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Vi jobbar för att bögar och 
lesbiska ska må bättre_ 
Du når kuratorer på 
08-736 02 10. 
Oss andra hittar du på 
08-736 02 19. 

Adress: Box 450 90, 
104 30 Stockholm,-

2 e . QX OKTOBER 1996 

H Ä R 
STOCKHOLM: Moderna Dansteatern/Teater Ga

leasen, Torpedverkstan, Skeppsholmen, Z-TV, Väst

mannag. 44, X-ist Tjejforum, Kungsg. 65, Aitize Bou

tique, Grev Tureg. 21, Agora Bokhandel, Narvav. 25, 

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

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

Bondeg. 46, Cafe Dick Farmer, Drottningholmsv. 9, 

Cafe Blåbär, Upplandsg. 54, Ritorno Cafe, Odeng. 

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

99, Panini, Birger Jarls p. Diesel, Kungsg. 3, Gino, 

Birger Jarlsg. 27, Jus, Birger Jarlsg. 22, Com, Birger-

jarlsp., RFSL Huset/Rosa Rummet, Sveav. 57, Me

gastore/Pub, Drottningg., Gossip, Sveav./OlofPal

mes G., Turbine, Birger Jarlsg. 15, Make Up 

Center, Drottningg. 77, Blanco Negroi Planet 

Ink, Drottningg. 85, Krokodil, Österlångg. 

7 Patricia, Stadsgårdsk. 152, Seanda

leJ Abstrakt-Borelia, Gamla Brog. 46, 

Tempel Bar, Agneg., Lernon bar, 

Scheeleg. 8, Bitch Girl Club, Kolings

borg, Honky Dory, Jakobsbergsg., Disc, 

Malmskillnadsg. 45, 2 Plan, Malmskill

nadsg. 4 7, Salong Tidlös, Rådmansga

tan 50, Press point, Kungsg. 14, Babs 

kök och bar, Birger Jarsg. 37, 

3, Cafe Access, Kul

turhuset, Konstig, 

Kulturhuset, No-

aks Ark, Drott

ningg. 61, Peep 

Show,War

genting. 7 Kök-

spigan, Amara

ten tr., Secrets, 

Tuleg. 22, Nitty 

Gritty, Jakobs-

F l N v N ·s l • l 
bergsg. 11 & Stora Nyg. 15, Cafe Gul, Tjärhovsg. 3, 

Ellen, Kocksg. 28, Pest, Östgötag. 39, Mitten, Söder

mannag. 23, String, Nytorgsg. 38, Velvet Video, 

Bondeg. 46, Lahore, Bondeg. 58, Coctail, Skåneg. 71, 

Intressant, Skåneg. 51, WC, Katarina Bang/Östgö

tag. Hannas Deli/K, Skåneg. 59 Hannas krog, Skå

neg. 80, Pet Sound, Skåneg. 53, Blå Lotus, Katarina 

Bang. 21, Kvinnohuset, Blekingeg. 63b, Spisen, Bon

deg. 54, Bonden, Bondeg. l e, Clark's Case Hornsg 

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

Wallmar Yxkullsg. 11, Secrets, Wallmar Yxkullsg. 5, 

SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, Conny & Svampen, 

Bellmansg. 12, Multi Kulti, St Paulsg. 3 The Muscle 

Academy, Björngårdsg. l, Posithiva Gruppen, 

Magnus Ladulåsg. 8, Karusell restaurang och 

klubb, Rosenlundsg. 33, PH-Center, Wallmar Yx

kullsg. 25. Venhälsan, SöS, Läderverkstan, Rosen

lundsg. 30, BHUS, Vanadislunden, Hjärter Dam, 

Polhemsg. 23, Fetish Shop, Frejg. 58, Basement, 

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

Hantverkarg, 48, Soho Shop, Birger Jarlsg. Eros Vi

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

sion, Fridhemsg. 46 . Studio 26, Norrlandsg. 26, Haga 

Video, Hagag. 

GÖTEBORG: Touch-Hellman. Esperantoplatsen 7, 

Bacchus, Bellmansg. 11, Skivhugget, Mast

huggstorget 2, Volt, Fredsg., Kondomeriet, Träd

gårdsg 6, Krasnapolsky, Storg. 41 Cafe Creme, 

Kungsports p!. , Barbarella, Fjärde Lå.ngg. 6, Kompa

niet, Kungsg., Designer Heaven, Magasins g. 7, 

Shock, City Passagen, Spiral Trax, City Passagen, 

Kallufsen, Nordhemsgatan 31, Cabjo Huset, Andra 

Långg. 3, Blue Video, Andra Långg. 32, Nyhavn 

Shop, Lilla Drottningg. 3,VideoLook, Andra Långg. 

16, PG-Väst, Nordhemsg. 50, Gay Hälsan, Sahl

grenska Sjukhuset. Presscenter, City Passagen. 

MALMÖ/SKÅNE: Indigo, Monbijoug. 15, 4:an, Snap

perups. 4, Taboo, Södra Förstadsg., BoA, Fersens v. 4, 

Dansstationen, Norra Vallg. 28, Kosmopolitan 

cafe, Djäkneg. 7, Pan o ra, St Gertrudsg. 4, Shock, 

Skomakareg. 10, Bel Air, Norra Skolg. 29a, Dare, Fo

siev. 27, Noaks Ark, Söderg. 13, Rooseum, Gasverk

sg. 22, Cafe Konsthallen, St Johannesg. 7, Bageri

cafeet, Saluhallen, Hipp, Kalenderg. 12, Fakiren, N. 

Vallg. 4, Skolg. Ölcafe, S. Skolg. 43 och i LUND Cafe 

GAN, St Mårtensg. 23, Restaurang Finn, Mårtenst. 

3, Stortorget, Stortorget l , Ariman, Kungsg. 2b, Ki

no, Kyrkog. 3, Tidskriftsbutiken, Mårtenst. 3, och i 

HELSINGBORG Empire, Pålsg. l, Erocenter, 

Järnvägsg. 27 Kosmos, Furutorpsg. 43 . 

KÖPENHAMN: Sebastian, Hyskestnede. 10, Geo

marlix, Rådhusstrrede 4, Cruz Leather, Studiestrre

de 29, After Dark, Studiestrrede 10, Can Can/Why 

Not, Mikkelbryggergade 11, Centralbjjlrnet, Kat

tesundet 18, Cosy Bar, Studiestrrede 24, Masken 

Bar, Studiestrrede 33, Men 's Bar, Tegleg rdsstrrede, 

Pan Disco, Knabrostrrede 3. 

UPPSALA: Tropez Records, Fenixhuset, BK Re

cords, Svavagallerian, Salong 1\jell, Timmermansg. , 

Musikörat, Drottningg. Skivbörsen, Svartbäcksg., 

CD- fyndet, St Olofsg., Hair Team, Sysslomannag., 

Artistichair & Beauty, Plaza S:t Per. , Presscity, 

Drottningg. , The Red Onion, Kungsg. RFSL, Svart

bäcksg. , Humanistcentrum, Uplands nation, S:t 

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

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

borgs nation, S:t Lars g. 7, Kalmar nation, Svart

mang. 3, Norrlands nation, Västra åg. 14, Gotlands 

nation, Östra åg. 13,Uppsala studentkår, Övre 

slottsg, 7, Stockholms nation, Drottning. 

RFSL-Iokalerna i Norrköping, Linköping, Jönkö

ping, Sundsvall, Östersund, Vä>.jö, Trestad/Trollhät

tan, Umeå, Borås, Kristianstad. 

RFSL-rådgivningen i Stockholm. På dina villkor sedan 1986. 

För unga tjejer En espaiiol 
Fredag 4 oktober blir det läger för, med och av unga tjejer. Vi åker till 
Barnens Ö och är där till söndag eftermiddag. Kostnad 200:-. För det 
får du mat, logi, nya erfarenheter, insikter och vänner. Ring för anmälan 
och information, Karin, 08-736 02 19. Välkommen! 

GUS, te invita a sus cafes de los dias miercoles, en el local de RFSL, 
Sveavägen 57, l er piso. Enestos encuentros podras participaren diferentes 
actividades, como son: charlas, pelfculas en espafiol, tertulias, etc. 
Te esperamos! 

För unga på väg 
Måndag 14 oktober påbörjas nästa startgrupp. Där kan du som är ung 
träffa andra unga, som också är på väg att berätta för andra, eller på väg 
att skaffa kompisar. Inga krav ställs. Vi träffas vid glasdörren på 
Sveavägen 59 kll9_ Varje grupp träffas ca fyra gånger. Ingen anmälan 
behövs, men vill du veta mer är du välkommen att ringa Jonas eller 
Karin, 08-736 02 19. Välkommen! 

För äldre 
Seniorkurator finns på plats på onsdagar mellan klockan 11-13_ 
Seniorgruppen fikar på onsdagseftermiddagar på hyllan, RFSL-huset 
l trappa upp- Ring till Nisse, 08-736 02 l O. Välkoamnen. 

För blivande skolinformatörer 
Sista anmälningsdag för årets utbildning av nya informatörer är fredag 
den 4 oktober. Ring till Ålmni eller Maria för att anmäla dig eller höra 
mer om skolinformationsprogrammet! 08-736 02 19. Välkmmnen! 

För alla 
Kuratorer med tystnadsplikt. 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män och råd-
givning per telefon_ . 
• Homo -och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
För tidsbeställning och information ring måndag - torsdag 10.00 - l LOO
Välkommen! Ålm och Johan, 08-736 02 10. 

För föräldrar till homosexuella 
Nu startar vi vår föräldragrupp igen. Hit är föräldrar till homosexuella 
välkomna för att träffa andra föräldrar och dela erfarenheter samt tala om 
de många olika känslor som väckts. Startdatum torsdag den 3 oktober
Ring till Johan eller Ålm för mer information, 08-736 02 10. 
Välkoamnen! 

För dig som vill göra en insats 
Bli besökare - dvs delta i vår grupp som besöker länets hiv- och 
aidsavdelningar. Som besökare går du ut tillsammans med någon ca två 
gånger i månaden, och bjuder dem som vill på samvaro och något att äta 
och dricka. Ring så berättar vi mer om denna uppskattade verksamhet 
där din insats behövs. Johan, 08-736 02 l O. Välkoamnen! 

För besökare till rådgivningens 
projekt· och informations
verksamhet 
.Nu har RFSL-rådgivningens projekt- och informationsarbete äntligen 
fått nya lokaler- Vi flyttar till plan 3 i samma hus som vi tidigare funnits 
i (Sveavägen 59). Kuratorerna stannar kvar på plan l, men får ett nytt 
väntrum. Kom och hälsa på! Och hjärtligt välkmmnen på vår 
invigningsmottagning den 17 oktober mellan 17-19! 



OMSLAG 
Louise Boije af Gennäs -aktuell med boken "Stjärnor utan svindel". Foto 
av Kent Billeqvist. Plyschskjortan kommer från Jus, läderbyxorna från 
Hollies. Styling av bilden gjord av Efva Attling. 

4 VENTIL 
''Vad vad det du sa ... " med vem som sagt vad. Holländska Mexx mark
nadför sin nya doft med ömt omslingrade kvinnor och Gardell är i fin 
form. Poppers -numera lagligt, "Things that make you ooh ... " med tipsen 
du inte kan leva utan. "Berättelser från garderoben" - äntligen en svensk 
biofilm om lesbiska! Svensk/Norska fetischtidningen Master Piece ex
panderar fett. Filmen om Pasolinis död. Nya fotoböcker med mumsiga 
män. "Aimee & Jaguar" - Mian Lodalen har läst romanen om lesbisk 
kärlek under nazismen. Nynazister bombhotade RFSL, dags att ge igen 
med lite "Queers bash back" kanske? Tyska kulttransan Charlotte von 
Mahlsdorf flyttar till Sverige (men när fasiken blir det av?) och tar far
väl med en CD. Så har QX ett bra erbjudande i samarbete med stadste
atern i Stockholm. 

9 SJÄLVSKRIVET 
Folket frågar efter läckra män , Tips på TV-program och vart man hittar 
bra bögporr. Smittskyddsläkaren känner sig missförstådd. Kerstin Sär
neö är förbannad på medias likritade bild av lesbiska: tung krönika. Så 
har QX en "tävling" i samarbete med Mega Records. 

l O LOUISE BOIJE AF GENNÄS 
Louise Boije af Gennäs har skrivit en ny bok " ... en tegelsten gnistran
de av kärlek ... " Åsa Hedman pratade med henne, Kent Billeqvist plå
tade och Efva Attling stylade. 

12 STOCKHOLM 
Karusell startar ny mogen-klubb för gay-folk och andra. SLM-Stock
holm firar den franske fetisch-konstnären Bastilie med hel partyhelg 
och Dario vann titeln som Mr Baltic Battle. Klubb & Klubb med senas
te nytt i gay-Stockholms klubbsväng. Richard Carlsson fröjdar sig åt 
Camilla Thulins galadesign i dansshowen ''A Chorus Line". 

16 MUSIK 
Skunk Anansie med nya albumet "Stoosh". Anders Öhrman pratade 
med Stonebridge, finska technolabeln Sähkö ligger två år före sin tid 
och Håkan Pohjanen slaktar Mark Oh. Dessutom DJ Christers skö
na tips och recensioner med vilda procent. 

18MODE 
Höstens speglade möten. Dekadent, tillbakalutat och vackert, så vackert. 

20 MONA OCH AGNETHA 
Mona Sahlin berättar för Mian Lodalen om när hon grät av lycka. Ri
chard Carlsson har läst Agnetha Fältskogs nya bok och lyssnat på 
hennes skiva. Ingrid Engarås har samlat tre DJ:s med olika musiksti
lar och låtit dem göra topplistor. Så tipsar Jocke om bra Internetadres
ser. 

22 SKANE 
Det är storparty på gång i Malmö och Lund: Regnbågsfestival med fes
ter, kultur, föredrag och första homoparaden i Malmös historia. Roger 
Wilson skriver Klubb & Klubb för Skåne, där Smålands Nation i Lund 
blir ett allt tyngre danshak. FotografViveka Ohlsson har dokumente
rat unga homos. Den 17/10 spelar Hoppalina - rocktjejer som tar stora 
steg. 

25 GÖTEBORG 
Underjordiska Barockensemblen satsar på multimedia. James 
Holm plåtade på Interzone, en tung Göteborgsklubb för ny dansmusik. 
Benny Henrikssons minnesbibliotek öppnar liksom en ny houseklubb. 

2 7 RADANNONSER 
Radannonser i långa banor: några tjejer och 90 killar söker kontakt, så 
söks bostad och arbete och nära vänner för föräldraskap. 

Nästa nummer h1;tr presstopp den 15 oktober! 

ETT ÅR MED QX! 

En tidning för oss som 

lever i och i närheten 

av homovärlden. 

Vi ville skapa en tidning 

som speglar det homos 

är intresserade av, som 

tipsar om aktiviteter 

och ger attityd och 

känsla. Vi ville skapa 

en tidning som inte 

stänger in sig, utan 

öppnar dörrar och ska

par kontakter. 

Nu ett år senare har vi 

kommit en lång bit på 

väg. Vi har hittat ett 

tonfall som ger oss 

Lyckad start för homo-TV 
S 

verige har fått sitt första 
gay- TV program: Homo
gen. Bara det att program

met sänds är historiskt och myck
et spännande. Reaktionerna har 
naturligtvis varit blandade. Da
gens Nyheters TV-recensent Gun
nel Törnarrder skrev det för den 
tidningen självklara: "Fast inte 
förstår jag vitsen med att placera 
alla homosexuella i ett helt segre
gerat TV- hörn. Kan vi så snart 
vänta oss små segregerade 
TV- hörnor för, om och av till ex
empel invandrare eller svarta?" 
Men hallååå Gunnel, tittar du ens 
på TV? Specialprogram för in
vandrargrupper har funnits sedan 
70-talet. Det finns till och med 
speciella redaktioner för olika in
vandrargrupper. Bara som en upp
lysning. Symptomatisk DN-igno
rans vars inställning till homokul
tur är minst sagt pundig. 

Homogen är ett viktigt inslag i 
mediavärlden det visar inte minst 
de tittarsiffror på kring 70 000 
man redovisat: ett lyft för en an
nars tynande Z TV kanal. För
hoppningsvis vaknar snart de sto
ra kanalerna. I England har BBC 
tagit över gayTV efter den mer ra
dikalt profilerade Channel Four. 

• I Danmark har reaktionerna 
efter den finansiella katastrofen 
med Europride i somras lett till ir
ritationer mellan olika grupper. 
Men värre är ett uttalande i gay-

organisationen LBLs tidning 
X- PANsion. På frågan om hur ar
rangörerna ser på att 97 företag 
förlorat pengar på att Europride 
ställt in betalningarna (med en 
skuld på ca 1,3 miljoner) säger Mi
chael Nord "Too bad". Attityden 
är oroväckande. De företag som in
te varit smarta nog att begära för
skott får skylla sig själva menar 
han. Om flygbolaget SASs förlust 
på 136 000 danska kronor säger 
han: "Jag skulle känna det ännu 
värre om det varit små verksam
heter inom vår egen miljö, som 
förlorat pengar". Det kanske låter 
behjärtansvärt, men är det den at
tityden som styr gayrörelsen kan 
den se sig i himlen efter framtida 
sponsring av verksamheter. 

I oktober hålls årsmöte för 
kommitten som arbetar med Euro
pride 98 i Stockholm. De som en
gagerat sig hittills har fått arbetet 
på fötter, men mer kompetens 
kring sponsring och marknadsför
ing, liksom bredare representation 
från kultur, nöjes, musiklivet 
krävs. En grupp kvinnor kring 
kvinno.huset har tagit ett eget och 
engagerat initiativ till att arran
gera Eurodyke-aktiviteter under 
Europride. Låt det bilda mönster 
för andra grupperingars deltagan
de. Se till att vara med på mötet. 
Medlem i föreningen kan den som 
vill engagera sig bli. 

• Äntligen har socialdeparte-

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

mentet med Margot Wallström i 
spetsen satt igång utvärderingen 
av den svenska smittskyddslagen. 
En parlamentarisk kommitte 
skall fram till december 1998 se 
hur lagen har fungerat, med speci
ell tonvikt lagd på de tvångsåtgär
der som finns med i lagstiftning
en. När man i direktiven för utred
ningen vill att internationella er
farenheter skall hämtas in ger det 
en förhoppning om en tillnyktring 
vad gäller svensk aidspolitik. I och 
med att hiv fördes in under smitt
skyddslagen gavs möjlighet till 
tvångsvård. I Sverige registreras 
hiv-positiva och de bevakas av 
smittskyddsläkare. Sveriges sätt 
att hantera aids-frågan har gjort 
att vi avviker från övriga Europa i 
synen på hiv-positivas mänskliga 
rättigheter. När nu behandlings
formerna förbättrats dramatiskt 
kommer både registrering och 
tvångsmöjligheter i ett helt nytt 
ljus - även detta bör vägas in i 
kommittens arbete. 

Det fullkomligt bisarra förbu
det mot "bastuklubbar" bör också 
snart ses över - då lagen kom till 
som ett led i kampen mot aids, är 
det logiskt att den parlamentaris
ka kommitten även ser över den 
lagstiftningen. Eller ännu bättre, 
att Margot Wallström tar initiati
vet till.att redan nu avskaffa en 
lag riktad mot människors fria val 
av sexuell livsstil. 

Jon Voss 

Telefon: 08- 7203001, 070- 7658124, Fax 08-7203870 E -mail: qx@bahnhofse 
we b-sida: http://www.bahnhofse/-qx/ 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, Redaktion: Anders Öhrman, Ingrid 
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b~: [I}','IGARDELL TRÄNAR P l ARLATEXTER 

J onas Gardell har det körigt. 
Efter tre års frånvaro från 
scenen är han tillbaka med 

showen "På besök i mellanmjöl
kens land". Så har han justfått 
Sveriges största humanistpris
Tage Danielsson-priset 1996. 
Frågan är nu bara om han får tag 
i en helikopter som kan ta honom 
till prisutdelningen? 

- Grattis! 
-Tack! Jag är oer-

hört glad attjag fått 
just det här priset. Tage 
Danielsson har alltid 
varit min förebild. Som 
liten memorerade jag 
hans texter och kunde 
dem utantill, sedan 
uppträdde j ag med dem 
på roliga timmen i sko
lan. Man kan väl säga 
att det är Hasse och Ta
ges fel attjag uppträ
der idag, säger Jonas 
och garvar. Tage Dani
elsson var inte utbildad 
till artisteriet, utan var 
bara en glad amatör 
och en språkmänniska, 
precis som jag sj älv. Att 
det är ett humanistpris 
gör det hela ännu roli
gare, att det finns ett 
hjärta i priset. 

Vad Jonas kommer 
att göra med prispengarna på 200 
000 kronor vet han ännu inte. Vid 
QX:s pressläggning var han mest 
bekymrad över hur han skulle 
hinna med att ta sig till prisutdel
ningen i Linköping. 

- Allvarligt talat så försöker vi 
få tag i en helikopter som kan kö
ra mig dit. Det är sant. Mark är 
helt hysterisk. Han har alltid 
drömt om att få åka med i en heli
kopter. 

Jonas befinner sig mitt i repe
titionerna inför "På besök i mel
lanmjölkens land". En föreställ
ning som i flera avseenden kom
mer att bli mer fYlld av "power" än 
någonsin tidigare, allt i den typis
ka Gardell-blandning av humor 
och allvar. 

-Jag har prövat texterna på 
lite folk- de blev helt extatiska. 
Jag tror, ochjag hoppas, att publi
ken kommer att bli lyckliga av den 
här föreställningen. 

Han säger att han inte är ner
vös inför premiären eftersom han 
inte riktigt har tid att känna efter. 

. ; / 

; '-._!"' 

-Just nu är jag en millimeter 
frånjordens yta, om jag 
kände efter skulle jag 
kunna bli hur paniksla-
gen som helst. Men hela 
min tillvaro handlar just 
nu om att repetera tex
terna,danssteg och kore
ografi, det tar all tid. 
Det faktum att flera före
ställningar var utsålda 
långt före premiären har 
väl haft någon slags lugn 
inverkan på honom. Bil

~ jetter till föreställningar
' na i Stockholm och Göte

borg tog slut redan förs
ta dagen de släpptes. 

-Vi säljer som fan och 
det känns både roligt och 
som ett väldigt förtroen
de från publikens sida. 
Från september till no
vember kommer "På be-

" sök i mellanmjölkens 
land" att turnera runt i 
Sverige. I november blir 
det ännu mer Gardell 

när STV visar hans komediserie 
"Irma och Gerd" (med Christina 
Schollin och Claire Wikholm) i 
sex avsnitt. Serien handlar om två 
äldre damer som lever tillsam
mans. 

-Betyder detta att vi äntligen 
får se lite flator i dina texter? 

- I undertexten finner man 
Gertrude Stein och Alice B To
klas. Men Irma och Gerd är inte 
uttalat lesbiska, för det var man 
inte på den tiden. Däremot har de 
en uppenbart nära relation och de 
lever som ett gammalt gift par. Ir
ma ser ut som Greta Garbo, så 
det blir ändå ganska uppenbart. 

Mian Lodalen 
Premiär 27 september i Göteborg 
och turnerar så i övriga Sverige. 

l ~!1 il ij BERLIN HALLER EGEN PERUKFESTIVAL 

B er lins dragqueens försöker 
bryta fördomarna om att 
staden ska vara ett tillhåll 

för idrottshornos som staden fick 
vid Eurogames i maj genom att vi
så mer glamorösa sidor. I augusti 
gick de till motattack, i högklackat 
och klänning och ordnade Europas 
första "perukfestival". 

I USA har Wigstock anord
nats sedan slutet av 1980-talet 
och dragit ständigt mer publik. I 
år tvingades man dock ställa in 
sin fest. I Berlin hölls så festivalen 
Wigstöckel (wig=peruk, stöckel
schuh=högklackad sko). 

- År 2000 tänker vi arrangera 
en stor europeisk Wigstockfest, sä
ger arrangören Uwe Klaassen 
och berättar hur det böljade. 

- En kväll gick vi, uppklädda, 
och såg filmen om den amerikans
ka Wigstockfestivalen. Då föddes 
iden, säger Uwe. 

Arrangemanget blev en succe. 
Sponsorer bidrog och frisörer gav 
publiken möjlighet att bli smin
kad och prova peruker. På scen 
stod nära 40 transsexuella, trans-
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vestiter, dragqueens och en drag
king. Och som vanligt var artist
namnen fantasifulla, eller vad 
sägs om Biggy von Blond och 
Madame Klo. Den äldsta deltaga
ren var 89 år och gjorde en strå
lande tolkning av Zarah Lean
ders "Es wird einmal ein wunder 
geschehen". Den yngsta gick fort
farande på gymnasiet. 

Nästa år blir det ett Trans
queen party i bö:rjan av januari 
och sedan en större Wigstöckelfest 
under sommaren. 

Per Nilsson 

l 
nte bara AXE använder flatteman för att göra reklam för sin doft. 

När det holländska företaget Mexx marknadsför sin nya eau de toilette 
XX för kvinnor, tar de till ett i vissas ögon djärvt grepp. 

l veckotidningar och på Stockholms busshållplatser syntes i september två 
vackra kvinnor, dessutom nakna, ömt omslingrade. Och de är definitivt in
te systrar ... 

Vill marknadsförarna Scandinavian Cosmetics i Malmö skapa en flat
vänlig miljö eller bara ragga flatkunder, månne? 

- Nej, tyvärr kan inte vi ta åt oss äran av annonserna, upphovsmännen 
finns i Holland. Märket är helt nytt och ungdomligt. Meningen är att kam
panjen ska vara uppseendeväckande och tala till ungdomarna, förklarar för
säljningschefen Christer Bengtsson, som påpekar att utöver annonsen med 
de två mörka skönheterna finns två annonser med heteroteman. 

Blandade reaktioner har nått honom, vissa butiker har tagit anstöt av 
bilderna. 

- Visst väcker tjejerna negativa reaktioner, nästan vid varje försälj
ningstillfälle, men även de två andra eftersom samtliga personer är nakna. 
Och hels ingborgarna blir utan annonserna på stan. 

Wennergren & Williams som ansvarar för att sätta upp annonserna fann 
dem allt för provocerande. 

- Men vi har ingenting emot det lesbiska ins laget, inte alls , utan har 
sagt nej till att s ätta upp samtliga tre varianter, förklarar regionsäljaren 
Gerhard Lindesvärd. 

Så om tjejerna va rit lite påklädda hade ni satt upp annonserna? 
- Självklart! Ekonomi ligger bakom beslutet. 
- Vi förlorar enorma summor på vågade kampanjer. H&M:s Anna Nieole 

Smith kos tade oss 950 000 kronor för alla sönderslagna busskurer. Och 
då var hon inte ens he lnaken som tjeje rna nu ä r i Mexx- reklamen, förklarar 
Lindesvärd. 

Enligt honom är reklam av den här typen hett stoff för främst två grup-
per. 

- De ls unga killa r i jakt på nakna tjeje r. Dels sådana där rödstrumpor 
s om tycker att allt är porr. Det blir spännande att se vad som händer i 
stockhol m 

Pihl 

UIIWIIltl SOMA BRYTER GRÄMSER 

S 
oma är en tidning speciali- mer fYra kan man dessutom ta del 
serad på obskyr eller expe- av den amerikanske anarko-skri-
rimentell under- s benten Bob Black's in-

ground-musik och extrem o m a lägg i debatten 
kultur. Här finns en hel porr&radikalfeminis-
del intressant att hämta l tisk teori, som återkom-
och skribenterna är myck- mande blommar upp i 
et kunniga inom sina om- alla radikala miljöer. 
råden. Var annars hittar "Feminism som Fa-
man utförliga recensioner seism" heter hans arga 
av Glenn Branca, John angrepp, som vad man 
Cage, Hafler Trio, än tycker, är en intres-
Muslimgauuze och The sant reflektion. Läs och 
Master Musicians Of förundras! Soma finns 
Joujouka? De musikaliska !edor- hos välsorterade pressbutiker el-
den tycks vara ."mörkt och mull- ler prenumerera. (100:- för :fYra 
rande" alternativt "extrema och nummer, Pg 488 0220-1). 
våldsamma ljudkollage". I num- Ingrid Engarås 

VAD VAR 
DET DU SA ... 

"Efter alla år av misshandel tror 
jag inte längre på någon varaktig 
relation mellan man och kvinna. 
Det är lättare att hålla sig till sitt 
eget kön. Det ger mycket mer. 
Därför har jag gift mig med min 
bästa väninna. Vi gifte oss en 
upprymd natt i Las Vegas och det 
känns fint! 

Christina Applegate, 
som spelar Kelly 

i "Våra värsta år". 
(Vecko Revyn) 

"Det är det mest spännande som 
hänt, vi är otroligt spända. Vi 
kunde inte vara gladare." 

Melissa Etheridge 
och Julie Cypher, 

om att bli föräldrar. 
( Polygram News) 

"Omduär 
bra, så är du 
en artist som 
råkarvara 
gay. Om du är 
dålig, så är du 
en gayartist." 

David McAimont, 
om hur media gärna 

beskriver homosexuella 
popstjärnor. (Out) 

"Jag har transatengång för 
många år sedan i en tävling. Jag 
vann och fick åka till New York." 

Micael Bindeteld 
(Homogen) 

"Kvinnor kan ha på sig precis vad 
som helst och det är okej. Jag 
tycker att killar ska ha samma 
rätt att ha vilka kläder de vill." 

Eddie lzzard, 
Stå-uppare från England. 

(Aftonbladet Puls) 

"Jag är galen i dragqueens." 
Maria McKee (Genre) 

"När någon 
säger gay el
ler straight 
till mig så 
är det som 

_./ att säga asi-
at, svart el
lervit.För 
migfinns 
detinga 

barriärer och det borde inte fin
nas några." 

Peter Andre. (Attitude) 

"Det kommer förmodligen hända 
mig en dag. Det skrämmer mig in
te alls . Och det finns ett antal 
skådespelerskor somjag skulle 
kunna tänka mig. 

Emma Thompson, 
om att ha homosexuella· 

förbindelser. (Vecko Revyn) 

"Knappt nån institutionaliserad 
kristen kultur tolererar homosex
ualitet, eller har en förstående at
tityd till promiskuitet. Kristus sa 
inte ett enda ord om homosexuali
tet, men uttalade mycket tydligt 
att man inte får skilja sig när 
man väl är gift. Trots detta finns 
det massor av kristna som är 
frånskilda. Jag är en promiskuös 
straight man och mitt synsätt är 
att ... är det bra för individen? Det 
är ditt val, men om det skadar 
dig, eller försämrar din livskva
lite, skadar din förmåga att ha 
långvariga meningsfulla relatio
ner, så tycker jag nog att det inte 
är så bra. Men med vilken rätt 
kanjag döma? Jag är en slampa." 

Moby l Boyz 
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[UTIIrn BULLIGT FRAN BORG 
B adsäsongen är precis över men redan nu kan vi av· 

slöja hur du ska se ut på badstranden sommaren 

1997. l alla fall om Björ~ Borg får bestämma. Hans nya 

badkollektion är uppbyggd på färger och former, så det 

är bara att springa iväg och köpa klippkort på gymet re· 

dan nu. Det ska vara tighta saker. -97. Kollektionen är 

uppdelad i tre designteman: Classics • enkla, fylliga for

mer och diskreta detaljer, Sportprogrammet • tvåfärgs

kombination, sportig Björn Borg-symbol och blixtlås, 

och Cubbing-temat • utmanade former, trefärgskombina

tion med viktiga detaljer som snörning och bälten med 

metallspännen. Träna hårt, men simma lugnt ! IJX 

S nabbt, hysteriskt, vansin
nigt, briljant och fruktans
värt underhållande. Cir

kus Cirkör har rest Sverige och 
även Europa runt med sin nycir
kus där nytänkande och galen
skap samlats till föreställningen 
"Ur kaos föds allting". Den 17-19 
oktober uppträder de i Globens 

la'j: l j l~ i J POPPERS 

S 
edan årsskiftet är "Pop
pers" åter lagligt att ta med 
sig in i Sverige. Kemikali

einspektionen utfärdade redan i 
mars 1995 en ny förordning som 
upphäver ett beslut från 1986 där 
Amylnitrit och Isobutylnitrit 
klassades som "livsfarlig kemisk 
produkt". Den nya klassificeringen 
i inspektionens faroklassning är 
"hälsoskadlig". Därmed släpps den 
fri för införsel och har inga försälj -

Annexet. Sex nationaliteter vill 
bevisa att man kan sluta "drömma 
stort och leva litet" - en devis som 
cirkusdirektören Tilde Björfors 
använder som valspråk. 

Inte illa. 
I Sverige har vi vant oss vid 

att få vänta på franska besök in
nan vi får se cirkusföreställningar 
befriade från luggslitna sjölejon 
som trött klättrar upp på någon 
ställning för att sedan lika uttrå
kat klappa i tassarna. Cirkörerna 
lovar i sin programförklaring att 
vi dessutom slipper både pudlar 
och paljetter - men könsöverskri
dande artisterier finns garanterat 
med. Föreställningen inleds med 
Henrik Agger (se QX majnum
mers omslag) i rollen som presen
tatören Al. Så fortsätter spektak
let med jonglörer, ormmänniskor 
och akrobater. 

Mest nyfiken blir man dock 
onekligen på hur mannens näsa 
egentligen är konstruerad! IJX 

ningsbegränsningar. 
Poppers har bland bögar an

vänts sedan 60-talet för att ge ett 
snabbt och kortvarigt rus vid dans 
och sex. När man sniffar Poppers 
sätts hjärtverksamheten igång 
och ger en rushkänsla. Att använ
da Poppers är livsfarligt för män
niskor med hjärt och lungproblem. 

Att Amylnitrit klassats om 
hänger samman med EV-med
lemskapet. Idag görs ett EV-ge
mensamt arbete om hur olika ke
mikalier skall klassas. IJX. 

THINGS THAT MAKE 
YOU OOH ... 
1. CRIXIVAN & CO 
- still going strong .. . Intages med 
fara för Hivet. 

2. HOMOGEN 
- HomoTV på Z-TV 

3. LASSE LINDROTH 
- "jag kallade en politiker för fa
scisthora, fick ångest och var 
tVungen att, via Expressen, be al
la prostituerade om ursäkt". 

4. ARNOLD SCHWARTZENEGGER 
- det finns bara en action-hero. 

S.POPPERS 
-nu helt lagligt i Svedala ... "and 
my heart goes boom, boom, boom". 

6. WWW.ID4.COM 
- förbered Dig för utomjordingar
na i bio-megasuccen 'lndependen
ceDay'. 

7. BLÅKLÄDER 
- dregglar över grabbarna på 
reklampelarna. 

8. ABBA 
- comeback-bluff som för en dag 
skapade hysteri i England. 

9.ALKOHOLLÄSK 
- Hooch, Pooch & Co - helt rätt om 
Du är typ clubkid. 

10. BLUE KELD 
- Mumsigt smaksatt och kolsyrat 
källvatten - helt rätt om Du är 
typ Gudrun. 

Håkan Pohjanen 

Teater Galeasens 
Scen på Skeppsholm.en 

Premiär 19 Oktober 
Lör. 21.30 Sön. 19.00 

Bilj: 611 09 05 

E 
n enkät från första träffen 
med Det Glada 
Nätverket, för homo företa

gare, har sammanställts av initia
tivtagaren Seppo Lehtikangas. 
Av 40 närvarande svarade 33 per
soner på frågorna. På en skala av 
l som lägst och 5 som högst sa sig 
4, 7 vara nöjda med första mötet. 
Ännu högre poäng, 4,8 fick frågan 
om de svarande ville rekommen
dera nätverket för sina vänner. 
Det populäraste temat för träffar 
framöver handlade om ledarskap 

och informationsteknik. Något 
mindre intresse fanns det för att 
tala om företagande och 
ekonom:i!skatter. 

På enskilda synpunkter efter
lystes yngre företagare och kvin
nor. Även ett syfte med verksam
heten efterlystes även om flera an
såg att bara möjlighet en att mötas 
var viktig nog. 

Nätverket träffas nästa gång 
den lO oktober i RFSLs lokaler på 
Sveavägen 57. 

Info kan du få via Tanken 
A&O, Seppo Lehtikangas, Box 
4053, 182 04 Enebyberg IJX. 

r-sTATIONEN PÄ INFOBAHN, 
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INTERNET . 
Den gayvänliga påfarten med modemnummer · 

1"1'1 
r
Q ..... 
Q) 

l ..... 
Q 
Q 
Q) 

..0 i Stockholm, Uppsala, Västerås, 
Örebro och Norrköping 

INTERNETABBONEMANG I l:A KLASS .i 

Träffsäker utbildning i affärs-
engelska. Kursstart när 
det passar dig. 
För mer information. 
ring 08-700 62 33. 
eller faxa 08-700 62 01 

and business English 

Business 

Communication 
1 world lrade ~enle r 

Box, 70396 
107 24 Stockholm 

Kundinfo, OB-24 37 39 
Aero bi c info, 08·24 48 58 

[Mitt i City] 

Mäster Samuelsgatan 34 

AEROB I CS·~uu~~WWWL _____ ~_st_ign_in_g,_~_ce_ntr_al_en __ ~ 

[Mitt i Vasastan] 
Torsl(atan 19 [Bonnierhuset] 

RELAXATIO N • YOG A • MEDITATi u''-------1 

PERSONAL TRAININ G 

QX i samarbete med stadsteatern 
erbjuder QX fäsare att se succen 

PART 1 
PART2 

N 

11/10 kl19.00 
'2411 o kl 18.00 

till rabatterat pris 140kr 
mot ord . . 170kr 
(erbjudandet n~.,,~nl'>r 

~----------------~~ ___ Tel ______ __ 
Gälle ot uppvisande av denna kupong i s tadsteaterns Biljettkassa. 

2 personer per kupong. 
Boka biljetter på tel 08-7000 400 eller Boka själv runt 08-7000 490 
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m PARIS SOM KVINNOSTAD 

P 
aris spelade under de första 
årtiondena av 1900-talet en 
mycket stor roll för littera

turens utveckling. Hit kom Ezra 
Pound, Ernest Hemingway och 
James Joyce med flera, och till
sammans fann de nya 

go år fyllda ärvde en ofantlig sum
ma pengar och åkte till Lesbos 
med sin dåvarande flickvän, poe
ten Renee Vivien, för att försöka 
bilda en lesbisk skola för poesi och 
kärlek. 

Shari Benstock gav 
vägar för litteraturen. 
Vad man ofta glömmer 
bort i de stora sam
manhangen är dock al
la de, främst engelska 
och amerikanska, kvin
nor som också kom till 
Paris under den här ti
den. De flesta av dem 
var i första hand för
fattare, men flera av 
dem lade dessutom ner 

PA H lS WA5 
/\ WO!'vl AN 

1987 ut sin bok ''Wo
men of the Left Bank", 
som i stort sett tar upp 
samma krets av kvin
nor, och hon gör det 
dessutom utförligare 
än vad Weiss gör i sin 
bok, så kanske tillför 
inte Paris Was a Wo
man så mycket nytt 
material rent textmäs
sigt. I gengäld är den 

mycket arbete och satsade stora 
summor pengar för att få andras 
arbete publicerade. Om dessa 
kvinnor kan man läsa i Andrea 
Weiss bok "Paris Was a Woman". 

Weiss berättar ganska kortfat
tat om bland annat Gertrude 
Steins arbete och om hennes för
hållande med Alice B. Toklas; om 
Natalie Barney, som knappt tju-

dock mycket rikt illustrerad, med 
ett bildmaterial som är väldigt in
tressant. Tillsammans är därför 
"Women of the Left Bank" och "Pa
ris Was a Woman" ett måste för al
la som har det minsta lilla intres
se för lesbisk litteratur eller litte-
ra tur överhuvudtaget. 

Anna Troberg 

Guldbagge för Cecilia och Ninas dokumentärfilm? 

[]]]fl] DOKUMENTÄRFILM OM ÄLDRE LESBISKA 

V
äninnor- Berättelser från 
garderoben" heter filmen. 
Cecilia Neant-Falk och 

Nina Bergström är tjejerna 
bakom den. Den 25 oktober har 
den premiär. 

Det var när Cecilia var på 
kurs med RFSL som hon fick iden 
till att göra en film om homosexu
ella kvinnors historia. Hon släng
de sig på telefonen och ringde hem 
till Nina. 

-Vi ska göra en film, skrek 
hon i telefonen och berättade vad 
hon tänkt sig. 

Nina blev helt till sig och tän
de direkt på iden. Och sedan den 
dagen har de jobbat mot samma 
mål och varit helt överens om hur 
filmen ska se ut. 

-Först hade vi tänkt göra nå
gon mindre påkostad film för TV, 
men dagen innan vi skulle börja 
filma ändrade vi oss och beslöt oss 
för att göra en bio-film. Trots att vi 
inte hade några pengar till det, sä
ger Cecilia och flinar. 

-Visst har det varit tufft, 
tillägger Nina. Vi har levt på gröt 
och inte kunnat betala hyran, men 
vi tänkte aldrig på att lägga ner 
projektet. Och det är jag glad för. 

-Det har ju aldrig gjorts en 
film om homosexuell historia tidi
gare. Och i den här filmen handlar 
det ju om äldre homosexuella 
kvinnor. Hur mycket utrymme 
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brukar de få? Snacka om en mino
ritet, understryker Cecilia. 

För att kunna möjliggöra den
na dokumentärfilm har tjejerna 
bland andra fått stöd av RFSL, 
Folkhälsoinstitutet och Svensk 
filmindustri. 

- Filmen handlar om fem ho
mosexuella kvinnors liv. Om vä
gen till kärleken. Det är en befriel
seprocess, en kärleksfilm som går 
från mörker till ljus, försöker Ceci
lia förklara. 

- Det är fem olika kvinnor 
som berättar fantastiska historier 
från sina liv. En del har levt öppet, 
en del dolt, de är från olika sam
hällsklasser och så vidare, tilläg
ger Nina. 

-Men det är absolut inte bara 
en film för homosexuella, fortsät
ter hon. 

Det går inte att ta miste på att 
tjejerna är stolta över sitt verk 
som tagit dem drygt två år och 
kostat över en miljon kronor att få 
fardigt. Och än är inte alla pro
blem lösta. 

-Nu ska vi hitta pengar till 
marknadsföringen, säger Nina. 

-Vi kan inte slappna av helt 
förrän vi sitter på biografen Zita 
på premiärdagen och filmen börjar 
rulla, skrattar de. 

-Då kan vi pusta ut! 

Anders Öhrman 

lt] t i [H a SILVERSERIE AV EFVA 
E fva Attlings Homosmycke har fått några efterfölja

re. l en ny serie av fem ringar och fem hängen har 

hon i samarbete med erossing Arrows gett nytt liv åt or

den Hope, Life, Lust, Love och . 

Smyckena är giorda i silver (925 

sterling) och 15 kronor av varje 

försålt smycke går till Förening-

en Läkare mot Aids. [JX 

0IITJ FÖRÄLDRASKAPET OMSKRIVS l NY BOK 

N är ågra homo- och bis~xuel
la med barn i boken "Alska
de barn- Homo- och bisexu

ella föräldrar berättar", med Gre
ger Eman som redaktör, skriver 
om sina situationer blir det nära, 
subjektiva och ibland även språk
ligt njutbara berättelser. Boken 
avrundas med korta beskrivning

bisexuelle mångbarnspappan med 
ett integrerat vid sidan-förhållan
de med en annan bisexuell man 
och av den ene mannen i ett bög
par som efter lång strid lyckats bli 
adoptivföräldrar till varsitt barn. 

För bögar och lesbiska utan 
barn kan boken ge härlig bekräf
telse på hur galant det kan funge

-;::;;;,.--=-=o=--.--, ra att vara icke-hear av detjuridiska 
och politiska läget 
vad gäller föräldra
skap för homosexu
ella och av vad 
forskningen kring 
barn till homosexu
ella visar. Resulta
tet blir i sin enkel
het en välkommen 
inlaga i bamdebat-
ten. Från en homoparad i New 

terosexuell föräl
der. För det hetero
sexuella flertalet 
kan den i personlig 
form ge insikt om 
att någon skillnad 
i kvalitet mellan 
heterofamiljens 
kärleksfulla upp
fostran och homo
familjens inte 
finns och att de Så efterlängtad York-94. Foto: M Olsen. 

som de barn det berättas om är 
nog i och för sig inte boken. Men 
alla som vill och behöver lära sig 
hur det kan te sig att vara homo
eller bisexuell förälder kan genom 
här få inblick i deras vardag. 

En inblick som bland annat 
ges av mamman som inseminerat 
med en nära manlig vän, den gifte 

lli'~li~I~:J CARLGREN 

C 
enterpartiets andre vice 
ordförande Andreas Carl
gren anses av moderata 

Västernorrlands Allehanda va
ra den bästa nya partiledaren. 
Men "hans homosexualitet gör ho
nom omöjlig som centerledare". 
Detsamma skriver borgerliga 
Norrbottens-Kuriren som tror 

förutfattade problemen som reses 
upp är fördomarnas luftslott. 

Man känner tacksamhet över 
att dessa stolta föräldrar velat de-
la med sig av hur de längtat efter, 
ordnat med och sedan hanterat ett 
eller flera barn i sina liv. 

Lars Jonsson 

att Centern blir det sista parti 
som väljer en homosexuell partile
dare. 

Skånska Dagbladet håller 
med i den ledardebatt som utbröt 
den 30 augusti i år efter en enkät i 
Dagens Nyheter, men menar att 
man redan innan Carlgren förra 
året kom ut öppet som homosexu
ell hävdat att han inte har till-
räcklig politisk bredd [JX 

Hill i l TOMMY SMEKER 

N 
u kommer äntligen 
tommy! Tommy vem? 
Tommy Hilfiger - världens 

hetaste designer just nu. Glöm 
DKNY, glöm CK. Det är stort H 
du skall ha på dina kläder i höst. 
Jag visste inte heller vem den där 
förbaskade Tommy var när "alla" 
började prata om att hans doft 
snart kommer till Sverige. Stort, 
ledigt, sportigt, streetigt, ameri
kanskt, elegant om jag förstått 
något alls. 

Hans kollektion får inte säljas 
i Sverige, men det är OK att åka 
över och köpa hit några plagg för 
att sälja vidare så som några buti
ker här har gjort. Ryktet på stan 
säger att Tommy kanske öppnar 
butik här i vår. 

Orkar vi väntalbry oss? 
Under tiden kommer många 

killar att dofta tommy, fräscht och 
gott. Citrus, mynta, drivved och -
amerikansk äppelpaj! Nytt? Nä, 
men rätt! 

Räcker det i den hårda kon
kurrensen från Gaultiers snygga 
le Male? Eller från Hugo Boss 
uppfriskande Elements Aqua? 
Nej,jag tycker inte det. Förstår in
te varför de köade i London när 
tommy släpptes. Varannan doft ni 
har i skåpet luktar som Tommys. 
Inte ens fiaskan är kul. 

Jag röstar på le Male. 

Richard Carlsson 

D en norska/svenska fetisch
tidningen Master Piece bör
jar göra namn för sitt mul

tinationella omkväde. I det senas
te numret som handlar speciellt 
om gummi-intresse, finns flera 
specialsidor om Sverige. Förhopp
ningen är att öka det svenska del
tagandet och naturligtvis den 
svenska läsarkretsen. Master Pie
ce finns hos Revolt Shop i Stock
holm eller direkt från utgivarna: 
Postboks 2942, N-0608 Oslo, Nor
ge. Lösnummerpriset är 80 kronor 
och du prenumererar på 4 num
mer för 200 norska kronor. [JX 
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traska omkring i Sahara med det 
här gänget. Boken gavs tidigare ut 
i storformat med betydligt bättre 
tryckkvalite. Om du blir besatt le
ta efter deras större utgåva. 

Jose Messana är en 35-årig 
schweizare som upprepar det ho
mofotografer ägnat sig åt sedan 
fotografikonsten uppfanns: snygga 
karlar med maskulin utstrålning, 
med längtansfulla blickar riktade 
mot horisonten och med ett enda 
mål - att få homosar helt frustre
rade .. . 

[NU] ÖKENPATRULLENs BUS 

Denna pocketutgåva är ljuvlig 
i sin teknik och komposition. 
Fulländad i sin genre och ett bra 
tips för dig som bara måste ha 
med en spännande present på 
nästa middagsbjudning- man 
börjar ju tröttna på svindyra viner 
och dammsamlare i Hi Tech de
sign. 

T 
v å nya fotoböcker i "pocket
upplaga" har släppts av tys
ka Bruno Gmiinder 

Verlag. Dels en nyutgivning av fo
tografen Dooks fantasieggande 

bildberättelse om "Desert Patrol''. 
Grabbar som får det så hett om 
öronen att de bara inte orkar be
hålla byxorna på. Och ärligt talat -
jag skulle inte tacka nej till att 

Bägge böckerna, liksom stor
upplagan av Desert Patrol, hittar 
du hos Rosa Rummet på Sveavä
gen 57 i Stockholm. 

Jon Voss 

Hösten 1996 10-års jubileum 

BILJETTER TEL: 08-611 32 33 

BESTÄll EN HÖSTFOLDER PÅ 

TEL 08 - 611 14 56 

FAX: 08-611 90 87 

SKEPPSHOLMEN 

Virpi Pahkinen & Niklas Brommare 
Workshop med Cullbergbaletten 

Cristina Caprioli 
Philippe Blanchard 

Staffan Eek 
Björn Elisson 

Susanne Jaresand 
TIGER 

Örjan Andersson 
Margaretha Åsberg 

Carina Reich & Bogdan Szyber 
Birgitta Egerbladh & Barbro Smeds 

m.fl 

l1m1 PASOLINIS DÖD 
IJX 70~ 

D 
en kontroversielle och sexu
ellt frispråkige italienske 
debattören, 

filmaren, författaren och poeten 
Pier Paolo Pasolini mördades 
brutalt en novemberkväll för 20 år 
sedan.Enligt den officiella versio
nen mördades han av Pino Pelosi 
som Pasolim hade raggat upp. 

Men oklarheterna kring mor
det är många. Polisundersökning
en gjordes slarvigt -bevis förstör
des och ledtrådar följdes aldrig 
upp. Därför har många hävdat att 
mordet var iscensatt och att Paso
Jini röjts ur vägen för att han var 
obekväm och allt för kritisk mot 
etablissemanget. 

Den italienska filmen "Pasoli
ni - ett italienskt brott" försöker 
visa omständigheterna kring 
brottsutredningen. Från början 
avfardade poliserna brottet som 
en "böguppgörelse" - knappt värd 
att utreda. 

Något svar på hur brottet 
verkligen gick till ger inte filmen. 
17 -åringen Pelosi döms för mordet 
och bevismaterialet glöms bort. 
Precis som filmens titel antyder så 
är det det korrupta italienska 
samhället som får skulden för 
mordet. 

Filmen tar inte upp så mycket 
av Pasolinis konstnärskap, vill 
man veta mer om det reko=en
deras istället regissörens egna fil
mer. "Ma=a Roma" finns på vis
sa bibliotek och på importvideo 
finns "Matteusevangeliet" och 
"Medea". För den som vet med sig 
att man inte är överkänslig finns 
också den ökända "Sal6 eller So
doms 120 dagar'' i svensk distribu
tion. "Pasolini - ett italienskt 
brott" har premiär den 11 oktober. 

Roger Wilson 

Teater Galeasens 
Scen på Skeppsholm.en 

Premiär 19 Oktober 
Lör. 21.30 Sön. 19.00 

Bllj: 611 09 05 
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[ill]J OTROLIG KÄRLEK 

E 
n väninna lyfte i bokhandeln 
upp boken, läste dess baksi
destext, och la raskt ner den 

igen. Hon lämnade affaren tom
hänt. Jag förstår henne. Det är en 
obehaglig levnadsberättelse som 
rullas upp i "Aimee och Jaguar" 
(Bonnier). 

"Två unga kvinnor möts i Ber
lin krigshösten 1942. Ur deras 
vänskap spirar en vild förälskelse. 
Men Aimee är gift med en överty
gad nazist och Jaguar är en jagad 
judinna .. . " 

Den som inte låter sig av
skräckas av baksidestexten har en 
fantastiskt spännande läsning 
framför sig. "Amiee och Jaguar" är 
den sanna och otroliga historien 
om fyrabarns-mamman och na
zistfrun som lämnar sin man för 
en judinna. Parallellt med berät-

[Hl] CHARLOTTEFARVÄL 

C harlotte von Mahlsdorf 
sitter på sin packade kof
fert och väntar på att hon 

äntligen ska kunna emigrera till 
sitt förlovade land - dvs Sverige. 
Hon kommer hit så snart hus och 
möbler sålts. Under tiden har hon 
gjort sin första CD, Farewell, bl a 
tillsammans med gay-kören Män
ner Minne. Skivan är ett potpurri 
på hennes levnadsvisdom, allt för-

Il i'j: l* l~ :J SMITTKOLL 

D en svenska smittskyddsla
gen skall utvärderas av en 
parlamentarisk kommitte. 

Det meddelade socialdepartemen
tet i september. 

Orsaken till utvärderingen 
sägs vara att lagens inslag av 
tvångsåtgärder och integritetsfrå
gor har diskuterats de senaste 
åren. Internationella erfarenheter 
av smittskydd skall tas tillvara. 
Senast 31 december 1998 skall 
kommitten lägga fram sina resul-
tat. IJX 
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telsen om Aimee (Elisabeth 
Wust, även kallad Lilly) och Jagu
ar (Felice Schragenheim, även 
kallad Lice) följer en noggrann re
dogörelse för hur kriget drabbade 
civila i allmänhet och judarna i 
synnerhet. Detta gör boken till nå
got mer än bara en makalös doku
mentärskildring om att kärlek i 
verklighet spränger alla gränser. 

Aimee känner, i början av rela
tionen, inte till att Jaguar är ju
dinna. När hon skilt sig från sin 
man berättar Jaguar hemligheten 
och trots att situationen blir allt 
mer allvarlig för Jaguar planerar 
de vilt sitt framtida liv. Det som 
ska komma när kriget är slut. Un
der tiden lever Jaguar med falska 
identitetshandlingar som vilken 
tyska som helst. Det tydligaste be
viset på hennes mod är att hon tar 
jobb på en nazistisk parti tidning, 
där hon också kommer över konfi
dentiellt material som hon sedan 
gömmer. Till Aimee säger hon: 
"Jag berättar ingenting för dig, det 
är för farligt. Om du är tillsam
mans med mig och de får tag i 
mig, så ska du bara gå vidare". 

Den 21 augusti 1944 cyklar 
Aimee och Jaguar till havet. På 
stranden fotograferar de sig med 
självutlösare. Felice har båda ar
marna om Aimee och hon står lätt 
på tå när de förevigar sig själva i 
en kyss. När de kommer hem till 
lägenheten är Gestapo redan där. 
I efterord~t reflekterar författaren 
Erica Fisher. Kärlekslöst, miss
tänksamt och på gränsen till re
speklöst, målar hon bilden av den 
nu ännu levande Aimee, som hun
nit bli 83 år gammal. 

Mian Lodalen 

ståspå tyska, framsagt över mu
sik. 

Mellan sånger och tal kommer 
fyra överspelade 78-varvare som 
hon räddat undan förgängelsen, 
bl a Uber den Wellen (som alla 
som förr i tiden lärde sig spela pia
no fick traggla sig igenom) och Ei
ne Nacht in Monte Carlo. Dessa 
spelade hon upp på sina gamla 
trattgrammofoner vid visningarna 
av sitt museum i Berlinförorten 
Mahlsdorf. 

Den som sett och uppskattat 
filmen om Charlotte och kanske 
till och med läst hennes bok (Ich 
bin meine eigene Fra u) känner 
igen sig. Men denna hennes första 
CD kan nog rekommenderas en
dast för mycket hängivna Charlot
te-fans. 

Madge von Gumshorn 

Charlotte von Mahlsdorf Farewell 
Bestellnr. 26003 CZ Champion
sound l Pool-Vertrieb 43 minuter 

lli'j :1*1 ~:J NAZIHOT 

Tre RFSL-avdelningar utsat
tes i september för hot. I Hel
singborg placerades en bomb 

utanför lokalen och en person 
ringde till SOS för att varna. Bom
ben skulle skydda den "ariska ra
sen". Även Touch i Göteborg fick 
ta emot ett bombhot. 

I Sundsvall attackerades före
ningens lokal bara någon dag efter 
att Sundsvalls Tidning publice
rat en insändare där en person i 
diktform uppmanade till att "utro
ta pedofiler och homofiler". IJX 

Hans Larsson dansar så att stjärnorna siktas. 

[I[IJ HANS & STJÄRNORNA 
NAMN: Hans Larsson. ÅLDER: 39. BOR: Stockholm. YRKE: Dansare. koreo
graf, pedagog. AKTUELL: Som dansare i "Sikta mot Stjärnorna". 

N u ser vi dig som dansare i "Sikta mot stjärnorna" igen. Har du varit 
med sedan starten? 

- Ja, jag har varit med i samtliga tre omgångar. Plus både danska 
och nors ka motsvarigheten. 
Får du någon beundrarpost? 
-Ja, jag får faktiskt en hel del! Och det är jättekul. 
Vilka är det som skriver och vad skriver dom? 
- Det är småflickor som vill gifta sig med mig eller som bara vill veta hur 
man blir dansare. 
Några brev från grabbar? 
- Ja, två stycken faktiskt! 
Är det något dansnummer du är extra förtjust i? 
- Oj! Det skulle väl vara mitt solonummer till låten "Old man river" från den 
första serieomgången. Och så fick vi mycket uppmärksamhet förra året då 
jag och en tjej var dansande clowner till Barbra Streisands "People". 
Vad har du dansat i tidigare? 
- Jag har frilansat i 15 år så det har blivit en del. Jag har gjort mycket mo
dern dans med dramatiska stycken. Det passar ju mitt utseende. Har även 
undervisat dans i Norge, Danmark, Israel, Schweiz och Italien. 
Och så har du skådespelat ... 
- Det vet jag väl inte riktigt om man kan kalla det, men jag spelade Jesus i 
Galenskaparnas nya film "Monopol". En Jesus som såg ut som faan ... se
dan har jag gjort några reklamfilmer, bland annat för SAS taxfree, men där 
klippte de bort mycket av mig eftersom jag blev för dominerande när jag 
stod och skvätte parfym på min flintiga skalle! 
Och så blev du uttagen till Mr Personality i Puls-bilagan i våras ... 
-Ja, jag skickade in ett brev till dem och berättade om mina vänner som 
tjatat på mig att jag var tvungen att utnyttja mitt utseende. Visserligen 
vann jag ju inte men jag hamnade ju på framsidan av Puls-bilagan och det 
var ju kul. 
Man kan inte tro att du är 39 år när man ser din kropp. Vad är hemlighe
ten? 
-Ja, inte är det ett sunt leverne i alla fall! (skratt) Jag tränar på gym några 
gånger i veckan, det är allt! Jag har ju byggt upp kroppen genom dansen 
under alla dessa år. Och så har jag precis slutat röka, så det är jag oerhört 
stolt över! 
Hinner du gå ut något nu förtiden? 
- Inte när jag jobbar, då lever jag sunt. Sedan tar jag igen allt när jag inte 
jobbar. 
Var går du då? 
- l Stockholm blir det väl den vanliga svängen med Patricia och Gossip. 
Slutligen, har du pojkvän? 
-Ja, vi har varit tillsammans i tre månader nu. 

Anders Öhrman 

[illJJ BIBI ANDERSSON MINNS OCH DRÖMMER 

B 
ibi Andersson har ända 
sedan hon slog igenom som 
skådespelerska på 

skådespelerska berättar Bibi An
dersson i sin memoarbok "Ett 

ögonblick" (Norstedts). Man 
kan inte kalla detta för en 
ren memoarbok, för det hand

50-talet i några av Inge- .----,.,.--.,----, 
mar Bergmans klassiska 
filmer ("Sommarnattens le
ende", "Smultronstället"), 

_.,,_,..,.,.,,a.c~""*'* !ar inte bara om egna min-

varit mycket framgångsrik 
både i Sverige och utom
lands. Hon har arbetat med 
flera stora regissörer, förutom 
Bergman till exempel Milos For
man. Om sitt engagemang i det 
forna Jugoslavien och om sin 
barndom med drömmar om att bli 

nen, även om de tar upp mest 
plats. Hon låter också Strind
bergs olika fruar komma till 
tals i korta prosastycken, på 

gott och ont. Kanske borde förfat
taren valt att helt hålla sig till me
moarformen och sparat prosa
styckena till ett annat tillfålle. 

Anna Troberg 

[]ffi) lRETS HYSTO 

l 
ndependence Day, regisserad 
av Roland Emmerich, är defi
nitivt en av nittiotalets storfil

mer. Skildringen av hur rymdva
relser invaderar Jorden med av
sikt att utrota människosläktet 
ligger hela tiden farligt nära det 
fåniga. Och den amerikanska pat
riotismen vet absolut inga grän-

Rymdvarelser eller bara snygga? . 

ser. Med genialiskt utförda specia
leffekter får man se hur rymdfar
kosternas mörka skuggor hotfullt 
glider in över väl valda ameri
kanska stoltheter, som Vita huset 
och frihetsgudinnan. Men då kli
ver den amerikanske presidenten 
(Bill Pullman), som ser ut som 
om man lånat honom från en re
klamfilm för tandkräm, in och mo
biliserar hela världens armeer till 
ett motangrepp på självaste natio
naldagen, den fjärde juli. En dag 
som naturligtvis förutspås bli inte 
bara USA:s frigörelsedag i framti
den, utan hela världens. 
Tyvärr har filmen den vanliga do
sen med halvdåliga bögskämt och 
man kan inte låta bli att undra li
te vad det finns för tanke bakom 
det faktum att en av de få som dör 
av huvudpersonerna naturligtvis 
är den manlige fjollan som 
sprängs i småbitar utan något 
större medlidande. 

Premiär 4 oktober. 
Anna Troberg 
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E 
n ung kvinna återvänder till 
sitt föräldrahem för att ta 
ett sista farväl av sin döen

de mor som tidigare förskjutit 
henne. I tillbaka-blickar följer vi i 
romanen "Släggan och städet" 
(Gedins förlag), av Christine Fal
kenland, barnet som blir tonår
ing och till sist en ung kvinna. Det 
är en tät och stark berättelse om 
ensamhet, ångest, tvångstankar, 
vanföreställningar och sex. Hu
vudpersonen söker genom de
struktiv sexualitet skingra ensam
heten, men det leder oavbrutet till 
skam och skuld. Efter ett antal 
svek och besvikelser med pojkar 
och män möter hon en kvinna. 
Även om mötet inte betyder att 
författarjaget "hittar hem" så är 
sexualiteten mellan kvinnorna de 
enda sexskildringarna i boken 
som inte får det att vända sig i 
magen. I relationen till kvinnan 
sipprar åtminstone något slags 
glädje, värme, ömhet och mänsklig 
förståelse fram mellan raderna. 
Det ger utrymme för en and
ningspaus i denna annars tunga 
och krävande roman. Men vem 
har sagt att allt ska vara enkelt? 

Mian Lodalen 



Bättre lipstick 
än butchP 
l slutet av 70-. talet blev jagvittne till en. rituelllesbis. k hårkli."ppning. . 

Elva lesbiska kvinnor stod i ring, applåderade och hurrade när den 
tolfte lät sitt hår slaktas av saxen. Åntligen.skulle den allt korthåri

gare kvinnan bli en sann och äkta lesbisk. Äntligen hade hon förstått 
hur en riktig lesbisk kvinna såg ut. Äntligen, sa de andra kvinnorna 
som stod~ ringen, hade hon bejakat sina sanna känslor inom .sig. Något 
knöt sig i min mage och jag vände mig bort i en känsla av förvirring, av
sky och ilska. 

N u, snart 20 år senare, sitter jag vid mitt köksbord och blir förban
nad igen: Förbannadför att j &g ser mönstret upprepa sig. 

Artikeln i ett av· de senaste numren av Amelia var droppen som 
kom ilskan ;ttt svämxnit över. I ett långt reportage över fem sidor får jag 
veta att den nya tidens lesbiska har smink, långt hår och raffiga klän
ningar. De ser inte alls ut som de gamla fia torna; de med snus under 
läppen och foträta skor, ni vet. Oh nej- de nya lesbiska är, i motsats till 
oss gamlingar; både fräcka och feminina, snygga och sexiga. 

Till och )ll.ed män blir attr~erade av dem, får vi veta. Vilken fördel, 
kan man tänka ... 

Jag ska inte luras; Den näst sista meningen i detta femsidiga repor
. tagelyder faktiskt:"Medan några inte vill inlemma sig i det traditionel
la kvinnliga facket och istället väljer sin egen stil, så är det allt fler som 
bejakar den så kallat feminina looken". Förmodligen ett försök att mild-
ra. 

Men skadan är redan skedd. Hela reportaget i övrigt förmedlar nå
got helt annat än den lilla brasklappen i slutet. 

Det fanns en tid, någonstans mellan de rituella hårklippningarna 
och Lesbian Chic, när friheten var lika stor som acceptansen inom den 
lesbiska gruppen. När det faktiskt var helt OK att se ut som man ville. 
Några kvinnor lät håret växa ut, andra behöll sin korta frisyr. Några 
fortsatte gå i sina säckiga snickarbyxor; medan andra satte på sig den 
lilla svarta. Det var kul, det var frihet. Valmöjligheterna syntes oändli
ga. Men nu har pendeln svängt. Och den träffar med förödande kraft al
la lesbiska som inte vill vara varken chica eller designade. Bara sig själ-
va. . 

Jag vill inte beklaga mig över alla reportage om fräcka lesbianer i 
tidningarna. Inte gnälla över allt som möjligtvis inte är helt sexualpoli
tiskt korrekt. Visst är detjättekul att läsa om lesbiska, jag blir glad var
je gång jag ser ett reportage. 

Men allt oftare lämnar artiklarna en bitter bismak efter sig. 
För undet:.den nya skönhetstrenden finns obehagliga stämningar. 

Gengångare från 70-talet som vädrar morgonluft. Det handlar om att 
vara förmer än andra. Om att gradera lesbiska kvinnor. Om att det är 
bättre att vara Lippstick Lesbian, än butchigTranåsfiata. Nu ska alla 
lesbiska som vill vara någon, bli accepterad och uppskattad, ta på sig 
läppstift och högklackat, måla naglar och kinder röda. Givetvis också 
bo i Stockholm och jobba med något fräckt som media, musik eller tea
ter. (Fast det är väl så självklart att det inte ens behöver sägas •.. ) Alla 
aridra, som väljer en annan livsstil, är ute, värdelösa, passe. Kort sagt: 
en samling äckliga flator. I sin iver att bli accepterade av samhället, 
sträcker sig de nya lesbianerna in på tidningarnas fyrfärgssidor och 
flämtar mellan sina rödmålade läppar:" Acceptera mig snälla. Jag är in
te som de där äckliga flatorna. Jag är både vacker och smal, min midja 
är slank, mitt hår långt och klackarna höga. Snälla - acceptera mig då!" 

Och det är klart. VlSst är det lättare för ett heterosexuellt samhälle 
att acceptera lesbiska som ser ut som en kittlande våt dröm i herrtid
ningarna. För många år sedan gjorde jag ett reportage från Gay Libera
tian i San Francisco. En lite äldre kvinna som varit med i kampen i 
många år, sa en sak som rotat sig fast i mitt minne. 

Hon beskrev hur de alltmer salongsfåiga bögarna började ta av
stånd från fjollorna. Inte ville ha med dem i demonstrationstågen eller i 
medierna, för att de skämdes. Men hon påminde med hetta och frenesi 
om att det var just fjollorna som stod längs fram vid stonewall revolten. 
Att det var de som drog ut hårnålarna ur perukerna och stack poliserna 
med. Att det var fjollorna som banat väg för den fortsatta homokampen. 

Kloka ord, både då och nu. 
De som hånas och förlöjligas idag är 

lesbiska kvinnor som inte ser ut som om 
. de var tagna direkt ur ett modereportage. 

De som kanske inte kan, eller vill, använ
da smink eller fräcka kläder. 

De är den nya lesbiska trendens ne
gation. En grupp som finns för att andra 
ska kunna ta avstånd från dem. Kunna 
säga: "Sådana är minsann inte vi!" 

Det krävs ett mycket större mod idag 
för att vara butchig fia ta än Design Dyke. 
Och min ilska och mina frågor kvarstår: 

Måste vi vara vackra och unga för att 
bli accepterade? Till och med av varand
ra. Ska vi sälja av och ta avstånd från kvinnor som inte är chica eller 
trendiga? 

Är det ett pris vi är beredda att betala för att bli godkända av sam
hället? 

Och vad hände med det stora ordet "mångfald"? 

Kerstin Särneö 

•• 

INFORMERA OM 
HIV·SMinA 
I nr 7/96 av QX anklagar Jon Voss 
mig och Smittskyddsenheten i 
Stockholm för att ha "startat nå
got som måste ses som öppen krig
föring mot gaysamhället". Inget 
kan vara mer felaktigt. Smitt
skyddslagen har inga specialbe
stämmelser angående homosexu
ella och Smittskyddsläkaren har 
inge avsikt att särbehandla denna 
grupp. När Smittskyddsläkaren 
får kännedom om att någon HIV
positiv utsätter annan person för 
smitta är det Smittskyddsläka
rens skyldighet att försöka få per
sonen med smittfarligt beteende 
att leva på ett sådant sätt att an
nan person inte blir smittad. Ho
mosexuella skall, även i detta av
seende, inte behandlas sämre än 
andra. En homosexuell människas 
liv är lika mycket värt att skydda 
som andra människors liv. 

Vi förbehåller oss rätten att 
påpeka brister i rutiner hos mot
tagningar, fastän dessa, liksom vi 
själva, är engagerade i kampen för 
att bekämpa AIDS. Allt för att 
minska spridningen av HIV-smit
ta. Smittskyddsläkaren förvägrar 
ej heller någon HIV-smittad rät
ten till sexualliv, men vi kräver 
med stöd av Socialstyrelsens före
skrifter, att den HIV-smittade 
skall informera om sin sjukdom 
före penetrerande sex och att kon
dom skall användas under hela 
den tid som penis finns inne i 
mun, slida eller analöppning. Hur 
man i övrigt väljer att ha sitt sex
ualliv, det vill säga med vem och 
hur, kan Smittskyddsläkaren 
självfallet inte ha några synpunk
ter på, så länge som man informe
rar om HIV-smittan och använ
der kondom. Smittskyddsläkaren 
skall skydda liv och hälsa, således 
även hos homosexuella. 

Per Arne Parment 
biträdande smittskyddsläkare 

BÄSTA QX-REDAKTION 
Tack för en helt underbar septem
bertidning. "Människor under 
regnbågen" var bra, alla blev så 
bra. Mians och Louises bild var så 
spontan och livlig. Bengt Åkes
son, mums, behöver man skriva 
mer??? 

Förresten är det någon som 
vet vem som sjunger till Vichy 
Nouveaus reklam i TV4, den är så 
mysig!!! 

Thomas, 19 år, Skåne" 

HEJ TOMAS 
Gruppen heter Bread och låten he
ter "Everything I own". 

QX,red. 

HEJ! 
Nä, nu vill vi ha mera sexiga killar 
i er tidning. Tack för en bra tid
ning. 

PS: Öka era prylar i QX-shop 
massor med roliga prylar med me
ra. Lycka till!!! 

VioCo. 

HEJ NI O COMPANY 
Tack för tips - vi letar i gömmorna 
efter snygga karlar- trots allt väx
er de ju på trän!. Och QX-shop 
skall utökas med tiden. 

QX,red 

TIPS OM BÖGPORR 
Jag är en kvinna som skulle vilja 
ha tips om bögporrfilmer. Jag har 
fått en del kataloger men vågar in
te köpa utan att veta vad jag får. 
Snälla tipsa mig om en bra bög
porrfilm där det inte är en massa 
tjafs utan pang på helt enkelt! 
Hoppas ni kan hjälpa mig! 

A-M 

HEJ A·M! 
Du behöver nog inte vara så oro
lig, de flesta bögporrfilmer är 
"pang på" ... Kolla in gayaffärerna 
så kan de ge dig expertråd. 

QX, red. 

HEJ ALLA OX:ARE! 
Ett stort grattis till er för att ni 
gör Sveriges bästa nöjestidning! 
Detfinnsbaraensakjagsaknar, 
och det är tips om TV-program 
man inte bör missa. Kan ni inte 
lista lite program som man bör 
hålla utkik efter varje månad. Ni 
har säkert bättre koll än vad en 
annan har här ute på landet ... 
Annars är jag jättenöjd! 

Inge la 

HEJ INGELA! 
Tack för tipset! Mycket bra ide. Vi 
hoppas kunna dra igång en sådan 
listning till nästa nummer. 
QX, red. 

HEJ PÅ ER! 
Jag har retat upp mig till vansin
ne på hur man i flera tidningar 
och TV-program kopplat ihop ho
mosexuella med sexuella över
grepp på barn. Jag vet inte varför, 
men trots att de absolut flesta 
övergreppen sker på flickor, lyckas 
man i media nästan alltid visa 
upp pojkar. Sluta ljuga om hur de 
sexuella övergreppen ser ut, och 
sluta bland ihop homosexuella 
med pedofiler! 

Göran, Stockholm 

VIGDA 
Yvonne Bergström 

Eva Wetterlind 

stadshuset Stockholm 
14 september 1996 

FÖDDA 
VI FICK EN SON 

den 31.7.96 i 
Åbo 

Han skall heta Felix 

Lyckliga 
Ursula Drake 

Henrry Rodriguez, 
Piia Grönlund 

och storebror Jani. 

starka kvinnor i höst 
var med och tävla om tre av dessa aktuella album genom att 

ringa in de tre som du tycker har ntigot gemensamt med varand
ra och motivera varför du har valt just dessa. 

De tre album du väljer är de tre du har en chans att vinnall 
Mega Records lottar ut tre album till 10 st lyckliga vinnare!! 

Sänd in dina val till: QX. Box 17 218. 104 62 Stockholm senast 

L.eila K '"Manic Panic" Krisline W "Land Of The Uving· 

• • 
Marcella Detroit "Feeler· Bananarama "Ultra Violet" 

Ringa in och skriv ner din motivering till vad tre av 

albumen har gemensamt.... 

och glöm inte ditt namn och din adress. 
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Louise Boije af Gennäs om: 
FRAMTIDA PROJEKT: l höst ska jag jobba med TV igen, ta fram förslag till en kortare serie, än
nu hemlig. Nästa bok är också "på gång" i skallen. Den kommer nog inte att handla om lesbis
ka ... 

ATT SKRIVA LESBISKA SEXSCENER: Kärlek och sex är generellt svårt att skriva om. Så slitet; 
man måste finna ett slags fräschör, någonstans mellan det plumpa och det patetiska. Jag för
sökte släppa tanken på att det handlar om två kvinnor och varken skriva mer eller mindre än 
om det gällt ett heterosexuellt par. 

10 e QX OKTOBER 1996 

GLÄDJE OCH SORG: Jag blir glad när Mian och jag har det bra, garvar och förstår varandra. Och 
när enstaka människor kan åstadkomma något för världen, när man känner att man kan göra 
en skillnad. Ledsen blir jag av alla slags övergrepp och förtryck, särskilt mot barn. 

SVINDEL: Någon höjdskräck har jag aldrig lidit av- tvärtom: jag har alltid älskat berg och dal
banor ... men "svindel" är ett vackert ord. Särskilt med "utan" framför. Och "stjärnor" .. . Titeln är 
en strof ur en dikt av Edith södergran. Se där en kvinna som verkligen visste att uttrycka sig! 



LOUISE OCH DEN 
FRIA VILJAN 
Med sin första roman uppmanade hon tjejer att ta för sig, i 
den andra betonade hon vikten av kvinnlig vänskap och med 
den tredje poängterades tillvaratagandet av olika kulturer. 
Nu, med Stjärnor utan svindel som i dagarna kommer ut på 
Norstedts, slår Louise Boije af Gennäs ett slag för den fria 
viljan. Hon har skrivit en tegelsten gnistrande av kärlek, där 
överklassens vett- och etikettsregler gnuggas hårt mot 
arbetarklassens kamp för rättvisa. 

o 

Av Asa Hedman, Foto Kent Billeqvist, Styling Efva Attling, 

ouise Boije af Gennäs känner sig ofta 
kluven; född in i den gamla överklas
sen, där god uppfostran och traditio
ner bildar en kulturell tillhäriget -
men samtidigt genom sina politiska 
och feministiska ideal mer hemma i 
vänstern. 

- Jag har en mundiarre av guds 
nåde och är ganska aggressiv. Så jag 
hade gjort mig bra på barrikaderna. 
Ibland tänker jag: fan vilken bra 
kommunist jag hade blivit om jag 
fötts i en radikal familj. 

I förra valet röstade Louise på vänstern. Samti
digt ser hon hur vänsterrörelsen använder andra ko
der än de hon är van vid, och känner sig inte riktigt 
hemma där heller. Dessutom gillar Louise sitt kul
turarv, och älskar sin familj och sina gamla vänner. I 
den kluvenheten uppstår ensamheten. 

-Men när jag läser eller skriver är jag däremot 
aldrig ensam. Processen mellan den som skriver och 
den som läser är så häftig. Att skriva berättelser är 
bland det roligaste jag vet och det vill jag fortsätta 
med livet ut! 

man färre bra människor omkring sig, menar Loui
se, som själv ofta känner sig utdömd på förhand av 
människor med fördomar mot överklassen. 

- Då biter jag ihop och tänker - okey, tålamod. 
Förr eller senare visar jag dem vemjag är. 

Kaja och Sophie är varandras motpoler. Kaja 
dricker öl på Söders pubar tillsammans med anar
kister som aldrig byter om till middagar. Sophie äls
kar vackra klänningar, smokingkalas och trivs med 
den läspande överklassen där champagnen flödar. 
Hur kan de älska varandra så intensivt? Enligt 
Louises teori om kärleken möter man varandras be
hov, behov kanske okända för en själv. 

- Kaja är nöjd, men saknar utmaningar. Sophie 
saknar en partner att kommunicera med och en poli
tisk diskussion, säger Louise, vars syn på lesbiska 
förändrats rejält sedan hon började leva med en 
kvinna. Tidigare hade hon tagit till sig samhällets 
nidbild av lesbiska. 

- "Olyckliga depressiva stackare som inte kunde 
få en man" ... Nej, kanske inte så illa, men nu har jag 
genom Mian lärt känna lesbiska och upptäckt att de 
är som kvinnor är mest. Fast oftast starkare och mer 

... "- Det här fungerar inte. Jag kan inte leva 
med dig. Jag vill inte leva med någon som ser mig på 
det sättet." ... 

En stund senare har allt vänts till sin motsats 
igen: 

"Återigen uppfylldes jag av ömhet för henne. Jag 
ville ta henne i min famn, skydda henne från allt 
ont, göra henne lycklig och trygg. Men det var inte 
lätt. Först var hon nämligen tvungen att reda ut om 
hon kunde leva med en överklasstjej som jag ... " 

Kaja och Sophie ömsom kastas, ömsom kastar sig 
huvudstupa rätt in i varandras världar. Kultur
krockarna avlöser varandra, som när Kaja för första 
gången motvilligt följer med på smokingfest: 

"-Det var på SS år 1975, sa Fredrik och gungade 
lite på hälarna. 

- SS? sa Kaja med rynkade ögonbryn, och jag såg 
att det fiashade till innanför hennes pannben. 

- Sigtunaskolan, skyndade jag mig att komma 
emellan med." 

Men Sophie har det inte så lätt hon heller. Ibland 
blir hon riktigt oförskämt bemött: 

"- Du kommer hit med ditt adliga efternamn och 
ditt kändisskap och hela konkarongen. Och ·så tror 

. du att vi ska rulla ut någon sorts jävla röd matta åt 
dig. Fattar du inte? Det behöver inte vara du person
ligen, men det är SÅDANA SOM DU som har för
tryckt oss i decennier." 

Det politiska temat är mycket centralt i boken, 
liksom det homopolitiska. Själv ser Louise homosex
uellas möjligheter att skaffa barn som en av de vikti
gaste frågorna idag. Motståndarna tycker hon är 
fullkomligt odemokratiska och absurda. 

- Självklart ska homosexuella ha samma rättig
heter som andra. Varför skulle vi annars lyda under 
samma lagar? Vi måste kämpa för rätten till adop
tion och insemination. Om heterosexuella levde i 
perfekta små kärnfamiljer utan incest, kvinnamiss
handel och skilsmässor, vore det en annan sak. Men 
det gör de inte - tvärtom. Därför är det extra för
mätet av samhället att påstå att man som homosex
uell inte ska få bilda familj på lika villkor. Det är en 
logisk vurpa. Och vad gäller barnets väl så är det ba
ra omvärldens ovilja till acceptans som hotar bar
nets möjligheter att må bra. Alltså är det DÄR för
ändringen ska ske - i de heterosexuellas attityd, inte 
inom den homosexuella familje bilden. 

- Och många barn i heteroförhållanden blir ju 
till av misstag, genom slarv eller hastiga möten på 
krogen, jämfört med de extremt välplanerade bar
nen till homosexuella föräldrar. Så kom inte här och 

Ser du någon linje i ditt författarskap? 
- Hittills har jag "skrivit mitt liv". Men med 

Stjärnor utan svindel har jag kommit till en punkt 
där jag kan välja mer fritt . Jag har fått ur mig fyra 
böcker som legat nära mig själv och som varit vikti
ga för mig att skriva. 

I Stjärnor utan svindel blir överklassfrun Sophie 
- snygg, förmögen och med underbar stocksundsvilla 
- förälskad i lesbiska radikalfeministen Kaja. 

modiga. Den stora för
våningen kom när jag 
insåg att lesbiska finns 
överallt och kan se ut 
och vara hur som helst. 

Fördelar med att 
leva lesbiskt? 

- Två kvinnor kom
municerar lättare och 
förstår varandra bättre 
eftersom vi vuxit upp 
med samma förutsätt
ningar. Lesbiska är fria
re än heterokvinnor, ef
tersom de inte bara ser 
sig som kvinnor utan 
framförallt som männi
skor och bejakar den in
re styrka som alla borde 
bejaka, tycker Louise, 
men tillägger att det he
la naturligtvis är mer 
komplicerat än så. För 
samtidigt ser hon att 

"Jag försöker inte 
beskriva storyn 

genom en lesbisk 
kvinnas ögon, utan 

prata om ansvar och sätt 
er på några höga hästar! 
säger Louise med starkt 
eftertryck. 
Vill du själv skaffa 
barn? 
- Ja, men inte nu. 
För Louise är det mest pri
vata det viktigaste i livet. 
Karriär och pengar är se
kundära i jämförelse med 
förhållanden till andra 
människor, familjen, vän
nerna och boendet. Och i 
förlängningen gör hon det 
privata politiskt, genom 
sitt skrivande. 

Kaja är en pojkflicka eller älva med skinnbrallor, 
palestinasjal och alldeles för stora Doc Martenkäng
or. Självklart kommer många läsare, främst i Stock
holms gay- och kändisvärld, att tolka in Louise och 
flickvännen Mian Lodalen i romanen. 

Skrämmer det dig, Louise? 
-Nej, jag står för den här boken. Vad är egentli

gen det värsta som kan hända? De som känner oss 
vet att romanen är fiktiv, de andra tror ändå vad de 
vill. 

Tror du att vissa flator kan bli irriterade 
över att du som levt relativt kort tid i den les
biska världen tar upp ämnet och skriver så 
pass ingående om det? 

-Jag förstår inte vad du menar. Jag hoppas att 
de ska bli glada, och tycka boken är både kul och vik
tig. Jag försöker inte beskriva storyn genom en les
bisk kvinnas ögon, utan genom en som kommer ny 
till den lesbiska världen. Dessutom finns det inte 
många böcker om lesbiska i Sverige, svarar Louise, 
som lika mycket tar upp homotemat som klasstemat 
i boken. 

Hon vill framföra ett budskap, men understryker 
att hon naturligtvis inte kan lära läsarna något, ba
ra måla upp en bild av olika situationer. I den här 
romanen har hon samma meddelande till överklas
sen som till vänsterfalangen: 

-Döm inte ut varandra så jävla snabbt! De goda 
människorna finns överallt, liksom de svinaktiga. 
Om man begränsar sig till sin egen exakta grupp, får 

genom en som 
kommer ny till den 
lesbiska världen. 

Dessutom finns det 
inte många böcker 

om lesbiska i Sverige'' 

Om du inte fick skriva 
en rad till i livet då? 
- Då skulle jag kanske re
staurera gamla hus. Eller 
sjunga, utan att vara i 
rampljuset, på en skitig in-

lesbiska är mer förtryckta än andra kvinnor och ofta 
skäms för sin läggning eftersom omvärlden hela ti
den talar om att de har fel. 

- Därför måste vi synliggöra oss som grupp. De 
som syns har makt i vårt samhälle. Vi ska kräva ut
rymme, vi ska ta plats! säger hon skarpt. 

Relationen som skildras är inte alltid ett skim
mer av sugande begär, utan lika ofta en gormande 
soppa av skuldkänslor och krav: 

... "- Vi är inte samma sort, sa hon ilsket. 
Det finns inte en siffra rätt mellan mig och dem!" ... 

... "-Jag tar del av ditt liv, varför kan inte du 
ta del av mitt? Du beter dig som en sådan där fet
lagd man i svettig brynja som sätter sig framför 
TV:n och skiter fullkomligt i sin tjej och hennes vän
ner och släktingar!" ... 

rökt nattklubb iklädd en 
gammal sammetsklänning, inför en publik som inte 
hörde på, säger Louise och hennes skratt förvandlas 
till ett drömskt leende. 

Och som pensionär? 
- Då vill jag fortfarande känna mig delaktig i 

samhället, genom att skriva och kanske jobba poli
tiskt. Som 70-åring vill jag bo i ett hus nied den jag 
älskar eller tillsammans med en massa kvinnor, djur 
och barn. Folk ska få komma och gå medan grytorna 
puttrar på spisen. Jag vill att människor ska lockas 
till mig, inte se mig som en börda, säger författarin
nan som befinner sig mittemellan populärlitteratu
ren och den flnkulturella prosan. Det har hon ingen
ting emot. Hon vill underhålla och samtidigt ge sina 
läsare en tankeställare. 

-Det är så jag vill skriva och bli läst. 
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Häl 
sa! 

KLARA 
HIV MOTTAGNING 

~ 
givning och test ' 

Mån:Ons 16-20, Fre 12-14 
Surbrunnsg. 64, T- Odenplan 

Anonymt, ingen 
tidsbeställning. 

Tel: 08-720 55 58 

MÅNGÅRIGERFARENHET 
PERSONLIGT 

01\ffiÄNDERTAGANDE 

Raino P. Kirkrna 
TANDLÄKARE 

Matts Näsholm 
T ANDHYGIENIST 

teJ. 08-202602 
Skottgränd 6 Gamla Stan 

Ans!. till Försäkringkassan 

RYGGCENTRUM 
Leg Sjukgymnast Sven Zakrisson 

Mottagning utan remiss. 

Akupunktur Manipulation Massage 

Adress: Blåsutvägen 43 (Nära T-bana Blåsut, linje 18) 
Telefon: 08- 649 81 40 

Problem med fobier, panikångest, depressioner 
eller tvångshandlingar. 

Kriser eller livsleda. 
Även RIV-relaterad problematik. 

Tel: 08-643 10 28 

Ung, gay 
och hiv+ 

ungdomsgrupp 08-720 1164 
gay och hiv+ 

jour dagtid 020-78 44 14 
kontor 08-720 19 60 

~SITHIVA GRUPPEN 
'"-vifinns för din skull. 

12 e QX OKTOBER 1996 

FREDAG 27 SEPTEMBER 
SLM, 
Wollmar 
Yxkulls
gatan 18, 
08-
6433100. 
Bastille
weekend 
påSLM. 
Fredag 
strikt 
dressco
de: Gum
mi, dirty 
skinhead. 
Öppet 22-
02. 

SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Bastilieweekend på 
SLM. Lördag strikt dresscode: 
Gummi, dirty skinhead, läder. Öp
pet 22-02. 

SÖNDAG 29 SEPTEMBER 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Bastilieweekend på 
SLM. Brunch från 15.00. 

TISDAG 1 
Snyltaren, Pasolinifilm, Cinema
teket, Sture Birger Jarlsg. 28-30, 
08-6788548, 15.00. Film från 1961 
om en arbetsskygg förortshallick. 
Out&About, RFSL-Huset, Sveavä
gen 57. International gay group 
meet at the gay center, 6pm. 

FREDAG4 

En Midsommarnattsdröm, Kung
liga Teaterns Balett, Operan, 08-
248240. Nypremiär för denna Jo
hn Neumeiers tvåaktare efter · 
Shakespears drama. Dansas 10 
kvällar ytterligare under hösten. 
SLM, Wollmar 
Yxkullsgatan 
18, 08-6433100. 
Oktoberfest. 
Medlemsklubb 
för läderbögar i 
fetischernas 
tecken. 22-02. 

LÖRDAGS 
Matteusevan
geliet, Pasoli
nifilm, Cinema
teket, Sture, 
Birger Jarlsg. 
28-30, 08-
6788548, 15.00. 
Pasolinis film 
från 1964. 
Bitch Girl Club, 
Kolings borg, 
08-7205205 , 21 
02,30. Fest
klubb for kvin-
nor. 
SLM, Wollmar 
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S egrare i SLM-Stockholms Mr Baltic Battle tävling 

1996 vanns överlägset av Dario. l oktober reser 

han till Bryssel för att försvara de svenska färgerna vid 

den europeiska Mr Leather Man ·tävlingen. 

NAMN: Dario van der Lundin-Videla. ÅLDER: 26. 

BOR: på Södermalm och stortrivs. FÖDD: i Argentina, i 

distriktet Mendoza. ARBETE: studerande och extrajobb 

på reklambyrå och restaurang som bartender. 

FRITIDSINTRESSEN: Lyssna på musik, måla, träna, dan· 

sa på klubbar. FRAMTIDSPLANER: Att gå på Tekniska 

Högskolan. CIVILSTÅND: Sambo. 

Efter träffen i Bryssel fortsätter läderfirandet i Ams

terdam, närmare bestämt den 25/10..3/11. "Amsterdam 

Leather Pride" betyder tunga fester och mysiga sociala 

tillställningar för läderbögarna. IJX 
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Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Ok
toberfest. Medlemsklubb för läder
bögar i fetischernas tecken. Discot 
igång. 22-02. 

MÅNDAG 7 
Europride '98, årsmöte på Har
twickska Huset, St Paulsgatan 
39, 19.00. Arrangörena av Euro
pride i Stockholm håller årsmöte 
där styrelse väljs och inriktning 
beslutas. Öppet möte för alla som 
vill bli medlemmar och engagera 
sig. 
Dansens Hus, Barnhusgatan 12-
14,08-796 00 81. Premiär på Kjell 
Nilssons balett Att definiera ett 
rum. 

ONSDAG9 
Teorema, Pasolinifilm, Cinemate
ket, Sture, Birger jarlsg. 28-30, 
08-6788548, 15.00. Film från 1968 
om en mystisk yngling som förför 
en familj. 
Matteusevangeliet, Pasolinifilm, 
Filmhuset, Borgv. 1-5, 08-
6634088, 19.00. Pasolirris film från 
1964. 
Spisen, Bondeg. 54, 08-7022294. 
Peter Boströms Kokbok för Ena
stående presenteras på restau
rangen, 17-19 finns en av kockar
na bakom recepten på plats- på
går till den 20 oktober. 

TORSDAG10 
Gaystudenterna, Cafe Bojan, Uni
versitetet, 18,00 föreläsning med 
diskussion, 20,00 pub. Cafe Bojan 
ligger till höger om tunnel
baneuppgången i ett rött tegelhus. 
A Clockwork Orange, Filmhuset, 
Borgv. 1-5, 08-6634088, 19.00. 
Stanley Kubricks kultfilm från 
1971 om ett våldsförhärligande 
ungdomsgäng. 
Spisen, Bondeg. 54, 08-7022229. 
Peter Boströms Kokbok för Ena
stående presenteras på restau
rangen. Jazz Feelings med Annika 
& Swing'n Visby ackompanjerar 
bilderna i boken. 
Dorian Gray, Teater Konst gästar 
Lido, Hornsg. 92. Oscar Wildes 
pjäs i ny ung uppsättning. 

FREDAG11 
EKHO, Katarinavägen 19, 2tr ned, 
08-6437445. 18.00 etiksamtal, 
19.00 Öppet hus, 21.00 Andakt 
med Sven Lindström från baptis-

tern a . 
Moderna Dansteatern, Torped
verkstan, Skeppsholmen, 08-611 
32 33. Premiär Philippe Blan
cbard och Staffan Eek. 
Svinstian, Pasolinifilm, Cinemate
ket, Sture, Birger Jarlsg. 28-30, 
08-6788548, 17,10. Rebelliska 
män i en film från 1969. 
Modevisning, Biblioteksgatans 
förening, Chinateatern, Barzelii 
Park 9. 14.00, 17.00, 19.00. Affa
rerna runt Biblioteksgatan visar 
upp sig i gala. Biljetter i affarerna. 
Tranans bar, Odenplan, vernissa
ge på fotoutställning med bilder 
från Lollipopfestivalen. 

LÖRDAG12 

Modevisning, Biblioteksgatans 
förening, Chinateatern, Barzelii 
Park 9. 14.00 och 17 .00. Affarerna 
runt Biblioteksgatan visar upp sig 
i gala visning. Biljetter i affarerna. 
De Sju Samurajerna, Cinemate
ket, Sture, Birger Jarlsg. 28-30, 
08-6788548, 15.00. Kurosawas be
rättelse om modiga samurajer. 
Kung Oidipus, Pasolinifilm, Cine
mateket, Filmhuset, Borgv. 1-5, 
08-6634088, 21.00. Filmatisering 
1967 av Sofokles tragedi. 

MÅNDAG14 
Medea, Pasolinifilm, Cinemate
ket, Sture, Birger Jarls g. 28-30, 
08-6788548, 15.00. Film från 
1970, med Maria Callas, gjord ef-

ter Euripides tragedi. 
Rocky Horror Picture Show, Cir
kus. West End production på tur
ne. 

TISDAG 15 
Rocky Horror Picture Show, Cir
kus. West End production på tur
ne. 

ONSDAG 16 
Decamerone, Pasolinifilm, Cine
matcl;:et, Sture, Birger Jarlsg. 28-
30, 08-.6788548, 15.00. Film från 
1971 om freskmålaren Giotto. 
Svinstian, Pasolinifilm, Cinemate
ket, Filmhuset, Borgv. 1-5, 08-
6634088, 21,00. Rebelliska män i 
en film från 1969. 
BHUS, baracken hörnet Sveavä
gen/Frejgatan. Killkväll, Thomas 
Riswall berättar på temat "Hur är 
det att leva i ett förhållande med 
en hiv-positiv". 

TORSDAG 17 
BHUS, baracken hörnet Sveavä
gen/Frejgatan. Tjejkväll -alla tje
jer välkomna. 
De Sju Samurajerna, Cinemate
ket, Filmhuset, Borgv. 1-5, 08-
6634088, 19.00. Kurosawas berät
telse om modiga samurajer. 

LÖRDAG 19 
Canterbury Tales, Pasolinifilm, 
Cinemateket, Sture, Birger Jar
lsg. 28-30, 08-6788548, 15.00. Kär
lekens vägar och villovägar gestal
tas i denna film. 
Medea, Pasolinifilm, Cinemate
ket, Filmhuset, Borgv. 1-5, 08-
6634088, 21.00. Film från 1970, 
med Maria Callas, gjord efter Eu
ripides tragedi. 
Det luktar kärlek, Teater Galea
sen, Skeppsholmen, 08-6110905, 
21,30. Nypremiär för en galen ho
mopjäs. Spelas lördagar 21,30 och 
söndagar 19,00 hela hösten. 

ONSDAG23 
Tusen och en natt, Pasolinifilm, 
Cinemateket, Sture, Birger J ar-

~j: [llj'l A CHORUS LINE 
IJX 7~~ 

L
uta er tillbaka för det här är 
sevärt. Njut av den bra sto
ryn om den hårda vägen till 

att nå framgång. Ungdomars 
dröm om att vara någon. Känn 
den nervositet, de förhoppningar, 
besvikelser och den glädje dansar
na känner under den audition mu
sikalen utspelas. 

Fram till mitten av december 
kan ni klämma fram en tår till 
Karl Dyalls porträtt av den blyge 
Paul, rysa till syrran Sharons 
vackra sång och till Petra Niel
sen och de övriga i den starka en
semblen. Älska framförallt Ca
milla Thulins vansinnigt gala 
design i den rosafargade smällka
ramellsfinalen. 

Richard Carlsson 

lsg. 28-30, 08-6788548, 15.00. En 
vällustig filmatisering från 1974 
av de orientaliska berättelserna. 
Spisen, Bondeg. 54, 08-7022229. 
Spisens grammofonbar med Mag
nus Carlsson (sångare i Weeping 
Willows) som värd. 

TORSDAG 24 
Canterbury Tales, Pasolinifilm, 
Cinemateket, Filmhuset, Borgv. 1-
5, 08-6634088, 21.00. Kärlekens 
vägar och villovägar gestaltas i 
denna film. 

FREDAG 25 
Nattvardsmässa i S:t Paulskyr
kan, Mariatorget 10, 19.00. Karin 
Hartman från Frälsningsarmen 

Baracken 
NYA ÖPPETTIDER! 

Måndag 19 - 20 
ungdomscafe upp till 30 

Fred-Lörd 15 - 21.30 

Sönd 15 - 20 

Nya dagar för: 
KILLKVALL 

3.e Onsd i månaden 
TJEJKVÄLL 

3.e Torsd i månaden 

Oktoberfest 25 okt! 

Film varje söndag! 

Mer info i "dag för dag" 

Välkommen! 
Tel: 08-34 11 05 
Vanadislunden, 

HÖRNET 

~~~ Restaurang BYSIS 19.00 -01.00 
l fl Hornsgatan 82. Tel 08/84 59 10 

H.·~nsd~gar 
· ~~;~ Jorsdqgar 

,; fredagar 
lördagar 

disco från .. llOO 
öppet till 0100 

NU med luftkonditionering! 

>,.Ät på Gossip! . 
från 1 september är'*" 
restauran~n öppen 

mån-lör 1 -23 

SVfAVÄGIH 3&. Tfl 08-40& 05 25 
(T·BANA HÖTORGET} 
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predikar. Biskop emeritus Lars 
Carlzon celebrerar. 
BHUS, baracken hörnet Sveavä
gen/Frejgatan. Oktoberfest, bar, 
disco och drugor. Medlemsfest. 
Moderna Dansteatern·, Torped
verkstan, Skeppsholmen, 08-611 
32 33. Premiär ÖrjanAndersson, 
Susanne J aresand och Tiger. 
Dansens Hus, Barnhusgatan 12-
14, 08-7960081. Balettworkshops 
m~d och av dansare från Kungliga 
Teatems balett. Även 26 oktober. 
Clockwork Orånge, Cinemateket, 
Sture, Birger Jarlsg. 28-30, 08-
6788548, 15.00. Stanley Kubricks 
kultfilm från 1971 om ett våldsför
härligande ungdomsgäng. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. U niformsweekend, 
barkvälL Medlemsklubb för läder
bögar i fetischemas tecken. 22-02. 

LÖRDAG 26 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 
08-6433100. Uniformsweekend, 
discokväll. Medlemsklubb för lä
derbögar i fetischemas tecken. 22-
02. 

SÖNDAG 27 
Tusen och en natt, Pasolinifilm, 
Cinemateket, Filmhuset, Borgv. 1-
5, 08-6634088, 19.00. En vällustig 
filmatisering från 197 4 av de ori-

l:~ l Il:~:] "90-TALETS 
PIPERSKA MUREN" ••• 

E 
Uer ett återuppstått Karu
sell ... För den mogne hornon 
i Stockholm känns bägge 

namnen väl igen. Piperska Mu
ren med en discoteksavdelning 
och en del för dans tilllevande or
kester återuppstår i en ny version 
med lördagar på restaurang Ka
rusell, Rosenlundsgatan 33 den 28 
september. 

- Det är fantastiskt att klub
ben kommer igång, säger Maria 
som är en av ägama till Karusell. 
Hon har under en längre tid haft 
kontakt med gaysamhället genom 
att leverera luncher till Posithiva 
Gruppens lokal på bakgården. 

Initiativtagaren till klubben 
är Henrik Kaldaras som efter 
att ha fått kontakt med klubbvete
ranen Pär Råling nu får en klubb 
för en mognare gay och lesbisk 
publik. 

- Eller en klubb som är öppen 
för alla kretsar, för alla som accep
terar alla, säger Råling till QX. 

Öppet blir det lördagar med 
start 19.00. Mat som håller en låg 
prisklass finns hela kvällen och på 
nattakröken kommer köket kunna 
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entaliska berättelserna. 

MÅNDAG28 
Salö eller Sodoms 120 dagar, Pa
solinifilm, Cinemateket, Sture, 
Birger Jarlsg. 28-30, 08-6788548, 
15.00. Pasolirris uppmärksamma
de filmatisering av Sades roman 
placerad i fascismens Italien. 

ONSDAG30 
Salö eller Sodoms 120 dagar, 
Pasolinifilm, Cinemateket, Film
huset, Borgv. 1-5, 08-6634088, 
21.00. se 28/10. 
Fusion, Sturecompagniet, Sture
plan, ny klubb sista onsdagen i 
månaden i jazzens och den glada 
housens anda. 

TORSDAG31 
Transvestitträff, RFSL-Huset, 
Sveavägen 57, träff på kvällen för 
homo- och heterosexuella transve
titer. Jouren öppen samtidigt 08-
341316. 
Lash, klubb för lesbiska med dres
scode, Wollmar Yxkullsg. 18 
(SLM), 21-02,30. Medlemmar. 

TIPSA OM AKTIVITETER: 
QX, Box 17218, 

104 62 Stockholm. 

erbjuda pubrna t. Med låg pris
klass menas mat mellan 40-100 kr 
och en stor stark för 29 kr. 

När vi träffas gnabbas de in
blandade lite om det skall vara 
entre eller ej. Men någon form av 
intrång framåt småtimmarna ver
kar det bli - fast då Maria vill att 
folk skall kunna ha råd att stanna 
kvällen ut, utan att spendera hal
va kvällskassan i dörren, lär den 
ligga lågt. 

Pär Råling står för musiken 
och lovar alla gäster att principen 
blir 3-2-3. Det vill säga tre 
snabba och två tryckare och så tre 
snabba igen. 

Ingen house, inget techno 
utan bra och kul musik från 60-70 
och 80- talen. 

-Allt från Glenn Miller och 
framåt, förklarar Råling. 

I det bakre runnet planerar 
man levande musik i form av 
mindre orkester eller dragspels
musik. 

Inför starten har man sänt ut 
information via två medlemskar
totek som Pär Råling håller i, dels 
gamla City Clubs, som tack vare 
en reunionfest i slutet av 80- talet 
blivit någotsånär uppdaterat, och 
så klubblistan för Club Sir som 
fanns på söder på 80- talet. 

- Tyvärr består dessa båda 
huvudsakligen av män, säger Pär 
Råling, så via QX vill vi framföra 
till alla lesbiska att de är extra 
välkomna. 

Klubben skall bli en med
lemsklubb, om än inte exklusiv. 
Men genom medlemskap hoppas 
gruppen på att få en bra vi-känsla 
bland gästema. 

Så äntligen - en klubb för dig 
som vill ha en vuxen och prat och 
mjukdansvänlig klubb. 

-Alla som känner sig välkom
na är välkomna, säger de i en 
mun. 

Öppet lördagar 19- 03 på Ro
senlundsgatan 33 (hömet Ringvä
gen, buss 94 hela natten). 

Jon Voss 

F
örfattaren, skådespelaren 
och utbildningskonsulten 
John- Bertil Lunden leder 

den 2-3 november en kurs för RF
SL-Uppsalas teatergrupp. De 20 
taeterintresserade som får plats 
på kursen kommer lära sig att bli 
sedda och förstådda. På en kurs
gård jobbar gruppen med att lära 
sig använda rätt teknik för att 
konnunicera ut vad man egentli
gen vill utan att vara orolig och 
spänd. 

Bra ide! 
Kontakta arrangörerna via 

RFSL i Uppsala senast den 15 ok-
tober. IJX 

III} (IIAMNESTYSTÖD 

A 
mnesty International får 
stöd via en fotoutställning 
som vandrar krogarna runt 

i höst . Den 18 september var det 
vernissage på Galleri och Bar K 
på Skånegatan 59. Där är enda 
tillfället att se hela utställningen 
till den 13 oktober. 

Sedan vandrar utställningen 
vidare till krogama East, Tra
nan, Mooncake, Vildsvin, 51, 
Gino, Hedvig, Två Plan och Fy
raKnop. 

På de krogama kan man se 
två, tre fotografer åt gången. Alla 
bilder skall finnas på alla krogar, 
så efter vart byts de ut. Det är en 
bred samling fotografer inom mo
de, reklam, konst och reportage 
som deltar. 

Fotograferna, bland annat 
Torbjörn Andersson, Åsa Stjer
na, Carl Hjelte, Charlotte 
Gawell, Berno Hjälmrud, har 
fritt tolkat temat Mänskliga Rät
tigheter. Arrangören Dragana 
Maksimovic på K uppmanar alla 
att ge stöd till AL IJX 

lubbguide 
MÅNDAG 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i restaurangen 18.00-23.00. 
Husl, Sveavägen 57, cafe öppet, i övrigt ett stort frågetecken! 
Up&Down, Sveavägen 36, uteservering 15-22 och baren öppet 12.00-24.00. 
Turbine Monday Unique, Birger Jarlsgatan 15, 22-05. New York house i käl
laren och R&B i baren. Mixad publik. 
Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Barkväll med extra låga priser. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-24, "a non-straight experience". 

TISDAG 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i restaurangen 18.00-23.00. 
Hus1, Sveavägen 57, cafe öppet, i övrigt ett stort frågetecken! 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Up&Down, Sveavägen 36, uteservering 15-22 och baren öppet 12.00-24.00. 
Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Barkväll med extra låga priser. 

ONSDAG 
Hus l, Sveavägen 57, cafe öppet, i övrigt ett stort frågetecken! 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00- 03.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll, mixat. Tjejer medlem
mariLashär välkomna. 22.00-02.30. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Mad~e Kerstin. 16.30-23.50. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer B roman. Mycket tjejer. 
Turbulence, Birger Jarlsg. 15, 21-05, technoklubb. 

TORSDAG 
Husl, Sveavägen 57, cafe öppet, i övrigt ett stort frågetecken! 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och <!cisco 18.00-03.00. 
Scandale, Gamla Brogatan 46, fetischklubb med Madame Kerstin som ledsa
gerska i Abstrakts lokaler22.00-05.00. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
Sylvesters Livingroom, Turbin, Birger Jarlsgatan 15, 22-05. Som namnet på 
klubben antyder- gaydisco å la 70-tal. 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer Broman. Mycket tjejer. 
Husl, Sveavägen 57, cafe öppet, i övrigt ett stort frågetecken! 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
G-Klubben, Gamla Stans Bryggerier, skeppsbrokajen 'fullhus 2, 08-202065. 
Solidaritet återuppstår med läcker uteservering och bra folk 21-03. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky Bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18. Barkväll på läderklubben. Medlemsklubb. 
Fet Freda, Turbine, Birger Jarlsgatan 15, 21-05. Mixad klubb, bra stämning 
vild musik i två plan. 
Gino, Birger Jarlsgatan 27, 18-05. Mat från 18, klubb från 23. 1tr upp Hi p Hop 
och R&B, stora golvet Clubclassics. 

LÖRDAG 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. fetischklubben lever vidare med glans 
i Cavern Pubs källarlokaler under värdinnan Leonoras överinseende, 21-03. 
Gossip, Sveavägen 36, öppet i bar/restaurang och disco 18.00-03.00. 
Husl, Sveavägen 57, cafe öppet, i övrigt ett stort frågetecken! 
Just GoAHead, Turbine, Birger Jarlsgatan 15, 21-05. Mixad klubb, Goamusik 
i två plan. 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin .. 
16.30-23.50. Kinky bar har öppet 20.30-01.00. 
Club Borelia, Abstrakt, Gamla Brogatan 46. 22.30-05. Mixad klubb åter i 
Patrik Flodins regi som blir intressant framåt småtimmarna. Tung dans till 
bra musik. 
SLM, Wollmar Y xkullsg. 18. Läderbögarnas egen klubb har disco nästan varje 
lördag. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se kalendariet for info om specialkvällar. 

SÖNDAG 
Baren 2 Lika, Wollmar Yxlrullsgatan 7, 08-6419443, 18-24 "Happy Sunday''. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-02. Klubbkväll med 
gäst-DJs och billig mat och öl. 19-01. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 08-7430570, restaurang, bar och disco, 
19.00-05.00. Här samlas hornos med vänner från olika klubbvärldar. Suverän 
och billig mat. 40:- entre efter 21.00. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. 
Husl, Sveavägen 57, cafe öppet, i övrigt ett stort frågetecken! 

FLYERNA FRlN TUBEN 
PEE PEE -snyggaste flygaren i Stockholm, 
september? Ett metailiegrönt odjur grinar 
välkomnande till nätter späckade av musi
kaliska krumsprång och oväntade möten. 
På Thbenl Toaletterna vid Oden plan, varje 
lördag 22-03. stockholmska discjockeys kör 
hiphop, drum 'n' bass eller dub och kompas 
av livemusiker på allt ifrån sax till mungi
ga och wha wha-pedal. Ettjammigt klubb
koncept helt rätt i tiden! 

Ingrid Engarås 



Klubb & Klubb 
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öder blev med höstens intåg 
ett nytt center för gaystock
holm. Häcktet öppnar nä

ra nog varje kväll (torsdagar och 
lördagar andra klubbar) med rus
ning på onsdagar och mycket folk 
fredagar. Baren 2 Lika (bilden 
intill på Patrik som driver baren) 
har fortsatt fullt på t isdagar med 

ta tillhållet. En vanlig missupp
fattning är att Även lördagarna på 
Abstarkt är fetischinriktade - ej 
så. 

Garanterat läder och gummi 
blir det i alla fall på Madame 
Kerstins fest Valpurgis Kinky 
Halloween den 2 november. För
köp finns från l oktober på restau

rangen, 
Polhems
gatan 23. 

RFSLs 
Husbo
lagmed 
Georg 
Sved i 
spetsen 
befinner 
sig i för
handling
arrned 
nya entre
prenörer 
närQX 
går i 
press. Vi 
önskar 
naturligt
vis lycka 

billygruppen High Winders. Sis
ta onsdagen i oktober startar en 
ny klubb kallad Fusion på Sture
compagniet i regi av Jonas 
Lönn, Claes Boden, Mad Matz 
och Andres Lokko. Så fortsätter 
man varje sista onsdag med jazz, 
soul och gladare house. Mixat och 
naturligtvis öppensinnat. 

Lollipoputställning blir det 
på på Tranans bar med vernissa
ge den 11 oktober. Officiella foto
grafer visar sina bilder från festi
valen. Dessutom har tio album 
sammanställts av medverkande 
popgrupper typ Teddybears och 
Brainpool. Nu kan vi äntligen se 
hur riktiga poppisar fördriver fes
tivaltiden mellan spelningarna. 

en jämn ström 
småpratade och öld
rickande de övriga 
kvällama. Det ljuvliga 
är att klubbarna ligger 
på promenadavstånd. 
När nu Karusell öpp
nar med en mer mogen 
inriktning på lör
dagskvällar, och SLM 
håller fast vid sina 
onsdagar, fredagar och 
lördagar kan man helt 
klart tala om ett nöje
scentrum i Mariakvar: 
teren. Kort bit 
därifrån ligger ju des
sutom söndagens giv
na slutmål Patricia 
och Kolingsborg där 
Bitch-tjejerna har fes
ter varannan lördag. ....... """""'.__ ....... ,.___---"'=-=1 till. 

Fjollvarning är det på Syl
vesters Livingroom, torsdagar 
på Turbinen, Birger Jarlsgatan. 
Musiken skiljer sig markant från 
övriga kvällar. På torsdagar är det 
härlig gaydisco som ruschar ut ur 
högtalarna - de andra kvällarna 
Goa och houseig musik. Apropå 
house så ser vi en fiyer dimpa in 
på redaktionen - Docklands är på 
G igen - denna gång med tydlig 
uppmaning att lämna illegala sub
stanser hemma. Katarinakvarteren har de bal

lare barerna med en mixad ung 
publik - i princip alla barer på 
Skåne- och Bondega torna- och ett 
tydligt homoinslag. Det enda som 
nu saknas på Söder är ett yngre 
disco. Alla blickar riktas mot Lido 
eller Glashuset! 

Men city lever naturligtvis vi
dare. Här är det det yngre och 
dansglada gardet som trivs. Gos
sip är smockfullt med klassisk 
gaybar på övervåningen och 
trångt dansgolv där nere. Den ti
digare fruktansvärt varma och rö
kiga lokalen har fått ny luftkondi
tionering, så nu går det att andas! 
Abstrakt har fått en mer gayig 
publik sedan Husl totalt klappa
de ihop. Torsdagarnas Baywatch 
har bytts ut mot Scandale, fe
tisch är åter på gästernas läppar. 
Att döma av vårens Seandale är 
detta kanske inte det mest gaytä-

13lll :l :J SEXSHOW 

S afer Sex Gerilla. En ut
brytargrupp från Army of 
Lovers? Inte direkt, men 

likheterna och temat är ungefar 
desamma. Glamour, kärlek och 
sex. Safer Sex Gerilla är lO glada 
dragshowartister med Lola i spet
sen som ska ut på Stockholms 
gayklubbar och predika säkrare 
sex. 

-Jag tror de flesta är så trötta 
på alla dessa annonskampanjer 
om kondomer hit och dit och alla 
pekpinnar om vad man ska göra 
och inte göra. Vi informerar med 
ett glatt budskap och med glimten 
i ögat. Men naturligtvis med en 
allvarlig underton, berättar Lola. 

Safer Sex Gerilla är en del av 
RFSL:s uppsökningsgrupp. 

- Meningen är att vi ska ut i 
landet och uppträda på olika gay
ställen, fortsätter Lola. Det kostar 
ju ingenting att anlita oss . RFSL 
bekostar showen. 

Showen är specialskriven för 
gruppen, kläderna är nyhandlade 
och uppsydda för gruppen som be
står av 9 killar, en tjej, plus Lo la. 

- Hittills har vi uppträtt på 
Patricia och Karusell men snart 
ska vi förhoppningsvis ha varit 
runt på samtliga gayställen i 
Stockholm. IJX 

G fortsätter som vanligt sina 
fredagar på Gamla Stans Bryg-
geri Den 4 oktober kommer rocka-

Jon Voss 

H ysteriska skratt utbröt när Joakim Bergmans pjäs 

om tre transor som försöker ta sig in på en Binde· 

feldt·fest, "Det luktar Kärlek" visades i våras. Nu går 

den upp igen på Teater Galeasens scen på Skeppshol· 

men. Lördagar 21,30 och söndagar 19.00 med nypremiär 

den 19 oktober. Vad sägs om repliker som "Jag skulle 

hellre vara neger än bög. Då slapp man vara rädd att 

dom skulle upptäcka det på jobbet" eller "Det enda 

osäkra med mitt sex är När? Hur Mycket? och Med 

Vem? Jag har bränt mer gummi än Nikki Lauda, men jag 

har båda öronen kvar". 

Mycket naket och transigt utlovas som "Håll för 

plomberna när du gäspar, älskling, du glittrar som en di· 

sco-kula". 

Biljetter beställs på telefon 08-6110905. IJX 

Ca fe 

VI ORDNAR ALLA 
TYPER AV RESOR INOM 
ÖSTERSJÖOMRÅDET. 

• Flyg- och båtresor 

• Paketresor • Kryssningar 

• Enbart hotellbokningar 

• Visumservice 

e~,?,~~.~.~~ 
ADRESS, Högbergsgatan 22- 24. Box 4141. 
1 02 63 Stockholm. T E L: 08--462 00 43 

Eskilstuna 
JRJF§JL-JE§JIG[]LSTI.JNA 

JB\AAKJFIE§"Jr 12111.0 
Kl. 21 .00-02.00 
Fri entre till 22.00 

Gratis välkomstdrink och 
överraskningar bjuder vi på!! 

Plats: Försvarsgården 

OBS! Glöm ej medlemskortet!! 

För mer info: Ring 016-510069 

Månadens öl 24;-

Små, & 'arma rätter. 
Stark på flaska (III) 24:
Stor Stark 29:- Pint 38:

Biljardk' ä Ilat·! 

HORNSGATAN136•TEL845610 

a kvarterskrog! 

fllDMv \7 MANADENS BOK! 
fllurrwnet Oktober 

"SÅNT ÄR LIVET". Andra delen 
av Armistead Maupins klassiska 
serie 'Tales of the City" från Richters förlag. 
Klipp ut och ta med annonsen så får 
Du köpa boken till 

specialpris: 2 2 5.-
ord pris 285 .-

-~.)!!J[f§. ROSA RUMMET HUSET. SVEAVÄGEN 57 T-BANA RÅDMANSG . 

BOX 45090. l 04 30 STHlM, TEL08-736 02 15, FAlC08-30 47 30 

BJÖRNGARDSGATAN18 

TRÄNINGSSTÄLLET 
FÖR 

"Y GAY- KILLAR 

THE MUSCLE ACADEMY GYM 
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100% = Hysteriskt bra! Gala! - O% = Tristare än Bingolotto 

Cathy Dennis "Am I The Kinda 
Girl?" (Polygram) 
Den engelska sångerskan som ti
digare levererat danshits har nu 
släppt ett album med 11 små char
miga poppärlor. Hela skivan är 
som ett enda fargglatt och gott 
tuggummi som håller smaken 
längre än vanligt. Det här är verk
ligen medicin mot höstdepression! 

r!U:IIU1I MISSA INTE 
IJX 70~ 
Syd Straw "War And Peace" 
(Polygram) 

AÖ 

Visst, den har redan funnits ute 
någon månad i handeln men allt
för många har tyvärr missat den. 
Syd Straw, som har en gedigen 
musikalisk bakgrund, har gjort ett 

Snygg, snyggare, Peter Andre! 

JMifil:tPETERS FAVORITER 

U 
ng, vacke r, begåvad, populär 
och med en mage som är 
varje mans dröm. Peter 

Andre. toppar just nu listorna vä rl
den över med "Mysterious girl" och 
"Fiava". Och här är några av denne 
23-årige australiensares favoritsa
ker: 
Parfym: Calvin Kleins Escape och 
Georgio Armani. · 
Film: lndependence day, nej förres
ten Gudfadern är min absoluta favo
rit. 
Favoritplagg: Mina Giorgio Armani 
shorts. De är svarta. 
Frukost: Färska mangos. 
Underbrallor: Tuffast är de från 
Marks and Spencer men jag gillar 
Giorgio Armani. 
Favoritfärg på lakarna: Svarta om 
det är satäng, annars vita. 
stad: Mitt favoritställe är en ö utan
för Thailand, men det är ingen stad. 
Smycke: En guldkedja som min 
mamma köpte till mig. 
Bok: The Hot Zone. 
Konstverk: Frihets-gudinnan. 
Madonnalåt: La Is la Bonita. 

16 e QX OKTOBER 1996 

mycket starkt och enkelt album. 
Hon är ännu ett exempel på den 
våg av nya kvinnliga soloartister 
som invaderar skivaflarerna. 
Edie Brickell och Maria McKee 
möter gamla Lolita Pop. Den här 
skivan kommer att snurra länge i 
min CD-spelare! 

AÖ 

r!U:IIJGI MED ATTITYD 
IJX 61..~ 
Leah Andreone "Veiled" 
(BMG) 
Du har säker hört "It's alright, it's 
ok" på radion. Och kanske bör du 
titta lite närmare på Miss Leah. 
Det är rockigt, det har attityd, det 
är melodiskt och stundtals mycket 
vackert. Och Leah Andreorre skul
le mycket väl kunna platsa som 
förband till Alanis Morissette. 
Om ni förstår vadjag menar! 

AÖ 

r!U:IIJDI VACKER ROCK 
IJX 7.3~ 
Eleanor McEvoy "What' s Fol
lowing Me?" (Sony) 
Texas, Cranberries och Sinead 
O'Connor skulle musikaliskt sätt 
mycket väl kunna vara släkt med 
Eleanor McEvoy. Fröken McEvoys 
album är lika spännande som en 
het deckare. Vacker pop-rock med 
den speciella irländska touchen. 
Låten" A Glass Unkissed" är re
dan en klassiker, i alla fall hemma 
hos mig! 

Sheryl Crow "Sheryl Crow" 
(Polygram) 

AÖ 

Jag kan väl inte direkt påstå att 
jag var så där oerhört imponerad 
av Sheryls förra platta, därför är 
det kul att se att hon ändrat stil. 
Borta är de självklara hitarna som 
"All I Wanna Do", istället tar hon 
ut svängarna och har nu lämnat 
ifrån sig en platta fylld med råa 
och avskalade låtar med texter 
som sträcker sig långt bortom det 
vanliga tjatet om hjärta och smär
ta. Flaterna måste älska Sheryl! 

AÖ 

r!U:liU1I NEJ, TACK! 
IJX .31...~ 
Belinda Carlisle '"'A Woman 
And A Man" (EMI) 
Det här var ju inte roligt. Jag har 
alltid tyckt om Belinda och hennes 
underbara röst. Men det här albu
met var inte alls kul. Tråkiga och 
intetsägande låtar utan både ös 
och klös. De två låtar som Per 
Gessie skrivit tillhör plattans 
bättre, faktiskt! Nej, köp hellre 
Belindas fyra år gamla "Best of"-
platta än den här. AÖ 

The Braxtons "So Many Ways" 
(Warner) 
Jovisst är det Toni Braxtons tre 
systrar som släppt et nytt album. 
Och visst låter det mycket Toni om 
dessa damer. Och det kanske inte 
är så konstigt, en dellåtskrivare 
typ Babyface har varit med och 
hjälpt till. Menjag undrar ändå 
om det inte var de här låtarna som 
blev över när Toni soloalbum var 
fardigt. Vem vet? 

AÖ 

r!U:IIJul FÖRE SIN TID 
IJX 90~ 

Fred Gianelli "Telepathic Ro
mance" (Sähkö 011) 
Den finska experiment-techno la
beln Sähkö är allt som oftast två 
år före sin tid. Fred Gianelli kom
mer från Boston, där han driver 
sin label Telepathic, vars skruvade 
och brutala techno-tolvor satt 
mången dansgolv i brand. Med Te
lepathic Romance rör han sig i en 
annan dramatisk riktning. Ett 
elektroniskt stycke i två delar, 
lämpat för koncentrerad ensam
lyssning. Frekvenserna är av det 
kännbara slaget med en bas som 
tycks varsla om vulkanutbrott un
der havsbotten. Som en farofylld 
resa med lastfartyg på horison
tens avgrund, där sakrala äng
lastråkar uppenbarar sig i kaska
der av ljus. Apokalyptiskt! 

lE 

M.:IIJUI HEJA WENDY! 
IJX 1!1;2~ 
Wendy Lands "Angels And Or
dinary Men" (EMI) 
Skivan är över ett år gammal, 
men först nu har skivbolaget in
sett hur bra den är och satsat på 
att släppa den världen över. Det 
gör de rätt i för det här får Joan 
Osborne att framstå som en one
hit-wonder. Wendy är från Canada 
och har gjort ett album fyllt med 
äkta Canadensisk rock. Och kom
mer hon till Sverige kommer jag 
att stå först i kön! 

AÖ 

Stonebridge & Nick Nice. Radarparet som får oss att dansa! 

h'1 ll1i 13 STORA STONEBRIDGE 
l 

källarlokalen till en halvsliten fastighet ett stenkast från Gullmarsplan 
ligger skivbolaget Swemix. Utifrån ser det mer ut som ett tillhåll för 
kvarterets källarband, medan det från insidan liknar en exklusiv och på

kostad cockpit med knappar, datamaskiner och blinkande lampor. Här sit
ter ett av världens mest eftertraktade remixbolag. Och stjärnan i gänget är 
Sten Hallström, mer känd som Stonebridge. Från att ha mixat och spelat 
plattor på Club Fellini i början på 80-talet är han idag en professionell re
mixare som erbjuds 100 000-tals kronor för att göra en enda remix. 

- Allvarligt talat så får jag så många anbud att jag skulle kunna jobba dyg
net runt, vilket jag i och för sig nästan gör. Så antingen gör jag en remix för 
att jag verkligen gillar låten eller för att priset är så bra, skrattar Sten. 

Stonebridge fick sitt genombrott som remixare då han dammade av gam
la "Show me love" med Robin S och gjorde den till en storsäljare. 4 miljo
ner singlar sålde den, men Stonebridge fick bara ett par tusen. 

- Men det är inget som grämer mig nu, säger han. Hade jag inte gjort lå
ten så hade jag kanske inte sllttit här. Det var ju då allt startade. 
Sedan dess har det blivit tusentals olika remixar. Däribland gay-klassikern 
"And l am telling you" med transan Donna Giles, ''1'11 bethere for you" med 
House of Virginism och "Wish l" med Eric Gadd. 

- Jag ville verkligen inte remixa Gadd så för att slippa det sa jag att jag 
ville ha 100 000 spänn. Och så fick jag det! Så då var det ju bara att sätta 
igång, skrattar han. Och resultatet blev ju riktigt lyckat! 
Men varför måste man göra remixar? En bra låt är ju en bra låt, eller? 

- Nu för tiden måste du ha en låt som passar dansgolvet och en som pas
sar radion som är lite mer mainstream. Sedan vill man kanske ha en softare 
version och en med mer hip-hop referenser. 

Stonebridge är stor. Så stor att han till och med har en egen hylla på vis
sa skivaffärer i England. Han har s itt eget sound, som han skapat tillsam
mans med assistenten Nicklas Windahl (Nick Nice). Och de har blivit oer
hört populära, speciellt i gaykretsar. 

- Gaypubliken har koll . Jag sprang själv mycket på klubbar när jag var yng
re, dessutom jobbade jag som discjockey på gayklubbarna Confetti och 
Make Up. Jag gillar att spela för gaypubliken, de är kräsna, men ger myck
et tillbaka. Spelar man dåligt ä r de inte sena att ta la om det för en, är man 
bra ser man hur kläderna ryker på golvet. Dessutom gillar jag själv dessa 
glada danhits med s krikande primadonnor som blir så populära, säger Sto
nebridge som tycker att Bucketheads "The bomb" är den ultimata hiten. En 
så kallad crossover. Och visste ni att det är den gamle Chicago-medlem
men Peter Ceteras röst man hör i låten ... 

sten Hallström och Nicklas Wlndahl får miljontals männis kor att dansa 
världen över. Och allt kommer från denna undangömda källarlokal på söder 
i Stockholm. Och mer lä r det bli ... 

67~ 

Frida "Djupa Andetag" (An
dersson Records) 
Äntligen är den här! Skivan vi alla 
väntat på och som är tillägnad 
alla kvinnor, och deras män (Hm)! 
Men den lever nog inte upp till al
las förväntningar. Det låter lite 
väl mycket Anders Glenmark 
om många låtar. Men Frida har ju 
en underbar röst och visst finns 
här låtar som håller så hög klass 

-Anders Öhrman 

attjag inte skulle bli förvånad om 
de hamnar på försäljningslistans 
förstaplats. Och duetten med Ma
rie Fredriksson får nog Per 
Gessie att bli grön av avund! AÖ 

1!11!1~ 
Nu Colours "Nu Colours" 
(Polygram) 
Helt oannonserat dök den ner på 
redaktionen. Och vilken underbar 
överraskning, för det här albumet 
borde varje människa som in tres-
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serar sig för soul springa och köpa. 
14 härligt svängiga soullåtar 
kryddat med lite Mariah Carey 
och Soul Il Soul. Hösten behöver 
inte bli så dyster trots allt. .. AÖ 

r!U:IIJ&I PLASTIGT 
(JX .1..0~ 

Bananarama "IDtra Violent" 
(Mega Records) 

r!U:IIJUI VÄLGJORT 
IJX 90~ 
Antiloop "Purpose In Life" 
(Fluid Records) 
Svensk, mycket välgjord, bra pro
ducerad och dansbar techno. Du 
får '96 remix på deras förra 'Be
auty And The Beast' på köpet. 

HP 

r!U:ll11'11 PUMPAPA 
(JX 9.1..~ 

COMPILATIONS "A Ni te At 
Strawberry Sundae-Round l" 
(Millennium Records) 
Live-mixat på London-klubben 
Strawberry Sundae och 25 spår 
med bra energiskt pumpande 
clubhouse. 

HP 

Andres släpper i dagarna sitt 
debutalbutrf "The Real Thing". 

Det finns grupper som inte behövs 
längre. Bananarama är en sådan 
grupp. Nya albumets plastiga eu
rodisco-låtar känns minst åtta år 
för gamla och är helt ointressanta. 
Det känns som att lyssna på en 37 
minuter lång låt. "Bananarama 
goes Arm y of Lo vers" sade någon 
på redaktionen. Men det är en för
olämpning .. . mot Arm y! 

AÖ IIH:mMIII ANDRES OCH ALLA FRÖKNARNA 

H ar Sverige fått sin egen Ga
ry Barlow? Kanske det. 
Andres heter en ny svensk 

artist som i dagarna släpper albu
met "The Real thing". QX ringde 
upp honom för att få reda lite på 
vemhan är? 
Du svarade Andreas i telefon, 
men på skivan står det 
Andres .. ? 

77".45;~ 

Skunk Anansie "Stoosh" 
(Virgin) 

Kristine W. "Land Of The Li
ving'' (Mega Records) 

-Anledningen är helt enkelt att 
jag höll på att spela in albumet i 
samma studio som Andreas 
Lundstedt (Driver dagg faller 
regn) och det blev så rörigt och så 
många missförstånd att vi beslöt 
att kalla mig för Andres, och på 
den vägen är det. 

Skunk Anansies nya album är helt 
i rätt anda. Skins fruktansvärt 
attackartade stä=a i "She's my 
heroine" är bara den värd inköp av 
plattan. 

Låten "One More Try" spelas fli
tigt på gayklubbarnas dansgolv. 
Och gillar man låten bör man ab
solut kolla in hela plattan. Kristi
nes något plågsamma och lidelse
fulla röst förgyller dessa dansanta 
låtar som skivan till största delen 
består av. Rätt skön, faktiskt! 

Vad gör du nu? 
-Just nu befinner jag mig i Kiru

na. Jag och Annika Duckroark 
ska resa runt med "Fröken Sveri
ge"-uttagningen hela hösten. Vi 
ska besöka 40 olika städer ochjag 
uppträder och spelar två låtar. 
Dels min nya singel "The Real JV AÖ 

CLUBSOUNDs 
M ycket av tysk technolhouse har ju 

en tendens att bli riktigt plastigt . 
och kyligt ... just nu Das-Boat-grup

pen U96 'A Night To Remember' och Mark 
Oh som effektivt avlivar Visages gamla fi
na klassiker 'Fade To Grey' (finns förresten 
oxå ute i en poppig dansversion med engels
ka Midi Xpress). Som att välja mellan pest 
och kolera. Nej, då kommer det mycket 
bättre av den varan från England (eller 
via). Just nu är några av godingarna H20 
featuring Billie 'Nobody's Business' bra 
producerad och med sången som bästa in
grediens och man kan bara inte låta bli att 
tycka om den. Minst lika bra är Way Out 

ko=ersiell) men hon får gärna en chans 
till. En chans till får 'Let's All Chant' (den 
gamla discohiten från '78 med Michael Za
ger Band) nu i 90-tals tappning med Gus
to och 'Take It To The Bank', Shalamars 
80-tals hit, med Work In Progress fea
turing Bobby, som är svår att motstå även 
om covers inte alltid är så himla kul. Maxad 
nostalgi for disco-freaks! Och bara för att 
spä på en nu rådande disco-revival så har 
MFSBs lika stora hit 'K-Jee' från '73 (gud, 
vad ga=al man är) vaskats fram av Sa
toski Tomiie presents Skellshock och 
smakfullt omformats till att passa nutiden. 
En annan som nyligen kom med en dansk-

lassiker var Alison Li-West 'The Gift', en ba
lansgång mellan tech
no och house som drar 
åt drum'n'bass hållet 
och med ett tungt och 
ljuvligt piano. Och Du 
som fastnat för dream
house gör väl inget an
nat än lyssnar på Uni
versal State Of Mind 
'All Because OfYou' 
(trots att den ibland är 
väldigt trance). Ännu 
roligare godingar blir 
det när hornos släpper 
skivor, kanske inte all
tid så bra och ibland Aja baja, Mark! 

merlek då hon sjöng 
'Where Love Lives'. Nu 
är hon tillbaka med 
singeln 'Make I t On My 
Own', men tyvärr Ali
son ... man kan ju inte 
lyckas jämt. Lyckats 
har däremot Inner Ci
ty med 'Do Me Right' 
som är bra-bra house 
och då främst remi.xes 
av Xen Mantra och Li· 
sa Marie. Precis lika 
bra 'Love Song' med 
Ofra Haza (hur många 
gånger har hon blivit 

även från Tyskland, men va fan det får man 
stå ut med. Aktuella är, förstås, Pet Shop 
Boys 'Se A Vida E', som låter som PSB ska 
låta och på deras album 'Bilingual' får man 
stifta bekantskap med ytterligare några 
spär som bara är så mycket PSB. Boy Ge
orge som Jesus Loves You är åter tillbaka 
med remixes på 'Generations Of Love'. Inte 
alls lika bra som tidigare utgåvor men helt 
rätt för skivsamlingen. Åssa får vi inte 
glömma Kinky 'Everybody' inte heller lika 
bra som hennes tidigare (lite för sliskigt 

samplad, Marrs, Eric B & Rakim och någ
ra till ... ). Här är hon on-her-own med ty
pisk Ofra-sång till en underbart flu=ig 
trance. Och slutligen två personliga favvo
sar just nu, ny release av A Guy Called 
Gerald och den fantastiskt bra-iga 'Voodoo 
Ray' samt Ruffneck 'Move Your Body, låg
mäld, sensuell, beroendeframkallande 
house I?OID spelats på klubbar sedan tidigt i 
somras, nu ute med nya remixes. DANCE 
ON! 

Håkan Pohjanen 

Thing" och en till från plattan. 
Det låter lite Gary Barlowffa
ke That om plattan? 

- Faktum är att mina kompisar 
har känt honom sedan han var 15 
år. Vi är ju lika gamla och är väl 
uppväxta med sa=a musik, ti
digt 80-tal, så det kanske inte är 
så konstigt att det låter lite Bar
low om detjag gjort. Men själv 
lyssnar jag mycket på Bee Gees 
och Chicago. 
Och du har skrivit låtarna 
själv? 

-Ja, nästan till100%. Såjag kan 
inte skylla ifrån mig på någon an
nan om jag blir sågad. Skratt! 
När kommer du och alla frök
nar till Stockholm, då? 

- Vi är i Skärholmen den 13 okto
ber, Jakobsberg den 16:e och i Sol
na den 27:e. Sedan sänds ju fina
len i TV i december. 
Har du själv sällskap? 

- Nej ,jag är singel... 
Anders Öhrman 

DJ CHRISTERS .. 
SKONATIPS 

BBE, "Seven days and one week" 
(Positiva). Instrumental drömtill
varo i snabb catchig tempo. 
Hysteric, "Ego Want love" (War
ner). Hysteriskt stor denna som
mar på bl. a. Ibiza och i Sitges. 
.Kristine W., "Land of the living'' 
(Mega). Småttjazzigt vocalt intro 
som brakar loss i ett mänskligt 
fett housesound. 
Healy & Amos, "Stamp" (Positi
va). En myriad musikstilar och 
garanterat aldrig enformigt. 
Funky Green Dog, "Fired up" 
(Twisted). Excellent NewYork
house a la gaycluben "Twiloo" f.d. 
Sound Factory. 
Apollo 440, "Krupa" (Sony). Acid
mi.x för mörka galna gala hyste
riska dansgolv. 
Ofra Haza, "Love Song" (Logic). 
Starkt budskap från en israelisk 
kvinna över ett häftigt tran
cesound. 
Konya, "Come on" (Positiva). En 
suggestiv fängslande technodub
mi.x. 
Azucar Morimo, "Solo se vive 
una vez" (Sony). Spansk flamen
coduo som glatt konstaterar att 
man bara lever livet en gång. 
RuPaul, "Snapshot" (Rhino). Dra
gartist som uppmanar till att ha 
kameran laddad för att föreviga 
hans skönhet. 
Tori Amos, "Professional win
dow" (Warner). Härlig funkig dis
co dance instrumentering. 
Tanita Tikaram, "Twist in my 
sobriety" (Warner). Förmedlar en 
känsla av ett flytande tillstånd i 
bästa downtempo, typ "Missing'' 
(Fluiditymixen). 
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FOTO: Peter Fristedt, IDE: Said Mouna och Thomas Sandberg, 
STYLIST: Marie Strömberg och Annika Pettersson, MAKE UP: Ebba och Lena. 

• Den 11 och 12 oktober har affärerna kring Biblioteksgatan modevisning på China. 
Biljetter till visningarna kan du köpa i affärerna. 
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Extra! Extra! Extra! Nu med TRE discjockeys som spelar HELT oli

ka dansmusik på totalt olika sätt. Dansa dansa dansa dansa ... 
Seba är en av Stockholms främsta drum'n'bass-jockeys och spelar 

lite varstans när rätt tillfållen finns. Då är det näst intill omöjligt att 
sluta dansa eftersom hans väl ihoppusslade DJ-set är mäkta medryck
ande. Han gör skivor också, i konstellationen Peanut Planet på Stock
holmsJabeln Fluid (under Stockholm Records). Tolvan "Awakenings" 
med tillhörande video körs flitigt på MTV och EP: n "Our Music" har 
mött bra respons. Snart är Seba aktuell på Beverage med en remix han 
gjort på Nojd. Framtiden lovar ett intensivt samarbete med LTJ Bu
kem's :firade London-labelGood Looking, där Seba & Lotek bl. a 
släppte tolvan "Sonic Winds/So Long" i våras. På CD-versionen av sam
lingen Locical Progression (Good Looking) medverkar de också. Det
ta är bara böx:fan ... 

SEBATOP10 
Johnny L - "Tykhonic Cycle" - XL Rec. 
The Spirit- "Menacyty" - Timeless 
Digital-"Spacefunk" - Timeless 
Photek - "Fusion" - Photek (004) 
Source Direct - "Secret Liason" - Good Laoking 
Mirage (Source Direct) - "To Tomorrow"- Odyssee 
Jodecy - "Feenin" (LTJ Bukem Remix) - MCA 
Goldie- "Ghost of my life" (Ghost In Out) -Reinforced 
Source Direct- "The Crane" - Source Direct (004) 
Sentinel (Photek) -"Toulepleu"- Basement Rec. 

Anti håller till i Göteborg där han driver skivaffären Spiral Trax i Ci
typassagen. Titt som tätt åker han runt i världen och spelar, helst psy
kedelisk trance ("Goa"). Ofta använder han låtar på dat-kassett, som 
ännu inte blivit utgivna på skiva. Här är hans noggrannt utvalda favo
riter av färgsprakande fraktalknorr-låtar och soundtracks för UFO
landningar. Att spelas med ett stort leende på fester som samlar horder 
av unga neo-hippies till dans. 

ANTI TOP 10 
Ubar Tmar - "The Prohecy"- Dancing Mountain 
Alphanaut- "Neurozap"- (D.A.T) 
P sy ko Disco -"N o body" - Ps y Harrnonies 
Hallucinogen - "Gamma Goblins" - Twisted 
Von Om- "Little Blue Men" - (D .A. T) 
Acid Rockers - Triple AAA 
Psychogenetic Soundforce -''War"- S2H 
Moon and the Sun - "Sirius (Der Dritte Raum Mix) - Superstition 
Massimo Vivona - "Crimewave" - Headzone 

Alpha började göra fester och spela skivor på 80-talet i Stockholms Hi p
Hop och Graf:fittiscen. Nu bor han mest i Göteborg men spelar techno 
runt om i" Europa. I somras var han DJ bl. a . på Londonklubben The 
End och på stor-ravet Cybervision i Norge. Nu i november turnerar 
han på Berlinklubbarna E -Werk, Tresor, Eimer och 90'. Alphas senas
te skiva "Le Grand Pricks" kommer ut på Hybrid vilken dag som helst, 
vilket :firas i Göteborg den 12 oktober, då Alpha även har födelsedagska
las. Snart blir det ännu mer skivor eftersom hans egen studio är under 
uppbyggnad. Håll utkik efter en mix-CD, unrlexjordisk liksom. 

ALPHATOP 10 
Tyreli Corporation - Exotic Matter 
Random Noice Generation - 430 west 
Basement Jaxx -"3 EP" - Basement Jaxx 
John Beltran - LP - Peacefrog 
Jonzon - "Testoreone" EP - Space Teddy 
Rhythm&Sound (mauritzio) - "Never tell you" - Burial mix 
Phono 8 
Robert Hood "The Pace"- M-Plant 
Static -LP - Peacefrog 
Lone Sworsmen - ''Fifthmission" 

Ingrid Engarås 

Då grät Mona· av lycka 
Mona Sahlin är tillbaka. Men inte l 

partipolitiken, utan med boken 
uMed mina ord", som väl knappast 
gått någon förbi. QX träffade henne 
och pratade homo. 

Text: Mian Lodalen. 

R 
edan i inledningstalet på 
presskonferensen inför bo
ken deklarerade Mona 

Sahlin att en av frågorna som låg 
henne varmt om hjärtat var just 
homosexuellas situation. I boken 
ägnar hon också ett helt kapitel åt 
frågor kring homosexualitet. 

-Jag tycker att det är viktigt. 
Det handlar egentligen inte en
bart om homosexuella. Trångsynt
heten mot bögar och lesbiska är 
ett tecken på något mycket djupa
re. Oliktänkande, ja allt som inte 
betraktas som normalt, förtrycks . 
Den insikten sitter djupt i mig. 
Det är nästan ett lika :::tort upp
vaknande som att bli sosse eller 
feminist. Orättvisorna mot homo
sexuella är något j ag kan tänka 
mig att arbeta emot i framtiden . 
Man jag kan inte er värld så jag 

vet inte riktigt HURjag ska job
ba? Finns det någonstans plats för 
en heterosexuell som vill arbeta 
med de här frågorna? 

Under årets homovecka fick 
Mona Sahlin RFSL:s guldlamb
da för sina insatser för homosexu
ella. Ett hederspris som gjorde 
henne mycket glad. 

-Jag blev så stolt. Det var 
första gången som jag var med på 
en homovecka. Jag trodde att det 
kanske skulle vara ett trettiotal 
som var samlade där. Så komjag 
upp över en kulle och såg massor 
av folk. Och du kan tänka dig hur 
jag kände mig ... vid den tiden var 
Jag djävligt deppig. Jag hade inte 
varit ute och pratat med folk på 
länge, inte gett några intervjuer, 
utan varit knäpptyst i månader. 
När jag kom fram böljade folk ro-

pa: "Mona, Mona, Mona". Det 
värmde mig så oerhört. Vid sidan 
av scenen stod en gammal farbror 
som jag kände igen som servitör 
från regerings-middagar och som 
jag inte visste var homosexuell. 
Han hade tårar i ögonen och gav 
mig en grytlapp som han hade vir
kat och som det stod "Mona' på. 
Allt var så gulligt. När jag tog 
emot priset så grät jag. Du vet, så 
som tjejer glör: det bara rinner. 
Jag kände mig mycket stark när 
jag gick därifrån. 

-Jag kan nästan skämmas ib
land, fortsätter hon. Tänk att det 
lillajag har gjort har haft sådan 
betydelse. Jag har ju knappt gjort 
något. 

- ·Men att du tog upp lesbis
ka i ditt tal under kvinnokon
ferensen i Bejing bör kanske 
inte underskattas? 

-Att det var en stor sak, det 
vet väl jag också. Men det är just 
det som är så sjukt, att ingen har 
sagt ordet "lesbisk" förut i ett så
dant sammanhang. Jag ville ha 
med lesbiska i talet därför att det 
var viktigt, vilket jag också skri
ver om i boken. Det var jag själv 
som la fram det i förhandlingskra
ven inför Peking. Dessutom "lob
bade" RFSL förbaskat bra och det 
hade varit ett svek att inte fullföl
ja det på konferensen. Det faktum 
att lesbiska är dubbelt förtryckta 
tror jag blev en aha- upplevelse för 
många. 

Vi pratar lite om makt och 
dess konsekvenser. Efter oändliga 
löpsedlar och braskande rubriker 
har hon lärt sig att noga avväga 
vad hon säger till journalister. På 
presskonferensen, inför boken, fick 
hon frågan om hennes uttalande 
för lesbiska i Bejing och om det 
hade varit möjligt för en manlig 
politiker att uttrycka sig på ett 
liknande sätt. "Jodå, jag tror sä
kert att Göran Persson skulle 
kunna göra samma sak", svarade 
Mona och fick hela den samlade 
journalistkåren att gapskratta. 

-Jag tycker att det var ett lis
tigt svar, säger hon idag. Får man 
den typen av frågor så vetjag att 
ett annat·svar kan skapa rubriker. 
Då är det bättre med ett skratt, 
säger hon diplomatiskt. 

Bakom diplomatin skönjer jag 
ironin . Och nu väntar vi med 
spänning på statsministerns näs
ta världskonferens. Kommer Gö
ran att höja sin näve och utropa 
sitt stöd för världens alla bögar? 

., 
MOT FORFATTARE ! 

osa Rummet! 
Håkan Lindqvist med sin nya 
bok "Dröm att leva" onsdag 

N ya hös~ .& YJJJt~ri;QUelk.l«DW!J.J 

9 oktober kl. l 9°0 i Pantus Wikner. 
Utgiven av Raben & Sjögren. 

96/97 bar kqnunit> 

Klider .~~Altf~'; 
,pa,fym t.# Le Mål~·~(( 'i 

AITIZE 
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Petra Östergren med debut
romanen "Att komma till ro 
med det allra värsta"från 
bokförlaget Natur & Kultur onsdag 
1 6 oktober kl. l 9°0 i Pantus Wikner. 

Välkomna! 

SKANDINAVIENS STORSTA BOKHANDEL FÖR BOGAR & LESBISKA 



Agnetha x två 
MY LOVE 
MY LIFE 

CD 

D et måste vara 
en hetero som 
har gjort 

omslaget! Inget ont 
om osminkade förort
smammor, men det är 
inte så här vi vill se 
vår vackra blonda 
ängel. 

Denna dubbel-CD 
innehåller 36 låtar 
från Agnethas långa 
karriär, från 1968 till 
1987. Vi får tidiga ör
hängen som" Jagvar 
så kär", "Om tårar vo
re guld" och kultlåtar 
som "Tio mil kvar till 
Korpilombilo" och 
"Sony boy''- på tyska! 

Här finns även 
hennessenare"Wrap 
your arms around 
me" , fruktansvärda 
"Let i t shine" och min 
personliga favorit 
"It's so nice to be rich". Bland du
etterna kan nämnas "Never 
again" med Tomas Ledin och "Nu 
tändas tusen juleljus" med dottern 
Linda. 

Fyra ABEA-låtar finns med
däribland "The winner takes i t 
all" och "Disillusion" som hon själv 
skrivit. Jag saknar "Zigenar-vän", 
"Doktorn" och ett mer innehålls
rikt konvolut. Varför lät man inte 
Agnetha ge kommentarer till varje 
låt? 

Trots detta och trots det fula 
omslaget kommer denna CD att 

bli ett riktigt samlarobjekt bland 
ABEA-fans världen över. 

Precis so~ Glennmarks, förlåt 
Fridas nya. 

"SOM JAG ÄR", 
NYABOKEN 

Nu skall vi äntligen få veta allt! 
Vår Agnetha ska berätta sanning
en. Gråta ut på våra axlar. 

Ja, kom, vi är reda. Vi har vän
tat. 

Nu ska hon tala ut om hur den 
hemska skandalpressen förföljt 
henne, om den snåle Stikkan som 

snodde ABBAs peng
ar, det massiva stödet 
från oss i gayvärlden, 
alla catfighter med 
Frida och glädjen av 
att äga miljoner, om 
ensamheten bakom 
murarna i fortet på 
Ekerö, där tyska fans 
står utanför och fry
ser, om längtan efter 
publikens jubel, bit
terheten över männen 
som lämnat henne. 

Men Nej! Vi får veta 
hur det hela började i 
Jönköping och fortsat
te till ABBA. Hur hon 
träffade Björn och hur 
det slutade. Journalis
terna får sig en 
känga, barnen är vik
tiga och sen får vi inte 
veta så mycket mer. 

Det är i en liten, 
ögonskuggsblå bok vi 
kan läsa det Brita Åh
man formulerat ihop 
av vad Agnetha velat 
berätta. Redan i föror

det står det tydligt att hon inte 
tänker säga något som kan skada. 
Det gör väl inget, ler vissa av oss, 
Agnetha är så ljuv och fin som vi 
alla vill att hon skall vara. 

Som väntat blir då detta lite 
tamt. 

Nåja somABEA-fans hostar 
vi gärna upp runt 250 kronor för 
en mycket selektiv livshistoria. 
Mycket visste vi nog redan, men 
det är underbart att läsa om att 
Agnetha är och förblir vår Madon
na. 

Richard Carlsson 

Resfeber och frusna kvällar 
F

ör de som har tröttnat på 
höstsverige och har ett par 
semesterveckor kvar kan en 

resa göra underverk. Varför inte ta 
en vecka i London eller Paris? El
ler kanske ännu länge bort? 

Alla reselänkar jag nämner 
finns redan upplagda på QX hem
sida (http:// www.bahnhof. 
se/-qx/) för att underlätta för er 
surfhomos. Som start på resan 
finns det flera platser du kan dyka 
inpå: 

* http://www.city.net 
* http://www.timeout.co.uk 
Den sistnämnda kräver regi-

strering (gratis). Länkar och info 
om allt möjligt med speciell gay
anknytning i England finns på 
http://freedom. co.uk/GAYtoZ/. 

Vissa kanske nöjer sig med att 
sitta hemma i soffan och handla, 
knappa in beställningen och få 
den på posten. Posters, flaggor, vi
deor, böcker, herregud allt finns 
att beställa här. Checka http:// 
www.gayweb.com/menu.html 
för att stilla ert shoppingbehov. 

Med hösten livas forhopp
ningsvis klubblivet upp litegrann. 
Alla sommarstängda ställen öpp
nar, nya ställen poppar upp och 
fylls med alla partyprissar som 
kommit tillbaka från Miami Be
ach efter en fantastisk gay-party
sommar. En artist med uppenbar 
gayanknytning som älskar att 
klubba runt är Boy George. En 
fan-sida om honom hittar ni på 
http:/ /www
personal.umich.edu/-geena/bo 

ygeorge.html, en gedigen sida 
med info om det mesta. 

Mr Sticky Moments himself, 
Julian Clary, finns i digital ver
sion. Med sina vansinniga shower 
på ZTV livar han ofta upp trista 
hemmakvällar framför dumbur
ken. Extrem -javisst, och det är 
det som är tjusningen. Fast visst 
är de ständiga gayanspelningarna 
bäst som ingen annan verkar för
stå, förutom vi då. Kolla sajten på 
http://www.innotts. co.ukl- blo
ore/. 

Så varför inte fortsätta med en 
liknande TV-personlighet med en 
forkärlek for pungråttor och gladi
olus, Dame Edna Everage. På 
http:// ourworld.compuserve 
.com/homepages/alife/edna
faq.htm hittar ni en visserligen 
nyskriven men tyvärr lite tunn 
FAQ (Frequently Asked Ques
tions) om Dame Edna. Bakgrunds-

information, listade TV-framträ
danden och annat godis. Självklart 
är Madge "The Badge" Allsop 
med, den stackars hackkycklingen 
vars utseende mest får en att tän
ka på gamla utnötta disktrasor ... 

Alla har väl sett att ZTV har 
börjat med homo-TV i program
met "Homogen". Det var väl på ti
den. I skrivande stund har fyra 
program sänts och ZTVs hemsida 
ligger halvt om halvt nere 
(http://www.ztv.se), dock med löf
te om full styrka inom kort. 

Magnus Svartvall heter en 
konstnär som har arbetat med da
torgrafik i trenne år. På hans hem
sida, http://www. ludd.luth. 
se/-hakanl/magnus_pages/, hit
tar ni smakprov på hans alster 
och om ni fastnar för denna digita
la konstart så kommer det mera. 
(*trumvirvel*) Han ska nämligen 
ha en utställning på Blekinge 
länsmuseum den 12 oktober till 
den 10 november. 

Till sist, glöm för all del inte 
bort http://www.durex.com. 

Jocke 
red94jzg@mds.mdh.se 

BUTIKER MODEREPORTA· 
GET SIDORNA 16·17: 
Kooka1, Biblioteksg. 9, Sörmans, Bib
lioteksg. 11, Kittys Hattar, Mäster Sa
muelsg. 7, Svan Skodon, Biblioteksg. 
6-8, Pluto, Biblioteksg. 2-4, Zanzlöza 
Zmycken, Jakobsbergsg. 9, Entre, 
Mäster Samuelsg. 5, Kik, Mäster Sa
muelsg. 6, Götrich, Mäster samuelsg. 
3, Marc O'Polo, Biblioteksg. 11 

Lever du ett passionerat liv med många heta möten? Tänk då 
på att alltid låta gummit hålla er sällskap. Vid nya kärlekskontakter 
är det extra viktigt att vara försiktig. 20% av de sexuellt aktiva 
i Stockholms län har någon gång drabbats av en könssjukdom. 

ung& 
homo6uell 

R '1 N G L1 N J E 59 (F D B H U S-Ll N J E N ) 

020-59 59 00 
Kompistelefon för stöd och information 

till unga homosexuella tjejer och killar. 

Öppet måndag-torsdag kll9-22. 

MED STOD AV RFSL OCH LANDSTINGET FÖREBYGGER AIDS 

KLARA 
HIVMOTTAGNING 

Vill du vara med och 
förebygga H/V? 

Till Klara HIV-Mottagning söker vi dig som vill vara med och 

utveckla vår verksamhet. 0 . .·.1 .O . . ,~ !'., ·1 
l arbetsuppgifterna Iryjl!rp4gi ,rti'llg och.Jmo~matl ·tii"I.p~e ter'",f 
angående HIV och fSIJD,.rlPr~ gnin~Mfoijnip , ltöil~.am~\.,!, 
m m. Dessu_so.9;1 d~J~ i·'j)lottagn,! s u~triktade verksamhet. 
Vi tror att dU kan l rbefu sjlifvsfän 'ar god organisations- och 
samarbetsforriläga oclt· an R:äii il Gutia"tiv. Stor ikt läggs 

vid personliga egensR~~erflJ e "l . J~"'!~J 
Organisatoriskt tillh~--nforlagningenYe · ~!san ·öS. f- · t- 1 
Mottagningen är belä~e entraJ~ji SfÖ"~~o~nf" J'~J i( ~ fj fl 
P . k ··11 · (l . ·'"" d-' 't.kl .ll""·- 4--- ·' · & '" tA.,.,-t_ .... f., rOJe lansta nmg 1e tiO me _.viss va S!Janstgonng.. , 
Varaktighet t O:ryc!SemQ"er .i99i·'eg>möj ;fill':farl~gfii~g. 

~ ~ u l\~ 1>. . .: ~ • .,.-äV ld .,.: 'i>..- t.· 
Du är legitimerad sjuksköterska, undersköterska eller kurator. 
Tidigare erfarenhet av arbete med HIV /STD är önskvärt. Tidigare 
erfarenbet av preventivt arbete är en merit. 
tillträde tidigast III O 1996 

För ytterligare information kontakta. 
Kenth Wängklev, sektionsledare Klara RIV-Mottagning 
te! 08-6161 25 02 eller Kajsa Flisager chefssjuksköterska 
Venhälsantel 08-616 25 34. 
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Klubb & Klubb 
l 

Lund har Planet Smålands 
gått in på sin andra termin. 
studentnationen som förr var 

ansedd som Lunds "rocknation" är 
nu ist.ället Lunds mesta dansna
tion. Den socialistiska plattformen 
och bildema på Che Guevara 
finns kvar men idag verkar det va
ra mer progressivt med dansmu
sik än svartrock. 

Oktober är en helsvensk må
nad på planeten, som har öppet 
från 22-02.Un-

Soundsational som är med i en av 
Malmös nya dansklubbar - Sky
walker på Fredmans (Rege
mentsgatan 4) den 26 oktober. En 
Londoninspirerad underground
klubb med mycket ljus och effek
ter. 

Däremot har ett annat av Mal
mös vattenhål försvunnit, Qlings 
mixade houseklubb AH! finns inte 
mer. Det kom mycket folk, men in
te den publik Qling ville ha dit. 

stämningen var ib
land aggressiv och 
detförekom 
slagsmål i kön utan
för. Inte precis den 
glada mixade publik 
Qling hade hoppats 
på. 

der oktober är 
programmet: 
5/10 Sweet 
Fred (Malmö) 
som bland an
nat spelat på 
klubb Foxen i 
Lund.12/10 
ClaesBoden 
och TonySo
leas från Ve
gas (Sthlm). 
19/10 Dr Ron
ny och Davida 
från Soundsa
tional (Lund), 
26/10 DJ:s från 
Citrus (Norr
köping). 
Smålands var 
överfullt på 
premiären och 

Dansfixare på partyklubben Pla

saknaden behöver 
inte bli för svår, re
dan under Regnbåg
sveckan är han gäst
dj på 4:ans nystarta
de klubbThe 
Temple. 

net Smålands i Lund . ..,.,...,..,.,.,. 

köema utanför stundtals brutala. 
Att S:t Etiennes Bob Stanley 
var discjockey hade lockat extra 
många dit, men det var faktiskt 
lundensama i Soundsational som 
tog över kyällen. 

Soundsational är egentligen 
en musikförening som arrangerar 
fester, men namnet har i allt stör
re utsträckning börjat stå för det 
gäng DJ:s som varit inblandade i 
en rad klubbar i Lund de senaste 
åren. I somras spelade man bland 
annat på Lollipop. 

Det är också delar av Sound
sationalgänget som står bakom 
skivaffären Doolittle på Kungs
gatan i Lund där man har en ny 
och välsorterad dansmusikavdel
ning. 

På Smålands ska Soundsatio
nalgänget ta över det nya intima 
dansgolvet som tidigare var loge 
åt :z:ockgruppema som uppträdde 
på nationen. Där ko=er man att 
fungera som komplement till de 
som spelar på det stora dansgol
vet, sin vana trogen att kunna 
hoppa mellan musikstilama och 
blanda allt från 60-tals-soul till 
house och techno. 

Det är faktiskt också folk från 

The Temples pre
miär var gudabenå
dad, berättar QX ut
sände chefredaktör. 
DJ Alexis spelade 
skön och gungande 
hus när väl stäm-
ningen ko=it på 

topp. De inledande, närmast rö
rande ungdomsfyroma fick snart 
sällskap på golvet av en stilig 
housepublik. När klockan närma
de sig tre var stämningen så hög 
att ägama närmast fick slita Alex
is från DJ-båset, allt medan publi
ken applåderade vilt för att hylla 
henne. 

I Helsingborg arrangerar 
RFSL numera disco varje vecka. 
Dessutom ska Empire få en or

dentlig 
ansikts
lyftning 
- nyin
vigning 
blir det 
den 5 ok
tober. 
Måna
dens 
tjejfest i 
Helsing
borg går 

"""'"""""""-'-"-'"--"''-""'"'-"="---" i lack 
och lä

der. Kom som din erotiska fantasi! 
uppmanar arrangörerna och hop
pas på mycket kinky .. . 12 oktober 
är datumet. 

Roge rWilson 

Capenhagen, s Gay Hotel 

Hotel Windsar 
Fredriksborggade 30 DK-1360 Capenhagen K 

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

22 e QX OKTOBER 1996 

HI8]l] TOTALTEATER 

D 
ansstationen i Malmö 
fortsätter att göra sig be
märkt på stadens dans- och 

teater karta. Ledningen med äkta 
paret Torsten Schenlaer och 
Lasse Eidevall har så tätt sche
ma att en planerad egen danstea
terföreställning får maka på sig 
framåt i tiden. Men händer saker 
gör det: Commedia, total impro
visationsteater, bjuds till och 
med 21.10. Sedan fortsätter man 
med en tume till Stockholm (nov
dec) och Göteborg (jan-feb). "Pla
nerad och organiserad improvisa
tionsföreställning" med figurer ur 
commedia dell'arte-traditionen ut
lovas. Spelas on-må 19.30. 21 okto
ber dyker New York-koreografen 
Seån Curran upp med en solofö
reställning i samarbete med Skå
nes Dansteater. "Urhäftig'' lovar 
Dansstationen. Biljetter: 040-12 
25 07. IJX 

Niklas Wahlgren i filmen G. 

[3]1!] HILDEBRAND 

N ej, det är inget BO-tals
skämt. Filmaren Staffan 
Hildebrand kommer till 

Lund och pratar om sin ungdoms
film G, varpå det finns chans att 
se filmen ifråga. För den som inte 
minns kan QX påminna om att i 
princip samtliga svenska filmkri
tiker och x antal andra skribenter 
totalsågade filmen som en moral
kaka i kubik. 

Nu finns chansen att titta i 
backspegeln (och se Magnus 
Uggla som homofil klubbägare 
och Nielas Wahlgren säga att 
han har procent = är bisexuell). 

AF (Akademiska Föreningen 
i Lundagård) Lilla salen 17 okto
ber kl18.00 (film först, prat sen). 

Framväxten av gaymedia i 
Skåne bara fortsätter. Nu 
har gaystudentema i Lund 

lyckats få ett eget program på Ra
dio AF - studentradions frekvens 
- 99,1 MHz. Varje söndag mellan 
18 och 19 ska man sända sitt pro
gram Homo Sapiens, fyllt med 
viktig homo-know how. 

Gaystudentema fick sin tid på 
Radio AF i konkurrens med en rad 
andra programförslag - men de 
ansvariga för studentradion tyck
te att ett homoprogram var den 
överlägset bästa programiden -
kan man månne ha fått lite drag
hjälp av Z TV: s Homogen? 

Premiärprogra=etsändesi 
mitten av september och tog bland 
annat upp gaypress varför hornos 
älskar Ricki Lake. IJX 

l Soppalinas (namnet kommer från en K D Lang-låt) som s pelar på Regn
bågsveckans tjejfest torsdag 17 oktober, ingår Anna Brånhede, Anna-Ka
rin Sogndal, Loffa Persson och Ditte Nielsen. 

l~lll1il3 OMARBETAD ROCK 
V 

i fungerar ungefär som en 
sam p ler. Vi tar andras låtar 
och arbetar om dem". 

K var från originalet finns till sist 
kanske bara ett riff- resten är 
vårt eget. Ny text, nya arrange
mang, kanske en helt ny refräng. 

Hoppalinas sångerska Ditte 
Nielsen försöker förklara grup
pens mycket speciella repertoar 
och arbetssätt. Resultatet är tajt, 
skitig rock'n'roll med svenska tex
ter. 

Vilka låtar de från början ut
gått från är ibland omöjligt att sä
ga - till och med en av lokalpres
sens mesta rocktyckare har gissat 
fel och förevigat sitt misstag i en 
recension. 

Gruppen gjorde sina första 
större spelningar i hemstaden 
Malmö i somras, på musikföre
ningen Gaffas sommarfest och 
Malmöfestivalens kulturmanege, 
men det betyder inte att det här är 
något orutinerat tjejband. Samtli
ga i gruppen har otaliga år i olika 
band bakom sig och gitarristen 
Anna Brånhede och basisten 
Loffa Persson är väl närmast att 
betrakta som lokala rocklegender 
efter sina respektive insatser i 
gruppema Babies och 
Anastasia. 

Men trots rutinen är det en ny 
erfarenhet att bara arbeta tillsam
mans med tjejer tycker trummisen 
Anna-Karin Sogndal. 

- Det är annorlunda att repa 
med Boppalinas än med killband. 

Det är en kreativ diskussion där 
alla FÅR plats och där man inte 
behöver kriga för att få göra sin 
röst hörd. Många killar tycker att 
det är omständligt att göra som vi. 
Inte effektivt. 

Och Anna fyller i. 
- Som tjej i ett band med kil

lar får man lära sig att ta plats. 
Jag var tuff, grov i mun och lade 
mig till med en attityd som inte 
varjag. 

-Jag var tvungen att vara 
värre än killarna för att verkligen 
bevisa att jag platsade, komplette
rar Ditte. 

Boppalinas spelar på Regn
bågsveckans tjejfest i oktober, men 
gruppen har figurerat i homosam
manhang förr. I somras spelade 
man på Bitch Girl Club i Stock
holm. En ny erfarenhet för Ditte 
som snabbt fick ändra sina texter 
och ta bort alla killar så att de 
passade den nya publiken bättre. 

I Malmös gayutbud är dock 
Regnbågsveckans rockkonsert ett 
alldeles för sällsynt undantag 
tycker Anna som efterlyser fler al
temativ. 

- Det måste finnas ett annat 
utbud än bara playbackframträ
danden med avdankade discoar
tister. Varför går alla pengarna till 
sa=a skit, istället för att man 
skapar altemativ och satsar på 
mångfald? 

Roger Wilson 

Paixäo spelar sensuell och hudnära brasiliansk musik med svenska tex
ter på Indigos jazzkväll under Regnbågs veckan. Bland textförfattarna 
märks bland annat Annika Svensson som var med i Petula & The Clarks 
för ett antal år sedan och Anna-Lena Brundin. Gruppens första skiva, 
"Ett öga på tiden" kom i mars i år. Paixäo, Indigo 13 oktober. 



FREDAG 4 OKTOBER 
DJ Pracha på Indigo 22-02. Monbi
joug. 15, Malmö. 040-611 99 62. 
The Temple Mixad houseklubb på 
4:an med DJ Joe. 22-03 . Snappe
rupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11 

LÖRDAG 5 OKTOBER 
Tjejfest på Indigo 22-02. DJ Mika. 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
61199 62. 
Revivalfest på Empire RFSL Hel
singborg firar sin uppfräschade lo
kal. 23-03. Pälsgatan l, Helsing
borg. 042-12 35 32. 
DJ Joe på 4:an. 22-03, Snapperup
sgatan 4, Malmö. 040-23 03 11 

FREDAG 11 OKTOBER 
DJ Micke G på Indigo 22-02. Mon
bijoug. 15, Malmö. 040-611 99 62 . 

LÖRDAG 12 OKTOBER 
Lesbian Fetish Party på Empire. 
Tjejfest med lack, läder och kinky. 
23-03. Pälsgatan l, Helsingborg. 
042-12 35 32. 
Thomaz Ransmyr sjunger trashco
vers på Lill-babslåtar på Restau
rang Barbro, Norra Skolgatan 10. 
040-30 70 90. 
DJ Gerry på 4:an. 22-03, Snappe- . 
rupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 11 

START FÖR MALMÖ OCH 
LUNDS REGNBÅGsVECKA 

Mattias Nilsson sjunger schlagers 
från förr. 20-22 på Indigo, Monbi
joug. 15, Malmö. 040-611 99 23. 
SLM arrangerar öppen fest för så
väl tjejer som killar. Dresscode 
gäller. 22-03 på Indigo, Monbijou
gatan 15, Malmö. 040-611 99 23. 

SÖNDAG 13 OKTOBER 
Vernissage på Regnbågsveckans 
utställning av konst, foto, textil 
och keramik av bi- och homosexu
ella konstnärer - såväl proffs som 
amatörer. 12-18 Se dagspress för 
plats. Utställningen är öppen 12-
18 dagligen fram till och med den 
20 oktober. Info: 040-611 99 23. 
Eva Leijonsommar läser och dis
kuterar sin bok "Att älska henne" 
som handlar om ett lesbiskt för
hållande. 18-19 på S:t Månsgatan 
23, Lund. 046-15 7134. 
Jazzkväll på Indigo. Malmögrup
pen Paixäo spelar brasiliansk mu
sik med sensuella, hudnära svens
ka texter. 21-24. Monbijougatan 
15, Malmö. 040-611 99 62. 
RegnbågsQpido - ungdomsgrupp 
för homo- och bisexuella. 18-21 på 

lr1 llbj l :t OCTAVO BESÖKER REGNBAGSVECKAN 

O 
ctavo som uppträder på 
Indigo under Regnbågs
veckan är något så ovanligt 

som en Lundensisk discogrupp. 
I somras uppträdde man på 

Europride i Köpenhamn och där 
blev arrangörerna så nöjda med 
deras framträdande i Pridetown 

att man lät dem uppträda på en 
av de stora festerna också. 

På scen är Octavo ett tiotal 
personer komplett med dansare, 
klädbyten och en egen drag-queen. 
Med en stor portion envishet och 
målmedvetenhet försöker man nu 
bli engagerade av diverse gayfesti

---:~-=:---:-.:-.,.--.= valer nästa sommar. 

Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 
040-611 99 23. 
Malmö gayradio specialsänder om 
Regnbågsveckan 20-24 på 89,2 
MHz. 

MÅNDAG 14 OKTOBER 
Vernissage Foton av Viveka Ols
son och texter av Kerstin Sjöberg 
hämtade ur "Mitt ibland oss", en 
tidning om fem unga homosexuel
las livs berättelser, ställs ut hos 
RFSL Lund 18-21. S:t Månsgatan 
23, Lund. 046-15 7134. 
Är det kört eller .... Roadshowtea
ter med Teater Nike på teaterpub 
på Indigo 19-23. Monbijougatan 
15, Malmö. 040-611 99 23. 

TISDAG 15 OKTOBER 
Malmö Gay Radio Specialsänd
ning om Regnbågsveckan. 18.30-
19 på 89,2 MHz. 
Glamourism Octavo från Lund 
showar - dans, sång och drama. 
21-24 på Indigo, Monbijougatan 
15, Malmö. 040-611 99 23. 

ONSDAG 16 OKTOBER 
Noaks Ark Eva Ekelund berättar 
om volontärverksamheten. 20-21 

homo 

re~~~~~s 

Musiken är skriven av 
Micke Nilsson och 
Jens Crusenborg- och 
att de två har sina röt
ter i diverse obskyra 
synthgrupper hörs tyd
ligt. Vill du lyssna själv 
innan Regnbågsveckan 
är det bara att leta upp 
gruppens hemsida, 
www. df.lth.se/-spock/ 
octavo.html, där finns 
smakprov av deras mu
sik och diverse viktiga 
länkar till hemsidor 
tillägnade Twiggy, Do
rothy och James 
Dean. 
Octavo Glamourism, In
digo 15 oktober. 

på Indigo, Monbijougatan 15, 
Malmö. 040-611 99 23. 
Wilde Pub Fredrik Falk under
håller medjazzörhängen på 
Lunds gaystudenters pub där 
man dessutom kan passa på 
att testa Internetsurfning. 20-
24 på S:t Månsgatan 23, Lund. 
046-15 7134. 
Regnbågskören Malmös egna 
gaykör under ledning av Hein
rich Kristensen sjunger på In
digo 21-22. Efter det pub till 
02.Monbijougatan 15, Malmö. 
040-611 99 23. 

TORSDAG 17 OKTOBER 
Bimbo och Bikupa Premiär för 
Bimbo som spelar pop med hit
potential. Bland medlemmarna 
finns Gudrun Hauksdottir 
(Paixäo), Annika Svensson (f d 
Petula & the Clarks) samt Ag
nes Berg (arbetat bland annat 
med Anna-Lena Brundin). 
Samtidigt anordnas Bikupan -
cafe för bisexuella. 19-22 på In
digo, Monbijougatan 15, Mal
mö. 040-611 99 23. 
Lesbisk Feministisk Teologi. 
Madeleine Tönnies håller före-

Positiva Gruppen Syd 
Föreningen för hivpositiva i södra Sverige 

Råd 
stöd 

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

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

& behandling 

för dig som är homo-/bisexuell 

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

ival för homo och bisexuella kvinnor och män. 

på dagen REGNBÅGSPARAD 
SAMLING 12.:30 VID 4:AN 

' 

lördagen den 19:e oktober 

REGNBÅGSFESTEN 

C L U B 

FYRAN 
BAR&DISCO 

STORA FESTEN ÄR 
PÅ KAJPLATs :305 

på kvällen 

R F S L 

RÅDGIVNINGEN 

M A L M Ö 
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Dag fOr Dag 
MÅNDAG 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 11-16 AA Gay
grupp 19-21 
Dare Fosievägen 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18. 

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

ONSDAG 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 11-16 
Wilde Pub Gaystudenterna arrangerar pub 21-24 på RFSL Lund, S:t 
Månsgatan 23, Lund. 046-15 7134. 
Indigo Pub 21-24. Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18 

TORSDAG 
Blue Boys Bar Torsdagspub på 4:an. 21-24. Snapperupsgatan 4, Malmö. 
040-2303 11. 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Cafe 11-16 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. s/m-shop & cafe 11-18. 
Zoo Bar 20-24. S:t Månsgatan 23, Lund. 046-15 7134. 

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

LÖRDAG 
4:an, Snapperupsgatan 4, Malmö. 040-23 03 Il. Disco 22-03 
Empire, Pälsgatan l, Helsingborg. 042-12 35 32. Shoppingcafe 12-16. 
Disco 23-03. 
Indigo, Monbijougatan 15, Malmö. 040-611 99 62. Temakväll eller pubar 
va:rje lördag. För specialarrangemang se kalendariet. 
Dare, Fosievägen 27, Malmö. s/m-shop & cafe 10-15 

SÖNDAG 
Qpido, ungdomscafe på Indigo. Monbijougatan 15. Malmö. 040-611 99 
62. Kaffe & kaka- No Booze. 18-21. 
Malmö Gay Radio 89,2 MHz 20-21. 
Homo Sapiens- Lunds Gaystudenter sänder på Radio AF på 99,1 MHz 
18-19. 

drag på ZOO Bar som har öppet 
19-24. S:t Månsg. 23, Lund. 046-15 
7134. 
Blue Boys Bar Regnbågspub på 
4:an 21-24. Snapperupsgatan 4, 
Malmö. 040-23 03 11. 
Tjejfest på Indigo. Boppalmas 
spelar rock - DJ Mika skivor. 22-
03 . Monbijougatan 15, Malmö. 
040-611 99 23. 

FREDAG 18 OKTOBER 
Etnofest på Indigo. Salsa, samba, 
lambada, maearena och afri
kanskt när DJ Miguel som bland 
annat spelat på Ariman i Lund 
bjuder på dansant världsmusik 
22-03. Monbijoug. 15, Malmö. 040-
61199 23. 
The Temple Mixad houseklubb på 
4:an. Gäst-DJ : Qling. Snapperups
gatan 4, Malmö. 040-23 03 11. 
Jonas Gardelis "På besök i Mel
lanmjölkens land" Malmö Kon
serthus 19.30. Biljettpris 205 kr. 
046-14 78 88. 

LÖRDAG 19 OKTOBER 
Regnbågsparad Malmös första 
gayparad någonsin. Samling vid 
4:an kll2.30. Marsch kll3 mot 
S:t Knuts torg via Gustav Adolfs 
Torg, Triangeln och Mölle
vångstorget. Eftersittning på Indi-
go. 

24 e QX OKTOBER 1996 

Regnbågsfest på Kajplats 305. 
DJ:s Joe, Gerry, Jonny och Mika. 
För mer detaljer ring 040-611 99 
23. 22-?. Bassängkajen 8, Malmö. 

SÖNDAG 20 OKTOBER 
Regnbågsmässa 19-20 i Caroli 
Kyrka, Malmö. Efter mässan 
kyrkkaffe på Noaks Ark 20-21. Sö
dergatan 13, 4 vån. Johannes He
din underhåller. 040-611 52 15. 
Pub Epilog Regnbågsveckans sista 
pubkväll på Indigo 21-24. Monbi
jougatan 15, Malmö. 040-611 99 
23. 

FREDAG 25 OKTOBER 
DJ Pracha på Indigo 22-02. Monbi
jougatan 15, Malmö. 040-611 99 
62. 

LÖRDAG 26 OKTOBER 
Mon Bijou 40 Carat. Prat- och 
dansvänlig musik på Indigo 22-02. 
Monbijougatan 15, Malmö. 040-
61199 62 . 
DJ Lenny på 4:an. 22-03, Snappe
rupsg. 4, Mö. 040-23 03 11 

TORSDAG 31 OKTOBER 
Manligt och kvinnligt i litteratu
ren. Helena Johansson talar om 
manligt och kvinnligt språk i litte
raturen. Arr: EKHO. 19-21 på S:t 
Månsg. 23, Lund. 046-15 7134. 

-------

ITIIID MITT IBLAND OSS 

F
otografen Viveca Ohlsson lever lesbiskt. Etnologen Karin Sjöberg gör 
inte det. De två har under ett år fotograferat och intervjuat fem unga 
homosexuella skånskor och skåningar om deras liv som homo- och bi

sexuella. Resultatet är en publikation på 20 sidor i kvällstidningsformat. 
Pengar till produktionen kom från Folkhälsoinstitutet och nu är de förs

ta 5000 exemplaren klara för distribution till unga som är sugna på h_omo
kunskap. 

Karins texter ser så att säga homolivet utifrån, medan bilderna kommer 
inifrån. Det är en fördel, menar Viveca. 

Bemötandet i den skånska gayvärlden har varit positivt, säger hon, 
men ser det ändå som viktigast att tidningen når längre än så. Därför ska 
en läromedelscentral i Malmö få en laddning. RFSL:s skolinformatörer i 
Skåne likaså. Behovet av information är stort bland unga, menar hon. 

- Det är en fråga om demokrati. För demokratin innefattar mångfald 
och möjlighet att välja den livsstil man vill. Tar man bort en möjlig livsstil 
så krymper utrymmet för alla, inte bara för dem som själv lever homosexu
ellt. 

Från sitt arbete som fotograf på Landskrona Museum är Viveca van att 
dokumentera människors vardag. När hon såg att Folkhälsoinstitutet an
nonserade ut projektbidrag kom den 42-åriga Viveca på att hon funderat 
mycket på hur yngre homosexuella såg på livet? 

- Jag undrade om deras liv såg ut som det gör för oss, säger hon som 
lever tillsammans med Marta som hon känt i 13 år. 

Den som vill jämföra sitt liv med Jacks, Olus, Johannas och de andras i 
"Mitt ibland oss" kan beställa tidningen via e-post: mj13641@janus.swip
net.se. 

Dodo Parikas 

IIBI~10SÄKER FRAMTID FÖR DANSTEATERN 

M ed 1,3 miljoner från kul- känns inte tryggt nu säger King 
turminister Marita Ulv- och tillägger att det är en kultur-
skog i fräscha proposi- politik som funnits länge i Skåne. 

tianspengar gör visserligen Skå- -Man genomför projekt och 
nes Dansteaters framtid något sen tillför man inte pengar eller 
ljusare, men är ~-----:::;;::;;;;;;:;;;;:::::-------~ tar tillbaka. 
inget som ga- Trots proble-
ranterar fr~- · men med 
tiden längre Lund har 
än våren ut man premiär 
1997. på Stadstea-

- De har tern där 23 
gett oss lite oktober 19.30. 
pengar som re- Det är skåns-
dan fanns i ka Helena 
budgeten. Det Franzen och 
räddar inte Sean Cur-
framtiden sä- ran från New 
ger Skånes York som pre-
dansteaters senterar före-
konstnärlige ställningen 
ledare Pa- "Dom När-
trick King till mast" där bå-
QX. da står för var sin del. "Morgonda-

Problemet är att Lunds kom- gens stora danskonstnärer" pre-
munalpolitiker avvecklar sitt en- senterar Skånes Dansteater dem 
gagemang för dansen i Skåne ge- som. Ges även 24, 25, 30, 31 okto-
nom att dra in det stöd danstea- ber och l, 8, 9 november. 
tern skulle få. Dodo Parikas 

- Inget är säkert och det Foto: Per- Anders Jörgensen 

l 

Regnbågen 
färglägger 
Skåne 
D 

et är inte utan att man blir 
imponerad när man ser 
planerna för Regnbågs

veckan i Malmö och Lund den 12-
20/10. Det är bara festivalens 
andra år och redan har den vuxit 
till en fullmatad kulturvecka. 

Glädjande är också att konst
närer och artister inte bara är 
"importerade" från huvudstaden 
utan att man lyckats samla så 
många skånska artister, till exem
pel musikgrupperna Paixäo, Oc
tavo, Regnbågskören, Bimbo 
och Boppalinas - samtliga upp
träder på Indigo. 

I Lund håller man fast vid sin 
lite mer intellektuella prägel un
der Regnbågsveckan - precis som 
det väl ska vara i en universi
tetsstad. Här blir det författarbe
sök av Eva Leijonsommar, före
drag om feministisk teologi, och fo
toutställningen "Mitt ibland oss" 
med foton av Viveca Olsson. 

Alla arrangemang under veck
an är öppna för påde tjejer och kil
lar, även SLM:s lördagsfest och 
torsdagens tjejfest. 

För första gången ska det ock
så ordnas en homoparad i Malmö. 

-Vi ska försöka ligga någon
stans mellan "demonstrationstå
get" i Stockholm och den glättiga 
Köpenhamnsparaden under Euro
pride, berättar en entusiastisk 
Lotta Norstedt som med råge 
fYllt tomrummet på Rådgivningen 
efter att Anita Kettunen åkt till 

Från paraden i Europride KBH 

Stockholm för att bli tv-stjärna. 
Lotta är en av de som samord

nar paraden och hon har redan 
fått kontakt med flera grupper 
som ko=er att vara med och gå 
genom Malmö - från Fyran till S:t 
Knuts Torg. Det kommer att bli 
samba, eldslukare, transor, gay
präster, lovepatro l och MC-kortege 
och inte ens det oförutsägbara ok
tobervädret kan minska Lottas 
entusiasm. 

-Vi ska vara förberedda även 
på regn. På ett sätt skulle det vara 
perfekt - det är ju en regnbågspa
rad vi ska ha. 

Den stora avslutningsfesten 
kommer i år att hållas på Kajp
lats 305 stora lokaler som rym
mer omkring 1200 personer. Di
scjockeys från Fyran och Indigo 
delar på h.-vällen och utöver musi
ken ko=er det att bli korta små 
framträdanden av lokala förmå
gor. Det stora dragplåstret var 
dock inte klart vid QX presslägg
ning, det höll arrangörerna fortfa
rande på att jaga. 

Roger Wilson 



MULTIMEDIA 

M ultimedia och renässans
kompositören Montever
di blandas sa=an i 

Utomjordiska Barockbolagets 
IIIIISte uppsättning- Joystick, 
IIIID går pa biografen Draken i 
Oilteborg. 

Utonijordiska Barockbolaget 
... varit verksa=a under elva 

och har satt upp en barockope
•• året. Joystick blir den första 
.wtimediala föreställningen där 

TV-bolag är samarbetspartner. 
eå sätt liknar det barockepo

spektakulära och vansinniga 
eeaterforeställningar. 

• 

och sångerna skolade. Senmedelti
den möter 2000-talet. 

I centrum står två ungdomar 
som träffas på Internet och när 
dom förstår att dom lever i samma 
stad bestämmer dom sig för att 
träffas. Vad som sedan händer 
kretsar kring teman som kärlek, 
krig, död och slutar med försoning . 

Biosalongens gigantiska duk 
finns kvar och används hela tiden 
under föreställningen. Här visas 
egna producerade filmer och inter
aktiv data. Två killar sitter på te
vebolaget och spelar dataspel som 
man kan följa direkt på filmdu
ken. 

På Utomjordiska Barockbola
get säger man att det är världens 
första multimediala opera. I alla 
fall med Monteverdi. Och de vill 
också påpeka att Joystick riktar 
sig till dom som inte går och ser 
opera i vanliga fall - så som det 
brukar vara med deras uppsätt
ningar. · 

Mathias Pernheim 

Joystick spelas 27-28 septem
ber (för er som hittat tidningen så 
tidigt) och den 4 oktober på Dra
ken- 031-42 42 95. 

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

Måndagar 
Drop in och tidsbest. 
menan 17-19 

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

lli'jl l* l~ :l BIBLIOTEK 

D en 25 oktober öppnas Ben
ny Henrikssons Minnes
bibliotek på Sprängkulls

gatan 23, våning 4. Biblioteket 
öppnas för drygt ett år sedan och 
lämnade efter sig en bred samling 
böcker, långt över tusen stycken. 
Böcker berör det arbete Benny 
Henriksson ägnade sig åt i sin 
forskningsverksamhet, kön och 
sexualitet. Med stöd bland annat 
från den för några år sedan till 
sitt rätta ändamål återförda forsk
ningsfonden Torsten A A 
Am undsons Fond har man nu 
samlat böckerna och man kommer 
köpa in nya på temat sexualitet. 
Biblioteket skall vara tillgängligt 
för forskare. På öppningsdagen 
håller professor Sven- Axel 
Månsson och forskaren Annick 
Prieur från Oslo föredrag och så 
blir det kalas med bibliotikarien 
Jan Magnusson som ledsagare. 

Forskning kring sexualitet och 
könsidentitet har fått en fast plats 
vid Göteborgs Universitet. IJX 

J ohan och Magnus är värdar på 
lnterzone, klubben i Göteborg 
för ny och "dubbelplusbra" 

dansmusik. Varje fredag på Down 
Under, Kaserntorget 7. Spelar gör 
Moment H och en massa andra bra 
DJ:s och stämningen blir allt bättre. 

I:UIJ:l:] MOGEN GALA 
Tips redan nu att boka 9 novem
ber för nästa fest med Gilbert och 
Diana som ordnar fest för mogna! 

Artiklar 
för S&M 
med 
kvalile 

Sänd 20:- för vår SIM katalog så 

får du även en katalog över våra 

bälten su mman dras av vid 

beställnjng över 300 kr. 

5. WOLLBRECHT, 

Box 5236, 402 24 GBG 

Tel: 03 1 -8339 1 O 

Dag fOr dag 
MÅNDAG 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, Ungdoms-cafe 19-22. 

TISDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50, 031-143530 

ONSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143530. Öppet hus för hiv+ 
18-21. 
Touch, Esperantopl. 7, Pub 21-01. 

TORSDAG 
Positiva Gruppen, Nordhemsgatan 50,031-143500. Öppet hus för alla 
11-15. 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet 19-22. 
Bacchus, Bellmansg. 9, 031-13 20 43. 

FREDAG 
lnterzone, Kasernt. 7. Ny technoklubb med gayvänlig attityd. 22-03 . . 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031-132043. Mat, bar och dans 21-03. 
Touch, Esperantoplatsen 7, 031-71114 20. Disco på Touch & special
kvällar. 

LÖRDAG 
Bacchus, Bellmansgatan 9, 031- 132043. Gayaste kvällen 21-03. 
Positiva Gruppen, Nordhemsg. 50,031-143530. För hiv+ & närstående. 
12-16. 

SÖNDAG 
Shapes, Kaserntorget 7, 22- 03. Ny houseklubb öppnar 6/10 
Cafe Hellman, Esperantoplatsen 7, 031-7116151, öppet 19-22. 
Bacchus, Bellmansg. 9, 031-132043, populär mixad kväll. 

TORSDAG3 
Wicked, på jazzklubben Nefertiti, 
drum'n'bass-klubb ikväll med DJ 
Lee, som är en av männen bakom 
den hyllade labeln Timeless i Lon
don. Resident DJ är Leaf 

FREDAG4 
sugar & Babes , Bacchus, Beli
mansgatan 11. Göteborgsdrag på 
klassisk gayklubb. 

SÖNDAG& 
AA, Gaygruppen, Karlgustavsga
tan 10,031-13 66 66 . Möte 20,00. 
Shapes, Kaserntorget 7, 22-03. 
Ny houseklubb öppnar med Dj 
Justine som resident DJ - hand
bag free zone! 

FREDAG 11 
Sugar & Babes, Bacchus, Beli
mansgatan 11. Göteborgsdrag på 
klassisk gayklubb. 

LÖRDAG12 
SLM, vanlig barkväll. Info om 
plats och medlemsskap via Stig 
031-833910. Läderklubb. 

SÖNDAG13 
AA, Gaygruppen, Karlgustavsga
tan 10, 031-13 66 66. Möte 20,00. 

ONSDAG20 
AA, Gaygruppen, Karlgustavsga
tan 10,031-13 66 66. Möte 20,00. 

LÖRDAG 26 
Club Leche, Grands Festvåning, 
Vallgatan 30,031-7113007. Fest 
med lesbiska partyklubben, 21-03 
SLM, Gummi och blottarfest. Info 
om plats och medlemsskap via 
Stig 031-833910. Läder klubb. 

SÖNDAG 27 
AA, Gaygruppen, Karlgustavsga
tan 10,031-13 66 66. Möte 20,00 . 

PH-~ 
Stöd och rådgivning till 

homo- och bisexuella män 
samt deras närstående 

Vi erbjuder kostnadsfria samtal 
både individuellt och i par 

08-616 55 00 

Stockholms Wollmar Yxkullsgatan 25. 3 tr 
lans 

landst1ng Lakare, psykolog . kurator.sJukskoterska sekreterare 
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Oskyddat 

analsex innebär 

stor hivrisk. 

Oskyddat munsex 

kanockså 

över öra hiv.* 
FOLKHÄLSOINSTITUTET 

SMITTSKYDDSINSTITUTET 

LANDSTINGET FÖREBYGGER AIDS 

STIFTELSEN NOAKS ARK-RÖDA KORSET 

SVERIGES SMITTSKYDDSLÄKARFÖRENING 

HIV-VERKSAMHETEN VID HUDDINGE SJUKHUS 

HIV-MOTTAGNINGEN HUDKLINIKEN 

KAROLINSKA SJUKHUSET 

SOCIALSTYRELSEN 

RFSU 

FÖRENINGEN LÄKARE MOT AIDS 

SVERIGES NOAKS ARK-FÖRENINGAR 

SMITTSKYDDSENHETEN I STOCKHOLMS LÄN 

HIV- ENHETEN VID DANDERYDS SJUKHUS 

HUDKLINIKEN SAHLGRENSKA SJUKHUSET 

HIV-VERKSAMHETEN INFEKTIONSKLINIKEN 

MALMÖ ALLMÄNNA SJUKHUS 

* Skydda dig även från den "försats" som utsöndras före själva utlösningen. Använd kondom under hela samlaget. 



BOSTAD 

30-årig tjej söker en annan tjej att dela lä
genhet med. Jag har en 3:a i Skärholmen. 
Du som söker bör vara renlig, ärlig och 
skötsam. 
4005 

Jag söker en kille som vill dela min tre
rumslägenhet i södra Stockholm. Du beta
lar cirka 1000 kronor i hyra. Jag är 23 år, 
ser bra ut. 
2103 

28-årig kille i Stockholm önskar hyra 
mindre lägenhet eller rum med egen ing
ång, i innerstaden eller närförort. Helst 
omöblerad. Jag har fast arbete och är rök
fri. 
2118 

Jag är en ung kille i Stockholm som vill ha 
kontakt med en äldre kille som har ett rum 
att hyra ut, helst inom tullarna eller när
förort. Hör gärna av dig. 
2110 

KONTAKT 

Erfaren och frisk slav i Stockholm, 1,85/78 
kilo. Söker en dominant master, från stö
velslickning till alla göromål på bästa sätt, 
hos master. 
1003 

'I] a, 18-årig kille i Lidköping. Jag är 1,75 
lång, mörkhårig, blå ögon, smal, ser bra ut 
enligt andra. Söker annan kille upp till 23. 
Du skall vara någorlunda smal, annars har 
jag inga andra krav. 
2075 

Charmig och kärleksfull, snäll, ärlig och 
ungdomlig, är jag, 46 årig kille med hyfsat 
utseende. Jag är ensam med en mycket li
ten bekantskapskrets. Lever ensam, men 
saknar dig att trivas med och slösa kärlek 

och omtanke på. Söker en ärlig, snäll och 
trevlig grabb/kille med yttre och inre stil 
som skulle vilja ha en riktig kompis/pojk
vän för äkta vänskap, alternativt fast för
hållande. För någon yngre kille grabb/kille 
måste det väl finnas, som är intresserad av 
en lite äldre kille. Jag vågar satsa, vågar 
du? Själv har jag många allmänna intres
sen, som till exempel friluftsliv, naturen, 
klassisk musik, resor, trevliga och mysiga 
he=akvällar nu när höst och vintermörk
ret nalkas, och mycket mera som vi kan gö
ra tillsammans. Men jag hoppas du även 
gillar äventyr och överraskningar för det 
gör jag. Var du än finns någonstans så fatta 
telefonluren och ring in ditt svar till mig. 
Om du vill bli min vän, så lovar jag att du 
kommer få svar av mig - det kan du lita på. 
Tror inte att du blir besviken eller ångrar 
dig: Jag liksom min annons är 100% seriös. 
Önskar svar främst från Göta- och Svea· 
land, men hela landet är välkommen att 
svara. Önskar trevliga, ärliga och seriösa 
svar. 
2081 

Hej,jag är en maskulin, snygg och ganska 
vältränad stockholmskille på 30 år. Skulle 
vilja ko=a i kontakt med maskulina kil
lar och killpar i åldern 25-35 år för sköna 
träffar. 
Vi ses. 
2080 

Hej,jag hoppas att du finns, ärlig trevlig 
snäll och mjuk kille, max 45 år, som liksom 
jag gillar uniformer och som vill dela fram
tiden och fritiden tillsa=ans med mig. 
Du får gärna vara hårig och välutrustad. 
Själv är jag en ungdomlig kille några år 
över de 40. Mörkblond, blåögd, lång med 
normalsnyggt utseende, enligt min allra 
närmaste omgivning. Är ärlig, snäll, trevlig 
och kärleksfull. Förutom uniformer är mi
na intressen allmänna. Hör av dig om du 
villlära känna mig och bli min vän, för jag 

HETASTE 
GAYDATEN 

Malmö. 9:60 Kr/min. 

önskar att få bli din vän. Hoppas på ärliga 
och seriösa svar. 
2086 

Sportig BS-kille på 20 år i södra Stock
holm söker tränade och likasinnade frä
scha killar 18-26 år. Jag är en glad och 
energisk gymnast som gärna tar för mig 
vilketjag hoppas att också du gör. Söker 
någon för kul träffar eller mer om det vill 
sig. l. 70 lång, 68 kilo, brunhårig för tillfal
let blond, grågröna ögon. Om du känner dig 
manad så hör av dig. 
2087 

Hej vi är ett maskulint par på 30 och 33 år 
i Stockholm som vill träffa andra maskuli
na killar och par för spännande träffar. Du 
eller ni skallliksom vi vara maskulina och 
vältränade i åldern 25-40 år. Vi ses. 
2089 

Hej- jag är en 27-årig kille blond, kort
klippt, 187, väger 76 kilo och ser mycket 
bra ut. Jag söker en muskulös, mycket väl
utrustad kille för spännande träffar. Jag är 
både aktiv och passiv och hoppas att få 
prata med dig. Hör av dig. Hej. 
2093 

'I] enare. Här är 30-årig maskulin kille med 
rakad skalle, som söker välutrustade killar 
i stockholmsområdet för hemliga träffar. 
Hör av dig. Hej . 
2095 

Hej -jag vill ha killar, bisexuella, som är 
24-29 år och tycker om sköna telefonstun
der. Ha det bra. Hej . 
2100 

Jag är en 23-årig läderkille i södra Stock
holm ochjag söker andra killar som är un
der 25 och som gillar läder. 
2101 

40 årig kille i Malmö söker kontakt med 
andra killar som är intresserade av lekfull 
bestraffning. Hör av er. 
2105 

Jag heter Johan och är en kille på 19 och 
jag skulle vilja träffa en äldre, trevlig kille 
att umgås med och ha lite mysigt med. Hör 
gärna av dig så kontaktar jag dig så fort 
som möjligt. Hej så länge. 
2107 

Hej -jag är en kille på 29 år boende i Göte
borg. jag är 175 lång och väger 69 kilo. Jag 
söker killar i åldern 25-35 år och du/ni är 
straight acting som jag. Det är positivt om 
du är idrottsintresserad och själv utövar 
någon sport. Själv löp- och styrketränar 
jag. Hoppas att du ringer upp- hej . 
2112 

Jag är en kille på 27 år, bor i Stockholm. 
Ljushårig, välbyggd med bra utseende. 
Skulle vilja träffa en mycket välutrustad 
kille för spännande och diskreta träffar. Ål
der och nationalitet utan betydelse. 
2114 

'I] enare, blond och blåögd kille, 35 år söker 
en vältränad, maskulinjeanskille för spän
nande träffar och kanske förhållande. Jag 
är frisk, fräsch och vältränad- 185, och 77 
kilo. Jag gillar bland annat friluftsliv och 
resor samt att hålla kroppen i from. Om du 
är ljus eller mörk spelar ingen roll, bara 
du är ärlig, fräsch och frisk och ett plus om 
du är välutrustad. Hör av dig. Hej. 
2119 

Hej,jag är en 40-årig kille som vill komma 
i kontakt med en kille som gillar nattliga 
besök med kroppslig undersökning med 
mera. Om du är från Skåne eller Stock
holm, hör av dig. 
2120 

Kartstad 
Kalmar 0712-67462 

0712-67463 
Teledigit, Box 4420, Malmö. 4:55 Kr/min. 
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Hej! 

Vill komma i kontakt med lesbiska tjejer (35-

55 år) i Stockbolm. Vi kan väl bilda ett gäng 

som träffas ibland, går på bio, teater, utställ

ningar, pubar etc. etc. 

9610-101 

BS tjej 44 år söker väninnor i Göteborg att gå 

ut med och upptäcka en "ny värld". Även pro

menader, film, fdredrag, resor, pub, fika etc. 

9610-102 

Har du liksomjag tröttnat på singellivet ocb 

vill ha någon att ödsla kärlek och omtanke på. 

Jag är 28 år lesbisk stockholmska. Gillar att 

gå på gymet, göra tokiga saker och pimpla 

"Hoocb" ocb svänga loss på dansgol vet. Söker 

du någon att dela livet med, så finns jag här! 

9610-103 

l :!lti ,!, l] 
Free accommodations in Atlants: http://our

world.compuserv.comlhomepages/jobnjobn 

"Jerusalem by night" 

Jättetrevlig 30-årig kille från Malmö (pratar 

ej skånska) som ska bölja jobba i Jönköping 

söker bostad fOr i fOrsta hand ett halvår. Helst 

vill jag ha ett möblerat rum med egen dusch 

och ingång, men alla forslag beaktas. 

9610-401 

Nyrenoverad 1:a 25 kvm, pentry och dusch, 8 

tr. Mycket ljus. Utsikt över illvsundasjön och 

Bromma. Pris 235.000. 

9610-402 

Stockholm 

Skötsam studerande tjej (22), Fil kand i litte

ratur, söker nytt hem fOr alla böcker. l R.O.K., 

helst inom tullarna eller närfdrort söderut. 

Maxhyra 3000 kr, fr. o. m. 1112. 

9610-403 

Köpenhamn 

Rum i villa nära centrum uthyres i korta eller 

längre perioder. Eget badrum. Frukost ing

år.150 DKR/natt. 

Tel: 00945-32840407 

LägenhetiStockholm 

2-4:a i innerstan önskas. Renoveringsbehov 

inget binder. 1:a Bergsunds Strand med sjöut· 

sikt finns fOr eventuellt byte. 

9610-404 

Konstnär söker bostad 

Rum eller kollektiv i Malmö fOr 6-18 månader. 

Talar svenska, finska och engelska. Kan laga 

god mat. Klarar hushållsarbete. Använder in

te illaluktande ämnen i mitt a:rbete.Vill flytta 

i sept-nov. 

9610-405 

Köpenhamn 

Rym att hyra i trevlig stor lägenhet i centrala 

Köpenhamn. För vidare information ring An

ders. Privat: 00945·31248081, Mobil: 00945· 

20931310. 

,!, il :1 j i l 
Bokföringsassistent till 

gayserviceiOretag 

Homeros Trading är ett fOretag som erbjuder 

speUilmer med gaytema, erotisk film m. m. på 

postorder. Vi söker nu person med god erfa-

renhet av bokforing, helst fr faretags bok

foring. Vi vill att du sköter konteringen och 

datainskrivningen av verifikaten med över

enskommen regelbundenhet. Gärna tillgång 

till egen dator. Timlön. Ring ocb/eller skriv 

och berätta om dig själv. Homeros Trading 

AB, Box 4323, 102 67 STOCKHOLM. Tel. 

08-720 37 40. 

API-plats för datakunnig m.m. 

gaykille till gayserviceföretag 

Homeros Trading är ett fåretag som erbjuder 

spelfilmer med gaytema, erotisk film m.m. på 

postorder. Vi söker av lastning med de fåre

kommande arbetsuppgifterna genom gaykille 

som kan bölja på API-plats sex månader hos 

oss omgående. Du ska ha god erfarenbet av 

datalayou t, vara kreativ, ha goda kunskaper 

om och intresse for film, ha lätt for att ta egna 

initiativ och gärna vara fast fårankrad i ho

movärlden. Goda utsikter till anställning ef

ter praktiktidens utgång finns. Ring och/eller 

skriv och berätta om dig själv. 

Homeros Trading AB, Box 4323, 102 67 

STOCKHOLM. Tel. 08-720 37 40. 

Bokföringsintresserad 

Ekonomistuderande eller liknande sökes for 

att ta hand om redovisning och andra ekono

migöromål på ett mindre foretag. Kunskaper i 

baskontoplan, SPCS-bok, W ord och Excel är 

till fordeL Personliga egenskaper är dock vik

tigare än formell kompetens. Deltid 1-2 dagar 

i månaden, initialt mer. 

9610-801 

Vintersäsongspersonal 

Vinter kock, servitör/servitris med vana att ar

heta självständigt, glatt humör, inget är omöj

ligt, påhittig ocb pålitlig. Du gillar snö och 

vinter, slalom, snowboard ocb vildmark samt 

att arbeta med mycket "vilt" från ortens skaf

feri tillsammans med ett trevligt gäng. Lön ef

ter överenskommelse. Skriv ihop en historia 

om dig själv, bifoga foto. 

Bjarne Rönnskog, Sånninggårdens Fjäll

hotell. 920 66 Hemavan 

Snygg vältränad kille söker arbete som mo-

& mänskliga 
rester. 199 kr 
David, gay och bisex
uejla Candy bor till
sammans i Montreal. 
Deras sökande leder 
dem in i bisarra 
situationer. 

langs musik 
och stil. 
Massor med 
färgbilder och 
info om k.d. 
(begränsad 
upplaga) 

ÄNTLIGEN! Sophia Loren och 
Marcello Mastroianni i Ettare 
Scolas film finns nu i svensk 
distribution. Om en hemmafru 
och en homosexuell man i 

Homosapiens. 
650 kr (stor), 480 
(mellan), 280 (liten) 
Efva Atttings tuffa smycke 
i rent silver med 
bij./kedja. "Homo" på 
de~ ena sidan -

Proud. 149 kr 
Den första gayplattan i 
Sverige, med all den musik 
du behöver för ett lyckat 
party- eller för upp
laddningen inför en het 
klubbkvälL 

Pride i regnbågs
färger 35 kr 

Sänd talongen till QX Box 17218 
104 62 Stockholm Ell e r taxa 720 38 70 
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Sapiens"' på andra. 

BEST ÄLL- mot postförskott D bet. i förskott D 
NINGSTALONG 
Så här shoppar du hos oss. 

Fyll i din beställning nedan. Få dina varor mot postförskott 
(30kr +porto) eller betala i förskott (enbart portokostnad 
tillkommer) då du får inbetalningskortet. 

Beställning: Antal: 

Namn: 

Adress: ................. .. . 

Postadress: 

dell i porrfilmer. Jag ställer upp i b de homo 

ocb straighta filmer. Jag bor i Stockholm. 

9610-802 

Stockholm modelljobb och fotograf 

Vill du vara med i ett spännande konstpro

jekt? L Modell. Ung kille normalbyggd, regel

bundna drag och ett klassiskt utseende. Arbe

te under hösten. Bra betalt. 2. Modell. Liten 

ocb spenslig, mager. Blont ocb lockigt bår. Ar

bete under hösten. Bra betalt. 3. Professionell 

fotograf. 2-4 dagars arbete. studiofotografer

in g. 

9610-803 

Två kvinnor i Stockholm, verksamma inom 

media/data, söker man /män for foräldraskap. 

9610-901 

Jag bar funderat på att bli far! Du har funde

rat på att bli mor! Kanske vi kunde prata ihop 

oss får ett gemensam t barn framöver? J ag är 

en man på västkusten, du kan bo här eller nå

gon annanstans. Hör av dig omgående. 

9610-902 

Torsdagen den 5/9 vid lunchtid stod Du precis 

framfor mig vid bankomaten på Smålandsga

tan mellan Norrmalmstorg och Norrlandsga

tan. Du hade sällskap med en tjej med långt 

ljust bår. Du själv var mellanblond eller mörk

blond, ca 185 m lång, klädd i en midjelång 

jacka åt det mörkare hållet och i ett par jeans 

(jag tror åt det ljusare hållet). Du bar på en 

mindre dokumentportfolj. Jag var klädd i en 

ljus något längre jacka, ljus skjorta och blå 

slips, och ett par ljusbeigea byxor. Jag är mör

kblond och 191 cm lång. Du tittade på mig ett 

flertal gånger. Jag blev överraskad och villrå

dig, och vände bort blicken valje gång u titta

de på mig. Jag kan fortfarande inte förlåta 

mig fOr min feghet. Jag tar en chans och bop

pas att Du läser det här. Jag skulle bli mycket 

glad om Du hörde av dig. 

9610-1010 

Jag träffade dig på Petricia söndagen den 

1118-96. Du heter Peter och arbetar som tea

terchef eller direktör. Jag fick alla dina tele

fonnummer, men lappen fårsvann. Kontakta 

mig Erik. 

9610-IOU 

L0rdag den 29/6/96 på en bar der hedder 

Centralhj0rnet i K0benhavn m0ddejeg en fyr. 

Jeg fik ikke hans navn, men han ved atjeg bor 

i Hiller0d, nord for K0benhavn. Fyren bor i 

Malmö. Jeg vii m0de deg igen Alf. 

9610-1012 

Rosendals trädgård 

Lördagen den 7/9 möttes våra blickar. Tyvärr 

hade vi båda sällskap. Svara en schyst nyin

flyttad kille som gärna drunknar i dina un

derbara ögon. 

9610-1013 

Killpar 36/45 söker par eller ensamma killar i 

åldern 25-50 helst i Skåne, som vill vidga sina 

vyer. Våra intressen är natur, resor, gärna 

vandringar, god mat med ett gott vin därtill. 

Vi ser fram mot ett brev från dig/er, fatta pen

nan så ses vi. 

9610·01 

Sprallig skånekille 

29 åring vill leva ett liv fyllt av kärlek, ömhet 

och omtanke med dig kille mellan 20-30 år. 

Jag är 170/60 mellanblond kortklippt ser bra 

ut och har glimten i mina blå ögon. Både my

siga hemmakvällar samt kompisars umgänge 

och utelivet tilltalar mig. Jag trivs bra med 

mittjobb och mitt liv, men saknar dig härliga 

kille att leva ihop med. Du bör vara mogen fOr 

ett fOr hållande, trygg och öppen med din lägg

ning. Jag har mycket att ge, kan du ta emot 

det? Var finns du? Hör av cligl' 

9610-02 

Stockholm-Hela landet-världen ... 

Jag är en kille som är mkt. "på väg" just nu, 

men som saknar Dig av hela mitt kärlekstörs

tande hjärta. Du som vill vara med mig och 

kanske till och med guida mig lite när jag nu 

äntligen börjar våga ta f6r mig av Hvet. Jag är 

sensitiv, varm och vacker(?), konstnärlig ocb 

viljestark med en personlighet som har såväl 

tydliga feminina drag som maskulina. Min 

kropp är tunn och den gillar definitivt inte att 

frysa. sexuellt är jag kanske inte så jätte erfa

ren, men ser fram emot att lära mig av Dig. 

Humor, sång, musik och teater betyder mkt. i 

mitt liv. Jag kan vara mycket spontan och so

cial tom. Något naiv ibland menjagkan sä

kert också uppfattas ha ~n ganska stark in

tegritet. Jag söker Dig som är trygg i dig själv 

och i din manlighet, har värme, vilja och in

sikt. Du är den du är stolt och glad över det 

ocb känner att du vill forsöka bygga upp ett 

stadigt f6rhållande som du inte kommer att 

smyga med. Din ålder tror jag ligger runt 30-

45 ungef!ir. Av olika anledningar tycker jag 

att det är litejobbigt att ta kontakt med nå

gon ute i gaysvängen, även om jag vet att det 

ytligt sett kanske inte verkar vara så. Men så 

är det och därfor prövar jag såhär. Skriv nu 

ett härligt (långt eller kort) brev och berätta 

om Dig och ditt liv. Utseendet är inte allt men 

betyder ju en bel del trots allt, så lägg med ett 

aktuellt fota också (returneras om du vill). 

Jag väntar nyfiket... 

9610-03 

Göteborg 

Livet blir det man gör det till , och två gör det 

bättre än en! Du kille i Göteborgsområdet 

som vill ha en fast relation med en Jålle som 

är äldre än du själv (jag är 40 och du kanske 

17-25) nu är det dags att fatta pennan! Jag 

bor och arbetar i centrala Göteborg. Är lång 

och smal med blå ögon och kortklippt bår. Är 

utåtriktad ocb charmig, bar ett bra arbete, re

ser gärna och stundtals mycket. Gillar mycket 

med livet, ställer krav, men visar också myck

et respekt. Är trygg, men inte sävlig. Är inte 

ute i svängen, ser bra ut. Jag är diskret, och 

vill du att detta ska vara våran hemligbet så 

blir det så. Jag är beredd att ge mycket kärlek 

i denna relation utan att for den skull bli ett 

plåster. Du är den du är, och vill verkligen 

också ha en stabil relation - någon att vara 

hos efter plugget eller jobbet. Kanske resa till

sammans, upptäcka nya saker, bara vandra 

utmed havet en eftermiddag, se en film på bio 

ihop. Vara nära varandra, men inte jämt efter

som du har dina kompisar att tänka på också. 

Du kanske är BS och bar tjej vid sidan av men 

har behov av att vara med en äldre kille, eller 

så är du HS. Helt enkelt- Du är den du är! 

9610-04 

Stockholm 

J ag är en vanligjeanskille på 35 år, 185 cm, 

snaggad. Som person är jag stabil, kramig, 

spontan och ärlig. Snusar, röker och tar gärna 

en öl ibland. J ag söker dig kille som vill ha nå

gon att dela säng och glädje med. Du är helst 

runt 25 år och gärna M-XL utrustad. Vi är bå

da friska, renliga och diskreta. Endast seriösa 

fotosvar (behöver ej vara naket). Som jag re

turnerar om du vill. J ag saknar dig. 

9610-05 

stockholmare 

Jag letar efter dig. Du kan gärna vara ung, 

vacker, smal , kortvuxen och invandrare. Är du 

inte det s svara ändå. Ärlighet ett krav. Jag 

är ljus och kortvuxen (171), ingen modell men 

skaplig (tycker jag). Du är under 50, helst 20. 

9610-06 

Stockholm 

Sträng 45 årig kille söker olydiga killar under 

30år. 

9610-07 

Till vänner i Sundsvall 

50 årig konstnär och påvens målare J.P.d. 2. 

Liksom ikonmålare söker vän i Sundsvall för 

tankeutbyte. 

9610-08 

Höstbil d: 

Vandra i prasslande löv, tända ljus, smaka 

vin- drömmar- verklighet mm. I en varm när

het med en "nY' vän ... Jag: maskulin men 

mjuk kille 45/177 smärt. Trivs bättre i mindre 

sammanhang än större, skog går f6re krog, 

kultur fore teknik ... allm. intressen. Känner 

Du dig träffad? Skriv! Svealand S. Norrland 

9610-09 

Småland 

Hej! Är en kille på 40 år som söker brevvän-



ner eller mer. Du ska vara pigg på det mesta. 

Mina intressen är alldagliga. Skriv så får du 

veta mer, gärna foto och tele men inget krav. 

9610-10 

Malmö/Skåne 

40- ·i g snäll, glad och pålitlig malmökiiJe 

177/73 Söker en snäll mjukiskille mellan 23-

40 ar för vänskap eventuellt förhållande. Na

tionalitet, utseende eller viktklass ej avgöran

de. Alla får svar. 

9610-11 

Stockholm 

28-årig noma lmaskulin kille med bra utseen

de söker dito. Jag är 186 cm, normal byggd, 

mörkhårig. Mänga intressen: Dig1 natur. tek

nik~ samhälle, beachvoll y, mc, pedagogik, mu

sik, styrketräning och kompisar. Tar en öl ib

land men inget måste. Akademiker. Har ett 

stimulerande, väl ansett arbete. Smart. schyst 

och nyfiken. Bor i Stockholms city. Söker dig 

som är varm, ärlig och stabil och som vet vad 

du vill. Gärna tekniker eller naturvetare men 

absolut i_nget måste. Svara gärna med foto. 

9610-12 

Ljus, maskulin, vältränad och 24 är i Stock

holrns innerstad söker erfaren eller oerfaren 

under 28. hels t i Stockholms området med in

tresse for kropp och själ. 

9610-13 

Stockholm 

Här finns en 39-årig, schyst , mörkhårig, at

traktiv och maskulin kille 187/79. Är glad och 

socia l. öppen, rak och värderar ärlighet och 

respekt. Tycker om att hålla mig i form och 

det finns andra sidor hos mig att upptäcka. 

Söker dig kille i Stockbolm 28-40 år maskulin, 

som ser bra ut, livsglad gärna sportig eller 

tränar regelbundet är trygg i din tillvaro och 

vill dela både vardag och fest med en annan 

kille. Känns det här rätt så skriv några rader 

och om det känns OK- bifoga gärna ett foto. 

9610-14 

Kille i Stockholm 

Maskulin 39 å r, 175, smal, öppen, utå triktad 

med ett bra jobb. Tycker om att hålla kroppen 

i trim, utfdrsåkning, uteliv (ej gayställen) mm. 

Söker en kompis 30-45 är att umgås med helt 

kravlöst. Är diskret med min läggning så BS 

killar kan svara ''riskfritt". 

9610-15 

Sverige/Stockholm 

21 ä rig kille söker a ndra tokiga typer somjag 

själv. Vänder mig till killar som är säkra på 

s in sexualitet upp till 30 är. Ytliga typer och 

oseriösa kan hoppa över min annons. 

9610-16 

Södra Sverige/Hela landet 

24-å rig akademikerkille med bra utseende 

och intresse av att hålla sig i form söker den 

rätte. Intressen är bia att resa, träna, läsa 

böcker, lyssna på musik, gå ut och dansa. Är 

du också "på jakt" efter något seriöst och var

aktigt så tveka inte att svara. Gärna foto. 

9610-17 

I am looking for samebody like myself who are 

horn y and who have no on e to do i t with. If 

you are between 18-35 drop me a Iine. ! "m not 

looking for a relationship just the odd occas

sion of casual sex. Discretion please. 

9610-18 

Stockholm 

Jag är en positiv och trevlig kille som söker 

HS-killar upp till30 år (själv är jag 27 år) för 

att umgås och ha kul med. Några av mina in

tressen är gå ut och äta, resa, bio, sol, bad 

upptäcka världen med dig kanske. Vem vet!!! 

9610-19 

Jag e en glad kille på 26 år, 187 cm lång ca 65 

kg, blond bor i Solna, och vill träffa en kille på 

20-30 år i nårhete n att ha kul, mysigt och dis

kutera med. Du ska inte heller vara främman

de för ett förhållande. Foto vore kul, inte för 

att jag e utseendefixerad men det vore kul att 

se vem man har att göra me! 

9610-20 

Jag är en 19 årig kille som söker 20 åriga kil

lar. Jag bor i Göteborg. Snälla hör av er, från 

hela Sverige. Var vänlig skicka foto. 

9610-21 

Mellansverige 

J ag är en kåt, maskulin , vältränad stock· 

holmskille på 31 år som vill träffa andra bi

och homosexuella killar får häftig gruppsex. 

Vi träffas ett gäng på 3-6 killar. käkar mid

dag. umgås och tittar på porrfilm. sedan kör vi 

igång .. . Du eller ni som svarar skallliksom 

jag vara h iv-negativa k:lta och vältränade 25-

40 år. Diskretion lovas och ges. Svar med (na

ken) foto prioriteras. Vi ses! 

9610-22 

Norr om Gävle 

Jag ungdomlig mörk kille i medelåldern, 

189/83. fräsch. maskulin , lekfull. snäll. tro

fast, romantisk, kärleksfull , disk:ret. lntres

sen: natm~ historia, film. memoarer, im·ed

ning. romantis k samva ro. Söker yngre kille (ej 

över 45) med trevligt utseende, glad. channig, 

pålitlig, aktiv, fri sk, gärna blyg/oerfaren. 

Längtar efter ömhet, värme. kyssar. Gärna fo

to. Garanterat svar! Kra m! 

9610-23 

Småland, Kronoberg med omnejd 

24-årig nyinflyttad student söker dig kille 

mellan 21-30 år, med båda fötterna på jorden 

med ett trevligt yttre och inre, för ett eventu

ellt förhållande. Jag ser bra ut (enligt andra) 

lång, smal och med glimten i ögat. Foto, te! nr. 

9610-24 

Södra Skåne 

26-årig kille, snygg, n·äsch, maskulin , 183/78. 

Söker dito får lagom seriös re la tion. Gärna i 

malmöornrådet. Du är 22-29 är. Gärna foto. 

9610-25 

Vill du ha ett engångs ligg? Läs då nästa an

nons, kanske han vill. Vill du däremot träffa 

en charmig mysig kille fOr något mer seriöst 

är du på rätt spår. Jag är en kille på 28 år som 

vill väcka ditt intresse. Du som jag är ärlig, 

glad, seriös och vill satsa på ett riktigt förhål

lande. Du är säker på dig själv, charmig, mas

kulin och nyfiken på livet (och mig). Sen har 

vi det sexuella, där är jag passivt aktiv. Jag 

ser fram emot ditt svar. H ej då . 

9610-26 

Aktiv och dominant kille (35,179/65) söker 

killar gärna yngre, i sydöstra Småland. 

9610-27 

Ensam 22·årig kille. 

Längtar efter ärlig. på litlig, öppen kille för nä

ra och långvarig vänskap och kanske kärlek. 

J ag är lång, smal, söt. Mellanblont kort hår 

och bruna ögon. Söker er mellan 18-25 å r. Jag 

är pålitlig, öppen, omtänksam, nyfiken, glad 

och utåtriktad. Intressen: natur, mat, dans, ja 

all t som gör livet glatt. Foto+ 

9610-28 

Stockholm 

44-äring på Kungsholmen söker en ny kille 

får mysiga träffar. Inte bara sex · jag gär gär

na ut och svänger en pilsner, går på Dramaten 

eller reser till London. HIV- negativ. Du bör 

inte vara äldre än jag. 

9610-29 

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

DU SOM PRENUMERERAR 
ANNONSERAR GRATIS - DOCK 

BEGRÄNSAS PRENUMERAN
TERNAS ANNONSER TILL 50 

ORD. UTÖVER 50 ORD BETALAR 
PRENUMERANTER 
VANLIGA PRISER. 

SA HÄR SVARAR DU: 
l. Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet med annonsnumret. 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken för 2 x det nuvarande por
tot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBS-TVÅ PORTON PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med dina 
svar och lösa frimärken till: QX, Box 
17 218, 104 62 Stockholm. 

Poland 

I am 33 y. a. autograph collector and friend of 

penpalship· I am answering every letter! 

9610-30 

15-25 år 

21-årig kille i Stockholm söker killar i åldern 

15-25 år. Jag ä r 185 cm läng, väger 71 kg, är 

smal, söt och ganska oerfaren. Du som svarar 

får gärna också vara oerfaren, men det är en 

fOrdel om du är säker på din sexuella och emo

tioneLla identitet . Du bör vara s mal och se bra 

ut. Skicka gärna med ett foto. (Du som bara 

söker en vän är också välkommen att svara!). 

9610-31 

Norrland 

36-årig ki lle vill träffa nya vänner i höstmörk

ret.Ålder och utseende ej det vik--tigaste utan 

det är det inre som räknas. Mina intressen är 

djw· och natur. Sexuellt är jag villig av att 

prova det mesta med rätt person. Sä kom igen 

nu killar for en trevlig höst! 

9610-32 

Yngre-Snyggare: Stockholm 

Det måste finnas någon som har lika sjuk hu

mor som jag. En 18 å ring som ser väldigt bra 

~t och alltid är glad. Har också ett väldigt mu

sikintresse. Om du också ser väldigt bra ut 

och vil l träffa en kille som har intressen utan-

0712 -
90 l l l 

Ring vår One 2 One-t jänst där datan slumpvis kopplar inop dig med en samtalspartner för en 

privat pratstund! När helst du vill byta samtalspartner så trycker du bara O på din telefon! 

På ett nytt och spännande sätt kan du finna en ny vän 

eller en partner, e ller bara få en trevlig pratstund. 

NTC, Box 23056 
l 14 35 Stockho lm 

r------------------------------------, 
l Annonskupong - prenumeranter annonserar gratis. 
l D Vänner D Över gränser D Säljer 
l D Väninnor D Arbete D Köper 
l D Bi D Bostad D Bytes 

l 
l 
Text: 

1
Namn: 

!Adress: 

D Organisationer 
D Meddelanden 
D Övrigt 

Sänd annonstexten till: 
QX, Box 17218, 

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

D Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis. 

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

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

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

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

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

L------------------------------------~ 
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tisfaction guaranteed. 

9610-33 

Lund/Malmö 

30 och ännu student är jag, och dessutom en 

lat, neurotisk, stygg, snygg, generös och öm

hetstörstande kille som söker dig: en pojkvän 

som inte passar in någonstans, en äventyrlig 

livsfarlig drömmare och stjärngosse som vill 

älska livet med mig i höst. Ålder 20-40. Är öp

pen om min homosexualitet så det underlät

tar om du också är det. 

9610-34 

Helst Småland 

Jag är en HS kille på 30 är som söker kontakt 

med andra HS killar mellan 20 och 40 år. 

9610-35 

Jag är en 31-årig kille som drömmer om en 

vandring i Alperna eller långa skidturer till 

vintern. Jag har många järn i elden och söker 

dig som också bar det. Gärna BS. Det är vik

tigt att inte feltolka denna annons, utan ta 

den som mycket seriös. Sportintresserad kille. 

Foto är ett+ = garanterat svar. 

9610-36 

Hej! Här finns jag, var finns du min drömJcil

le? Jag är en ensam slank kille från Göteborg. 

Jag är 30 år blond och ser rätt hyfsat bra ut. 

Är hörselskadad. Söker trevlig kille mellan 

28-34 år. Som vill dela vardagen med mig: ser 

på bio, krogar, styrketräning osv. Fotosvar får 

f6rtur! Något f6r dig? Skriv snart. Vi hörs! 

9610-38 

Södra Småland 

Kille 28 år, vältränad lite här och där. Tycker 

om att gå ut och festa med kompisarna, men 

är även trygg framf6rTVn. Saknar någon att 

umgås med f6r tillfallet. 

9610-39 

Kill~an!JHerrenrarVSnubbe 

Sökes av ungdomlig gay-man, 49. 40-talistton

åring i medelåldern. Resor, litteratur, lagar 

läcker mat. Kalmar, Öland, Småland." Ärlig" 

9610-40 

Göteborgsman 

48, frisk och fräsch. Önskar träffa yngre kil

le/man upp till40 att umgås med b de i och 

utanfOr sängen. 

9610-41 

30-årig kille söker en lugn, sansad och ärlig 

kille. 15-30 år f6r vänskap och kanske mer. 

Jag är 180 cm lång, normalbyggd, kortklippt 

och med gröna ögon. Våga svara! 

9610-42 

Stockholm 

OK, det här är jag : 30 år utåtriktad, kräsen, 

ser bra ut, tränar regelbundet, söker spän· 

ning. Det här villjag ha: en snygg, vältränad 

grabb (foto tack), 25-35 år, schyst, nyfiken, 

framåt och sugen på ett äventyr .. Vad vill du? 

9610-43 

Västmanland 

Kille på 27, år med pojkvän söker kompisar. 

Vi gör all t som vänner gör, middagar, prat bio 

etc. OBS: Ej sex. Vi hörs! 

9610-44 

Stockhoim/Hela landet 

Jag är en kille på 26 år. Söker en kille på 17-

27 år f6r djupare vänskap ev. ett f6rhållande 

om det känns rätt får b da. Intressen:Musik, 

teater. resor mm. Svara gärna med teLnum

mer och ev. foto. Vi hörs! 

9610-45 

Karlskoga 

Trevlig lättsam kille. 38 år, lång och smal. Jag 

skulle vilja träffa en fräsch kille i min närhet. 

Du är somjag HS och något oerfaren, seriös. 

renlig och diskretion ges och tas. Jag är inte 

längre bort än ett brev. så svara redan idag. 

9610-46 

Sverige/Norden 

Kille från södra Sverige med yttre och inre 

stil, söker dig kille mellan 25-35 år Jag är 37 

ir. mörk normalbyggd, sportintresserad som 

hellre går på restaurang, teater, bio. vandrar i 

skogen mm än springer på "bögstäl.len''. ''Lik:1 

pojkar leka bäst" 

9610-47 

Jag är en 27 årig kille boende i Stockholm, 

som på detta sätt tänkte hitta en livspartner. 

Jag är 183 cm lång, mörkblond och korthårig. 

Jag är inte rik men tycker om att skämma 

bort demjag tycker om. Jag tycker att ärlig

het är viktigt i ett f6rhållande. Mina intressen 

är blandade, jag tycker det är mysigt att sitta 

hemma och glo på TV, gärna med någon 

"go"pojke. Jag gillar att gå ut på alla stadens 

krogar (även icke gayställen). Det är kul att 

flanera på stan titta i aff:irer och fika. Kan Du 

få mig att gå till ett gym vore det bra. 

9610-48 

Pelle söker Måns 

Seriös, smårolig, snäll, sportintresserad, 

smart, sensibel, semiblond, straight acting 

sjuttiotalist söker ... Grabb 22-32 f6r gemen

samma utflykter i när och fjärran. Fika på Of

vandahJs? (Svara helst med foto!) 

9610-49 

Hej 

Jag är en 34. årig läder kille, som söker en do

minant lädermaster. Ålder 25-40 år. Är själv 

passiv s lav. Tänder på allt som bar med läder 

att göra. Kläder, tajta jeans mm. Om kemin 

stämmer då kan det bli fast f6rhållande. Hop

pas på det. Svara Gärna med foto. Kram från 

en malmökille. 

9610-50 

Ensam Stockholmare 

Jag är en ensam stockholmskille på 26 år, och 

är 190/65 ljushårig och gröngråa ögon och 

slät. Jag tycker om film, musik och att gå ut 

och dansa. Söker dito kille mellan 20-24 som 

är somjag smal , rolig mm. Jag en HS som 

tycker om det mesta, men saknar någon att 

hålla om. Dig kanske. Vem vet?. Men varför 

ska det vara så svårt att hitta den rätta. Du 

ska helst vara aktiv och ha en sex ig stjärt som 

jag an bita i om du vill . Helst inget hår på 

bröstet. Det tycker jag inte är sexigt. Jag tyck

er om att stanna i sängen på söndagarn~. Om 

du är den jag söker så svara på min annons, 

du blir inte besviken , det lovar jag. Skriv med 

foto ej krav. Hälsningar med en stor kram! 

9610-51 

Hej jag är en slank kille som är intresserad av 

läderkillar. Jag är 178 lång och väger runt 60 

kg. Jag bor i Malmö. Jag söker en kille som 

går i läder, ålder 30-45 år helst slank. Endast 

svar från v-Skåne. Svara gärna med foto. 

9610-52 

HO! HO! 

Finns det någon kille i 25-50 års ålder i södra 

Norrland som vill träffa en lång, mörk. musik 

intresserad kramgo kille på 30 år? 

9610-53 

l am a 19 years old French gayspending six 

months in Sweden. mainly in Göteborg bu t a l

so elsewhere. I am 185, 69, 20. cute, slim. I'm 

look for a guy, 15 and 25, with a non-hairy and 

weil built body- ifpossible!- to have great sex 

and/or, to become good fTiends don 't hesitate 

to write me. Put a photo in your letter please. 

9610-54 

Stock.holm /Mellan Sverige 

Ung kort kille sökes av en 31 årig mycket 

blond kille, 176 lång har lite mage men är inte 

fixerad utan värdesätter burnor och värme 

och att njuta av livet, är inte rök och spritfri. 

Tycker om god mat och roliga äventyr. Alla får 

garanterat svar. 

9610-55 

Stock.holm-Norrköping 

35-årig vältränad och slank kille söker en är

lig. fräsch och helst rökfri. vältränad kille f6r 

heta träffar, resor och ev. f<irhållande. Du lik

som jag gillar naturen och hålla din kropp i 

trim. Jag är ljus, 185 cm, 77 kg. Ett plus om 

du är lång och väl utrustad. Ej feminina killar. 

Alla får naturligtvis svar! 

9610-56 

Helsingborg 

Medelålders man söker någon som vi Il träffa 

mig ibl:lnd för vänskap, ömhet och kärlek och 

som tycker om att gosa och ha det skönt. Jag 

är 172173 frisk. vän av tvål. 

9610-57 

Stockholm/hela Iandet 

Hej! Här har du en ljus 39 :irig välbyggd seri-

ös man med glimten kvar i ögat. Söker mörka 

eller färgade, svarta killar 18-35 år f6r kärlek 

och vänskap. Du är frisk och sund, kanske ad

optivbarn, invandrare eller svensk. Jag är 

HIV- negativ. sexuellt både aktiv och passiv. 

Känns det rätt är jag öppen f6r fast relation. 

Svarnu-du kan lita på mig. 

9610-58 

Jag är 49 årig kille i Göteborg. Jag söker en 

aktiv kille. Jag är 180 cm lång smal med 

skägg och mustasch. Gärna ett fast förhållan

de. Du kan vara mellan 25-55 år. 

9610-59 

Västsverige 

Tänder du på grabbars f6tter och håriga ben? 

vm du uppleva lukten och smaken på en at

traktiv, maskulin grabbs lagom svettiga f6t

ter, så svara på denna annons. Jag går barfota 

i sandaler och använder kängor på vintern. 

Jag vill slicka på dina f6tter också. Diskretion. 

Fotosvar (våran hemlis). Har tjej. 

9610-60 

Fräsch kille i GBG vill se på när du runkar 

och tillfredställer dig själv helt ohämmat. Är 

ni ett killpar som vill ha en åskådare när ni 

älskar ohämmat, ställer jag upp. Utlovar 

100% diskretion. Jag anses snygg och är 100% 

maskulin. Sambo med tjej, men nyfiken på 

killar . Helst fotosvar. 

9610-61 

Västmanland 

Jag är en 23 årig kille i Västerås som gärna 

vill komma i kontakt med en kille 20-30 år f6r 

sköna träffar. Jag tycker mycket om sång, 

dans och teater samt en krogrunda ibland. 

Jag är 167 cm lång och väger 70 kg. Skriv 

snart och svara med foto. Vi hörs! 

9610-62 

Stockholm-Uppsala 

RIV-slav under 35 år sökes av en mycket krä

vande 23-årig master. Bertitta allt om din !'y

sik samt vad övrigt som kan tänkas intresse

ra mig om din person och ditt värdelösa liv. 

Jag kräver total underkastelse från din sida. 

Foto är obligatoriskt, nakenfoto är ett plus. 

9610-63 

Stockholm 

Aktiv kille 43 och med grov helrakad kuk och 

rätt vältränad söker passiv kille l killar under 

40, gärna invandrare. Foto uppskattas (retur

neras). 

9610-64 

Jag: attraktiv, maskulin , muskulös och myck

et välutrustad 37 årig gaykille, mycket attra

berad av enbenta eller dubbelamputerade 

män, har mörkt här, gröna ögon och sportig 

muskulös kropp. Är intelligent, karismatisk 

och har många intressen: klassik musik.jazz, 

opera, litteratur, resor, olika sporter. Du: 26-50 

år enbent eller dubbelamputerad med hyfsat 

utseende, intelligent och öppen. 

9610-65 

Stock.holm 

Kåt passiv kille RIV-positiv, snart 45. Söker 

kåta aktiva killar med intimsmycken. Gärna 

välutrustade som gillar att bli s ugna och att 

få knulla. Tycker det är häftigt med dessa sa

ker. Söker enbart sex-kontakter 25-45 år. 

9610-66 

Stock.holm 

Rekryt 31/185175 i behov av ordning. disciplin 

och drill söker härda och krävande befal 30-45 

i uniform. Gärna också SM och bandage. 

9610-67 

30-ärig kille söker en kille mellan 15-30 år i 

Örebrotrakten för diskreta träffar. 

9610-68 

HS-kille 45. Söker en kille 20-65 som jag lite 

nyfiken på killsex. Är intresserad av mjuk

hård sex (ej toa). Låt fantasien spela ut. Du 

som inte vågo.t svm·a innan gör det NU. Vem 

du är, hur du ser ut utan betydelse. Helst svar 

från Sydsverige. Låt oss hjälpa varandra, gär

na foto. 

9610-69 

Svealand -hela Sverige 

Kille 40 ar RIV-positiv söker andra killar i 

samma situ:1tion. Ni sk:1 gilla :1tt bli ordent-

-.-



ligt genomknullade av en stor kuk. Söker kil

lar endast för sex. 100% dis kr. 

9610-70 

Västkusten 

Jag är en kille, medelålders som söker vänner 

bland HS och BS för lättsamt umgänge på 

kompisnivå (ej djupa relationer), vänskapsför

hdilande med allt från telefonkontakt, brev 

till personliga träffar, för att berika kropp och 

själ. Någonting vi hittar på när känslan infin

ner sig. Även sex är en viktig del. Ömsesidig 

onani tycker jag är givande. ålder och utseen

de: inga gränser. Skriv nu ochjag besvarar al

la brev förstås. 

9610-71 

Svealand/Dalarna/Bergslagen 

Maskulina killar, 20-30 ca. sökes för trevliga 

trälTar med video bl a. Du läcker. snygg häck, 

kortklippt, kanske skäggstubb? Hör av Dig 

till en 42-arig kille, 186/85 som då och d be

höver träffa just dig! Disb..1etion. 

9610-72 

Svealand 

Om du är en ouppfostrad kille på max 35 och 

behöver fostras på gammaldags sätt, ex. med 

smisk på stjärten, ska du svarapa den här 

annonsen. 42-årig sträng man söker Er olydi

ga gossar för behövlig behandling. 100% dis

kretion. 

9610-73 

Hein londet 

Kal kille söker pervers kompis som är oerfa

ren men nyfiken på udda grejer som dirty-sex, 

pisslekar och allt snuskigt. Jag ö. r oerfaren 

men lestar gärna. Skriv en rad, sa får du veta 

mer om mjg. Svara gärna med telnr. sa ringer 

jag. 100'H diskretion. 

9610-74 

Sk neJhela landet 

tran g magis ler. 52, söker killar i behov av 

gammaldags aga på bara stjärten. Även femi

nina killar kan svara. 

9610-75 

Jag (40/188/75/23) är en maskulin, gift, in

vand rarkille som söker dig under 35 i Stock

holm. Du är t det feminina hållet och tar 

emot mig i ditt hem regelbundet. 

9610-76 

Dominant master önskas 

Slav söker dominant master. som villlära upp 

en slavgrabb på 26 år tt bli en fullgod slav

grabb som ser till att master njuter till 100%. 

Uppfostriogsmetoder: FF, dildos, piss. lave

mang, bandage, sim , gummi mm. Slavkon

trakt av intTesse. 

9610-77 

Kille 25 år i Stockholm 

Schyst och fräsch kille vill träffa kåt yngre 

kille fOr kul sex. jag ser bra ut. är smal men 

mycket vältränad, 180/75 och har en ganska 

stor snopp. Du ser OK ut och vill ha mycket 

snopp i stjärten. Diskretion krävs och ges. 

Svara gärna med foto som Du får tillbaka. 

9610-78 

Stockholm 

Ung kåt kille sökes 15-25. Du ska vara under

given och gillar attjag tar för mig. Jag är 35 

är och ser bra ut. Diskret och pålitlig. Svar 

med foto. 

9610-79 

Nordvästra Skåne 

Aktiv pensionär söker vänner som behöver 

uppfostras. Vill du vara iklädd läder eller ked

jor typ romersk slav. Videofilm och fotografer

ing allt efter smakriktning. Äta en bit god mat 

och diskutera livet , såsom drömmen om skol

pojken som vill smaka rottingen. Svara då till: 

9610-80 

Stockholm med omnejd 

Trevlig liten lätt kille på 50 år vill träffa killar 

mellan 25-80 år som gillar att ge helkropps

massage, gärna med olja där du själv får be

stämma och utforska vad och hur du vill be

handla mig. J ag är 170 cm lång och väger 67 

kg och har länge längtat efter någon som vill 

ge mig massage mm. Bor några mil söder om 

stan i egen kåk och har bil. Så hör av er nu 

killar om ni vill ta hand om mig. 100% Diskr. 

9610-81 

Göteborg 

Oskuld, ungdomlig 37-årig invandrarkille sö

ker sund, frisk. manlig (icke välutrustad) kille 

25-35 som vill inviga mig i killsex. Utseendet 

icke av betydelse, det inre räknas! 

9610-82 

Hela Sverige 

Jag hoppas att Du finns: ärljg, snäll , trevlig, 

mjuk och snygg kille max 40 år som liksom 

jag gillar uniformer, men abso lut inte SIM, to

asex eller annan bisarr sex, utan helt vanlig 

mjuk killsex. Och som vill dela framtiden/fri

tiden tillsammans med mig. Du får gärna va

ra hårig o. välutrustad, men inte skäggig. 

SjäJv är jag en ungdomlig kille några år över 

40. Mörkblond, blåögd. lång, med normals

nyggt utseende. enligt min allra närmaste 

omgivning. Förutom uniformer är mina in

tressen allmänna. Lovar svar till alla som 

svarar, lita på det! 

9610-83 

MEDELÅLDERSKILLE - STOCKHOLM 

söker en äldre kille 55-75 år för vänskap och 

som gillar att ta hand om mig skönt. Själv 172 

lång, ärl ig och lugn. Bor ensam i City dit du är 

välkommen. Gillar god mat, TV, sport och mu

sik. Är maskulin. lite tunt här men utan 

skägg. Hör av dig snart. Hej. 

9610-84 

[[J 
Brevvänner! 

24-30 år. Jag är 24 år och är bise~-uell. Ni kil

lar skriv. Hela Sverige far skriva. Brev och na

kenfoto. Kram. 

9610-201 

SVERIGE 

Lång, vältränad 30·åring, ser bra ut, som 

mest träffar tjejer. söker yngre fräsch kille, 

max 25 i hela landet. Fördel om du tränar och 

ser OK ut. Skicka gärna foto. PS. Diskretion. 

9610-202 

GÖTEBORG/HELA LANDET 

Snygg, oerfaren BS-kille. 190-85-34, vill på 

detta sätt pröva en killkontakt. Du som jag är 

100% maskulina/friska. Jag anses trevlig/utå· 

triktad och grabbig enligt tjejernas bedöm

ning. Jag är öppen får en varaktig kontakt om 

kemin stämmer. Lämplig ålder 20-35. Helst 

fotosvar. PS.jag längtar redan. 

9610-203 

[il'l ~Il B ;t!1 ~bi 
USA 

Washington, DC. 29 yrs Hawaiian/American 

physician, 180 cm, 68 kg, Jean runners build, 

boyish loo'ks, seeks athletic, professional man, 

25-35 yrs, 180 cm or taller- e-mail: ivy

boyOOO@aol.com. 

9610-301 

FRANKRIKE 

I'm a nice Parisian, 48 years old, very passive. 

l would be happy to receive a young, good Joo

king Swedish boy in Paris. A boy with Levis 

blue and boats or all in leather. Very active. 

9610-302 

NEDERLÄNDERNA 

Hi! If you are interestedin making new fri

ends for correspondence, friendship and mu

tual visits- write to me! A 28 y.o. gay guy li

ving in The Netherlands. If you are serious, 

bonest and straight Jooking- your age does 

not matter. Couples we] come, too. Anxious to 

hear from you! S.G. Majkowski, postbus 

31031, Landgraaf 6370 AA, Holland. 

KUBA 

I'm 30 years old, white male, black hair, brown 

eyes, slim, 1.75 tall, geologist. I do speak Eng

lish, German, Spamsh and Italian. 

9610-303 

RUMÄNIEN 

Rumänsk kille 22 år, 175/68. svart hår, bruna 

ögon söker kontakt med dig som är över 30 

och vill ha en lojal livskamrat. Svara gärna på 

svenska. 

9610-304 

FRANKRIKE 

Frederic, French student, 23 years old. I 

. would like to earrespond with boys from Swe-

den. I'm Jooking for genuine friends who are 

stable and mature, even if they're indepen

dent or eccentric. I can write jn English, Fren

ch or Spanish. please send me your photo, I 

wil l send mine next time. 

9610-305 

CHRIS' FILMS 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DKR 98.-

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

ENGELSBORGVEJ l , l 
OK - 2800 LYNGBY DANMARK 

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

LIVE 
COMPLETELY 

UNRESTRICTED 
CHATWITH 

HOTGAYGUYS 
AROUND 

THE WORLD 

Landet 
Runt 

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

BIO·NON·STOP 
Blandat program ~ 2 salonger , 
hetro , h s, b1&trans. Mysrum , f1ka 

l.VIULTIVIDEO 
ValJ anonymt bland 10 o1~ka 
f~lmer ~ varJe v~deokab~n . 

:KOS:IVIOS 
Furutorpsg . 73 Helsingborg 
042-141616 . Dagligen 11-21 

Gay i _BORÅS! 
Siuhärads STORSTA GAYSORTIMENT. 
Uthyrning, Forsatining & Videocabiner 

SVCVIDEOS HYR & KOP. POPPERS 
GUMMI.ART. PRIVAT VISNING lr50:-

Gay i S.nåland! 
SMALANDS STORSTA GAYSORTIMENT. 
Uthyrning, Forsoljning & Videocabincr 

NOKStqp, 
"llLLBEHOR 
UTHYRNING 

Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

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

Tel. 08-643 79 50 

BLOMSTER 
HALLEN 

Binder allt och alla 

Birger Jarlsgatan 108 
te!: o8-rs oo 40 fax: o8-r6 76 oo 
Mån - Lör: o8 - zo Sön: 09 - I7 

EO 

NONSTOP STORBILD 40:

MIXAT • 5 SALONGER 

postorder tel 08-652 86 20 
fax 08-653 91 1 O 

Oppet 
~-T 1 0 ·24 FRE 10-05 
LÖR 12-05 SÖN 12·24 

FRIDHEMSGATAN 46 
To.fRIDHEMSPLAN 

CJPEN EVE~VLJAV 

12-SEX 

QX OKTOBER 19,96 e 31 
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Kärlek, sex och åtrå. Lustfyllt men inte alltid riskfritt. 

Många som blir hivsmittade lever i ett fast förhållande. 

Ett hivtest ger inte säkert utslag förrän efter tre månader. 

Använd kondom. 
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