8, 

RFSL, 

Nyg. 58. 

RFSL -lokalerna i Norrköping, Jönköping (även 

Presseompagniet och Nyfiket i Kulturhuset) 

Skövde, Sundsvall, Östersund, Växjö, Trollhättan, 

Umeå, Borås, Vätterstad, Kristianstad, Eskilstuna 

(även Kondomerian och Infektionskliniken), Pi

teå, Örebro (och gaystudenterna). 

'
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fullfart ti"aten\ 
Motnofes 
Ha så kul~ 

FSL-rådgivningen i Stockholm på dina villkor sedan 1986! 

För klubbesökare För herrar seniorer 
Nu börjar Kondornleverantörerna sin verksamhet. 20 killar rör sig på 
videoklubbar, gayklubbar och i parker med kondorner och glidmedel i 
särskilda ställ. Ta fördig av material och prata gärna med leverantörerna 
om dina åsikter när det gäller kondomer och säkrare sex. Alla kontakter 
belönas med nåt gott att slicka på! 

Varje onsdagseftermiddag klockan 15 dukas kaffeborden upp på hyllan, 
Sveavägen 57, l tr. Här kan du i varm och välkomnande atmosfär ta del 
av gott kaffebröd och av vad som händer i arbetet för äldre homo- och 
bisexuella. Varmt välkmmnen! Nisse, 08-736 02 lO. 

För alla 

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

För homofestivalister 
Välkornmen att besökarådgivningen under homofestivalen. Sveavägen 
59, 3 tr. Vi visar gärna runt och berättar om vad vi gör och varför. Kolla 
också in vår utställning om vår verksamhet! Har du jobbat med 
någonting för rådgivningens räkning eller deltagit i någon aktivitet som 
rådgivningen anordnat under året? Då är du VIP"och inbjuds till förfest 
på lördagen! 

För gymnasister eller för 
dig i gymnasieålder 
På tisdagar klockan 19 träffas både tjeje:r och killar i gyronasieålder på 
Hyllan, Sveavägen 57, l tr. Vi fikar, lär känna varandra och har kul 
.ti'llsarnrnans. Nya är välkomna - hos oss finns alltid nån i din egen ålder 
du kan prata med. Vill du veta mera? Ring till Sofia och fråga. Hon l<an 
också hjälpa till om du inte vari t hos oss förut. .Ring 08-736 02 19. 
Välkouunen! 

Enespänol 
Les desearnos un lin do v eran o y recuerden practicar el sex o seguro. Nos 
vemosen la sernana gay en Estocolrno 21 - 27 Julio. "Les esperamos". 

Kuratorer med tystnadsplikt. 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män s <J rnt 
rådgivning per telefon. 
• Homo- och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
För tidsbeställning och information ring måndag - torsdag 10.00 - 11.00. 
Välk01runen! Ann och Johan, 08-736 02 lO. 

För ungdomar som vill 
på sommarläger 
Ty v är kan vi pga minskade bidrag inte genomföra det storasommarlägret 
i år. Tjejläger blir det dock under hösten! 

För ungdomar som vill 
stödja andra ungdomar 
Vill du jobba på telefonjouren Linje 59 som stödperson åt ungdomar? 
I såfall har vi en extra utbildning med början i september. Skriv ett brev 
och berätta vem du är, så bokar vi en tid för ett personligt möte. Tala med 
Sofia eller Jo.nas, 08-736 02 19. Välkotmnen! 
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VENTIL 
4 GARDELL, BAJMAN & $KOGBY 

Jonas Gardell har precis varit på Gayfilmfestival i New York där hans 
"Pensionat Oskar" visades. Hollywood nästa? undrar Pär Jonasson som 
pratat med Jonas. Batman och vackre Robin kommer snart upp på bio
grafema med en ny Batman-film. Ylva-Maria Thomp son förstår inte 
varför Postnets Torget stoppade hennes radiospotinför en chat som hon 
skulle medverka i. Dessutom uppmanar hon alla att ta läckra semester
bilder på varandra och skicka in till tävlingen Mr Gay Sweden. Mexi
kansk transvestit-wrestling och mycket annat utlovas när Jim Rose 
Circus ger sig ut på skandinavisk tume. Den nya Tom-of-Finland kol
lektionen har presenterats. QX visar läcker bild. Ulrika Skogby uppträ
der tillsammans med Brad Johnson under Homofestivalen. Och så har 
Homeros Trading gått i konkurs. 

11 HOMOFESTIVALEN 1997 
Den 20-27 är det dags för Homofestivalen i Stockholm. QX har plockat ut 
godbitama och tipsar om allt från konsert med Rikard Wolff och tärtka
las på Medusa tilllesbisk boule och blåbärsplockning med Viking Be
ars. QX klassiska fredagsfest hålls på M linehenbryggeriet och ser ut 
att bli ett party långt utöver det vanliga ... 

DDOI:Il 
r-IIUI l 

13 GOD SHAVE THE QUEEN 
Minns ni Cunigunda från fjolårets galna uppträdanden på Husl. Nu är 
de tillbaka, men i ny skepnad, nytt format, ny version och med kläder 
som mer påminner om leksaker och julgransplundring. Vad som är upp 
och ner, in och ut och rätt och fel vet bara detta helgalna gäng som nyss 
hade premiär på Park Lane i Göteborg. Vaxje söndag hela sommaren 
brakar det loss i lokalen i Göteborg. 

l 7 VAR SKA DU GA l SOMMAR? 
Nu behöver du inte oroa dig för att inte hitta rätt i gay-Stockholm. QX 
har gjort en roligare lista över var alla "typiska gaymänniskor" går. Är du 
en clubkid? En läderbög? Eller kanske en lipstick lesbian? Hur som helst 
finns det ställen för alla sorter och smaker. 

18 DEAR MOM, ROBIN S, SOS 
Bland ett tiotal recenserade plattor med Robin S, Sparks, Astrid Lind
gren(!) och En Vogue hittar du Dear Mom. En ny svenskfnorsk pojk
popgrupp som precis släppt en singel. För QX berättar de att de inte vill 
blijämförda med Consoul och att de nattminglat på Patricia. Dessutom 
kan du läsa vilka låtar som toppar QX egen PerLjungqvistsTopp 10 
lista. Ni vet, den där söta killen som spelar skivor på Bangcock. .. 

MOBIL 
15 STHLM, 19 GBG, 20 SKANE 
På Kolingsborg/Gula gången har Bar Barella premiär på nya klubben 
vid samma namn. 10 lördagar i sommar skall det partas på det tidigare 
flathaket! Årets danssensation heter Bhima och kan ses i Göteborg. Ulf 
Gadd har bott på Bali i sju år men är nu tillbaka i Göteborg. Bhima är 
ett verk som saknar motstycke i den svenska dansrepertoaren menar 
QX-skribenten Nils Weijdegård. Och Mian Lodalen svarar på Carina 
Rydbergs krönika om att gå på lesbisk klubb! 

PUSS 
21 RADANNONSER 
Möte, pussar, efterlysningar, bostad, arbeten, föräldraskap och kärlek. Si
da upp och sida ner med annonser. 

Allas rätt att avvika 
S amma natt som Judy Gar

land begravdes kom poli
sen som vanligt till baren 

stonewall Inn vid Sheridan Squa
re i New York. Trakasserier och 
hot från myndighetemas sida var 
vardag för bögar, flator och tran
sor. 

Men Garlands död hade upp
rört känsloma så till den grad att 
denna kväll den 27 juni bröt för
dämningama. Polisen fick ett upp
lopp på halsen, ett upplopp de al
drig trodde de skulle få uppleva. 

Det har bara gått 28 år sedan 
hornon och transor slog tillbaks. 
Men vi befinner oss i två olika 
världar. När vi väl sa ifrån och när 
vi väl tog ansvar för våra egna liv 
och slutade se oss som offer, så 
fanns inga argument. 

Så ser alla minoritetemas er
farenhet ut: när vi slutar se oss 
som offer och när vi vågar stå rak
ryggade kan vi förändra världen. 

Det är politik. Och det ger 
energi till vårt gaysamhälle. 

Det är en politisk handling 
när dragqueens slänger käft med 
bigotta hetero- och homofiler, när 
lesbiska klipper håret kort och 
vägrar köpa påklistrade skönhets
ideal. 

Det är politik när du kysser 
den du älskar på stan och när fla
tor vågar vara kåta. 

Det har gått 28 år och vi befin-

ner oss i en helt ny värld. Nu finns 
det anledning att reflektera över 
hur vi förvaltar denna vår nya tid. 

Vi har i Sverige närmast alla 
rättigheter. Vi behöver inte oroa 
oss för att polisen skall ta oss när 
vi håller hand på stan. Vi har rät
ten att informera i skolor, ge ut 
tidningar och organisera oss. Le
ver vi i ett förhållande behöver vi 
inte oroa oss för att homofoba 
släktingar skall sno åt sig arv och 
gemensam bostad. Vi har möjlig
het att roa oss och mötas utan risk 
för repressalier. 

Tro det eller ej -det är inte 
länge sedan detta var drömmar. 

Varför är det då så få förälska
de som vågar gå hand i hand som 
sig bör. Varför är det så många 
som kutar ryggen och smyger bak
om ack så många skapade argu
ment. Varför är det så få som fång
ardagen? 

Kanske har vi lurat oss själva 
och trott att nu när vi är som alla 
andra har vi nått vårt mål. Och 
här står vi och har blivit så nor
mala att vi inte ens vågar hålla 
handen. Om frigörelsens mål var 
att vi skall bli så osynliga att ing
en behöver störas, då har vi lurat 
oss själva så till den grad att vi fri
gjort oss tillbaka till 50-talet. 

Under Homofilmfestivalen såg 
jag "Stonewall", en dramatisering 
av upploppen i New York. Deras 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

revolt handlade om så enkla saker 
som attjust få gå öppet hand i 
hand. De liksom kämpar i Sverige, 
såg till att vi fick den rätt. Varför 
utnyttjar vi den då inte? 

28 år efter lever vi i en helt ny 
värld - och ändå inte. Men ärligt 
talat, nu finns inget att skylla på. 

Vaxje grupp: homon, transor, 
blattar, judar, zigenare har allt att 
skylla på men ändå faller allt till
baka till våra gemensamma erfa
renheter- att bara när vi själva 
säger ifrån, tar ansvar för våra liv 
och slutar se oss som offer, kan vi 
utvecklas och ta vår plats i sam
hället. Det må gälla transors eller 
zigenerskors kjolar, muslimers 
moskeer, bögars bastuklubbar el
ler flators idrott. 

28 år efter stonewall är det tid 
att ta ett nytt steg och inse att vi 
idag har alla möjligheter. Vi kan 
förändra vår verklighet inom var
dagslivet, i politiken och i det soci
ala- såväl 
som i nöjesli
vet. 

Och den
na vår frigö
relse hand
larinte om 
rätten att 
vara normal 
utan om al
las rätt att avvika. 

Vi ses på QX-festen! Jon Voss 
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OMSLAGSFOTO: Magnus Ragnvid. 

QX JULI 1997 e 3 



• Den BRITIISKA premiärmi
nistern Tony Blairs fru, Cherie 
Booth kommer företräda en les
bisk kvinna i EG-domstolen i Lux
emburg den 9 juli. Målet handlar 
om Lisa Grant som stämmer 
South West Trains for att inte ge 
hennes fru de partnerförmåner he
terosexuella par får. Storbritanni
en kommer senare i år att figurera 
i samma domstol på grund av att 
homosexuella inte får göra militär
tjänsten. Domstolen prövar om 
dessa fall innebär brott mot EG
reglerna om lika behandling. 
• Det FLAMLÄNDSKA parla
mentet antog den 9 juni en lag som 
ger homosexuella partners lägre 
arvsskatt. Idag har äkta par betalt 
2% arvsskatt medan andra betalar 
45%. De nya reglerna ger bomo
sexuella par en arvsskatt på 10% 

om de levt samman minst 3 år. 
• Gayorganisationen "Människor 
som oss" i SINGAPORE har ne
kats officiell registrering och kan 
därmed inte verka legalt. Enligt 
organisationens talespersoner gav 
regeringen inget motiv till sitt av
slag. Straffet for att verka i en ille
gal organisation är böter på drygt 
20 000 kronor och/eller fangelse i 
högst3 år. 
• 225 bögar och lesbiska möttes 
av jubel när de den 14 juni demon
strerade i den MEXIKANsKA 
staden Tijuana. 

- Mottagandet var enormt bra. 
Jag är överlycklig, kommenterade 
arrangören Patria Jimenez, som 
tros vinna en plats i landets parla
ment efter valen den 6 juli. 
Förra året deltog kring 300 i para
den och 1995, då man for första 
gången genomförde en Gay Pride 
marsch var det 85 som deltog. IJX 

Chris o -oonnell som Robin i nya Batmanfilmen. 

[]illiJ BAJMAN & ROBIN 
Ord som helylle och präktig får ny och djupare me

ning när man läser intervjuer med Chris O'Donnell 

som spelar Robin i "Batman och Robin" som har premiär 

den 4juli. 

En man som är för lättgenerad för att kunna se sina 

egna kärleksscener och som blir irriterad när frågvisa 

reportrar vill ställa frågor om bröstvårtorna på hans Ro

bindress är så långt från en depraverad filmstjärna som 

man kan komma· man undrar hur han kommer att reage

ra när hans nyvunna roll som gayikon går upp för ho

nom. En roll han delar med den nya versionen av läder-

. lappen • den här gången är det George Clooney som ska 

trä på sig batmandressen. 

För den som vill se mer O'Donnell utan plastförpack· 

ning finns "En kvinnas doft", "Cirkle of Friends", "Mad 

Love" och "Stekta gröna tomater" på video. 
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[iilli] HOLLYWOOD NÄSTAP 

J 
ag fick långa applåder och 
folk kom fram och kramade 
mig efteråt, säger en nöjd Jo

nas Gardell som precis varit på 
gayfilmfestival i New York och vi
sat "Pensionat Oskar". 

På samma festival visades 
även Cecilia Neant Falks och 
Nina Bergströms "Väninnor" 
om några fantastiska äldre lesbis
ka kvinnor. 

- De två svenska filmerna stod 
sig väldigt bra i konkurrensen - i 
övrigt var festivalen ganska B, sä
ger Jonas Gardell. 

Båda filmerna ska också visas 
på en stor gayfilmfestival i San 
Francisco och "Pensionat Oskar" 
på ytterligare tre festivaler i Bos
ton, Los Angeles och Toronto. 
Filmbolaget Cinevista bar köpt 
de amerikanska rättigheterna till 
filmen - samma bolag som intro
ducerade Almod6vars filmer i 
USA. Och se vad det gjorde för 
Antonio Banderas karriär ... 

- Blir det Hollywood nästa 
nu Jonas? 

- Den som lever får se .. . På 
visningen fanns faktiskt en agent 
som undrade om jag ville göra en 
föreställning på engelska på nå
gon liten teater i New York. Men 
jag är inte alls säker på om jag har 
lust med det och dessutom vetjag 

Ett stockhalms fasadkollage pry
der QX Gay Maps omslag 

att man måste ta amerikaner med 
en stor nypa salt. 

- Fast det var verkligen en 
kick för mig när jag före filmvis
ningen gjorde en liten introduk
tion på engelska. Jag böljade im
provisera och på tre minuter hade 
jag publiken i min hand. 

Om Hollywood gör en re
make av "Pensionat Oskar" 
vilka skulle du helst vilja se i 
huvudrollerna? 

- Som den unge trollkarlen 
skulle nog Leonardo di Caprio 
passa bra, men som Runeberg 
vet jag inte .. . Bara jag slipper Ro
bin Williams! 

I sommar får Jonas Gardell in
te mycket lugn och ro. Han håller 
på med efterarbetet av "Cheek to 
Cheek", en TV-pjäs med Lena Ny
man och Ernst-Hugo Järegård i 
huvudrollerna. Samtidigt förbere
der han en nyskriven pjäs med Sif 
Ruml, "Människor i solen" som 
har premiär på Dramaten i sep
tember. 

I slutet av juni är det dessut
om avspark för Jonas parktume 
med "I mellanmjölkens land" där 
premiären gick i Skellefteå den 26 
juni. Några andra datum är Lise
berg 29/6 och Gröna Lund 3/7. 

PärJonasson 

[ffi] NY GAY MAP UTE 

D en andra QX Gay Mapen 
har släppts på gatan genom 
ett samarbete mellan Re

venge och QX. Till årets karta har 
flera nya annonsörer hittat och 
markerar sig gentemot en gay och 
gayvänlig kundkrets. 

Bland de nya märks bland an
nat Diesel, Parkteatern liksom 
flera glasögonaffarer. Flera tidiga
re annonsörer, som vanligen inte 
talar direkt till gaykunder, har 
även detta år valt att vara med. 

För att göra det tydligare för 
turister med skillnaden mellan de 
mer gayvänliga och de rent gayin
riktade ställena, har fargkoder 
lagts in för att markerar hur stor 
del av gäster och kunder som an
tas vara gay. Du hittar QX Gay 
Map där QX distribueras och vid 
turistcentra. IJX. 

Ylva Maria 
V ad har jag gjort för fel? 

Har jag lärt ut hur man 
gör "internet-bomber"? 

Uppmanar jag folk till våldshand
lingar och övergrepp? Sprider jag 
rasistisk propaganda? Propagerar 
jag för samhällsomstörtande eller 
kriminella aktiviteter? 

Nej - raka motsatsen! Jag 
uppmanar människor till kärleks
fulla handlingar och försöker hjäl
pa dem som har problem med sitt 
sexliv att hitta lösningar. Jag ger 
korrekt och rak information till 
ungdomar och svarar på deras 
frågor, visserligen med en aning 
humor ibland, men alltid med syf
tet att ge dem rak och ärlig infor
mation om sex. Jag bryter effek
tivt ner barriärer som gör det 
svårt att våga fråga, jag fördömer 
ingen och skapar därmed en öp
pen och fri dialog - det allra bästa 
sättet att sprida information och 
kunskap. 

Uppenbarligen passar det sig 
inte. 

Postnets Torget har bestämt 
att jag inte har rätt profil för att 
representera dem genom att med
verka i c: a trettio sekunder i en 
radiospot som skulle sändas en 
gång .före en chat somjag skulle 
medverka i (chatten blev också 
inställd). Är det inte märkligt att 
de trots detta skriver i sin med
lemstidning att jag kommer på 
andraplats bland populära gäst
chattare? 

Tydligen föreligger det inter
na konflikter om vad Postnet 
skall ha for profil eftersom de 
ringde i sista minuten (kvällen in
nan) och stoppade min medver
kan. Man undrar vem som före
slog mig från bözjan och ännu 
mer undrar man förstås vem som 
satte stopp för projektet. 

Jag frågar mig genast: Hur 
ställer sig Postnet till censur på 
nätet? Kommer Ma Oftedahls 
frågelåda på Torget att tas bort 
nu när hon avstängs från sitt prä
stämbete? Var det inte meningen 
att Internet skulle skapa möjlig
het för alla att uttrycka sig fritt, 
är det inte åsiktsfriheten och den 
öppna debattens sanna hemvist? 

För mig är det ganska tydligt 
hur Postnets beslut att stoppa 
min medverkan avslöjar deras in
ställning till censur på nätet, 
utan att de behöver skriva ut det i 
klartext. Det avslöjar en hel del 
annat också, bland annat att de 
ansvariga för Torget har en gam
malmodig och förlegad syn på 
människans och i synnerhet ung
domars sexualitet. 

Det är nog säkrast attjag sä
ger upp mitt postgirokonto och 
sänder brev med Citymail i fort- . 
sättningen, det kan ju uppfattas 
som oföreuligt med postens image 
attjag går in på deras kontor. 

Sist av allt denna månad vm 
jag passa på att önska er en lång 
och het sommar, kombinerat med 
en uppmaning att ta snygga se
mesterbilder på er själva och va
randra, som ni sedan skickar till 
oss tillsammans med anmälan till 
"Mr Gay Sweden" som ni hittar 
här i tidning
en. Jag(och 
alla andra på 
QX redaktio
nen) längtar 
oss fördärva-
de efter att få 
njuta anblick-
en av era ljuv- l 
liga kroppar! 

Hälsar er 
egen solstråle: 

Ylva Maria Thompson 



M exican Transvestite Wrestling, klassiska stunt 

och mycket mer utlovas när Jim Rose Circus gör 

ett skandinavisk turne. Jim Rose Cirkus ni vet, som för 

något år sedan chockerade med strykjärn dinglandes 

från pungen, extrema fakirframträdanden och sonder 

nerkörda i halsen ... mys alltså. 

Skellefteå den 27 juni, Oslo den 28:e och 29:e juni, 

Stockholm 1 juli och Köpenhamn den 2 juli. 

Gå dit för att äcklas eller njuta • allt efter personlig 

smak och stil. IJX 

[ffi] KONST l LUFTEN 

B ritish Airways satsar på 
konsten. stjärtvingen har 
man upplåtit åt 50 olika 

konstnärer världen runt för att vi 
ska känna oss som vore vi på Mo
derna Museet medan vi korsar ha
ven. Flygbolaget)ägger ner nära 
700 miljoner under en treårspe
riod på konstverken. En stor del 
av kostnaden, påpekar man dock, 
skulle man ändå haft för att hålla 
den gamla designen vid liv. 

Först ut var Concorden med 
en nytolkning av den brittiska 
flaggan. Och den lO juni presente
rades konstverk på nio flygplan. 

I pressmeddelandet berättas 
att det tar fyra arbetsdagar att 
måla en Boeing 7 4 7. IJX 

Il i'~ l l* l PERSISKT 

Föreningen för persisktalande 
homosexuella Boman, har 
skaffat sig en egen hemsida 

på Internet. Den heter Gayiran 
och innehåller homoinformation, 
noveller på persiska och kontakt
annonser. Adress: http://www.geo
cities.com/WestHollywood/1030/ 

Il i'~ l l* l CHILISTUDIE 

l 
ungdomstidningen Chili har 

läsarna svarat på frågor om sin 
syn på sex och relationer. 

På frågan om man accepterar ho
mosexualitet svarar 67% ja, 12% 
nej och 21% "accepterar men ogil
lar~ . När det gäller homosexuellas 
möjlighet att "gifta sig", som det 
uttrycks i frågorna, svarat 32% att 
det är rätt och 12% att det är fel 
medan hela 48% inte vet hur de 
skall svara. 

23% av de som svarat på un
dersökningen säger sig alltid an
vända kondom vid samlag för att 
de "tänker på risken för hiv-smit
ta". 14% är inte rädda för hi v och 
63% tänker på hiv-smitta med en 
ny partner. IJX IJX 

l a'W *l KONKURS 

P ostorderföretaget Homeros 
Trading lämnade in kon
kursansökan den 16 juni. 

Företaget har ökat sin försäljning 
under våren, men gamla skulder 
gjorde det omöjligt att fortsätta 
verksamheten. 

- Vi beklagar de 20-talet kun
der som har kommit i kläm och 
som inte får tillbaka sina pengar, 
säger en av ägarna Lars IJX 

• pressreleasen till Van Gils nya 

l parfym "Between Sheets" står 
det att "doften associerar till 

den kärleksfulla samhörigheten 
mellan man och kvinna". 

Tror inte att Van Gils har nå
gon större hipfaktor i gaykretsar, 
men själv tycker jag att den förra 
klassiska Van-Gils parfymen med 
den svarta räfflande flaskan lätt 
kvalificerar sig till Topp lO-listan 
över världens tio godaste dofter. 
"Between Sheets" däremot luktar 
inte speciellt kul. Mer gubbe än 
man, mer Konsum än NK. Men 
namnet är ju rätt kul! 

Anders Öhrman 

lli1ll*l SVEND OMVALD 

V id det kanadensiska valet 
den 12 juni omvaldes de två 
öppet homosexuella leda

möterna Svend Robinson från 
det socialdemokratiska New De
mocrats och Real Menard från 
det franskseparatistiska Bloc 
Quebecois. 

Svend Robinson, som har 
danskt påbrå, har representerat 
sin valkrets i 18 år. 

RW 

'GAYMAP PRESENTS 
THE ESSENCE OF 
'GAYFRIENDLY 
jSTOCKHOLM 
i 

Sommarrea 30-50% 
St Eriksgatan 35 Tel: 650 85 16 

INTERNATIONAL BOOKSHOP 

~AGO~ 
Books in English 

We import ritles from USA and England 

Smälandsgaran l (Corner of Nybrogata n, nearby Drama ren) 

Tel. oS-611 01 80, Fax. 08-611 01 84 

FORFAlTARNA 
Malin Backström 
och Håkan Lindqvist 
läser ur sina 
favoritböcker! 
Passa på att få tips om god 
gay-litteratur 
Onsdag 23 juli kl J 9°0 

i Pantus Wikner-rummet 
Välkommen! 

Rosa Rummets öppettider 
under Homofestivalen 
mån -fre J 0-2 J, 
lör-sön JO-J8 

ROSA RUMMET HUSET, SVFAV 57 T-B'V\IA Ri-DM'INSG.TEL OB-736021 5 

hrtp/ l .\IVv\IW.rfsl.sel /rosarummet. E-POST: rosarummet®rfsl.se '.ii ... 
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Blöt fest när berlinska SNAX-folket fixade party i konstnären Bastilles 
anda. Nu blir det fest under Love Parade l Juli. 

l~!, il l'' TIPS FÖR LOVE PARADE l BERLIN 

P 
Janerar du att resa till Ber
lin och Love Parade den 
12 juli? Förutom själva ga

tufesten och paraden genom stan 
finns en mängd fester runt om i 
stan. För den tunga och unga lä
der/gummi/skinhead-bögen arran
gerar SNAX en fest från 23.00 på 
temat "Here we cum". DJ Oliver 
Hunternann och Micke V. Myck
et rakade killar, mycket gummi 
och gasmasker och snask och 
snusk uppblandat med tung tech
no. Platsen är Revaler Strasse 99. 

Mer traditionell house-fest och 

Il i'~: l* i CHILISTUDIE 

U SAsbaptister med 15,7 mil
joner medlemmar, hotar att 
bojkotta Disney. Alla 

nöjesparker och produkter koppla
de till företaget hotas av baptister
na. Orsaken är Disneys numera 
gay-vänliga politik. 12 månader 
har företaget på sig att ändar sin 
policy, annars träder bojkottshotet 
i kraft. 

På fråga från nyhetsbyrån AP 
vid Japans premiärministers be
sök den 19 juni sa president Clin
ton, själv baptist, att han inte tän
ker bojkotta Disney. IJX 

U lrika Skogby är tillbaka 
över sommaren i Stockholm 
och gör under Homofestiva

len en show med Brad Johnson. 
"BriefEncounter" heter den och är 
ett musikaliskt möte mellan två 
vänner. 

Brad Johnson har jazzen som 
grund och var nyligen på scen med 
"Real american brunch" på Kungs
källaren i Stockholm. 

6 e QX JULI 1997 

med både kläder på och förmodli
gen mer blommigt blir det på Info
box i hömet Potzdamer Platz och 
Leipziger Strasse. "Red Satellite" 
heter festen i en klubb med stor 
utomhusplats. Partylokalen har 
plats for 4000 besökare. Arrangö-

. rema $haron $toned Production 
och Manhattan Projects bjuder på 
Sabine Christ, The ScoffBoys, Ta
ma Sumo, Miss 85B, DJ House
meister liksom gogo-pojkar och 
"gogettes". 

Info på Intemet: http://tech
no.de/loveparade/index.html IJX 

Il i'~: l* i CHILISTUDIE 

D 
en 27 maj röstade danska 
Folketinget igenom ett for
bud for den officiella sjuk

vården att utföra artificiell inse
mination for lesbiska. Trots lobby
ing från den danska gay/lesbiska 
rörelsen LBL, lyckades man inte 
stoppa de nya lagama. Danmark 
inför därmed samma typ av lagar 
som Sverige, där enbart heterosex
uella par ges möjlighet till artifici
ell insemination. LBLs ordföran
de Sf,lren Laursen säger att lagar
na inte forbjuder att privat utföra 
artificiell insemination. IJX 

Ulrika Skogby och Brad Johnson 
uppträder l Stockholm 23 juli. 

Ulrika Skogby blev nyligen ut
sedd till Årets artist vid sin skola 
Burkley School of Music. I Sve
rige har hon nog blivit mest känd 
for sin show "Lesbisk och svart
skalle". 

Deras korta men sköna möte 
kan man se under Homofestivalen 
på Zetasalen i ABF-Huset, Svea
vägen 41 klockan 19.00 den 23 ju
li. Entre 150 kronor. 

Arrangemanget sköts av Rita 
Creighton som själv har fotout
ställning på Sushi Nippon Agne
gatan 41 den 21-25 juli. 

Jon Voss 

hi:lll~ EXOTISKT 

S å har äntligen Stockholm 
fått en äkta exotica-affar. 
Subliminal Sounds & 

Stuffligger på S:t Paulsgatan 16 
(alldeles i närheten av Multi Kul
ti och Slussen). 

Nu i sommartid kan man in
handla de mest fargsprakande ha
waii-stjortor, kitchiga T-tröjor med 
motiv som hyllar 50-talets (upprö
rande!) kiosklitteratur ... den ame
rikanska performanceartisten An
nie Sprinkles fina kortlek med 
stolta porrstjämor, importerade ti
ki-muggar, skumma videofilmer 
och böcker om, hur, varfor och på 
vilket sätt... Prima gummistäm
plar med kinky-motiv, tunga böck
er med drink-recept och sist men 
inte minst massvis med rar exo
tisk och psykedelisk musik samt 
rockabill y. 

Här finns även det oumbärliga 
musikinstrumentet for strandses
sionema runt lägerelden: Mini
therminen. Den viner lyssnarska
ran till högre höjder. 

- Aflåren är nästan som att 
öppna en dörr till min hjäma, sä
ger Stefan Kery, en av initiativta
gama. Bakom Sounds & Stuffhål
ler dessutom hans skivbolag, Sub
liminal Sounds, hus. 

Ingrid Engarås 

S 
nacka om kometkarriär och 
en dansare som kan gå hur 
långt som helst inom den 

modema dansen. Hanna Hed
man, 21 år och uppvuxen i Skel
lefteå, hade inte ens gått ur Sven
ska balettskolan våren 96 när 
hon på vinst och forlust åkte ner 
till Anger i Frankrike och prövade_ 
for landets mest populära dans
kompanier - L'Esquisse - for en 
roll i "Les Chiens". Att hon blev ut
vald bland 400 sökande är lätt att 
forstå efter att ha sett föreställ
ningen på Dansens Hus i Stock
holm. Hon gjorde ett starkt in
tryck med sin vilda, himmelska 
och till synes ledlösa kropp. 

- Det har varit väldigt spän
nande och lärorikt att som gröngö
ling komma direkt från skolan i 
Sverige och få arbeta med denna 
rutinerade grupp, säger Hanna på 
telefon från Paris där hon numera 
har sin hemmabas. 

- Jag har blivit väl omhänder
tagen av koreografema Bouvier 
och Obadia samt de andra dan
sama. Nu närmast ska vi uppträ
da i Venzuela, Grekland och Avig
non i Frankrike. I höst har jag en 
del andra planer. 

Det verkar som Hanna kom
mer att jobba utomlands ett bra 
tag framöver, hoppas bara det inte 
dröjer for länge innan vi får nöjet 
att se henne på en svensk scen 
igen. 

DavldThöm 

Tom of Finlandstil på badbyxor i camouflage på modellen Michael Pape 

Att ingen kommit på det förr!! Tom of Finland-kläder 

som får dig att se ut som en riktig skogshuggare, 

militär eller läderkille, fast i designat snitt. David John· 

son heter mannen som ritat en Tom of Finland kollek· 

tion som lanserats i USA, Frankrike och England. Kläder 

som framhäver män med kroppar att visa upp. 

- Det handlar allt om sexighet, förklarar Johnson i 

New York Times. 

- Det är första gången jag designar något jag själv 

kan bära, säger han vidare och syftar på att han tidigare 

ritat läderkollektionen Equipe för kvinnor och jobbar 

med märket Guess. 

Förutom tighta läderbrallor och västar, åtsittande T· 

shirts i vitt såväl som militär och snyggt skurna badbyx-

or har höst och vinterkollektionen visats. IJX 

hj:lllUUII[B VARUHUS FÖR GAY Pl MODET 

S hoppingcenter helt inrikta
de på homos är på modet i 
Storbritannien. I mars öpp

nade Terry King The Phoenix 
Center i Manchester, mitt i det 
område som i folkmun fått nam
net The Gay Village. Här samlas 
mataffarer, frisörer, kemtvätt och 
blomsteraffarer, alla i huvudsak 
riktade till en gay kundkrets. 

Inte sena att hänga på tren
den har nu Prowler Press med 
Neal Cavalier -Smith i spetsen 
satsat på en Gay Superstore i Lon-

dons gayområde nummer ett: So
ho. 

En gigantisk före detta biograf 
blir till den största affaren i Soho 
med varor som på olika sätt antas 
locka homon att lätta på plånbo
ken. 

Här säljer man kvalitetspro
dukter från Paul Smith, Tommy 
Hilfinger och Diesel blandat med 
lädervaror från Expectations, bad
byxor från Speedo, böcker från 
Gay Mens Press och erotica från 
Colt och Euroguy. 1JX 
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l ~!1 :J 11 OSLOKLUBBAR BEKÄMPAR DROGER 

G
ayklubbar i Oslo går nu 
samman för att bekämpa 
bruket av ecstasy och an

dra partydroger. 
- Ecstasy är en 

trend och på Pot
purriet önskar vi 
inte att vara mora
lister. Samtidigt är 
ecstasy uppenbar
ligen ett farligt 
medel som vi vet 
skadar många, 
speciellt unga 
människor, säger 
Sissel Hansen på 
klubben till gaytid
ningen Blikk. 

ett problem, säger klubben Cas
tros ägare Hallgeir Gjerdet, 
som kommit med en ide om att 

producera T-shirts 
med buskap mot 
Ecstasy. 

-Sommaren är 
en period då 
många strömmar 
till Oslo och där
med kommer möta 
Ecstasy i nöjesli
vet, konstaterar 
Ivar Martinsen 
på London Pub 
och nyöppnade Sa
fariClub. 

- Vi harsökt 
om utökat öppet
hållande till 6 på 

Sissel Hansen på Potpurriet 

Från aids-organi
sationer och norska 
antidrogorganisa
tioner får klubbar

morgonen och då kan drogerna bli nas initiativ mycket beröm. IJX. 

:;> "--:---'-"'
Två skäl att titta på tennisen från Wimbledon (23 juni-G juli) är Patrick 
Rafter från Australien och Filip Dewulf från Holland. Gräsligt snygga ... 

bi ~l] Il i SNYGGAST l WIMBLET 
P rinsessan Diana brukar 

vara där. Hertiginnan av 
Kent, Sarah Ferguson, 

Barbra Streisand och Brooke 
Shields likaså. Kändisarna står i 
kö för att få ta plats på VIP-läkta
ren bland kungligheter och världs
stjärnor. Publiken äter jordgubbar 
med grädde och smuttar fint i 
champagneglasen och applåderar 
artigt. Rutinerna och reglerna i 
årets största och mest prestigefyll
da tennistävling har inte ändrats 
under de senaste hundra åren. 
Tennisspelarna får till exempel in
te spela i alltför färgglada kläder 
eftersom tennisen ska leva upp till 
sitt namn som den vita sporten. I 
år har rubrikerna kring Wirobie
don mest handlat om huruvida 
man ska få byta ut grädden mot 
choklad tilljordgubbarna som ser
veras på området. 

Då förstår ni kanske att man 
inte ändrar på saker och ting i för
sta taget i Wimbledon. 

WIMBLEDON 
GARDEROBEN 

Ska du till Wimbledon? Här får 
du tips på hur du bäst går klädd. 
Skor: Den klassiska vita Stan 
Smith-skon från Adidas, med det 
gröna märket. 
Tröja: Den gamla tennislegenden 
Fred Perrys tröjor är ett måste. 
Färg? Vit naturligtvis. 
Jacka: Den gamla tennisspelaren 
Lacostes märke är aldrig fel! 
Byxor: Nej, den lilla kloriovita 
kjolen passar mycket bättre! 

III i U :W~. BENJAMIN 

B enjamin Falk ger sig inte. I 
ett pressmeddelande får vi 
veta att nya singeln "I Still 

Remember" har slagit stort i Fjär
ran Östern och England. På gra
tissajt-samlingen Geocities har 
han även satt upp sin egen hemsi
da med bilder i bara fikonlöven 
och ett försvarstal för rätten att 
vara för mycket. http://www.geoci
ties.com/Paris/Metro/1770/. IJX. 

Och tennisspelarna älskar 
Wimbledon. Och vi älskar tennis
spelarna. I alla fall några av dem. 
Om du har några timmar över i 
sommar och känner för att se på 
lite tennis bör du kolla in Patrick 
Rafter från Australien. En riktig 
lisa för ögonen. Filip Dewulf, Ho
land, Mark Philippoussis, Aus
tralien och Carlos Moya, Spanien 
är andra grabbar som gör tennis
matcherna så mycket roligare ... 

Tyvärr har ju tjejernas favorit 
Gabriella Sabatini lagt av. Och 
Steffi Graf är inte med i år. Men 
kanske kan man se Martina Nav
ratilova spela med i någon dub
bel vid sidan om. Hon lär i alla fall 
vara där. Var så säkra! 

När finalerna är spelade är 
det dags för den stora galamidda
gen för alla Wimbledonspelare. 
Det är då den segrande herren ska 
bjuda upp den segrande damen till 
första dansen. Det är traditioner, 
det är ladies och gentlemen, det är 
gala, det är betjänter, det är pal
jetter. Och det är vackra män i 
smoking. Vad mer kan man önska 
sig? 

Anders Öhrman 

DÄRFÖR ÄLSKAR VI 
TENNISSPELARE: 

- De har två bollar i fickan 
- Uthålliga, kan spela fem set 
- Snygga, vältränade lår 
- Bra handtag 
- Oftast solbrända 
- Money, money, money! 

Dildopride 
E 

n nyutkommen lesbian blev vid ett tillfälle varnad av välmenan
de väninnor: "Du skall akta dig för de där butchfl.atorna, för de 
har gummipenisar i bältet!" Den nyutkomna blev naturligtvis all

deles förskräckt. Värre blev det när hennes nya förälskelse, vid ett natt
ligt telefonsamtal, viskade förföriskt maskulint om vad hon ville göra 
med sin dam. Den nyutkomna, som på intet sätt var en vän liten flicka, 
utan mycket bestämd när så behövdes (förvisso som de allra flesta fem
mar i vår värld) väste hotfullt till sin blivande: "Vet du vad jag skall gö
ra om du så mycket vågar komma över min tröskel med din hemska dil
do?"Jag skall kasta ut först dig och sedan din gummiattrapp med en 
hiskelig fart! För sådana saker är kvinnoförnedrande!" 

Själv gillar jag fute alls gummi penisar, inte för att jag har prövat 
nån, men jag har hört att de luktar alldeles för mycket gummi. Och 
plast måste väl ändå var för hårt? Nej, sillcon skall det vara, även om 
det är mycket dyrare och svårare att få tag på. Sillcon håller längre, är 
lättare att hålla rena (koka i ett par minuter, och bjud grannen på dildo
soppa .. ), finns i fler former och fårger för de som inte gillar den traditio
nella penislooken. Dessutom har de ofta en bra bas nedtill för att hålla 
fast i eller sätta in i ett harnesk. 

Men vad är det med lesbianer och penetrering och dildos? Särskilt 
verkar motståndet komma från feministiska lesbianer, deras straighta 
dykehags och övriga wannabies. Det blir ett himla liv så fort man näm
ner orden. Det är antifeministiskt, kvinnaförnedrande och kvinnoför
tryckande. 

Jag har ju varit med i rörelsen ett tag nu. Kom ut som lesbisk och fe
lninist ungefär på samma gång via Kvinnohuset i Stockholm någon 
gång i början av 80-talet. Jag har läst lite litteratur, gått lite kurser, 
hållt lite egna kurser, skrivit lite böcker, varit med i lite debatter. Men 
jag har aldrig förstått kopplingen mellan penetrering och förtryck. Kan
ske är jag dum, menjag tror inte på det. Jag tror det är antipenetre
ringsgänget som kopplat ihop fel saker. 

Ta det här med Bettan Andersson. Hon är ordförande i Folkaktio
nen mot pornografi och kan en massa om porr. För ett par år sedan utta
lade hon sig om les b- och bögporr i Reporter och sade att hon tyckte att 
sådan porr var okej och inte förtryckande. Nu har hon ändrat sig. I 
Amelia sa hon för ett par nummer sedan att lesbporr visst var förtryck
ande eftersom den innehöll penetrering! 

Jamen herregud tänker jag då, vad har vi för kriterier för förtryck 
egentligen? Jag trodde det handlade om sådana saker som makt och 
ekonomi och status, men icke. Det handlar om penterering .. . Och då 
måste man ju fråga sig var gränsen går? All sexuell penetrering även 
hemmavid, eller gäller det bara den i porren? Och vilken typ av penetre
ring? Och i vilken kroppsöppning? Är det okej om penetreringen är na
turell, med kroppsdelar eller saker från grönsakskällaren? Och spelar 
storleken på införandesaken så att säga, nån roll? Jag menar är det okej 
att killas lite med ett finger eller får man ha mer? Vad händer om man 
använder massor med fingrar (eller en knippe morötter) eller en hel nä
ve? Fisting, som detta kallas för, anser antipenetrationsgänget vara 
övergrepp, våld och SIM. Man har även lyckats påverka det juridiska 
systemet med sina dumheter och hos filmcensuren klassas nu fisting 
som våldspornografi och kan därför censureras i film och video. Detta 
blir absurt för lesbiska och bögar vars sexuella aktiviteter ofta innefat
tar fisting, vaginal ochfeller analt och på intet sätt är förknippat med 
övergrepp, utan med njutning och närhet .. 

Men om jag nu skall vara lite mer allvarlig och lite mindre elak (fast 
radikalfeministgänget är jagredan 
hatad av sedan länge, så den här lil
la spalten gör väl varken till eller 
från), så tycker jag att frågor som di
rekt rör vår sexualitet som männis
kor och lågstatusgrupper i samhället 
är viktiga. Kvinnor, homos, bis och 
transmänniskor känner sig fel. Det 
är fel på vår kropp, våra tankar och 
känslor. Mycket av vår vardagliga 
energi går åt till att antingen försöka 
bli "rätt" eller höja vår självkänsla. 
När då drivande så kallade radikala 
gruppers åsikter eller nya uttalade 
och outtalade normer i våra egna led 
blir rådande och hämmande måste vi 
ändra på det. Det kan vi bara göra genom att kommunicera, utforska 
och acceptera de vi är som sexuella varelser. Förutom att livet blir 
mycket enklare och roligare med självacceptans så får vi dessutom tid 
och kraft till att påverka de faktorer i världen som leder till verkligt 
våld och förtryck. 

Vad hände då med den nyutkomna och hennes uppvaktade butchka
valjer med gummipenisen i bältet? Jo, de blev ett par och har nu levt 
lyckliga i många år med gummipenisen (numer av sillcon och i rätt stor
lek och kulör för damen, och dessutom kompletterats med ett välfunge
rande harnesk för rätt fysiologisk placering för kavaljerens önskemål) 
och vad jag hör så är det inga fler väsande hotelser och klagomål. Istäl
let tillhör nu den nyutkomna en av de största anhängarna av hutchar 
med gummipenisar i bältet. Hennes nya feministiska artistiska slagord 
lyder - fler gummipenisar åt flatorna, bara fördelar - form och färg väljer 
du själv, byt ut om du inte är nöjd, men det bästa av allt; den håller sig 
hård hela kvällen och ingen behöver sova på den våta fläcken! 

Häpp! 
Petra Östergren 

Fotnot: För bra sexleksaker och bra snabb service kontakta Good Vi
brations Fax: 0091-415-974-8989., adress: 938 Howard Street, Suite 
101, San Francisco, CA 94103, USA, hemsida: www.goodvibes.com 

Homo
sexuella 
män & kvinnor 
i alla åldrar, gärna 
par, sökes till foto- -!l!ll!l!li!~l 
projekt inför Europride 
1998! f o t 

Skicka foto & 

telefonnummer 
till: 

Fotograf 
Peter Knutson 
c/oQX 
Box 17 218 

104 62 Stockbolm ._,..;;;;..,~1111 

KLARA 
liTV-MOTTAGNING 

SURBRUNNSGATAN 64 
(HAMBURGERBRYGGERIET) 

T-Bana Odenplan 

Mottagningen är öppen: 
Måndagar 16.00-20.00 
Tisdagar 11.00-1 5.00 
Onsdagar 16.00-20.00 
Fredagar 11.00-14.00 

Telefon för information och 
rådgivning: 

Torsdagar 15.00-16.30 

08-720 55 58 

Dres.Kode 

CAFE 

Hemhakat, 
hag~ls och 

paJer. 

isopen 
LÄDER]EANS 

- sydda för dig hos 

LÄDERVERKSTAN 
30A tel: 08/668 58 69 
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Från filmen Myra Brecklnridge 

in TIPS FÖR REGNIGA DAGAR 
K

anske är Myra Breckin
ridge ensam värd anslut
ningsavgiften till Filmnet -

filmen som trots, eller kanske tack 
vare,huvurollsUrrriehavaresom 
Raquel Welch och Mae West är 
en av de mer kvalificerade kalkon
filmema. 

Handlingen i korthet: efter ett 
könsbyte har Myron förvandlats 
till Myra Breckinridge (Welch) - a 
selfmade woman fast besluten att 
missionera om kastrering och 
könsbyte som den enda möjlighe-
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ten att räddajorden från överbe
folkning och undergång. 

Boken som filmen bygger på 
är fantastiskt underhållande 
medan filmen är minst sagt 
ojämn. Inspelningama lär ha va
rit kaotiska. Gore Vidal, som 
skrivit boken, ska ha tagit av
stånd från den fardiga filmen och 
Mae West ska efter mycket intri
gerande ha lyckats utvidga sin lil
la biroll till en av filmens centrala 
karaktärer - bland annat med 
hennes personliga tolkning av 

"Hard to Hand! e". 
Annars är det på TV 1000 

som filmer av homointresse dug
gar tätast, som "Priest" med Li
nus Roach, Fassbinders "Matro
sen och stjärnan" och "Ett annat 
land" med Rupert Everett. För 
tjejema finns "Med eller utan kil
lar" med Drew Barrymore och 
Whoopi Goldberg och den fran
ska lesbkomedin "Kvinna i slips". 

Det är också TV 1000 som bju
der på vad som borde vara en av 
norsk films mer oväntade export
succeer -"När alla vet"- filmen där 

· Hampus Björk från Skilda 
Världar spelar Sebastian som 
mer eller mindre avklädd gårige
nom sina ko=a ut-våndor. Fil
men är en storsucce på video i 
Storbritannien den säljs av Dang
erous to know - ett videoföretag 
som annars är specialiserade på 
mjukporr. 

Även de mer klassikerinrikta
de kan hitta något i filmkanalens 
digra utbud - Marlene Dietrich 
i "Rampfeber", Montgomery 
Clift i Hitchcocks "Jag bekän
ner" (I confess), trippelprogram 
med Madonna och intervjupro
gram med en av de nyare ikonema 
Chris O'Donnell - allihop på TV 
1000. 

För de som inte har filmkana
ler är ju TV3:s dagliga repriser av 
Melros Place något att hänga 
upp sina so=arrutiner på, eller 
så kan man kolla in repriseringen 
av tv-komedin "Spin City" på Ka
nal 5 på måndagkvällar där Mi
chael J Fox flankeras av Micha
el Boatman som spelar C arter -
en rabiat gayaktivist med uppdrag 
att hålla alla New Yorks minorite
ter i schack. 

Roger Wilson 

IMibil:tGET DOWN MED SALLY OCH MIGHELLE 

D 
et hetaste lesbiska rock
bandet i Los Angeles se
dan ett par år tillbaka, 

Sally & Michelle, har i två veck
or gästspelat i Stockholm. De har 
spelat från kust till kust i USA, 
tumerat tre gånger i Finland och 
nu för första gången i Sverige. 

- Wow, säger Sally Landers, 
med raspig röst. It's great to be in 
Stockholm. När vi slutar sjunga 
klockan två på morgonen ljusnar 
det och fåglama tar över sången. 

De håller ett högt tempo både 
på och av scenen. Om Sally Lan
ders, gitarrist och sångerska, hade 
mer energi skulle inte tyngdkraf
ten kunna hålla henne nere. Mi
chelle Mangione låter sin pas
sion flöda genom trummoma och 
rösten. Basisten Lisa Grubbs är 
inte bara blond och söt, hon iii; ett 
med Sally och Michelle, som havet 
är med stranden. 

Soulen i deras låtar, de ljuva 
harmoniema och en perfekt ti-

ming gör dem till Kaliforniens po
puläraste lesbiska pop/rockband. 

Jag frågar Michelle vem som 
har påverkat henne som trumsla
gare. Hon flinar och svarar "Ani
mal" från Muppama. 

Mitt i showen - och det är en 
show - ställer Sally och Lisa sina 
instrument åt sidan och alla tre 
står vid Michelles trummor och 
slår rytmer som ingen kan sitta 
ner till. Efter det är alla stolar 
to=a. Ålla står, skriker, dansar, 
hoppar och gör volter från scenen. 

Redan 1995 släppte de sin för
sta cd "SM" på HeartPrint Re
cords med Melissa ConneD på 
bas. Många skojar med titeln, men 
dubbelmeningen är helt oavsikt
lig. Där kan du höra den heta 
"Down on you", ett ode till oralsex 
och den romantiska "Since Our 
Last Goodbye", en hitsingeL 

Kanske får vi se dem igen till 
Europride i Stockholm nästa år! 

Rita Creighton 

Namn, __________________________ ___ 

Adress. ____________ _ 

Postad res .:~..--__________ _ 

Telefonnumme[ __________ _ 

Ål de.___ ____ _ 

läng "l.-_____ _ 

vikt. ______ _ 

Yrke/Sysselsättning ________ _ 

hårfär\f------

Skostorle"-------
Klädstorlek S M L XL (ringa in) 

Vänligen sänd med ett helkroppsfotografi. 

Du måste vara 18 år för att delta i Mr Gay Sweden-tävlingen 

Anmälningsavgiften är 150 kronor och betalas in på ax 
postgirokonto 15 24 17-2 senast den 1 september. 

Sänd in din anmälan till: 
ax, Mr Gay Sweden, Box 17 218, 104 62 Stockholm 
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HEJ 
Jäkligt bra recension av Dead or 
Alive. Är det någon som vill köpa 
skivan kan de gärna kontakta mig 
viaQX. 

Henry 
PS: CD'n har nu även kommit 

ut i Singapore och Thailand (av al
la länder)!!! 

TACK FÖR BERÖMMET! 
Vi har fått flera förfrågningar om 
Dead or Alive skivan från våra lä
sare. Vill du komma i kontakt med 
Henry skriv till oss på QX, Box 17 
218, 104 62 Stockholm och lämna 
namn och adress så förmedlar vi. 

Dead or Alives Fanclub har 
adress c/o ICH, PO Box 387, Rea-

P artnerringar 
Förlovningsringar 

Säg "QX" och vi lämnar 

15% rabatt 
vid köp av två ringar 
av samma modell 

Välkomna till 

S~rgel Guld 
Sergelgatan 12, 08-216968 

QOMANI 
Exclusive 

Leathergoods 

Biblioteksgatan 5 
08-611 02 13 

Grev Turegatan 8 
08-611 02 12 

BLOMSTER 
HALLEN 

Binder allt och alla 

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

Hyr Vans för fjällresan 
konferensen, semestern etc. 

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

oa-32 66 82 Gyldengatan 8 

ding, RG31 7EW, England 
Anders Öhrrnan 

HUMANETIK 
Human-Etiska Förbundet, som är 
en intresseorganisation för icke 
troende, har på sitt årsmöte skri
vit in i sitt ide- och handlingspro
gram att man vill bekämpa diskri
minering på grund av sexuell 
läggning, samt försvara rätten till 
"fri sexualitet mellan samtyckan
de vuxna". Förbundet betraktar 
denna rätt som en human-etisk 
grundprincip. 

Det human-etiska världsför
bundet, Intemational H]liilanist 
and Ethical Union, har tidigare 
haft tre samverkande ledare. Nu 

har man utsett en av dessa, Rob 
Tielman, till ensam president. Ti
elman är bög och engagerad för
kämpe för homosexuellas rättig
heter. Han kommer från Neder
ländema, där han bland annat fö
restått Homo Studies i Utrecht. 

Lars Torstensson 

Richard Carlsson 
Pehr Söderström 

Rhodos 
3juni 1997 

Love Rille och Pehr 

51 Antikt 
Ga.mmal & UY.!! ..... 

KOP PARTNERSKAPSRINGARNA HOS OSS 
1 O% på partnerskapsringar till och med 31/8 -97 

Smycken för gala och vardag, bijouteri, silver, guld. 
Roliga prylar till hemmet. Glas, porslin, tavlor, möbler. 

Hantverkargafan 34 Öppet: Mäster Samuelsg. 11 
112 21 Stockholm Vardagar 11 -18 111 44 Stockholm 
el: 08- 653 56 12 Lördagar 11-14 Tel: 08-678 35 3 

Annons sponsrad av QX 

Var är du 
•• 20 000 nar 

homosexuella 
•• erovrar 

Stockholm? 

Lockar släktträffen i Sollefteå mer än 20 000 

homosexuella från hela världen som firar Pride i 

Stockholm? Väljer du cykelsemester på Gotland i 

stället för het läderdoft från 100-tals MC 

bögar och Dykes on Bikes? Nöjer du dig med 

Carola i Karlskoga Folkets Park när PridePark i 

Stockholm under en hel vecka bjuder på massor 

av artister som sjunger om vår kärlek? Tänker du 

dansa Hälsingehambon när den största homofesten 

någonsin i Sverige tågar genom stan? Skådar du 

fåglar när tusen bögar dansar så svetten lackar 

under natthimlen eller blir det länsmuseet 1 

Jönköping istället för homokonst, foto och film? 

Boka den 18-26 juli 1998 redan nu. Bjud dina 

roligaste vänner från hela världen till Stockholm 

Europride '98! 

Aktivera dig redan nu! 

Skicka din e-mail adress till vår automatiska 

infolista: mailrobot@bahnhof.se och skriv subscribe 

prideinfo på första meddelanderaden. 

Massor av föreningar, företag och privatpersoner 

organisation under en gemensam paraplyorgnisation 

Stockholm Europride '98. 

Du är också välkommen! 

STOCKHOLM 

EuroPride 98 

- --
Box 3444, 103 69 Stockholm, Sverige 

Tel. 08-33 59 55, f ax . 08-30 47 30 

europride98@bahnhof.se 

www.europride98 .se 
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MÅNGÅRIGERFARENHET 
PERSONLIGT 

OMHÄNDERTAGANDE 

Raino P. Kirkrna 
TANDLÄKARE 

Matts Näsholm 
TANDHYGIENIST 

tel. 08-202602 
skottgränd 6 Gamla Stan 

Ans!. till Försäkringkassan 

Det handlar 
inte bara om_ 

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

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

bara en markering. 

ITHIVA GRUPPEN 
vi finns fö.r din skull. 

PH-~ 
Stöd och rådgivning till 

homo- och bisexuella män 
samt deras närstående 

Vi erbjuder kostnadsfria samtal 
både individuellt och i par 

08-616 55 00 

Stockholms Wallmar Yxkullsgatan 25 3 tr 
lans ' 

landst1ng Lakare , psykolog , kurator,SJUkskoterska. sekreterare 
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lllllil ROBYNS DATE 

J oan Collins har en, Elisa
beth Taylor en annan. Och 
nu är det vårt eget lilla 

stjärnskott, Ro byns, tur att få sin 
egen parfym. En ny Date-parfym 
(ca 45 kr) signerad Robyn har ta
gits fram och spås att bli en lika 
självskriven hit som hennes låtar. 
Hur den luktar? QX gick till Bitch 
Girl Club i Stockholm för att höra 
vad tjejerna hade att säga om den. 

Agneta, 41 år. 
- För mig representerar den 
H&M. Det här är något som alla 
ska ha råd med. 

Madeleine, 36 år. 
- Efter ett tag tycker jag faktiskt 
att den luktar rätt gott. Men den 
är väldigt stark. 
- Ikväll har jag på mig Georgia 
Beverly Hills. 

Cam.illa, 32 år. 
- För söt! Ingen över 19 år kan ha 
på sig den här. Men den var ju bil
lig! 
-Jag har på mig Calvin Kleins 
Be ikväll. 

Maria, 30 år. 
- För söt och fruktig. Det är en typ
sik tonårsparfym. 
-Jag doftar Fidji ikväll. 

Grund-Under-Grund 
M ed en aldrig sviktande nyfikenhet på det ännu icke upplevda, 

har Leenus alltsedan 80-talet samlat ihop en anselig mängd ra
ra skivor. Tack vare en kul pryl & skivaffår som hette Kool

Junk, böljade han spela skivorna för sina vänner på fester någon gång 
runt1990. Därefter följde spelningar på vägröjande stockholmsklubbar 
som Vegas, och trevliga barer som Bannas källare, där ett fusionskli
mat utvecklades runt 92/93. Trots att han har sin bakgrund i den stock
holmska hi p hop och electro-scenen med en breakdansande bekant
skapskrets, har Leenus aldrig backat för andra musikstilar. Speciellt 
uppskattad som DJ är han för sin förmåga att smälta ihop vitt skilda 
sorters musik till en ny helhet, förmedlat med en opretentiös och lekfull 
attityd, gärna lite vid sidan av de stora och upphypade dansgolven. Där 
man minst anar det, gärna i en röjig och ruffig bar, kan man få höra ho
nom tillverka guld av de mest osannolika ingredienser. Leenus vill inte 
begränsa ·sitt disejaekande genom att sätta etikett på sig själv utan väl
jer musik beroende på sammanhang, alltid med klubbens eller festens 
helhet i åtanke. Till och med sitt namn anpassar han beroende på. situa
tionen. En viss fascination för kitchig fantasy och hårdrocksestetik kan 
anas, alltid med en god portion humor. Han har en tendens att smygan
de guida sina lyssnare in i musikaliska upplevelser de inte visste fanns, 
och absolut inte förväntade sig. Där en bra klubb eller en trevlig bar tar 
form har Lennus ofta varit, med en nära osynlig beröring av personlig 
musik som får människor att le och bli en del av sin stad. Leenus är ett 
stycke Stockholms nutidshistoria men gör inget onödigt väsen av det ef
tersom det är själva myllret, rörelsen i förändring, som räknas. Han spe
lar här och var ... G-klubben på fredagar, Rangus Tangus ibland, Va
rious på måndagar, ska-klubben Uptown Skankin' på torsdagar, Vi
degårds, Lollipop, Tranan ... den 27 juni spelar han old school reggae 
på G-klubben. För QX läsare valde han omsorgsfullt ut lO elektroniska 
favorit-tolvor. 

LEENUS LISTA 
(Artist-titel-label) 

Sluts n'strings & 909 -"Carrera"- Cheap records 
Funkstörung - "Funkenstört" - Compost records 
Mikroknox - "Robotnix" - Direct Beat 
Like a Tim - "Blitskicker"- Djax-up-beats 
Bogaloo- "Freestyled" (Cari+Alex:i RMX)- Promo 
Alter Ego - "Electric Bedroom"- Harthouse 
Meat Beat Manilesto -"Transmission"- Play i t again sam 
Gus Gus - "Belive"- 4AD 
Tortoise- "Bruise Blood mix by U.N.C.L.E"- Thrill Jockey 
Gerd - Vulcan Princess"- Universal Language 

Avslutningsvis: Stora Sony har gjort en deal med Detroits technomästa
re Jeff Milis, så nu finns "The Other Day" som CD. JeffMills (vid det 
här laget legendariskt banbrytande) experimenttechno-Iabel Axis, har 
visserligen sin speciella vinyl charm. Men, nu kan fler folk njuta av Axis 
och ·låta sig inspireras av JeffMills galaxer av oerhört vackra elektronis
ka ljud. Det är bara att tacka, och drömdansa till musik som är något av 
det bästa vi fått ur den kultur som kom att kallas techno. Nu hoppasjag 
bara på rättvis uppmärksamhet också för Robert Hood och Mad Mike, 
de andra två hjältarna ur Underground Resistance, Detz:oits innova
tiva kraft-ljud-gerilla-organisation. Det finns nog inget musikalisk kon
cept som influerat mig så mycket. 

Ingrid Engarås 

Lollipoptips 
R isken för överdos på prima 

musik finns även i år för 
de danslystna som söker 

sig till Lollipopfestivalen. 
Fjolårets tältraserande och 

basmättade line-up från mörker
drum 'n 'bass kollektivet Metalhe
adz, följs nu upp av två sedan 
länge aktiva London-DJ:s. Med 
rötterna i soul, hi p-hop och funk 
har de banat vägarna för den vita
la engelska breakheatens genom
brott. Det blir Grooverider (ak
tuell med succealbumet "The Pro
totypa Years") och Fabio som får 
representera den jungleröjare 
Londonscenen. Jag säger då bara 
det: MERA BAS. ( .. och hoppas att 
tältet är lite större i år så vi som 
dansar slipper slita ner tältdukar
na.) 

Från England kommer även 
Dave Angel, som med influenser 
från Detroit-techno och tidig acid
house, gör teknologiska tillbaka
blickar mot 40-talets jazz. starkt 
påverkad av technons innovatörer 
är också den franska partyscenens 
sofistikerade publikfavorit Lau
rent Garnier, som kommer hit 
igen och är pålitlig när det gäller 

att få dansgolv i rörelse. 
Från Paris får vi också höra 

Dimitri from Paris, som gillar 
att spela tung och groovig house. 
För de housediggande kan även 
DJ Sneak rekommenderas, tungt 
Chicagosväng med en mixteknik 
som inte går av för hackor. 

När vi nu är inne på de ameri
kanska gästartisterna, så missa 
för allt i världen inte Carl Craig. 
En av de yngre Detroit-producen
terna, vida uppskattad för sina 
själsligt mättade och tankeinspi
rerande technostycken. OCH han 
spelar live, kompad av trummor 
och elbas. (Det var då på tiden! 
Derrick May nämnde att någon
ting ditåt var i görningen redan 
för två år sedan ... ) 

Sist men inte minst: Joey 
Beltram från New York. Sist jag 
hörde honom var det mörkt, effek
tivt, drivigt och snyggt strukture
rat. Bra techno helt enkelt. 

Josefin Hinders gör även i år 
partyscenografin för danstälten så 
vi får en futuristiskt glittrande 
miljö att dansa i. Vi syns väl där? 

Ingrid Engarås 



Homofestivalen i korthet 
SÖNDAG 20 JULI 
12.00 Gudstjänst på Gärdet. 
12.00 Fotboll i Rålis. 
14.00 Vollyball i Rålis. 
16.00 Brännboll i Rålis. 
16.00 Unga möter äldre, BHUS. 
14-17 Tårtkalas på Medusa 
19.30 Homoveckan inleds 

MANDAG 21 JULI 
15.00 Bastuklubbslagen 10 år 
16.00 Teater Ung och Stolt 
17.00 Lesbisk konstutställning 
17.00-01.00 Pub "Sappho Bar" 
18.00 Musikalisk cabare 
18.30-23.00 Missionsforbundet 
19.00 Åsa Grogarn Sol sjunger 
19.30-21.00 Provträna stridskonst 
19.30-21.00 Gay Camp-info 
20.00 Rikard Wolf! på Grönan 
20.00 The Christer Show 
21.00 Europridefest hos BHUS 
22.00-02.00 Öppet Hus på SLM 

TISDAG 22 JULI 
13.00 Brännboll med BHUS, Gay
studenterna och GayTek (KTH) 
14.00 Homosex, onani och tidelag 
16.00-17.00 Impotens, hiv-noja, 
ångest och alkoholproblem. 
16.00 Teater Ung och Stolt 
17.00 Lesbisk boule 
17.00-01.00 Pub "Sappho Bar" 
18.00 Musikalisk cabare 
18.00-20.00 Politikerdebatt 
18.00-03.00 Persisk afton. 
18.30 Gympa 
19.00 Persisk forfattarträff 
19.00 Beautiful Thing hos BHUS 
19.00 Ransmyr tolkar Lill Babs 

19.00-20.00 Nattvardsmässa 
19.00-20.00 Öppet AA-möte 
20.00 The Christer show 
20.00-22.00 Spindelkvinnans 
Kyss av Manuel Puig 
22.00 Amazonfest 
22.00-02.00 Öppet Hus på SLM 

ONSDAG 23 JULI 
10.15-16.45 En dag i skärgården 
med Klara Kluck taxibåt. 
12.00-13.00 Beautiful Thing ak
tion - samling BHUS 
14.00-14.45 Guidad visning till 
homolitteraturen 
14.00-17.00 P.icknick med Golden 
Ladies 
15.00-16.00 Senior-Cafe 
16.00 Teater Ung och Stolt 
16.00 Homosexuella på TV 
16.00-02.00 Öppet Hus hos Posit
hiva Gruppen 
17.00-19.00 Internationellt semi
narium 
17.30Gympa 
18.00 Musikalisk cabare 
18.00-19.30 Provträna stridskonst 
18.00-20.00 Homosexuella Libera
ler, informationsmöte 
18.00-03.00 Disco och modeshow 
18.30-23.00 Kvinnliga förebilder 
19.00 Författarbesök 
19.00 BriefEncounters - show 
19.00 Ransmyr tolkar Lill Babs 
19.00-01.00 Britt-Inger Öst 
20.00 Utedans på Mosebacke 
20.00 Pub for Björnar och vänner 
20.00 En sanslös stand up 
20.00-22.00 Spindelkvinnans 
Kyss av Manuel Puig 

20.00-01.00 Liberalt Festivalparty 
21.00-01.00 Socialistfest med mat 
ochmusik 
21.00 Ungdomsfest med BHUS 
och Gaygymnasisterna 
22.00-22.45 Minnesstund for alla 
hivpositiva, deras vänner och min
ne över dem som dött i aids 
22.00-02.00 Öppet Hus på SLM 

TORSDAG 24 JULI 
11.30 Lufsa i blåbärsskogen med 
björnarna 
15.00 Föredrag av Hans Almgren 
om New Yorks Queer-rörelse. 
15.00-17.00 s exvanor och identi
tet? 
15.00-17.00 Golden Ladies Cafe 
17.00 P.icknick for socionomer 
17.00-19.00 Internationell dia
bildsutställning 
17.30-18.30 Behandling på liv el
ler död - for resten av livet 
18.00-19.00 Amnesty Internatio
nal och homosexuellas rättigheter 
18.00 Forumteater med Solvere 
18.00-03.00 Latinsk afton. 
18.30-23.00 Videoafton 
19.00 Drag King träff 
19.30 Grillparty vid Frescati 
19.30-21.00 Provträna stridskonst 
gratis! 
20.00 Teater från Göteborg 
20.00-22.00 Spindelkvinnans 
Kyss av Manuel Puig 
20.00-02.00 Öppet Hus på LASH 
21.00 'fjejfesten 

FREDAG 25 JULI 
13.00 Guidad Gay Seightseeing 

En veckas party 

15.00 Läkarvetenskap och Hornon 
17.00-18.30 Symboler 
18.00 Forumteater med Solvere 
18.30-23.00 Karnevalsverkstad 
20.00 Teater från Göteborg 
22.00 QX PARTYpa :\lunchen
bryggeriet 
22.00-02.00 Jock Strap Party SLM 

LÖRDAG 26 JULI 
10.00 Frukost, Posithiva Gruppen 
10.00 Champagnefrukost, BHUS 
12.30 Samling inför FestivalKar
nevalen. Parkfest i Humlan 
17.00-18.00 ÖppetAA-möte 
21.00-03.00 "Girls U Nite" 
21.00 Frigörelsefesten 
22.00-02.00 Bare Ass Party SLM 

SÖNDAG 27 JULI 
13.00-18.00 P.icknick med homo
sexuella läkare 
15.00 Militanta busungar 

15.00-17.00 Barnkalas 
15.00-19.00 Läderloppis på LASH 
16.00-24.00 Öppet Hus hos Posit
hiva Gruppen 
19.00 Storkyrkogudstjänst 
22.00 P.L.U.S-fest 

Välkommen ombord 

,KLARA KLUCK, 
TAXIBÅTEN 

Vid besök i 
Stockholms södra Skärgård 

Max 10-12 passagerare 

För information och 
beställning 

Telefon mobil 010-693 94 90 
även 08- 501 561 20 

Omö Skärgårdsko=unikation HB 

SLM • HOMOFESTIVALEN 
Lör 19n Disco. DJ Andreas aus Hamburg 

ÖPPET HUS för killar 
d.isco och fri entre 

Måndag 2117, Tisdag 22n, Onsdag 23n 

Fre 2Sn Jock-Strap Party- medlemmar 

Lör 26n Bare Ass Disco - medlemmar 

Sön 21n P.L.U.S. för HIV+ killar 

ÖPPET 22.00 - 02.00 

Ordinarie klubbkvällar: onsd, fred, lörd. 

SLM Stockholm. Wollmar Yx.kullsg. 18 
Tel: 08-6433100, Fax:08-6433101 

H 
omofestivalen hålls alltså den 20-
27 juli i år. Förvirringen har varit 
ganska stor då lite information h;rr 

nått ut. Men ni som trodde er ha missat fes
ter, debatter och föreläsningar har alltså 
chansen i slutet av juli. 

Några stora nyheter bjuder inte själva 
festivalen på. Iden om en stor Parkfest med 
alla gayklubbar inblandade blir till en fest 
fram till 22.00 i Humlegården med under
hållning. Förtäring och dryck står klubbar
na Häcktet och Flap Bar for. 

Trots att inga revolutionerande nyheter 
presenteras bjuds det en mängd spännande 
aktiviteter. Brännboll med ungdomar och 
picknick for mogna damer for att inte tala 
om Björnföreningen (killar som är ochfel

trädande av sin "I still remember". Ett skönt 
happy-rum fixas med den gaymusik hela 
discokulturen baseras på: bra Sylvester, 
bra Ross, underskönt 70- och 80-tal. Allt 
presenterat av Dj Emil Bellman. För de 
lugnare finns dessutom krypin att slappa i. 
Hela kalaset hålls samman av festgurun Ul
rich Bermsjö. 

RFSL har sin fest på lördagen i samma 
lokal. Davy Hakkala står bakom hela lör
dagens arrangemang i Humlegården och på 
kvällsfesten. 

De killar som suktar efter lädermys, 
men inte riktigt vågar sig ner på SLM har 
en bra chans denna vecka. Måndag, tisdag 
och onsdag är det öppet hus på Wollmar Yx
kullsgatan 18. Killar i vettig dresscode och 

A Tribute To 
Absent Friends & 

Medical Care 
ler gillar björnaktiga kil
lar) i blåbärsskogen ger 
chans till social samvaro. 
Val av Mr Latin Gay och 
Persisk Afton på Flap 
Bar som på ett bra sätt 
verkar nischa sig mång
kulturellt. 

Två stora tjejfester 
och så naturligtvis QX 
egen årligajättegala på 
fredagen! En ultimat fest 
där glada miner är grund
iden. Mililchenbryggeriet 
är platsen och kvällen in
leds med att tidningen 
bjuder medarbetare, an
nonsörer och vip-isar på 
cocktailparty där Char
lotte von Mahlsdorf är 
hedersgäst. Från 22.00 
startar så festen med stort 
housegolv, DJ Per och Pamela, Cunigun
da gör enda showen i Stockholm, The QX 
Go-Goboyz passar upp på gästerna som är 
medelpunkten for kvällen. Och Stockholms 
egen superstjärna av oöverträflbar kaliber 
Benjamin Falk! Han gör ett unikt liveupp-

som är med i någon gay
grupp/klubb är välkomna. 
Lördag den 19:e har man 
celebert DJ besök från 
Hamburg: Andreas spe
lar skön gayhouse/techno. 
'fjejerna i Lash har öppet 
hus på torsdagen 24/7 och 
på fredagen och lördagen 
står stjärten i centrum for 
SLM-medlemmar: j ock 
strap och bare ass är te
mat. 

8 konstutställningar ar
rangeras under Homo
veckan varav 5 på Huset 
där Elisabeth Ohlson 
visar ett personligt urval 
av sina bilder, Magnus 
Svartvall visar datagra
fik, Jean Pajot visar bil

:L.&.-.o-...~ der från Paris, Jeanette 
Landmark visar porträtt och Elle Johns
son visar teckningar. På Märthas Cafe vi
sas lesbisk konst liksom hos Kvinnohuset. 
Rita Creighton visar foto från Japan hos 
Sushi Nippon på Agnegatan 41. Fullstän-
digt program finns på Huset. IJX 

Onsdagen den 23 juli klockan 22.00 

träffas vi i Skinnarviksparken, 

för gemensam marsch till Posithiva Gruppen, 

Magnus Ladulåsgatan 8. 

Medverkande: 

Stockholms Gaykör. 
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Varje söndag uppträder "Cunlgunda" på Park Lane i Göteborg. 
Och till stockhol m kommer de den 25 juli och showar loss på 
QX-festen på Miinchenbryggeriet. Missa Inte! 

r, 

Hysteriska Cunigunda! 
God created man. And man created dragqueens! 

Av Anders Öhrman Foto magnus ragnvid 

C 
unigunda är ingen dragshowgrupp. Det är en förete
else, säger Richard Engfors, en av fem medlemmar 
i succegruppen Cunigunda. I mitten av juni hade de 

premiär på sin hysteriska show på Park Lane i Göteborg. 
Och varje söndag hela sommaren kommer det att braka loss 
i lokalen. 

-Det är inte helt rätt att kalla det för show heller, me
nar Richard. Det är en helkväll med lite nummer då och då. 
Det händer alltid något i lokalen, men ingen vet vad. 

-Vi gör några nummer på scenen, go-go dansar på nå
gon pelare i lokalen och springer tillbaka upp scenen. 

-Det är förbannat mycket attityd. Det är party, party, 
party. Och på premiären var folk som galna. Det var länge 
sedan det var så mycket folk på Park Lane. Det dansades på 
borden, på bardisken och alla bara skrek rakt ut. Alla sor-

ters människor var där. Och alla var helt hysteriska! 
-Det kändes inte som om man var i Sverige, tillägger 

Kenny Lexen. 
Det är Kenny som är den visuella hjärnan i gänget. Och 

när man ser hur han gör mössor av fotbollar, kjolar av lek
saksdjur, peruker av kedjor och förvandlar solroser till en 
jätte-bh kan man inte låta bli att fundera över vad som för
siggår i huvudet på honom. Maken tilllivlig fantasi får man 
leta efter. Och gruppen syr allt själva. 

-Alla hjälper till och syr eller gör det man kan, menar 
Richard. Men att sätta ihop de här kläderna är mer ettjobb 
för byggnadsarbetare än för sömmerskor, skrattar han. 

- Man bultar ihop olika saker. 
Namnet Cunigunda är taget efter en polsk vanteartist 

som blev styckmördad(!). Något som går helt i stil med den-

na hysteriskt orkanliknande helkväll. 
Förutom Richard och Kenny består gruppen av Leo 

Berglund, Kent Berglind och Thomas Malmros. Tre av 
dem har sommarlov från After Darks framgångsrika sho
wande i Göteborg. Och istället för att ta ledigt under som
maren återupptog de Cunigunda från förra året. Några 
medlemmar kom till, andra föll bort. "Showen" utvecklades 
och gjordes om. 

Och de som inte kan ta sig till Göteborg i sommar kan se 
Cunigunda på QX-festen under gayveckan den 25 juli på 
Miinchenbryggeriet. 

-Egentligen räcker det att beskriva Cunigunda som 
"The Viritual lnsanity Performance". 

-Det säger allt, säger Richard och skrattar. 
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SKYDDA DIN MUS! 
80% av lesbiska kvinnor har någon gång i sitt liv sex med man. 

RFSLs RÅD: 
ANVÄND AlLTID KONDOM VID SAMLAG 

(Gäller alla som har sex med män) 

Vill du tala med någon om homosexualitet, hiv eller säkrare sex kan du vända dig till RFSL-rådgivningen, 
Stockholm: 08-736 02 1 O, Göteborg: 031-711 O 1 33 eller Malmö: 040-611 99 50. 

-----



MOBIL 
STOCKHOLM 

lubbguide 
MÅNDAG 
Tribeca, Norrlandsgatan 5, 22-05, klubb i Ridelberg och Boy-regi med stone
Bridge som resident DJ. 
Baren 2 Lika, WollmarYxkullsg. 7, 20-24, gaybar. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 19-22 för ungdomar upp till30. 

TISDAG 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 20-01, gaybar 
BHUS-baracken, Vanadislunden, for hiv+ ungdomar från 19.00. 

ONSDAG 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01, 08-6547900, gaybar. 
Spartacus, Chapeau Claque, Salviigränd 3/Gamla Stan, ny gayklubb öppet till 
03. Underbar uteservering. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll, mixat.'fjejer medlem
mariLashär välkomna. 22.00-02.30. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 20-01, "a non- straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer Broman. Underbar uteservering. 

TORSDAG 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 20-01, gaybar. 
Flap Bar, StEriksgatan 56,18-01,08-6547900, gaybar. 
Karusell, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. Gayklubb med Lola som värdinna. 21-
03. 
Trade, Millie Bar, Birger Jarlsg. Torsdagsgay med Emil Hellman. Öppet till 03. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 19-22 för bisexuella ungdomar. 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82, 19- 01. Bar, öl och mat på en gaykväll., BarDJ 
Christer Broman. Skön uteplats. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-6547900, gaybar med disco. 
G-klubben, Akvarium, Kungsträdgården 22-03. Claes Bodens fredagsklubb 
tillbaka i etern. Resident DJ:s Tony Zoulias, Mad Mats och Claes Boden. 
HongKong Electronics,Chapeau Claque, Salviigränd 3 (Gamla Stan), 22-03. 
Ung mixad partyklubb. 
Bangcock, Chinateaterns foaje, Berzeliiparken, gayklubb i Sthlm Goes Gay-an
da med Ulrich Bermsjö vid rodret. Öppet till 05.00. 
Karusell, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. Gayklubb med mogen publik. 21-03. 
Show med LoJa och The Wonder Twins. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 20-01, gaybar. 

· Hjarter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky Bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. 22-02,30. Barkväll på läderklubben. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 15-21.30 för ungdomar upp till30. 

LÖRDAG 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Cavern 
Pubs källarlokaler under värdinnan Leonaras överinseende, 21-03. 
Squeeze, St Eriksplan 9, 22-03. Gayklubb med två dansgolv. 
Bangcock, Chinateaterns foaje, Berzeliiparken, gayklubb i Sthlm Goes Gay-an
da med Ulrich Bermsjö vid rodret. Öppet till 05.00. 
Sisters & Brothers, Chapeau Claque, Balviigränd 3 (Gamla Stan), 22-03. Ung 
mixad klubb. 
Bar Barella, Kolingsborg, Gula Gången, Slussen. Hystopådrag for ny gayklubb 
med två dansgolv och mycket showande. 22-03. 
Karusell, Rosenlundsg. 33,08-7200332. Gayklubb med mogen publik. 21-03. 
Soul, Fashing, Kungsgatan 63, 21-03. Som namnet antyder soulmusik i god an
da och mixad stämning. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-6547900, gaybar med disco. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 20-01, Gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30--23.50. Kinky bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18,22-02,30. Läderbögarnas egen klubb har disco 
nästan varje lördag. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se kalendariet for info om speci
alkvällar. 
BHUS-baracken, Vanadislunden, cafe 15-21.30 for ungdomar upp till30. 

SÖNDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6419443, 20-24. 
Cool Candy, Tempel Bar, Agnegatan 39, 17-24. Öppet gaymys med Anders Öhr
man som hemmaDJ. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 08-7430570, restaurang, bar och disco, 
19.00-05.00. Här samlas hornos med vänner från olika klubbvärldar. Suverän 
och billig mat. 40:- entre efter 21.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01 , 08-6547900, gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
BHUS-baracken. Vanadislunden, cafe 15-20 för ungdomar upp till30. 

Klubb & Klubb Stockholms jet-set i King Creols 
gamla lokaler. Naturligtvis finns 
gaysvängen representerad. 

Klubbnytt kan konstatera 
det alla redan insåg: alla 
som öppnade gayklubb på 

försommaren höll inte måttet. Den 
stora förloraren är Abstrakts Pa
radise Beach. Onsdagsklubb 
med balllokal och goda människor 
bakom, men som kom på iden lite 
väl i sista sekund. Öppningskväl
len var minst sagt en katastrof 
och bristen på engagemang och 
satsning dödade även andra ons
dagen. Därmed föll det försöket på 
Abstrakt. På måndagar gör klub
ben en satsning på ny musik med 
klubben Cyber. Två dansgolv: 
soul och techno och öppet till 05. 

Spartacus har - trots det ka
tastrofala klubbnamnet - nischat 
in sig. Vad man än gör med klub
ben kan det inte slå fel. Den sköna 
gården med stor uteservering är 
som gjord för sommarkvällar. Ons
dagen startar med fördel på 
Häcktet på Söder, med sin mysi
ga uteservering och sin kuliga mix 
av söder- och cityfolk av alla kön. 
Spartacus är mer utpräglad city-

. klubb och passar utmärkt att av
sluta kvällen på. 

Den 3 juli öppnar Millie Bar 
gayklubben Trade och håller till 
där på torsdagar under somma
ren. Eventuell flytt till Turbin i 
höst ryktas det om. Emil Hell
man DJ:ar med gäst-DJ:s. Så får 
även torsdagarna en gay-klubb. 

Bangeockblev snabbt succe. 
Klagomål på lokalen till trots hit
tade redan första helgen en Sthlm 
Goes Gay-publik till platsen. City 
och ungt är kodorden. Faktum är 
att lokalen inte är så pjåkig när 
man väl kommit över foajekäns
lan. Balkong för span och stor bar 
att mingla runt -folk hittade ett 
bra hörn attjazza i. 

Till Bangeock liksom till Squ
eeze på lördagarna kommer folk 
tidigast vid midnatt. Skall man 
vara riktigt ärlig är det snarare 
01.00 som gäller. B~thazar som 
återkommit till Stockholm har ta
git fasta på detta faktum och har 
lördagsklubb (då och då) på Cafe 
Opera som öppnar 02 på natten. 
Verkar som en smart ide. Då höga 
myndigheterna nu beslutat sig för 
att låta 05-kluhbarna få fortsätta 
sin verksamhet kanske eftermid
nattlivet kan få fart i stan. Vem 
öppnar första gayklubben med 
morgonöppet? 

Den 28 juni öppnar så Bar 
Barella på Kolingsborg och har 
lördagsparty hela sommaren ut. 
Gossip-sam.ling fast med ny stil 
gäller. Sean Naughton, Jeanet
te Gröndal och Joakim Berg
man står bakom och på stora gol
vet spelar Emil Hellman New 
York, handbag och groove. En 
trappa ner blir det goa, trance och 
techno. Arrangörerna hyllar loka
len och vi hoppas att man fixar till 
den - inte minst den fruktansvär
da träpanelen anpassad till den 

Värdinnan Louise Yourstone, jour
nalisten Calle Norlen och Mr Bal
tic Battle Erik Lagerström 

pensionärsbingo som pågår dagtid 
på Kolings borg. 

De riktiga partyproffsen har 
fått ett nytt mysigt tillhåll: Tiger 
på Kungsgatan. Här samlas 

Bernsklubben med Kenny och 
Leo som dragplåster blir inte av 
så som vi skrev i förra numret. 
Däremot blev deras premiär med 
Cunigunda i Göteborg på Park 
Lane en dundersucce! Alltså - ta 
er ner till Sveriges framsida i som
mar. För er som har problem att 
röra sig utanför Stockholms grän
ser kan vi berätta att Cunigunda 
är med på QX-festen på M lin
ehenbryggeriet den 25 juli och 
kommer färga nattens extrava
ganser rejält - det lovar vi! 

Under Homofestivalen i Stock
holm blir det öppet på Huset på 
Sveavägen igen. Det är Nisse 
Enggren som håller öppet i bar 
och cafe-delen 12-mid.natt varje 
dag. I Huset ligger även festiva
lens informationscentral där man 
informerar om alla nya program
punkter och säljer biljetter till oli
ka evenemang. På sidan 11 i detta 
nummer av QX sammanfattar vi 
Homofestivalens program. 

Jon Voss 

BOTTLE& 
BLANDAD PUBLIK GLASS 

Månadens öl: Flaska IIT 24:
Hornsgatans 

största uteservering 
Små & Yarma rätter. 

Stor Stark 29: - Pint 38:
Biljm·d. Black .Jack 

Storbilds T\' 

HORNSGATAN 136 • TEL 84 56 lO 

·cHOKLADKOPPEN 

Sommarstället ! 

Uteservering mot Stortorget 

Alla är välkomna 

• kladdhh, nötkolapa j, choklad
cheesecake, praliner och 

varm choklad förstås. 

• .. ho!! Fl ~ • .. 

Mixad Bar & Restaurang. 
Semesterstängt 6 juli -22 juli. Öppet måndag-lördag. 

Scheelegatan 18 (!)Rådhuset 08-654 49 26 
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MOBIL 
STOCKHOLM 

BJÖRNGARDSGATAN1B 

TRÄNINGSSTÄLLET 
FÖR 

Y GAY- KILLAR 

THE MUSCLE ACADEMY GYM 

PENSIONAT ODEN 
Stockhohn City if 
. T ·Rädm:insgatan · · 

Hos oss bor Ou centrlllt tilllågpn.·ser 
och med niirllet till Dina utestäUcn. . 

Sekelskifteskarllktiir på alla våra charmiga rum. 

SPECIALPRISER PA HELGE 

Emailadress: iofo@kimab.sc 

Telefon Telefax 
08-612 43 49 (}8- 612 45 01 

Välkomna! 
Tfn 34 11 05 

Box 19155, 104 32 Sthlm 
Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan 

www.bhus.se 
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Bitch Girl Club 

Fre 11n • Lör 2sn 
För info 08-720 52 05 

Reserv. för ev. ändringar 

[JI[i] FILMFROSSA 

S venska Filminstitutet ar
rangerar ännu en Filmfros
sarfest på biografen Sture, 

Birger Jarlsgatan i Stockholm. 
Dessutom visas på Folkets Bios 
biograf Zita en av Passbinders fil
mer i sommar. 

~JULI 
Min hemlighets blomma av Pe
droAJmod6var.Sture 
De förlorade barnens stad. Stu
re 

8-10 JULI 
Martha av Fassbinder. Zita. 

18-20 JULI 
Richard III av Richard Loncrai
ne. Sture. 

28-31 JULI 
Svarta Änglar Sture. 

11·14 AUGUSTI 
Kids, Sture. 

18-21 AUGUSTI 
Trainspotting. Sture. 

l>is~ovä1·dinna Fdi 

08- 654 79 IJO ST: EIHKSG. 5(, T - Fridhcmspl;w 

Frigörelseveckan pa Flap Bar 
21. Juli- 27. Juli 1997 

Mån PUB 18 - 01 
Tis Persisk Afton/Disco 18-03 

persisk mat, underhållning. 
Ons Disco 18 - 03 Modevisning 

Kläder fr. Läderverkstan & Diana 
T ors Latinsk Afton/ Disco 18-03 

latinsk mat, underhållning Tävling Mr Latin Gay 
Fre Disco 18 - 03 Värdinna Show 
Lör Disco 18- 03 Värdinna Show 
Sön PUB 18-01 

ons & fre 19-011 
8/84 5910 ~ 

Carinas visit 
C 

arina Rydberg har varit 
på lesbisk klubb. Hon skri
ver om det i Aftonbladet. 

Kvällen på Kex var inte angenäm 
får vi veta. Hon hamnar i sam
språk med en lesbian som genast 
försöker övertyga henne OJJ:\ förde
larna med att leva lesbiskt och att 
detta verkligen är något hon borde 
pröva. 

"Jag tror att du skulle få ut 
mycket av att vara med tjejer", sä
ger fl.atan och Carina fortsätter " 
för hon har uppenbarligen läst 
min bok och dragit slutsatsen att 
det ändå inte kan bli sämre än det 
redan är". 

Jag har inte läst Carina Ryd
bergs bok. 

Till skillnad från människor
na i boken hängs jag inte ut med 
namn i Aftonbladet. Det är bara 
gästerna på Kex som kan räkna ut 
att det är mig hon skriver om, ef
tersom vi satt vid samma bord he
la kvällen. 

Jag är korrekt citerad. Jag 
tror att Carina skulle kunna få ut 
mycket av att vara tillsammans 
med en kvinna. Men så enkelt är 
livet naturligtvis inte. Själv skulle 
jag säkert få ut mycket av att vara 
med en man. Om jag bara förmåd
de mig att tända- och bli föräl
skad- i en. 

Efter ett antal gratisbira var 
jag bra i gasen och på gott humör 
den här kvällen. Min humoristis
ka underton under vårt samtal 
nådde tydligen inte ända fram till 
Carina. Det var synd. Jag kan va
ra riktigt festlig när jag lägger den 
sidan till. 

Carina skriver att hon svarat 
mig med orden "Jag skulle aldrig 
kunna tända på en kvinna". Ty
värr citerar hon inte sig själv lika 
korrekt. Vad Carina i själva verket 
sa till mig tänker jag inte berätta 
eftersomjag som journalist! debat
tör/ skribent aldrig haft som mål 
att hänga ut någon annans privat
liv än möjligen mitt eget. 

Vidare berättar Carina om 
hur blodet rusar till när hon får 
klart för sig attjag plus några till 
reagerat på att en blond man i 
sällskap med en kvinna med filip
pinskt utseende placerat sig vid 
baren. Carina tror att vi vill kasta 
ut paret. Det är en halvsanning. 
Om jag hade haft vetskap om att 
mannen "importerat" kvinnan och 
nu vi1le ha lite extra krydda i 
sängkammaren hadejag gladeli
gen bett honom dra åt helvete. 
Den fia ta är inte född som skulle 
få för sig att neka en prostituerad 
tillträde till våra domäner, men 
däremot vi betackar oss för tor
skar! 

Nu var det inte så. Han var 
tydligen engelsman och hon 
svenskfödd med uppenbart m tres
se för tjejer. Men alla som rört sig 
på den lesbiska scenen vet att si
tuationen för det mesta är den om
vända. Nästan vaije gångjag har 
besökt en mixad klubb, har jag 
sett en stressad kvinna vid sidan 
av en kåt manlig partner som 
ihärdigt försöker få med sig någon 
ointresserad flata. 

Jag är dödligt trött på det. 
Carina skriver triumferande 

att vår första reak-
tion på paret aldrig 
hade inträffat på 
ett heteroställe. 
"Ingen hade ens 
lagt märke till 
dem". 

Tja, detkan 
man bara beklaga. 

Mian Lodalen 



Var ska jag gåP 
Det är inte alltid så lätt att hitta rätt i gaystockholm. 
Clubkids kanske inte helt passar på SLM - eller? Och 

att gå till Squeeze med fOrhoppningen att höra 
{av volåtar av Anita Lindblom kan göra den mest 

gladlynta på dåligt humör. 
QX guidar dig rätt i stans djungel(?) av gayklubbar. .. 

Illustrationer Mårten Lundstedt 
Av Jon Voss 

CLUBKIDS 
Alltid i svängen och alltid på de 
rätta ställena- hur de får ihop 
slantar till allt utespringande och 
alla nya trasor är svårt att förstå. 
Bangeock och Squeeze är själv
klarheter. Och för proffsen gäller 
Tiger och G-klubben. 
På eftermiddagarna hänger de på 
Piccolino i Kungsträdgården 
som dock tappat något mot sture
plan där alla balla samlas för att 
andas ut mellan shoppingrundor
na. 

LIPSliCK LESBIAN 
Ibland är man lesbisk och så blir 
man bi och i värsta fall straight 
igen ... Lipstick lebsians gick på 
Kex under våren och miinglade 
med kändistjej er. 

Lipsticks rör sig gärna i gay
kretsar och går på de nya balla 
klubbarna. Naturligtvis partajar 
de även Bitch och några av dem 
tar sig ner på läderfiatklubben 
Lash för att hitta en skön butch. 
Med fördel rör de sig på Hanna
krogarna och Spisa Hos Helena. 

SMYGISEN 
Parker och gaybeach är bra tips 
vare sig du får napp eller ej . Du 
kan ju alltid säga att du letar efter 
närmaste bankomat och har gått 
vilse ... 
Dagtid: Frescati är vildast, 
Långholmens västra del lugnare. 
K välls tid: skinnarviksparken 
på Söder eller Stadshusparken. 
Vid skolstarten är det risk för poj
kar som villleka slagskämpar. 
Uteliv: Kolla in gayrnapen och de 
ställen som är mixade. Kanske dy
ker en annan smyigs upp? Diskre
ta brukar synas på Patricia sön
dagskvällar. Monte Carlo och 
Centralens barer är poppis. 

gaymusik 120:-

Videoklubbarna är annars bra för 
smygisar (man kan alltdid skylla 
på att man tittar på alla hetero
rullar) - om man vill ha en snabbis 
alltså. 
Kollar in QX för att se vad de går 
miste om. 

\~ 
... --~ 
~ 

MUSKELBOYZ 
Gym och hälsokost är självklarhe
ter. Ju större biceps desto bättre. 
Workouten, Sports Club eller 
för de mer gayiga - Muscle Aca
demy. 

Efter några timmar på gymet 
varje dag är det straighta ställen 
med de straighta polarna som gäl
ler. När man blivit tillräckligt full 
är det videoklubbarna som blir 
nästa anhalt - för det är där man 
kan visa upp sig i TV-skärmens 
sken. 

Gayklubbar som passar är 
Bangeock (eftersom lokalen är så 
lagom mörk) och Patricia (för då 
sover alla straighta kompisar och 
så kan man ju alltid skylla på att 
man inte hade en aaaaning om att 
det är gaykväll på söndagar). 

Bästa gaybeachen för muskel
spel är Långholmens västra del. 

Regnbågsfana Keith Haring 

Regnbågfläder 
Regnbågstriangel 

Så här shoppar du hos oss. 

LÄDERBÖGEN 
Givet tillhåll är naturligtvis SLM 
på Wollmar Yxkullsgatan. Innan 
dess, och kvällar då SLM är 
stängt, är Baren 2 Lika tvärs 
över gatan ett populärt tillhåll. 
Läderetter å la 70-tals clone ham
nar på Karusell. 

Lädergrabbarna syns vid 
02.00 i skinnarviken eller på 
Basement. 

TRUCKFLATA 
Fotboll eller innebandy när man 
inte raggar brudar på ASG. Fem
men på Bitch lockar alltid. Tjej
festen under Homofestivalen är 
naturligtvis årets höjdpunkt. 
Märtas Cafe för de mer politiska 
och Lash för de vågade. 

Rosa triangel Regnbågsfana 
med Keith 
Haringgubbar. 

PINS 35:-

Fyll i din beställning nedan. Vi sänder dig ett inbetalningskort 
med uppgifter om totalkostnad inklusive porto. När vi fått din 
betalning sänder vi varoma. 

Beställning: Antal: 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

er varor 1ttar u pa 
http:/ j www.qx .se 

Red Ribbon 
och regnbågen . 
Pin- 50:- Sänd talongen till QX Box 17218 104 62 Stockholm 

tax: 720 38 70 e- ost: x.se ------·----·---
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Robin S "From Now On" 
(Warner) 
Trodde du att Robin S var en one
hit-wonder? I så fall trodde du fel. 
Robin S nya album ko=er få va
renda klubbfjolla att slå kullerbyt
tor av glädje. Med 4-5 riktigt star
ka klubbhits, sköna soullåtar och 
ballader ä la Whitney Houston 
är "From now on" ett av somma
rens måsten! 

~ OTT 
LET ME IN 

OTT "Let Me In" (Sony) 
Fyra söta pojkar från Irland har 
släppt en balladliknande låt som 
klättrat högt på Englandslistan. 

Recensioner av 
Anders Öhrman 
där inget annat 
anges. 

Och tycker man om lättsmält 
pojkpop är det här ett säkert kort. 
Inget att reta sig på , men inget 
att springa benen av sig för. "Let 
Me In" är en sådan där låt som 
passar utmärkt att lyssna på när 
man slögungar i hammocken ute 
på landet. Albumet kommer i höst! 

f!U:IIJ~I FÖRE SIN TID 
[JX 66~ 

Sparks " Plagiarism" (Virgin) 

Efter 25 år i branschen var det 
tänkt att andra artister skulle gö
ra en slags hyllningsplatta till 
gruppen. Men under vägen ändra
des planema och Sparks gjorde en 
hyllningsplatta till sig själva istäl
let! De gamla hi tama gjordes om 
och spelades in på nytt, och resul
tatet heter "Plagiarism". Sparks 
har alltid legat före sin tid och de 
19 låtama på albumet spretar åt 
helt olika håll. Från ösig rock och 
teaterlåtar till charmiga 70-tals 
pärlor och 100% pop. På skivan 
gästas grabbama av Jimmy 
Sommerville, Erasureoch 
Faith No More. 

DANSANT 
S ol, vind och vatten är som

marens tre mest efterläng
tade element. När manlig

ger och och steker i so=arhettan 
känns det skönt med lite uppfris
kande musik i 
freestylen. 
Omni Trios 
skiva "Haun
ted sience" är 
en avkopplan
de och poppig 
drumn bass 
skiva, som får 
vem som helst 
att falla for 
trominorna 
och basens 
tjusning. Om 
trädkramande 
hip-hop i stil 
med Arrested Development pas
sar ditt hjärta bättre kan The 
Watt Prophets berätta om natu
rens undergång i en blandning av 
afrikanska rytmer på deras platta 
"When the 90' s came". När solen 
går ner och det är dags att samla 
ihop kläder och vänner för att dra 
vidare till klubben kommer sam
lingen "The Loards of Svek vol 2" 
väldigt bra till hands. Svensk mi
nimal house med franska disco 
vibbar. Några som har varit tysta 
väldigt länge är Prodigy, som för 
en månad sen både lovade singel 
och Lpn "Fat of the land". men de 
som hade turen att se dem på 
Hultsfred kan nog överleva ett tag 
till. 
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Vad ska man då gå ut mitt i 
veckan? Svaret är lätt om man bor 
eller ska åka till Stockholm. Mon
day bar har bytt stil och namn till 
det mer amerikanska stadsnam

net Tribeca. Bra 
stämning och djup 
house bjuder Jonny 
Boy och mannen 
som fått oss att dan
sa till Robin S to
ner, Stonebrige 
alltså. På fredagar 
och Lördagar så är 
Bangeock på Chi
na teatern ett hett 
tips. Här är publi
ken blandad, varm 
och galen, kanske av 
Ulrichs porriga in
redning eller av min 

snuskiga musik. 
BANGCOCK TOP 10 

l. In my head (da loop huttom 
mix): Gat Decore 
2. Sexy Lady: Team Deep 
3. I have no fear: Le Monde 
4. In my mind: Antiloop 
5. The man with background: 
Tellus 
6. Don't u want my lovin ' (Candy 
girls mix): Felix 
7. Isn 't i t time (Naugty loop bu t 
tom mix): Kuva 
8. Amour: Porn Kings 
9. Release yo 'self: Roger S Pre
sents Transatlantic soul 
10. Comin' on (in da sol ep): Sol 
Brothers 

Per I.Jungqvist 

Sisters of Sweden "Jumping" 
(Richmond Records) 
Sveriges svar på Spice Girls blev 
kända innan de ens hade släppt 
första singeln. Snacka om brist på 
kändisar .. . Vissa musikrecensen
ter tippar att det här är so=a
rens stora hit. Det tror inte jag. 
För tunt och för mesigt. Det här är 
pop för lågstadiet! 

Aqua "Aquarium" (Universal) 
Bildmässigt påminner danska 
Aqua om No Doubt, musikaliskt 
låter det som en blandning av 
Whigfield, Gina G och Rednex. 
Det är godis-pop och dansant, det 
är somrigt och lättnynna t. Och 
200 000 danskar och 50 000 norr
män har redan köpt albumet. Och 
i Sverige har både albumet och 
singeln "Roses Are Red" tagit sig 
in på topplistan. 

59~ 

En Vogue "EV3" (Warner) 
Supersnygga, superkaxiga och su
perdiviga. Och superbra? Nja, En 
Vogue har på nya plattan tyvärr 
tonat ner kaxigheten och blivit 
mer souliga och lugna. Men det är 
bra och de är så sexiga att varen
da druga i stan blir grön av avund. 

~u >t:uf: ~J3'hJ{{!:<n':'" 
Tl1• tt•lf•ll sr••"'"" hellutr• 

1 i me/ess 

Sarah Brightman "Timeless" 
(Warner) 
Årets skiva? Ja, Sarah Brightman 
kvalificerar sig lätt till en plats 

- ----- ---------- ____, --- -- --. - ...... . o- -----.....--~ 

Tore, Jens, Andreas och Stefan. 
Fyra grabbar och en hit! 

I Dllti l :~ MAMMAS POJKAR? 
M usik för underlivet står det bland annat i pressreleasen då Sveri

ges nya pojkpopband Dear Mom. släpper s in första singel "Who Are 
You?". Låten går stadJgt på radiokanalerna och grabbarna springer 

på kändsitester och vimlar i skvallerblaskorna. Så kanske har ni redan sett 
eller hört talas om dessa grabbar. Dessutom nattminglar de på Patricia i 
Stockholm lite då och då på söndagskvällarna. QX raggade upp dem för att 
komma dessa herrar lite närmare in på livet. Och när jag träffar dem på 
skivbolagets kontor kommer de uppsminkade och stylade i samlad trupp. 

- Men det är ingen som sagt åt oss hur vi ska gå klädda, menar Stefan. 
Det skulle inte funka i längden. Vi har alla vår egen stil och sedan finns det 
stylister som hjälper oss utefter det. 

Dear Mom består av fyra killar från olika delar av Sverige som tack vare 
gemensamma bekanta föstes samman och bildade gruppen Dear Mom. Det 
senaste året har de jobbat med plattan - letat låtar, spelat in och gjort en 
del uppträdanden och TV-jobb. Framför allt för norsk TV som ägande ett 
helt reportage i TV åt denna nykläckta pojkgrupp. 

- Jag är ju från Norge så det är väl största anledningen till varför de är 
intresserade, menar Tore Myklebust. 

Övriga medlemmar är Jens Bengtsson och Andreas Carlsson. 
Men några nya Consoul vill de inte bli kallade. 
- Vår musik är annorlunda, menar Jens. Vi satsar på sången istället för 

dansen. Det får inte vara så hårt koreograferat, då känns det Inte rätt. 
- Känner man för att göra en kullerbytta på scenen så gör man det 

spontant, tillägger Stefan. 
Och i sommar kan man se dem på Stockholms Vattenfestival. Men 

scendebuten gjorde de på Liseberg i våras. 
- Det var skithäftigt, säger Jens. Det var packat med folk längst fram 

och tjejerna skrek sig hesa. 
Men med tanke på deras besök på Patricia tror jag inte de har något 

emot att uppmärksammas av en och annan grabb heller. För några mam
mas pojkar är knappast grabbarna l Dear Mom ••• 

bland årets hittills lO bästa plat
tor. Tillsammans med London 
Symphony Orchestra och gäst
sångare som Jose Cura och An
drea Bocelli sjunger hon roman
tiska låtar som är som balsam på 
såren och som massage för själen. 
Gud så vackert! Lyssna på "There 
for me" och gråt en skvätt! 

f:U:liJDI STÖK & BÖK 
[JX 55~ 
Filmmusik ''Batman & Robin" 
(Warner) 
Snart har den nya Batman-filmen 
premiär. Och med filmen följer na
turligtvis ett soundtrack. Smas
hing PumpkiDs sjunger visserli
gen ledmotivet, men det är vackra 
Jewel som gjort plattans bästa 
spår med "Foolish games". 
Me'shelle Ndegeocello sjunger 
om "Poisen I vy" och R. Kelly om 
"Gotham city". Annars innehåller 
skivan mest skrän, stök och bök! 

- Anders Öhrman 

~o~ 

Astrid Lindgrens värld 
(Mia Music) 
Astrid Lindgrens värld på en och 
samma skiva. De 24 mest älskade 
sångerna ur Emil i Lönneberga, 
Pippi Långstrump, Vi på Saltkrå
kan, Bröderna Lejonhjärta, Ma
dicken m.fi. Nyinspelade med 
barnkör och solister och musikan
ter. Astrid är kult så vem kan mot
stå detta? Inte jag! 



MOBIL 
GOTERORO 

gruppen 

flml NORSKA IDEER INTOG GÖTEBORG 

D 
et har fallit lovord över Det 
motsatte prosjekts" se
naste föreställning "Offent

lige netter", som spelats i Norge 
och vid några föreställningar i Gö
teborg under försommaren. En fö
reställning där en blandning av 
dans och teater sätter ensamhet, 
längtan, begär och erotik i cen
trum. Bakom Det motsatte pro
sjekt, med hemadress i Oslo, finns 
bland andra Jon Tombre. 

Han är regissör och var den 
som startade DMP efter teater
studier hos Jaque Leqoc i Paris i 
början av nittiotalet. Sen dess har 
han satt upp föreställningar hem
ma i Norge, både i egna projekt 
och för institutionsteatrar. Och att 
frilansa i bägge lägren är något 
som passar honom. 

-I Det motsatte projekt är vi 
ibland begränsade på grund av 
ekonomin, men det är tack vare 
det som vi utvecklat ett minima
listiskt uttryck. Vi arbetar också 
på ett brett falt som spänner över 
flera olika genrer som dans, teater, 
musikal och performance. Det kan 
vara vanskligt på en institutions
teater. 

Men vilket av de båda arbets
sätten som är roligast går inte att 
bestämma. 

- Det viktiga är att få jobba 
med något som är intressant. Det 
är olika folk och olika kulturer. 
Jag vill kunna växla mellan dessa, 
säger Jon Tombre. 

I hans sätt att arbeta finns all
tid några återkommande grundi
deer. Som att förena det fysiska 
och det visuella. Ett manuskript 
ligger alltid till grund för den fär
diga föreställningen. Ett manus 
som Jon omarbetar allteftersom 

föreställningen växer fram. Hjälp 
tar han också av skådespelarna 
som själva påverkar sina karaktä
rer 9ch manus. En tanke med före
ställningarna är också att alltid 
ha ett klart budskap. 

-Människorna i föreställning
am är antihjältar. De är inte 
perfekta, men vackra, säger han 
och pekar på Ulf Nilseng, en av 
skådespelarna/dansarna i Offent
lige N etter, som sitter på andra si
dan bordet. 

Påverkan från gayvärlden 
återfinns också i uppsättningen. 
Men det är inte den viktigaste 
drivkraften och han vill inte kalla 
sig för gayaktivist, men tycker det 
är viktigt att vara öppen med sin 
"homofili". 

-Det är omöjligt att inte vara 
öppen. Man kommer inte undan 
med den man är. Vi hornon är ju 
människor också, säger han och 
ingen kring bordet på den vegeta
riska restaurangen i Haga kan lå
ta bli att skratta. 

Jon skrattar själv och fortsät
ter. 

- Man kan inte komma undan 
med den man är, det är något man 
bär med sig. Man måste dock inte 
bara skapa bögteater. Men efter
somjag är homo är det det somjag 
bidrar med. 

I höst arbetar Jon åter på in
stitutionstreater. Denna gång hos 
Det Norske Teatret. Pjäsen har 
det makabra namnet "Knives i 
hens", alltså knivar i hönor. Jon 
ser fram emot att arbeta med nå
gon annans text. 

-Nu måste jag tolka det som 
någon annan gjort. Det blir en ut
maning, avslutar han. 

Matthlas Pernhelm 

U nder 70- och 80-talen ska
pade Ulf Gadd på Storan i 
Göteborg en rad fantastiska 

baletter som snabbt drog en helt 
ny och entusiastisk publik till tea
tern. 

Gadd visar nu efter sju års 
bortavaro - han har bott på Bali -
vilken skicklig koreograf och ny
skapande konstnär han är. 

I sin nya balett, "Bhima", har 
han utnyttjat sina nya exotiska 
erfarenheter och skapat ett verk, 
som saknar motstycke i den sven
ska dansrepertoaren. Handlingen 
är hämtad från det hinduiska in
diska eposet Mahabharata, där 
gudasonen Bhima ger sig ut att 
söka sina döda föräldrar som ham
nat i helvetet. 

Bhima dansas av en strålande 
skicklig Ersin Aycan. Lätt och 
elegant, spänstig och dramatisk. 

Ett par scener etsar sig sär
skilt in i åskådarens sinne. Den 
ena är när Bhima svävar tyngdlös 
över scenen och dansar i luften 
och den andra är när dansarna i 
höftskynken och "kulihattar" 
sjunger - eller rappar. 

Baletten tar vara på alla möj
ligehter som nya operahuset er
bjuder, scenerna hissas upp och 
ner och roterar vid behov. Ljusma
skineriet är i ständig rörelse och 
nya fantastiska effekter ger åskå
darna oväntade upplevelser. 

Svenerik Goude har gjort 
koreografin, hans sista innan han 
tragiskt dog för några veckor se
dan. Den är ändlöst vacker och ef
fektiv. Särskilt illusionen av rin
nande vatten - så viktigt för Balis 
folk- är genial. 

Bhima är årets danssensation 
inte bara i Göteborg, utan i Sveri
ge. 

Nils Weljdegård 

bill~llt~M :J GBG-TIPS 

S ommar i Göteborg avnjutes 
med fördel vid någon av 
stans cafeer. V1'\Pör inte 

pröva nåt av Vasagatans trend
känsliga eller Linnegatans span
vänliga! Även inom vallgraven 
finns många pärlor att finna. Till 
exempel det något svårupptäckta 
Cafe Espresso i Viktoria passa
gen. En riktig fullträffi genuin 
italiensk anda. 

soldyrkande gaykillar tar sig 
till Saltholmen. Följ stigen förbi 
kafeet så hittar ni gayområdet. 
Nattetid är det Slottskogen förbi 
parkeringen och Nya Allen mitte
mot Rosenlund där gaypojkarna 
vänslas. 

För den som önskar en lugn 
dag vid havet rekommenderas att 
ta båten ut i skärgårdsidyllen. 
Vrångö är ett oslagbart tips. Efter 
en knapp timmes båtfärd hamnar 
man längst ut i skärgården i ett 
kargt men mycket vackert land
skap. 

Mathias Pernhelm 

Dag för dag 
MÅNDAG 
Cafå Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, Ungdoms-cafe 
19-22. 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. 11-15. 

TISDAG 
Positiva Gruppen, Nordl1emsga
tan 50, 031-143530. 11-15. 

ONSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. 11-15 och 
18-21. 
Touch, Esperantopl. 7, Pub 21-01. 
Barakuda, Kungsportsavenyn 2, 
mixad klubb med ny tung musik. 

TORSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143500. 11-15. 

Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19-22. 

FREDAG 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-71114 20. Disco på Touch & 
specialkvällar 21-02. 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 5Q, 031-143500. 11-15. 

LÖRDAG 
Touch, Esperantopl. 7, Disco 
21-03 

SÖNDAG 
Park Lane, Avenyn 36, 031-
206058, 23.00 öppnar hystoklub
ben med Cunigunda som showar! 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19-22. 

Klubb & Klubb 
K
--nappt hade Kompis öppnat 

på Victoria och haft en rad 
succekvällar förrän det var 

dags att slå igen. Victoria gick i 
konkurs. 

På Touch är det under juli 
och augusti inte kvinnokvällar. 
Däremot blir det manlig strip i 
vanlig ordning den första fredagen 
i månaden. Denna gång är det 
Alex van Damm från Helsing
borg som dansar av sig kläderna. 
Beach party arrangeras den 19 ju-

Tr.lffpunkl.en fiX homo- och bissxus/1:. 

RFSL Trestad0520-4117 66 
Gayjouren 0520-806 07 

K<l/lsrarps lndustriområri& t Vlln&r.sbof!13V. 
Trollhättan 

CAFE 
Onsdagar kl 19.00 - 22.00 
Torsd:.g:.r k11S.OO- 19.00 

FEST 
Lllrriag 19 l 7 k/21 .00- 02.00 

Fn sntr,; fllre kl 22.00 
M&d/emssl<ap i RFSL knlvs pA våra FsSIBt 

GAYRADIO 90,6 MHz 
Sist! on$dagen varje m~nad M 20.00- 21.00 

li och i övrigt håller man öppet 
som vanligt. 

Göteborg har blivit lite av Sve
riges drugcenter. Mter Dark gjor
de succe i våras och återkommer 
till hösten och Cuni~dagäng

et gjorde braksucce på Park La
ne premiären den 15 juni. Sönda
gar öppnar deras klubb klockan 
23.00 och showtime är kring mid
natt.Bristen på klubbar ser dock 
ut att lösa sig. Bacchus byggs om 
för att bli gayigt till hösten! IJX 

TANUMS 
CAMPING H STUGBY 

·" 
Mitt i hällristningsområde i nor,ra 

Bohuslän med nära till kli.ltur, so}Qch 
bad. Tåg/buss från Stocktlolm 

eller Göteborg·- vi hämtar1Tanum, 
Du bor bekvämt i stug~meä 

hällristningar och bronsåldersby 
inom gångavstånc!:' Cykeluthyrnfng, 

grillafton .m.fl. aktiviteter. 
Boka i tid! Hälsningar Jan 

OBS! Uppvisning av annons ger 
10% rabatt 

TANUMS CAMPING Et STUGBY 
Vitlycke 457 00 Tanumshede 

Tel: 0525- 200 02 Fax: 0525-29386 

Göteborg utot AIIIS 

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

Måndagar 
Drop in och tidsbest. 
me llan 17-19 
Vi har stängt v. 24-33 

Trevlig sommar önskar 
vi på Gayhälssant 

Tidsbest: 031 -60 34 42 månd 17-19 
G"ayHälsan Hudkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset 
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Positiva Gruppen Syd 

Råd 
stöd 

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

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

& behandling 

för dig som är homo-/bisexuell 

RFSL-Rådgivningen i Malmö 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 040-6119950 

Skagen er sagen - nu i 5 år 

!Finns :J{ote[ Pension 
!Zfstre Strandvej 63 · DK-9990 Skagen · Danmark 

T/f. (+45) 98 45 01 55 · Åbent ncesten hele året 
F.0dselsdagstilbud i 1997- bo 6 dage, betal for 5. 

Copenhagen's Gay Hotel 

Hotel Windsar 
Fredriksborggade 30 DK-1360 Capenhagen K 

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

KÖPENHAMN 
• Rooms in a private gay & lesbian home. 

• On Christians Brygge only 5 minutes walk from gay scene. 
• Sun terrace. Own key. Shared bath, ki tchen and laundry facilities. 
• Double DKK 270, extra persons DKK JOO. Up to 4 persons/room. 

• Also shared dormitory for back packers DKK 60:-
Call Carsten Appel: 33149107 or 30310704 

More information on: Carsten@vip.cybercity.dk 
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MOBIL 
S K A N E 

KOBENHAVN 

b9: [l]~ BUTIK SOM KONST 
E n installationskonstnär och en designer slår sig 

samman och reser från Stockholm till Båstad. Det 

blir till en sommarbutik. 

- Vi ville göra något annorlunda något som saknas i 

dagens butiksutbud, säger Gustaf Nordenskiöld, före 

detta modedesigner som nu vunnit pris för sina glas i en 

Boda Nova-tävling. 

- Grundtanken är att form skall användas, men buti

ken skall också vara en inspirationskälla, en slags in

stallation i sig, säger Hans Isaksson som ställt ut en 

ljuskrona av ölburkshållare på Stockholms slott. 

l affären, Erland Be Elfrid ställs ut och säljs bland an

nat blästrat, handblåst och sandgjutet glas, handtryckta 

textilier, garfiska blad och handgjord keramik. 

Affären ligger på Agardhsgatan 33 i Båstad. Öppet 

12-18 onsdagar till fredagar och på helgerna 12-16. IJX 

TORSDAG3 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg, 21-
24, dragshow 

FREDAG4 
Empire, Pålsg. l , Helsingborg, 
"40Amp" 19-24 
SLM, 4:an, Spapperupsg. 4, Mal
mö, 23-03. För medlemmar i SLM. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. Dj 
Prachas music experience. 

LÖRDAGS 
Tjejfest, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 22-02. 

4:an, Snapperupsg. 4, Malmö 23-
03, "Most Gay in Malmö" 

TORSDAG 10 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg, 21-
24, dragshow 

LÖRDAG 12 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg, 23-
03. "Hawaii Tropicalfest". 
The Temple, 4:an, Snapperupsg. 4, 
Malmö, 23-03. Houseklubb. 

SÖNDAG13 
Cupido, Empire, Pålsg, l , Helsing-

Dag för Dag 
MAI'IUIU:ii 

Empire Cafe 11-16. AA Gaygrupp . 
19-21. Pålsg. l , HBG. 042-12 35 
32. 
Dare Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop 
& cafe 11-18. 

TISDAG 
Empire Cafe 11-16. Pålsg. l, Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop 
& cafe 11-18. 

ONSDAG 
Empire Cafe 11-16. Pålsg. l , Hel
singborg. 042-12 35 32. 
Indigo Pub 21-24. Monbijoug. 15, 
Malmö. 040-611 99 62. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. s/m-shop 
& cafe 11-18 

TORSDAG 
Blue Boys Bar pub på 4:an. 21-24. 
Snapperupsg.4, Malmö. 040-23 
0311. 
Empire Cafå 11-16. Pålsg. l , Hel
singborg. 042-12 35 32. 

FRED.AG 
Empire, Cafe 11-16. Pub 22-02. 
Pålsg. l , Helsingborg. 042-12 35 
32. 
Indigo Dlsco 22-02. Monbijoug. 
15, Malmö. 040-611 99 62. 
Dare, Fosiev. 27, Malmö. s/m
shop & cafe 11-18. Medlemsklubb 
19.00 

LÖRDAG 
4:an Disco 22-03. Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 0311. Disco 22-03 
Empire disco 23-03,jämna veckor. 
Pålsg. l , Helsingborg. 042-12 35 
32. 
Indigo, Monbijougatan 15, Mal
mö. 040-611 99 62. Temakväll el
ler pubar varje lördag. För speci
alarrangemang se kalendariet. 
Dare s/m-shop & cafe 10-15. Fosi
ev. 27, Malmö. 

SÖNDAG 
Indigo, Monbijoug. 15. Malmö, 
040-611 99 62. Q-pido ungdoms
cafe 18-21. Söndagspub udda 
veckor, kulturaftonjämna veckor. 

borg, ungdomscafe från 16.00. 

FREDAG18 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 22-
02. Dj Pracha 
SLM, 4:an, Snapperupsg. 4, Mal
mö, 23-03. För medlemmar i läder
klubben. 

LÖRDAG19 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg, 
mixad fest 23-03. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
Bitch och Beach Party. DJ Jonny. 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö 23-
03, "Most Gay in Malmö" 

FREDAG25 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö, 22-
02, Dj Jonny. 

LÖRDAG 26 
Monbijou 40 Carat, Indigo, Mon
bijoug. 15,Malmö22-02.EJubb 
med kramvänlig dansmusik. Dj 
PG. 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö, 23-
03. "Hot, Wet and Wild"! 

FREDAG 1 AUGUSTI 
Killfest, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö 22-03. DJ Mica. 

LÖRDAG 2 AUGUSTI 
Tjejfest, Indigo, Monbijoug. 15, 
Malmö, 22-03. 



Attraktiv tjej, 30+ med akadem. yrke 
söker kvinna i lämplig ålder for kortare el 
längre förhållande . Tycker om djur, natur, 
god mat, film och böcker. Uppskattar 
värme, humor och ärlighet. Är du ensam -
tveka inte. Om du bor i Sthlm är det ett 
plus. 
9707-101 

Jag är en tjej som söker annan tjej för ev 
förhållande. Gillar äventyr av alla slag, 
resor, musik & allt annat som man kan 
njuta av r livet. Jag är 20 år- din ålder är 
oviktig. Skriv! 
9707-102 

Ensam 25-årig tjej, lugn, snäll, pålitlig, 
lite blyg, söker dig kvinna mellan 28 o 38 
for vänskap el ev forhållande (ej feminin). 
Jag är slank, har kort mellanblont hår, 
gröna ögon, bor i sthlmsområdet. Intr: 
sport, musik, film , djur, natur m.m. 
9707-103 

Hs kvinna, 25 år söker en man som 
längtar efter ett barn. Lever sedan en 
längre tid i ett kärleksfullt forhållan,:e, 
men jag vill att du ska vara närvarande 
som far. Helst Storstockholm, men även 
öppen for andra förslag. 
9707-301 

Skötsam 18-årig kille önskar hyra rum el 
dela lägenhet med någon/några i Sthlm 
från juli/aug. 
9707-501 

Sökes: lägenhetskamrat. Finnes: 
nytapetserat rum for uthyrning med 
tillgång till allt i 54 kvm lgh med 
balkong, stort kök och kabel. 
9707-502 

Trevligt rum i större våning i centrala 
Sthlm uthyres fr.o.m. sept 97. Tillgång till 
kök, bad, TV, dator mm. Hyra l 500:
/mån. Gärna student el liknande. 
9707-503 

Rum att hyra i trevlig lgh i centr 
Köpenhamn, egen nyckel. Bad samt 
tillgång till kök. Dubbel: DKK 250, enkel: 
DKK 200. För mer info ring Anders på 
mobil 00945-20931310. 

UTHYREs 
2 lgh i llletas, Mallorca, 150 m t stranden, 
10 km t Palma. Bra komm, balk, pool, 
tennis, fullt utr, tv, tvättmsk 2 resp 3 
bädd, 1500-2000:-/v, längre disk. Ring: 
070-6300108. 

BARCELONA 
Bo billigt tillsammans med ungt 
svensk/spanskt gaypar i en 4:a mitt i 
Barcelona city (25 min med pendeltåg till 
Sitges). Vi hyr ut två av rummen under 
perioden jnni-aug. Ett är större med två 
sängar, ett mindre med en sovplats. 
Badrum och kök delas med värdparet. Vi 
har katt och röker. Pris SEK; dubbelrum: 
450/natt, 2900/vecka. Enkelrum: 250/natt, 
1500/vecka. Endast seriösa svar till 
Alexander på 009343-423 6598. 

[il'~ i] (ij l 
EFTERLYSNING! 
Du brandman med kille som bor strax 
norr om Sthlm och annonserade i QX i 
höstas. Jag svarade och vi hade sedan lite 

r k" · 
u~a 07t~101ao 

0712-10.681 
~ 4:55 ~/mit. 

kontakt ett tag. Det vore 1.-ul om ni hörde 
av er så att vi kan göra ett nytt försök. 
9707-601 
Finns det någon som är intresserad av 
nakenfoton på killar? Har en del bilder 
som jag vill byta och samtidigt få några 
nya. Svar från hela N orden. 
9707-602 

Män och kvinnor sökes som statister till 
instruktionsfilm på temat 
sexualitet/sexuell mångfald. Filmen är ett 
examensarbete. Vi söker exhibitionistiska 
och glada vuxna människor som tycker 
det skulle vara roligt att medverka. 
Intresserade skriv till: 
Brander-Johansson, RFSL
rådgivningen, Drottningg. 36, 211 41 
Malmö. 

HULTSFREDSFESTIVAL 
Till grovarbetaren från Kiruna - blev du 
arg när du förstår? Spelar Comelius kan 
inte glömma dig. Din "tvillingbror" från 
Småland. Ser du annonsen SVARA! 
9707-603 

VÄNNER 
STOCKHOLM 
Fräsch, 21-årig, omtänksam, grönögd, 
blond, muskulös grabb söker en kille (ej 
fet), 16-25 år for vänskap el forhållande 
om tycke uppstår. Intr: styrketräning, 
resor, natur, uteliv, mysiga hemmakvällar, 
umgås med vänner, mm. Fatta pennan 
och skriv tillsammans med ett nytaget 
foto for en skön sommar tillsammans. 
9707-01 

HAPPY STRAIGHTACTING 
Glad o sprallig 26-årig kille söker 
maskulina grabbar 15-35 for kompisskap 
el mer om kemin stämmer. Intr: musik, 
rollerblade, träna, bio & kultur, vilt uteliv, 
!ungt inneliv, kompisar, resor mm. Jag 
finns i Gbg-området, men alla är 
välkomna att skriva, gärna med foto 
(inget krav). 
9707-02 

Du: 20-30 år, seriös, maskulin, ser ok ut, 
otvungen, ej kulturellt ointresserad, finns 
i Småland, Skåne el Blekinge. Jag: 
29/184/67, smal, snaggad, kulturellt 
intresserad, trevlig, gillar mat, filmintr, 
kör mc, maskulin, frisk. 
9707-03 

STOCKHOLM 
Akademiker och egen företagare i övre 
medelåldem önskar kontakt med ung 
arbetslös el studerande kille. Bor ganska 
centralt i grönområde i stan där vi kan 
umgås, el göra någon resa. Jag är ömsint 
och kelig. 
9707-04 

Du argentinske kille, 23 år. Jag såg din 
annons i aprnumr för sent, men vill gärna 
höra av dig och andra från Sydamerika. 
Aktiv 27 -åring. 
9707-05 

STOCKHOLM 
Fräsch, välvårdad, maskulin manikille på 
drygt 50 år söker kille/man, 20-40 år. Bra 
om du tycker om skärgårdsmiljö. Håller 
mig i form genom cykeltur, gym mm. 
Tycker om bio, teater, opera, konserter 
mm. Tar gärna en öl då och då på nån 
bar. Ser fram emot ditt svar. 
9707-06 

Glad, fräsch, blond, 27/178/65 Solnabo vill 
träffa en kul, glad kille 18-30. Har ännu 
inga planer for semestem, har du? Skicka 
med ett foto och några rader om dig så 
kan vi sola, bada, busa, promenera och gå 
ut tillsammans i sommar. 
9707-07 

Sommaren är här, är det någon kille som 

HETASTE 
GAYDATEN 

Box 4420, Malmö. 9:60 Kr/min. 

vill bli kär i mig? Jag är 36 år och söker 
killar från Slovakien, Italien och Polen. 
Ni ska vara snygga, smala, ej ludna och 
20 -30 år. Svara med foto. 
9707-08 

Mörk kille, 31 år, med trevligt yttre sam t 
intr for musik, dans, styrketräning och 
uteliv i lagom form. Söker ung kille med 
humor & sundhet. Fotosvar. 
9707-09 

GBG MED OMNEJD 
Söker kille, 15-30 år, for vänskap och 
sköna träffar. Jag är svensk, 45/180/67, 
ljusblond och smal. Du får gärna vara 
asiat el fargad. Skriv en rad, lovar svar! 
9707-10 

MASKULIN KILLE LEDIG 
Söker du en "good-looking", frisk, 
maskulin kille, lång & mörk, blåa ögon, 
med inrelyttre kvalitet som fyllt 30 och 
dessutom är oerfaren på kilikon takter. Är 
du en fräsch, frisk, maskulin kille som 
vill satsa på en killrelation om kemin 
stämmer så väntar jag på dig. Göteborg. 
Fotosv ar! 
9707-11 

STOCKHOLM 
Attraktiv, ungdomlig, äldre kille söker dig 
yngre kille, 15-25 år for sköna träffar. Ok 
om du är blyg el oerfaren. Jag är trevlig, 
har humor och är mycket lätt att umgås 
med. Jag gillar friluftsliv, simning, 
cykling, att vara hemma och bara ha det 
mysigt. 100% diskr, alla får svar. 
9707-12 

GÖTEBORG 
43-årig kille med oregelbundna 
arbetstider söker kompisar. Intr: mc
turer, spanska språket + kultur. 
9707-13 

8TOCKHOLM 
36-årig svensk man skulle gärna vilja 
träffa mörka, utländska, musikaliska 
män, gärna afrikanska, och bli vän el 
mer. 
9707-14 

8THLM/HELA LANDET 
Kille på 27 år i Sthlm söker kille 18-30 år 
att umgås och ha kul med. Har tröttnat 
på ytligt uteliv, och söker dig som liksom 
jag är ärlig, seriös och maskulin. Kanske 
det kan bli något mer, vem vet? Skriv 
genast, gärna med telenr. Vi hörs! 
9707-15 

MELLANSVERIGE 
Äldre man i U-län söker killar att vara 
tillsammans med i sommar. Är frisk, pigg 
på allt och har inga problem. Saknar en 
kompis att tycka om. Kanske blir det du. 
9707-16 

STOCKHOLM 
Kille, snart 30, som tröttnat på ytligt 
uteliv. Är du som jag maskulin och gillar 
allt som livet kan ge och längtar efter 
någon att kramas med, hör av dig. Gärna 
svar med foto/telenr. Puss! 
9707-17 

HÄLSINGLAND/HELA LANDET 
Ungdomlig, fräsch, mogen, levnadsglad 
kille söker charmig, glad, söt kille 18-46. 
Jag är mjuk, öm, snäll, manlig, 192/85. 
Söker dig som längtar efter ömhet, 
närhet, vänskap, kärlek. Gillar friluftsliv, 
resor, konst, inredning. Ärlighet, 
öppenhet, trofasthet viktigt. Är 
dominerande, aktiv, diskret, en vanlig 
kille, djurvän. Svar garanteras. 
9707-18 . 

HÄRÄRJAGI 
Blir sommaren 1997 vår sommar? Jag 
har ännu inte mött den stora kärleken, 
men jag ger inte upp! Min dröm är ett 
forhållande som bygger på ömsesidiga och 
äkta känslor. Jag söker därfor med denna 
annons en likasinnad, ensam pojke i min 
egen ålder. Jag som skriver detta är en 
22-årig pojke bosatt i Stockholm. Jag är 
lång, smal och ser bra ut. Nu vill jag att 
alla söta och trevliga pojkar i hela 
Sverige skriver till mig. Ta denna chans 
att få en vän for livet och kanske mer! 
Carpe diem! 
9707-19 

Muskulös kille, Kronobergs län, 
36/173170, aktiv, maskulin, bra utseende 
söker mjuk, trevlig kille under 30 for 
sköna, häftiga stunder tillsammans. 
9707-20 

MAN SÖKER MAN 
Livet går inte i repris. Livsglad och 
nyfiken 55-års ung kille. Jag vill skratta, 
prata, äta och älska med dig som är allt 
från 40 och uppåt. Jag är 183/85, bor i 
Sthlm. Mycket att älska och krama. 
9707-21 

N :A BOHU8LÄN/S:A NORGE 
Maskulin kille, 34/188/95 söker kille, 30-
40 år for trevliga möten både hemma och 
ute på puben. Har eget företag och 
ordnad ekonomi. Om allt stämmer. kanske 
du och jag. 100& diskrom du vill. Gärna 
foto. 
9707-22 

GBG-V:A SVERIGE 
Kille, 52 år, söker kille 25-45 år. Trivs 
med det mesta, men saknar någon att 
älska och trivas med. Har många intr, 
men kanske finns det något som jag inte 
prövat. Skriv, gärna med ett foto, men det 
är inget krav. 
9707-23 

8THLM/HELA LANDET 
Fräsch kille, 26 år, söker en trevlig kille 
under 30 år for vänskap el ev förhållande. 
Svara gärna med foto! 
9707-24 

8THLM/MÄLARDALEN 
Attraktiv, 32-årig kille, inflyttad 
sthlmare, trångbodd, glad, ledsen, 
intellektuell, generös och krävande. 
Tycker om: mitt arbete, trav, golf,. resor, 
film och middagar. Söker: attraktiv kille, 
27-35 år. 
9707-22 

STOCKHOLM 
En varm, vulgär, sensuell, snäll, kåt, oral, 
öm, lekfull, seriös, intellektuell, urban 
man som vill ha roligt och "psykiskt och 
fysiskt vårda" en annan man sökes och 
finnes. Jag är 41, och hur gammal du är 
vetjag inte. 
9707-23 

MELLANSKÅNE 
Det är dig vi vill ha! Seriös kille/man, 
nyfiken med maskulin utstrålning och 
erotiskt lagd sökes for lekar på tre el fler 
av två dito män, 37 & 56 år utan 
ålderskrämpor, fräscha, varsamma, 
fantasirika, ärliga och välutr både uppe 
och nere, alltid redo! Något for dig? Skriv! 
9707-24 

NORRBOTTEN/HELA LANDET 
Fräsch, 40-årig läderkille, en ägare och ej 
rostig. Söker dominant läderman av äldre 
modell som vet hur man gör behandlingar 
av underredet samt rundsmörjningar. 
Grova händer ett plus. Alla brev 
besvaras! 
9707-25 

Jag tänder på enbenta killar, även 
dubbelamputerade. Finner det sexigt och 
vackert. Jag är 39/171/68, välutr och 
vältränad. Har mörkt hår och gröna ögon. 
Är mycket utåtriktad och intelligent. 
Mina intr är bl.a. musik, bra litteratur, 
teater, resor, simning, film, mm. 
9707-26 

Söker polare att ha kul med i sommar. 
Gillar att leka utomhus och att spendera 
en hel kväll tillsammans med killar upp 
till ca 30, är själv 37 och med bra kropp, 
stil och attityd. Lekfullt till de gränser vi 
själva sätter. Vi kan mötas i Skinnarviken 
for kort träff. Ge forslag du. 
9707-27 

8THLM/SÖRMLAND 
46-årig gummiälskare söker killar som 
också gillar gummi från topp till tå. Bli 
inpackad i en sovsäck el tvångsjacka av 
gummi. Spännande sexlekar där det 
mesta kan hända; både inom- och 
utomhus. Även läder är mycket 
intressant. 
9707-28 

GÖTEBORG 
Jag söker en kille/man med stor aptit på 
sex. Hs, bs, gift, ogift, ålder, utseende 
saknar betydelse bara du har xxl utr. Jag 
är lång, smal, välutr och ser bra ut. 
100%diskr. Skynda dig så att vi kan 
komma igång. 
9707-29 

Snygg, kåt, schysst, vältränad, smärt, 
ganska hårig, maskulin, frisk, seriös 

Karlstad 
Kalmar 0712-67462 

0712-67463 
Teledigil, Box 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 

sthlmskille, 35/182/73, söker maskulin, 
vältränad, frisk, fräsch , lite dominant 
kille, 25-40 år. Gärna fotosvar. 
9707-30 

Jag 34 år, gillar s/m, aktiv. Söker kille 25-
30 år som gillar att experimentera. Du 
ska gå på gym och gilla att bli dominerad. 
Du gillar golden och leksaker. Skicka foto 
for kinky träffar. 
9707-31 
8TOCKHOLM 
Har ni också sett videofilmema och 
undrat hur det skulle vara? Killpar söker 
annat killpar for denna utforskning (utan 
kamera). Vi är alla fyra friska, smala och 
fräscha samt aktiva i sängen. Finner vi 
fler gemensamma nämnare är det ett 
plus. Skriv och berätta for snabba svar. 
9707-32 

HEL8INGBORG/NORSVÄSTSKÅNE 
100% frisk man, 180 cm, normalbyggd, 
bruna ögon, strax över 50 söker kille 25-
50 i Helsingborg med omnejd. 
Engångsträffar göre sig icke besvär. 
Civilstånd egalt, garanterad anonymitet. 
Jag väntar på ditt svar. Du kommer inte 
att ångra dig. 
9707-33 

GÖTEBORG MED NÄRHET . 
Visst är sex lika viktigt som att andas, 
men det finns ju mer än det. 27 -årig kille 
söker dito att krama, mysa och dela 
vardagen med. Ser alldaglig ut, vilket du 
också bör göra - gärna 20-35 år. Kanske 
vi två, gärna foto. 
9707-34 

GÖTEBORG 
Maskulin & grabbig kille utan erfarenhet 
av kilikontakter söker annan maskulin, 
oerfaren kille. Jag är lång & mörk med 
attraktivt utseende enl tjejemas 
omdömen. Stämmer kemin är jag beredd 
på en varaktig relation. Jag är realist, 
optimist & humorist. Har många 
kompisar och ett bra liv. Vår ålder: 20-35. 
Bif. foto. 
9706-201 

8TOCKHOLM 
Vi är två, maskulina bs-polare som 
funderat på att träffa en yngre, gärna 
vältränad kille som precis som vi är 
fräsch och oerfaren på killar. En av oss är 
19/183170/ fargad, den andre 32/188/83, 
blond och blåögd. Skicka med foto. 
Diskret! 
9706-202 

stockholmskille söker nån som liksom jag 
gillar att "leka kvinna", föreställa rösten, 
och ha telesex med straighta, kåta 
killar/karlar. Har många kontakter. Vore 
kul om du hörde av dig. Är 100% diskret, 
hiv+ men frisk till tusen. 
9706-203 

Mörk, slank, italiensk kille, 25 år, söker 
kompisar i Sthlm där jag ska plugga 
f.o.m. sept. Intr: musik, bio, resor, 
matlagn, hemmakvällar och sex. Du som 
är nyfiken, maskulin, under 30 år och har 
likn intr, skriv med foto. 
9706-401 

Nice, German, 19 y.o. boy is serching for a 
young, Swedish boy. My hobbies are 
swimming, biking, music, etc. Reply with 
photo in English or German. 
9706-402 

Ung kroatisk soldat, 26/183176/18, aktiv 
och dominant med bra utseende söker en 
kille for ev. förhållande. Seriösa svar på 
engelska el tyska. 
9706-405 

FRANKRIKE 
Svensktalande, 20/177/62, snygg 
fransman, blond, grönögd, söker framfor 
allt en seriös brevvän 
(språkvetenskapsintr). Du ska vara 19-25 
år och snygg, helst stockholmare. Intr: 
allt från kultur till sex. Svara med foto. 
9706-407 

SOUTH AFRICA 
I'm a 30 y. o. proffessional man of Indian 
origin who's planning a trip to Seandi
navia and Finland late '97 and would like 

Tala anonymt 

Göteborg Sundsvall 
0712-10.445 Helsingborg 

0712,.10.441 
•i-420, lki!OO. 4:55 Kr/min. -
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to get in touch with other men. I'm 
masculine and romantic, good-looking, 
178 cm and average built. 
9706-408 

23 y.o. Berliner, studying music, is Jooking 
for Swedish men up to 30 to write to, visit 
and have fun with. Reply in German, 
English or Swedish. 
9706-409 

GHANA 
22 y.o. black boy, attractive and nice with 
smooth body is visiting Sweden in mid
August and wishes to meet a Swedish 
man for a serious, loving relation. Reply 
with te! no. 
9706-410 

KUBA 
27 y.o, proffesional, into wallting 
celebrating and fun invites pen-friends. 
Reply in English, Italian or Spanish. 
9706-411 

ESTLAND 
Estniskt killpar vill komma i kontakt 
med andra killar i N orden får vänskap, 
brev-, telefonkontakt och personliga 

Send meg straks Blue Max Entertainment klubbfilm tll utrolige intro. 
pris Kr.99,75,- inklusive porto og eksp. gebyr. Siden får jeg som nyn 
medlem h ve r måne d automatisk tilsendt en helt ny klubbfilm i samme 
kategori til spesialpris Kr.185,- alt in kl. Det er ingen kjopetvang. Hvis 
du ensker å avbestille neste film eller melde deg ut. skal du bare gi 
oss beskjed. Ring telefon (+47) 22 17 11 27 for mere informasjon, 
mandag - fredag 9"' - 13"' (ellers auto.tel.svarer) .Send 
kupon tii:Biue Max Entertalnment, Pb 950 Sentrum, N-ot 04, Oslo 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Signatur: 
Jeg er over 18 år . 

träffar. Ålder & nationalitet utan 
betydelse. Hoppas på seriösa och trevliga 
svar. Skriv på svenska el engelska. 
9706-413 

INDONESIEN 
Chinese, 24/179/63, univ. graduated man 
seeks pen-pals with any physical 
apperance, but you must be hairy. I am 
friendly, gentie and loving, and expect you 
to be the same + educated. 
9707-401 

GHANA 
Bs man, 201180/70 with black hair, brown 
eyes, athletic body and good looks is 
Jooking for attractive, single guys to meet 
for holiday. 
9707-402 

GHANA 
24/175, single guy seeks friends of any 
age for holiday-visits and letterwriting. I 

like dancing, sports, reading and crazy 
photos. 
9707-403 

POLEN 
Teacher, 41/182/90, blue eyes, dark hair 
would like to correspond with gay men, 
18-69 y.o. My hobby is to collect pictures 
and coins with naked men. I speak 
English, French, Russian & Polish. 
9707-404 

TYSKLAND 
I am a young and good Jooking Germnan 
gay boy. Besides normal hobbies like 
sports (mountain biking, tennis, 
swimming, body building ... ) cars, music, 
going out, reading, photographing etc ... I 
am interesetd in the nature, history and 
culture of foreign countries. Bu t most of 
all I like trave! and make new friends .. 
Until now, I have never been to 
SWEDEN, your country. I am Jooking 

Sl HÄR ANNONSERAR DU l QX: r------------------------------------, 
Fyll i annonstexten på kupongen in
till. Prenumeranter på QXannonserar 
gratis - for övriga annonsörer publice
ras texten när vi erhållit full betal
ning. Markera på kupongen under vil
ken rubrik du vill annonsera. 
Redaktionen forbehåller sig rätten att 
neka annonser. Vi forbehåller oss ock
så rätten att stryka text.Vi tar in en 
annons per annonsör och rubrik. 
N är du får svar- svara på alla brev du 
får. Om du inte är intresserad - skriv 
och tala om det! Då blir alla gladare. 
Du som prenumererar annonserar 
gratis - dock begränsas prenume
ranternas annonser till 50 ord. Ut
över 50 ord betalar prenumeran-

ter vanliga priser. 

Sl HÄR SVARAR DU: 
l. Skriv clitt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet med annonsnumret, högst upp i 
högra hörnet där vi klistrar frimärkret 
2. Lägg i clitt brev, eller clina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken for 2 x det nuvarande por
tot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBS-TVÅ PORTON PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med clina 
svar och lösa frimärken till: QX, Box 
17 218, 104 62 Stockholm. 
Vi förmedelar svar fyra månader 
efter publiceringsmånad. 
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l Annonskupong- prenumeranter annonserar gratis. 
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ID Bi 

l 
l 
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o 
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o Övrigt 
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QX, Box 17218, 
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E-mail: radannons@qx.se 
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annonserar gratis upp till 50 
ord_ 
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QX. 240:- för 12 nummer (Inom 
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jag gratis upp till 50 ord. 
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betala via postgiro eller check. 

Antal ord ............• 

Summa ............... . 

l Postadress: Postgiro: 15 2417-2, 
l Polcop AB/QX. 
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forward to visit you! Please answer me in 
English, if you are good looking, sportive, 
gay and not older than 22 years. Do not 
forget to enclose your picture(s). If you 
are ready for a new and exiting 
friendship , please write to: 
9707-405 

SKÅNES BÄSTA TRÄFFPUNKT 
KOM & GÅ HELA DAGEN. 
Alla blir kara hos Kosmos 

BIO·NON·STOP 
Blandat program 1 2 salonger , 
hetro , hs , b1&trans . My srurn , f1ka 

l.VIUL/I"IVIDEO 
ValJ anonymt bland 10 o1~ka 
filmer ~ varJe v~deokab~n 

:K:OS1VIOS 
Furutorpsg.73 Hels~ngborg 
042-141616.Da 1~ en 11-21 

Gay i .. BORÅS ! 
Sjuhararls STORSTA GAYSORTIMENT. 
Uthyrning, Försäljning & Videotabiner 

UTHYRNING 
ravolt 

Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

Måndag-torsdag 11·22, fredag 11-20, 
lördag 12-18, söndag 14-19. 

Tel. 08-643 79 50 



QX Kontaktservice 
(() 07·12-90 100 4.55 kr pr/min 

NTC. Box 2.3056 

Hej, jag heter Agneta och är 24 år. Jag bor 
fOr tillfaJ.Jet i Stockholrn och jag söker en 
tjej runt min egen ålder som liksom jag är 
intresserad av musik och djur. Ou bör helst 
bo i Stockholms-trakten. Och utseendet det 
spelar ingen roll, det är mer viktigt att vi 
funkar ihop. Jag hoppas på en sommar 
tillsammans. Hej så länge. 
5501 

Tjena, jag är en 20-årig blond kille som är 
1,83 lång, väger 79kg, har blå ögon. Jag 
söker andra killar under 24 år for träffar. 
5496 

Hej, jag är en snygg, maskulin, vältränad 
kille på 36 år i Stockholrn. Mina mått är 
1,85, 85. Jag tränar 4--5 gånger i veckan på 
Sports Club. Jag är en stabil person som vet 
vad jag vill . Jag gillar att gå ut men även 
sitta hemma med ett glas vin och god mat. 
På detta vis söker jag en seriös kille mellan 
20-45 år som vågar satsa mer än en 
engångsträff om din och min personkemi 
stämmer. Ou bör som jag vara vältränad 
och se bra ut. Ha det så bra, hej! 
7753 

Hej jag är en 21-årig kille som är i stort 
behov av kärlek. Jag är 1,73 lång, brunt 
bår, bruna ögon, smal. Söker killar mellan 
20 och 30 år. Ou kan väl lämna 
telefonnummer så hör jag av mig. Hej. 
7742 

Tjena jag är en 21-årig kille som är i stort 
behov av kärlek. Jag är l, 73 lång, brunt 
hår, bruna ögon, smal. Söker killar mellan 
20 och 30 år. Ou kan vällämna 
meddelande så kanske jag hör av mig. Hej. 
5494 

Tjena, jag är en fräsch kille på 30 år fr'dll 
mellanSverige, är 1,73 lång, ljust hår, blå 
ögon. Är väldigt vältränad. Har tidigare 
hållit på med dans och gymnastik. Söker en 
yngre kille ifrån cirka 19 år. Hör av er, hej 
då. 
9994 

11-' .35 Stockholm 

Ja hej, jag är 1.78 lång, kommer från 
Pakistan, mörka ögon, väger omkring 75-76 
kg. Passiv. gillar gammaldags uppfostran. 
Finris du där som gillar sånt, hör av dig 
gärna till mig så kan vi ha lite trevligt. 
Söker någon i Stockholrnstrakten. Hej då. 
5489 

Hej, jag är en 49-årig aktiv kille. Jag söker 
en ljus, smal kille under 30 år som jag tar 
ta hand om och lära upp i sommar. Det går 
bra även dagtid och du bör bo någonstans i 
närheten av Stockholrn så vi kan träffas 
rnAgotsånär regelbundet. Kul om du hör av 
dig. Hej då. 
5487 

Tjena jag är en kille på 26 år i Stockholrn, 
l , 78 lång, mörk med blå ögon. Söker en 
yngre kille, helst under 20 år som vill mysa 
lite grann. Hör av dig. 
7734 

Hej, jag är en kille på 41 år, 180, 95. Lugn 
och sansad. Intresserad av natur, resor, sol 
och bad. Jag söker dig trevliga kille mellan 
18 och 30 år i Stockholm/Norrtäljeomrldet 
for sköna tr'.iffar. Hör av dig. Hej. 
7733 

Tja, jag är en lång, blond, tjugoårig kille i 
Stockholrn som söker andra killar under 25 
i Stockholrn. Nationalitet är utan betydelse, 
men ni skall vara smala, positiva och 
diskreta, precis som jag. Det vore kul om vi 
kunde hitta på något i sommar. Hör av er. 
7735 

Ja hejsan, jag är en 25-årig kille från 
Stockholrn och jag söker aktiva killar i 
åldern 20 till 30 for sköna tr'.iffar. Jag 
träffas säkrast efter kl 24 och jag hoppas att 
du är ärlig och trevlig som jag. Jag är 
intresserad av musik och att gå på stan. 
7731 

Hejsan, jag är en mjuk, varm, spontan och 
imensiv lesbisk tjej på 23 år ifrln 
Östersund. Jag är 170 cm lång, mullig, har 

LJc anlllllhCr ~u m 1nknmm~r l~lrc den l :"~:c 
\ arjc Illailad public·er~" i n~hla nummer ~J\ 
Q:\. AnnnJherna lll~"te l'lilja Telias regler 
och rar d:il'!'iir inte innehalla. el kr ~lllspela 
pa se\ eller könsord och du mas le\ ara l X 
ar 1\ lida. Du rar heller in te liimna ut 
tele.ronnummer eller rullst~indigt namn. 
Hoppas \ar kontaktsen iee kommer all kua 
t i Il nya 'P~innanue kontakter. 

halvlångt mörkbrunt hår och har mörkbruna 
ögon. Jag lever i ett jättefint heterosexuellt 
forhållande och har två små barn. men jag 
har ändå jättelänge längtat och drömmt om 
att ven ha en kvinna i mitt liv som precis 
som jag är lesbisk, att älska och mig om. 
Jag behöver mycket, mycket kärlek. närhet 
och ömhet och har lika mycket att ge till 
ratt person. Och eftersom min man 
accepterar och respekterar mig precis som 
jag är sä har jag gott om plats for dig i mitt 
liv. Jag är lugn, stillsam. lite tillbakadragen 
och älskar det enkla och romantiska här i 
livet och har många intressen som t.ex. att 
resa, film, böcker, musik. god mat och 
dryck och mysiga stämningsfulla 
hemmakvällar. Jag hoppas verkligen att du 
som jag söker finns därute någonstans 
eftersom jag behöver dig i mitt liv for att 
kunna bli riktigt lycklig. Ou som svarar 
måste vara trygg och pålitlig till rusen 
procent och måste veta vad du vill och 
liksom jag längta efter mycket kärlek, 
närhet och romantik. Kram, hej då. 
5493 

Hej, jag är en kille 41 år, brunögd, 180 cm, 
väger 95 kg. Jag är intresserad utav det 
mesta bland annat natur, resor, sol och bad 
och just nu så söker jag dig som är 18 till 
30 år, bor i StorStockholrnsområdet, 
Norrtälje, Uppsala, så att vi kan ha trevliga, 
sköna träffar i sommar. Vi hörs, hej. 
7733 

Ja hej. jag är en kille på 43 år, är cirka 1,74 
väger runt 74, brunt hår, blå ögon, rätt 
vältränad och jag söker en yngre kille under 
20 år for träffar då och då. Så det vore kuJ 
om du hörde av dig. hej då. 
5498 

Hejsan, jag är en kille på 26 år som bor i 
Linköping. söker andra killar mellan 20-50 
år från hela landet. Ä ven invandrarkillar är 
välkomna. Så hör av er, hej . 
7707 

CHRIS' FILMS CJPEN EVEI=IYDAY 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DKR 98.-

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

12-SEX 

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