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OMSLAG 
Jean-Pierre Barda är aktuell både som betjänten i Folkans upp- . 
sättning av Min mamma herr Albin, och med den nya skivan 
från Arm y of Lovers. Bilden är tagen av Peter Knutson. 

4 VENTIL 
O-mode på Kulturhuset, k.d. lang med ny platta. På .skivtallri
ken är dessutom Erasure, Polaris och så Army då, aktuella. Jo
nas Gardell har släppt en ny roman och .norska Anne Holts kri
minalroman kommer snart ut i Sverige. Dodo Parikas, forfatta
re och journalist och medarbetare på QX har kommit ut med en 
välmatad och informativ bok om gaysamhället. Mian Lodalen 
och Oscar Swartz skriver i egna spalter. Markus Sterky tittar 
över höstens TV-serier och den lesbiska sexlusten är kartlagd. 

12 PROFIL 
Anders Öhrman har träffat Jean-Pierre Barda och pratat, pra
tat och åter pratat om könsidentitet, La Camilla, nya hunden 
Josef, franska provsprängningar och svenska röstvanor. Det är 
knappast någon skogshuggare vi möter, men han har faktiskt 
bytt däcken på sin bil... 

15 STOCKHOLM 
Fyra fullpackade sidor med tips om var du kan gå och roa dig i 
Stockholm, vilka föreningar som har öppet och var du bör vara 
for att visa din avsky for rasismen i Sverige. Bitch Girl Club be
rättar om höstens utökade aktivitet. 

20 REPORTAGE 
Bradley Quinn har flotterat sig bland de amerikanska gossama 
på Miami Beach. Bilder av Jay Eff och tips om bra ställen att 
roa sig på under vintersemestern. 

22 GÖTEBORG 
Kulturnatta, l år med Fetish Family och den nyöppnade mode
affären Plankton. Manu Seppänen skriver krönika om Göte
borgs nöjesliv. 

24 SKlNE 
Dodo Parikas skriver om de många aktiviteter som är på gång i 
Skåne just nu: Regnbågsfestival i Malmö och erotisk mässa i 
Lund. Dessutom dag for dag kalender. 

26 KONTAKT 
Fyra sidor kontakt- och radannonser: finn din hjärtevän! 

[J~ 
Box 17 218, 104 62 Stockholm 
Telefon: 08-200536 
070-7658124 
E-mail: qx@bahnhof.se 

Ansvarig utgivare: Jon Voss 
Annonser: Erik Lagerström 08-200536, 
Johan Sjöholm 070-7722046. Annonser från 
Skåne/ Danmark Roger Wilson 040-97 4968) 
Prenumeration kostar 180 kronor för 12 
nummer. Tidningen sänds i brunt kuvert. 
GLÖM EJ MEDDELA ÄNDRAD ADRESS. 
Qx ges ut av Polcop Ab, org.nr: 556525-6897. 
Tryck: N orrtelje Tidning 

Amy Cappellazzo och Melalne Hope l Sande Zelgs film Central Park 

Välkommen till 
Vi arbetar efter en mycket enkel ide; 
·i QX ska du som gaykille, lesbisk, bi
eller heterosexuell kunna få aktuella 
tips om nöjesliv, kulturutbud 
liksom socialoch politisk aktivitet. 

A lit hände så plötsligt! 
Det är den vanligaste re
aktionen jag mött efter det 

. att stiftelsen Rosa Triangeln gick 
i konkurs i början av sommaren, 
och Reporter/QX fick stoppa sin 
utgivning. 

Efter nio år och 98 nummer 
tvingades vi kasta in handsken. 
En tung och arbetsam vår och än
nu ett hårt ekonomiskt bakslag 
gjorde att vi som arbetade fast på 
Reporter helt enkelt inte klarade 
av att reda upp situationen. 

Reporter gavs ut tack vare nå
gra enskilda individer. Vad vi inte 
hann med att göra var att bygga 
upp ett företagande som gav stöd 
och styrka, även då tiderna blir 
tuffa. När Kulturrådet tog bort de 
sista pengama från oss, blev detta 
främst en psykisk knäck. Mian Lo
dalen, Petra lgemark ochjag fick 
helt enkelt kasta in handsken. 

Att vi gick ut och bad om stöd 
och strax därpå försattes i kon
kurs var mer än olyckligt. Vi som 
jobbade med Reporter har dock 
fått löftet av konkursförvaltaren 
om att de pengar vi fått in efter 

den 11 juli 1995 skall betalas till
baka. 

Något positivt har dock kon
kursen fört med sig: Direkt efter 
att Stiftelsen Rosa Triangeln be
gärde sig självt i konkurs, fick jag 
kontakt med ett antal människor 
inom mediabranschen. Personer 
som tidigare inte varit så engage
rade i gaymedia. Detta ledde till 
att ett aktiebolag bildades i au
gusti. Omkring 30 personer köpte 
aktier för att få igång en ny gay
tidning. 

Mig veterligen är det första 
gången ett så stort antal männis
kor samlar sig och satsar ekono
miskt i en gayverksamhet. Kanske 
kan det bilda modell för andra 
projekt i gaysamhället? Varför in
te samla ihop en större grupp 
människor som gemensamt satsar 
i aktiebolag som driver klubb, bar, 
restaurang ... 

Vår tanke är att nu starta 
med att ge ut QX som månadstid
ning. Vi distribuerar den gratis på 
gay klubbar, mixade klubbar, gay
vänliga affärer etc i Stockholm, 
Göteborg, Skåne och i städer där 

någon person vill ta ansvar för 
distributionen. Dessutom kan 
man prenumerera på QX för en 
billig penning. 

Andra positiva resultat av 
konkursen är att många sett beho
vet av en tidning som bevakar 
gaysamhället och det vi är intres
serade av. Läsare har hört av sig 
chockade över att stå utan den in
formation en fristående gaytid
ning kan ge. Flera annonsörer har 
sagt till oss att man efter konkur
sen stod helt utan möjlighet att nå 
ut med sin verksamhet. 

När vi nu arbetat med att få 
.igång QX igen, har reaktionerna 
varit oerhört positiva. 
Vi arbetar efter en mycket enkel 
ide; i QX ska du som gaykille, les- · 
bisk, bi-eller heterosexuell kunna 
få aktuella tips om nöjesliv, kul
turutbud liksom social och politisk 
aktivitet. Vi bevakar nyheter inom 
trend och mode, och vi tar upp de 
frågor som rör sig i gaysamhället 
och i dess närhet. 

Hör gärna av dig och berätta 
vad du tycker om denna vår nya 
QX. Vi är i behov av dina reaktio
ner. 

Jon Voss 
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l~ i'i l l j i ~ ;l LESBISK SEXLUST 
KARTLAGD 
E 

n ny amerikansk studie 
motsäger bilden av att les
biska intresserar sig för ro

mantik och kamratskap, snarare 
än heta sexuella lekar. 

8 000 lesbiska och kvinnliga 
bisexuella läsare av den ameri
kanska gaytidningen the Advoca
te, svarade under våren 1995 på 
en enkät om sitt sexlivet. Bland de 
mer uppseendeväckande resulta
ten återfinns kvinnliga pars rela
tionslängd. Medan 87% av kvin
norna lever i monogama förhållan
den, är det endast 14% vars för
hållanden hållt längre än tio år. 
Vid en jämförelse med bögar och 
bisexuella män, som 1994 svarade 
på samma fråga, var siffrorna 52% 
respektive 26%. Nästan dubbelt så 
många manliga par som kvinnliga 
lever i långa relationer. Å andra 
sidan svarar sju av tio kvinnor att 
de vill gifta sig med en kvinna om 
det skulle bli legalt i USA. 

Däremot är lesbiska mer nöj
da med sitt sexliv än bögarna. 25% 
av kvinnorna svarar att deras sex
liv är "mycket bra", mot 10% för 
männen. 

Av kvinnor som inte lever i 
fasta förhållanden svarar 7 4% att 
de vill ha sex oftare, motsvarande 
siffra for kvinnor i fasta forhållan
denär66%. 

Hälften av kvinnorna svarar 
att de forsta gången fått orgasm 
med en annan kvinna - vanligtvis 
en väninna - vid 21 års ålder. 7 av 
10 svarar att de simulerat orgasm, 
27% enbart med manliga part
ners, 16% enbart med kvinnliga 
partners och 27% med både män 
och kvinnor. 

Av de mer speciella sexuella 
lekarna är det 43% som haft sex 
med en dildo, 35% har haft sex där 
mat varit en del av akten, 26% har 
ägnat sig åt bondage och diciplin 
(mot 20% av männen). Trekant re
spektive fist fucking har 14% av 
de tillfrågade kvinnorna haft som 
del av sitt sexliv, medan endast 7% 
haft SIM sex och ännu färre, 4%, 
har ägnat sig åt kisslekar. 

Lesbiska och bisexuella är en
ligt undersökningen mer "promis
kuösa" än amerikanska kvinnor i 
allmänhet. Medan 8% av de ame
rikanska kvinnorna haft fler än 11 
manliga partners, är motsvarande 
siffra för lesbiska och bisexuella 
kvinnor 17%. 0,3% av kvinnor i 
allmänhet har haft 11 eller fler 
kvinnliga partners, medan 23 % 
av lesbiska och bisexuella kvinnor 
når upp i samma antal kvinnliga 
partners. 

9% av lesbiska i Advocate-un
dersökningen har tagit betalt for 
sexuella kontakter. För kvinnor i 
allmänhet är siffran endast 2%. 
Medan 12 av kvinnor i allmänhet 
tittat på porrfilmer de senaste 12 
månaderna är motsvarande siffra 
for lesbiska 54%. 

I en jämförelse mellan bögar 
och lesbiska visar det sig att hela 
44% av kvinnorna utsatts for sex
uella övergrepp före femton års ål
der. För bögarna är siffran än hö
gre: 48% svarar att de utsatts for 
sexuella övergrepp innan de fyllt 
femton år. 

U n dersökningen publicerades 
den 22 augusti 1995 i the Advoca
te. IJX 

Av Jon Voss 

Annie Sprinkel har via kurser och filmer påverkat lesbiskt sexliv. 
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la'~li~U!l VALET TILL 
EU- EN SEGER 

E U-valet är en seger för Sve
riges homosexuella. 
Det hävdar RFSL:s för

bundsordförande Håkan Anders
son. 

Förbundet gick innan valet ut 
med en enkät till kandidaterna, 
där man frågade om inställning 
till partnerskap och annan sam
levnadslagstiftning. De frågade 
även om synen på att ge arbets
uppehållstillstånd för förföljda ho
mosexuella i Europa. 

De tre partier som svarade po
sitivt på RFSL:s frågor var vän
sterpartiet, miljöpartiet, socialde
mokraterna och folkpartiet . 

- Att kds åkte ur och att mode
raterna inte gick framåt, kombine
rat med vänsterns och miljöparti
ets framgångar, innebär att forut
sättningarna för att via den sven
ska gruppen driva gayfrågor är de 
bästa tänkbara, säger Håkan An
dersson. 

~ 

·~ Inför valet hamnade kds i 
~ blåsväder kring homofrågor. 
~ Kds representant, direktorn 
·o på Erikshjälpen Roland N elssons 
;' uttalanden om att bögar inte bor

.__ _ __, ~ de kandidera vare sig till EU-par-

1 ~~[l] 1] ~ UTSTÄLLNINGEN SOM ~:~:~:~e~~~!~~~:r~;::~::iti-
va syn på homosexuell samlevnad 

INTE KOM UT UR GARDEROBEN varenskamfdrlandet,leddetill 
stora skriverier i kds-fästet Små

Utställningen O Mode på Stockholms kulturhus (~m 

håller på ända in i januari) är tveklöst en av de vackras

te utställningar som gjorts i det här landet. Ja, den hål· 

ler i ett internationellt perspektiv också. Det har knap

past gjorts något visuellt mer spännande sedan den le

gendariska modehäxan Diana Vreeland (tidigare Vogues 

chefredaktris) gjorde sina exposåer över olika mode

skapare på Metropolitan-museet i New York. 

Joel Berg, som tidgare var art director på amerikan· 

ska modetidningen Harper s Bazaar är den som hållit i 

den grafiska utformningen, även om professor Tom 

Hedqvist från Konstfack "faddrat" hela utställningen 

tillsammans med designskribenten Ingrid Sommar. Ett 

av de vackraste rummen· är det som mot ruff betong

vägg visar ett urval av tecknaren Mats Gustafsons mo

deillustrationer från 70-talet och framåt. 

Ur gaysynpunkt kan man invända att O Mode inte ger 

tillräcklig credit åt gaysamhällets roll i modet, i går och 

i dag. Utställningen har analytiska ambitioner, men har 

missat att peka på kopplingen mellan det gamla gla· 

mourmodet och den gamla fjollkulturen, liksom vår tids 

street fashion och dess koppling till den hårdare och 

mer fetischisliska samtida gaykulturen. Designern An· 

ders Nilsson har fått återskapa några typiska street sty

les, där "gay" finns med som en facett (en hip hop-vari· 

ant, ungefär som Anders Nilsson klär sig själv). Men det 

är verkligen en halvkväden visa. 

Sanningen är att minst hälften av alla namnkunniga 

designers är homosexuella, i dag likaväl som för femtio 

år sedan. Egentligen kan inte modets utveckling begri· 

pas, om man inte ser hur gaysamhället och gayvärldens 

ideal har förändrats. Fast det kan ju vara en ide till näs

ta modeutställning: Ooooooh Mode! IJX 

land. Det får Håkan Andersson att 
spekulera i valforlustens orsak: 

- Det kan inte uteslutas att de 
0,2 procent de tappade har ett 
samband med det otroligt dumma 
uttalande han fällde. 

Men RFSL ger sig inte i fråga 
om Robert Nelsson. 

- Vi kräver att så länge han 
får sitta kvar som direktor på Er
ikshjälpen och sprida sina fördo
mar mot homosexuella, bör SIDA 
inte ge pengar till dem. Vi uppma-
nar allmänheten att inte stödja 
Erikshjälpen. 

Ledningen förErikshjälpen 
har tagit avstånd från N elssons 
uttalanden, men det lugnar inte 
RFSL:s ordförande. 

-N elsson får sitta kvar som 
direktor och utnyttja sin position 
för att sprida fördomar om homo
sexuella. Det är ohållbart. 

Debatten kring N elssons utta
landen verkar dock ha gett till re· 
sultat att han fått flera personrös
ter i Jönköpings län. Enligt en un
dersökning utförd av Radio Jönkö· 
ping var det kring 20% av de som 
röstade på kds som kryssade för 
Nelsson. IJX 

Av Jon Voss 

16-25 
TJEJFORUM 
28 oktober 
Ring 7360219 

för anmälan och 
information. 

Ungdoms
verksamheten 
på RFSL. Hej! 



Vera (Fiona Spence), Doreen (Colette Mann) och Bea (Val Lehman) i den 
superkultiga serien Kvinnofängelset. 

ii!JGULDKORN FÖR FLATOR 
A

tt gå på klubbar och hänga 
på barer är i och för sig ro
ligt men nu när höstmör

kret faller på kan det kännas my-
sigt att krypa upp i soffan och slå 
på teven. Problemet är att det inte 
finns så där jättemånga homopro
gram på de svenska kanalerna. 

I England och USA finns det 
program som vänder sig direkt till 
bögar och lesbiska och det börjar 
kanske bli dags att vi får det här i 
Sverige också. Du kan själv agera 
om du är less på att se Thabo och 
Bella diskutera homosexualitet i 
Svart eller vitt: Skriv till Sveri
ges Television, TV 4 eller TV3 och 
förklara att du vill se ett homopro
gram i just deras kanal. Det görs 
program for invandrare, barn, 
kvinnor, börshaj ar, sportfantas
ter ... så ett homoprogram borde in
te vara en omöjlighet. Gör din röst 
hörd, och visa att vi finns! 

Till dess får vi njuta av de pro
gram som på olika sätt speglar ho
mokulturen. På TV3 kan man all
tid följa Melrose Place. I den se
rien kan man följa bögen Matts 
öden och äventyr. Han hade inte 
mycket till kärleksliv i början av 
serien men numer hettar det till 
lite då och då. Ett annat program 
som är värt att uppmärksamma 
på den kanalen är Ruby W ax på 
fredagar. Amerikanska R u by har 
tagit England med storm. Förut
om att hon gjort flera egna serier 
har hon bl a skrivit Helt Hyste
riskt som visades på Kanall för
ra hösten. I presstopp får vi reda 
på den glada nyheten att Helt 
hysteriskt kommer tillbaks! Sön
dag l oktober klockan 22.00 sänds 
forsta avsnittet i Kanal l. 

På TV4 finns ett och annat 
guldkorn. Det finns väl ingen 
transa som inte forstår och njuter 
av Sikta mot stjärnorna? I sam
ma glitter- och glamourklass finns 
också Models Inc på söndagar. 
Men på TV4 är det egentligen fia-

PROGRAM MED 
HOMOTYCKE 

KANALl 
Helt hysteriskt: sönd. 22.00 
TV3 
Ruby Wax; fred. 19.30 
Det ljuva livet l Alaska; sönd. 13.40 
MeJrose Place; Tlsd. 21.00 
TV4 
Slkta mot stjärnorna; fred. 20.00 
Kvlnnofängelset lördagar, tisdagar, 
torsdagar sist på kvällen 
Models lnc; sönd. 17.50 
Murphy Brown; månd. 23.35 
Arkiv X; torsd. 21.00 
FEMMAN 
Glamour; vardagar 17.30 
TV& 
Rlckl Lake söndag - torsd. 21.45 
Dockornas dal torsd. 18.40 
Z· TV 
Jag, Peter; fred. 21.00 
Terry&Jullan; fred. 22.00 

torna som får den bästa dealen. 
Murphy Brown må vara straight, 
men som förebild är hon svåröver
träffad. Det finns till och med rik
tiga flator på 4:an. Säg den natt
uggla som inte vid något tillfälle 
sett den australiensiska serien 
Kvinnofängelset. Serien där 
kvinnorna är starka och känslor
na är heta. När seriens första flata 
Frankie Doyle blev dödad i ett 
knivslagsmål körde Los Angeles 
Dykes on Bikes i sorgekortege 
till den sändande kanalens kontor 
för att lägga ned en krans - sen är 
det rätt kul att "tegelväggarna" i 
papp skakar när någon stänger en 
dörr 

På TV6 finns också serier som 
har klart homotycke. Eller vad 
sägs om Dockornas Dal baserad 
på den kitchiga boken Valley of 
the Dolls och Talkshowernas 
talkshow Ricki Lake där bögar och 
lesbiska rätt ofta är med och Ricki 
aldrig moraliserar. 

Svenskt drama med homo
tycke är det ont om men ryktet sä
ger att TVlOOOs The Real World 
Stockholm - från l oktober -
kommer att erbjuda ett och annat. 

Det är många som tycker att 
Z-TV är den kanal som oftast tar 
upp homokultur och homofrågor. 
Visst händer det men rena homo
program är det ont om, förutom de 
olika serierna med Julian Clary, 
den engelska komikern som sätter 
myror i huvudet på översättarna 
med sina genomgående anspel
ningar på homosex. 

Till sist måste vi utfärda en 
varning for programmen Tutti
frutti och Man o Man. Visst är 
det kul att se de gulliga pojkarna 
göra bort sig i Man o Man men när 
man samtidigt vet att de bland an
nat söker sina medverkande på 
Hus l känns det inte lika kul! Mili
tant betrosexualitet av värsta 
sort. IJX 

Av Markus Sterky 

Knesset onsd. 22.00 
The Avengers månd. 20.00 
Simpsons tlsd. 20.00 
TV1000 
The Real World Stockholm sönd. 
20.30 

HATLISTAN 
Man o man 
Tuttifrutti 

Har du synpunkter på TV-utbudet? 
Skriv då till kanalerna: 
• Programplaneringen , Kanall!TV2 
105 10 Stockholm. 08-14 23 00 
• Programavd, TV3, Box 210 52, 100 31 
Stockbolm. 08-610 33 00 
• Programinformationen, TV4 
115 79 Stockbolm. 08-644 44 00 

• TV6, Box 21159, 100 31 Stockbolm 
08-610 33 60 
• Programchefen, Z-TV, Box 6276 
102 34 Stockbolm. 08-457 78 00 

[[ITJ ATT ÄLSKA HENNE 

Att älska henne är den första svenska lesbiska relationsromanen. Eva Lej
onsommar, reklamare och Informatör, skriver om förhållandet mellan Marie 
och Anna. Efter fem år tillsammans ställs de Inför frågan om de kan bygga 
vidare på sin relation. Romanen tar upp allt från vilka som är hotade av den 
lesbiska kvinnan, till den eviga frågan: vad är kärlek? Att älska henne 
släpps den 10 oktober. Du hittar den hos Rosa Rummet l Stockholm, Göte
borg och Lund, eller hos Kvlnnobokhandeln Medusa l Stockholm. 1JX 

Nätverk har ju blivit populärt l Sve
rige. Och nu har bögar och flator In
om medla och reklam fått sitt eget 
nätverk. Ett 50-tal personer l bran
scherna har gått samman och bli
dat ett kontaktnät för att bland an
nat försöka höja nvån på den all-

männa debatten om bögar och fla
tor. Nätverket är till för professio
nella utövare Inom medla och re
klam och kan kontaktas via QX-re
daktlonen. 
Qx, Box 17218, 104 62 Stock
holm. 1JX 

o 

IWHb9~:1 
Den slovenska gayrörelsen höll i 
slutet av augusti en internationell 
konferens om homofrågor. En av 
slutsatserna från organisatörerna 
Roza Club, Club Magnus och den 
lesbiska gruppen LL, var att situ
ationen i Slovenien är bra rent 
lagligt. Däremot saknas en kraft
full homorörelse på grund av bris
tande traditioner. 

Brittiska försvarsdepartmen
tet ska internt undersöka forbudet 
för homosexuella i militären. Be
slutet kom efter ett uttalande från 
en domare i högsta domstolen om 
att de nuvarande reglerna "knap
past kan upprätthållas länge till". 
Fyra brittiska militärer har över
klagat att de tvingats sluta sina 
tjänster. En av dem, Graeme Gra
dy säger till Pink Paper att "un
dersökningen bör vara offentlig, 
inte intern". 

Det franska extremhögerpar
tiet Front National är försatt i 
chock. Jean Claude Poulet- Dacha
ry, 46, hittades mördad i början av 
september. Jean Claude hade före 
mordet setts på en gaybar i Tou
lon, där partiet höll konferens. 

Den par lamenatriska forsam
lingen inom OSSE (som förr hette 
Europeiska säkerhetskonferen
sen, ESK) uttalade vid ett möte i 
kanadensiska delstaten Ottawa 
att medlemsländerna skall stoppa 
diskriminering av homosexuella. I 
en uppräkning av grupper som 
skall "ges respekt och uppmärk
samhet i grundlag, övrig lagstift
ning och förvaltning" nämns sexu
ellläggning, vilket innebär homo
sexualitet. (Källa RFSL) IJX 
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På bilden Jens Östberg. i vår åter· 
kommer han med ny koreografi för 
Cullbergbaletten, värd att vänta 
på. 

l11:1lhi HÖSTTIPS 

Kort, kort om Stockholms 
dansforeställningar i höst. 
En verkligt intressant ko-

reograf Björn Elisson, har premiär 
på ett nytt verk på Moderna 
Dansteatern i november. Björn 
Elisson arbetar alltid med stor 
konstnärlig integritet och en fan
tastisk formåga att skapa stäm
ningar i sina koreografier. Moder
na Dansteatern är platsen också 
for höstens mest hippa danshän
delse, Vintersolståndet. Showca
se for det nya och intressant oeta
blerade inom den moderna dan
sen. 

I december börjar Operan 
igen efter sin renovering, inte fullt 
lika hippa men traditionella. Kon
tinentens stora familjeforeställ
ning, julplågan Nötknäpparen, 
sätts upp i svensk upplaga. Här 
baserad på Elsa Beskows Petter 
och Lottas Jul i koreografi av 
premiärdansaren Pär Isberg. Ett 
måste for er alla som gillar sagor 
och den där speciella balettroman
tiken. 

Kulturhuset presenterar ett 
Japanskt gästspel i oktober, Kyo
gen, en satirisk fysisk speltradi
tion med rötter i 1300-talet. Dan
sens Hus, Blå lådan, presenterar 
fyra olika program, forutom dans
filmerna i 35 mm. Marie Fahlin 
har premiär den 7 oktober med 
Våroffer, Hård och Dirge. Favo
riten från Vattenfestivalen Philip
pe Blanchard återko=er med ett 
nytt stycke den 28 oktober, Les 
Eveilles, om att gå upp på morgo
nen! Philippe delar kväll med Lars 
Max Bethke som baserar sitt 
stycke på texter av Milan Kunde
ra. Korda med koreografen Linda 
Fors man, 18 november, ny film och 
nytt dansverk for fyra dansare. 
Kenneth Kvarnström presenterar 
Finlandia live show, ett måste for 
er som vill se bra dans i december. 
QX återko=er !Wtilrecensioner 
och information. IJA. 

IJl:m lBOFESTIVAL 
I Åbo visas film under temat Per
vofestival den 19- 22 oktober. Fyra 
dagar med pervers film alltså. N å, 
begreppet pervers används i sam
manhanget mer som ett nyord for 
homosexuell eller Queer. Filmerna 
visas på Elokuvateatteri Domino 
och Åbo Svenska Teater. Mer in
formation via telefon 2338636. 
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i i #~l i~ ;l LIVSFONDEN 
Den av aids-aktivis

ten Bill Rubino star

tade stiftelsen The 

~ Life Foundation ar-
" "' ~ rangerade den tredje 
w 
~ 

~ september en gala· 
o 
§ föreställning av An· 

gels in America på 

Stockholms Stadste- Bill Rubino, Llll Lindfors och Bengt Westerberg 

ater. Det blev startskottet för höstens aktiviteter för 

att få in pengar till forskning kring hiv och aids. Den för

sta december genomförs ett projekt inför vilket 200 te

atrar i Sverige har kontaktats. Tanken är att alla landets 

teatrar och teatergrupper ska samla in pengar till stif· 

telsen The Life Foundation. 

l december arbetar man även med att låta en fotoba· 

serad utställning turnera runt i landet, där bilder på te

mat aids visas. 

The Life Foundation arbetar för att ge hiv-positiva 

och aids-sjuka stöd och för att motarbeta fördomar. In· 

samlade medel skall "fördelas dit de bäst behövs". Det 

inkluderar förutom informationsverksamhet även stöd 

till forskning, privata vårdalternativ och utbildning av 

vårdare och volontärer. 

l styrelsen för The Life Foundation sitter Michael 

Bengtsson, delägare i reklambyrån Rififi, Louise Bratt, 

som är informationsansvarig i stiftelsen, infektionslä

karen Sven Britton, producenten Therese B., före detta 

socialministern och folkpartiledaren Bengt Wester

berg, John Peter Nilsson, konstkritiker på Aftonbladet, 

artisten Lill Lindfors, Warner Musics VD Sanji Tandan 

och grundaren Bill Rubino. IJX 

"Stay with me" vill Erasure på sin 
nya singel, som inte är en omedel
bar hit, men säkert ändå klättra 
på listorna. Erasure, som aldrig 
gjort någon affär av att sångaren 
And y Bell är bög, har haft 21låtar 
på den viktiga engelska Top20 lis-

tan. "Stay with me" finns forstås i 
en massa olika specialmixar på 
två CD-singlar (med jättegulliga 
omslag). Nya albumet "Erasure" 
släpps i oktober. IJX. 

Av Karl Grogarn 

B i'j l l j i~ ;J DRAP 
ÄVEN l HD 
H 

ögsta domstolen slog den 
30 augusti fast att den 
19- årige nynazist som i ::; 

vintras mördade ishockeyspelaren ~ 
Peter Karlsson, skulle dömas for 
dråp till åtta års fängelse. 

Peter Karlsson mördades med 
64 knivhugg. Trots de många hug- e 
gen ändrade inte domarna i denna ~ 
högsta instans, tidigare bedöm-
ningar att se brottet som dråp 
istället for mord. 

Det domstolen hänvisar till i 
sitt beslut, är att om "brottet med 
hänsyn till omständigheter som 
foranlett gärningen eller eljest är 
att anse som minder grovt" kan 
man döma till dråp. 

De formildrande omständighe
terna är att 19-åringen varit alko
hol och amfetaminpåverkad och 
Peter Karlsson alkoholpåverkad. 
Dessutom ska Peter Karlsson ha 
fort 19- åringens huvud mot sitt 
skrev och uppmana honom att ha 
sex. Den uppgiften är vad mörda
ren hävdar som forklaring till att 
han högg 64 gånger. Några vittnen 
till detta finns dock inte. 

Domarna påpekar att det 
finns tveksamheter kring brotts
rubriceringen, men att man sam
mantaget ändå bedömer brottet 
som dråp. 

Tvåjustitieråd i högsta dom
stolen håller dock inte med majo
riteten. De menar att den provo
kation den 19- årige nynazisten · 
sagt sig ha varit utsatt for inte 
"kan anses varit av allvarligare 
slag". 

De två justitieråden ville skär
pa straffet och få 19- åringen 
dömd for mord. 

- Domen strider mot det all
männa rättsmedvetandet, säger 
RFSLs ordforande Håkan Anders
son till QX. Det är for vanliga ho
mosexuella obegripligt hur man 
kan mörda en person med 64 kniv
hugg, vara organiserad nazist och 
inte bli dömd for mord. 

-Man kan fråga sig om lag
stiftningen är utformad på rätt 
sätt, frågar han och berättar att 
RFSL med hjälp av juridisk exper
tis går igenom domen for att få un
derlag till att agera politiskt. 

RFSL ska i början av oktober 
träffa polischefen Björn Eriksson 
for att diskutera våldet mot homo
sexuella. Man tar då bland annat 
upp utbildningen på polishögsko
lan kring homosexualitet. 

- Vi kräver att SÄPO special
granskar nynazister, säger An
dersson. Det är en liten väldefinie
rad grupp som står for det grova 
våldet. Den gruppen måste punkt
markeras for att kunna garantera 
vår säkerhet. 

-Björn Eriksson måsteinfor 
poliskåren markera att det är oac
ceptabelt med en negativ inställ
ning till homosexuella inom polis
kåren. 

Håkan Andersson berättar 
hur han efter att ha blivit jagad av 
nynazistiska skinheads i Gamla 
Stan uppmanades av polisen att 
inte besöka det området igen. 

-Vi som är hotade skall alltså 
hålla oss undan från dem som ho
tar oss, tolkar Andersson polisens 
besked. 

-Vi ko=er uppmana våra 
medle=ar att polisanmäla över
grepp, samt berätta for RFSL så 
att vi kan fora statistik över hur 
utbrett våldet är. 

RFSL ska även ta upp Gaymo
deraternas ide om att starta en 
gay brottsofferjour. IJX. 

Av Jon Voss 

Peter, Glovanna och Leif = Polaris 

18llt11 :tPOLARIS 

E 
n ny singel med Polaris 
släpps den 9 oktober. Uppfol
jaren till so=arhiten "The 
Final day" heter ''We are lea

ving'' och är ett stycke popmusik i 
samma bombastiska anda. Mitt 
bland alla dansrytmer och techno
ljud hörs tydliga influenser från 
operans värld. Det låter som om 
producenten Libido proppat studi
on full med Don-kosacker på vali
um och en sisådär 140 manna 
symfoniorkester. Maffigt värre. 
Som extra bonus får vi höra mer 
av Giovannas fagra röst än vi är 
vana vid. 

Polaris producent Libido kom
mer från Malmö där gruppen ny
ligen gjorde en stor succe då de 
uppträdde på Indigo. Ni som ännu 
inte har sett Polaris får tillfälle se
nare i höst då de uppträder i bland 
annat Uppsala, Södertälje, Stock
holm och Oslo. Polaris show är 
alltid en multimedial upplevelse 
full av dramatik och överrask
ningar. 

Så småningom ko=er ett 
helt album med Polaris lättnynna
de och svulstiga poplåtar, men in
nan dess släpps formodligen ännu 
en singel. Förmodligen i form av 
någon av gruppens lugnare låtar 
for att visa att de kan mer än att 
"bara" göra bra dansmusik. IJX 

PärJonasson 

IIi'~ :1 ~U :l KURS l AIDS 
Hospicehemmet Maria Regina 
startade volontärkurser i septem
ber. Föreståndaren Sigbjf/lrn Ei
kanger berättar att målet for ut
bildningen är ett aktivt deltagan
de. 

- Men det är inget krav att 
man efter kursen skall arbeta på 
Maria Regina, säger han. Alla som 
går kursen tar med sig informatio
nen och sina kunskaper till sin 
egen vardag. 

MariaRegina drivs av Katol
ska kyrkan i Sverige och välkom
nar människor i slutet av livet. 
Många människor med aids har 
Maria Regina som en extra 
bostad. Eikanger berättar att det 
inte är fullbelagt på he=et. Han 
tror att en orsak är landstingens 
bristande ekonomi. 

- Folk dör på sjukhusen, istäl
let for att ha det bra hos oss den 
sista tiden, säger han. 

I kursen som pågår fram till 
och med i vår deltar människor 
från olika samhällsskikt och med 
olika livssyn. 

- Det är många med från kyr
kan vilket är mycket värdefullt, 
säger Eikanger. 

Vill du veta mer om Maria Re
ginas verksamhet, kontakta Sig
bj(llrn Eikanger på telefon 08-
7160071. IJX. 

lli'i: 131 ~;l MULLSJÖ 
Den kristna gaygruppen EKHO 
uppvaktade den 4 september kom
munen i Mullsjö for att kommu
nen ska få en partnerskapsforrät
tare. IJX. 



-------------- ~--- --

Little Shop of Horrors, en tung gay
klassiker l nivå med Rocky Horror 
Plcture Show. Hemska monster och 
glada ungdomar tramsar hysteriskt. 
Uppsättningen på China Teatern l 
Stockholm håller måttet mer än 
väl. Lars Åke Wllhelmsson, vanli
gen synlig som Babsan dyker upp l 
både herr- och damkollektlon. Litt
le Shop of Horror bör ingå l varje 
stockholmsturists program. IJX 

IIi'': l* j~ ;J NAZIOFFER 
HEDRADES l LONDON 

l 
början av september hölls en 
minneskonferens i London for 
homosexuella offer under an

dra världskriget. Geoffrey Wir
schubsky, från den svenska gayju
diska gruppen Galej , var med på 
konferensen for att leda ett semi
narium om homosexuella barn till 
överlevande; "den andra genera
tionen". 

- Det blev en mycket känslo
mässig workshop, berättar Wir
schubsky for QX. 

Geoffrey är själv son tilljudis
ka överlevare från koncentrations
lägren. Han berättar for QX om 
den gemensamma upplevelsen av 
att vilja överbeskydda sina foräl
drar och att inte göra dem ledsna. 

- Kan du då tänka dig svårig
heterna att i det läget utveckla en 
positiv gayidentitet, säger Geoff
rey Wirschubsky. 

En av de viktigaste uppgifter
na for konferensen, den forsta i 
sitt slag, var forutom uppmärk
samheten kring homosexuellas si
tuation i tredje riket, även att un
derstryka vikten av att hedra min
net av offren. Konferensen öppna
des av skådespelaren sir Ian 
McKellen och organiserades av 
den internationella gay/lesbiska 
organisationen for judiska grup
per WCGLIO och den brittiska 
gaylobbygruppen Stonewall. 

Geoffrey Wirschubsky säger 
till QX att han tycker det är hög 
tid att homosexuella barn till 
överlevande från koncentrations
lägren uppmärksammas även i 
Sverige. 

På Kulturhuset i Stockholm 
pågår just nu en utställning med 
bilder som barn och vuxna målade 
under tiden i koncentrationslägret 
Theresienstadt. I samband med 
utställningen har andra genera
tionens situation uppmärksam
mats. 

- Men varken i den diskussio
nen, eller i internationelllittera
tur om den andra generationens 
situation har homosexuellas speci
ella situation tagits upp. 

Denjudiska organisationen 
Galej kan nås via adress: RFSL, 
Box 350, 10123 Stockholm. IJX 

Av Jon Voss 

Army of Lovers 

har skapat nya ru

briker genom att 

La Camilla åter

vänt och ersatt de 

la Cour. Glömt är 

gammalt groll och 

nu ger man ut 

samlingsplatta. 

Kärleken flödar 

mellan de tidigare 

bittra fienderna. 

Förutom gamla hits släpptes nyligen Give my Life där 

Jean Pierre bär på gummidäck å la Herb Ritts. Låten 

släpptes i fyra mixar där Radio Edit känns mest Army 

och Temple to Down Mix mest Sound Factory (trots att 

de även har en Sound factory mix). IJX 

Andrepristagaren från International Mr. Leathertävllngen 1995 l Chicago, 
Peter Schoonheim (till vänster) och Internatio
nal Mr. Leather 1993 Henri ten Have arbetar för 
högtryck med att få stil och klass på årets Mr. 
Leather tävling l Amsterdam. Tävlingen hålls 
samtidigt som den europeiska samarbetsorgani
sationen ECMC har möte den 3-6 november. 
Förutom möte och mistertävling blir det ett gi
gantiskt läderparty och hålligång på Amster
dams barer och klubbar. Från Sverige ställer 
Sigbj~trn Eikanger (bilden Intill) upp l tävlingen, 
representerande SLM-Stockholm. Tidningen QX 
chefredaktör Jon Voss är med vid tävlingarna 
som en av de sex domarna. IJX 

SKÄMS PER LUNDBERGH! 

Il L ........ < 

Parisavdelningen av aids-grup
penAct Up protesterade mot 
svensk lagstiftning kring hiv och 
aids den 17 augusti. Svenska am
bassaden ockuperades med fredli
ga metoder. Dessutom bedrivs en 
vykortskampanj. Via vykort pro
testerar man hos socialminister 
Ingela Thalen och direkt till 
Stockholms smittskyddsläkare 
Per Lundbergh. Skäms Sverige! 

13lll :~:J BJÖRNKRAM 

V
iking Bears som samlar 
män som ser ut som, eller 
känner sig som, björnar 

bildades nyligen i Stockholm. Med 
"björn" menas storvuxna, håriga 
och skäggiga män, eller andra as
pekt av att vara "björn" - de inre 
kvaliteerna räknas främst! 

- Vi var ganska många som ef
ter att ha kommit i kontakt med 
liknande klubbar utomlands, ville 
starta i Stockholm, berättar Jan 
Lövbom for QX. 

Efter en annons i Reporter i 
början av sommaren fick gruppen 
ett enormt gensvar. Idag är ca 50 
personer med i Viking Bears. 

Info får du via Jan Lövbom, 
Industrigatan 6, 112 46 Stock
holm. Eller per Internet twin.be
ars@tgt.ct.se. 1JX 

Utkommer i 
oktober på 
Anamma 

'' I protest mot den påbjudn 
tystnaden, som skiljde det jag 
upplevt från det jag förmoda
des uppleva, bestämde jag mig 

för att börja skriva ... ' ' 

Att älska henne 
av EVA LEJONSOMMAR 

Prenumerera på Qx 
Skriv till Qx, Box 17 218, 104 62 Stockholm 

12 nummer kostar 180 kronor 
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RuPaul Andre Charles föddes i den djupa amerikanska södern av en frispråkig mam

ma: "You pussy-mouthed motherfucker" brukade hon kalla RuPaul och hans tre sys

trar. Bakom den tuffa och bitchiga attityden klappade dock ett gott hjärta - det anser 

i alla fall den i november trettiofemårige RuPaul: "Supermodel", superdruga och en 

dragartist som valt att vara god och vänlig, inte en bitch. 

l sin självbiografi som kom ut i somras på ett Disneyägt förlag (!), berättar RuPaul 

- han döptes faktiskt till RuPaul - om sin uppväxt, vägen till dragandet och hur han 

till slut nådde stor framgång med sin låt "Supermodel" (1992). En låt som sändes på 

MTV och gjorde den fräknige och rödhårige illbattingen till en förebild för ungdomar 

världen över. 

Självbiografin heter "Lettin it all hang out" och är skriven med humor och en del 

självdistans. RuPaul konstaterar att när han nu allt mer klär sig i manskläder gör det 

honom inte mindre till en dragartist: "Precis som jag har utforskat olika kvinnliga sti· 

lar - svart fnask, könsrollsanarkist och supermodell - prövar jag nu olika manliga 

dragutseenden - J. Crew preppy, sexig hemmapojke och en exekutiv verklighet." 

Visst är manliga stilar lika mycket drag som kvinnliga! 

På den ständiga frågan om hur man ska könsbenämna RuPaul svarar han: "You can 

call med "he", you can call me "she", you can call me "Regis and Kathie Lee". Just as 

Iong as you call me." Du hittar självbiografin i välsorterade bokaffärer. IJX 
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U1lltil:~ BJORK INSPIRERAR K.D. 
- Inställningen till det här albu
met är var helt annorlunda än in
for det jag tidigare gjort ... mer am
bient och långvarigt. Jag rörde 
mig från sångernas yttre och arbe
tade mig inåt tills jag nådde cen
trum, där ord och musik blev 
mycket raka och direkta. 

Så säger k. d. lang om sitt nya 
album All You Can E at. 

-Jag vill göra något mer än 

[[]]J ANNE HOLT 
Anne Holt ger den lesbiska polisen 
ett ansikte! I hennes andra bok, 
Saliga äro de som törsta, är den 
lesbiska polisen Hanne Wilhelm
sen på j akt efter en person som 
misshandlar kvinnor. Hennes for
sta roman Blind Gudinna, även 
det en kriminalare, sålde i 50 000 
exemplar i hemlandet Norge. 
Och Anne har kunskaper for att 
skriva kriminalromaner. Idag 37 
år har hon redan hunnit med att 
vara både polis och nyhetsjoruna
list. Förutom forfattarskapet har 
hon numer även en egen advokat
byrå i Oslo. 
Översättningen av Anne Holts ro
man är gjord av namnkunniga 
Maj Sjöwall. IJX 

bara pop, säger k. d. trots hennes 
framgångar med albumet Ingen
ue. Jag har medvetet rört mig bort 
från det albumet. 

- Jag har lyssnat mycket på 
popgrupper som Elastica, Blur, 
Radiohead och Oasis, liksom på PJ 
Harv e y och Björk och jag tycker 
om mycket av det de gör. IJX. 

[ill]]GRUNDBOK 
Med sin bok Öppenhetens betydel
se, cementerar journalisten och 
forfattaren Dodo Parikas sin roll 
som en tecknare av vår tids gay
värld. Boken är en slags uppdate
ring av hans bok från början av 
80- talet "Frigörelse". 

Öppenhetens betydelse, låter 
en bred grupp människor inom 
gaysamhället berätta om hur de 
vill forma sina liv. Detta varvas 
med fakta såväl från historien 
som från vår tids gaysamhälle. 

Boken kommer med all säker
het att användas i utbildning som 
en grundkurs i homosexualitet. 

Men den är minst lika nyttig 
att läsas av homosexuella själva. 
Antalet böcker som tar våra olika 
erfarenheter på allvar är allt for 
få. Bok fyller ett tomrum. IJX. 

Du vill förmedla känslan! 
Vi binder den i blommor! 

Vi gör buketter för alla tillfällen. 

Och du . . . vi tar inget extra för trollbiinding<eJlol 

~ S7rt'1fS u~ re 
Tobaksblomman, Munkbrogatan 9, 111 27 Stockholm 

Tel: 08-205488, fax 08-101886, Mats 

Blomsterdekoratörerna Krister , Matte, 08/205488. 



DilllJONAS GARDELL 
I Frestelsernas berg beskriver Jo
nas Gardell den åldrande Maria, 
som år efter år sitter i sin trånga 
lilla lägenhet med sina ouppacka
de lådor och krossade drömmar, 
och sonen Johan som lever sitt liv 
som smygbög i Stockholm. Runt 
dem framträder drömmarna om 
det liv som skulle ha varit och bil
derna av fadern som svek. Men 
också av förlåtelse - nåd i biblisk 
bemärkelse - och av att finna sig 
själv. Den är gripande när den ger 
oss en smärtsam titt på bögstritan 
Klara Norra. 
(Den som inte villläsa själv kan 
höra valda delar läsas upp under 
den turne Jonas Gardell gör över 
landet i Riksteaterns regi). 
Jonas Gardell: Frestelsernas 
berg. Norstedts 1995. IJX 

Av Dodo Parikas 

lullbj[~:11 CARLSOHN 
l SPINDELMUSICAL 

Att Manuel Puigs bok Spin
delkvinnans Kyss satts 
upp som teater och spelats 

in som film, är helt i sin ordning. 
Berättelsen om fängelset där en 
politisk och en homosexuell fånge 
möts och utvecklas tillsammans, 
är gripande och stark. På Östgö
tateatern prövar man att sätta 
upp musikalversionen av Johan 
Kander, Fred Ebb och Terence 
McNally. Även om det är skönt att 
se en homoföreställning som inte 
handlar om aids, kan man möjli
gen anse det lätt groteskt att göra 
musikal av denna berättelse för
lagd till ett grymt fängelse. 

Som helhet är föreställningen 
mycket bra. Richard Carlsohn 
sjunger vackert och övertygar i 
rollen som fjollan Molina. Hans 
motspelare Henrik Cevert i rollen 
som den politiske fången Valentin, 
utstrålar sexualitet. Men när man 
äntligen kommer fram till knullet 
saknas dock den erotiska ladd
ning, som finns i den glödande kå
ta man-mot-man kyssen i Tre 
långa kvinnor på Dramaten. 

Medan Örjans Säll scenografi 
är suverän, blir hans kostymer 
förfärliga. Tack och lov lossnade 
en del av Beatrice Järås (Aurora) 
fjädrar under musikalens gång! 
Det är dansarna och dess koreo
grafi som håller upp föreställning
en då de två männens samvaro 
allt för mycket ger en känsla av 
scoutläger. 1JX 

Av Louis Sparre 
Spindelkvinnans Kyss spelas 
på Östgötateatern. 
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E 
n av de största konferenser som någonsin hållits i FN:s re
gi är till ända. Nu återstår handling. Exempelvis måste 
Sverige se till att Pekingdokumentet omsätts i praktiken 

gällande våld mot kvinnor i världens mest j äroställda land. 
Efter två veckor lämnade delegaterna från drygt 180 länder 

Peking med en tjock handlingsplan, där regeringarna åtar sig 
mycket konkretare än i tidigare FN-dokument, att förbättra 
kvinnors villkor. 

Många framsteg uppnåddes, enligt de flesta, inom flera om
råden; allt från diskriminering och sexistiska skolböcker till 
kvinnors inflytande på ekonomi och politik. Men våra egna 
kroppar verkar vara ett evigt ämne för kontroverser. sexualitet 
skapade än en gång heta segslitna debatter. 

För första gången i ett liknande sammanhang nämns visser
ligen att kvinnan nu har rätt att kontrollera sin sexualitet. Men 
i handlingsplanen vägdes orden på guldvåg och ingen kan väl 
påstå att man nådde ända fram - till att fastslå förbud mot dis
kriminering av kvinnor på grund av sexuell läggning. Vissa län
der, däribland Sudan, kunde inte ens acceptera att ordet sexua
litet nämndes. 

Mer konkret: kvinnan ska ha rätt att bestämma vem hon 
vill skaffa barn med - så länge partnern är en man, vill säga -
och dessutom fatta egna beslut om preventivmedel och kräva 
sexualundervisning. 

Ett positivt inslag under konferensen stod Sveriges vice 
statsminister Mona Sahlin för. I sitt tal till den officiella konfe
rensen berörde hon som första regeringsföreträdare lesbiska. 
Hon sa att vi måste rikta särskild uppmärksamhet på de kvinor 
som utsätts för dubbel diskriminering, bland annat handikappa
de, flyktingar och lesbiska. 

RFSLs representanter, Cecilia Berggren och Eva Ogenborg 
hade ett särskilt möte med Mona Sahlin strax före hennes tal. 

Enligt de flesta bedömare hade resultatet blivit ännu snåla
re om det inte varit för frivilligorganisationerna på alternativ
mötet i Huairou. Där befann sig många lesbiska kvinnor, bland 
annat i ett mycket välbesökt tält där homosexuellas rättigheter 
diskuterades i seminarier. 

Svenska såväl som internationella massmedier rapportera
de i sammanhanget om förföljelser av radikala och lesbiska 
grupper. 

"Helt fel vinkling, en rejäl tidningsanka" anser Susanne Re
ich som är lärare på journalisthögskolan i Göteborg. 

-Jag blev oerhört förvånad över massmediernas bild när jag 
kom hem. Tvärtom möttes vi hela tiden av vänliga och tillmötes
gående människor, även av kinesiska polisen. Vi var glada, knöt 
en massa kontakter och upplevde solidaritet. Men sådant är inte 
lätt för medierna att rapportera hem om. Därav felvinklingar
na ... 

Reich fick i Kina se många och klara exempel på massmedi
as konfliktsökande utgångsläge och hur meningsskiljaktigheter 
mellan olika grupper förstorades, även med hjälp av journalis
ters ingripanden. 

Hon nämner en demonstration som skulle genomföras utan 
ord av en kvinnogrupp. 

- Ett par mer militanta kvinnor bröt sig ur tåget och tyst
naden. Genast var CNN-fotograferna där med plakat som "elda
de på", uppmanade till action och bråk med poliserna. 

Medierna borde i stället ha ansträngt sig för att upptäcka 
förföljelserna inom grupperna. 

-Till exempel blev både jordanska och irakiska kvinnor ut
satta för spionage från konservativa/muslimska män, dåligt 
maskerade i nunnekläder, där för att kontrollera sina länders 
kvinnokämpar, påpekar Reich. IJX 

HEDMAN-PIHL 

l i i'~: l* l~ ;J SAMVERKAN 
Den danske justitieministern har i ett brev till den danska 
gayorgansiationen LBL meddelat att de tre skandinaviska län
derna kommer att erkänna varandras partnerskap. Belsutet 
kommer efter diskussioner mellan regeringstjänstemän i de 
skandinaviska länderna. Sverige erkänner redan norska och 
danska partnerskap, däremot har Danmark ännu inte erkänt 
Sveriges eller N arges lagar på området. 

RESOR 
Benelux, egen agent, 

Miami Beach, 
bra gayhotell 

Ring 08-7613647 

Du kan prenumerera på Qx 
12 nummer kostar 180 kronor 

Skriv till: 
Qx, Box 17 218 

l 04 62 Stockholm 

Q.) o 

marie fahlin 

7, 9,10 oktober 

beställ hela 
programmet: 

08-7960081 
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i i #1l i~ :IÄNGLARNA FALLER 
FEL Pl STADSTEATERN 

A
ngels in America har haft 
premiär i Stockholm. För
väntningarna inför den 

Pulitzer- och Tonybelönade pjäsen 
var stora. Den är en berättelse om 
vår tid, om den amerikanska 
drömmen, vad aids inneburit för 
den amerikanska kulturen och 
hur sjukdomen förenat alla slags 
homosexuella till en betydande po
litisk faktor. Det är en mångfaset
terad pjäs. 

Men Richard Gfulthers upp

utan det hela liknar en antisemi
tisk parodi. 

Det börjar således illa och det 
fortsätter dessvärre likadant. 
Knappt någon av skådespelarna 
bär i sina roller. Den burduse och 
maktgalne Roy M. Cohn blir i 
Gfulthers regi en patetiskt efter
tänksam och filosofisk man, något 
han aldrig var. Cohn finns i denna 
pjäs, inte som individ, utan som en 
representant för kyrkan, staten, 
militären och alla andra klassiskt 

sättning i Stock
holm är en stor Det vi får oss till 

homosexu
ella syssel
sättningar. 
I detta 
finns ing
entingsom 
är pate
tiskt. Cohn 
ser sigsom 
en hetero
sexuell 

besvikelse. Det 
är lika illavars
lande som häp
nadsväckande 
att den hyllas 
av en i stort sett 
enig kritikerkår, 
som trots deras 
goda vilja, likt 
Gfulther har fel
tolkat såväl pjä-

livs är en förenklad 
och fördomsfull 
framställning av ett 
existentiellt och 
socialt fenomen. 

sens innehåll och följaktligen ock
så rollkaraktärer. En livsbejakan
de pjäs, gestaltad i en hivsmittad 
gaykul tur, har här blivit till en 
tramsig sentimentalisering av ho
mosexuella mäns öde. 

Pjäsens öppningsscen är en ju
disk begravning, vid vilken Rabbi 
!sidor Chemelwitz talar om de öst
europeiskajudarnas färd över ha
vet till USA: från det gamla landet 
till den nya världen. Han talar 
om dem som skapat det moderna 
Amerika och förbereder oss för det 
nya millenium som kommer. I 
Gfulthers uppsättning får vi en 
discodansande parodi på en rab
bin. Man uppfattar inte texten 

mansom 
liggermed 

män, eftersom han har makt och 
makt per definition är heterosexu
ell. Män har styrka makt och in
flytande till och med över liv och 
död. Själv jude, drev han igenom 
dödsdomen för spioneri mot de ju
diska makarna Rosenberg. Detta 
förakt, denna rnaehoattityd och 
självhävdelse måste göras tydlig 
om man skall förstå hans vägran 
att acceptera aidsbeskedet som 
något annat än levercancer. En 
man som Cohn skulle heller al
drig, som i uppsättningen, ha en 
kvinnlig läkare. Denna fadäs är 
ett tecken på hur dåligt Gfulther 
gjort sin hemläxa. 

Den aidssjuke Prior Walter är 

lull bi [~!1 l SOUND OF MUSIC 

l 
början av september hade Göta 
Lejon premiär för homofavori
ten Sound of music. Det har 

raskt blivit en publik- och kriti
ker-succe. Höstsäsongens biljetter 
är redan utsålda och vårbiljetter
na har en rykande åtgång. 

Detta är inte det minsta förvå
nande. Carola och Tommy Körberg 
framför sångerna otroligt bra, 
uppbackade av en minst lika bra 
ensemble och en nitton man stor 

orkester. Med hjälp av diverse tek
nik, däribland en radiostyrd säng, 
glömmer man lätt att man är på 
teater. Att Carola kunde sjunga 
vet de flesta men att hon också är 
en bra skådespelerska är nog inte 
lika känt. Från det att hon skuttar 
ut på scenen som trallande nunna 
tills dess att hon flyr med en kär
leksfull make, nej inte Runar den 
här gången, trollbinder hon publi
ken. Hon är Sound of Music. 

i originalet lekfull och livsbeja
kande, men framstår här som 
stillsam och introvert. Kontrasten 
mellan den dödliga sjukdomen och 
hans bitska insiktsfulla humor 
skall återspegla en utsatt grupps 
sätt att förhålla sig till den ound
vikliga undergången, till förstörel
se och sammanbrott. 

På stadsteatern blir Prior den 
heterosexuella nidbilden av den 
tragiske bögen. 

Pjäsen handlar inte om att dö 
av aids! Den handlar om att leva 
med aids. 

Det är överhuvudtaget ingen 
pjäs där människor letar efter si
na känslor, även om man på stad
steatern låter personerna lalla 
omkring och försöka känna det de 
inte känner och försöka förstå det 
de inte förstår. 

Den dolt homosexuelle Joseph 
Pitt är den rollfigur som fungerar 
bäst i stadsteaterns uppsättning, 
men personerna omkring honom 
försvagar insatsen. Hans mormon
ska mor skall vara en krävande 
och asketisk kvinna. Här blir hon 
en snäll och vimsig svensk mam
ma. Hans mormonska frus läng
tan efter mänsklig närhet blir här 
till enbart sexuell lust. 

Den här uppsättningen är allt 
för opersonlig och dramat har för
lorat sin symboliska överbyggnad. 
Var finns till exempel ängeln: 
Jacobs ängel, dödens ängel? Vad 
hände med den brinnande boken: 
trons och livets hetta och förintel
se? 

Dessa avgörande symboler to
nas ned, trots att Kushner är 
mycket klar i sina anvisningar: 
ängeln och den brinnande boken 
skall ges stor effekt, synlighet och 
volym. Inför s tadsteaterns rädd
hågade änglavingar och stilla 
eldslåga har publiken svårt att 
förstå Priors replik att "döden är 
som en Spielbergfilm". 

Stockholms stadsteater skall 
ha kapacitet att sätta upp en av 
vår tids mest hyllade samtidspjä
ser. Men det har man tyvärr inte 
förmått. Richard Gfulther har va
rit avant garde med Genet och 
Fassbinder, men med Kushner blir 
han gammaldags och begränsad. 
Det vi får oss tilllivs är en förenk
lad och fördomsfull framställning 
av ett existentiellt och socialt fe
nomen. 

Uppsättningen av Angels in 
America är en skymfmot såväl 
pjäsen som publiken. Det bästa 
vore om pjäsen lades ner och man :; 
började om från början. IJX ~ 

:t: 

Av Alejandro Madero o 

Efter föreställningen är det 
många i garderobskön som nyn
nar på en melodislinga om Edel
weiss och kiosken säljer försigne
rade bilder på Carola. Väntar bara 
på att svenska resebyråer om ett 
par månader rapporterar om ökad 
försäljning av semesterresor till 
alperna. 

Gå och se. IJX 
AvC.B. 

:t: 
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Välj årets badpojke uppmanade 
Qx sina läsare innan uppehållet 
efter konkursen i somras. 
8 killar ställde upp i tävlingen 
så här blev resultatet: 
På första plats kom Joacim Gräns 
(bilden ovan) 
Tvåa blev Magnus Dahlvik 
Trea Jimmy Sonnehof 
På delad fjärde plats kom Lars 
Kagovere, Peter Wirde, Mats Da
nell, Jonas Aldgård och Robert 
LindqvJIX 

Skyndar du dig kanske du hinner 
åka lite innan kylan slår till. Piag
gio Typhoon heter en ny stark mo
pedscooter. Perfekt att ta sig till 
nattklubbarna med (naturligtvis 
utan en endaste promille i krop
pen). Nu när GO-talet är så hot 
och Fred Perry-tröjor så populära, 
bör denna vespaliknande produkt 
passa perfekt i konceptet. Färg: 
knallgul. Hipfaktor: hög. Kostnad: 
dyr. IJX 

Llli11LtPl FRANSKA 

Om man inte visste bättre, skulle 
man kunna tro det värsta! Jan 
Hammarlund sjunger franskt mitt 
i dessa bojkottider. Men det är 
knappast till stöd för kärnbomber 
Jan spelat in dessa vackra visor. 

De fina recensionerna för plat
tan "Tvärs över går'n" är han väl 
förtjänt. Hammarlund värmer 
med sina franska chansoner. IJX 



S
venska 
staten är 
aggressivt 

heter<Jsex:uell~. Så 
~jag till en h<lipo
politiskt aktiv bög
fdr ett par år se-

. bara 

gen fundera på andra. Då · man 
borde vara tacksam att man inte är längre. Visst, 
är att det offentliga har tagit en fdr st(lr del av pt1dgeten ochJ{Illcdet och 
livet. Men kritiken ligger faktiskt m§Cket djupare än 'Så. 

Det handlar om en genuin och humanistisk respekt fdr olika livssti
lar, olika val som människor gör i livet. Denna respekt avspeglas i sta· § 

tens behandling av olika grupper. Staten (folkmajoriteten) har inte 
mycket till övers fc}r homose~ella som inte beter sig som den "normala" ' 
barnfamiljen. Jag tycker det är uppenbart att staten inte gillar mig. För 
mig framstår den som aggressivt heterosexuell. 

Oskar Swart:l, kulturdebattör & Internetentreprenör 

l 

ung 
gay 

Ring B H U S-linjen • 020-78 33 66 
Kompistelefon för stöd och information 

till unga homosexuella tjejer och killar. 

Öppet måndag-torsdag 19-22. 

MED STOD AV RFSL & LANDSTINGET FOREBYGGER AIDS l STOCKHOLM 

LET'S TALK ABOUT SEX! 
Kärlek, sex och hiv 

Weekendkurs 27-29 oktober 1995 
för hivpositiva homo- och bisexuella män 

Sex är för det mesta skönt och befriande. Som hivpositiv kan det ibland vara 
svårt att förena sexualitet med det faktum att man är hivbärare. 

Hur gör du för att befria och bejaka din sexualitet? 

Under en weekend 27-29 oktober samlas hivpositiva män som har sex med 
män för att samtala och diskutera kring temat "Kärlek, sex och hiv". Vi 

hoppas få igång samtal och praktiska övningar kring svårigheter vi möter 
men framför allt de möjligehter vi har. Du får också lära dig en del grunder 

om avslappnande och erotiserande massage ... 

Kursledare kommer att vara Lars Vestergaard från Berliner Aidshilfe, Robert 
Lardner från Chicago Mercy Hospital, Walter Heidkampf RFSLs hivkansli i 

Stockholm och Niklas Eriksson, RFSL-Rådgivningen i Malmö. 

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. Anmälningsavgiften 200:- är 
bindande och inkluderar resa, kost och logi. 

Har du frågor kan du ringa till Walter Heidkampf på RFSL:s hivkansli 
(08-7360211), Pär Råling på RFSL- Rådgivningen i Stockholm (08-736 02 

19) eller Niklas Eriksson på RFSL- Rådgivningen i Malmö (040- 611 99 50). 

Anmälan görs senast 16 oktober till: ~·· • •··· 0 
. [1 

Niklas Eriksson på RFSL- Rådgivningen i Malmö, . .• · OOIVNINGEN 

Drottninggatan 36,211 41 Malmö. Tel: 040- 611 99 50. 
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JEAN-PIERRE 
DELAR MED SIG 

och sina kvinnliga och manliga sidor. Ett tag över
vägde han ett könsbyte. 

- Men jag skulle vara tvungen att avstå från ar
tisteriet i minst fem år, säger Jean-Pierre. Det är så 
mycket man ska genomgå. Visserligen tror jag inte 
att den psykiska biten hade varit något problem får 
den tycker jag redan är avklarad. Det är nog mycket 
därfår jag inte anser mig behöva göra något könsby
te. Jag vet vad som rör sig inom mig. Och det är det 
viktigaste, att jag förstår. Sedan att det hänger en 
snopp utanför, det är okej. Så är det bara. 

Det är svårt att intervjua Jean-Pierre Barda. Inte för att han 
inte säger något. Tvärtom. Han pratar oavbrutet. 

Han har bestämda åsikter om saker och ting. Han är 
lugn och sansad och berättar att han inte har ett 
dugg över får Greenpeace och att han till exempel in
te fårstår sig på svenskarna, som bojkottar franska 
ostar och viner i protest mot Jacques Chiracs kärn
vapenprovsprängningar, men som struntar i att rös
ta till EU. Text Anders Öhrman Foto: Peter Knutson 

fter fyra timmar i baren på Rotel Ang
lais känns huvudet en aning tungt. 
Jean-Pierre och jag har samtalat om 
allt mellan himmel och jord. N a tur
ligtvis har vi pratat om hans nya kar
riär som skådespelare, den nya sing
eln och den kommande samlings-CD:n 
med Army of Lovers, men även om 
kvinnligt och manligt, stockhalms 
gayliv, franska ostar och viner, Green

och om att byta däck på bilen. 
det blev också mycket prat om 

s nya ögonsten, hunden 
Josef. En svart liten mops som fyllde tre månader 
denna septemberdag, vilket firades med en leverpas
tejmacka i hotellbaren. 

- Jag har velat ha hund i fem år, men det har al
drig blivit av, säger Jean-Pierre. Men nu äntligen 
har jag tagit mig tid. 

Han ler brett. Hela tiden klappar han och pussar 
på Josef. Det är ett efterlängtat sällskap som tagit 
plats i Jean-Pierres liv. Ett liv som får tillfället är 
mer hektiskt än vanligt. Han har precis gjort teater
debut i Folkans uppsättning av "Min mamma herr 
Albin". En tragikomisk fars om ett äldre transvestit
par som driver en klubb får transvestiter i parets 
källare. En rolig berättelse med en allvarlig under
ton. Om tolerans, nytänkande och alternativa kärn
familjer. 

Jean-Pierre spelar den extremt fjollig~ betjänten 
Jacob. En roll som är som klippt och skuren får ho
nom. 

- Det var väl ingen tillfällighet att just jag blev 
tillfrågad, skrattar han. Snacka om att bestämma 
rollbesättning efter personliga förutsättningar. 

- Men jag blev oerhört glad när Ulf Brunnberg 
ringde och frågade om jag ville spela rollen som Ja
cob, berättar Jean -Pierre, som efter viss tvekan tack
adeja. 

- Jag hade ju ingen teatervana alls mer än från 
Arm y of Lover s, tillägger han. 

"Min mamma herr Albin" är egentligen en tra
gisk historia om att människor inte kan acceptera 
att människor är olika och har olika behov. Detta 
kommer lätt i skymundan i pjäsen då publiken 
skrattar åt Jean-Pierres, ffif Brunnbergs och J tirgen 
Mulligans extrema gester och språk. Risken är att 
pjäsens egentliga budskap drunknar i alla skratt 
och att man ger en felaktig bild av transvesititer och 
andra minoriteter. 

- Men såna här människor finns i verkligheten, 
menar Jean-Pierre. Jag har jobbat med fjollor och 
transvestiter som är t io gånger värre än Jacob. Det 
är ingen felaktig bild. Och med risk får att låta pre
tentiös hoppas jag att publiken skrattar med dem 
och inte åt dem. 

Recensenterna har väl inte varit direkt överentu- · 
siastiska åt Jean-Pierres teaterdebut . "Barda får
stör" skrev till exempel en av dem. 

- Äh, menar J ean-Pierre. Det var ju bara en gub
be med homofobi. Han tyckte dessutom att hela pjä
sen var får fjollig och gapig. Herregud, då skulle han 
sett original pjäsen. Den är ju helt hysteriskt fjollig. 

Recensionerna verkar han faktiskt ta med en ny
pa salt . Han ser lugn och säker ut där han sitter i si
na svarta skinnbyxor, t -shirt och rutiga skjorta. Han 
är lycklig. 

- Kan jag vara annat, säger han och t it tar på Jo
sef som somnat i knät på honom. Men att vara lyck
lig betyder egentligen får mig att stagnera och det 

tänker jag verkligen inte göra. 
När "Min mamma herr Albin" är färdigspelad 

ska Army of Lovers ut på promotionturne. Samlings
CD:n släpps i oktober och innehåller fårutom 13 
gamla hits även 3 nya låtar, varav den ena är radio
favoriten "Give my life". Men vad som framfår allt är 
nytt är att gamla (o)vännen La Camilla är tillbaka 
igen. 

- Denna samlings-CD kan ses som en avstamp 
får en ny epok får Army of Lovers. Och när vi nu gör 
ett sorts bokslut får de fårsta tio åren är det ju själv
klart att La Ca-

- Herregud, gå och rösta i stället och visa att 
svenskarna engagerar sig i Europa, tillägger Jean
Pierre och ser helt oförstående ut. 

Josef har vaknat och springer runt bland borden. 
Jean-Pierre springer efter och ber hotellgästerna att 
de inte ska klappa honom eller uppmuntra honom 
att tigga. Han har läst många böcker om hundupp
fostran. 

I somras när han hade ledigt passade han på att 
besöka de olika nattklubbarna i Stockholm. 

- Jag tycker att gay-livet i stan är riktigt hyfsat, 
men det är ju konstigt att det inte ska kunna finnas 
mer än två ställen att gå till. Gossip var ju toppen, 

varfår la man ner 
milla ska vara 
med. Så vi fråga
de henne om hon 
kunde tänka sig 
att komma tillba
ka. Vi diskutera
de igenom allt 
gammalt bråk 
och vad som 
egentligen hän
de. Det är ju lät
tare att göra det 
när man fått dis
tans till allting, 
fårklarar han. 

- Nu känns 
det jättebra, vil
ket är oerhört 
skönt eftersom 
jag och La Camil
la var jättebra 

- Jag förstår mig inte på 
svenskar som bojkottar 
franska ostar och viner i 
protest mot Frankrikes 
provsprängningar och som 
sedan struntar i att rösta. 
Herregud, gå och rösta 
istället och visa att vi bryr 
oss om Europa! 

det? 
Överhuvudtaget 
tycker Jean-Pier
re mycket om 
Stockholm. Sär
skilt på somma
ren. 
- Jag blir så de
primerad av 
mörkret, säger 
han. Vore det inte 
bättre att flytta 
fram klockan yt
terligare några 
timmar så att vi 
får ljusare dagar 
istället får att 
flytta tillbaka den 
vid vintertid. 
Mörkret har lagt 

vänner och har 
varit på flera semestrar tillsammans tidigare. 

Det knackar på fånsterrutan där vi sitter. Två killar 
har fått syn på Jean-Pierre och vinkar. Han vinkar 
tillbaka och de två grabbarna springer in på hotellet 
och fram till Jean-Pierre. 

- Det är du som är Alexander, va? Kan inte vi få 
din autograf? 

Jean-Pierre skriver Alexander Bard på två lap
par och ler. Grabbarna tackar och springer ut igen. 

- Vilken komplimang får Alexander, skrattar Je
an-Pierre. 

Han skrattar verkligen, inte fnissar som det står 
i var och varannan tidning. Privat är Jean-Pierre in
te alls speciellt fjollig av sig. Han är varken kvinnlig 
eller direkt manlig. Han är helt enkelt sig själv och 
det känns förvånansvärt naturligt. Och kanske lig
ger det någonting i det som han själv säger; 

- Jag är en människa i en människokropp. 
Han trivs med sig själv. Men det har t agit lång 

tid får Jean-Pierre att bli den han är idag. Under he
la sin uppväxt kände han sig hämmad. Han fick inte 
vara den han ville och när han hade fyllt 14 år 
sprack bubblan. 

- Jag fick inte bo kvar hemma. Min familj kunde 
inte acceptera mitt sätt at t vara och mitt sätt at t klä 
mig. Och jag kunde inte hålla igen längre så jag flyt
tade till en egen lägenhet på an<;!ra sidan Stockholm. 

- Och då äntligen kunde jag börja leva på riktigt, 
flinar han och berättar om hur han klädde upp sig 
på kvällarna och promenerade runt i kvarteren på 
Östermalm i högklackat, svarta tights, två ton 
smycken, lila turban, lila ögonskugga och handväs
ka. 

- Jag såg ut som en gående fågelskrämma! 
Han har funderat mycket kring sin sexualitet 

sig över stock
halm city och Je

an-Pierre erbjuder sig att skjutsa hem mig. Han äl
skar att köra bil. Hans intresse får bilar är rätt stort 
och han bytte faktiskt själv däck på bilen får några 
dagar sedan. 

- Men det får du inte skriva får det kan fårstöra 
min image, tillägger han sedan. 
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Det är nog ingen risk tänker jag. Hans porslins
liknande händer och de långa lackerade naglarna 
skvallrar inte direkt om någon skogshuggare. Han 
går på manikyr och kommer även att ta med lilla Jo
sef till Axens då det är dags att klippa klorna och 
putsa tassarna. 

Sådan husse sådan hund! 
IJX 

Bardaom 
TAKETHAT 
- Oh, yes. Give it to me, baby. Jag tittar hellre än 
lyssnar på dem. 

BIG MAC 
- Skratt! Jag har så snuskig fantasi! Sa du dubbel
macka? 

MELROSE PLACE 
- Hinner aldrig se Melrose Place, men min kompis 
Ronnie har koll på det och brukar hålla mig under
rättad. Jag ser däremot på Models Inc. Jag är så fas
cinerad av att en av tjejerna är så lik Lucy i Dallas. 

BRADPin 
- Pitt hit och Pitt dit ... 

SPORT 
- Roligare att utöva än att se på. Jag blev faktiskt 
utsedd till skolans idrottskille när jag gick i sexan. 
Hade faktiskt rekord i höjdhopp på 1,35, och då sax
ade jag ... 

TIDIGA MORGNAR 
- Nu när jag har Josef går jag ut med honom halv 
sex. 

TELEFONRÄKNINGAR 
- Jag har faktiskt väldigt låga telefonräkningar. 
Pratar inte så mycket i telefon. Kort och effektivt 
ska det vara. Det är ett bra sätt att snabbt få fakta, 
men att sitta och dö-snacka med någon kompis i fle
ra timmar är inte min grej. Då tar jag bilen och åker 
dit istället. 

TIDNINGAR 
- Köper regelbundet amerikanska Allure. Prenume
rerar på Svenska dagbladet och köper gärna Out och 
Attitude. 

An KÖRABIL 
- Tog körkort för två år sedan. Kör en kultig gammal 
japan. Jag älskar att åka bil, det är så avkopplande. 
Eftersom jag inte har så mycket fritid så är det vik
tigt attjag snabbt kan komma ditjag vill. 

Några av Army of 
Lovers skivsiffror: 
CD 
Massive Luxury Overdose (1991) 550. 000 ex. 
Gods of earth and heaven (1993) 200.000 ex. 
Glory, Glamour And Gold (1994) 180.000 ex. 

SINGLAR 
Crucified 800.000 ex. 
Obsession 500.000 ex. 
Israelism 200.000 ex. 
Lit De Parade 120.000 ex. 

14 e QX OKTOBER 1995 



SÖNDAG! 
Cafi Network, Sveavägen 57, 
08-315533, öppetl2- 20. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar. 13- 18. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18. 
08-6433100. Bastilie VI. Gummi 
på SLM. Brunch från 15. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 
08-7430570, restaurang, bar och 
disco, 17- 05 . 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03. 

MÅNDAG2 
Deva Center, Dalagatan 30, 
08-326620. Aids and Homosexua
lity är temat för ett föredrag av 
Derk Loeks, Kostnad 150 kronor. 
10-13. 
Husl, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12-20. Husl:s bak
ficka öppen 19-03. 
Noaks Ark, Drottninggatan 61, tel 
7004600. Föredrag av dietisten 
Eva Kaplas om kost och hivinfek
tion, för närstående till hivpositi
va.l9. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sve
avägen/Frej gatan, Tel 08-341105. 
Ungdomscafe för dig upp till 30. 
19-22. 
Basgrupp, RFSL-Huset, Sveavä
gen 57, Hyllan. RFSL startar bas
grupper för killar. 19.30. 
Feed Your Head, Norrlandsgatan 
5, techno och house på två dans
golv. Mixat och ung publik. 20-05. 

TISDAG 3 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Husl :s bak
ficka öppen 19-03. 
Out and About, RFSL-Huset, Sve
avägen 57, en trappa upp. Den in
ternationella gruppen, där sven
skar och turister/invandrare möts 
under sociala former, besöks av 
RFSL-bibliotekets Göran Söder
ström. 18.00. 
Poslthlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna. 
18- 21. 
RFSL, Saltmätargatan 18 (bakom 
Husl ), 08-7360219 (Jonas), "start
grupp" för dig mellan 16 och 25 
som är på väg att ko=a ut. 19.00 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb
rummet. Föreningen för bisexuel-

LÄDER J E AN s 
TOYS 

CHAPS 

ostorderkatalog 
Svart/vit loto-<lluatrerad 
20 sidor m. 200 artiklar 

Beställes 20 akr P g: 41 209-8 
Aterb. vid order över 300 akr. 

LÄDERVERKSTAN 
Besök: Ro ... nlundsv. 30 A 

Post: Box1709B, 104 62 Blockholm 
Tol:~5868 

L6rd efter 6verensk. 

la träffås 19- 22. 
Adorable, Halländargatan l, Hö
torget, 20- 01. Mixad klubb med en 
blandning av kul dj:s och konst. 
X-ray Spec, på Chapeau Claque, 
Västerlånggatan 8, trancetechno
klubb, mixat och mycket UV- ljus. 

ONSDAG4 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Bakfickan öpp
nar 19-03. Disco från 23.30. 
Föräldragruppen, Sveavägen 57, 
RFSL-Huset. Homosexuella föräl
drar träffas varje första onsdag i 
månaden 19.00 
Senlorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00 
Posithlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18-20. 
Oz, St Eriksgatan 63,08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20-03. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Barkväll, mixat. Tjej
er medlemmar i Lash är välkom
na. 22-02.30. 

TORSDAG5 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12-20. Bakfickan öpp
nar 19-03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 15- 19. 
Posithlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den 
gyllene åldern. 17.00 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar. 17- 19. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna. 
18-21. 
Transvestltträff, Sveavägen 57, 
C af e N etwork. Homo- och hetero
sexuella transvestiter träffas 
19-20. 
Gay s tudenterna, Jubileumsfest i 
Cafe Bojan vid Stockholms Uni
versitet. Ta till höger när du kom
mer ut från tunnelbaneuppgång
en, till ett rött tegelhus. Gaystu
denterna firar 5 år, klockan 19.30. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08- 6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03. 
X-trakt, Gamla Brogatan 46, klubb 
för dig som gillar fetischer, dock 
ingen dresscode. 20- 05. Bar och 
disco. 
Pistage, Los Locos, Vincent & 
Biondie ordnar klubb att sippa 
long drinks på till rytmerna av 
bossa nova, funk, soul och disco. Dj 
Alexander. 22- 03. 

FREDAG& 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeetöppet l 2- 20.Bakfickan 
19- 03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 15-19. 
Kvinnohuset, Snickarbacken 10, 
08-107656. Cafe för kvinnor 
16-19. 
Poslthlva Gruppen, Magnus La-

dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-02. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 
Mat och bar med Madame Ker
stin. Även Kinky Bar öppet en 
trappa upp. 19- 01. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03. 
Feed Your Head, N arrlandsgatan 
5, techno och house på två dans
golv. Mixat och ung publik. 20- 05. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Öppet för medlem
mar i läderklubben SLM 
22-02.30. 
2001, Karelia, Birger Jarlsgatan 
35,08-247660. Klassisk disco på 

· mixad klubb. 22- 03 . 
Glno, Birger Jarlsgatan 27, Claes 
"Vegas" Boden driver mixad klubb 
22-05. 

LÖRDAG7 
Söderbor mot rasism, N ytorget 
12.00, samling för alla som är i 
Stockholm till en manifestation 
mot rasismen i Sverige. 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Bakfickan öpp
nen 19- 03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
stadsteatern, Kafe Klara, Sergels 
Torg, föreläsning i samband med 
Angels in America. Kulturgeogra
fen och filosofen Gunnar Olsson 
talar på temat "Djävlar i himmel
riket". 14-15.30. Biljetter i stad
steaterns kassa, 30:- per gång, 
100:- för alla fem föreläsningarna. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 

för hivpositiva män. 18-02. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 
Mat och bar med Madame Ker
stin. Även Kinky Bar öppet en 
trappa upp. 19- 01. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03. 
Kinks and Queens, Kungshalms
gatan 20, fetischklubb med bar 
och dans. Öppensinnat och gärna 
dresscode. 21-03. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Öppet för medlem
mar i läderklubben SLM 
22-02.30. 
Donnas Deelight, Gamla Broga
tan 46. 22- 05. Fest med Baccara. 
Klubben kanske hittar vidare, och 
då med trevligare vakter!!! 
Docklands, Finnboda Varv, techo
klubb där Södermalm slutar och 
Nacka böljar, bussar från Slussen 
22-06. Öppet från 22-12 på sön
dagen. 

SÖNDAG& 
Cafi Network, Sveavägen 57,08-
315533, cafeet i Hus l öppet 
12-20. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medle=ar. l3-18. 
Loppmarknad, RFSL-Huset, Sve
avägen 57, Hyllan. Golden Ladies 
och Seniorgruppen arrangerar 
loppmarknad. Info: 08-209020. 
13-16. 
Patrlcla, s tadsgårdskajen 152, 
08-7430570, restaurang, bar och 
disco, 17-05. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20-03 . 
PLUS, Wallmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Klubb för hiv- positi
va killar i SLMs lokaler. 22-02. 

MÅNDAG9 
Husl, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Husl :s bak
ficka öppen 19- 03. 
Cinemateket, Sture, Birger Jarls
gatan 28-30. 08-6788548. Kultfil
men Myra Breckinridge, baserad 
på Gore Vidals bok visas 17.00. 

BHUS, Vanadislunden, hörnet Sve
avägen/Frej gatan, Tel 08-341105. 
Ungdomscafe för dig upp till30. 
19- 22. 
Feed Your Head, Norrlandsgatan 
5, techno och house på två dans
golv. Mixat och ung publik. 20- 05. 

SUndance 
6. George Morel 
Officer- where's your brother? 
1: The Sprttuaf Experlence ' " 
In the;pr~ssens of An~, 
s.amm Transeau .. 
RelativetY- mix -by 

BITCHIGA GIRLS 
M ed 1500 medlemmar och 

ett års verksamhet kan 
man inte annat än kalla 

Bitch Girl Club en succe. 
Ett gäng kvinnor tyckte flat

scenen i Stockholm var allt för li
ten, så med energi, engagemang 
och glädje tog de tag i att förändra 
den . 

Att Hus l slutade med tjejkväl
lar hjälpte naturligtvis projektet 
på traven, men huvudsakligen 
handlar framgången om ett enkelt z 

och tydligt koncept: party! Att ~ 
man dessutom då och då lyckats ~ 
med bra och överraskande under- "' 
hållning från scenen och att Sveri- ~ 
ges lesbiska kändisar då och då 0 

syns i lokalerna har skapat ett in- e 
tresse som lockat. ~ 

Klubben gick så bra under vå
ren att det planerade sommarup
pehållet inte blev av. 

- Trots att vi blev varnade för 
at t somrarna aldrig drar folk gick 
det över förväntan, berättar Bir
gitta, en av drivkrafterna bakom 
Bitch Girl Club. 

En nyhet för hösten är att 
även det nedre dansgolvet öppnas. 
Där blir det lugnare musik och 

Järngänget bakom Bitch Girl Club: På MC:n sitter Åsa och Anna, sittan
de Blrgitat och Mille. 

chans att dansa tryckare. På det 
stora dansgolvet blir det fortsatt 
Pamela Leal Viiial som spelar sin 
mixade dansmusik. Kolla in hen
nes tio i topp-lista här ovan som 
en ide om hennes musiksmak. 

Den 28 oktober firar man ett 

år med ett extra stort party med 
hemliga inslag. Bitch Girl Club är 
också medarrangörer till QX rele
are party den 13 oktober, på Her
cclesgatan 11. 

Av Jon Voss 
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TISDAG 10 cafeet öppet 12-20. Baldiekan öpp- Poslthlva Gruppen, Magnus La- Sveavägen!Frejgatan, Tel disco, 17- 05. 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, nen 19- 03. Disco från 23.30. dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 08-341105. Ungdomsföreningen Cinemateket, Filmhuset, Borgvä-
cafeet öppet 12- 20. Husl:s bak- BHUS, Vanadislunden, hörnet för hivpositiva män. 16-02. har öppet för alla. 13-18. gen 1-5. 08-6634088. En av de för-
ficka öppen 19-03. Sveavägen!Frejgatan, Tel EKHO, Katarinavägen 19, 2tr ned, Gaygruppen AA, Sveavägen 57, sta filmerna med lesbiskt tema, 
Poslthlva Gruppen, Magnus La- 08-341105. Ungdomsföreningen 08-6437445. 18. 00 är det studie- Dianarumme t. Anonyma Alk.oho- Pandaras ask, visas 19.00. 
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet har öppet för alla. 15-19. cirkel kring Svenska kyrkans bok listers gaygrupp träffas 17.00 Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
för hivpositiva män. 16- 23. Poslthlva Gruppen, Magnus La- Befrielsen. 19.00 är det öppet hus Cinemateket, Sture, Birger Jarls- gaybar, disco, mat 20-03. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet för alla troende homo-- och bisexu- gatan 28-30. 08-6788548. Kultfil-
08-6418616. Cafe hos Lesbisk för hivpositiva män. 16-23. ella. 20.00 berättar Henrik K om men Myra Breckinridge, baserad MÅNDAG16 
Nu. Alla kvinnor välkomna. Golden Ladies, Sveavägen 57, sitt liv och sjunger. Lasse Petters- på Gore Vidals bok visas 17.00. Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
18-21. Hyllan. Cafe för kvinnor i den son från Svenska Baptistsamfun- Poslthlva Gruppen, Magnus La- cafeet öppet 12- 20. Husl:s bak-
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, gyllene åldern. 17.00 det håller andakt med nattvard. dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet ficka öppen 19-03. 
Dianarummet. Anonyma Alk.oho- Biblioteket, Sveavägen 57, öppet HJärter Dam, Polhemsgatan 23. för hivpositiva män. 18-02. Noaks Ark, Drottninggatan 61, tel 
listers gaygrupp träffas 19.00 på RFSLs bibliotek, även för Mat och bar med Madame Ker- HJärter Dam, Polhemsgatan 23. 7004600. Föredrag av Birgitta 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, icke-medlemmar. 17-19. stin. Även Kinky Bar öppet en Mat och bar med Madame Ker- Alexius om hivinfektionens psyki-
08-344456. Expeditionen öppen Stockholms Homofestlval, trappa upp. 19-01. stin. Även Kinky Bar öppet en atriska symptom. För närstående 
18.30-19.30. RFSL-Huset, Sveavägen 57, Hyl- Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, trappa upp. 19-01. till hivpositiva. 19.00 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb- lan. Info 08-7360212. Utvärde- gaybar, disco, mat 20-03. Ellen, Kocksgatan 28, Tel BHUS, Vanadislunden, hörnet Sve-
rummet. Föreningen för bisexuel- ringsmöte om festivalen för alla Feed Your Head, Norrlandsgatan 08-6418616. Pub hos Lesbisk Nu, avägen/Frejgatan, Tel 08-341105. 
la träffas 19-22. intresserade. 18.00 5, techno och house på två dans- för medlemmar. 20-01. Ungdomscafe för dig upp till 30. 
Adorable, Halländargatan l , Hö- Ellen, Kocksgatan 28, Tel. golv. Mixat och ung publik. 20-05. Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 19-22. 
torget, 20-01. Mixad klubb med 08-6418616. Cafe hos Lesbisk SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. gaybar, disco, mat 20-03. Feed Your Head, Norrlandsgatan 
dj:s och konst. Nu. Alla kvinnor välkomna. 08-6433100. Uniform Weekend. Kinks and Queens, Kungsholms- 5, techno och house på två dans-
X-ray Spec, på Chapeau Claque, 18-21. Killar i uniform extra välkomna. gatan 20, fetischklubb med bar golv. Mixat och ung publik. 20-05. 
Västerlånggatan 8, trancetechno- Transvestltträff, Sveavägen 57, Barkväll. Medlemsklubb och dans. Öppensinnat och gärna 
klubb, mixat och mycket UV- ljus. Cafe N et Work. Homo-- och hetero- 22-02.30. dresscode.21-03. TISDAG 17 

sexuella transvestiter träffas 2001, Karelia, Birger Jarlsgatan Bltch Girl Club, Kolingsborg, Gula Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
ONSDAG11 19-20. 35,08-247660. Klassisk disco på Gången på Slussen. Tjejklubb, dis- cafeet öppet 12-20. Husl:s bak-
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, -mixad klubb. 22-03. co och bar 21-02.30. ficka öppen 19-03. 
cafeet öppet 12-20. Baldiekan öpp- gaybar, disco, mat 20-03. Glno, Birger Jarlsgatan 27, Claes SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. Poslthlva Gruppen, Magnus La-
nen 19-03. Disco från 23.30. X-trakt, Gamla Brogatan 46, klubb "Vegas" Boden driver mixad klubb 08-6433100. Uniform Weekend. dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
Senlorgruppen, Sveavägen 57, för dig som gillar fetischer, dock 22-05. Killar i uniform extra välkomna. för hivpositiva män. 16-23. 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre ingen dresscode. 20-05. Bar och QX Kick Off Party på Le Garage, Disco. 22-02.30. Medlemsklubb. Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
gaykillar och deras vänner träffas disco. Herculesgatan 11. Uppträdanden Docklands, Finnboda Varv, Techo- 08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
för kaffe och samvaro, 15.00 Plstage, Los Locos, Vincent & och DJ il Stefano, ett arrange- klubb där Södermalm slutar och Nu. Alla kvinnor välkomna. 
Poslthlva Gruppen, Magnus La- Biondie ordnar klubb att sippa mang tillsammans med Staffan Nacka börjar, bussar från Slussen 18-21. 
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet long drinks på till rytmerna av Ridelberg och Bitch Girl Club. 22-06. Öppet 22-12 på söndagen. Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
för hivpositiva män. 16-23. bossa nova, funk, soul och disco. Dj 22.30-05. 08-344456. Expeditionen öppen 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum- Alexander. 22- 03. SÖNDAG15 18.30-19.30. 
met. Latinamerikanska gruppen LÖRDAG14 Cafi Network, Sveavägen 57,08- Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
träffas 18-20. FREDAG13 Out and About, den internationel- 315533, öppet 12- 20. Dianarummet. Anonyma Alk.oho-
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, Hus1, Sveavägen 57,08-315533, la gruppen, där svenskar och tu- BHUS, Vanadislunden, hörnet listers gaygrupp träffas 19.00 
gaybar, disco, mat 20-03. cafeet öppet 12-20. Baldiekan öpp- rister/invandrare möts under soci- Sveavägen/Frejgatan, Tel Bikupan, Sveavägen 57, Klubb-
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, nen 19-03. Disco från 23.30. ala former åker på utflykt till 08-341105. Ungdomsföreningen rummet. Föreningen för bisexuel-
08-6433100. Bar kväll, mixat. Tjej- . BHUS; Vanadislunden, hörnet Uppsala. Samling 11.30 på Cen- har öppet för alla. 13- 18. la träffas 19-22. · 
er medlemmar i Lash är välkom- Sveavägen!Frejgatan, Tel tralstationen, plattform l. Biblioteket, Sveavägen 57, öppet Adorable, Halländargatan l, Hö-
na. 22-02.30. 08-341105. Ungdomsföreningen Hus1, Sveavägen 57,08-315533, på RFSLs bibliotek, även för torget, 20- 01. Mixad klubb med 

har öppet för alla. 15-19. cafeet öppet 12-20. Baldiekan öpp- icke-medlemmar.l3- 18. dj:s och konst . 
TORSDAG12 Kvinnohuset, Snickarbacken 10, nen 19-03. Disco från 23.30. Patrlcla, stadsgårdskajen 152, X-ray Spec, på Chapeau Claque, 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 08-107656. Kvinnocafe 16-19. BHUS, Vanadislunden, hörnet 08-7430570, restatirang, bar och Västerlånggatan 8, trancetechno-
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klubb, mixat och mycket UV- ljus. 

ONSDAG18 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Bakfickan öpp
nen 19-03. Disco från 23 .30. 
Seniorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18.- 20. 
Jan Hammarlund, Dalens Restau
rang, Dalens Alle 10, Enskede. Jan 
Hammarlunds kabare "Tvärs över 
gårn"klockan 19.00 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20-03. 
SLM, Wollmar YY..kullsgatan 18, 
08-6433100. Barkväll, mixat. Tjej
er medle=ar iLashär välkom
na. 22-02.30. 

TORSDAG 19 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12-20. Bakfickan öpp
nen 19- 03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 15- 19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den gyl
lene åldern. 17.00 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar. 17- 19. 
Gay studenterna, seminarium på 
Cafe Bojan 18.00, pub från 20.00. 
Ta till höger när du ko=er ut 
från tunnelbaneuppgången, till ett 
rött tegelhus. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna. 
18-21. 
Transvestltträff, Sveavägen 57, 
Cafe Network. Homo- och hetero
sexuella transvestiter träffas 
19- 20. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03. 
X-trakt, Gamla Brogatan 46, klubb 
för dig som gillar fetischer, dock 
ingen dresscode. 20-05. Bar och 
disco. 
Pistage, Los Locos, Vincent & 
Biondie ordnar klubb att sippa 
long drinks på till rytmerna av 
bossa nova, funk, soul och disco. Dj 
Alexander. 22-03. 

FREDAG 20 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12-20. Bakfickan öpp
nen 19- 03 . Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341 ros. ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 15- 19. 
Kvinnohuset, Snickarbacken 10, 
08-107656. Cafe för kvinnor 
16- 19. 
Poslthiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-02. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 
Mat och bar med Madame Ker
stin. Även Kinky Bar öppet en 
trappa upp. 19- 01. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03 . 
Feed Your Head, Norrlandsgatan 
5, t echno och house på två dans
golv. Mixat och ung publik. 20- 05. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Öppet för medlem
mar i läderklubben SLM 
22-02.30. 
Phase, Herculesgatan 11. House
club i anrika New York- klubben 

n Stefano från Göteborg och Geoff 
Gains, som även spelar på the 
Tunnel och Journey i New York. 
22- 05 . 
2001, Karelia, Birger Jarlsgatan 
35, 08-247660. Klassisk disco på 
mixad klubb. 22- 03. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, Claes 
"Vegas" Boden driver mixad klubb 
22-05. 

LÖRDAG 21 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Bakfickan öpp
nen 19-03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
stadsteatern, Kafe Klara, Sergels 
Torg, föreläsning i samband med 
Angels in America. Georg Sved 
från RFSL:s hi v- kansli talar på 
temat "Jag är inte bög. Jag är en 
heterosexuell man som ligger med 
killar". 14-15.30. Biljetter i stad
steaterns kassa, 30:-. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00 
Poslthlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 18- 02 . 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 
Mat och bar med Madame Ker
stin. Även Kinky Bar öppet en 
trappa upp. 19- 01. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20-03. 
Kinks and Queens, KungsholmB
gatan 20, fetischklubb med bar 
och dans. Öppensinnat och gärna 
dresscode. 21- 03. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Öppet för medlem
mar i läderklubben SLM 
22-02.30. 
Docklands, Finnboda Varv, Techo
klubb där Södermalm slutar och 
Nacka börjar, bussar från Slussen 
22- 06. Öppet 22-12 på söndagen. 

SÖNDAG22 
Cafi Network, Sveavägen 57, 
08-315533,öppet12-20. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar. 13- 18. 
Jan Hammarlund, Cafe Agueli, 
Blecktornsgränd 9; 08-6413381. 
Cabaren Tvärs över gårn'. Lena 
Lövdahl sjunger Bellman, Gertrud 
stenung spelar cello. 19.00 
Patrlcla , stadsgårdskajen 152, 
08-7430570, restaurang, bar och 
disco, 17-05. 
de Svensk collection, Stadshuset, 
Blå Hallen , 08-246430. Exklusiv 
hår och modevisning i Björn Axen 
institutes regi . Intäkterna stöder 
forskning mot aids. Visning 17.30 
och20.30. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08- 6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03. 
PLUS, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08- 6433100. Klubb för hi v- positi
va killar i SLMs lokaler. 22-02. 

MÅNDAG23 
Hus1, Sveavägen 57,08- 315533, 
cafeet öppet 12-20. Husl:s bak
ficka öppen 19- 03 . 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sve
avägen/Frej gatan, Tel 08-341105. 
Cafe för dig upp till 30. 19-22. 
de Svensk collection, Stadshuset, 
Blå Hallen, 08-246430. Exklusiv 
hår och modevisning i Björn Axen 
institutes regi. Intäkterna stöder 
forskning mot aids. Visning 19.30. 
Feed Your Head, Norrlandsgat~ 
5, techno och house på två dans
golv. Mixat och ung publik. 20-05. 

Sound Factorys anda har öpp- TISDAG 24 
ningsparty i Stockholm. HusDjs är Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
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cafeet öppet 12-20. Husl:s bak
ficka öppen 19-03. 
Poslthiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
Poslthiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08- 7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08- 6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna. 
18-21. 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08- 344456. Expeditionen öppen 
18.30-19.30. 
Jan Hammarlund, Cafe Agueli, 
Blecktornsgränd 9, 08-6413381. 
C abaren Tvärs över gårn'. Innan 
Hammarlund sjunger Lena Löv
dahl Bellman och Gertrud Sten
ung spelar cello, 19.00 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb
ru=et. Föreningen för bisexuel
la träffas 19-22. 
Adorable, Rolländargatan l, Hö
torget, 20- 01. Mixad klubb med 
dj:s och konst. 
X·ray Spec, på Chapeau Claque, 
Västerlånggatan 8, trancetechno
klubb, mixat och mycket UV- ljus. 

ONSDAG25 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12-20. Bakfickan öpp
nar 19-03. Disco från 23.30. 
Senlorgruppen, Sveavägen 57, 
Hyllan. Info 08-209020. Äldre 
gaykillar och deras vänner träffas 
för kaffe och samvaro, 15.00 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
GLIS, Sveavägen 57, Klubbrum
met. Latinamerikanska gruppen 
träffas 18-20. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20-03. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Barkväll, mixat. Tjej
er medle=ar i Lash är välkom
na. 22- 02.30. 

TORSDAG26 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Bakfickan öpp
nen 19-03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 

BJÖRNGÅRDsGATAN 1 B, TEL: 08-642 63 06 

A GAY&HIV+ A 
RING POSITHIVA GRUPPEN's 

TELEFONJOUR 
020- 78 44 14 kontorstid 

UNG & GAY&: HIV+ 
RING POSITHIVA GRUPPEN's 

UNGDOMSGRUPP 
TEL 08/720 11 64 



08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla . 15-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
fö r hivposit iva män . 16-23. 
Golden Ladies, Sveavägen 57, 
Hyllan. Cafe för kvinnor i den gyl
lene åldern. 17.00 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar. 17-19. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna. 
18-21. 
Transvestitträff, Sveavägen 57, 
Cafe Network. Homo- och hetero
sexuella transvestiter träffas 
19-20. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20-03. 
X-trakt, Gamla Brogatan 46, klubb 
för dig som gillar fetischer, dock 
ingen dresscode. 20- 05. Bar och 
disco. 
Lash, Wallmar Yxkullsgatan 18. 
08-6433100. Läder, gummi, fe
tischklubb för lesbiska i SLMs lo
kaler. 21- 02. 
Pistage, Los Locos, Halländarga
tan l, Vincent & Elondie ordnar 
klubb att sippa long drinks på till 
rytmerna av bossa nova, funk, 
soul och disco. Dj Alexander. 
22- 03. 

FREDAG27 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Bakfickan öpp
nen 19- 03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 15-19. 
Kvinnohuset, Snickarbacken 10, 
08-107656. Cafe för kvinnor 
16-19. 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-02. 
EKHO, Katarinavägen 19, 2tr ned, 
08-6437445. 18.00 är det studie
cirkel kring Svenska kyrkans bok 
Befrielsen. 19.00 är det öppet hus 
för alla troende homo- och bisexu
ella. 20.00 sjunger RaMona religi
ösa slagdängor. Ulla Britt Persson 
från Svenska Kyrkan håller an
dakt med nattvard. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 
Mat och bar med Madame Ker
stin. Även Kinky Bar öppet en 
t rappa upp. 19- 01. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20- 03. 
Feed Your Head, Norrlandsgatan 
5, techno och house på två dans
golv. Mixat och ung publik. 20- 05. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18. 
08-6433100. Fleamarket. Sälj di
na avlagda läder, gummi och uni
formstrasor. 22- 02.30. Medlems
klubb. 
Phase, Herculesgatan 11. House
club i anrika New York- klubben 
Sound Factorys anda. HusDjs är Il 

Stefano från Göteborg och Geoff 
Gains, som även spelar på the 
Tunnel och Journey i New York. 
22-05. 
2001 , Karelia, Birger Jarlsgatan 
35, 08-247660. Klassisk disco på 
mixad klubb. 22- 03. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, Claes 
"Vegas" Boden driver mixad klubb 
22-05. 

LÖRDAG 28 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Bakfickan öpp
nar 19-03. Disco från 23.30. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen!Frejgatan, Tel 
08- 341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13-18. 
stadsteatern, Kafe Klara Sergels 
Torg, föreläsning i samband med 
Angels in America. Religionshisto
rikern Bengt Kristensson Uggla 
talar på temat " Amerikan från an
dra sidan". 14-15.30. Biljetter i 
stadsteaterns kassa, 30:-. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarumme t . Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 17.00 
TJejforum, RFSL-Stockholm, Info 
08-7360219. Träffför tjejer mel
lan 16 och 25 år. 
Posithlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 18- 02. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. 
Mat och bar med Madame Ker
stin. Även Kinky Bar öppet en 
trappa upp. 19-01. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel 
08-6418616. Pub hos Lesbisk Nu, 
för medlemmar. 20- 01. 
Oz, St Eriksgatan 63, 08-6538750, 
gaybar, disco, mat 20.-03. 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Gula 
Gången på Slussen. Tjejklubb, dis
ca och bar 21-02.30. Bitch firar 
sitt ettårsjubileum l 
Kinks and Queens, Kungshalms
gatan 20, fetischklubb med bar 
och dans. Öppensinnat och gärna 
dresscode. 21-03. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18. 
08- 6433100. Chaps Disco. Fri en
tre för killar i chaps med bar röv. 
22- 02.30. Medlemsklubb. 
Docklands, Finnboda Varv, Techo
Jdubb där Södermalm slutar och 
Nacka böljar, bussar från Slussen 
22- 06. Öppet 22-12 på söndagen. 

SÖNDAG29 
Cafe Network, Sveavägen 57, 
08-315533, öppetl2- 20. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomsföreningen 
har öppet för alla. 13- 18. 
Biblioteket, Sveavägen 57, öppet 
på RFSLs bibliotek, även för 
icke-medlemmar. 13-18. 
Jan Hammarlund, Cafe Agueli, 
Blecktornsgrärid 9, 08-6413381. 
Cabaren Tvärs över gårn'. Lena 
Lövdahl sjunger Bellman och Ger
trud stenung spelar cello, 19.00 

Patricia, stadsgårdskajen 152, 
08-7430570, restaurang, bar och 
disco, 17-05. 
Oz, St Eriksgatan 63, 
08-6538750, gaybar, disco, mat 
20- 03 . 

MÅNDAG 30 
Hus1, Sveavägen 57, 08-315533, 
cafeet öppet 12.-20. Husl:s bak
ficka öppen 19-03. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet 
Sveavägen/Frejgatan, Tel 
08-341105. Ungdomscafe för dig 
upp till30. 19- 22. 
Feed Your Head, Norrlandsgatan 
5, techno och house på två dans
golv. Mixat och ung publik. 20- 05. 

TISDAG 31 
Hus1, Sveavägen 57,08-315533, 
cafeet öppet 12- 20. Husl:s bak
ficka öppen 19-03. 
Ellen, Kocksgatan 28, Tel. 
08-6418616. Cafe hos Lesbisk 
Nu. Alla kvinnor välkomna. 
18- 21. . 
Gay Moderaterna, Sveavägen 57, 
08-344456. Expeditionen öppen 
18.30-19.30. 
Posithlva Gruppen, Magnus La
dulåsgatan 8, 08-7201960. Öppet 
för hivpositiva män. 16-23. 
Gaygruppen AA, Sveavägen 57, 
Dianarummet. Anonyma Alkoho
listers gaygrupp träffas 19.00 
Bikupan, Sveavägen 57, Klubb
rummet. Föreningen för bisexuel
la träffas 19- 22. 
Adorable, Halländargatan l , Hö
torget, 20-01. Mixad klubb med 
dj:s och konst. 
X-ray Spec, på Chapeau Claque, 
Västerlånggatan 8, trancetechno
klubb, mixat och mycket UV-ljus. 

_Du kan o 

prenuY}_Sfera pa 
12 nu.mmer = 
180 kronor 

Q~it~B~~s 
Stodiliolm 

BACCARA 
l n~i%il·l:fJ!I'll11llif.!Hifju1 
GAMLA BROGATAN 46 (GLÄDJEHUSET) 

22.00 - 05.00 TEL 411 80 40 

Polhemsgatan 23 
Tel 08-653 57 39 Fax 08-651 04 83 
Onsdag-Söndag 16.30-23.50 
OPENMINDED BAR 
Fredag-Lördag 

FÖR OSS 
KVINNOR 
En heldag om identitet. 
Lördagen den 11 november 

21.00-01.00 

Först skapar vi oss en identitet som kvinnor. Eller? Klin
ner vi igen oss i den gängse bilden av att vara en !..·vinna? 
Är det sedan så att vi lägger en lesbisk identitet ovanpå? 
Finns det en lesbisk identitet? Finns det flera? 

Preliminärt program RFSL-huset 11 november: 
Katarina Lindahl -om flickors identitctsutvcckling. 
G uniila J<"'redelius -om kviimoidcntitet ur e u historiskt 

och livslångt perspektiv. 
Eli..abeth Jolly -lesbiska identiteter under 100 är. 

Anmälan görs via RfSL-Stockholms postgirokonto 
55 51 61-9. Märk talongen ''kvinnoidentitet" och säll in 
100:- Eller amnäl dig på telefon 736 02 12. 
Lunch c;>ch fika ingår. Anmäl dig senast 3 nove:::mbcr! 

K AN LESBISKA VARA KVINNOR? 

Du kan prenumerera på QX - 12 nummer för 180 kronor 
QX, Box 17 218, 104 62 Stockholm 
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D et är på något av 
cafeerna vid Ocean Drive 
som man hittar den bästa 
utsikten över hela Miami 
Beach. Här kan man lapa 
sol, njuta av den trevliga 
stämningen. 

ORDE EllER VAR DOM KOM IFRÅN, 
ANLEDNING ATT TA SIG DIT- ATT 

Ä SOLA SIG, RAGGA OCH SYNAS': 

FramfönlUt så kan man 
stirra på alla män som visar 
upp sina perfekt tränade 
kroppar. På trottoarer, på 
stranden och i butiker och 
på restauranger, överallt 
muskulösa bo,ar, som 
förhoppningsvis några 
timmar senare- runt 
midnatt, istället drar blickar 
åt sig på någon av stadens 
gayklubba r. 

Nästan alla jag träffade i Miami Beach sade 
sig vara modeller,· skådespelare eller profes
sionella bodybuilders. Oavsett vad dom gjorde 
eller var dom kom ifrån, hade de flesta samma anled
ning att ta sig dit - att festa, sola sig, ragga och synas. 

"SOM ETT GAY RESEMÅl ÄR MIAMI BEACH B.ETYDLIGT 
EMPEl MYKONOS EllER IBIZA. STRANDER~[AI~..AR.IINARE, R 
OCH HOTEllEN FlER OCH NOJESLIVET LIVL uARE". 

Miami Beach är dessutom populärt 
bland några av Hollywoods stjärnor. 
Madonna, Sylvester Stallone, Gloria 
Este-fan med flera, äger fastigheter 
här och några av Hollywoods största · 
filmbolag bygger studios här. 

Som ett gay resemål är Miami Beach 
betydligt bättre än till exempel Myko
nos eller Ibiza. Stränderna är finare, 
restaurangerna och hotellen fler och 
nöjeslivet livligare. 

På Club Amnesia finns b!and annat en 
"tropical" gård och dansgolv ute i det 
fria. 
På The Warsaw Ballroom ordnas 
ökända så kallade skumfester 
(skum=foam), vilket jag själv gled och 
halkade omkring i. 
Paragon är ett enormt danspalats 
med go-godansare och livekonserter 
varje kväll. 
Glam Slam, som håller till på en ned
lagd teater, är en mixad klubb. 
Miami Beach är inte bara en bögstad 
utan också en mötesplats för lesbis
ka, med barer, klubbar och olika mö
ten. 

T rots allt nattliv saknar Miami Beach 
ibland den där speciella partyatmo
sfären, som finns på de flesta av Flo
ridas semesterorter. Många av killar
na är så reserverade och svåra att få 
kontakt med. När vi filmade för 
BBC's gaytime mitt på dagen ville en 
del gärna ställa upp på intervju, om 
dom först fick tala med sin agent. 

Andra ville ha kontant betalning få kontakter direkt 
som ersättning för toton. 

Senare på kvällen, på klubbarna, kom det fram mas
sor av killar som undrade var vi planerade att filma 
nästa gång. Dom berättade att det bland "strandpoj
karna" ansågs "cool" att hänvisa till sin agent, därför 
låtsades allihop att dom hade agents ... 

Vilka söta Hollywoodproducerade silikonhjärnor! 

KLUBBAR OCH BARER 

The Warsaw Ballroom, 1450 Collin Ave 
WPA, 685 Washington Ave 
Club Amnesia 
Club Van Dyke 

SHOPPING 

The Gay Emporium, 720 Lincoln Road 
Condomania, 758 Washington Ave 
Pink Palm Company, 737 Lincoln Road 
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kr(>gbraliisclten är 
dununa i huvudeta~ 
inte har startat en för 

sen. Jag blir forvit
och vet inte vart jag 

11ka gå så jag går hem och 
tittar på Kvinnofangelset. 

Manu och mamma Seppänen l 
spöktuqneln l Helsingfors. 

Numera Jobbar ban l Göteborg 
som }ournafist och fOtfattate. 

Uppföijaten till romanerna "Umbo~ 
och "Som en jungfru" (Catlssons) 

kommer hösten 1996. 

Du kan prenumerera på QX - 12 nummer får 180 kronor 
QX, Box 17 218, 104 62 Stockholm 
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LÖRDAG 30 SEPTEMBER 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Cafe får hi v+ 
och närstående. 12-16. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Premiär får ny tjej
klubb med inriktning på rök, rave, 
läder och fantasi- Dark Venus, är 
namnet! 21.30-02 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00- 03 . 

SÖNDAG1 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Premiär får Touch 
söndagsöppet. Ny spännande me
ny utlovas. 19-02. 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19-22, även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-130443. Populär kväll på Bac
chus, dock mycket blandad publik. 
21-03. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
22-03. Sex goes to Spain, med 
Baccara. 

MÅNDAG2 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031- 7116151, öppet 19-22 får 
ungdomar. 
Boite, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back-klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG3 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet hus får 
alla. 11- 15. 

ONSDAG4 
Lila Pantrar, på Cafe Hellman, 
17 .00. Herrar i den gyllene åldern 
träffas får cafe. 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet får 
hiv+ 18-21. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Oktoberfest på pu
ben 21- 01. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hi p-hop och techno, 
21-03. 

TORSDAGS 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Öppet hus får 
alla 11- 15. 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19-22,även 
bokhandeln Rosa Rununet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll- bra kök! 

FREDAG 6 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-130443. Mat, bar, dans 
21-03 . 
Club Liche, Grands Festvåning, 
Vallgatan 30, 031-7113007. Fest 
med den lesbiska partyklubben. 
21- 03. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Kulturnatta. 21-03. 
Kulturnattakort a 90 kronor finns 
att köpa i entren till Touch eller 
hos turistinformationen på 
Kungsportsparken. . 
• 22.00 Eva Borgström och Sally 
Marchall sjunger egna och andras 
visor. 
• 23.00 Katrine Sönderskov i 

"Ung monolog"- ett gästspel från 
Halland. 
• 24.00 Wulkers. Malin och Matti
as, Progressiva visor om kärlek, 
brott och revolution. 
• 01.00 Sant eller sanslöst, show 
med Erica Granström och Anders 
Ljung. 

LÖRDAG 7 
SLM, fest i Sesam-lokalen (adress 
får du via 031-833910). Kvällens 
tema får läderklubben är Camou
flage. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00-02.00. 

SÖNDAG& 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet19- 22,även 
bokhandeln Rosa Rununet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-130443. Populär kväll på Bac
chus, dock mycket blandad publik. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
22.00-03.00. 

MÅNDAG9 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151 , öppet 19-22 på 
cafeet får ungdomar. 
Boite, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back-klubb mixat. 
21- 03. 

TISDAG 10 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet hus får 
alla. 11-15. 

ONSDAG11 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet får 
hiv+ 18-21 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Pubkväll21- 0l. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hip-hop och techno, 
21- 03. 

TORSDAG12 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Öppet hus får 
alla 11-15. 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031- 7116151, öppet 19- 22 på 
cafeet och även bokhandeln Rosa 
Rununet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll - bra kök! 

FREDAG13 
Teater Ganymed, på Touch, Espe
rantoplatsen 7. Seen ny fåreställ
ning med den göteborgska teater
gruppen. 19.00. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Disco, bar och res
taurang 21-02. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 130443. Mat, bar, dans 
21- 03. 

LÖRDAG14 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Cafe får hi v+ 
och närstående. 12-16. 
Teater Ganymed, på Touch, Espe
rantoplatsen 7. Se en ny fåreställ
ning med den göteborgska teater
gruppen. 19.00. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00- 02.00. 

SÖNDAG15 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 7116151,öppet19- 22,även 
bokhandeln Rosa Rununet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 130443. Populär kväll på Bac
chus, dock mycket blandad publik. 
21-03. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
Mixad dansklubb 22-03. 

Angeredsteatern i Göteborg 
ger "Spindelkvinnans 
kyss", en pjäs byggd på Ma

nuel Puigs roman med samma 
namn. Det är regissören Maria 
Hörnelius som åter tar upp pjä
sen, som hon tidigare givit på Epi
demiska Teatern. Aktörerna från 
den tidigare uppsättningen är 
kvar; Mats Blomgren och Erik 
Ståhlberg. 
Pjäsen handlar om en revolutio
när och en fjollig bög som delar 
cell i ett fängelse i Latinamerika. 
Vi fåljer deras utveckling under 
den påtvungna gemenskapen. Re
volutionären blir mer mänskligt 
mjuk och fjollan, som bara levt får 
nöjen, får politiska insikter. Spelet 
dem emellan är omskakande och 
även om pjäsen slutar i tragik har 
de båda vuxit och vunnit en vän
skap, som håller in i döden. 
Nu tas pjäsen upp på en större 
scen med ny dekor och bättre tek
niska möjligheter. 
Vid fårra premiären får tre år se
dan fick uppsättningen översval
lande lovord i pressen och gaytid
ningen Reporter skrev bland an
nat om "en intensitet och en dra
matik, som höll intresset levande". 

Av Nils Weijdegård 

MÅNDAG16 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031- 7116151, öppet 19-22 får 
ungdomar. 
Boite, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 17 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Öppet hus får 
alla. 11- 15. 

ONSDAG18 
Ula Pantrar, på Cafe Hellman, 
17 .00. Herrar i den gyllene åldern 
träffas får cafe. 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet får 
hiv+ 18-21 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031- 7111420. Pubkväll21-0l. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hi p-hop och techno, 
21-03 . 

TORSDAG 19 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus får 
alla 11- 15. 
Cafi Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031- 7116151, öppet 19-22 på 
cafeet och även bokhandeln Rosa 
Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Öppet på Sveriges 
äldsta gay klubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll - bra kök! 

FREDAG 20 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Disco, bar och res
taurang 21- 02. 



Simmalungt 
Nu kan du fylla din garderob med märkeskläder från ny· 

aöppnade modebutiken Plankton. Tillbaka på samma ga

ta där allt för tio år sedan började med klubben Love, 

har Patrik Flodin nu sitt eget "akvarium", fyllt med mog

na kollektioner som John Crummey och Modesty. 

Dessutom finns Honky Dory för klubbigare kids. Under 

hösten introduceras även butike!'s eget märke. För vå

gade är gräshopps- och Tequilamaskklubbor ett måste 

vid ett besök. Adress: Magasingatan 8. 
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Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-130443. Mat, bar, dans 
21-03. 
Fetish Family, l års jubileum for 
de vilda fetischisterna: "Hysteria 
through the century", forköp hos 
C. U. M. eller Barbarella i Göte
borg, eller hos Crime eller Red 
Light i Stockholm. Mode från Skin 
Line som veckan efter ska vara 
med på Skin Twos stora fest i Lon
don. Necrofollies uppträder och il 
Stefano spelar musiken, Bina vi
sar datagrafik 

LÖRDAG21 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Cafe for hiv+ 
och närstående. 12-16. 
SLM, fest i Sesam-lokalen (adress 
får du via 031-833910). Kvällens 
tema for läderklubben är Con
struetian-klä dig i byggjobbar
kläder eller andra arbetskläder. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 132043. Anrika gayklubben 
har flest gayfolk denna kväll. 
21.00-02.00. 

SÖNDAG22 
Cafit Hellman, Esperantoplatsen 
7,031- 7116151,öppet19-22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 130443. Populär kväll på Bac
chus, dock mycket blandad publik. 
21- 03. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
Mixad dansklubb med hysterisk 
stämning. 22-03 . 

MÅNDAG23 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031-7116151, öppet 19-22 for 
ungdomar. 
Boite, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03 . 

TISDAG24 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031- 143530. Öppet hus får 
alla. 11- 15. 

ONSDAG25 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Öppet for 
hiv+ 18-21 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Pubkväll21-0l. 
Kompaniet, Kungsgatan 19, mix
ad klubb, live hip-hop och techno, 
21-03. 

TORSDAG 26 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus for 
alla 11-15. 
Cafit Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031- 7116151, öppet 19-22 på 
cafeet och även bokhandeln Rosa 
Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-132043. Öppet på Sveriges · 
äldsta gayklubb. Passa på att äta 
denna lite lugnare kväll - bra kök! 

FREDAG27 
Touch, Esperantoplatsen 7, 
031-7111420. Disco, bar och res
taurang. Manlig striptease bjudes 
denna kväll. 21-02. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031-130443, Mat, bar, dans 
21-03. 

LÖRDAG28 
Forskningskonferens om homo
sexualitet och lesblskhet, Göte
borgs universitet, info 031-
7734787 (Arne). Konferens riktad 
till forskare. 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50,031-143530. Cafe for hiv+ 
och närstående. 12-16. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 

0 031-132043. Anrika gayklubben 

Jörgen 
..... ~ _____ ..... § har flest gayfolk denna kväll. 

21.00-02.00, 
Planktons kläder. 

SÖNDAG .29 
Forskningskonferens om homo
sexualitet och lesblskhet, Göte
borgs universitet, info 031-
7734 787 (Arne). Konferens riktad 
till forskare. 
Bok & blblloteksmässan, Konfe
renspunkt S4 i Speakers Corner. 
Eva Lejonsommar är på plats 
10.30. Hon är även med vid Anam
ma forlags monter B2105 
Cafit Hellman, Esperantoplatsen 
7,031-7116151,öppet19- 22,även 
bokhandeln Rosa Rummet. 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 
031- 130443. Populär kväll på Bac
chus, dock mycket blandad publik. 
21-03. 
Sex, Kungstorget 9, 08-132898. 
Mixad dansklubb med hysterisk 
stämning. 22- 03. 

MÅNDAG30 
Cafit Hellman, Esperantoplatsen 
7, 031- 7116151, öppet 19- 22 for 
ungdomar. 
Boite, på Kompaniet, Kungsgatan 
19, soft, laid back- klubb mixat. 
21-03. 

TISDAG 31 
Positiva Gruppen, Nordhemsga
tan 50, 031-143530. Öppet hus for 
alla. 11-15. 

Blggan, Christlan & Roger 

Transinvigning 
S 

andrews invigde i mitten 
av september Göteborgs 
nya gigantiska biopalats, 

som garanterat är Sveriges bästa. 
I vimlet trängdes hysteriska'tran
sor, knubbiga ftimbranschgubbar 
och pusshungriga pojkar och flick
or, till tonerna av australiensisk 
diggelido<r-musik. 

LET THE MUSIC CONTROL YOUR MIND 

S.E.X 
%~ %'~!1i't~!~ !! 

BACCARA 1/10 
KUNGSTC>AGET 9 

TEL 03"1 - "13 28 98 

HOMOSEXUELLA 
KÄRLEKSVECKAN .. 

IOREBRO 
8-14 oktober 1995 

• FÖREDRAG • ARTISTER • 
FILMVISNING • PUB VARJE KVÄLL 

• "ROSA FEST" 
ONSDAG 11/10 20.00- 01.00 

• KÄRLEKSVECKOFEST 
LÖRDAG 14/10 21.00-02.00 

(OBS! Förköp ger företräde till kärleksveckofesten. 
Ring Karin E. Tel 019-144232) 

FÖR MER INFO; 
Ring Orlando Tel. 019-144232 
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pe;ssf<>riiman händ~r det saker på Akademiska foreningen, AF, i Lunda-
DäJ;; lärs ut hur man strippar, man kan ägna sig åt kroppsmålning, 

piercing och dragBhow. Och lite till. 
)h..Eisas Tegnåt terkligen infortuera<;lJ 
Plats: AF 21 oktober 14.00-17.00: · 

Dodo Parikas 

sagen er Skagen ... 

:Finns Pension 
tifstre Strandvcj 63 · DJ<.9990 Skag'en ·Danmark 

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

•• 
SKÅNES STORSTA GAYSTÄLLE 

l N C l G C 

MONBIJOUGATA'N 15 
IV'II ~ L IV'II c:::::> 

INFO 040 · 61199 23 
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LÖRDAG 30 SEPTEMBER 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Mon Bijou 40 Carat 
- lugn & pratvänlig musik. 22-02. 
Sonoras från Helsingborg spelar. 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö. 040-
23 03 11. Disco. 23- 03. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. SLM-kväll. 22-02.30. 
Läder, jeans, uniform, gummi. 

SÖNDAG1 
Qpldo. Ungdomscare på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. 18-21. Kaffe & kaka. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21-03. 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 19-22. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Ungdomscare Qpdo 
19-22. 

MÅNDAG2 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. 

TISDAG 3 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 7134. Cafe 10- 16. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. 
Folkets Park i Lund. 20.00. Skån
ska Dansteaterns premiär: Close 
Up av Patrick King. Block 2 av 
Cristina Caprioli. Bilj. 046-13 14 
15/14 78 88. 
Kristlanstads Teater 19.00 & 
21.30. En annan sorts föreställ
ning. Jonas Gardell på turne. Bil
jetter 044-11 04 22/13 59 35. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21- 03. 
Mejeriet, Stora Söderg. 64, Lund. 
70-talet åter: Baccara på besök. 

ONSDAG4 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Lunds stadsteater, Killiansg 15. 
19.30. En annan sorts föreställ
ning. Jonas Gardell. Bilj. (chansa 
på återbud) 046-13 14 15/14 78 88. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Pub och cafe 
21-00.00. 
Folkets park i Lund. 20.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 
70-talet åter: Baccara på Metro
pol, Bollbrog 6, Helsingborg. 042-
1182 30. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. care 19-22. 

TORSDAGS 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 7134. Cafe 10- 16. 
Pub Barble. 4:an, Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11.21-00. 
Bikupan. Bisexuella ses på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 19.00. 040-
61199 62. 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Pub 20- 00. 

Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. Tjejcafe 19- 22. 
KB, Bergsg. 18, Malmö. 040-30 20 
11. 70-talet åter: Baccara i stan. 

FREDAGG 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10- 16. 
Ystads Teater, 19.00 & 21.30. En 
annan sorts föreställning. Jonas 
Gardell. Bilj . 0411-105 19. 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö 040-
23 03 11. Disco. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Disco 22-02. 
Empire, Pålsg l , Helsingborg. 042-
12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. Pub 22- 02. 
Folkets park i Lund. 20.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 

LÖRDAG? 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Tjejkväll 22- 02 

4:an, Snapperupsg. 4, Malmö. 040-
23 03 11. Stripshow med Alex 
Frank-Damme. Disco. 23.00-03.00. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Disco/OktoberÖlfest 
22-02.30. 
Folkets Park i Lund.l8.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 

SÖNDAGS 
Qpido. Ungdomscare på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. 18-21. Kaffe & kaka. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21-03 . 
Folkets Park i Lund. 18.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 7134. Cafe 19-22. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe 19- 22. 

MÅNDAG9 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. 

op&nhagen•s Gay Hotel 

TISDAG 10 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 7134. Cafe 10-16. 
Empire, Pålsg. l , Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21.00-03.00. 
EKHO, den kristna homogruppen 
träffas på Cafe GAN, Stora Mår
tensgatan 23, Lund, 046-157134. 

ONSDAG11 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10- 16. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Pub och cafe 21- 00. 
Folkets Park i Lund. 20.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 
Gaystudenternas pub på Cafe 
GAN, Stora Mårtensg. 23, Lund. 
046-15 71 34. 20-00. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. Cafe 19- 22. 

TORSDAG12 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Pub Barble. 4:an, Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 21-00. 
Folkets Park i Lund. 20.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. Tjejcafe 19- 22. 

FREDAG 13 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10- 16. 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö. 040-
23 03 11. Disco. 22- 02. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Disco. 22- 02. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. Pub 22- 02. 
Folkets Park l Lund. 20.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 

LÖRDAG14 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö. 040-
23 03 11. Disco 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Disco. 22-02. 
SLM (baren på Indigo). Oktober
fest. 
Folkets Park i Lund. 18.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 

SÖNDAG15 
Regnbågsveckan inleds. Program 
040-611 99 62. 
Vernissage för Regnbågsveckans 
konstutställning, Monbijoug. 15, 
Malmö. 16-19. Medverkande: Ka
rel Becvar. 
Qpldo. Ungdomscare på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 19- 21 
End·Up. Mixad klubbkväll med 
house, trance, acid på Indigo, Mon
bijoug. 15, Malmö. 22.30-02. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21-03. 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. Cafekväll 19-22. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Ungdomscare Qpido 
19- 22. 

Hotel Windsar 
Frederiksborggade 30 DK -1360 Copenhagen K 

Tel:+45 3311 0830 .. Fax:+45 3311 6387 
VIsa • Master - Eurocard Access 



Bland pop-konstnärerna 
Andy Warhol, Roy Llchten

Ciaes Oldenburg och Ro
Ralusc:henb4arg och bland mi-

lfr~lm!;tälllts som varandras mot
Samtidigt anser man från 
att det finns intressanta 

Röda Kvarn, Karlsg. 7, Helsing
borg, 042-18 15 13. Jag är inte 
sömnig. Fransk film om homosex
uell mördare. 19.00. 

MÅNDAG16 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 7134. Cafe 10-16. 
Empire, Pålsg. l , Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11.00-17.00. 
Regnbågsveckans konstutställ
ning & cafe, Monbijoug. 15, Malmö 
14-18. 
Öppenhetens betydelse. Förfat
taren Dodo Parikas talar om sin 
nya bok. 19.00 på Monbijoug. 15. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Regnbågspub, 
21-00. 

TISDAG 17 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 7134. Cafe 10-16. 
Empire, Pålsg. l , Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. 
Regnbågsveckans konstutställ
ning & cafe, Monbijoug. 15, Malmö 
14-18. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21-03. 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. Pub 20-00. Vernissage: ut
ställning av Helena N orrsell. 
Sångaren Peter Berg uppträder. 

ONSDAG18 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Regnbågsveckans konstutställ
ning & cafe, Monbijoug. 15, Malmö 
14-18. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Rubinen, föreläs
ning om homosexuella förr 19.00. 
Regnbågspub och cafe 21-00, ka
raoke med Katarina Larke & 
regnbågsgäster. 
Spegeln, Södra Förstadsg. 38, 
Malmö, 040-30 18 10. Filmklub
ben visar Blå Ängeln med Marle
ne Dietrich 19.00. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. Cafe 19-22. 
Röda Kvarn, Karlsg. 7, Helsing
borg, 042-18 15 13. Film. Jag är in
te sömnig (se 15 okt). 19.00. 
Lunds stadsteater, Killiansg. 15. 
Kenneth Kvarnström dansar. Bilj. 

----------------------- --------

046-13 14 15 

TORSDAG19 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Regnbågsveckans konstutställ
ning & cafe, Monbijoug. 15, Malmö 
14-18. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Bikupan för bisex
uella 19.00. Kvinnliga trubadurer 
uppträder 20.00. Regnbågarave 
23.30-08. 
Pub Barble. 4:an, Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 21-00. 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. Pub 20-00. 
Empire, Pålsg.l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. Tjejcafe 19-22. 
Röda Kvarn, Karlsg. 7, Helsing
borg, 042-18 15 13.Film. Jag är in
te sömnig (se 15 okt). 19.00. 

FREDAG 20 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Regnbågsveckans konstutställ
ning & cafe, Monbijoug. 15, Malmö 
14-18. 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö 040-
23 03 11. Disco. 23-03. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Flamenco-samba
orientalisk magdans. 19-00. Där
efter disco till 02. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Pub 22-02. 
Folkets park i Lund. 20.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 

LÖRDAG 21 
Regnbågsveckans konstutställ
ning & cafe, Monbijoug. 15, Malmö 
14-18. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Teater: Eva Hans
son framför "När jag talar san
ning .. . ". 16.00, därefter cafe till 
17.30. 

Ring oss och prata om: 
• komrna-ut 

• hi v/säkrare sex 
• relationsproblem 

• partnerskap/sambo 
mm 

RFSL-Rådgivningen 

i" Malmö 
040-6119950 

Post- och besöksadress: 

Drottninggatan 36 

21141 Malmö 

roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. Regnbågsveckans jättefest 
i mångfaldens tecken - med sär
skild plats på scen för fjollan. 4:an 
och Indigo samarrangerar för för
sta gången. 22-03. 
Empire, Pålsg. l , Helsingborg. 
042-12 35 32. Disco 22-02.30. 

SÖNDAG22 
Regnbågsveckans sista dag 
Regnbågsveckans konstutställ
ning & cafe, Monbijoug. 15, Malmö 
14-18. 
S:t Petri kyrka. GudstjänstJRegn
bågsmässa i Malmö. 18.00. 
4:an. Snapperupsg. 4, Malmö 040-
23 03 ll..Kyrkkaffe 19.30-00. 
Teater: Bögar, bögar, bögar. Suc
cen från Stockholm. 20.00 på 4:an. 
Qpido. Ungdomscafe på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. 18-21. Kaffe & kaka. No boo
ze,no beer. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. House
kväll. Mixad publik. 21-03. 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. Cafekväll. 19-22. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe 19- 22 . 
Folkets park l Lund. 18.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 

MÅNDAG23 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 71 34. Cafe 10-16. 
Empire, Pålsg.l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. 
Kino, Kyrkog. 3, Lund. 046-30 30 
80. Homoerotisk film för både 
kvinnor och män. Filmvetaren 
Sten-Åke Hedström inleder. 17.30. 
AF (Akademiska Föreningen) Lun
dagård, Lund. Erotisk mässa med 
kroppsmålning, strippkurs, drag, 
kondomeria. Teater. Från 14-17. 
Spegeln, Södra Förstadsg. 38, 
Malmö, 040-30 18 lO.Filmklubben 

visar Viscontis Rocco och hans 
bröder. 
Folkets Park l Lund. 20.00. Skån
ska Dansteatern (se 3 okt). 

TISDAG 24 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21-03. 

ONSDAG25 
Gaystudenternas pub på Cafe 
GAN, Stora Mårtensg. 23, Lund. 
046-15 71 34. 20- 00. 
Empire, Pålsg. l ,"Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17, Cafe 19-22. 

TORSDAG26 
Pub Barbie. 4:an, Snapperupsg. 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 21.00-00.00. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11-17. Tjejcafe 19-22. 

FREDAG27 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund, 046-157134. Cafe 10-16. 
4:an, Snapperupsg. Malmö. 
040-230311. Disco 22-02. 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
Disco 22-02. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-123532. Cafe & dagens rätt 
11-17. Pub 22-02. 

R etrovågen fortsätter. Efter 
att grupper som Sweet och 
Boney M återförenats med 

mer eller mindre pinsamt resultat 
har nu turen kommit till en annan 
av sjuttiotalets giganter - Baccara. 

homosexuell 

regnbågs 

LÖRDAG 28 
Indigo, Monbijoug. 15, Malmö. 
040-611 99 62. Disco. 22-02. 
SLM (l puben på Indigo) Western 
Night. 
4:an, Snapperupsg. 4, Malmö. 040-
23 03 11. Disco. 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Disco 22-02.30. 
Killstripshow. 

SÖNDAG29 
Qpido, Ungdomscare på Indigo, 
Monbijoug. 15, Malmö. 040-611 99 
62. 18-21. Senare samma kväll 
End-Up. Mixad klubb 22.30-02. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21-03. 
Cafe GAN, Stora Mårtensg. 23, 
Lund. 046-15 7134. Cafe 19-00. 
Empire, Pålsg. l , Helsingborg. 
042-12 35 32. Ungdomscafe Qpido 
19-22. 

MÅNDAG30 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. 

TISDAG 31 
Empire, Pålsg. l, Helsingborg. 
042-12 35 32. Cafe & dagens rätt 
11- 17. 
roxbury, Södra Förstadsg. 23, 
Malmö. 040-12 55 80. Housekväll. 
Mixad publik. 21-03 . 

Någon riktig återförening lär det 
dock inte bli för denna en gång så 
framgångsrika spanska duo - den 
ena sångerskan, hon som alltid 
hade vita kläder, dog för några år 
sedan. Förhoppningsvis har hen
nes ersättare samma härliga 
spanska brytning och samma för
föriska sätt att stöna fram "Sorry 
I 'm a lady" på. 
Men oavsett om Baccaras Sing
back Tour-95 blir kult, kalkon el
ler katastrof är det i alla fall upp
lagt för några av årets roligaste 
temaförfester. IJX. 

Av Roger Wilson 

Baccara, Mejeriet l Lund 3/10, 
Metropol Helsingborg 4/10, 
KB Malmö 5/10, 
men även 1/10 Que-club Göteborg, 
6/10 Silverdalen Älmhult, 
7/10 Donna's Dellght Stockholm. 

1995 
15 - 22 oktooer 

R f ~ l 

RÅDGIVNINGEN 

l N D l D O 

<!>--·· M A l M Ö 

QX OKTOBER 1995 e 25 



Här hittar du: 

Väninnor sidan 26 

Vänner sidan 26 

Bi sidan 28 

Över gränser sidan 29 

Bostad sidan 30 

Föräldraskap sidan 31 

Arbete sidan 31 

Säljer /köper sidan 31 

Meddelanden sidan 31 

Partnerskap sidan 31 

HEJSAN 
Sitter på nattåget till Östersund 
och längtar efter homosexuella 
vänner att kunna prata med. Är 
26, bor ännu så länge i Sörmland 
men är på väg till Östersund. Av
stånd i mil räknat är inget mot en 
vän att umgås med. Hoppas du el
ler ni finns någonstans i detta av
långa land och sänder mig en rad. 
Det är så sketans tråkigt att vara 
ensam. 
9510-101 

En utländsk lesbisk tjej, snygg och 
trevlig enligt andra, längtar efter 
vänskap, värme, sensualitet. Jag 
är en romantisk och ärlig tjej. Mi
na intressen: musik, dans och my
siga kvällar. Skriv för vänskap el
ler mer. Din ålder har ingen bety
delse. 
Seeyou. 
9510-102 

Jag kille 48 år, söker mogen kille 
45-50 år eller jämnårig med mig, 
för trevlig samvaro. Jag sitter i 
rullstol sen två år tillbaka och har 
väl inte så roligt. Du bör vara rö
kare. Intressen: musik, läder, skri
va brev. 
9510-01 

STOCKHOLM 
Kille 37 år, lång, mörkhårig, posi
tiv, glad med bra utseende, boende 
i Stockholm, söker snygg, fräsch, 
seriös· maskulin kille 27-40 år i 
Stockholm som kompis och vän 
och eventuellt förhållande. 
Jag lever som singel och undrar 
var jag hittar just dig. Vänner har 
jag många, menjag saknar någon 
att dela vardag, närhet, kärlek och 
skön sex med. Idrottar en del, gil
lar resor, bio, uteliv, skidor, öl, 
friskhet, renlighet, ärlighet och 
humor. Stämmer det här för dig så 
skynda dig att svara. Gärna ett fo
to. 
9510-02 

GÖTEBORG! 
25-årig gullig kille söker andra 
killar (i lämplig ålder, ca 18-30) 
för vänskap och eventuellt sex. 
Söker även killar som är bra på 
och gillar att ge massage. 
9510-03 

KILLAR l HÄLSINGLANOl 
Var finns ni? Var samlas ni? Var 
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kanjag träffa nån? Pojke, 29 år, 
undrar! 
9510-04 

26-årig, mörksöt, kille med cen
traleuropeiskt ursprung söker en 
jämnårig kamrat. Intressen: mu
sik och hetsiga diskussioner. 
9510-05 

NORDVÄSTRA SKÅNE MED 
OMNEJD 
45-årig enkel kille, lite kraftig 
(hyfsat utseende enligt andra) sö
ker dig som också vill satsa på nå
got varaktigt. Din ålder 30-45 år, 
maskulin och aktiv, gärna vänster
inriktad som jag. Röker ej, men 
gärna ett gott vin. Trivs bäst l.ffi· 
der lite lugnare former. Intressen: 
konst och musik, hemmakvällar, 
cykelturer med mera. Jag vet att 
du finns, men var? 
9510-06 

STOCKHOLM 
Erfaren välvillig mogen liten kille 
54/167 med MYCKET TID vill 
träffa Dig äldre lugna fördomsfria 
kille. 
Är intresserad av LIVET med dess 
tillhörande överraskningar och 
svängningar. Jag är ärlig, varm 
och mjuk och kan lyssna och prata 
om det mesta. Gillar musik, konst, 
hemmaliv och att skapa med hän
derna. Är konstnärlig och försöker 
mig på matlagning. Röker och 
dricker en öl. Är inte enbart sex
fixerad. Vill fortfarande utvecklas 
med en trevlig kille, gärna med 
livlig fantasi. Du får inte ha ett 
fladdrigt lynne eller läder kläder. 
Hoppas vi kan berika varandras 
liv och börjar med en stillsam 
start mot en djärv och ljuv fram
tid. Kanske vi två? 
9510-07 

SÖDRA HÄLSINGLAND/SÖDRA 
NORRLAND 
Jag är en 48-årig kille som söker 
killar mellan 20 och 45 år. Främst 
söker jag en nära kompis att um
gås med men kanske utvecklas 
det till något mer ... Jag är lite 
rädd och försiktig men livet är in
te evigt. Jag är lång med mörkt 
hår, normalbyggd. Jag har många 
intressen. sexuellt kan jag vara 
både aktiv och passiv, både mjuk 
och tuff. Våga svara även om du är 
osäker. Jag lovar respekt och hän
synsfullhet. Hoppas vi kan träffas 
redan i höst. 
Gärna foto. Kram! 
9510-08 

O P R F- LÄN 
Mycket ungdomlig kille 45, mörk, 
lång och smal, 76 kg, maskulin, 
fräsch kropp som träiias, bra ut
seende, rökfri, humor och fantasi 
finns. Söker en trevlig kille 25-45. 
Du får gärna vara mörk, smal, do
minant och invandrare (ej krav) 
och dela något eller några av mina 
intressen: musik, resor, träning, 
träffa vänner, bio, språk och främ
mande kulturer. Kill-lekar och 
mysiga hemmakvällar med Dig! Vi 
kan bli bra kompisar + mycket 
mer ifall vi gillar varandra! Svara 
med telefonnummer. Jag lovar dig 
100% diskretion. Alla får svar. 
9510-09 

SYDÖSTRA SVERIGE 
Vill gärna hitta en ung pojkvän. 
Är själv 41 år, lång och smal, lugn 

och diskret. Här har du chansen 
till ett varaktigt sex- och vän
skapsförhållande. Kom igen! 
9510-10 

GÖTEBORG 
Enkel, lugn, mjuk, kort, smal, 
otränad kille sökes av en snäll, 
lugn och trygg pojkaktig jeans
grabb som fyllt 40. 190/84. Lockas 
inte av uteliv. Rökfri och hiv-nega
tiv. Söker du ömhet, trygghet och 
vänskap så finns en famn som 
väntar på dig bara du vågar svara. 
Gärna foto. 
9510- 11 

MAN SÖKER MANNEN 
l SITT LIV! 
Livet har vi bara en gång ochjag 
försöker göra det mesta utav det. 
Och då vill jag ha dig vid min sida. 
I en gemenskap där vi kan ta an
svar för varandra i ett livslångt 
partnerskap. Där vi inte är rädda 
för att vara beroende av varandra 
men änd.å kan stå på egna ben. Vi 
bär på en inre styrka var och en 
för sig men behöver också en famn 
att ramla in i ibland. Vi behöver 
trygghet men älskar utmaningar. 
Vi är glada för den person vi är 
men vill också glädjas tillsam
mans. Närhet, ömhet, värme, ge
menskap, förståelse, men med 
olikheter som vi uppskattar. 
Jag trivs med mitt arbete men 
funderar ibland på radikala förän
dringar. Men så länge j ag får an
vända min kreativitet med män
niskokunskap utvecklas jag vida
re i yrket. På fritiden deltar jag 
gärna i stadens kulturliv med mu
sik, konst och teaterupplevelser. 
Menjag älskar också att påta i 
jorden vid sommarstugan. Jag går 
lika gärna en konstrond på stan 
som vandrar vid havet, sitter på 
en sten och filosoferar över livet 
med solen vid horisonten i sikte. 
Eller går på krogen och svingar en 
bägare. Eller sitter framför brasan 
och läser en bra bok medans reg
net smattrar mot fönsterrutorna. 
Eller en resa ut i vida världen ... 
Någon sportfåne är jag inte, men 
det är skönt att röra på sig regel
bundet. Jag trivs när det är full 
fart men njuter också av lugn och 
ro. 
Till det yttre är jag drygt 180 cm, 
smal, åt det blondare hållet, bra 
utseende, närmar mig de 40 inom 
något år, boend1:l i Stockholm men 
rötterna finns på landet, bär lika 
gärnajeans som kostym. 
Vem du är har jag svårt att preci
sera. Det vet jag först när vi ses 
och har lärt känna varandra en 
tid. Förmodligen är du mellan 34 
och 49 år, är mörkblond eller mör
kare. Du har haft med och mot
gångar i livet och lärt dig av dina 
erfarenheter. Du kan skratta och 
vara allvarlig. Du drömmer om 
den verkliga lyckan men vet att li
vet har sina "ups and downs". Du 
vet vem du är och vad du vill, men 
är öppen för nya ideer. Du har ett 
bra liv med arbete och vänner men 
fortfarande plats för mig. Nu får 
du skriva och berätta om vem du 
är. Jag ser fram emot ditt brev! 
9510-12 

STOCKHOLM 
Hej,jag är en 26 årig Stockholm
skille 190/83, mörkblond, kort
klippt, som söker efter en jämnå
rig kille för fin vänskap eventuellt 
förhållande om det känns rätt för 
båda. Du bör vara maskulin, ärlig, 
snäll och seriös och inte någon 
ute-i-svängen typ. Mina intressen 
är bland annat musik, resor, tea
ter, bio, promenader, kort sagt allt 
roligt som man kan göra när man 
är två och har någon att tycka om. 
Hoppas du svarar! Foto ett +. 
9510-13 

STOCKHOLM/HELA LANDET 
Jag är en 32-årig civilekonom som 
söker en kompis som efter en tid 
kanske även blir min pojkvän. Jag 
är inte öppet "gay" och det ska inte 
du heller vara. För att vi ska ha 
bättre förutsättningar att bygga 
upp en givande relation är det en 
fördel om du också är ekonom el
ler jurist. Men givetvis är inte det
ta något absolut krav. Att du kan 
tänka dig att dela med dig av dina 
intressen likväl som skaffa några 
nya genom mig är viktigt. Att du 
inte är "fjollig" är också viktigt, ef
tersom jag huvudsakligen har 
"straighta" vänner och dessutom 
gillar en kille för att han är just en 
kille. Jag har ett bra utseende, en 
viss charm och hoppas att du som 
tycker att det du just läst låter bra 
också svarade. Att träffas och lära 
känna varandra skulle kunna ut
veckla sig till något riktigt bra. 
Från min sida är det här ett seri
öst försök att hitta dig och genom 
att svara så kanske du hittar mig. 
Du är max 35 år. 
9510-14 

Jag är en glad och snäll HS kille 
på 40 år i Göteborg som söker dig 
en mysig. kanske lite blyg men 
levnadsglad kille som också kän
ner tillvarons och nattens ensam
het! Du vill bli ompysslad, kra
mad, tröstad, bortskämd med vär
me, ömhet, känslor och humor! 
Varför inte krypa in i varandras 
famnar med trygghet, lojalitet och 
närhet och sedan älska fullt ut när 
det känns som bäst. Du är någon
stans mellan 25 och 40, har accep
terat din läggning, renlig och I).yfi
ken på det mesta och är öppen för 
att vara tillsammans i någon slags 
relation som vi tycker passar oss 
bäst! Vi gillar resor, naturen, hem
makvällar, promenader, vilda upp
tåg fyllda av leklust och fantasi! 
Tillsammans kan vi nå oanade 
höjder! Allting blir så mycket roli
gare när man delar glädjen med 
någon! En nära vän är aldrig en 
belastning men alltid en stor till
gång! Bli min nallebjörn så blir jag 
din!! 
Fördel 031-områdetl Jag finns! 
Du med? 
9510-15 

33-årig kille mitt i Stockholm, 180 
lång och ett lättsamt humör söker 
en man att ha som kompis. Själv 
gillar jag såväl nöjen som kultur 
och att resa, främst till England. 
Har nyss flyttat in i ny lägenhet 
men en riktig karl saknas i möble
manget! Jag vill att du är 25-45 år 
och aktiv. Skriv ett brev om vad du 
gillar att göra, såväl i som utanför 
sängen. 
9510-16 

KILLE UNDER 27 ÅR 
Vill du vakna upp jämte mig efter 
en skön, het och kanske ganska 
vild natt? Göteborgskille på 27 år 
söker en kille yngre än mig själv, 
som kan tänka sig en ny kompis 
och kanske kan vi utveckla mer än 
vänskap. Jag är 185 cm/80 kg 
med blont kort hår och ser bra ut 
enligt andra. Ser gärna dig som 
maskulin med bra/schysst utseen
de och dessutom ärlig, snäll och 
sänd foto för snabbt svar. 
9510-17 

STOCKHOLM/ NORRTÄUE/ 
UPPSALA 
Jag är en kille på 27 år som söker 
vänner för kompisrelation i första 
hand men kan även tänka mig en 
fast relation om tycke uppstår. Är 
intresserad av det mesta bland 
annat musik, kultur, film, natur 
matlagning med mera. Jag är inte 
direkt någon discotyp men är för 
den skull inte främmande för att 

gå ut iblal!-d· Söker dig i åldern 
25-35 som har liknande intressen. 
Båda har vi ärliga avsikter. Svara 
gärna med foto. Vi hörs! 
9510-18 

34-ÅRIG KILLE l STOCKHOLM 
Söker en kille för fast förhållande. 
Lugn harmonisk och lättsam hop
pasjag att du är. Jag är mörkhå
rig, 182/80. Har en hel del goda 
egenskaper. Jag söker en stabil 
partner som också vill satsa lång
siktigt. 
9510-19 

KRING STOCKHOLM 
Nu är jag less på att leta en kille 
som har lekt av sig. Så därför gör 
jag ett sista försök med den här 
annonsen. Jag söker en kille mel
lan 26 och 34 år som inte är ute ef
ter "one night stands" som vill ha 
ett förhållande mellan två killar 
och bor kring Stockholm. Vemjag 
är: en varm kille på 26 år. Mörk 
178174. Mina intressen är: vänner, 
hemma, djur, natur, dig med mera. 
Obs! Vi tar varandra för det vi är 
va! Kram och hoppas på svar! 
9510-20 

STOCKHOLM 
4 7 -årig man i sina bästa år söker 
kompis, vän, partner, älskare, 
sambo eller särbo. 
Alla svar beaktas. Dock en fördel 
om du finns i södra Dalarna eller 
norra Västmanland. Kanske finns 
Du någon annan stans. Det som 
betyder något är att Du finns och 
att Du svarar på min annons. 
Jag gillar det mesta som är krea
tivt, skapande och därigenom gi
vande. Men, samtidigt kanjag va
ra fruktansvärt konventionell och 
alldeles vanlig också. Hoppas Du 
ochjag kan mysa tillsammans och 
trivas med varandra i ett okompli
cerat förhållande. 
9510-21 

Fräsch kille, Stockholm, 29 år. 
Med livsglädje, humor. Vältränad. 
Intressen musik, gym, litteratur, 
bio. Vill gärna träffa yngre kille 
från 15 år för vänskap och framtid 
tillsammans. 
9510-22 

Sökes: Helt vanlig svensk kille 
som är frisk och med allmänna in
tressen, men som är rätt ensam 
som jag. Jag är 38, 179, 70. Du är 
sannolikt yngre och flexibel sexu
ellt. Not fat, fem, fake. 
9510-23 

UNG KILLE SÖKES 
40- årig man, 186 cm lång, 75 kilo, 
välvårdad, maskulin söker en kille 
i tonåren för ett vänskapligt fast 
förhållande eller bara ett "även
tyrsförhållande". 
Mina intressen är resor, naturen, 
hemmakvällar, lite "bus" med 
trevliga kompisar med mera. 
Du får gärna vara oerfaren och 
blyg, svensk eller invandrare, gär
na färgad. Är själv mer aktiv än 
passiv varför du bör vara mer pas
siv. 
Krav är att du är drogfri och inte 
kriminell och du ska vara nyfiken 
på att utforska vad som är skönt 
med en annan kille. 
Vill du att vi träffas på tre eller fy
ra? Presentera i så fall även din 
jämnårige kompis. 
Svar med foto ger förtur till svar. 
Svar från hela landet önskas. 
9510-24 

STOCKHOLM 
33, 180, 73 (snygg), tar livet, dock 
ej människan, med en klackspark! 
Sökes: seriös, runt 33 (snygg) 
mörkhårig, smart, aktiv (yes). Ma
chofjollor undanbedes! 
9510-25 



STOCKHOLM 
Ung svart kille på 27 år söker vän
ner, kamrater, någon som kan 
hjälpa mig med språket och sånt. 
Jag är maskulin, smal, 177/58, 
fräsch, hiv-negativ och ser bra ut 
(ej hårig). sexuellt är jag aktiv och 
dominant, gillar också romantiska 
stunder. Inget krav annat än att 
du är hiv-negativ. Alla brev besva
ras. 
9510-26 

Kinesisk gutt, 27/180/63, rerlig, 
film, maskulin, intelligent, godt hu
m{ilr, allsidige interesser, r{ilyker ik
ke, nettop ferdi med MBA- studiet 
i Norge. Må dra ut av Norge rett 
etter studiet if!illge landets lov, 
men frykter å bli misbehandlet i 
Kinas kommunistregime. Derfor 
{ilnsker rerlig, maskulin 
gutt/mann i Sverige i pass. alder 
for kjrerlighet og partnerskap i 
hensikt. Helst i store byer med 
st{ilrre sj anse for utiendinger å fin
ne jobb. Svenskt språk kanjeg sik
kert lrere meg fort p.g.a jeg kan 
bra norsk. Enda fortere h vis du 
kan hjelpe meg med lreringen. Lo
ver å svare. Gjeme foto. Skriv til: 
9510-27 

STOPP OCH BELÄGG! 
Vet du med dig att du är en trev
lig, tolerant, kramig, ungdomlig 
halvgalen kille i tjugoårsåldern? 
Bra! Då skriver du till mig, en 24-
årig Göteborgskille som älskar att 
resa. Lyssnar på allt från Viking
arna till den senaste rave-musi
ken. Barnkär och företagsam är 
jag också till på köpet! Skicka nå
gra rader så träffas vi och ser hur 
det stämmer, kanske mer än bara 
vänner? 
9510-28 

IN THE HEART OF SKÅNE 
one can find an attractive, friend
ly, 32 year old English guy, with 
many interests, who would like to 
meet farmers, construction wor
kers and other with the typical 
Swedish look (blond, blue eyed), 
age 18-30, for fun timesand fri
endship. So, why spend cold win
ter evenings alone if you can drink 
superb congac, listen to good mu
sic, cuddle up with a passionately 
sexy guy, and let your manly body 
indulge in intimate safe and swea
ty fun. I bet youwillnot be disap
pointed by writing. Allletters in 
Swedish and English will be ans
wered. Photos. telephone num
bers, and suggestions are welco
me. Aboslute disereteness and con
fidentiality guaranteed. 
9510-29 

STOCKHOLM 
Snart är hösten här och singel
klubben har årsmöte, menjag har 
ingen lust att gå dit. Finns det nå
gon kille runt trettio som känner 
likadant? I så fall kanske vi kunde 
hitta på något. Jag, en 28 åring 
som är sugen på livet och vad två
samhet kan innebära. Skriv en 
rad och skicka gärna ett kort. 
9510-30 

STOCKHOLM 
Lång. fräsch 40-årig kille önskar 
kontakt med andra killar på 
20-45 år. Jag är intresserad av 
kultur, historia, bio, måttlig trä
ning, gå ut och äta eller ta en öl 
ibland. Men framforallt ser jag 
fram mot många sköna stunder 
med dig i hemmets lugna vrå. 
Kanske du och jag. Jag längtar! 
Skicka gärna med ett foto. 
9510-31 

STOCKHOLM/HELA LANDET 
Söker en mogen, kramgo, ärlig, 
trogen och snäll man, for fast" for
hållande. Med båda fottema på 
jorden. Du bör inte vara sexfixe
rad. Och ingen sportfantast. Du 
bör vara glad och positiv, tycka om 
livet. Jag är 49 år, 170/62, mellan
blond och rökare. Är en vardaglig 
kille, ärlig snäll och trevlig. Som 
prövat på livets hårda sidor, men 
aldrig ger upp. Du bör vara intres
serad av natur, trädgård och blom
mor, mysiga hemmakvällar med 
god mat och ett gott vin, gillar 
även att resa, bio och teater. Din 
ålder och utseende spelar mindre 
roll. Bara personkemin stämmer 
någorlunda. Är hiv-negativ. Jag lo
var att svara på alla seriösa svar. 
Roligare två än ensam. 
9510-32 

TREVLIG HS KILLE l GÖTEBORG 
34 år, är maskulin, lugn och san
sas kille som gillar allt från stilla 
hemmakvällar, resor, till riktiga 
röjarfester. Har lätt för att umgås 
men är ändå ensam, kanske for 
attjag arbetar skift. Jag söker 
killkompisar 17- 25 år som också 
arbetat i skift eller liknande. Alla 
får svar och svara gärna med foto. 
9510-33 

Killar 15- 20 år sökes av 28-årig 
kille i Stockholm. Jag är blond 
och slank och välutrustad. Det 
saknar betydelse om du är oerfa
ren eller inte, bara du är som jag: 
renlig, frisk och ärlig. Även två kil
lar kan tillsammans svara också. 
9510-34 

Den som letar efter killar med alla 
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former på perfekta ställen, kan 
sluta läsa här. Jag är nämligen en 
rundlagd medelålders norrlänning 
som söker vänner land och rike 
kring. Du som liksom jag inte till
hör dessa tidningssidors ofta för
skönade ideal, eller känner dig ra
tad av andra på grund av din "ut
formning'', har här chansen. Här 
sätts ingen övre gräns vad gäller 
mått, vikt eller sexuella önskemål 
med undantag for SIM. Våga sva
ra, så får du veta mycket mer om 
mig, än det lilla som rymdes att 
skriva här. 
9510-35 

STOCKHOLM 
Jag är 30 år ung och önskar ett se
riöst forhållande och vänskap. Jag 
ser bra ut, manlig och frisk som en 
hetero. Det är bra om du är det
samma som jag. Jag hoppas du är 
22-32 år gammal, snygg och ärlig 
kille. Ingen fara om du är bi och 
ofta passiv. Jag kan inte perfekt 
svenska och tycker inte om gay
ställen. Hör av dig. 
9510-36 

GÖTEBORG 
Jag är en kille på 48 år med all
männa intressen. Jag söker en kil
le mellan 25 och 55 år, gärna aktiv. 
9510-37 

Gubbe vid 50 streck med ungdom
ligt sinne - utseende har tröttnat 
på att vara ensam. Jag gillar inte 
att vistas på gayklubbar, diskotek, 
därfor söker jag på det här sättet 
en mysig kille med stil i lämplig 
ålder (du avgör själv) som tycker 
om naturen, resor, musik, fotogra
fering, mysiga hemmakvällar, god 
mat och vin. Jag saknar dig. Tag 
chansen och svara. Du har inget 
att förlora. Jag är kortväxt, 165 
cm och lättviktad, 53 kg. Ser nå
gorlunda hygglig ut. Sänd gärna 
foto, men det är inget krav. Frisk 
och renlig! 
9510-38 

GÄSTRIKLAND 
Önskar lära känna just Dig for 
känslomässig och hållbar kontakt, 
seriöst och stabilt for gemensam 
framtid. Du & jag i sorg och glädje, 
byggt på ömheUtillit. Jag, masku
lin, mörk, 411182/74, romantisk, 
snäll och ärlig. Önskar Du är lika. 
Du skall vara positiv tilllivet och 
se ljust på framtiden. Jag är or
dentligt trött på ytliga likasinnade 
och som tror det bara går att lära 
känna via sängvägen ... Intressen: 
naturen, musik, film, resor, upp
byggnadsträning, spanska språ
ket, diskussionsglad, med mera. 

Fint om Du är invandrarkille l Fo
to vore kul när Du svarar. Tack! 
9510-39 

MALMÖ/SKÅNE 
Jag är en 22 årig studerande kille 
med fordelaktigt yttre och intresse 
av det mesta här i livet. Söker en 
annan kille att älska och bli äl
skad av. Är du en seriös kille som 
tror på ärlighet och varaktighet i 
en relation, så skriv till mig och 
berätta lite om dig själv. Kramar 
från en lugn och stabil kille som 
letar efter den största och vikti
gaste pusselbiten i sitt liv. 
9510-40 

LINKÖPING 
och västra 'östergötland. Jag är en 
23 årig kille, studerande, och har 
nyligen flyttat till en mindre stad i 
området. Söker dig man i 20-30 
årsåldern for fin , rolig sex och 
kompisskap. Du bör som jag vara 
snäll, snygg, sexig, intelligent, 
vuxen, nyfiken, påhittig och stän
digt glad- kåt. Jag gillar mörka 
killar bäst, men det är inget krav. 
Själv är jag mellanblond och 
1,83/72. Har liten erfarenhet med 
sex. Längtar desto mera men 
stressar inte. Viktigare är att vi 
lär känna varandra forst. Häls
ningar från en kelsjuk! 
9510-41 

STOCKHOLM 
Passiv 43-årig kille 182/76 mellan
blond, blå ögon hiv-positiv. Ön
skar träffa jämnåriga och yngre 
kåta aktiva, gärna välutrustade, 
killar for enbart sex. Jag är passiv. 
Gärna fotosvar, men ej krav. 
9510-42 

YNGLING SÖKES 
40-årig man, 186/75, bor i Stock
holm, egen lägenhet, bil, arbete, 
söker kåt yngling 15-20 år, gärna 
passiv. Helst fotosvar. 
9510-43 

VAR FINNS DU BAMSEMAN? 
Passiv, hårig, kåt, kukfixerad bs 
51- 185 - 90 med ungdomligt sätt 
och trevligt utseende och mus
tasch. Söker dig som gillar att va
ra aktiv. Du har en välbyggd kraf
tig kropp, grov balle, stor fast häck 
och ett väl synligt paket fram. Du 
får gärna vara lite tuff i din stil. 
Du skall vara 40-60 år, frisk och 
produktiv. Du bor i Stockholm el
ler söderfdrort. 
Black and White. 
9510-44 

KOBENHAVN/SKÅNE 
Snart flyttar jag till Kongens by 

Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. 
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Text: 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

for vidareutbildning. Söker bland 
annat kompisar i alla åldrar att gå 
ut med, ta en öl eller en bit mat 
med. Jag vill också ha tag i en kil
le på ungefär 25-40 år som vill ha 
en manlig älskare 35 år, 190 cm 
lång och 85 kg. Jag gillar att sätta 
på, bli avsugen och ibland domine
ra lite. Vi masserar gärna varan
dra och lär känna våra kroppar 
och sinnliga förnimmelser. Vi är 
båda lite intresserade av helheten 
mellan kropp och själ, deras upp
levelser och känslor. Vi vill båda 
lära känna vår formåga till sinn
lighet, närhet och tillitsfullhet. 
Kram! 
9510-45 

SVEALAND 
Klassisk stjärtaga utdelas till kå
ta jeanskillar i åldern 23-45 ca, av 
41- årig sträng man med god erfa
renhet. 
Rottingen väntar! 
Diskretion. 
9510-46 

STOCKHOLM- HELA LANDET 
Jag söker en pervers kille, 45 år 
och uppåt, med stort intresse for 
scat. Jag som söker är 43, smärt 
och ganska vältränad. 
9510-47 

YOUNG BOY! 
Ung och nyfiken kille i 20 årsål
dem söker lekkamrat att utforska 
med. Du bör vara mellan 15 och 17 
år. 100% diskretion och renlighet. 
Helst fotosvar. Nyfiken Gul och 
Blå. 
9510-48 

STOCKHOLM-SVERIGE 
44 årig dominant sträng kille sö
ker killar under 30 år som vet el
ler vill veta vad som kan hända 
med olydiga killar. Hör av er gär
na med foto. 
9510-49 

UMEÅ- HELA LANDET 
Grabb- 25 år söker grabbar 
24-35 år for gemenskap - sex med 
mera. Du bör vara aktiv, gilla SIM, 
FF, dilo, gummi och kärlek. Om du 
vill kan du svara med foto. Det ger 
förtur. 
9510- 50 

SVEALAND/ 
MELLANSVERIGE 
Kåt på smisk är jag, 40 årig kille, 
185/84. Söker äldre man med erfa
renhet att ge mig stryk på min 
runda fina häck. 
100% diskretion. 
9510- 51 

Sänd annonstexten till: 
QX, Box 17218, 

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

O Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis. 

O Jag vill börja prenumerera på 
QX. 180:- för 12 nummer. 
Därmed annonserar jag gratis. 

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

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

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

Postgiro: 
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GÖTEBORG STOCKHOLM- ÖVRIGA LANDET MALMÖ/SKÅNE 
26 årig göteborgskille söker två Vill du slicka killfcitter? Jag är en Hej! Jag är en 29-årig kille som 
killar eller flera för sköna träffar. snygg kille som vill ha mina fötter bor i Malmö, är lång, smal, mel-
Jag gillar det mesta som är skönt. slickade av dig fräscha kille. Jag lanblond, ser bra ut. Mina in tres-
Ensamma killar kan gärna också slickar dina fotter om du vill. Du sen är musik, gå på discon med 
svara. Renlig och frisk är ett mås- bör vara 35-75 år, 1.90-2.30 meter mera. 
te. Gärna foto. Kom igen nu grab- lång, samt stora fötter st 45--60. Jag vill träffa killar mellan 20 och 
bar och skriv. Kanske du är polis, väktare, taxi- 35 år. Eventuellt för ett fast för-
9510-52 chaufför, officer. hållande. Ej feminina killar. Skul-

9510-56 le vara kul att träffa killar med 
GÖTEBORG långa kukar, men detta är absolut 
Visst finns du kille (gärna svart KALSONGER inget krav. 
från Afrika) med stor kuk (23 cm, Finns det någon kille 18--30 år, bo- Vi kan ses över en öl eller en kopp 
gärna längre) som har lust att ende i Stockholm, som säljer sina kaffe. Lämna telefonnummer för 
knulla min stjärt och min mun och använda kalsonger och strumpor? snabbare kontakt. Vi ses! 
sätta din stora sats. Det blir vår Diskretion = hederssak. 9510- 61 
hemlighet, och du slipper runka 9510- 57 
för dig själv. Jag är lång, smal, ser Hej jag är en 45-årig kåt kille med 
bra ut och är följsam i sängen. MALMÖ en ganska grov "batong'' på ca 
Skynda dig att svara, så attjag Jag är en naturistkille som vill 18- 19 cm och med ett trevligt ytt-
kan få känna dig i mig! komma i kontakt med andra na- re och inre, som söker grabbar/kil-
For you who prefer English: turistkillar, respektive naturist- lar som vill ha skön och mjuk kill-
I am looking for a weil hung guy förening inom Malmöområdet. sex tillsammans med mig. Du får 
(preferably from Africa with 23 cm 9510-58 gärna vara kort- eller långhårig 

"":-- or bigger) who would like to fuck och hårigt bröst och mage, välut-
me and get your hard cock sucked. rustad eller med normalstor kuk. 
I am tall, slim, good looking and Vi är två kompisar 62 och 28 år, Alla kåta grabbar/killar som är 
hot! I promise that you will not re- snygga, välbyggda och vänsälla. Vi 18--30 år och som är seriösa får 
gret answering, and i t will remain tycker om varann, men skulle gär- svar. Det enda jag kräver: Att du 
our secret. So grab a pen and ans- na vilja träffa en skön äldre man, är frisk, fräsch och låter detta 
wer immidetely, so that you can gärna gift eller sambo, för att ha äventyr bli vår hemlighet. Jag ön-
come inside me soon! trevligt tillsammans i och utanför skar även träffa en kille för fast 
9510-53 sängen. Helst bör du vara stor och vänskap mer än en engångsträff 

kraftig, vit, färgad, svensk eller in- om allt känns rätt mellan oss. 
STOCKHOLM vandrare, gilla att vara både aktiv Skriv och berätta om dig själv, di-
42-årig passiv man vill träffa akti- och passiv. Aktiv och äldre för den na önskemål och intressen, svar 
va, välutrustade svenska och ut- yngre, passiv och yngre för den äl- med foto besvaras först = förtur, 
ländska killar, 18--50 år för sköna dre. Ålder 50-65 år. Främst bör du men alla får svar. Du svarar redan 
stunder. Vi kan träffas hemma hos vara trevlig, reko, frisk och renlig. idag, i morgon är det försen t . Jag 
mej, titta på video med mera. Jag Helst bo i stockholmstrakten. bor 200 kilometer söder om Stock-
skulle vilja prova hårdare tag- 9510-59 holm men önskar svar från hela 
vara din slav; gruppsex med mera. Sverige och Norge. Jag väntar re-
9510-54 MALMÖ/SÖDRA SVERIGE dan på era svar, så kom igen! 

40-årig hiv-positiv kille söker nå- 9510-62 
STOCKHOLM gon i samma situation för skön 
Är en 34 årig hi v+ kille. sexuellt sex. Gillar håriga killar med skägg MALMÖ 
passiv som söker en eller flera kil- eller mustasch. Själv är jag 180 Nyinflyttad kille 28 år, 183170. 
lar. Tycker om att bli använd och cm lång, ordinär kroppsbyggnad, Har arbete och bostad, men var är 
utnyttjad. Om vi är flera, gärna mörk med mustasch. Gillar det du? Söker kille som liksomjag är 
från båda hållen. Även wet sex. mesta inom sex utom SIM och dir- okomplicerad och gladlynt. Gärna 
Vill träffa likasinnade så att vi ty. Du skall helst vara i min ålder foto. 
kan hänge oss åt hämningslös sex. eller äldre. Svara helst med foto 9510-63 
Jag är lätt och okomplicerad att och telefonnummer. 
umgås med. "Vanlig kille". 9510-60 UNG KILLE 15-25 ÅR -
9510-55 STOCKHOLM 

--
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Söker en ung kille, "liten i byxan" också din fantasi om våran ge-
som jag 45/172/13. Gillar sport, mensamma grej. Har du tjej kan 
musik. Har bra videos. Är en du lita på oss. Vi vill njuta av en 
lugn, ärlig kille som vill ta hand fantasi där bara maskulina grab-
om dig. Hoppas du har bar är med. Se våra fötter på fo-
"liten/smal". Hör av dig snabbt så ton! 
vi kan träffas ostört hos mig i 9510-201 
Stockholms city. Hej. 
9510-64 Vi söker en större villa att 

hyra/köpa och personer som vill 
STOCKHOLM dela ett sexdesignat boende med 
Jag är 182174, normalbyggd, mel- oss. Vi vill hyra/köpa en större vil-
lanmörk, kortklippt, kille på 34 år. la centralt i Stockholm. Om ni har 
Levnadsglad, maskulin och stabil. tillgång eller tips om lämpliga oh-
Är trygg och har ett bra jobb. Gil- jekt så hör av er till oss. 
lar utförsåkning, segling, resa, na- Skulle du vilja dela en sexdesig-
tur och friluftsliv. nad villa, till exempel en källare 
Är social, öppen och rak och gillar som man kan inreda för detta än-
stadslivet lika väl som stillheten damål? Ni bör ha ett genuint och 
på landet. levande sexintresse. Ni bör också 
Stämmer något av detta för dig. ha en stabil ekonomi och vara un-
Då är du ca 30-40 år och trivs bra gefär i våran ålder. 
med dig själv. Ni som tycker detta stämmer. Hör 
Vänskap med sikte på relation. av er till oss så får vi se om per-
Vi hörs! sonkemin stämmer så att vi kan 
9510-65 diskutera om hur vi bäst genomför 

vår ide. 
9510-202 

TUFF KVINNA (l) 
sökes. Bi-kille, 30 år, lång, mörk 
och snygg drömmer intensivt om 
att få träffa en dominant kvinna. 
Är visserligen nybörjare inom 
SIM, men mina avsikter är garan-
terat seriösa. Jag finns i Stock-
holm. Var finns du? 
9510-203 

BS PAR SÖKER BS MASTER 
Vi är ett par som söker en Master 

VILL DU SLICKA FÖTIER? som vill ta hand om oss båda. Nor-
Vi är två fräscha maskulina killar malt sett är han den dominanta-i 
som söker en kille som tänd~r på förhållandet men nu fantiserar vi 
att slicka oss. Vi är 100% maskuli- om en Master som tar kommandot 
na och tillhör ej gaylivet. Vi har över oss båda för en kväll. Vi är ett 
tjejer men nu vill vi förverkliga par där hon är 40 år, mycket un-
våra spännande fantasier med dergiven och masoschist. Han är 
hjälp av dig. Vi är över 190 cm ca 35 år och har erfarenhet av SIM i 
85 kg, med stora fötter och rejäl båda rollerna. Vi gillar båda avan-
utrustning i jeansen. Vi finns i cerad sex. Du som svarar bör ve~a 
Västsverige."Vi är friska och stäl- vad det handlar om och får inte 
ler upp på att slicka dina fötter ef- vara heterosexuell. 
ter en dag i kängor kanske. Sänd "Slavinna och slav" 
ett foto så blir vi glada. Beskriv 9510-204 

HOMO och 
BISEXUELLA 

•• 

VANSTER-
PRASSEL 
Vi kan hela dygnet 

l(an DU? 

0712 
666 03 

4,55pr. min 

MSB 



SINGAPORE 
I'm a young man aged 26 years old 
and I live in Singapore. I would li
ke to know your country and I am 
searching boys between 20 to 30 
years old. I like discussing, com
municating and I love Australia, 
Europe. I like listening to music, 
travelling etc. Please send a photo 
if possible. I speak English and 
Chine se. 
9510-301 

PERU 
My name is Federico. I'm a 30 
years old school teacher and gra
duate in Law and Politics. I would 
like to get really hot Scandinavian 
friends for friendship and sex. Not 
so slim, with beard or moustache, 
very long and thick cocks (29 cm 
or more!) and from 48 - 65 years 
old. Enjoy very much anal, oral, 
water sports and a lot of sexual 
games. I'm very hot, caring, very 
discreet, healthy, and interestedin 
music, art in general, reading, Eu
ropean cinema, sex all the time, 
normal or erotic correspondence, 
history, ecology, collecting items, 
porn material (VHS videos, pho
tos, magazines, toys etc) and much 
more!! I'm 100 % bottom in bed, 
very lusty, insatiable for big cocks. 
Write to: 
9510-302 

TYSKLAND 
Handsorne and very likable Ger-

MEN 
ONLY 
l l • : 

Malmö .lö bi . 
0712-10.679 Umeå o11~1~lao 

0712-10.681 

Telediait Box 4420. Malmö. 4:55 Kr /min 

man/Indian Gent, with dark ro
mantic eyes and winning smile, 
41/180/85, Eurocrat in Munich, 
seeks gay or Bi Nordie masculine 
acting, very active Man for fri
endship and mutual visits. Also, li
ke men in Uniforms (professio
nallwork related). 
Write: Guha, Jaegerkampweg 20, 
D-85748 Garching. 

ENGLAND 
Wrestling- if you like wrestling 
action that features hot, good loo
king young muscle studs in erotic 
submission bouts. Write to good 
looking experienced pro--wrestler 
for full detalls of BG wrestling. 
9510-303 

INDONESIEN 
Indonesian man of Chinese 
descendent, 26 years old, 175 cm, 
65 kg, sport and health conscious, 
bachelor degree in Economics, 

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

Teledigit, Box 4420, Malmö. 6:20 Kr/min. 

with a matured mind, warm 
personality and broad knowledge. 
I'm a nice person to talk to. 
almost in every subject. I am 
looking for a nice man whom I 
can give my sincere love. I'll 
migrate to this country and share 
my life with him forever. I save 
my virginity for him. Write to: 
Denl Wljaya, Po Box 4500, Jakarta 
110 45, Indonesien 

USA 
Frequent visitor seeks youthful 
friend. I am young, attractive, he
althy, athletic, intelligent and fun. 
Your photo and phone number ap
preciated. I will answer all males 
under 24 who write. Visitors to 
Chicago also welcome. 
Jim JENKA, Po Box 1140, Chicago, 
11160690 USA. 

FRANKRIKE 
Young French guy, 22 years old, 
looking for Scandinavian friends 
from 18 to 30 years old, of any in
terests- visit possible. Answer all 
letters. 
9510-304 

RUMÄNIEN 
My name is Dan, 31 years old and 
I live in Bucharest, Romania. I 
want to make friends for the rest 
ofmylife. 
9510-305 

INDONESIEN 
I'm 23 years old, university stu
dent, 180 cm tall, nice looks, since
re, honest, open minded, friendly 
and roman tic, already have a boy 

A • A/if/&O:f 
trH2-i6:444 

Tala anonymt 
Gc~r~t,)r ~ SiJf',.J~. ;r: 

0712-10.445 Hel; .. ,~~·:·•< 0712-10.446 
0712-i0.447 

Teledi il, Box 4420. Molmö. 4 55 Kr/min. 

friend, willing to have friends, gay 
or bisexual who is friendly, honest, 
open minded, romantic and dis
creet in ages around 20 years up 
to 45 years. Everyletter with 
photo will be my priority to ans
wer, please write in English to: 
Leonardo, Po Box 2001, Bogor Yl
mur 16020, Indonesien 

RYSSLAND 
The young Russian, absolutely vir
ginboy (22 years old, 170 cm) 
wants to find the decent friend 
and teacher in sex. Your age and 
exterior don't have any importan
ce for me. I like travelling, music, 
ballet, theatre, collecting gay ma
gazines and gay videos. 
9510-306 

BELGIEN 
Belgian man. 37 years old, interes
tedin corresponding with gay ma
les from Seandina via, Europe and 
anywhere in the world. I live in 
Brussels and have many interests: 
music, travel, cinema .. . letters in 
English, Dutch, French. We can 
share and learn about each other. 
Write me with photo and I will 
send you mine. 
9510-307 

HOLLAND/ESTLAND 
Estenian gay guy living in the 
Netherlands, 29 years, 183 cm, 67 
kg, short hair, blue eyes. Likes 
rubber and leather. Is looking for 
friendship and writing to attracti
ve fetish men from whole Scandin
avia. Your age be up to 45 and you 
can write me in Dutch, Estonian, 

HETASTE 
GAYDATEN 

Teledig il, Box 4420, Malmö. 15:70 Kr/min. 

English, Swedish, Finnish, Ger
man or Russian. 
9510-308 

USA 
BM, 32 years old, 172 cm, 105 kg, 
seeking othersto earrespond with. 
I am looking for a high school or 
college student to spend a year in 
the US as an exchange student. --4 

My hobbies include travel, sports, 
the beach and music. Respond to: 
Barry Banks, PO Box 1741, Des
tin, Florida USA 32540 

ITALIEN 
I'm an Italian man that wish to 
earrespond with some boys 18-35 
years old. I can write in English or 
French. Mutual visits too! 
9510-309 

TYSKLAND 
Young, sportive, weil built and 
good looking German gay boy with 
interesting hobbies as sport, mu-
sic, photographs, sports cars, 
mountain biking etc, is looking for 
a young, really attractive boy, 
maximum age 20. You should be 
good looking, sportive, sensitive 
and have a nice body. I will ans-
wer allletters which include the 
personal da tes (age, size, weight < 

etc) and pictures (face and total 
body). If you are the boy I am dre
aming of, I would be pleased to in-

QX OKTOBER 1995 e 29 



vite you to my apartment and 
show you around with my sports 
ear! So do not hesitate and send 
me your letter with your picture. I 
am waiting ... 
9510-310 

ENGLAND 
Have a learning holiday! Qualified 
English Language teacher offers 
accommodation and tuition on 
South Coast of England, l ho ur 
from London, reasonable prices. 
For more information, tel: 
00944 1273 571522, or fax 00944 
1273 700181 

KUBA 
I am 32 years old and I am looking 
for gay men over 35. l can speak 
English, Russian and Spanish. 
My skin is mulatto-chocolated, 
dark hair and eyes, l 71 cm tall, 
slender, composer- singer, roman
tic, sincere, tolerant, open minded, 
energetic, human, friendly, loyal, 
faithful monogamous, kind, lovely, 
caring, tender and a hot lover in 
bed! I love music, nature, animals, 
dancing, camping, travelling, mo
vies, running, tennis, arts, theatre, 
reading and meeting sincere, ho
nest people. I live alone in a small 
flat in the old part ofHavana. If 
samebody decide to come to meet 
me in Cuba you can stay in my 
apartment for free. 
9510-311 

RYSSLAND 
I'm 28/172171. Gay, blue eyes, fair 
hair. Engaged in modern ballet. 
Work as a model. Have higher 
education. Good health. But very 
lonely! Your age, sexual self ex
pression is of no importance. I'm 
both active/passive. 
9510-312 

NORTH AMERICAN 
gays are interested in making new 
friends, especially from Scandina
via. I'm a GWM ear ly 50's, a pro
fessional in the education field. 
My hobby is coordinator of a 500 
member gay pen pal network. Mo
re info, an extensive membership 
questionnaire & a l year mem
bership: US$ 2 or 2 IRC. Of course, 
your personalletter is most welco
me: allletters answered. Write in 
English/French to: 
Marc, cjo Contacts Canada lnt'l, 
Bx 38015, Ottawa K2C 1NO, Ka
nada. 

TURKIET 
I am 25 years old, horn in Gölciik, 
175 cm, slim, about 60 kg. Light 
brown eyes and fair hair. I am 
calm, quiet, tidy and clean, under
standing, honest, tolerant, kind, 
daydreamer, roman tic, too critical, 
good humour, usually smiling, a 
bit religious. I am very sympatic. 
Everybody finds me very sympa
tic. 
My interests are: languages, music 
(classical, pop and Turkish art), 
politics, swimming in the sea. I li
ke watching Tv. I am interested 
in psychology, astrology, Islam reli
gion. I like reading books and I li
ke dancing (l am a very good belly 
dancer). 
I am an English teacher hut I have 
been in the army for eight month 
9510-313 

BRASILlEN 
Brazilian whitegay male, 35, 173 
cm, 68 kg, non scene, graduated in 
economy, looks for pen friends in 
Scandinavia. Interests includes 
reading, travelling, foreign poli
tica, photography, music, video and 
life. let's exchange photos and ex
periences! 
Please, write in English, Spanish 

or Portuguese, with a photo. 
9510-314 

U5A 
Younggood looking masculine 
w hi te lean muscular American 
male seeks special friendship with 
young masculine good looking 
Scandinavian males from Sweden, 
Norway, Denmark, leeland and 
Finland. Especially, young police, 
military, sailors, athletes, who 
need to find closeness, discretion, 
trust. Vi skall vara vänner for all
tid! 
Rob Jamison, 810 W. Army Trall Rd 
#137, CaroiStream, IL 60188, 
USA 

ENGLAND 
Fransk kille, 27 år, bor i London, 
student. Vill ha vänner 
(kille/flicka) i Sverige. 
Skriv på skandinaviska (jag skri
ver dåligt på svenska, men forstår 
bra!) 
9510-315 

KUBA 
My name is Humberto. I'm 20 
years old. I'm Cuban and I am a 
student in French language. 
9510-316 

USA 
l would love to begin earrespon
ding with gay men in Sweden and 
the region. I am 27. 
9510-317 

RYSSLAND 
Antony, young Russian gay, 
18/187174, with blue eyes, blond, 
slim and attractive figure; wants 
to get aquainted with kind, lika
ble, active young man at the age of 
20- 30, not lower than 180. Write 
in English please. 
9510-318 

RYSSLAND 
Max, young Russian gay 18/181/69 
with slender figure, dark hair and 
grey (sometimes green) eyes; La w 
student; wantsto get acquainted 
with young active man at the age 
of 20- 30, not lower than 175. Wri
te in English please. 
9510-319 

X-TRA HUNG? BIG COCK? 
Worldwide fan club for guys with 
very big cocks (starting from l 7 
cm - ???) and their fans. 
Become a free member in our 
non-profit photo listing. Send your 
"biggest" photo & detailed descrip
tion of yourself to: Box 1336, 
63480 Bruchkoebel, Germany. 
You'll get our free photo listing & 
a free photo of a "pony boy". 

INDONESIEN 
I am looking for new friends. I am 
26 years old, love to travel. Please 
write to lndonesia. I speak Eng
lish and French. Love Denis. 
9510-320 

ÖSTERRIKE 
Austrian couple from Vienna, aged 
30/36, searches for contacts with 
open- minded Scandinavian gays. 
We are interestedin sports and 
nature (sailing, moutaineering), 
culture and visiting other countri
es. Please write with photo in 
English or German to: 
Moder, postfach 310, A- 1015 WI
en, Österrike. 

BOSTAD 
FRANKRIKE 
I'm 35 years old, black hair and 
eyes. Wants to rent a room in 
Stockholm, preferably in the city. I 
speak French, Spanish - my Eng-

CHRIS' FILMS 
ROSKILDEVEJ 46, 1 

2000 FREDERIKSBERG F 
DKDANMARK 

PRESENTS: 

3000 GAY- SEX FILMS 

GRATIS 
BESTÄLL STOR KATALOG MED 

FLOTTA 
VÄLKOMsTERBJUDANDEN 

ALLTID SUPERERBJUDANDEN 
TILL LÅGA PRISER 

SAMTLIGA NYA FILMER 
ALLAÄMNEN 

SERVICE FRÅN START 
TILLSLUT 

TLF + 36 30 64 30 
FAX + 36 30 40 25 

Artiklar för 

S&M med 

Sänd 20:- för vår 

SIM katalog så 

kommer den 

bältes

katalog 

S. WOLLBRECHI, 

Box 5326, 402 24 GBG 

Tel: 031-833910 

Efter ett fullsatt raggnings-seminarium under 
homofestivalen har RFSL-rådgivningen nöjet att inbjuda 
till heldagskurs i raggning. 

Om bögars parrelationer, deras utveckling och 
förändring, samt om sex i eller utanför relationen. 

Välkommen till ett seminarium om hiv och aids i 
anslutning till World Aids Day. Här är det meningen att 

du skall få svar på alla dina frågor. Allt från historik till 
sjukdomsförlopp eller från vad som är säkrare sex till vad 

RFSLgör. 

21~ 
Män,·pojkar och killar är välkomna. Vi har bland annat 

seriösa diskussioner med tystnadsplikt om erfarenheter 
eller brister i erfarenheter av raggning och att hitta den 

rätta, och mindre seriösa övningar som ger oss insikter i 
vårt beteende och i vår kultur. Tips och goda råd delas ut 

generöst. 

Il 
Här möts killar som vill ta del av andras, och kan delge 

egna, erfarenheter av relationer, killar som inte tycker sig 
"få till det" och killar som kanske tycker det känns 

hopplöst. Självklart är du också varmt välkommen om du 

rent allmänt är intresserad av att samtala kring relationer. 

Vi arbetar med seriösa diskussioner i små grupper, 
enklare övningar och tar även del av två kuratorers 

erfarenhet av rådgivningsarbete med enskilda och par. 

2 
Alla män som har sex med män är välkomna. Vi kommer 
att ha flera föreläsare men även jobba i mindre 

diskussionsgrupper. Kursen har följande underrubriker: 

Basfakta om hiv-aids 
Att leva med HN 

Vad är säkrare sex? 

Du kan anmäla dig postgironummer 490 33 13- 7 (RFSL- Rådgivningen) 
Var noga med att märk talongen med vilken eller vilka kurser du vill gå. 

Du kan också betala kontakt vid kurstillfållet på Loviks kursgård på Lidingö; 
anmäl dig då på telefon 08- 7360219. Dit kan du också ringa om du har några frågor, tala då med Pär. 

I kursavgiften ingår lunch och kaffe. 
Gör nåt kul och lär känna nya människor i en vacker omgivning under lättsamma men givande former! 
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lish is very bad. 
9510-401 

20 årig juridikstuderande kille; 
snygg, trevlig & pratglad (hm?) sö
ker bostad i Lund. Delad lägen
het, inneboende??? Öppen for alla 
forslag. 
9510-402 

GÖTEBORG 
Centralt belägna trevliga privat
rum med egen ingång for längre 
eller kortare tid. Nästan mitt i 
händelsernas centrum! 
Tel 031- 248134. Klipp och sparl 

GÖTEBORG - BEAD AND 
BREAKFASTI 
Privatrum, stor frukost, ett plån
boksvänligt alternativ med kryp
avstånd till allt! Söker också man
ligt inneboende. Spar annonsen! 
031- 7112886, Leif. 

LINKÖPING 
1:a centralt i Linköping uthyres 
omgående. Ca 30 kvm, pentry, toa
lett med dusch. 
9510-403 

Vi är två skötsamma unga killar 
med mycket goda referenser som 
nu söker en lägenhet i innerstan. 
1-3:a, min 40 kvm, maxhyra ca 
4500:-
Vare sig du vill hyra ut for kort el
ler längre period, kontakta oss 
snarast. Johan eller Jens. 
Mobil 070-7722046 

Kille i 30 årsåldern, boende i Göte
borg som gärna vill bli pappa, vill 

träffa HS/BS tjej (20- 30 år) som 
vill bli mamma till vårt gemen
samma barn. Jag tänker mig en 
vänskapsrelation och vill vara en 
aktiv forälder. Hör av dig så vi kan 
träffas och diskutera! 
9510- 501 

BLIVANDE PAPPA? 
Vi är ett lesbiskt par i 30 års ål
dern som längtar mycket efter 
barn och har gjort så i flera år. Nu 
vill vi forverkliga våra drömmar 
tillsammans med dig som liksom 
vi tänkt igenom detta. Vi tror oss 
om att kunna samarbeta kring ett 
så allvarligt "projekt" som ett 
barn, men det forutsätter vilja av 
alla parter. Vad vill du, hur är dina 
drömmar om ett faderskap? Vi bor 
i en mellanstor stad i Götaland -
hör av dig så kanske vi kan träffas 
och se om vi trivs tillsammans! 
Om ni är ett par så är detta natur
ligtvis bara trevligt. 
9510- 502 

For lesbians: French gay, 35 years 
old, is looking for a lesbian fri
end/partner who would like to ha
ve and bring up child(ren) in Fran
ce, in mutual respect for 
private/intirnate life. Write in 
French, English, German. 
9510-503 

ARBETE 
LÖNSAMT TELEFONSÄUARJOBBI 
Söker killar och tjejer, 18 år och 
uppåt, kontor finns i Stockholm. 
Ring for mer information; 
0740- 102632 

LIVE GAY PRAT-LINJE 

VÅGAR DU RINGA 

EN KILLE "LIVE" 
009-592-583-546 

HER FÅR DU PRATA 

MED KILLARNA LIVE 

009-592-583-54 7 
P.C. Ltd UK. 4:55/1/4 min 

4.55:4min. 
v~v lO öre gäl; till 

RFSL:s hiv l aids-ärbete. 

HALLÅ ••• VAKNAI 
Finns det någon ung, snygg, trev
lig, klok ... Ooops! ursäkta ... det 
höll visst på att bli en vanlig kon
taktannons, det var ju inte me
ningen! 
Jag söker en (eller fler) kille( ar) 
enligt ovan som är intresserad av 
eget foretagande, någon med ide
er/uppslag som behöver en kom
panjon for verksamhet i Stock
holm. Jag är öppen for alla (näst
an) forslag, även skamliga;-) 
Skriv till en pigg 34-årig gosse i 
sina bästa år! Och Du: bifoga gär
na foto, betygsavskrift, meritlista, 
referenser eller något annat trev
ligt. Du tycker attjag behöver, 
kanske en check "in blanco" (re
turneras efter a1;1vändandet) - jag 
vet inte ... ! 
Ha det tills vi hörs! 
9510-601 

SÄLJER 
VHS 6 st lesbiska, alla 6 = 450 :
eller styck 100:- + postforskott. 
Kan också tänka mig ett byte, film 
eller något, forslag. 
9510-701 

KÖPER 
Jag önskar köpa en Futong, mo
dell "Toba". Jag är beredd att beta
la maxbelopp 2000 kronor. 
Ring Erik på Qx redaktion 
08-200536. 

R-Ger 
Har du fått mina strumpor 
(45:or)? 
Måste j ag åka till Häggvik? 
Skriv en rad. Långt, långt mörkt 
hår, vit Cultröja, väntar svar. 
9510-801 

MAGNUSI 
Varfor sluta efter en dag? Vi kun
de ha hittat på mycket kul! HK 
Solna och Årsta, har mitt nummer. 
Ring mig! Mattias l! 
9510-802 

FÖRLOVADE 
Efter ett helt år har vi äntligen 

forsstått att det handlar om 
KÄRLEK! 

Bosse och Nisse 
Falun Folmusikfestival1995 

PARTNERSKAP 
Den 117 - 95 

stadshuset - Stockholm 
Annicka Hörnberg 

PiaMalm 
Vittnen 

Tom Elliot, Helene Grefve 

Stöd HIV+ 
vänner. 

Ge Ditt bidrag 
POSITHllVA 
GRUPPENS 
STÖDFOND 

Postgiro 
90 04 45-8 

Träffas 1 O tillsammans 
eller bara 2 och 2 

RFSL- rådgivningen har idag ett tjugotal tjejer och 
killar i skolinformationsprogrammet Varje år möter 
de över 10.000 elever på högstadiet och gymnasier i 
stockholmstrakten. 

Nu bjuder vi in dig som är homo- och bisexuell att gå 
vår utbildning för att bli informatör. Fem kvällar och 
en helgdag satsar du. I gengäld får du ett stimulerande 
extraknäck, nya insikter och trevliga vänner. 

Hör av dig till Arnrni Helmadotter, 08- 736 02 19. 
Eller skri v till: 
RFSL- rådgivningen, Box 450 90, 
104 30 Stockholm. 

Kursstart ons 11 oktober. 

Lesbisk eller Bög! 

Behöver D~ 
o nagon att 

prata med? 
hjälp? 
stöd? 

Ring våra kuratorer 
08- 736 02 10 

=~=----1[1 
GEN 

tis-fre 9-16 
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Du vill. Kravlöst och lekfullt- och varför inte. 

Kondom skyddar mot könssjukdomar och hiv. 




