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HIR FINNS 
DITT QX 

GÖTEBORG: Shock, CityPassagen 11, Gretas 

Bar & Kök, Drottningg. 35, Rosa Pantern, Erik 

Dahlbergsg. 14, Secrets, Drottningg. 21-23, Nemo, 

Bellmansg. 9, Balagan, Magasinsg. 7b Touch-Hell-

HELSINGBORG Empire, Pålsg. l, stadsbiblio-

teket, Bollbrog. l Erocenter, Järnvägsg. 27 Kos

mQ.S Furuto.ii':f· 73. 
KOPENHAMII: Sebastian, Hyskestrrede. 10, Ge

omarlix, Rådhusstrmde 4, Cruz Leather, Studies

trmde 29, Mter Dark, Studiestrrede 10, Amigo 

Sauna, Studiestrmde 31, LBL, TeglegårdsstrlEde, 

Babooschka, Turemsg. 4, Krasnapolsky, Vesterg. 

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

Voldg. 2, Can Can/Why Not, Mikkelbryggergade 

11, Centralhjl!rnet, Kattesundet 18, Cosy Bar, 

Studiestra.de 24, Masken Bar, Stodiestrrede 33, 

Men' s Bar, TeglegårdsstrlEde, Pan Disco, Kna

brostrlE<le 3. Street Dance Records, Vesterg. 17 

UPPSALA: Hair Team, Sysslomannag., Salong 

Kjell, Timmermansg., Skivbörsen, Svartbäcksg., 

CD-fyndet, St Olofsg., Cafe Mumrik, Kungsg. , 

Presscity, Drottningg., stadsbiblioteket, Svart

bäcksg. RFSL, Svartbäcksg., Ungdomskliniken, 

St Olofsg. Cafe Genomfarten, Drottningg., Ung

domens Hus, Svartbäcksg.,Uppsala studentkår, 

övre slottsg. 7, Stockholms nation, Drottning. 

(onsd. gaystudentgruppen FUGS). 

Berzelii Park, 

Pressbaren T-Rådhuset, Lava, Kulturhuset, Sveri

gehuset, Hamng., Amici Mini Cafe, Kornhamn

storg 61, Garage St Eriksg. 35, Stiletto Shoes St 

Eriksg. 19, Moderna Dansteaternll'eater Galea

sen, Torpedverkstan, Skeppsholmen, Z-TV, Väst

mannag. 44, Squeeze, St Eriksplan 9 Oörd), X-ist 

'fjejforum, Kungsg. 65, Cafe Gorm och Form, 

Gästrikeg. 2, Oliven, Vikingag. 7, Greken, Tuleg. 

Tempel Bar, Agneg., Flap Bar, St Eriksg. 56, 

Hairfl.ight, Scheeleg. 56, Revenge/Sunmaid, 

Svarvarg. 2 Bitch Girl Club, Kolings borg, Honky 

Dory, Jakobsbergsg., Disc, Malmskillnadsg. 45, 2 

Plan, Malmskillnadsg. 4 7, Salong Tidlös, Råd

mansgatan 50, Presscenter, Gallerian, Hamng., 

Babs kök och bar, Birger Jarlsg. 37, Lilla läsesa

longen, Kulturhuset, Sergels Torg 3, Cafe Access, 

Kulturhuset, Konstig, Kulturhuset, Trampolin, 

Holländarg. 11 Noaks Ark, Drottningg. 61, Spisa 

Hos Helena, Scheeleg. 18., Secrets, Tuleg. 22, Nit

ty Gritty, Jakobsbergsg. 11 & Stora Nyg. 15, Kafe 

44, Tjärhovsg. 44, Alvglans Bokhandel, Follkung

ag. 84, Märtas Cafe, Kocksg. 28, Pest, Östgötag. 

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

Nytorgsg. 38, Velvet Video, Bondeg. 46, WC, Kata

rina Bang!Östgötag. Bannas Deli!K, Skåneg. 59 

Bannas krog, Skåneg. 80, Pet Sound, Skåneg. 53, 

Blå Lotus, Katarina Bang. 21, Kvinnohuset, Ble

kingeg. 67b, Spisen, Bondeg. 54, Bonden, Bondeg. 

le, Zombie Bar, Ringv. 151, Pan & Coffee, Katari

na Bang/Ringv., Cafe Java, Hornsg. 29a, Cafe So

da, Bellmansg. 26, Clark' s Case Hornsg 68, Sjö

gräs bar, Timmermansg. 24 Klubb Häktet (Bysis) 

Hornsg. 82, Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 11, 

SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, The Muscle 

Academy, Björngårdsg. l, Posithiva Gruppen, 

Magnus Ladulåsg. 8, Karusell restaurang och 

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

kullsg. 25, Venhälsan och Avd 53, SöS, Läder

verkstan, Roseulundsg. 30a, Crime, Borgarg. 6, 

BHUS, Vanadislunden, Hjärter Dam, Polhemsg. 

23, Fetish Shop, Frejg. 58, Basement, Bondeg. l, 

Revolt Shop, Nytorgsg. 2la, Manhattan, Hantver

karg, 48, Soho Shop, Birger Jarlsg. Eros Video, 

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

Vision, Fridhemsg. 46. Studio 26, Norrlandsg. 26. 

huggstorget 2, Volt, Fredsg., Kondomeriet, Träd

gårdsg 6, Stus Coffee Shop, Chalmersg. 27, Kras

napolsky, Storg. 41, Salong It, Sheraton, Press

butiken, Drottningg. 58, Polhems spel och 

tobak, Polhemspl. 3, Fiorucci, Vallg., Bengans 

skivafrar, Stigbergsg. l, Cafe Creme, Kungs

portspl., Cafe Utposten, Andra Långg. 20 Barba

rella, Fjärde Längg. 6, Spiral Trax, City Passagen, 

Kallufsen, Nordhemsgatan 31, Cabjo Huset, An

dra Långg. 3, Blue Video, Andra Långg. 32, Ny

havn Shop, Lilla Drottningg. 3,VideoLook,Andra 

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

Sahlp,;eoska ~j~uset. 
27, Aitize Boutique, Grev Tureg. 21, Agora Bok

handel, Smålandsg. l, London WS, Odeng. 89, Blå, 

Drottning. 88, Tintarella di Luna, Drottningg. 102 

Soot, S:t Eriksg. 88 & Bondeg. 46, Cafe Dick Far

mer, Drottningholmsv. 9, Cafe Blåbär, Upplandsg. 

54, Ritorno Cafe, Odeng. 80-82, Biondi, Odeng. 43, 

September, Luntmakarg. 99, Baccio, Tomtebog. 22, 

Planet Rythm, St Eriksg. 17 Panini, Birger Jarlsp. 

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

Birger Jarlsg. 35, RFSL HusetJRosa Rummet, 

Sveav. 57, Format, Amiralitetshuset, 

Megastore/Pub, Drottningg., Bistro Boheme, 

Drottningg. 71, Blue Fox, Gamla Brog. 27, C. U .M. 

Klara Norra Kyrkog. 21-23, Hotellcentralen, Cen

tralstation, Make Up Center, Drottningg. 77, 

Blanco Negro, Drottningg. 85, Patricia, Stads

gårdsk. 152, Scandale/ Abstrakt, Gamla Brog. 46, 

MALM O/SUNE: Indigo, Monbijoug. 15, 4:an, 

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

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

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

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

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

en, Drottningg. 30, stadsbiblioteket, Regementsg. 

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

10, Rooseum, Gasverksg. 22, Cafe Konsthallen, 

St Johannesg. 7, Bagericafeet, Saluhallen, Hipp, 

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

S. Skolg. 43. 

LUND Restaurang Finn, Mårtenst. 3, stortor

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

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

Kungsg. 2b, Tegners, Sandg. 2. 

LINKÖPING: Cafe Absalon, Åg. 55, Steves Ca

fe, Åg. 39, Chiccolata, Hantverkarg. l, Cafe Sies

ta, Stora T. 3, People, Platensg. 5, Get Back Re

cords, platensg. 8, RFSL, Nyg. 58. 

RFSL -lokalerna i Norrköping, Jönköping (även 

Presscompagniet och Nyfiket i Kulturhuset) 

Skövde, Sundsvall, Östersund, Växjö, Trollhättan, 

Umeå, Borås, Vätterstad, Kristianstad, Eskilstuna 

(även Kondomerian och Infektionskliniken), Pi

teå, Örebro (och gaystudenterna). 

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

Adress: Box 3444, 
103 69 Stockholm. 

.. - ~· ..... ·. ·- -~:.:.-.:·---·· 

RFSL-rådgivningen Stockholm på dina villkor sedan 1986r 

För alla Föa;:.:dig~mellan 20-30 år som 
Kuratorer med tystnadsplikt. Vill' bli~JSkOiinformatÖr 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män samt _ 
f._ådgiv~g per telefon. Vill:du_ joblla .för att elever -~k~ få ~ettig ~orma~?n om_ho~o-
-.: HouW"- och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer -~ ~~~~ali~~t?lsafallskalldusokatillvarskolinformatorsuthild.ning 
Förtidj)eställnin ... ochinformationringmåndag-torsdaglO.OO-ll.O(J:'§- ~· :So:m stårl~ i oktober. Sominformatör kommer du i huvudsak att 
Välkcirmnen! ~och Johan, 08-736 02 10. :'~~/~n"[t>ffn_e·rå:, om homo- och bisexualitet på högstadie- och 

o - - --~ gy§ni!~i~~-olorna i Stockholms läi;J.. Skriv ett brev och berätta 
För unga pa väg lite" om' dig s l~!. så bokar vi en tid för intervju. Eller tala med 
Måndag 6 oktober påbörjas nästa startgrupp. Där kan du som är Ammi, 08-736:()2}_~. Välkollllllen! Se vidare separat annons 
ungträffa andra unga som också är på väg attberätta för andra, eller i detta nummer av ijX {; ;-;.. 
på väg att skaffa kompisar. Inga krav ställs. Vi träffas vid glas_dö'rren FÖr herrar setiior~er 
på Sveavägen 59 kl 19 prick. Varje grupp träffas fyra gfmger. ""'· - - ,., .- - : . -· 
Ingen anmäl~n behövs, men om du vill veta mer är;du välkommen Va~je onsdagseftermiddag kf~~S~Wt_~s kaffeborden upp på 
att rin~~nas eller Sofia, 08-736 02 19.-V~IIllllen! hyllan, Sveavägen 57, l tr. Häf""Kiiö.~(!~ vp och välkomnande 

•• -· -- : - - • v·"' ;y. atmosfär ta del av gott kaffebröd och av~R!! . som händer i 
:;.F«»! unga tJeJer runt ~m i landet a~betet för äldre hom~F·?C~ bisexuella. Varni"i· v~olllllle~k 
RFSL~rådgivningen kommer att anordii'a en kurshelg bara för Nisse, 08-736 02 10._---:..-- -~ 

tjejer den 24-26 oktober. Dessutom tr~a_r du ~~ra tjejer från .. <:. Ör gymnasister eller fÖr ~f 
andradelaravlandetförattuthytaerfarenheter.Ardul6-25ocl;t-.-· ,:-. . .,.,. . • . • .0 ~~~ 

tyckerat_tdetlåterintressant,såhöravrugtillSofia, 08-736o!fi9~ • ~ ... - lg l gymnas1ealder t~ 
";:?ch prata vidare. VälkolllllleQl15e:-~idare s~~~rat annons i detta På tisdagar kloekan l9träffashåde tjejerochkillarigymnasieålder 
f ·:~fTU!r av (!X! <~1.' ,_ . på Hyllan, Sveavägen 57, l ti-. Vi fikar, lär känna varandra och,; 
:~OF bisexuella -.· ,,· ·~'""" har kul tillsammansfis-ya är v~'~ hos oss finns alltid nåiji~ 
~~:: . -;~~ a.-- kl k '-19 ··ff .B'ik D ·~ ·· di k - i din egen ålder d~ari· p;~ta med~· Vill du veta mera? R.Wg:t __ ; 
''·~~};,t~-\ ~i::. 0~. a htkra_ as""" •• d~pand ·k e .tar,_.,fs usdsiOnsgru!fi Sofia och fråga. Hon kan också hjälpa· till om du inte.va;9t~{l~o~s '" 

la.O~...u+"~P-P~an oc , Y,llll~Or, ar u an r~ .~an~ ra som .. . 
36

"02 19 Välk" : - ·1 . :,"('"'i<:;~'~,-::-·· -
~' :d:e18.'.-6i1Jir€~ter ~insikter och åsikter utifråit ett bisexuellt "forut. Ring .. !l8-7 . • Ollllll~. ·/f:.\;'~':~::/:.': · _.., ... ___ . - .,. . ..... ·'· ' ~ .. l· . ·· ... ··· ' '-.; .. . --~--
~;~;pe~ny:::pj~~--~~ubbrmiunet, en trappa upp;pii:-RFSt.- · " ' ,,. ,~,,:;'"f ~- ~"-;r.:--s::' 
·'" t:"·~: .:;B ., .. _ , .,, ~-~,7-" ,·r-o:m.;- ' . .. - __ ;. , ·, :~.;;·,,, ,.<-...:--:o, .. -
.lJ.~(;· -?·V~!iVagen:._.. _: ~,_I>,IKOJlllllen. '· ,. -.~i' -~!;;.-..:.L.:;_"'' 

·-~; .... ~::-:.~ . ~~-~~~ ~-... - ."' ~ .-:· · ·~: . . ·:-- .:~ ..... ·-~ ·.; .. ··.,; ~ .. .:V):~<"~ ·> '\.,•'"""' 



'"-------==J. V E N T l L 
4 MONA, CHRISTER & RIKARD 
Personer. personer, personer. I detta nu=er av QX hit tar du intervjuer 
och artiklar om massor av personer. Mian Lodalen har pratat med 
Mona Sahlin. David Thörn har t r äffat Christer Björkman och pra
tat om West Side Story som går upp på Oscars Teatern i Stockholm. Och 
så har han snackat med Rikard Wolff angående teaterpjäsen "J ag äl
skar dig markatta" och Jon Voss har pratat med Flavio Silvia , som ska 
till Mexico på cykelträning inför Gay Games 1998. Dessutom kan vi av
slöja att nästa Real World på MTV kommer från Boston och att det smu
git sig in en flata bland de sju ungdomarna. Och så har Mr Universe (och 
kanske världens snyggaste bög) Bob Paris skrivit en ny bok. Boy Lon
don klockorna har kommit t ill Sverige. Vi har varit på modernässal 

9 VAR DIANA EN GAYIKONP 
Helt plötsligt har Diana seglat upp på toppen av listan över favorit ho
moikoner. Varför? Ja, inte var det för nånting hon gjorde under tiden hon 
levde i alla fall. Visst var hon först i brit t iska kungahuset att krama en 
aids-sj uk, men vi kräver väl ändå lite mer av våra ikoner än så. QX 
Markus Sterky analyserar, funderar och konstaterar. 

PROFIL 
l O EN SPRÖD MYLENE FARMER 
Det är väldigt svårt att komma Mylene Farmer inpå livet eftersom hon 
nästan aldrig ger några intervjuer och det är ganska lätt att dra parallel
ler med hennes stora idol Greta Garbo. Hon skyr journalister som pes
ten och är Frankrikes absolut största och mest spännande artist med fY
ra multiplatina-säljande studioalbum bakom sig. 
Emil Hellman skriver om en av sina absoluta favoriter - som dessutom 
är aktuell med en ny liveplatta . Dessutom recensioner i massor! 

11 MIN BÄSTE VÄNS BRÖLLOP 
Det är med "Min bäste väns bröllop" som det stora ko=ersiella genom
brottet kommit för Rupert Everett, i uppslagsböcker beskrivs hans karri
är som nästan unik eftersom han fortfarande får heterokärleksfilmer 
trots att han för länge sedan kommit ut som gay. 

13 GILBERT & GEORGE 
Usch så aggressivt tänker jag när jag vandrar mellan Gilbert & 
George's bajskorvar på piss, blod på sperma och spot i ansiktet. Jon 
Voss har besökt Galleri 3 där konstnärsparet Gilbert & George ställer 
ut. Dessutom kan du läsa om R oss Bleckner som ställer på Galleri Lar
sen, också i Stockholm. 

MOBIL 
14 GBG, 16 SKANE, 18 STHLM 
QX har varit på galaparty i Göteborg. När Nemo slog upp dörrarna var 
det fullt hus och fullt ös. Cunigunda uppträdde, Pamela spelade, ölet 
och vinet flödade och i restaurangen huserade Patrik Flodin. I Malmö 
är det snart dags för den årliga Regnbågsfestivalen i oktober och i Stock
holm har vi följt med poptjejerna Popsie en kväll på Bangcock, dessutom 
tipsar vi om 5 saker du inte bör missa på Stockholms-scenenjust nu, 
Cafe Dick Farmer byter ägare, Paul Oskar har varit i stan. Och dessut
om bjuder vi på en färsk klubbguide från Oslo. 

PUSS 
21 RADANNONSER 
Möten, pussar, förälskelse, föräldrarskap, bostad, arbete, vänner, vänni
nor och kärlek bland radannonserna. 

Erika Ekelund från Designskolan i Göteborg blev vinnaren i The Smirnoff International Fashion Awards 1997. 
Tio finalister bedömdes av en jury bestående av Lars Wallin, M icke Bengtsson, Moa Ll Lemhagen och chefre
daktören Susanna Strömqvist (Habit) och modechefen Eva Spegel (EIIe). Den 24 november deltar Erika Eke-

lund med trettio andra vinnare i nationella europeiska modetävlingar. Vi önskar lycka till! 

Ur svenska hjärtan? 
V

arför frågan om tvångsste
riliseringar just denna 
gång fick ett sådant stort 

genomslag i internationell såväl 
som svensk media är svårt att för
klara. En intressant notering är 
att det inte räcker med att berätta 
och informera - informationen 
måste komma i rätt tid och från 
rätt källa för att få ett genomslag. 
Ännu har inte information om de 
svenska interneringslägren under 
andra världskriget haft samma 
genomslagskraft. 

Debatten om tvångssterilise
ring har till stor del handlat om de 
rasbiologiska inslagen. Sveriges 
skamliga historia som hemvist för 
det första rasbiologiska institutet 
har uppmärksa=ats. Det är på 
tiden . 

Debatten har också satt fing
ret på Folkhemmets nitiska behov 
av att skapa en värld där enbart 
hela och rena, lyckliga och harmo
niska medborgare bor. 

Detta vårt Folkhem - byggt av 
såväl höger som vänster - bär med 
sig traditioner som har mycket ge
mensamt med den fascistiska 

drö=en om det enhetliga, det 
korporativistiska. Att tala om fas
cism samtidigt som Folkhe=et 
innebär naturligtvis inte att den 
skandinaviska modellen kan lik
ställas med 40-talets Tyskland el
ler Italien. Men det är av vikt att 
se likheter och lära av historien. 
Tvångssteriliseringen, det rasbio
logiska institutet, behandlingen 
av den samiska och tornedalsfin
ska befolkningen är bara några 
exempel ur historien som gör att 
vi bör dra lärdomar och se mön
ster. 

I vår tid handlar det om att 
samhället måste lära sig att re
spektera individen och hennes 
önskningar, vare sig de samstäm
mer med samhällsmoral eller ej. 
Varken kyrkan, vetenskapen eller 
ideologier kan gå före individens 
rätt att leva sitt liv, efter sina 
önskningar och tillfalliga eller 
livslånga behov. De slags moral
lagstiftningar homosexuella ut
satts och utsätts för bärs upp av 
sa=a tradition om tvångssterili
seringar: önskan om att hålla 
sta=enren. 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

Så uppretad man kan bli i 
samband med debatten kring 
tvångssteriliseringar, lika glad 
blir man när man ser att socialde
mokraterna gör helt om i frågan 
om homosexuella och barn. Från 
en kongress till en annan har par
tiet helt bytt fot, och i spetsen för 
detta står Mona Sahlin. Redan 
idag bör det finnas en riksdagsma
joritet för att ge oss samma möjlig
heter som heterosexuella. Vi får se 
hur det ser ut efter nästa års val. 

I och med detta nummer fYller 
QX 2 år. Tack alla läsare, medar
betare och annonsörer som gör det 
möjligt för oss att hålla er infor
merade om vad som sker i gay-

Telefon: 08- 7203001, 070- 7658124, Fax 08-7203870 web-sida: http://www.qx.se 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, <jon.voss@qx.se> Redaktör: Anders 
Öhrman, <anders.ohrman@qx.se> Ekonomi: Roger Wilson, <roger.wilson@qx.se>. Red. 

Assistent: David Thörn, <david.thorn@qx.se> Annonser: Eva Bergström 08 -720 40 01 <annonser@qx.se>. 
Distribution: Stockholm: Stockholms Cykelbud Skåne/Köpenhamn: Budcyklarna/Det Gr0nne bud. Gö
teborg: Adena Pickos. Prenumeration kostar 240 kronor för 12 nummer inom Sverige. Prenumeration Nor
den: 295:- (ekonomipost), Europa 350:- (ekonomipost), Utom Europa 395:- (ekonomipost), 595:- (flygpost). Tid
ningen sänds i brunt kuvert. GLÖM EJ MEDDELA ÄNDRAD ADRESS. Vi reserverar oss för eventuella än
dringar i kalendarier. Qx ges ut av Polcop Ab, org.nr: 556525- 6897. Postgironu=er: 15 24 17-2, Bankgiro: 
5977-4950. Tryck: Norrtelje Tidning. Upplaga: 25 000. ISSN- nummer: 1401- 1794. För insänt, ej beställt, 
redaktionellt material ansvaras ej . Citera oss gärna, men glöm inte att ange källan. 
OMSLAGSFOTON: BMG, Virgin, Sony Mu·sic, Pressens Bild, Columbia, Mega Records/C. Ström
holm, Dansens Husfl'. Giden. 
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B i1 :1 j i~ ;IS-JA TILL ADOPTION 
O m några år kan homosexu

ella adoptera barn. Det 
smått sensationella beslu

tet fattades på socialdemokratiska 
partikongressen. Den positiva 
skrivningen omfattar även lesbis
kas rätt till insemination på sam
ma villkor som heterosexuella, vil
ket inte kommit fram i tidigare 
rapportering. 

En glad homo-forkämpe är 
Mona Sahlin. 

- Ja, jag blev mycket glad, sä
ger hon till QX. Och forvånad. Det 
har verkligen hänt något med vär
deringarna inom partiet. Det här 
är annars frågor som väcker star
ka känslor, men under kongressen 
hade vi bra diskussioner och ap
plåderna var många. Det har skett 
en positiv attitydforändring inom 
arbetarrörelsen. 

- Du har j obbat rör att ro i 
hamn det här beslutet . Men 
när jag intervjuade dig för Re
porter för några år sedan var 
du skeptisk till att hornon 
skulle få adoptera- Varrör har 
du ändrat dig? 

-Jag har påverkats av de ho
mosexuella par med barn som jag 
träffat och jag menar att politiker 
inte kan spela gud fader och avgö
ra vem som ska få och inte få 
adoptera. Jag anser fortfarande 
att barn inte är en "rättighet", va
re sig for hetero- eller homosexuel
la. Men när man ska bedöma vem 
som kan erbjuda barnet en bra 
miljetoch kärleksfull uppfostran 
så är den sexuella läggningen 
oviktig. Dessutom finns redan 
barn med homosexuella foräldrar 
och att mot bakgrund av detta sä
ga nej till adoption skulle bli det 

samma som att säga att dessa for
äldrar är dåliga foräldrar. 

- Vad tror du att Andreas 
Carlgrens öppenhet har haft 
ror betydelse? 

-Det låter kanske fjantigt, 
menjag tror att hela frågeställ
ningen fick ett ansikte tack vare 
Andreas. De som har mött honom 
tillsammans med barnen kan inte 
reflexmässigt häva ur sig grodor. 
Jag tror att alla homosexuella som 
kommer ut har betydelse for an
dra människor och attitydforän
dringar. 

Efter kongressens beslut kom
mer nu en utredning att tillsättas 
kring närståendeadoption, lesbisk 
insemination och homosexuellas 
rätt till adoption. Sedan går frå
gan ut på remiss for att så en lag 
ska kunna skrivas. En sådan pro
cess tar tid. 

- När t r or du att vi får se 
den första adoptionen i Sveri
ge? 

- Kongressens beslut ska ses 
som en delseger. steget till att det 
här blir en realitet tar lång tid. 
Under tiden måste man fortsätta 
att argumentera och övertyga. Det 
gäller att hålla diskussionen le
vande. Om tre år hoppas jag- och 
tror- att vi kan få en forsta familj 
prövad. 

- Hur tänker du jobba vida
re m ed homofrågor? 

- Jag vill arbeta for att överty
ga om att diskrimineringslagen 
även bör omfatta homosexuella. 
Den frågan fick vi inte igenom på 
kongressen. Det var lite forvånan
de att den satt hårdare än adop-
tion. - Mian Lodalen 

l~ i'~: l j l~ :J RFSL VÄLKOMNAR LAGÄNDRINGAR 

R fsl välkomnar beslutet på 
den socialdemokratiska 
partikongressen att ge stöd 

till möjligheten for homosexuella 
att adoptera barn. 

- Det är mycket glädjande att 
så många partier nu ställer upp 
på tanken att alla barn ska ha 
samma rättsliga skydd, oavsett 
foräldrarnas sexuella läggning. 

Så kommenterar RFSL:s for
hundsordftirande Håkan Anders
son i ett pressmeddelande den so
cialdemokratiska partikongres
sens beslut att begära en utred-

4 e QX OKTOBER 1997 

ning om adoption, vårdnad och 
formyndarskap. 

Utgångspunkten for utred
ningen anser RFSL ska vara att 
forälderns sexuella läggning inte i 
sig bör vara avgörande vid en 
prövning. Centern, folkpartiet, 
vänsterpartiet och miljöpartiet 
har redan tidigare ställt sig bak
om liknande krav. 

- Lagändringarna måste ge
nomforas snabbt, säger Håkan An
dersson. Det handlar inte bara om 
foräldrarnas rättigheter, utan 
främst om barnens trygghet. IJX 

ifl ROBYN VÄLJER 

E 
fter att ha nått åttondeplat
sen på den amerikanska 
topplistan och forsta plat

sen i Canada med singeln "Do 
You Know (what i t takes)" ska nu 
Robyn släppa en ny singel. Upp
foljaren blir "Show Me Love" som 
även finns med på Ro byns ameri
kanska version av albumet 
"Robyn Is Here". 

Robyn har sålt drygt en halv 
miljon singlar i USA och har 
bland annat uppträtt på den 
största talkshowen i USA "The 
Tonight Show" med J a y Len o. 

Torsdag den 23 oktober kl 
14.00 är Robyn värd for MTVs 
"Star Trax" där Ro byn spelar och 
pratar lite om sina absoluta favo
ritvideos. -Anders Öhrman 

DIANA 

1 :~ krmwr m·h ;)0 f'ir~· p!t rarjt• ka!'-St•H ~;;\r 
om:kur!H1 1 iii " 'Tiu~ l) iana. )Jrifu-t'.'""' n( 

\\'u le~, .,J(~mo.-inl Ftuur·. 
r}![!! !f! (@ .. ;;ii;J): 

~~11]~1) DIANAVIDEO 

P å sidan 9 i detta nummer av 
QX kan du läsa varför Diana 
blivit en gayikon. Mer om 

henne finns på nys läppta videon 
från ldependent: Diana - Folkets 
prinsessa . Köper du videon så går 
dessutom 13.50 till "The Diana , 
Princess of Wales, Memoria l Fund" 
som i s in tur ger pengar till de vä l
görenhete r prinsessan var engage
rad i, bland annat kampen mot 
a ids. 1JX 

l~i~:lj l ~il RAZZIOR 

D en spanska filmaren Pedro 
Almodovar och Jean Paul 
Gaultier var bland de flera 

hundra personer som häktades 
vid en r azzia på Havannas största 
gaydiscotek, El Periquiton enligt 
rapporter från Cuban Indepen
dent Press Agency. Enligt myndig
heterna genomfordes razzian då 
prostitution forekom och minderå
riga fanns på klubben. 

Enligt aids- och gayaktivister 
i Miami var razzian en av flera 
mot gayklubbarna i Havanna. 

-Homosexuella och transves
titer häktas regelbundet och döms 
till 500 pesos i böter for forargelse
väckande beteende, rapporterar 
tidningen El Nuevo Herald som 
dessutom berättar att landets en
da gayorganisation tvingas lägga 
ner. - Rex Wockner 

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

Boy tondon hittar du i 
de hippaste butikerna 
i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 

IMI]l]J BOY LONDON l SVERIGE 

B oy George, Elton John, Pet Shop Boys och Madon· 

na är några av de världsartister som burit märket 

"Boy London". Och från och med i år finns nu märket 

även i Sverige. Klockor och accessoarer finns redan i 

ett &o-tal butiker i Sverige, medan de underbart påhitti

ga kläderna får vänta ett tag på att lanseras. 

Boy Londons lite ruffa och tuffa punk~stil har hittat sin 

nisch, och är idag lika hippt på gatan, på catwalken som 

i modetidningarnas modereportage. 

~ MORGONTRÖTT 
BJÖRKMAN 

V ärldens stora musikaler 
kan man tydligen aldrig få 
nog av. 32 år efter den sven

ska urpremiären sätter nu Ri
chard Herrey upp "West Side 
Story" på samma scen: Oscars
Teat ern i Stockholm, premiär 26 
september. Rollistan är stjärn
späckad med bl.a.Karl Dyall (for
stås) som Bernardo och Maria 
Rydberg spelandes just Maria. 
En mycket intressant teaterdebut 
gör ex-örebroaren Martin Sten
marck i rollen som Tony. Säker, 
stark utstrålning och en ljuvlig 
röst som får en att smälta. Många 
manliga hjärtan kommer att brin
na i höstmörkret vid åsynen av 
denna blivande stjärna. 

Christer Björkman ska spe
la Gladband, en roll som rubrice
ras som "vuxen" i listan. 

- Är det första gången du 
är med i en musikal? 

-Ja, det har aldrig hänt forut . 
Ironiskt nog ska jag varken sjunga 

eller dansa i denna uppsättning, 
utan jag har en talroll. Mina skå
despelartalanger ska fram. 

- Hur kom du in på denna 
nya gren? 

- Richard har alltid pikat mig 
for min morgon trötthet, och infor 
rollbesättningen forklarade han 
att det fanns en perfekt karaktär 
for mig i musikalen. Mitt nyss
uppstigen-utseende var som 
klippt och skuren for rollen. Jag 
tänker gå direkt från sängen och 
ut på scenen. 

- Under Sandrews press
visning la jag märke till 
många kända och okända för
mågor. Är det någon speciell 
du tycker utmärker sig? 

- Hela gänget är faktiskt väl
digt bra på att dansa och sjunga. 
Petra Nielsen är fantastisk i sin 
roll som Anita. Hennes scennär
varo är väldigt stark. Vilken pro
fessionell bredd denna kvinna har, 
alltifrån polisskådespelare till mo
dern dansare. Jag vill också näm
na Per-Magnu s Andersson, en 
duktig dansare från After-Dark 
gänget som nu gör bra ifrån sig 
här. 

- Hur går det med din egen 
sångkarriär, någon ny skiva 
på gång? 

- Det finns inte någon tid över 
till det. Hela sommaren har jag 
varit ute på turne, och nu hinner 
jag inte med något annat än att 
spela i West Side Story. Vi kör två 
säsonger fram till april nästa år. 
Jag har en tendens att i min räd
sla att inte ha något framtidajobb 
åta mig for mycket arbete. Resul
tatet blir istället att jag aldrig får 
någon semester. I januari mellan 
säsongerna på Oscars skajag där
emot resa någonstans. 

David Thörn 
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Lars Wallin visade transparent för 
kvinnor på Modemässan (ovan) 
och Christina Ottosson visar att 
hon förstår vad pojkarna bör expo
nera till våren! 

l 

1~1[1]1]~ VAR MED ATTITYD 
H ar du "attityd" så räcker det 

en bra bit. Då kan du ha vil
ka kläder som helst. Har du 

problem med attityden finns det ju 
alltid hippa märkeskläder att kö
pa. Här får du några modetips in
för nästa vår och sommar. 

Visningarna på modemässan i 
Älvsjö (som fyllde 20 år!) och 
Stockholms Modecenter i början 
av september gav som vanligt ing
en entydig bild av trendläget. Å 
ena sidan visades mycket BO-tals
inspirerade kläder i pastell, å an
dra sidan en hel del stickat och 
jersey a la 60-tal. 

Den mest genomgående tren
den gällde skodonen. Birkan
stock-modet håller i sig en säsong 
till. Precis som det för ett par år 
sedan blev inne med gympaskor 
till kostym, går det nu lika bra 
med sandaler. Eller varför inte 
tofflor? Jordnära och bekvämt ska 
det vara för fötterna. 

Men om du är tjej, eller kan
ske man, och vill känna dig "gala" 
så går det lika bra med höga sti
lettklackar. Med stort "S" alltså. 
Du har vintern på dig att öva i 
vardagsrummet ( men akta par
ketten!). 

Jord och naturharmoni går 
igen även i färgerna som ofta är i 
olika bruna eller gröna nyanser. 
Mjuka pasteller är tillbaka, och 
blått i alla möjliga toner finns 
kvar. Tänk "medelhav" så ser du 
säkert en påträngande fargskala 
med inslag av turkos och indigo 
för din inre syn. 

Märkeshysterin kommer till 
synes att nå nya oanade höjder 

nästa år. Ralph Lauren, Gucci 
och Prada är några av namnen 
som gäller internationellt. Calvin 
Klein lanserar ännu en ny par
fym, "Contradiction", denna gång 
bara för kvinnor. Men varför inte 
satsa på några av de svenska mär
kena istället: Bric-a-brac, Fat 
City, Dlega1/Ellegal, Liquid och 
Buer&Levy är några av många 
intressanta namn. 

Transparent - det vill säga ge
nomskinligt - blir ännu mer inne 
till våren än det redan är. Man 
kan då välja om man vill exponera 
sin kropp fullständigt genom de 
slinkiga tygerna, eller ha lager på 
lager - ännu en stor trend. Visst 
går det bra att ha på sig både 
klänning, blus, långskjorta och 
byxor samtidigt. 

Asien är också inne - speciellt 
för kvinnor. Sarongerna kan ni 
alltså vänta med att skänka till 
UFF, och komplettera gärna med 
kinakragar och små fransiga 
handväskor. Några kodord: zen, 
bambu, guld, yoga. 

Medan kvinnorna gärna får 
vara lite blommiga nästa so=ar 
gäller det motsatta för männen (i 
alla fall för dem som inte väljer sa
rong). Mörka, uppkavlade blåje
ans, tuffa militärinspirerade byxor 
med benfickor, glansiga skjortor, 
kanske med axelklaffar - fast 
helst bara vältränade överkrop
par. Vissa saker blir visst aldrig 
omoderna ... 

Slutligen- skaffa dig attityd 
inför nästa sasong! 

PärJonasson 

00 BADLOOK l 
KLASSISK STIL 

P anos Emporio visade vårens 
och sommarens badkläder i 
sina visningslokaler i Möln

dal till toner av Dr Alban och flanke
rade av två nakenmodeller. Bland 

förskräckliga transparenta baddräk
ter för damer lös de klassiska model

lerna upp visningen. Snygga marinblå 
färger i kombination med benvitt för tan-

karna till "Döden i Venedig". 
Försöken att göra badkläderna sexiga genom höga skärningar känns 

allt mer osmakligt (vi har redan sett det) -det som fungerar är det rena 
och snyggt rejäla. Killarnas badbyxor i jeansmodell (se bilden) stack ut 
bland de mer ordinära. (JX 

biH]] RIKARD 

R
ikard Wolff är just nu ak
tuell på Vasan i komedin 
"Jag älskar dej, markatta". 

Han visar en helt ny sida av sin 
teatermångfald i rollen som den 
sofistikerade och svala engels
mannen Elyot i 20-talets Frankri
ke. 

-Vad fick dig att tacka ja 
till den här nya rollkaraktä
ren? 

-Dels lockelsen att pröva en 
ny genre, dels min passion för för
fattaren Noel Coward (1899-
1973). Jag har tidigare översatt 
och sjungit några av hans låtar i 
''l'm A Gigolo", samt läst Philipe 
Hoares biografi om Coward. Jag 
är fascinerad av hans mångsidiga, 
kreativa begåvning som bl. a. 
hjälpte honom att bli accepterad i 
det engelska samhället, trots sin 
öppna homosexualitet och att han 
skred över klassgränserna. Han 
var lite av den tidens Oscar Wil
de. 

- Hur har detta år varit för 
övrigt? 

- Mycketjobb och lite vila med 

först en ny platta och sen turne. 
So=arens spelningar har varit 
fantastiska med en härlig avslut
ning på Grönan med 11 000 i pu
bliken. Nu hoppas jag bara att 
resten av säsongen på Vasan ska 
gå bra, efter det skajag äntligen 
ha semester. 

- Har du fått några glopord 
för din homosexualitet ute i 
landsorten? 

- Inte fler än i Stockholm. Är 
man öppen som jag får man tyvärr 
alltid räkna med ett och annat 
anonymt och fegt hotbrev samt 
nervärderande kommentarer. Fast 
jag tar ditt inte så allvarligt. 

-Under SAP:s kongress 
och nu senast av justitieminis
tern har en del förslag lagts 
om bättre skydd och mer jäm
likhet för homosexuella. Var
för kommer alltjust nu? 

-Jag vet inte, men det är bara 
att applådera. Jag har ju tidigare 
jobbat med Mona Sahlin och vet 
att hon alltid tagit ett starkt parti 
för de homosexuella som faktiskt 
fortfarande är den mest utsatta 
gruppen i samhället. När nu hon 
är tillbaka är det bara naturligt 
att hon vill fortsätta på den vägen. 
Det är viktigt att makten klart 
markerar sitt avståndstagande 
från homofoba yttringar, sen lär 
det ju ta längre tid för samhällets 
värderingar och attityder att än-
dras. - David Thörn 

l~i'~: l* l ~iJ KONDOMER 

D en mexikanska katolska 
kyrkan driver en kampanj 
mot kondombruk som en re

aktion på myndigheternas säkrare 
sex-kampanjer. Ärkebiskopen vill 
att kondompaketen skall ha en 
varningstext: "Dessa produkter är 
farliga för hälsan" . - Rex Wockner 

EPILIGHT! 
Den nya metoden i Sverige, 

för blixtsnabb och 
effektiv hårborttagning 

som alla talar om. 
Effektiv i ansiktet, armhålor, 
~ikinilinjen, benen och på 
övriga delar av kroppen. 

Ring för mer information 
GENILAB MEDICAL 

COSMETIC LASER CENTER 
Strandvägen 13 
08-662 30 50 

"""' naurau. 
AHNBHA-PRODUKTER 

TM Cosmetics AB 
Strandvägen 17, 114 56 Stockholm 

Tel; 08--661 26 61, Fax. 08-667 7 2 

Det är vetenskapligt bevisat att alfalhydroxisyror från Murad minskar 
forekorosten av fina linjer och rynkor. 
Den lyxiga formulan innehåUer antiåldrande och intensivt 
mjukgörande ingredienser samt de verkningsfull:lste antioxidanterna. 

- Oavsett hudtyp och hudproblem syns dramatiska resultat inom några 
veckors användande. 
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Stiftelsen Noaks Ark-Röda Kor et utbildar: 

Hiv i perspektiv 
FöR DIG SOM HAR GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP OM HIV/AIDS. 

KURSEN GER ETI HISTORISKT PERSPEKTIV 

OCH BESKRIVER HUR ÖKAD KUNSKAP OM HIV/AIDS HAR 

ÄNDRAT SYNEN PÅ HIVINFEKTIONEN. 

KURSSTART ONSDAGEN DEN 19 NOVEMBER, 

ÖVRIGA DATUM 26/rr, 3/12 SAMT r o/12. Tm r8.oo-2r.oo 

FöR INFORMATION OCH ANMÄLAN RING 

UTBILDNINGSENBETEN o8-700462I. 

VARMT VÄLKOMNA! DROTTNINGGATAN 6r, STOCKHOLM. 

I O ÅR AV KUNSKAP OCH STÖD. 

STIFTELSEN NoAKs ARK - RöDA KoRsET HAR r ÅR 

1997 ARBETAT I TIO ÅR MED HIV OCH AIDS,- GENOM 

STÖD, UTBILDNING OCH INFORMATION. 

VI UPPMÄRKSAMMAR DETTA MELLAN DEN 13 OCH 19 

OKTOBER . 

•• 
Oppethus 

l STIFTELSENS HUS PÅ OROTININGGATAN 6r HAR VI 

ÖPPET HUS HELA VECKAN. MÅNDAG TILL FREDAG 09.00-

20.00. 

LöRDAG 12.oo-r8.oo. SöNDAG r2.oo- r6.oo. 

HÄMTA PROGRAM PÅ NoAKs ARK. VARMT VÄLKOMNA! 

Stiftelsen N oaks Ark Röda Korset. 

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 

landst 1ng Laka re psykolog kurator sJukskoterska sekreterare 
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bi ~1];j j FLAVIO CYKLAR l GG 
l 

oktober reser Aavio Silvia till Mexico för att i en 
månad träna cykel. Ett av hans mål med träning
en är Gay Games i Amsterdam 1998. 
- Jag tycker det är oerhört viktigt att gaykillar 

inom olika sporter börjar visa sig öppet, säger Aa
vio. Jag fick en förfrågan om att delta i Gay Games. 
Efter lite tjat och när jag upptäckte att jag fick stöd 
ställde jag upp. 

sedan 20 års ålder har han cyklat. Senaste klub
ben han tävlade för var Djurgården. Nu letar han ef
ter en ny klubb och det lutar åt Hässelby. 

Hans deltagande i, såväl som träningen inför Gay 
Games sponsras av fyra gayägda företag: KalsongHörnan, Noble Travel, Lä
derverkstan och Springhills Revision. 

-Vi gör det för att lyfta fram gaysporten, säger Kim Hellman på Kal
songHörnan. Och naturligtvis hoppas vi även på att få reklam själva. 

Enskilda kan även ge stöd till Aavios deltagande genom att hos spon
sorerna köpa de T-shirts eller handdukar som snart finns till försäljning. 

När för-registreringen till Gay Games avslutades den 31 juli var det 
7923 idrottare som anmält sitt deltagande. Den officiella registreringen på
går fram till den 1 januari och arrangörerna tror att totalt 15 000 aktiva 
kommer delta. 

Antalet svenska deltagare i Gay Games har tidigare år varit få, men när 
spelen nu ligger i Europa kommer förhoppningsvis fler att delta. QX kommer 
fram till spelen bevaka svenska deltagare. Är du på väg - hör av dig. IJX 

A
ndningspedagogen Marie 
Grusell har egna (sorgli
ga) erfarenheter av hur ho

mosexualitet glöms bort i hetero
sexuella sammanhang där man 
sysslar med personlig utveckling. 
För att göra något åt detta har 
hon nu dragit igång ett intrenatio-

nellt nätverk for homosexuella 
som arbetar inom området: "New 
Gay W ave". Nätverket skall inspi
rera till och samla kunskap om 
work-shops for homosexuella. 
Just nu arbetar Marie Gruseli till
sammans med David Parker, 
sprudlande queer-entusiast och 
andningspedagog verksam i Lon
don, for att under Europride 1998 
i Stockholm arrangera en forsta 
intemationell konferens. 

Tillsammans med Johan 
Ekenberg leder Marie en work
shop den 6 oktober på Huset, Sve
avägen 57. Syftet är "att skapa en 
träningsplats där man får öva på 
att göra sådant man i vanliga fall 
inte vågar göra". 

Marie Gruseli vill komma i 
kontakt med homosexuella som 
arbetar med personlig utveckling i 
Sverige. Kontakta henne på tele
fon 08-335955. - Camilla Haglund 

V em som helst kan vara gay 
och lyckas. Det finns inga 
hinder, menar en av USAs 

mest framgångsrika simhoppare, 
David Pichler. 

- Se bara på alla oss olympier 
som är gay, fortsätter han. 

David Pichler är den som ska 
axla Greg Longanis mantel. Han 
kom sexa i Olympiaden i Atlanta 
och satsar på VM nästa år. 

I en intervju i amerikanska 
gaymagasinet Genre, där han in
tervjuas av Greg Louganis, berät
tar han bland annat att han inte 
tycker att simhopp är en speciellt 
feminin sport, men att de flesta 
som tillhör den absoluta eliten 
faktiskt är gay. Men han tror inte 
att det är fler procent gaykillar i 
simhopp än i några andra sporter. 

-Anders Öhrman 

[fl FLATA PI MTV 

E n bög i "The Real World 
New York", en flata i Los 
Angeles, en bög i San Fran

cisco och ytterligare en i Miami. 
Och så vår egen Magnus Ragn
vid som fick forsvara gayfårgerna 
i Stockholm. Och nu när MTV 
spelat in ytterligare en serie av 
succeserien "The Real World", 
denna gång i Boston, finns en fla
tamed. 

21-åriga Genesis är från den 
lilla hålan Gulfport i södra USA 
och är alltså en av de sju personer 
som filmats dygnet runt under 
fem månader i en· stor lägenhet i 
Boston. 

- Jagkom ut närjagvar 18 år, 
men att leva öppet i min hemstad 
är helt omöjligt. Man pratar inte 
om det, det finns inga gaymaga
sin, inga affärer och det finns en
dast en gaybar i hela "Mississippi 
Gulf Coast", berättar Genesis, 
som efter inspelningen av The Re
al World Boston nu tänker flytta 
till Los Angeles. 

-En helt ny värld har öppnat 
sig for mig, menar Genesis. 

-Anders Öhrman 

[[l]] GOETHEBRAK 

Karl Hugo Pruys släppte i 
september en biografi över 
Goethe där han påstår att 

den tyske poeten vara homosexu
ell. Detta har lett till en upprörd 
debatt i hemlandet. Flera av lan
dets museibokhandlare vägrar 
sälja boken. 

-Jag säger inte att Goethe var 
gay i modem mening, men att han 
drogs till män, säger forfattaren. 



ITIJ]]OSKULDER OCH 
TRANSVESTITER 

E 
n ung tjej, en bisexuell kille 
och en transvestit. Det är 
huvudpersonema i Per 

Hagmans nya roman "När oskul
der kysser" - ett triangeldrama 
med thrillerknorr på slutet. 

Det är tre år sedan Per Hag
mans förra roman "Volt" kom ut, 
ett ganska långt uppehåll kan 
man tycka. 

-Jag var dekadent på heltid i 
ett helt år och därefter förälskad 
på heltid i ett år, förklarar Per. 

Per Hagman har hunnit bli 29 
år, men debuterade med romanen 
"Cigarrett" när han var 22. I julas 
kom hans hittills enda diktsam
ling "Match" i en liten upplaga 
ämnad åt vänner och trogna beun
drare. "När oskulder kysser" är 
den första av Per Hagmans böcker 
som har ett uttalat homotema, för
ut har homosexuella bara dykt 
upp i biroller, som i "Pool" (1993). 

I början av "När oskulder kys
ser" möter Benjamin, 18 år, den 
blott 13-åriga Nelly. De attrahe
ras av varandra men skiljs åt, för 
att återförenas nästan tio år sena
re. Med i bilden finns då också en 
tredje person- transvestiten Lilla 
Boy, som tagit sitt namn efter fö
rebilden Boy George. 

- Jag identifierar mig med 
drag queens och transvestiters 
utanförskap och rörs av dem. De 
behandlas fortfarande illa- även 
av "seriösa" bögar som tycker att 
de förstör för homokampen med 
sin extrema fjollighet. 

Per Hagman själv gillar killar, 
men tilläger att "När oskulder 
kysser" på inget sätt är en komma 
ut-roman. 

-Jag har generellt en hetero
sexuell livsstil, även om jag redan 
som 15-åring fick spö för attjag 
var en fjolla, och fortfarande blir 
anklagad för att vara lika neuro
tisk och bitchig som en tonårstjej . 
Jag tittar ju framförallt på flickor, 
men dyker det upp en attraktiv 
man så kan det hända att jag blir 
förtjust i honom. -Pär Jonasson 

Il i'~: l~ j~ ;J ADOPTION 

H ögsta domstolen i Neder
ländema avslog den 5 /9 en 
ansökan från två lesbiska 

om att få adoptera varandras 
bam. De två har blivit gravida ge
nom artificiella insemination. 

-V åra barn är offren i denna 
fråga, uttalade de två kvinnoma 
efter domstolens beslut. I varda
gen är de bröder och systrar, men 
samhället ger dem inte de rättig
heter som följer med syskonskap. 

Rex Wockner 

b9: [l]~ DESIGNORGIE P l WB 
S

imon Davies och hans 
pojkvän Tomas Ceder
lund ville visa snygg eng

elsk design för svenskar. De bölja-
de som agenter åt engelska desig
ners och öppnade hösten 1995 sin 
egen butik på Odengatan i Stock
holm: London WS (uttalas west 
eight). Där säljer de möbler och in
redningsprylar signerade ett 70-
tal kända designers, bland annat 
Peter Harvey och Tom Dixon. 

Den som associerar möbler till 
IKEA skulle inte känna igen sig i 
Simons och Tomas butik. Ledordet 
är lyx och den vanligaste bland
ningen tycks vara guld och sam
met. Priset varierar mellan 95 och 
80 000 kronor. 

-I väldigt liten skala designar 
vi själva, säger Tomas. Men när vi 
gjorde inredningen på kafeet Fo
am påKarlavägen formgav vi ask
kopparna. 

London W8 är alltså inte bara 
en affår, utan sysslar allt mer med 
inredningsdesign åt kafeer, barer 
och kontor. I Stockholm har de för
utom Foam även inrett Zesty på 
Upplandsgatan. 

-Vi gör ingen grej av vår ho
mosexualitet, men döljer inte hel
ler att vi är bögar. Även om resul
tatet när vi inreder inte blir något 
gay pride-tempel, så går vi ändå 
ganska mycket längre än de flesta 

andra designers skulle göra, be
rättar Tomas. 
De är båda överens om att såväl 
konst som smak är mer vågad 
bland homosexuella. 

Kundema är runt 35 år och 
bor i Vasastan. Mest straighta 
par kommer till affären, men Si
mon uppskattar att ungefår var 
femte kund är gay. Efva och Eva 
handlar här, liskom många media
människor och producenter. 

Tomas och Simon ser gärna 
att de får fler gaykunder, men ock
så att homosexuella etbalerar sig 
och stödjer varandra inom olika 
branscher. 

-Vi borde spendera våra 
pengar på gayställen och inte hos 
de straighta som är otrevliga mot 
en alla dagar i veckan utom just 
den kväll som är gay, då de själva 
tjänar pengar på alla rika bögar, 
säger Simon som själv alltid åker 
med Rainbow Taxi när han är i 
London, där "rosa pengar" är ett 
begrepp. 

Deras dröm är att få inreda ett 
rent gayställe i Stockho1m, men 
som det ser ut idag är alla gay
klubbar inhysta i andra, mer eller 
mindre tillfalliga lokaler. 

-Vad har hänt med Huset 
förresten? frågar Simon och ser ut 
att bölja drömma ... 

Karl Andersson 

m!IEN KOKBOK FÖR ALLA 
D et började med Hannas Krog för sju år sedan, därefter har nya krogar 

stått som spön i backen: Spisen, Ocean, Tempel Bar och Pontonen 
som är den senaste i Hanna-imperiet. Nu kommer dessutom "Hannas 

& dom andra"- en kokbok för alla stamgäster som vill fixa Hanna-käk hem
ma i s itt eget kök. 

- Vi vill de la med oss av våra recept och inte vara så hemliga. Och folk 
måste ju ha något att ge bort i julklapp, säger ena halvan i koncernen, Lot
ta Andreass on. 

- Vad har den här kokboken som 
andra inte har? 

- Boken innehålle r 200 recept 
från alla våra krogar. Sanna, som har 
s krivit texten, tog recepten och gick 
hem och lagade och det funkade 
s kitbra. Många andra böcker är 
snygga att se i men inte alltid s å en
kla att använda. Det här är en kok
bok för folket . 
Någon räds la för att folk ska sluta 
gå på krogen nu när de kan tillaga 
samma rätter i sina egna grytor känner in
te Lotta Andreasson och hennes kompanjon Elisabeth Andreasson. 

- Hemma får de ju inte tillgång till vår trevliga personal och alla skojiga 
gäster, säger Lotta. 

- Ni har haft en enorm framgång i Stockholms krogliv. Att kalla det för 
succe är väl nästan ett understatement. Vad är hemligheten? 

- Det finns inga hemligheter. Folk känner att vi brinner för vårt jobb, har 
ett hjärta i det vi gör och att vi älskar gästerna. l oktober firar Hannas sju 
år. Det är ett bevis för att gästerna tycker likadant som vi. 

"Hanna & Dom andra" (Raben Prisma) är skriven av Sanna Töringe, 
Anette Åberg har tagit bilderna. - Mian Lodalen 

Let me go! r m not 
what you think l am ... 

Om Du använder engelska i ditt 
arbete. kontakta oss. Tala med 
Jonathan Gregory. iii~ . 
Möt oss på Nätet: 
http://www.advancedbiz.se 
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Selma Lagerlöf x3 149:
Märbacka. fåTSta dc:len av hennes 
memoarer. Köp hela serien ror 149:-

ROSA RUMMET huset, Sveavägen 57 T-bana Rådmansgatan 
1EL: 08-736 02 15, FAX: 08-30 47 30 E-MAIL: rosarummet@rfsl.se 
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lli'.:l~i~!l SlÄNGT 

7 00 parisare demonstrerade i 
Maraiskvarteren den 7/9 i 
protest mot att fem gayklub

bar stängts för att ha tillåtit drog
användning. 
Klubbarna har straffats genom att 
tvingas hålla stängt i sex måna
der. Gaygrupper anklagar polisen 
för att vara hårdare mot gayklub-
bar än straighta. - RW 

$artlib?!f.fJfilen 
SÄNNINGGÄRDENS 

FJÄLLHOTELL 
Tärnafjällen 

Klippen, 920 64 Hemavan 
Tel: 0954-330 38 
Fax: 0954-330 06 

DresJcc.de 

Rosenlundsg. 30A tel: 08/668 58 69 

lli~:l~i~!l ÄKTENSKAP 

N ya Zeelands Högsta dom
stol tar upp ett klagomål 
från två lesbiska par. Paren 

anser sig diskriminerade för att de 
inte tillåts gifta sig. Nya Zeeland 
har en antidiskrimineringslag och 
landets äktenskaps-lagstiftning 
säger inte att makarna måste va
ra av olika kön. Ändå avslogs de
ras ansökan i lägre instans. - RW 

LESBISK 
KÄRLEK 

-MED FÖRHINDER? 

Lesbiska över Fyrtio 
LÖFS medlemmar/ 
väninnor inbjuds till 

novelltävlan 
För info ring snarast 

08/663 37 03 

Hyr Vans för fjällresan 
konferensen, semestern etc. 
Vi har hyrbilar. Minibussar 
5-15 pers. Personbilar i alla 
storlekar samt 
specialbilar 

Homo 

( 
bi6uell 

Någon att prata 
J med som förstår. 

JOURHAVANDE VÄN 
alla dagar 20-23 

08-31 00 18 

rsTATIONEN PÄ INFOBAHN~ 
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INTERNET 
Den gayvänliga påfarten med modemnummer 

i Stockholm, Uppsala, Västerås, 
Örebro och Norrköping 

INTERNETABBONEMANG I l:A KLASS 

-t 

"' r-
Q 
~ 
C» • 
~ 
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Q 
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:Antikt 
GCl_mmal & llY.J.L .. 

KOP PARTNERSKAPSRINGARNA HOS OSS 
1 O% på partnerskapsringar till och med 31/12 -97 
Smycken för gala och vardag, bijouteri, silver, guld. 

Roliga prylar till hemmet. Glas, porslin, tavlor, möbler. 

Hantverkargaian 34 Öppet: Mäster Samuelsg. 11 
112 21 Stockholm Vardagar 11 -18 111 44 Stockholm 
el: 08- 653 56 12 Lördagar 11-14 Tel: 08- 678 35 30 
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P jäsen om barndomsvänner
na Birdy och Al efter Wil
liam Whartons roman 

återkommer medjämna mellan
rum, senast hos Riksteatern, nu 
på Kvartersteatern, Baltzarsg 
14 över 
parke
ringen, i 
Malmö. 
Bird y 
går in i 
sin inre 
fågel
värld, (ursprungligen en krigspsy
kos, dock inte i denna version) och 
Al ska med vänskapens kraft hjäl
pa honom ut. "Värme som berör" 
tyckte Kristianstads bladet, 
medan Kvällsposten såg "lätt
köpta effekter". För den som vill 
avgöra själv spelas Birdy med Jo
akim Narin, Johan Aksell och 
Kari Ramfors on-lö 19.30 till18 
okt. Regi: Per Thörnquist, text: 
Rickard Bergqvist. 

Dodo Parikas 

D!TIJ BOB OM BODY 

V
isst minns ni väl Bob Pa
ris? Bodybuildaren som 
blev Mr Universa och som 

gifte sig med den där andra snyg
ga bodybuildaren, Rod Jackson. 
Tillsammans skrev de en bok om 
sin kärlek "Straight from the he
art", de plåtades av Her b Ritts, 
och reste land och rike runt i USA 
och pratade i otaliga talkshows 
om deras liv tillsammans. För nå
got år sedan bröt de dock upp och 
en av USAs främsta förebilder för 
gifta gaykillar hade rasat. Och se
dan dess har det varit rätt tyst 
om grabbarna. Tills nu. Bob Paris 
har nämligen givit ut en bok om 
livet som bodybuildare. I "Gorilla 
Suit" (St Martins Förlag) berättar 
Bob bland annat om fördomarna 
om bodybuilders, om gaylivet, om 
hur han använt anabola steroider 
och om uppbrottet med Rod. 

Idag lever 38-åriga Bob till
sammans med en ny man och han 
funderar på att börja tävla igen. 
Och han är faktiskt snyggare än 
någonsin tidigare. Köp augusti
numret av Genre och se själv! 

-Anders Öhrman 

lli',:l~i~:J BUDAPEST 

Kring 400 personer deltog 
den 6 september i den första 
Gay Pride-paraden i Buda

pest. Paraden gick genom stadens 
centrala delar och avslutades med 
att en av landets öppna gay kändi
sar: radioprataren Balazs Palfi 
uppmanade landets homosexuella 
att komma ut. Paraden arrangera
des av Lambda Budapest. - RW 

Leif Lövgren 
Niklas Olaison 

30/8 - 97 

l:(lliHil FÖDDA DEN TRETTONDE JUNI 

V i är är båda födda den 13 
juni 1935, inleder Jeanne
Claude. 

Det var kanske ett tecken från 
himlen att Christo från Bulgari
en skulle möta fransyskan Jean
ne-Claude i Paris 1958. De bor se
dan 1964 i New York. 

Deras symbiosartade konst
närskap är unikt i konstvärlden. 

-Det finns tre saker vi inte 
gör tillsammans; vi åker aldrig i 
samma flygplan, Christo tecknar 
och signerar alla skisser och h~ 
har aldrig mött revisorn, säger Je
anne-Claude. 

Det finns en stor fascination 
för Christos och Jeanne-Claudes 
gigantiska projekt och deras al
drig sinande energi. På vernissa
gedagen ringlade kön utanför 
Skissernas Museum i Lund, där 
originalverk för deras kommande 
projekt "The Gates" (Central 
Park) och "Over the River" (Colo
rado), som är tänkta att genomfö
ras år 2001. 

På utställningen visas även 
färgbilder av tidigare projekt, t ex 
"Wrapped Reichtag" från 1995-
24 år efter iden uppkom. Riks
dagshuset i Berlin sveptes in i 
skimrande silverbelagd textil, 
hopsnurrad med tjockt blått rep, 

och verket blev en publiksucce. 
Dessa storskaliga projekt är 

mycket kostsamma och kräver 
ibland hundratals inhyrda arbeta-
re. 

-Vi tar inte emot bidrag, sti
pendier eller deltar i något kom
mersiellt. Konstverken finansierar 
vi genom att sälja de förberedande 
skisserna (teckningar, litografier, 
collage mm) för det slutgiltiga ver
ket, säger Jeanne-Claude. 

Projekten har en förberedel
setid på flera år, som upptas av att 
t ex vandra i milsvida landområ
den för att finna "rätt" flod och in
te minst förhandlingar med både 
myndigheter och befolkningen i 
området där verket ska uppföras, 

-När vi arbetade med det två
delade verket med gula (Californi
en) och blå parasoller (Japan) be
sökte vi 459 risbönder i Japan. Vi 
drack 6 000 koppar grönt te varde
ra, berättar Jeanne-Claude. 

Christo och Jeanne-Claude 
förknippas med inpackningar av 
byggnader och monument, men de 
främsta kännetecknen för deras 
verk är estetik och flyktighet (det 
slutgiltiga verket finns oftast bara 
till under en tvåveckorsperiod). 

Christos och Jeanne-Claudes 
konst är ett med deras liv. 

IDll~~l:f!U MALMSJÖ, SJÖHOLM- OCH THAM 

H Höstens stora begivenhet 
på Malmö Musikteater är 
musikalen "Spelman på ta

ket". 
När Jan Malmsjö med aning

en trött bravur spelar judefar
brom Tevje och Helen Sjöholm 
från "Kristina i Duvemåla" med 
klingande gott humör gör Hodel, 
en av hans döttrar, ja då var samt
liga biljetter bo
kade redan före 
premiär. Det är 
bara att chansa 
på återbud eller 
ta en teaterresa 
till Malmö. Pre
cis som när 
Malmsjö gjorde 
Zaza i "La Cage 
aux Folles" på 
80-talet. 

den höga countertenorstämma 
han också klarar av. Tham gör en 
stilig ryss, tillika kristen friare till 
Rodel. Det väcker ont blod, precis 
som en del kontakter över reli
gionsgränser kan göra idag. Eller 
varför inte som ett homoäkten
skap? 

Hugo Tham svarar att han 
kan tänka sig att vid sekelskiftet 

så sågs det här gif
termålet som lika 
otänkbart som ett 
äktenskap mellan 
två män skulle ses 
i Iran eller Irak av 
idag. Fjedka, den 
roll Hugo Tham 
gör, är också en 
person som vill 
bryta sig ur, säger 
han till QX. 

I en annan -Han är lite revo-
av rollerna i lutionär. I smyg! 
denna föreställ- Fjedka (Hugo Tham) och Chava Parallellt med 
ning om ryssar (Frida Bergh) i Spelman på taket. Spelman på Taket 
och judar under tsratida pogromer regisserar Hugo Tham också barn-
i den Wla byn Anatevka återfinns teater vi Teater Sagohuset i Lund 
dansaren och sångaren Hugo efter Elsa Beskow. 
Tham. Fast i denna musikal är 
hans röstläge betydligt djupare än Dodo Parikas 



Var Diana en gayikon? 
V 

ad är det med bögar och 
unga vackra kvinnor som 
dör en för tidig död? Helt 

plötsligt har Diana seglat upp på 
toppen av listan över favorit ho
moikoner. Varför? Ja, inte var det 
för nånting hon gjorde under tiden 
hon levde i alla fall. Visst var hon 
först i brittiska kungahuset att 
krama en aids-sjuk, men vi kräver 
väl ändå lite mer av våra ikoner 
än så. Tänk vad många 
Madonna-skivor, Bette Davis
filmer, och Barbara Streisand
konserter vi skulle kunna ha slup
pit om det hade räckt med en 
kram för att alla bögar ska älska 
någon! 

Så varför blir det då en sådan 
hysteri kring Dianas död bland bö
gar? Även om hon inte kvalificerar 
sig som homoikon på grund av nå
got hon gjorde under sin livstid så 
förtjänar hon trots allt lite upp
märksamhet för det hon var. Vi bö
gar är på gränsen till besatthet in
tresserade av "p o or little rich girl"
historier. Varför kan man undra 
över,jag tror att det handlar om 
självprojicering, vi kan "förstå hur 
det känns" helt enkelt. Den fula 

z 
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< 
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ankungens hämnd på sin omvärld. 
Och i den skolan får Diana högsta 
betyg. Självmordsförsök, annorexi, 
hatad av svärmor, ratad och be
dragen av sin man, tonvis med 
kläder och smycken men ändå 
olycklig, och förföljd av fotografer 
vi tycker oss se likheter med våra 
egna liv. Empati, självömkan och 
storhetsvansinne är ju tre andra 
karaktärsdrag som vi bögar sägs 
vara extra bra på. 

Trots denna fantastiskaAsk
unge-saga som gick snett, hade in
te Diana under sin livstid en högre 
status bland bögarna. En av an
ledningama till att hon inte hade 
rollen som kunglig homoikon in
nan hon dog var att i den alltmer 
så p liknande kitschiga kungafa
miljen Windsor, så fanns det an
dra som var mer självklara för den 
rollen. Självklarast är helt klart 
Drottningmodern. Säg den bög 
som inte skulle vilja ha denna 97-
åriga kvinna som sin egen farmor. 
Och tycket verkar vara ömsesi
digt. Drottningmodem är känd för 
två saker: att hon är mycket för
tjust i Gin & Tonic (alla brittiska 
fjollors favoritdrink) och att hon 

föredrar att omge sig av homo
sexuell personal. 

Men allting ändrade sig 
den där lördagsnatten. Visst 
hade Diana hamnat mer i fo
kus efter att Drottning Eli
zabeth stramat åt tyglarna 
för övriga familjemedlem
mar och allt fokus låg på 
henne, Charles och Camil
la. Och bildema från Ver
saces begravning där Dia
na tröstar Elton John 
gick väl också rätt in i 
hjärtat på en och annan 
fjolla ("Aaahhh, det där 
kunde ha varit jag!"). 
Men det som grundmu
rade Dianas plats som 

homoikon var Det Tragiska Slutet. 
Vi bögar har som bekant en 

extra känsla för snygga entreer 
och dramatiska avsked och säga 
vad man vill om avsked, men att 
köra in i en cementvägg i 190 
km/h på en hårt trafikerad gata i 
centrala Paris, tillsammans med 
den man som för första gången 
gjort en lycklig, körd av en galen 
och full chaufför som försöker 
ko=a undan ett gäng fotografer 
på motorcyklar - det är att få ett 
dramatiskt slut. Och vips hamna
de Diana där uppe bland våra an
dra favoriter Grace Kelly, James 
Dean och Marilyn. Diana var in
te en homoikon innan olyckan -
även om hon kanske borde varit 
det - men blev det i samma stund 
somhon dog. 

Markus Sterky 

ANDRA 
KUNGLIGHETER SOM 
OCKSÅ HAR STORA 

SUPPORTERSKAROR 
BLAND BÖGAR ÄR: 

FERGIE 
Förskjuten, ful och 
intresse för udda sex 
(tåsugning). 

MARGARET 
Alkad kedjerökare (famil
jens verkliga Sue Ellen). 

PRINCESS MICHAEL OF 
KENT 
Mest iör hennes underbart 
transklingande titel, men 
också f'ör att hon är en 
mycket vacker äldre dam. 

ANNE 
Både förtjust i hästar ocb 
ser ut som en häst själv. 

Annons sponsrad av QX 

''DET HAR 
•• 

VALINTE 
FOLI< MED 

•• 

ATT GORA 
VADJAG 

•• •• 

GOR I SANG-
KAMMAREN'' 

Har vi hört det förut? 

Nio dagar med vår historia, vår kultur 
och vår stolthet över hela Stockholm. 

I sängkammaren också. Sov goti. 

STOCKHOLM 

EuroPride 98 

Box 3444. 10369 Stockholm. Sverige 

Tel 08-335955. Fax 08-304730 

europride98@bahnhof.se 

www.eu ropride98 .se 

l SAMARBETE MED , ' 
tockho 
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r!U:IIJ81 TUNG-GUNG 
IJX 7,:Z~ 

DeDe "l Do" (Sony) 
Här hemma har båda DeDe's 
singlar klättrat högt på listorna. 
Men faktum är att samtliga andra 
spår på plattan är bra mycket 
bättre än singlarna. DeDe släpper 
loss och bjuder på den ena soul
pärlan efter den andra och det är 
svårt, om inte omöjligt, att inte 
ryckas med i refränger och verser. 
Att DeDe fick hela illlevi att 
gunga loss när hon var förband till 
Michael Jackson i somras är in
te svårt att förstå. Och 100 000 ja
paner, som redan köpt albumet, 
kan ju inte ha fel. Eller? 

r!U:IIJ~I TRÖTTSAMT 
IJX 4SS~ 

Mariah Carey "Butterfly" 
(Son y) 
Slätstrukna fiss eller någon annan 
hög ton för femtioelfte gången i 
någon pompös, storslagen ballad 
gör att Mariah står mig upp i hal
sen. Efter att ha sparkat ut man 
och manager hade jag hoppats att 
Mariah skulle vara lite tuffare. 
Men tyvärr innehåller skivan 
nästan enbart ballader. Visserli
gen vackert, välproducerat och 
snyggt arrangerat, men gud så 
trist. Jag blir yr i huvudet av Ma
riah som wailar hysteriskt i varje 
låt. Hans Thorsen 

Dannii Minogue "Girl" 
(Warner) 
Medan storasyster Kylie har lagt 
discokarriären på hyllan och äg
nar sig åt rasslig gitarrpop fort
sätter lillasyster Dannii i K y lies 
gamla anda. "Girl" 
är sockersöt och lätt
smält. Och singeln 
"All I Wanna Do" är 
ju en riktig maräng-

S om ni ser har 
Qxfått en 
egen danslis

ta, The Gay Top Ten 
Chart. Listan är en 
sammanställning av 
vad Sveriges gay
scen dansar till just 
nu. Hjälp har jag 
fått av Sveriges 
främsta "Gay"- djs som spelar runt 
om på storstädernas homogolv. 
Varför gör man en danslista? Jo, 
har du försökt att få kontakt med 
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Recensioner av 
Anders Öhrman 
där inget annat 
anges. 

Dannii Mlnogue 

bi Il [B U VAGGVISA 
IJX 44~ 
Efva Attling "Du" (Mega 
Records) 
Privat verkar Efva Attling vara 
en person som hörs. Ni vet en så
dan där som pratar med alla på 
ett party och som skrattar högst 
och stannar längst. Men när Efva 
får en mikrofon i handen blir hon 
tystlåten och eftertänksam. På 
nya singeln "Du" visksjunger hon 
en liten vaggvise-liknande sak 
som man lätt nynnar med i och 
som kanske skulle vara lite små
trevlig att spela vid lägerelden en 
sensommar kväll, men någon hit 
är det inte. Men det tror jag inte 
Efva hade räknat med heller. 
Albumet kommer i oktober. 

bomb till discorökare. Nyblonde
rad och sexigare än någonsin tar 
nu Dannii upp kampen med syr
ran om att bli popprinsessa. 

Hans Thorsen 

r!U:!IJDI RIKTIGT BRA 
IJX so~ 
Alphaville "Salvation" 
(Warner) 
Kan ni tänka er, de gamla "gub
barna" i Alphaville är tillbaka. 
Och visst börjar vi bli bortskämda 
med gamla grupper som tröttnat 
på att inte vara popstjärnor längre 
och istället samlar ihop det gamla 
gänget och gör comeback. Oftast 
går det kanske inte så bra, men 
när Alphaville nu släpper "Salva
tian" är det ett album som verkli
gen är värt att kolla upp. Under
bart synthiga poplåtar .. Allt känns 

igen- rösten, in
strumenten, 
känslan och at
tityden. Och det 
är riktigt bra! 

en dj som står i 
sitt bås och mix
ar? Det är omöj
ligt. Och att gå 
fram och fråga 
vad låten heter 
verkar ju bara 
oallmänbildat. 
N u finns lös
ningen på pro

blemet! Slå upp musiksidan i QX 
och du har låtarna som spelas 
mest och bäst på gayklubbarna i 
Sverige. Det som är bra med dans-

r!U :I l J D l BARA SKRÄP 
IJX .:L9~ 
Björk "Homogenic" 
(Polygram) 
Och så har den isländska utomjor
dingen Björk släppt ett nytt al
bum. Och sämre, tristare och ett 
mer överskattat album får man le
ta efter. Albumet består av svä
vande och lustiga rytmer på en 
matta av rymdljud. Det känns inte 
som ett riktigt album med tio nya 
låtar, mer som filmmusik till nå
got dataspel, eller något misslyck
at dataexperiment. Enda gången 
som det känns lite kul är i "5 
Years" som består av ett taktfast 
bombande med en sorgsen "glass
bilssignal" i bakgrunden. Annars 
är albumet inget annat än - skräp! 

r!U:IIJDI KÖP KÖP KÖP 
IJX 92~ 
My lene Farmer "Live å Bercy" 
(Polygram) 
Att köpa en liveskiva med My lene 
Farmer kräver nästan att man vet 
vem hon är, att man har hört lå
tarna förrut och att man har sett 
konserten på TV, eller i verklighe
ten. Det är först då man inser hur 
fantastisk denna spröda lilla röd
tott från Frankrike är. Denna dub
bel-CD är ett mästerverk och bor
de lära vår egen gayikon, Madon
na, ett och annat! 

r!U:IIJDI UNDERBART 
IJX 74~ 
Weeping Winows "Broken 
Promise Land" (Virgin) 
En av årets mest hypade och efter
längtade album har anlänt. Sven
ska Weeping Willows tar oss med 
till 50- och 60-taletn med sina 
egenhändigt skrivna låtar som 
skulle passa utmärkt på vilket 
"Home-coming-queen-party'' eller 
vilken High School-film som helst 
från 50-talet. Skivan kan ses som 
ett soundtrack för hela 50- och 60-
talen. Och "Broken Promise Land" 
är 1997 -års bästa "gamla" låt ... 

musik är att vokalisten oftast skri
ker namnet på låten - praktexem
pel: "Equadoooor". 
Om vi tittar in på eurofronten så 
har Aqua verkligen blivit hyllade 
och sågade om vart annat, men en 
sak är säker, de har gjort folk gal
na av lycka och skratt på discogol
ven med sin Barbie-hit. Fler som 
blev galna var leksaksföretaget 
Maten som nu ska stämma Aqua 
för sin sexanspelande tertom Ma
tells oskuldsfulla barbiedocka. 
Höstens stora hype har just in tro-

En spröd. fransk ängel 
M y lene Farmer är inte som 

alla andra flickor. Hon har 
beskrivits som flickan 

som älskar natten framför dag, 
vinter istället för sommar, smärta 
mer än glädje och pojklekar mera 
än flickors dockor. 

En multimiljonsäljande artist 
som fascinerat miljoner men som 
ständigt håller sig undan offentlig
hetens ljus. 

Det är väldigt svårt att komma 
Mylene Farmer inpå livet eftersom 
hon nästan aldrig ger några inter
vjuer och det är ganska lätt att dra 
paralleller med hennes stora idol 
Greta Garbo. Hon skyr journalis
ter som pesten och är Frankrikes 
absolut största och mest spännan
de artist med fyra multiplatina
säljande studioalbum bakom sig. 

Efter de två första albumen 
"Cendres De L une" och "Ainsi Soit 
Je" gav hon sig ut på sin första tur
ne, efter att fått den franska gram
misen för bästa kvinnliga artist 
två år i rad, och gav tio foreställ
ningar i specialdesignade kläder 
av Thierry Mugler, filmade kon
serten och lät resten av befolk
ningen gå på bio för att få uppleva 
en bit av magin. 

My lene Farmer har så efter 12 
år på den franska musikscenen 
gett sig ut på turne igen, den an
dra i ordningen och precis som när 
det begav sig 1989 besökte hon nå
gra få utvalda arenor och satte nya 
publikrekord på löpande band, 
denna gång med specialbyggd scen 
och kreationer av Paco RabaBile. 
Ingen konsertturne har väl varit 
så efterlängtad så länge av så 
många. Och det man fick uppleva 
kommer att gå till historien som 
ett av de största spektaklen i euro
peisk musikhistoria (Madonna 
och Michael Jackson får ursäk
ta), för mer stil och finess är gan
ska svårt att hitta. Bara entreen i 
showen är bland det häftigaste 
som någonsin gjorts i Europa, (se 
och lär, Lindarw!). 

My lene Farmer har allt man 
skulle kunna önska av sin svenska 

"motsvarighet" Eva Dahlgren, 
plus sisådär hundra procent till. 
Detta är en av de få artister som 
man "lär känna" genom hennes 
texter och det räcker gott och väl. 
Få artister är så självutlämnande 
som My lene. Hennes texter hand
lar mera om höst, regn, sorg, död, 
natt, oro, smärta och självmord, än 
glädje och lycka. En av de mest av
slöjande texterna finns i "Ainsi 
Soit Je" som skrevs till hennes 
flickvän som hastigt gick bort. Vid 
de gånger My lene sjungit den live 
har hon brustit ut i gråt och 
knappt orkat sig igenom den. 

De två senaste albumen "L'au
tre" och" Anamorphosee" har visat 
en utveckling av musiken till ett 
lite tyngre och tuffare sound som 
inte låter fullt så "fransk chanson
pop" och som ger en fingervisning 
för den som vill prov lyssna på 
Frankrikes späda älva med rå
djursögonen. 

Polygram har just släppt hen
nes nya live-dubbel "Live a Bercy" 
och kommer också förmodligen att 
släppa videon-inom överskådlig 
framtid. My lene Farmer är ju vida 
berömd för sina spektakulära vi
deos som ett tag hade speltider på 
25 minuter och liknade mera spel
filmer än popvideos. Videon "My 
Soul Is Slashed" (Que Mon Qoeur 
Läche) som visades på Homogen 
är producerad av Luc Besson (Ni
kita, Det stora blå). Jacob Dahlin 
var också ett stort fan och visade 
videos i "Stegen" plus gästades av 
henne 1989, vilket är första och 
enda gången My lene uppträtt i 
Sverige. 

Som en av de största ikonerna 
för franska lesbiska & bögar och 
med en fan-base som bara växer i 
Sverige och övriga Europa får vi 
väl hoppas att Mylene tar steget 
fullt ut och turnerar i Europa för 
att visa världen att fransk musik 
inte bara är chansons och schla
gerdängar utan en konstart som 
vida överträffar amerikansk och 
engelsk mainstream pop i stil och 
finess. -EH 

Mylene Farmer 

THE GAY TOP TEN CHART 
ducerats i Sverige. Det är var
ken Turbo Techno eller Speed 
Garage utan Nu-Energy. Det är 
inte intelligent eller nytt men 
verklig dansmusik att studsa 
runt till. I nästa nummer kom
mer jag att skriva lite mer om 
den nygamla Nu-Energy musi
ken. 

1 Jay·Dee: Plastic Dreams 97 Remixes 

-Per Ljungqvist 

Medverkande djs: Oj Dolly, Pamela, 

Il Stefano, Emil Hellman, Christer 

Broman, Oj Joe och Per QX. 

2 Qwllo & Felix Da Housecat: Dirty Motha 
3 Dolly Parton: Peace train Juniors anthem 
mix 

4 Size Queen: K·Hole 

5 The Heartist: Belo Horizonti 

6 Ce Ce Penston: Finally 97 

7 8-Crew: Party Feelin • 

8 T·total: The Grovaholic Ep 

9 Boris Dlugoish: Hold Your Head up High 

10 Size Queen: Horny /Size Queen: Horny 



N är Uppsala International Short Film Festival för 

sextonde gången visar kortfilmer är ett av pro

grampunkterna "sKär och sKön"· det vill säga fyra fil· 

mer med gaytema. Franska "Une robe d' ett~" handlar om 

två pojkar på semester. "Come As You Are" från Austra

lien låter tre personer berätta om hur de hanterar sina 

dolda indentiteter. "My Body" från USA är en humoris

tisk film om en homosexuell man som en dag vaknar 

upp med sitt alter ego bredvid sig i sängen och slutligen 

australiska "My Cunt" med en kvinna som ligger på en 

divan och filosoferar om sin egen och andras fittor. 

Totalt visas 150 kortfilmer under festivalen som på

går mellan den 21·26 oktober på tre olika biografer. Vii· 

got Sjöman hyllas genom en retrospektiv och han själv 

kommer närvara liksom 35 utländska gäster. 

Festivalkort kostar 200 kronor plus 60 kronor för 

medlemskort. Mer info via 018-120025. 

Vill du jobba för aH 

ungdomar skall få 

vettig information 
omh litet? 

I så fall skall du söka till vår skolinformatörsutbildning som startar i 
slutet av oktober. Som informatör kommer du i huvudsak att infor
mera om homo- och bisexualitet på högstadie- och gymnasieskolorna 
i Stockholms län. 

Du satsar ett antal kvällar och en helg. I gengäld får du ny kunskap , 
nya insikter och trevliga vänner. 

Efter avklarad utbildning ingår du i en grupp som idag består av ett 
20-tal tjejer och killar. Som aktiv informatör erbjuder vi dig fortbildning, 
handledning och ett arvoderat extraknäck. 

Du som söker skall vara homo- eller bisexuell tjej/kille mellan 20-30 
. år. Du skall vara trygg i din identitet, tycka om att möta människor 

och ha lätt för att samarbeta med andra . 

~ ~[1 
RÅDGIVNINGEN 

Stockholm 

.4;... du intresserac4 skriv ett brev och 
berätta lite om dig själv, så bokar vi 
en tidfor intervju. Eller ring och tala 
med Anuni, 08-736 02 I9, serzast 
den 8 oktober 

-PORR-
Donkey Dick. Sausage Party. 

Size Matters. In Your Face. 
Ass Pony. Buttflute. Att 

gayporrindustrin börjat bli allt 
mer rumsren har inte inneburit 
att man blivit mer subtil i valet av 
titlar på sina mästerverk. Däre
mot har magasin som Attitude 
och Detalls börjat behandla gay
porrstjärnor som vilka skådespe
lare som helst. Porr har blivit 
chict. Samtidigt är det en verklig
het som få möter på något annat 
sätt än förpackad i ett glossigt om
slag. 

Filmen "Shooting Pom" som 
visas under Capenhagen Gay & 
Lesbian Filmfestival den här må
naden och spänner över hela gen
rens vidd - från de lyxiga galak
vällama och prisutdelningscere
monier till den grå vardagen med 
lavemang och rumprakning. I en 
lättsam ton som antagligen hade 
varit omöjlig i en film om hetero
sexuell pomografi har man gjort 
något som mest liknar ett mycket 
ingående arbetsplatsreportage där 
man följer de två regissörema Chi 
Chi LaRue och Gino Colbert 
under deras inspelningsarbete. 

Den amerikanska dubbelmo
ralen får en helt ny innebörd när 

en uppgiven regissör berättar om 
de nya riktlinjer han fått från Det 
Stora Bolaget om vad man får och 
inte får göra i deras filmer. För att 
ingenting ska kunna tolkas som 
våld får man till exempel inte be
ordra någon till någonting (Inte 
säga: E at my hutt, utan Would you 
like to eat my hutt), daskar på 
rumpan är förbjudna precis som 
runda ord och blasfemiska uttryck 
som "Oh my God" när det kilar för 
aktörema. Och innan filmema 
släpps måste de godkännas av en 
psykolog. Ett annat fenomen är 
det som kallas Gay for Pay - alla 
dessa heterosexuella killar som 
har börjat med gayporr för peng
amas skull och som får avbryta 
scenema för att gå undan i ett 
höm och läsa lite i sin medhavde 
Hustler för att kunna få erektion. 
Även om inte alla är så övertygade 
om deras heterosexualitet. "Quite 
frankly", säger en regissör, 
"they're the best cocksuckers 
around". 

Filmen försöker sig också på 
att skildra de mindre trevliga si
dorna av branschen. Bilder som 
stannar kvar i minnet ett tag är 
en regissörs belåtna leende över 
en lyckad tagning där den ena av 
männen uppenbarligen har rik
tigt, riktigt ont under inspelning
en och vrider sig i smärtor mellan 
tagningama. Och den tragiska 
historien om porrstjärnan Joey 
Stefano som dog 26 år gammal av 
en överdos. Men när filmmakama 
klämmer in den berättelsen lite 
kort mellan några mer glammiga 
scener inser man att även en film 
som "Shooting Porn" bara visar 
toppen av det isberg som gaypor-
rindustrin är. -Roger Wilson 

Gay-superstarP 
D et är Rupert Everett man 

minns efter filmen, det är 
han som är den stora be

hållningen av "Min bäste väns 
bröllop". Han hade bara en liten 
biroll, men gjorde den så bra att 
regissören P J Hogan (som gjort 
"M uriels Bröllop") beslutade sig 
för att skriva om filmens slut så 
att Everett fick mer tid på duken. 
Nu pratas det redan om Oscarsno
minering. Och tre nya filmprojekt. 
Det är Julia Roberts som har 
den egentliga huvudrollen. Hon 
spelar matskribenten Julianne 
som grips av panik när Michael, 
hennes bäste vän och före detta 
pojkvän, ringer upp henne för att 
berätta att han ska gifta sig fyra 
dagar senare. Då inser Julianne 
att Michael är hennes livs stora 
kärlek och ger sig av för att försö
ka konkurrera ut den blivande 
bruden. Till sin hjälp har hon en 
lite motvillig Everett som hon 
övertalar att ställa upp som låtsas 
pojkvän för att göra Michael 
svartsjuk. En övertalning hon 
snabbt ångrar när hon inser att 
hennes gaykompis tänker ta sitt 
livs enda chans att vara hetero
sexuell. Det Everett lyckats med 
är att ta klichen om den trevlige 
homosexuelle vännen och göra den 
precis lagom bitchig, stilig, och på
frestande. Och när dessutom ke
min stämmer till 100 % mellan 
Everett och Roberts undrar man 
vad Julianne ska med den träige 
Michael till när hon har en kompis 
somRupert. 

För gayfilmskännare är inte 
Everett något nytt namn. Han 

P å nystartade filmfestiva len 
Popcorn l Stockholm 8 - 12 
oktober visas tre filmer av 

den unge, a rge queerfllmaren Gregg 
Arakis. Hans filmer är ovanligt frä
scha i sitt forms pråk och ovanligt 
mycket queer till innehållet. Inga 
kompromisser, mycket originalitet 
och en exakt sammanfattning av 
Amerikas förlorade generation. Ara
ki fick s itt genombrott 1 992 med 

spelade en gayroll redan 1985. "I 
ett annat land" hette filmen. Har 
man riktigt bra minne minns man 
kanske också Rupert med munnen 
full av läppglans i olika brittiska 
popmagasin under andra halvan 
av 80-talet, promotande olidliga 
pop/rock-låtar med titlar som till 
exempel "Generation ofLoneli
ness". 1992 gick han ut och berät
tade om sina förhållanden med 
män och att han under perioder 
försörjt sig som prostituerad -
uppgifter som skvallerpressen 
tacksamt har grävt upp ur arki
ven den senaste tiden. Samtidigt 
kom den delvis självbiografiska 
boken "Hello Darling, Are You 
Working" och några år senare 

. "The hairdressers ofSt. Tropez". 
Du kan också ha sett honom göra 
lite allvarlig posing för Yves 
Saint Laurent eftersom han är 
deras Opiummodell. 

Det är med "Min bäste väns 
bröllop" som det stora kommersi
ella genombrottet kommit för Eve
rett - faktiskt med den första gay
roll som han gjort sedan han kom 
ut 92 -i uppslagsböcker beskrivs 
hans karriär som nästan unik ef
tersom han fortfarande får hetero
kärleksfilmer trots att han kom
mit ut. 

Lösa rykten cirkulerar om en 
uppföljare av årets succe - men då 
med namnet "Min bäste gay-väns 
bröllop". Så om bara ett av alla de 
här projekten blir förverkligade 
kan vi kanske kalla Rupert Eve
rett för Hollywoods första gay-su
perstar. 

-Roger Wilson 

"The Living End", en sorts a ids
The lma och Louise och sedan dess 
ha r han arbet at med vad han kallar 
s in Teen Apocalypse-trilogi och det 
är de tre filmerna som visas på Pop
corn. 
"Tota l y F*** ed Up" ä r den mest 
lågmälda och minst våldsamma av 
de tre filme rna. Ett gäng unga bö
gar och flator drive r runt, en av dem 
filmar de andra och så växer en be
rättelse fram ur de ras be rättelser. 
"Nowhere ", Arakis senaste film 
som han sjä lv beskriver som Beve r
ly Hills 90210 på syra. En grupp 
ungdomar drive r runt mellan sj m, 
t ablette r, rymdvare lser, tv-predikan
te r, våldsbrott och fri kärlek. 
Vill man se Waters arga filmer får 
man vänta till Stockholms filmfesti
val 7 - 16 november. Då visas den 
renoverade kopian av hans klass i
ker Pink Flamingos från 1972 - med 
bonusklipp som visas efter den ordi
narie filmen. -Roger Wilson 
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Använd alltid kondom vid samlag. Undvik sperma i munnen. 
Vill du prata med någon om homosexualitet, bisexualitet, hiv eller säkrare sex? Ring RFSL-rådgivningen: 

Stockholm 08-736 02 19. Göteborg 031-711 01 33· Malmö 040-611 99 50. 

Mejla: hivkansli@rfsl.se. Surfa till www.rfsl.se/safe6.shtml 
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STORA NAMN l STAN 

trots sina motiv oerhört rena. Så 
rena att mina tankar glider bort 
från själva bilderna och till detjag 
ser som deras stora konstnärs
skap: Att i sina kostymer och sin 
lätt torra uppsyn leverera något 
så totalt utlämnande som sina 
kroppsvätskor och sina nakna 
kroppar. När deras vätskor så 
hamnar på flera uppslag i Må
nadsJournalen, och prestigefyllda 
Magasin 3, låter konstsmakarna 
vandra bland könsorgan är det ra
sande humoristiskt. 

han väljer att visa i Stockholm 
denna gång. Det gemensamma te
mat för målningarna är det däm
pade fargvalet och de sjöborrelik
nande motiven, där mitten blir 
likt urvattnade ögon, som Gol
lums tittandes fram ur sina hå
lor. På galleriet finns en gedigen 
bok kring Bleckners konstnärs
skap till försäljning. Ett måste i 
varje homohem med självaktning. 

Efter Ross Bleckner tar Moni
ca Larsen-Dennis över med en 
separat utställning på galleriet. 
Monica, som dessutom har en in
stallation på T-banestation Oden
plan, reagerade på ett ordval i vå
rat tips i förra numret av QX. Så 
här skall en av meningarna låta: 

U sch så aggressivt tänker jag när jag vandrar mellan 
Gilbert & George bajskorvar på piss, blod på sperma 

och spott i ansiktet. 
När vi nu äntligen fått chan

sen att se deras verk är det en 
stark rekommendation från min 
sida att besöka Magasin 3. Vid ut
ställningen visas även några av 
deras tidiga experimentfilmer. F

ör visst är det aggressivt. De 
brittiska gentlemännens ti
digare fargglada gossar på 

gröna ängar är utbytta mot "Ill 
World" och "Shitty World". Ut
ställningen på Magasin 3 i Stock
holms Frihamn är deras första i 
Sverige. Bara det en anledning att 
bli aggressiv. Fram tilljanuari 

s a 
J å Il 

J 

www.dansenshu.s..se 

nästa år visas bilderna som sam
mantaget blir en kommentar till 
den skit vi hamnat i. 

Jag ser deras grafiska arbeten 
som en kommentar till aids. Blo
det ger var och en en tydlig associ
ation till det tuffa liv vi tvingats 
leva det senaste decenniet. Och 
helt riktigt talar Gilbert & George 

med Ulrika Knutson i Månads
Journalen om hur aids påverkat 
dem. Hur deras unga vänner en 
efter en gått bort i sjukdomen. 

Vad annat än en stor skitkorv 
kan man lämna som kommentar? 

Att se deras rena och strikta 
bilder kan till slut ge en slags tris
tess. Bilderna i sig är vackra och 

ROSS BLECKNER 
... ställer ut på Galleri Larsen, 

Karlavägen 15 fram till den 11 ok
tober. Hans homopolitiska enga
gemang och stöd till kampen mot 
aids syns inte i de åtta målningar 

"ARM OR kan relatera till en inre 
process, banden mellan mor och 
dotter eller kan ses som en kom
mentar till lesbisk verklighet". Inte 
som vi avslutade den: "lesbisk kär
lek". Så var det korrigerat. 

-Jon Voss 

MANLIG GAY KONST l SVERIGE 
MAns LEIDERSlAM hos Konstakademin. Före- för den vackra manskrop-
Bygger upp ett konstnärs- språkare för den figurativa pen. Resultatet blir ganska 
skap med den manliga ho- konsten. katastrofalt då det blir till 
rnasexualiteten och sexua- sterila kroppar utan sensu-
liteten som tema. Använ- NILS DARDEL 1888- alitet. I ett självporträtt 
der sig av alla konstnärliga 1943 hos Gripsholms Porträtt-
uttrycksmedel. Målar, Är lite av en Sfinx. Han var samlingar lyser det dock 
skulpterar, gör installatio- kanske bisexuell och hans homosexuell konst. Han 
ner och skriver. Har ställt fruktansvärda depressio- går i vit kostym bland nak-
ut på Biennalen i Sydney ner kan ha berott på att na män vid en bassäng-
och på White Columns i han valde bort den sexuali- kant. Eugene Janssons 
New York. tet som uppenbarligen verk kan bland annat skå-

finns i hans måleri Efter das den 31 oktober i TV-
JAN HIETALA Den döende Dandyn- (skis- programmet Nike (ett in-
Var senast med på Moder- sen/akvarellen där inga slag av Olle Holm med 
na Museet med en installa- kvinnor finns med - finns bland annat Greger 
tion. Hos Riksutställning på Nationalmuseum), för- Eman). Dessutom öppnas 
visade han bilder från en svinner hans homosexuella en Jansson-utställning på 
polarexpedition. Arbetar motiv. Liljewalchs den 17 januari. 
med dokumenterande 
konst. GAN 1884-1965 ERNSTJOSEPHSON 

Ett unikum internationellt 1851·1906 
STIG SJÖLUND sett, en homosexuell avant Vad var det som fick hans 
Sjölunds verk inköpta av gardist som är totalt öppen schizofreni att bryta ut? 
Fredrik Roos visades till med sin homosexualitet i Han målar Näcken som är 
nyligen på Rooseum. Flera konsten. De homosexuella en av de mest öppet homo-
av hans verk har ett glas- teman ingår i en syntes erotiska målningarna från 
klart homotema. med ett helt nytt form- den tiden. Nationalmu-

språk. Hans allra mest ero- seum vägrar köpa in den. 
MARTIN tisk målningar ställdes ut Istället köper Prins Euge-
GUSTAFSSON på Strandvägen 1917 och ne den och murar in den på 
En utpräglad målare. Bör- ingenstans i recensionerna Waldemars udde. Joseph-
j ar sakta återspegla sin ho- nämns det uppenbart ero- son gjorde fem målningar 
mosexualitet i konstnärs- tiska teman. av Näcken, tre fullstora 
skapet. Hade till nyligen och två skisser. I hans tidi-
utställning på Galleri Axel EUGENEJANSSON ga och ganska dåliga måle-
Mörner i Stockholm. 1862·1915 ri finns många nakna kar-

Bestämde sig kring sekel- lar. Han hann aldrig ut-
ANDERS NORDVALL skiftet för att inte måla veckla sitt konstnärsskap 
Ogillar modernismen och stadsvyer utan istället innan sjukdomen bröt ut. 
ställde efter ett halvår vid nakna män. Han gör det 
Internationella Ateljecen- för att uttrycka sin homo- Sammanställt av Jon Voss 
trat ut "Rovdjurstorget" sexualitet och beundran med hjälp av Martin Loeb. 
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Bli medlem 1 
ax family~ 

förmåner och erbjudanden från 

gay och gayvanliga företag 

NECil[] 
BAR, RESTAURANG & NATTKLUBB 

KOPPLA AV 
EFTER JOBBET 

LYCKLIGA TIMMAR 

l BAREN 
FREDAGAR 
18- åHa 

BARME NY 

Kycklingvingar med sö t ch ili sås 39:· 

Grillspett med jordnötssås 

Lite friterat blandat as iati s kt 

Majspuffar med sö t c hili sås 

39:· 

49:· 

39:· 

ÖPPET: TORS/SÖN 18·01 • FRE 18·02 • LÖR 20·02 

BOKA BORD 031·132042 
BELLMANSGATAN 7, GÖTEBORG 
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MOBIL 
GÖTEBORG 
O S L O 

Klubb & Klubb 
ningar for var kväll. Torsdag 
är media och reklaminrikta t, 
fredagar gay, lördagar 
klubbkidsen och söndagar 
restaurangfolket (som på 
gamla goda tiden). 

Gaypremiär var det den 5 
september med 
Cunigundas Kenny Lexen 
och Malla som artister och 
Pamela Leal Viiials som 
DJ. 

Fullt naturligtvis och ett 
nyfiket tittande på den nya 
inredningen som blivit rena
re sedan Bacchus-tiden och 
dessutom har lokalen beri
kats med ytterligare en bar. 

I restau
rangen hu
se rar 
Patrik 
Flodin 
medper
sonligt fär
gade 
maträtter 
och en skön 
personal. 

Visst 
fanns de 
vanliga 
synpunk
temadär

Konstärinnan Anna-Maria 
Ekstrand med Dana. 

wF~ö-r_fa_tt_a-re_n_o_c"'h-jo_u_r_n_a_li_s-...J åsikter om 

ten Manu Seppänen med musiken 

l 
n i det sista var det oklart med 
alkotillståndet för Nemo. Myn
dighetema har sina speciella 

sätt att hantera krogbranschen 
på ... Men det lyckades och en ny 
och uppfräschad nattklubb kunde 
slå upp sina portar på Bellmans
gatan. Fyra kvällar i veckan hål
ler man igång med olika inrikt-

Stefan. naturligt-
vis-men 

alla är förmodligen överens om att 
göteborgama nu har en bra klubb 
att ha som samlingspunkt. För de 
som inte gillar nattklubbsstök re
kommenderas att gå tidigt och äta 
en god bit mat. Nemo öppnar re
dan 18.00 på kvällen. 

Krisen på RFSL-Göteborg är 
så allvarlig att man den 28/9 skall 

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

Måndagar 
Drop in och tidsbest. 
meUan 17-19 

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

besluta om man skalllägga ner 
föreningen eller ej! I RFSLs tid
ning Kom Ut! säger föreningens 
ordförande Robin Grams att det 
inte finns några medlemmar som 
vill arbeta aktivt och ideellt. 

Det som tynger de frivilliga i 
styrelsen mest är ansvaret för 
verksamheten och personalen på 
Rådgivningen. 

Eftersom det är en ganska 
lång process att lägga ner en före
ning, skall nog det extra årsmötet 
mest ses som en ytterligt allvarlig 
vamingssignal. 

Så trots planema på att lägga 
ner RFSL satsar festverksamhe
ten Touch på renovering. Fram 
till Kulturnatta den 3:e oktober 
hoppas de vara klara, berättar 
Helen Johansson som också på
pekar att man håller öppet som 
vanligt trots stöket. 

Kulturnatta firas på Touch 
med start klockan 17.00 då det 
blir förderag med bland andra Ar
ne Nilsson och Olle Sjöberg. 

Vid åttatiden startar uppträ
danden med tjejkören Lucky 
Lips. Eva Borgström och Sally 
Marshall uppträder 21.00. 
Svänging folkmusik med rötter i 
såväl Norge, Sverige som Irland 
blir det så med Anne Ingeborg 
på fiol och Eldar på gitarr. 23.00 
kommer Christina Kjellsson och 
kvällen avslutas med att Thomas 
Ranzmyr sjunger Lill- Babs på 
sitt alldeles speciella sätt. 

På Cafe Bellman, en trappa 
upp i lokalema på Esperantoplat
sen är det så nattcafe mellan mid
natt och till 05.00 på morgonen. 

Jon Voss 

DlSA HOPPAS 
Pl POLSKOR liR 

U 
nder Homofestivalen fanns 
hon på plats vid öppningfes
ten och med en egen kon

sert, på Touch i Göteborg har hon 
framträtt ett flertal gånger. Sång
erska, tonsättare, poet och körle
dare är hennes titlar. En skön röst 
och en kraftfull utstrålning tolka r 
såväl folkmus ik som jazz. 

Åsas bas är i Göteborg där hon 
bor med s ina två barn. 

- Inför Europride'98 har jag en 
stolt plan, berättar Åsa. Att få visa 
vårt svenska kulturarv i form av 
pols kor, visor och medeltida ballad
dans. 

Hon vill gärna fram tills dess va
ra med om att få fart på danscirklar 
och works hops. Och hennes hemli
ga dröm är att folkmusikcentret i 
Stockholm s keppsholmsgården 
skall översvämmas med tjejer som 
dansar med tjejer och killa r med kil
la r - i det som är Skandinaviens 
svar på tango - pols ka! 

- En annan hemlig dröm är att 
bögar och flator skall dansa med 
varandra - på gayklubbarna l Jo, det 
är kul, lovar hon. 

Vill du komma i kontakt med 
Åsa, för uppträdanden eller för att 
få fart på workshops kring svenskt 
kulturarv så ring hennes mobil 
0706-763605. IJX 



Turbulens i Oslo 
l 

Norges huvudstad är klubbli
vet minst sagt turbulent. Efter 
Den Sorte Enkas senaste 

konkurs (var det den fjärde eller 
den femte i ordningen?) stod gläd
jen högt i taket över att Oslo skul
le berikas med ett nytt stort nöjes
palats för glada bögar. Castro ha
de sett "nattens ljus". 

Succen har varit ett faktum. 
Stället är fullt och äntligen har vi 
fått ett uteställe med läckra loka
ler och leende personal. (Vi minns 
alla dinosaurierna på "Enka") 

Och Castro har visat sig vara 
något mer än bara en dagslända. 
Triumf efter triumfmed allt från 
schlagerfestivalens Paul Oskar, 
Cunigundas spektakulära show 
till en fantastisk klubbkväll till 
minne av Studio 54 i New York. 
Baron von Bulldog och Doris 
Love Club arrangerade kvällen 
som gick under namnet Inferno 
Dekadanza. Och det var minst 
sagt dekadent med allt från drag
monster som tog emot i dörren till 
discodrottningar, pornovärdinnor, 
husdjur med mera. Baronen visa
de sin senaste kollektion av glitt
rande discooutfits designade för 
flera personer i vart plagg. After 

OSLOGUIDE 
Castro, Kristian N s gt. 7-9, mån
dag tilllördag 21-04. Söndag 17-
04 Bar och disco - tedans på sön
dagarfrån 17.00. 
Potpurriet, 0vre Voldgt. 13. Öp
pet 16-02, fredag och lördag öppet 
till 06.00. Bar och disco. Mycket 
kvinnor på fredagen. 
SLM, Gr~>lnlandsleiret 73. Läder-

Darks Christer Lindarw stod 
vid scenkanten och beundrade bu
lorna på catwalken. Efter showen 
var han snabbt backstage för att 
"shoppa" en trasa och för att lära 
känna modellerna ännu bättre ... 

Castro har en avdelning där 
ljuset av n ågon anledning inte 
fungerar. Detta rummet används 
flitigt. Paul Oskar förvirrade sig in 
där under sitt besök (Hej Stefan!) 
och Inferno Dekandanza hade 
egen backroomhostess för att hjäl
pa gästerna tillrätta. Nu har även 
Kristetigt Folkeparti på nåt un
derligt sätt fått r eda på att detta 
mörka rum exister ar. De har hotat 
att göra allt för att st änga Castro 
om inte ljuset slås på. Och i Norge, 
där man inte får servera sprit på 
söndagarna eller dansa på lång
fredagen, har fortfarande de kon
servativa kristna stor makt. Skall 
nu dessa människor in och be
stämma på gayklubbarna så upp
manas härmed alla norska tran
sor till full mobilisering på väckel
semötena!!! Sluta tafsa på oss!!! 

London Pub är Oslos gay
institution nummer l (gammal är 
äldst) . Där satsar man nu på 
operakvällar i övervåningen 

klubb, öppet l:a och 3:dje fredagen 
och lördagen i månaden. 
London Pub, C.J. Hamb m ros PI. 
5. Vardagar 18-04, lördag och sön
dag öppet 15-04. 
Andy Capp Pub, FridtjofNansens 
pl. 4, vardagar 11-01, fredag och 
lördag öppet till 03.00. Äldre 
publik. 
Naboens mat och vinhus, Smal
gangen 31, öppet 11-01, söndagar 

Chairs. Så nu kan man alltså väl
ja mellan falskt operettskrikande 
fjollor en trappa upp och dra
madrypande Elisabeth Andrea
sonfans i den inhyrda bottenvå
ningen. Pest och kolera, alltså ! 

Annars slåss klubbarna om 
gaypubliken med olika arrange
mang, veckovis eller månadsvis. 
En klubb som skulle satsa helt på 
klubb-bögarna var Safari. Efter 
flera månaders väntan var äntli
gen premiären . Men trots att äga
ren, Ivar Martinsen (också kal
lad Versace goes Hollywood) 
proklamerade hur storartad hans 
premiär skulle bli visade det sig 
att den vackra premiärpubliken 
fastnade i sprickorna på dansgol
vet och DJ inklusive musik hade 
förmodligen hämtats billigt från 
Playa del Ingles. Fiaskot var totalt 
och trots massiv annonsering 
uteblev gästerna. Två veckor sena
re var klubben stängd. Ivar läm
nade landet och flög till N e w York. 
Där befinner sig också The Gar
lic Girls, som showar i "the ap-
p le". Men vet verkligen amerika
nerna vem Wenche Myhre och 
Arja Saijonmaa är, undrar vi?!? 

:Kjell Nordström 

12-01. Kvarterskrog. 
Tin Kate, St O lavs PI. 2, onsd. 19-
22, sönd. 18-21. Cafe i Homohuset. 
Hercules, Stenersgt. 22a, Gaysau
na öppet 15-24 vardagar och till 
06.00 helger. 
My Friend Club, Calmaeyers gt. 
15, Gaysauna öppet 15-02 varda
gar och till 08 helger. 
LLH, homoorganisationen. Info 
00947-22110509. 

bji[llUUimiBETTY PAGE OCH STAR WARS HOS DOLORES 

A
v ett rent miss
tag gickjag en 
dag in på Dolo

res butik på Södra 
Allegatan 2b, Göte
borg. Jag stannade där 
i över en timma. 

Där fanns allt! Se
rier om Betty Paige, 
porrfilmer (klassiker 
som "Fäbojäntan" men 
även gayporr), en del 
skivor och - då är det 
en fördel om ni gillar 
death-trash-metal eller 
60-tals schlager hits, om ni förs tår 
vadjag menar. Detta är en lätt 

UDDA butik, som 
specialiserat 
sig på alla mi
noriteter i värl
den, du kan kö
pa posterböcker 
medTom Of 
Finland, Sa
tansbibeln, SIM
historieböcker 
då menarjag 
SIM: s historia 
och inte berät
telser med SIM

innehåll!). 
Det finns också ett otal filmer, 

allt från 70-tals skräck, till mer 

seriös spelfilm. Det enda gemen
samma filmerna har är att temat 
är udda och originellt. Skall man 
översätta den här butiken till en 
internetsida, så är väl 
Flashback(www.flashback.se) det 
som först poppar upp i mitt hu
vud. Allt finns -som är tillåtet och 
lagligt. 

Dolores är även specialiserade 
på StarWars och har allt från 
muggar till miniatyrdockor med 
SW-tema. Bege er hit och titta. Det 
är svårt att låta bli att köpa något! 

Jonas Kull berg 

PERSONLIGT 
O~ERTAGANDE 

Raino P. Kirkrna 
TANDLÄKARE 

Matts Näsholm 
T ANDHYGIEN1ST 

tel. 08-202602 
Skottgränd 6 Gamla Stan 

Ansl. till Försäkringkassan 

RYGGCENTRUM 
Leg Sjukgyrnnast 
Sven Zakrisson 

Akupunktur 
Manipulation 

Ma ss age 
Mottagning utan remiss. 

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

Telefon: 08- 649 81 40 
zakrisson@stockholm. mail. telia.com 

KLARA 
RIV-MOTTAGNING 

SURBRUNNSGATAN 64 
(HAMBURGERBRYGGERJET) 

T-Bana Odenplan 

Mottagningen är öppen: 
Måndagar 16.00-20.00 
Tisdagar 11.00-15.00 
Onsdagar 16.00-20.00 
Fredagar 11.00-14.00 

Telefon för information och 
rådgivning: 

Torsdagar 15.00-16.30 

08-720 55 58 
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§ K l N E 
KOBENHAVN 

11-19 OKTOBER 

MÖS . · 

ffLTIMATA 
1IOMOUPPLEVELSE 

#040-611 99 23 

11Mib1 JOSEFSSON 
VID RODRET 

S kånes Dansteaters förste 
ledare Patrick King gick 
vidare till andra uppgifter 

och Lena Josefsson har tagit 
över. Som första föreställning ger 
hon sitt "Ett paradis, trängt", 2-10 
oktober på Storan i Malmö och 
17-19 oktober på Lunds stadste
ater. I föreställningen ställs det 
primitiva och ursprungliga i ett 
förlorat paradis mot en parodi på 
vårtid. IJX 

J"inns J{ote[ Pension 
~stre Strandvej 63 
DK-9990 Skagen 

Danmarl<. 

T/f. (+45) 98 45 01 55 

Positiva Gruppen Syd 
Föreningen för hivpositiva i södra Sverige 

- Öppet dagligen 
- Träffar varje vecka 

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

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

r f s l 
o 

d g i v" ra n g en 

k o s a n e 
Drottninggatan 36 21141 Malmö 040-6119950 

Stay - Gay in Capenhagen 

Hotel Windsar 
Frederiksborggade 30, dk-1360 Capenhagen K 

Tel.:+45 33110830 - Fax:+45 33116387 

E-mail: hotelwindsor@inet.uni-c.dk 

Cable TV 
Visa - Eurocard - Mastercard 
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Regnbågsfestival 

Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson inviger Regnbågsfestivalen i Malmö. 

F
ör tredje året i rad arrange
rar RFSL i Malmö Regn
bågsfestivalen. En veckas 

aktivitet unik för hela Örestads
området. 

-Till och med Köpenhamn 
saknar den här typen av festival, 
påpekar Anita Kettunen, en av 
aktivistema bakom festivalen 
med speciellt ansvar för regnbåg
sparaden. 

Även i år är temat mångfald. 
Kettunen berättar att man med
vetet väljer att hålla alla arrange
mang öppna - även de som är spe
cialinriktade. Killar ko=er in på 
tjejfester och tvärtom. 

-Innan festrivalen har det in
te funnits något liknande i Skåne 
men nu börjar vi på RFSL, med 
våra 800 medlemmar bli stora, sä
ger Kettunen.Vi vill göra en festi-

val på ett skånskt sätt. 
I år har man dessutom fått 

ekonomiskt stöd av staden och till 
konstutställningen av Nordiska 
Rådet. 

På lördagen blir det regnbåg
sparad genom centrala stan. Förra 
året kom 200 personer, i år hoppas 
man på ännu fler. Information om 
inkvartering i Malmö under festi
valen finns på Intemet: 
http://www.rfsl.se/regbagsfestivaL 
För alla andra, som inte är begå
vade med Internet-anslutning, 
kan man ringa 040-6119923 eller 
kontakta stans turistbyrå. 

För de som ytterligare vill för
kovra sig i homokultur rekomen
deras att några av kvällarna ta sig 
över till Köpenhamn och deras 
Gayfilmfestival -se artikel på näs
ta sida. 

Klubb & Klubb 
C 

lub Fyran kör som vanligt 
i oktober med SLM-fest 
den 10:e och 24:e och sköna 

houseklubben Templeden 3:e och 
17:e (sista helgen i Regnbågsfesti
valen). Både fredagar och lördagar 
är det öppet 23-03 

På Indigo är det tjejfest den 
4:e oktober och Mon Bijou 40 Ca
rat den 25:e. Fester som vanligt 
på fredagar och pub på onsdagar. 
Nya Qpido har söndagsmys den 
5:e och 26:e 

.Från den 5 oktober håller DJ: 

Finn of Tomland till på Tempo 
Bar & Kök, Södra Skolgatan 30a. 
Det innebär att till en öl kan man 
lyssna till musik på temat chill
out, experimentell, orientalisk, 
dub och intelligent Drum'n'bass. 
Baren öppnar 17.00 och man hål
ler på fram till 01.00 på natten. 
Hittills i höst är söndagarna fram 
till den 28 december bokade för 
kvällen som går under namnet, 
"Nästan inget tempo på Tempo". 

Jon Voss 

PROGRAMMET 
FÖR FESTIVALEN 
LÖRDAG 11 
Teater i Vägen på Indigo 16.00. 
Invigning av Regnbågsfestivalen 
på Indigo från 22.00. Bahsan på 
scen 24.00. 

SÖNDAG12 
Vernissage för Nordisk konstut
ställning, Indigo. 12-18. Visas se
dan alla dagar under festivalen 
12-18. 
Gayrobic på Parkmöllan 15.00. 
Jazzkväll med Caroline Leander 
20.00, Indigo. 

MÅNDAG13 
Positiva Gruppen Syd har öppet 
hus 11-18, Södergatan 13 . Även 
tisdag, onsdag, torsdag och fre
dag. 
Lesbisk sexualitet diskuteras 
med Anna Mohr 19-20. Monbij
ougatan 15. 
Åsa & Gertrud underhåller hos B
kupan på Indigo. Öppet 20-23. 

TISDAG14 
Flirtkurs med RFSL-rådgivningen 
på Monbijoug. 15. 18.00 
Dansk Afton på Indigo med caba
retgruppen Ask Helga, smörre
bröd och Hof, 20-24. 

ONSDAG15 
Noaks Ark har vinprovning på Sö
dergatan 13, 18.00. Föranmälan 
krävs 040-611 66 35. 
Regnbågspub arrangeras på Indi
go av Noaks Ark 19-01. Där upp
träder Teater Noa 20.00 och 
Regnbågskören 22.00. 

TORSDAG16 
Fransk Afton på Indigo med An
na-Lena Brundin som sjunger 
Pi af till Karin Turessons ac
kompanjemang. 

FREDAG 17 
Latinfest på Indigo med DJ Tito 
och dansgruppen Candombe. 

LÖRDAG18 
Brunch på Positiva Gruppen 
10.30. 
Regnbågsparad från Monbijoug. 
1512.00. 
Restaurang G på Gustav Adolfs 
Torg bjuder in paradörema. 
Mjukstart på Skeppsbron 2-Bar & 
Reastaurang 19-22, som följs av 
Regnbågsfesten 22-03. 

SÖNDAG19 
Homosexuell gudstjänst i Caroli 
Kyrka 18.00 och därefter kyrkkaf
fe hos NoaksArk 

ABSOLUT @ 
RESTAURANG G · GUSTAV ADOLFS TORG · TEL 040-23 94 00 
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Homofilm i 
öpenhamn 

D 
et visas mer än pornodoku
mentärer på den 12:e kö
penhamnska gay & lesbis

ka filmfestivalen som pågår mel
lan den 10 och 19 oktober. (se arti
keln om Shooting Porn på sidan 
13). Årets program innehåller 
många starka filmer som till ex
empel: 
"Svansjön" -
denkända 
baletten men 
med balle:ri
nan utbytt 
moten man. 
Med dans
gruppen Ad
venturesin 
Motion. 
"Alive & 
Kicking" - hår fortsatter danste
mat i en brittisk film om en hivpo
sitiv dansare i ett relationsdrama 
som beskrivits som gay angst cine
ma i vissa recensioner. "Boyfri
ends"- ytterligare en brittisk pro
duktion. En korsning mellan "Sex, 
lögner och videoband" och "The 
Big Chill" där tre vänner, en ut
rustad med videokamera, och de
ras partners firar en långhelg till
sa=ans med därtill hörande 
dramatik. 

"All Over Me"- fick pris som 
bästa film i homofilmfestivalen i 
Berlin. Den har liknats vid en "Be
a utiful Thing" för tjejer men med 
tuffa tjejer och ilskna tjejrockband 
istället för snälla pojkar, och The 
Mamas & The Papas. "Lilies" -
utsedd till bästa Kanadensiska 

film 1996. En 
drömsk film 
om en teater
uppsättning 
på ett fängelse 
om S:t Se
bastians liv. 
Beskrivs som 
ett visuell t 
mästerverk 
och är regisse
rad av John 

Greyson som gjorde 1:'-Livw.usika
len "Zero Patience". 

Totalt är det 13 filmer på pro
gra=et och de flesta ko=er att 
visas på Köpenhamns nya filmhus 
på Gothersgade 55 - på gångav
stånd från båtarna till Sverige. 

Arrangörerna har lovat att 
distribuera programmet även i 
Skåne men behöver man informa
tion om speltider kan man alltid 
ringa till filmhuset på tfn: 00945-
33 24 34 12. - R W 

WEEKENDKURs 17-19 OKTOBER 1997 

Köpenhamnsguide 
DANS 
PAN, Knabrost. 3, Cafe: ons-fre 20-
05, lör 20-06, sön 20-04. Disco: 
Onsd-torsd. 23-05, fred.22-05, lör 
22-06, sönd. 23-04. 

BAR: 
Sebastian, Hyskenst. 10, 12-02. 
Cosy Bar, Studiest. 24, vardagar 
23-06, fre-lör 23-08. 
Amigo Bar, Sch~nbergsg. 4, 22-? 
Men's Bar, Teglegårdsst. 3, öppet 
15-02. Män. 
Babooshka, Turensensg. 6, sön
ons 16-01, tors-lör 16-02. Kvinnor. 
Never Mind, N~rre Voldg. 2, 22-06. 
Centralhjernet, Kattesundet 18, 
öppet 11-01. Lör och sön 05-10 & 
15-01. Herrar. 
Masken, Studiest. 33, 14-02. 
Can CanjWhy Not, Lavendelst/ 
Mikkel Bryggers G. Öppet 14-02. 

SAUNOR 
Amigo, Studiest. 31, 12.00-08.00. 
Body Bio, Kingosg. 7, öppet 12-01. 

Lesbkonst 
Polska Halina 

sen och Lettiska 
Viktorija Bula= 
va ställer ut les
bisk konst på 
Sebastian Bar 
ochCafe den 
10/10-9/12. Ut
ställningen är 
ett samarbete 
medGalleri 
Originalen som 
specialiserat sig 
på erotisk konst. 

IJX 

FÖR HIVPOSITIVA HOMO- OCH BISEXUELLA MÄN 
Sex är för det mesta skönt och befriande. Som hivpositiv kan det ibland vara svårt att förena 

sexualiteten med det faktum att man är hi v bärare. 

Hur gör du för att befria och bejaka din sexualitet? U n der en weekend nu i höst samlas 
hivpositiva män som har sex med män på en kursgård utanför Stockholm kring detta tema som 
vi kallat "Kärlek, sex och hi v". Vi sätter igång samtal och arbetar med praktiska övningar 
kring de svårigheter och möjligheter vi har. 

SMITISKYDDSENHETETEN l 
MALMÖHUS LÄN 

Bli medlem i QX FAMILY! 
Du kommer att ges tillf<ille att under lugna och trygga förhållanden, inte bara samtala, utan 

också experimentera fysiskt med dina gränser och du ges möjlighet att göra nya erfarenheter. 
Givetvis hela tiden i din egen takt och på dina villkor. men närvaro vid programpunkterna är 
obligatorisk. Du får möjlighet att lära dig en del grunder om avslappnande och erotiserande 
massage. 

Kursen leds av Lars Vestergaard från Berliner Aidshilfe, Berlin och Robert Lardner. sjuk
gymnast från Chicago. Deltar gör också Walter Heidkampffrån RFSL:s hi v kansli och Niklas 
Eriksson. RFSL-Rådgivningen Skåne. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer och är 
inbjudna från hela landet. Anmälningsavgiften är 200:- och är bindande. Den inkluderar resa, 
kost och logi. Frågor/anmälan; Ring till Walter Heidkampf på RFSL:s hi v kansli 08-7360211 
eller Niklas Eriksson. RFSL-Ril.dgivningen Skil.ne 040-6119950. Senast 3 oktober. 

Du får rabatter och förmåner i gay och gayvänliga affärer, klubbar, restauranger, 
barer, cafeer och föreningar. • PRÖVA MEDLEMSKAP GRATIS ARET UT MED 
DENNA T~LONG • OX-prenumeranter är automatiskt medlemmar i OX FAMILY. 

r f • l i3' -.-.:;n 
rådgivningen L~=:.~1L= 

RAOGJIININGEN 
,..,..,...,.,...,...,.....,..,,.,,.,.,.• ~k,;,å n e STOCKHOLM 

Visa kortet och du får: 10% hos Oden Hotei/Stockholm, 15% hos KalsongHörnan, 
1 O% hos Läderverkstan, specialerbjudande hos Bahnhof/lnternet. 

Mer info och fler erbjudanden kommer i din brevlåda och i nästa nummer av OX. 

Namn: 
Sänd portofritt till: 

Adress: FRISVAR, QX, 
104 62, Stockholm 
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BJÖRNGARDSGATAN1B 

TRÄNINGSSTÄLLET 
FÖR 

'Y GAY- KILLAR 

THE MUSCLE ACADEMY GYM 

IN THE ARMY 
BC>Y S C> NLY 

LÖRDAG 18/10 
RAKNING, AVLUSNING, DI SCIPLIN STRAFF 
Mönstring (insläpp) 22-23 
Permission 02.30 

övernattning? Linköpings vandrarhem 
frän 260:-/natl tel : 013-149090 

Strict dress code: 
militär, läder, gummi 
naket, (jeans) 

• Nygatan 58, Linköping, tfn 013-13 20 22 \N\MN. rfsl. se/l inkoping 

Tjej_~äger! 
Anti igen! 

Nu är det dags igen_ I år kan du gå på flirtkurs, lära dig 
självförsvar, diskutera sex, kärlek och känslor samt träffa 
andra tjejer i din ålder från hela landet under en hel 
helg. Inbjudna inspirerande ledare svarar för givande 
upplevelser och program! 

Tidpunkt: 24•26 OktOber 
Plats: Kvinnohöjden i Borlänge 
Kostnad: 200: - kronor i anmälningsavgift_ Resten 
betalar RFSL För mer information eller anmälan, ring 
Sofia Scherman, 08-736 02 19. 

~VN~~ 
i samarbete 

Ung, gay 
och hiv+ 

mgdomsgrupp 08-720 1164 
gay och hiv+ 

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

OSITHIVA GRUPPEN 
-vi finns för din skull. 
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Scentips 
1 THE BLACK RIDER 
Den 27 september har inte bara "The Black Rider" premiär, utan också 
scenen där pjäsen spelas. Dramaten har tagit över El verket på Linnega
tan 69 och renoverat den vackra lokalen till en teater som ska locka en 
ny, lite yngre publik till fränare och mer "otraditionella" uppsättningar. 
"The Black Rider" är en musikal skriven av Tom Waits och den nyss av
lidne, beatnikförfattaren William S. Burroughs, och bygger på en kärleks 
historia med mystiska förtecken om ondskans förförande makt. - D. T. 

2 KÖP OCH . SVÄLJ 
MarkRavenhills mycket uppmärksamma
de och starka pjäs "Shopping And Fuck
ing" har nu fått en svensk översättning 
och döpts till "Köp och svälj". Nya Grupp 
98 på Plaza, Odengatan 78, premiärvisar 
den 8 oktober. Med både bitsk humor och Per Grytt i Köp och Svälj 
som otäck thriller berättas hur ett gäng arbetslösa, unga britter helt lå
ter marknadskrafterna styra deras sex-, drog- och kärleksliv. Flera eng
elska kritiker var äcklade över inslagen av droger, blodig anal- och oral
sex, spyor och s/m - och londonpubliken köade i timmar för biljetter. 

liCANGERBALKONGEN 
På Boulevard Teatern, Götgatan 73 spelas 
Marianne Goldmans välskrivna och gripan
de drama, "Cancerbalkongen". Tre kvinnor 
har fått sina cancerdiagnoser och ligger nu 
inlagda för cellgifts- och strålbehandlingar. 
De har alla olika sätt att förhålla sig till 
sjukdomen, de anhöriga som kommer på be

David Thörn 

sök, samt ouppklarade familjekriser från det Mariann Rudberg; Inga 
förflutna. Hedvig (lysande spelad av Inga Landgre och fanny Ris berg 
Landre) har en arrogant och sarkastisk hu-
mor, Gunnel (Mariann Rudberg) använder sig av all möjlig litteratur och 
terapeutiska metoder, och Olivia (Fanny Risberg) kör med en stark parr
sarfasad och vägrar tro på det faktum att hon bara har fem % chans att 
överleva. - David Thörn 

4 ANOTHER WORLD 
Dansens Hus vid Norra Bantorget ger bl.a . 
två intressanta föreställningar i oktober. Den 
finske koreografen Jukka Korpi sätter upp 
"Anoth er World" 30/9-2/10 med en på lina, tre 
dansare och en musiker på scen. 24-25 okto
ber är en mängd okända dansare och koregra
fer mellan 15-19 år inbjudna till Blå Lådan 
och får på tre minuter/grupp visa sina förmå
gor. Ett underbart initiativ av Dansens Hus. 

- David Thörn 

5 MÄNNISKOR l SOLEN 
Jonas Gardell har lyckats igen! 
Trots att man ibland får en känsla 
av deja vu så är "Människor i Solen" 
en både underhållande och tänkvärd 
pjäs. Det sista som överger männi
skan är hoppet, sägs det. Hoppet om 
den stora förändringen. Men vad 
händer om vi slås av insikten att den 
redan skett. Att frälsaren redan 
kommit och lämnat oss kvar. Att ing
et egentligen kommer förändras. 
"Människor i Solen" är en berättelse 
om 40-årskrisens fruktansvärda in
sikter och farhågor. 

My Holmsten gör en formidabel 
Siv och Sif Ruud är som alltid Siv 
Ruud. 

Jon Voss Sif Ruud och Lucas Kriiger 

Nieole och Dorte tar över cafe 
Dick Farmer på Kungsholmen 

[Hill NYA P l DICK 

l september lämnade Åke Kar
lsson Cafe Dick Farmer på 
Drottningholmsvägen intill 

Fridhemsplan. Dorte Olesen, ko
reograf och dansare och hennes 
käresta Nicole. 

- Vi skall fortsätta i samma 
stil som tidigare eftersom cafeet 
är så fint redan idag, berättar Ni
cole. Efter vart kommer vi sätta 
vår egen prägel på det. 

Öppettider på Cafe Dick Far
mer är som tidigare vardagar 9-18 
och lördagar 11-16. 

I Gamla Stan monterar Cho
kladkoppen ner sin uteservering 
nu när höstmörkret lägger sig. 

- Det har gått bra denna förs
ta sommar, säger Anders Karls
son på Chokladkoppen, och vi har 
fått en stor gaypublik, tjejer såväl 
som killar. 

- Sommaren innebar en tu
ristkarusell som nu börjar gå över, 
fortsätter han och lägger till att 
nu när hösten kommer kan "vi" 
forma cafeet. 

-Det är ett mixat cafe, men ju 
farre turister desto mer gay. 

När vintern kommer är ett bra 
tips att även besöka Karlssons 
granncafe Kaffekoppen och krypa 
ner i deras källarvalv. 

Chokladkoppen har öppet 11-
23 och ligger på stortorget. 

Pete r Fröberg och Bill Schiller från 
Tupilak gav pris till Paul Os car 
omkramad av Babs an. 

Klubb & Klubb 

P 
aul Oscar hyllades på sin 
turne i Skandinavien. På 
Patricia i Stockholm, dit 

han kom efter att ha signerat ski
vor på Rosa Rummet, fick han 
dessutom ett pris av kulturföre
ningen Tupilak. 
Mer klubbnytt: BarBarella har 
lagts ner efter en het sommar. Nya 
planer finns dock. Vi hoppas! 

Torsdagar på Gilda öppnar 
Parahm Shafte från tidningen 
Orbit en ny klubb under namnet 
Silk. Glad, dansvänlig och okom
plicerad house utlovas och gäst
DJ:s från utlandet. Husets egna 
DJs blir förutom Parham även 
Per Ljungqvist . 

-Vi vill dra hit den engelska 
klubbscenen med up front house, 
säger Parham Shafte. IJX 



LÖRDAG27/9 
Fylkingen, Mtinchenbryggeriet, 
Torkel Knutsonsg. 2, 19.30, Noise 
Act l, Live elektronik och perfor
mance med bland andra Cellona 
där QX medarbetaren Ingrid Eng
arås ingår. 
Club Hump Me Dump Me, Bel 
Ami, Allmänna gränd l, 18-21. Ny 
månadsklubb på Djurgården. 
Medlemskap 50 entre 30. 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 22-02. 
Bastillehelg, sträng dresscode: 
Gummi, dirty skinhead och svart 
läder. Disco med DJ Christer. 

Leif Aruhn Solen & Magnus Bergman 

SÖNDAG28 
Konsert, Råsunda Kyrka, 18.00. 
Leif Aruhn-Solen, tenor sjunger 
till pianoackompanjemang av 
Magnus Bergman. Entre 40:-, T
bana Näckrosen. 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 15.00. 
Brunch som avslutar Bastillehel
gen. 

TISDAG 30 
Jukka Korpi, Dansens Hus, Barn
husg. 12-14, 19.00. Another World 
i Korpis koreografi med l på lina 
och tre dansare. Dansas även l:a 
och 2:a oktober. 

TORSDAG2 
Kex, K, Skånegatan 59, 20-01. 
Tjejklubb med skön klubbmys. 

FREDAG3 
Love Boat, Vielie Mon tagne, Söder 
Mälarstrand kajplats 14 (slutet av 
Torkel Knutsonsg.), 21-04. Temat 
är singel-party- tre "krav" för del
tagande: att du är gay, att du är 
singel (i alla fall temporärt) och 
att du gillar party. 

LÖRDAG4 
Salome, Operan, 19,30. Nypre
miär. 

ONSDAGS 
John Jasperse, Dansens Hus, 
Barnhusg. 12-14, 19.00. W a ving to 
you from here. Gästspel från New 
York. Dansas även 9:e och lO:e ok
tober. 
Köp och Svälj, Teater Plaza, 
Odeng. 78. Premiär för den svens
ka uppsättningen av Shopping 
and Fucking. 

TORSDAG9 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 08-
6433100. Ungdomskväll på läder
klubben, 18-30 år. Öppet 22-01. 
För nyfikna och intresserade av 
SLM. Mellan 22.30-23.30 lär vi ut 
om dresscode. 

FREDAG 10 
Viking Bears, Flap Bar, St Eriksg. 
56, 20.00. Pubkväll och OktaBear
Fest med klubben för killar som 
är/och/eller gillar björniga killar. 
Moderna Dansteatern, Skepp
sholmen, Hus 103, 20.00. Urpre
miär för två dansverk i koreografi 
av Ivan Ossoinak och Ulrika We
din. Dansas även 11, 18 och 19 ok
tober. 

LÖRDAG 11 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Slus
sen. Tjejfest 21-02,30. 

TISDAG 14 
Gaystudenterna, Cafe Bojan, 
20.00. Östasiatisk Gayshapub 

Popsie på Bangeock 
E n lördag i september följde 

QX den svenska tjejgruppen 
Popsie för en kväll. Målet 

för kvällen var Bangeock där tje
jerna skulle framföra sin singel 
"Latin Lover" på bardisken, men 
vägen dit var lång! 

! 

Text Anders Öhrman 
Foto rnagnus ragnvid 

Bitch Girl Club 

Välkomna! 
Tfn 34 11 05 

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

11/10 • 25/10- 3år! 
www.bhus.se 

För info 08-720 52 05 
ReseN. för ev. ändringar 

STOCKHOLM CITY 

Hos oss bor Du CENTRALT till 
LÅGT PRIS och med NÄRHET 

till Dina uteställen 
sekelskifteskaraktär på alla våra rum 

Odengatan 38 Stockholm T-bana Rådmansgatan 
Tel: 08-612 43 49 Fax: 08-612 45 01 

E-post: info@kimab.se 

SIICkhllll$ 
läderklubb 
Wollmar Yxllullsa. 18 
Ons.FnJir 22·02 

ECMCs dresscode Ulller 

Uniform weekend · 
Hallaween 1anv 1111 

SLM-Stockholm 
Box 17241, 104 62 Stockholm 

Tel: 08-643 31 00 Fax: 08-643 31 01 
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NYA I<OCI<AR 

FRESTAR 

MED 

NY MENY! 

BOTTLE& 
BLANDAD PUBLIK GLASS 

Månadens öl: Flaska ill 24:
Hornsgatans 

största uteservering 
Små & vanna rätter. 

Stor Stat·k 29:- Pint 38:
Biljard. Black .Jack 

Storbilds TV 

HORNSGATAN 136 • TEL 84 56 lO 

Öppet Man-Fre 09-18 Lör 11-16 

Drottningholmsvägen 9 
Tel 08-652 l I 19 
T-bana Fridhemsplan 

CHOKLADKOPPEN 

Bar & Restaurang. 

• kladdkaka, nötkolapa j. choklad

checsecake, praliner och 

varm choklad förstås. 

ana 

Öppet mån-tors 11-24, fre 11-01, lör 17- 01. Lunch 11 - 14. 
Scheelegatan 18 G) Rådhuset 08-654 49 26 
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lubbguide 
MANDAG 
Tribeca, Norrlandsgatan 5, 22-05, klubb i Ridelberg och Boy-regi med StoneB
ridge som resident DJ. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-24, gaybar. 

TISDAG 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar 

ONSDAG 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-6547900, gaybar. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll 22.00-02.00. 
Baren 2 Lika, WollmarYxkullsg. 7, 18-01, "a non-straight experience". 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 (Gamla Bysis), 19-01. Bar, öl och mat på en 
gaykväll, BarDJ Christer Braman. 
Seniorcafee~, Huset, Sveav. 57, 15.00. Cafe för äldre gaykillar. 

TORSDAG 
Baren 2 Lika, WollmarYxkullsg. 7, 18-01,gaybar. 
Silk, Gi!das, Birger Jarlsg .. Öppet till 05. Up front house på mixad klubb med 
Per QX som house-DJ och ny utländsk DJ vaije vecka. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01, 08-6547900, gaybar. 
Karusell, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. 80-tals retro. 21-03. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin_ 16.30-23.50. 
BHUS-baracken, Vanadi~lunden,? 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82, 19-01. Bar, öl och mat på en gaykväll, BarDJ 
Christer Braman. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56,20-03, 08-6547900, gaybar med disco. 
G-klubben, Akvarium, Kungsträdgården 22-03. Claes Bodens fredagsklubb 
tillbaka i etern. Resident DJ :s Tony Zoulias, Mad Mats och Claes Boden. 
Bangcock, Chinateaterns foaje, Berzeliiparken, gayklubb i Sthlm Goes Gay-an
da med Ulrich Bermsjö vid rodret. Öppet 22.30- 05.00. 
Karusell, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. Nostalgotek. 21-03. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-01, gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky Bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wallmar Yxkullsgatan 18. 22-02,00. Barkväll på läderklubben. 

LÖRDAG 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Cavern 
Pubs källarlokaler under värdinnan Leonaras överinseende, 21-03. 
Squeeze, St Eriksplan 9, 22-03. Gayklubb med två dansgolv. 
Bangcock, Chinateaterns foaje, Berzeliiparken, gayklubb i Sthlm Goes Gay-an
da med Ulrich Bermsjö vid rodret. Öppet 22.30- 05.00. 
Karusell, Rosenlundsg. 33, 08-7200332. 50-60-70-talsmusik. 21-03. 
Soul, Fashing, Kungsgatan 63, 21-03. Som namnet antyder soulmusik i god an
da och mixad stämning. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 20-03, 08-6547900, gaybar med disco. 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsg. 7, 18-01, Gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky bar har öppet 20.30-01.00. 
SLM, Wallmar Yxk-ullsg. 18, 22-02,00. Läderbögarnas egen klubb har disco. 
Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se annons för info om specialkvällar. 

SÖNDAG 
Baren 2 Lika, Wallmar Yxkullsgatan 7, 08-6419443, 18-24. 
Cool Candy, Tempel Bar, Agnegatan 39, 17-24. Öppet gaymys med Anders Ö hr
man som he=aDJ. 
Patricia, stadsgärdskajen 152, 08-7430570, restaurang, bar och disco, 
19.00-05.00. Suverän och billig mat. 40:- entre efter 21.00. 
Flap Bar, St Eriksgatan 56, 18-01, 08-6547900, gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 

med studenterna. 

TORSDAG 16 
Dags att leva!, Huset, Sveavägen 
57, 19.00. Föredrag av Johan 
Ekenberg om personligt växande. 
Entre 50:- (30 kr RFSL:are). 

FREDAG 17 
Members Only, Huset, Sveav. 57. 

RFSL har fest för medlemmar 
med billig mat och dryck. Under
hållning. 

MÅNDAG20 
Basgrupp killar, RFSL, Sveavägen 
57, ltr, 19.30. Introduktionskväll 
för höstens basgrupper. Även 22 
och 27 oktober. Info 08-7360212. 

Noise Act 1 med Live elektronik 
och performance hos Fylkingen 
blir det den 27 september, Med 
är bland andra Cellona där QX me
darbetaren Ingrid Engarås ingår. 

ONSDAG22 
Exit Paris, Södra Teatem, Mose
backe Torg, 08-644 99 00, 19.00. 
Nypremiär för föreställningen 
från Stockholms Nya. En musikfö
reställning där 50-talets Paris står 
i centrum. 

TORSDAG 23 
Bakom kulisserna med Barbro 
Westerholm,ABF-Huset, Sveavä
gen 41, 19.00. Föreläsningsserie 
om den homosexuella familjen. 
Westerholm berättar om den 
långa vägen till registrerat part
nerskap. 

FREDAG 24 
Dansgrafitti, Dansens Hus, Bam
husg. 12-14. Unga, kanske blivan
de koreografer och dansare mellan 
15-19 år visar sina dansstilar. 
Även 25/10. 
Tema aids, Modema Dansteatern, 
Skeppsholmen, Hus 103, 20.00. 
KammarensembleN speglar sjuk
domen aids i musik, lyrik och 
dans. Konstnärlig utformning av 
Elisabet Ljungar. Även 25 okt9ber. 
SLM, Wollmar Yxkullsg. 18, 22-02. 
Läderklubben har tema fest: Uni
form. BarkvälL 

LÖRDAG 25 
SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, 22-02. 
Läderklubben har tema fest : Uni
form. Disco. 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Slus
sen. Stor treårsjubileumsfest för 
tjejklubben! Öppet 21-02,30. Upp
trädanden och utdelning av priset 
till Årets Kvinna! 

ONSDAG29 
Viking Bears, Baren 2 Lika, Woll
marYxkullsg. 7, 20.00. Pubkväll 
med klubben för killar som 
är/och/eller gillar björniga killar 

TORSDAG30 
Singel, sambo gift?,ABF-Huset, 
Sveavägen 41. Föreläsningsserie 
om den homoseJ.:uella familjen. 
Martin Andreasson tar upp famil
jerätten. 19.00. 
Lash, Wollmar Yxkullsg. 18, 08-
6433100 . Lesbiska läderklubben 
har månadsfest p å temat Wieked 
Witch Night. 21-02. 

FREDAG 31 
Camarillo, Kungstensg. 22, 08-
156010, 20.00. Nordisk Cabaret 
till förmån för World Conference of 
Lesbian & Gay Culture under Eu
ropride i Stockholm nästa år. 
Entre 40 kr för medlemmar i Tu
pilak, 50 kr för övriga. 

Palle Granhtlj, Moderna Danstea
tern, Skeppsholmen, Hus 103, 
20.00. Danskt gästspel "Obstruc
tion Ultimatique" en danskonsert i 
Granh(<ljs koreografi . Även 1:a och 
2:a november. 



Jag är en 21-årig,lcsbisk kvinna full av lu~ter. 
entus ia.~;m, diskussionslystnad. kärlek. självironi och 
humor. Vem du är har jag ingen aning om. men vi ll 
g:ima veta. sn vad sägs om att ta en öl tillsammans 
n:'igon kväll. Skriv några rader. vad har du au 
förlora? 
9710-101 

Jag söker en romantisk tjej som tycker om att gosa 
på höstkvällen med levande ljus och lugn musik. Du 
bör vara 20-30 år. Missa inte den här chansen! Puss 
& kram! 
9710-102 

Vi är ett gift. lesb iskt par i 25-års fildem som söker 
väninnor över hela Sverige. Våra intressen ;ir allt 
som gör livet värt au leva. såsom mysiga 
hemmakväJiar. roliga utekvällar. djur o natur. Vi 
väntar på många. långa och roliga brev. 
9710-103 

STOCKHOLM 
Goth ic, fetisch! Önskar möta sensucli:J.. ödmjuka 
1..--vinnor insatta i scenen. ror vänskap eller erotisk 
dans. Är 21 år. feminin. romantisk med fascination 
ftir vampyrer. 
9710-104 

STOCKHOLM 
Fauig. bitter och begåv~td tjej. 35-50 sökes av dito. 
Stor portion humor och intelligens inget hinder. Du 
tål djur+ rök. Skriv nu! 
9710-105 

Kvinna. 40 som bor i Stockholm under ordnade 
fOrhållanden söker dig man som vill bli pappa. 
9710-301 

Bostad eller rum önskas hyra snarast av kvinna, 26 
år. (Helst inom stockholmsomr.\det). Skötsam. 
9710-601 

Ungt killpar söker lgh i Sthlms innerstad. Mycket 
skötsamma och rökfria med stabil ekonomi. 
9710-602 

MALLORCA 
35-ilrig man söker lgh el hus fr.o.m. jan-feb 98 pi 
kortare el längre tid. 
9710-603 

r m a student from Brazil. 36 y.o. l' m Jooking for a 
room to rent. Non-smeker. 
9710-604 
lntelligensbefriad. elak. ful. stel. naiv och ospontan 
23-årig studcnska behöver bostad inne i stan. N~gon 
snäll. ofarlig sjtil kan väJ r.idda mig. Allt av intresse. 
9710-605 

Hej! Är en kmmgod. 41-:lrig. hs kille som söker 
kille fdr fast förh.llnndc och :m dela bostad med. 
Intressen: Promenader. matlagning. film. Din !der: 
18-26 &r. Du ska ha fastjobb och inkomst samt vara 
öm och mjuk. Svara med ett foto. Nationalitet 
oviktig. Kram! 
9710-606 

Fyra trevliga ungdomar söker lägenhet i 
Stockho\mstraktcn för kollektivboende. Helst 4 

r.o.k. nära tunnelbanan. 
Ring Per p~: 010-336 4336 

f!1 j]:] i i l 
STHLMSOMRÅDET 
Jag är en vanlig k.ille runt 40 år och söker en di p l. 
seriös massör som kan ge mig helkroppsmassage. 
P.g.~t. ganska tungt arbete vill jag h!llla muskula
turen igtmg. Skriv och lämna tid rör behandling och 
kostmtd. Räknar med regelbunden behandling. 
9710-501 

PSYKODRAMA 
Psykoterapi för dig som vill vidare ur en " låst" 
situation. som behöver stöd där du är just nu. hjälp 
au träna dig i dina olika roller. Utbildad 
psykodramatcrapcut. Endast seriösa svar. 
9710-502 

STOCKHOLM 
Hej! Jag är en kille p!i 45 :ir som söker arbete som 
snickare. fastighetsskötare eller annat förslag. Jag 
har 2-:\rig utbildning som verkstadssnickare. Har 
byggt ett antal hus. sommarstugor. garage m.m. Har 
renoverat och byggt om hus och lägenheter samt 
målat, tapetserat. satt kakel. lagt golv m.m. 
9710-503 

DAG & KVÄLL 
Tjejer och killar sökes mr enklare fårsäljni ngsarbete 
på kontor. Ingen vana kTlivs. din ålder är 18 :1r och 
uppåt. Ring nu! Tala med försäljningschefen på 
0740- 102 632. Varmt välkommen. 

Man. 47 år söker arbete som stridare av allmänna. 
utrymmen som toaletter. duschar. bastu. även 
stugbyar. Kan även hoppa in och jobba som diskare. 
Jobbar g1ima på Gällhotell eller annat hotell i hela 
landet. 
9710-505 

H s kille. 22 5r söker heltidsjobb i mode. klädaffär el 
inrednings-. antikaffär. Helst i Sthlm el Gbg. men 
Örebro där jag för närvarande bor g:1r ocksfi bra. 
Annat lämpligt jobb är ockstl. av intresse. Omg!iende 
start. Hoppas vi ses! 
9710-506 

Trevlig och serviceinriktad. ung kille söker plats 
som lärling hos fri sör i Slhlm. Är representativ och 
mycket intresserad av frisörsyrkeL 
9710-507 

STOCKHOLM 
Städhjälp eller något annat hush Il sarbete sökes av 
en skötsam kille. 
Ring: 070-469 0735. 

Mindre serviceföretag i Stockholm söker manlig 
extra personal. Goda kunskaper i engelska erfodras. 
Bifogo gämo foto. 
9710-509 

STOCKHOLM 
22-lri~ halvtidsstuderande kille med erfarenhet frln 
bl.a. marknadsundersökningar och kontorsarbete 
söker deltidsarbete på kontor. Arbetar nu p:l en 
tidskriftsredaktion med redigering och layout i 
Pagemaker + annonsfårsäljning. Jag är noggrann. 
ansvarsfull. ;trbct~glad och initiativrik. Glima 
sjmvstiindiga arbetsuppgifter och flexibla arbetstider. 
Anställ mig och Du blir inte besviken. 
9710-510 

[il~ j] [ij l 
Du ljus h~riga kille, ca i7 år. 1:1ng och smal som var 

712-90111 
4,55 pr. min 

NTC, Box 23056, 114 35 Stockholrn 

QX DIREKT KONTAKT 

Malmö 
TALA ANONYMT 

r k- · 
Umeå o1~-ro:6ao 

0712-10.611 
Box 4420, Malmö. 4-55 Kt/mi1. 

HETASTE 
GAYDATEN 

Box 4420, Malmö. 9:60 Kr/min. 

på Kreta/Hersonloss och · ktc hem torsd 1119 kJ 
12.30 till Arlanda med n>räldrarna. Vore kul om vi 
kunde tf.iffas igen ! Hör av dig! P.S. S!'tg dig p· 
flygplatsen med v3.gade inte g1i fram och prata.. 
9710-801 

EITERLYSNING 
l var kommer det en ny programserie pa 
Utbildningsrad ion som kommer au handl:t om sex. 
Ett av programmen ska handla om LUST och till det 
:~vsnillct söker jag personer som skulle vilja bidra 
med sina egna personliga historier. Jag skulle vilja 
komma i kontakt med dig som brukar g5 t.ex. till 
Långholmen. Skinnarvi~parken, Frescati eller till 
videoklubbar för att hitta tillfålliga partners. Ring 
eller skriv till: Utbildningsradion. Magnus 
Persson. TV programmet STOP, 113 95 
Stockholm. Tel: 08-784 4383. 

V ÄNNE R SÖKES 
22-!irig kille i Stockholm söker jämngammal kille 
eller tjej som vill "hjälpa" mig att komma in i 
gaysamhället Skulle gärna g!i ut mer. men det är 
svfut när man inte känner så m nga. Kanske är Du 
själv i samma si tuation - då kan vi till sammans 
bekanta oss med V!l.r Kultur. 
9710-1003 

VÄNNER 
Först dc sedvanliga data: 231185nO. Med detta 
avklarat går vi nu in för dc inre måtten. Jag har inte 
allmänna intressen. däremot tror jag mig uppskatta 
och inspireras av flera olika ting: klassisk musik. 
gärna med s!ingligt inslag. musikteater med tanke. 
diverse engelska versioner av företeelser såsom 
språk. film. och konspeL Listan vill bli större. Andra 
behov: Tvisamhet ömhet och manlighet. Du är av 
lämplig generation (28-30 helt ok) och spirituell. 
emOlioncll och sntiJJ. Skriv till mig och berätta vad 
som gör dig ledsen och glad. Skicka med en foto 
om du vill. Vi ses! 
9710-01 

ÖREBRO/V ÄRMLAND 
Hej grabbar. jag är en kille från Örebro län. 
30/ISOno som söker killar mellan 15-30 år ror 
spännande tdiffar. Intressen är allmänna. du bör vara 
smal och ha ett bra yttre och inre. Svara med foto. 
9710-02 

Finnes: Fräsch. vältränad och ganska skötsam k.ille 
501175n5121. Jag gillar ett aktivtliv fyllt av 
fliluftsliv som läng- och Gällvandringar. skidåkning. 
IJngfJ.rdsskridskor. simning fu'ct runt. men liven 
resor s:\ väl 1:\ngt bon som runt knuten. spontana 
krog- och pubbcsök. matlagning. Jag gillar även att 
jobba med mina händer. Sexuellt är jag b· de aktiv 
och passiv och med p· det mesta utom s/m. Sökes: 
Kompisar som stämmer något så när på ovanstående 
intressen. glima även vänpar som vill vidga sin 
vänkrets. Du/ni bör ha en något så när ordnad 
tillvaro då jag är en typi!<:k oxe med de krav p· 
ba.~trygghet och ordning en sån har. Dessutom är det 
bra om du/ni bor i mellansverigc då jag bor i 
närfOran till Stockholm. I övri gt bet'yder :il der. 
bakgrund, nationalitet ganska lite. det viktigaste är 
nog au personkemin st:.immer. Hör av er. jag vet att 
ni finns. 
9710-03 

HELALANDET 
Kille söker kille. 20-50 år för far o son förhållande. 
9710-04 

STOCKHOLM 
log är en kille p5 28 ir. mörkhårig. ling. smal och 
har ett fördelaktigt utseende. Hi v+. men är 
fonfarande nyfiken p livet! Söker dig som vill bli 
kramad. ompysslad och älskad i vått o tant. Du är 
ärlig och seriös samt har ett trtevligt yttre. Foto ett+. 
men ej krav. 
9710-05 
STOCKHOLM 
Är en 29-mg kille. l· ng och blond. Rökfri. Gill or 
bl.a. resor. matlagning. friluftsliv. böcker. att umgås 
med v!inner m. m. Sökcr en kille för vänskap. ev 
rdrhllllonde. 25-30 år. Hör av dig! 
9710-06 

DALARNA/STHLM 
Man. 52. söker en kille 25-45. rökfri. lntresscn: äta 
o dricka gott. resor. skog och mark m.m. Hör av er! 
9710-07 

Kulturellt intrcsser:.1d? Ord om-tyckare? Fönjust i 
"gammal", hederlig romantik? Har nära och kära 
vänner- men ändå ''ensam"? Nyfiken på Människor 
(;hjärta/hjärna!)? Direkt oinspircr:Jd och lagom 
omöjlig an hitta N gon i ute-svängen? Ålder 20-30 
r? Verkar 'Ja" vara ditt svar på dessa fr: gctccken. 

läs då gärna några fler påståenden om mig. 24 ~. 
höjd över havet ca l 650 mm. ca 50 000 gram tung. 
Skorpion. Musik/teater. 20. 30. 40-tal. Debussy. Inre 
styrka. humor. Storstadsrcsor. stockholmsbo. Skriv 
n5got iirJjgt! Nyfiket väntande! 
9710-08 

STOCKHOLM 
Finnes: Snygg. välv:'l.rdad man p!l drygt 50 år. Bor i 
Sthlm. fritid i skärgården. Gillar au träna på gym. 
cykelturer. bio. teater. operabesök m. m. Sökes: 
Kille. 25-35 år. seriös och som gillar att håll a sig i 
form. humoristisk och bnslosam. svensk eller 
utländsk. 
9710-09 

STHLMVHELALANDET 
Trevlig kille 54/170/68 som är lite busig och gill:>r 
killar som är busiga och gillar lätt brouning. 

bondage. massage m. m .. b de passiva som aktiva. 
Hör av er nu killar. 25-70 och ber.itta vad ni vill och 
skulle vilj a uppleva, helst med bild och tel.nr. 100% 
diskretion. 
9710-10 

STHLMVHELALANDET 
Fr.isch kille. 27 år söker en trevlig kille undt>r 30 år 
för vänskap el ev ffirh!tllande. Svara gärna med foto 
o tcl.nr. (c.j krav). Vi hörs! 
9710-11 

Maskulin stockholmskille vill träffa en schysst. 
manlig och friL.;;ch kille. 20-30 k Mitt uUieendc: 
26/189/80. mörkblond. Hoppos du vågor! 
9710-12 

STOCKHOLM 
Söker en ung (ca 16-25 dr), fräsch. ej tjock kille 
som vill ha en äJdre, aktiv älskare. Jag är 
46/184/85/19. mörkblond och inte särskilt hårig. Bor 
strax söder om stan. 
9710-13 

Nyinflyttad k.illc p 22 fu' söker killkompisar i Sthlm 
för vänskap. trivs vi ihop kan det utvecklas till 
n· got mer. Tr.ina p:l gym. gå på bio med även en 
hemmakväll fyller friliden. Är stark vänskap n· got 
du söker s& ska du svara mig och skicka gärna foto. 
Ålder 19->. 
9710-14 

GÖTEBORG 
Sökcs: Fräsch kille. 15-25 år. studerande. arbetslös 
el bara ensam och vill ha stöd. kärlek frln en äldre 
vän. Svara gärna med foto och tel.nr. 
9710-15 

SMÅLAND/SKÅNEIHALLAND 
Kille på 40 år, hi v+ söker k.illar i samrna situation. 
Din ålder: 30-40 år. Hoppas au just du svarar. 
Öppen fOr det mesta. Gärna foto. 
9710-16 

STHLMVHELALANDET 
Snygg 25-:lrig. svart kille. fr.iscb. frisk och smal 
söker snygg. smal. frisk. passiv kille, 16-24 år. 
intressen: naturen. musik. kultur. rn.m. Gärna 
foto/tel.nr .. men inget krav. Puss & kram! 
9710-17 

I fOrsta hand vänskap. Jag älskar au pendla mellan 
landet och staden. Fr;'ln tysta skogen till varma 
krogen. Från insjöns svarta vatten till biomörkret. 
Fr.ln skärgården till lägenheten på Södermalm. F n 
ensligheten till myllret. Fr5.n fågelsång till klnsisk 
musik. Rön vin och svarta o li ver. Att dela 
reflektioner. 47 är. 
9710-18 

NORRLANDSKlLLE 
Ungdomlig. lång. smal. mörk kille i livets höjdpunkt 
söker charmig kille. 17-47 fOr vänskap/träffar. Är 
manlig. dominant. aktiv men öm. kramgo trots fOdd 
i Lejonet. Du är romantisk. kanske undergiven. 
Ärlighet. öppenhet. trofasthet viktigt. Gillar resor. 
djur. film. inredning. hi storia. lntresserad? Skriv! 
9710-19 

Stora gr.tbb:lf sökes av 34-:1rig. hs kille. Är aningen 
blyg. mera passiv. Önskar ntt du är aktiv. glima 
äldre, hårig/skäggig och riktigt stor & tung. 
9710-20 

Nyinflyttad kille p· 22 år söker killkompisar att göra 
diverse roliga saker med. Mina intressen är bland 
annat gymträning och nerobics. vi kanske kan vara 
t:r=Jningskompisar? Vem vet vad det kan leda till... 
Hudfärg och nationalitet utan betydelse; ålder fr:'l.n 
20 ;\r, Jag vågade annonsera-vägar du svara? 
9710-21 

Kille. n&gra och fynio i Gbg söker kompisar som 
t:r=.inar styrkctr.ining och gympa 4-5 ggr i veckan här 
i Gbg. Trist att g5. ensam även om t:r=.iningen ger 
mycket. Även bio. teater. men inte sk. "uteliv". 
9710-22 

Jag är en kille som är 50~. Söker andra killar 
mellan 25 och 60. gärna aktiva. 
9710-23 

STOCKHOLM 
Jag är en kille på 33 :1r som söker dig kille. c:a 24-
35 år som liksom jag har ett beteende som en kille. 
Eftersom jag inte är öppet gay ska inte du vara det. 
Om du är jurist. ingenjör eller ekonom tror jag au vi 
har ett bra utg:1ngsläge att trivas med varandr.t 
eftersom ''lika barn leka bäst". Jag är en seriös kille 
med ok utseende och ordnade förhållanden som 
söker dito. 
9710,24 

25-årig kilJe i Stockholm söker killar under 20 fOr 
sköna träffar. Svensk el invandrare. erfaren el 
ocrfaren spelar ingen roll. Hör av dig! 
9710-25 

STOCKHOLM 
Jag söker en kille mellan 20 o 45 år får fast 
förhållande. gärna slät. Vi ska b· da kunna ge och ta 
ov v:rrandra. Jag är 50/190n8. 
9710-26 

STOCKHOLM 
Man i 30-ärs :\!dem söker mörka. utländska män för 
spännande t:r=Jffar. 
9710-27 

GÖTEBORG 
Är du en maskulin. fräsch och problemfri kille. 35-

Karlstad 
Kalmar 071H7462 

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

45 år som villträffa en nyinflynad, äldre. men 
garanterat ungdomlig och ut!ltriktad kille au umg5s 
och ha kul med? Hör av dig! Själv gillar jag resor. 
konst. teater och allt som ger en positiv upplevelse. 
Ett foto säger så mycket! 
9710-28 

STOCKHOLM 
2 1-:lrig. snygg kille söker väJträn:tde och snygga 
killar. typ hockeylirare. 18-30 5.r fOr schysta träffar. 
Grabbar. hör av er med foto. 
9710-29 

Stockholmskillc. 27 är. blond o fr.isch vill t:r=Jffa en 
glad. rolig. busig och go· kille, 20-30 5r. Mörk som 
ljus. det är det inre som räkna.s. Skicka glima en 
foto i alla fall . kul att se vad det är få r filur man har 
att göra med. Hörs! 
9710-30 

GÖTEBORG 
Fräsch kille. 3 1 ar söker dig kille. 25-35 år au kura 
skymning ihop med när höststormarna närmar sig. 
Gillar du natur. bio. resor och an hålla dig i form 
hoppas jag au du svarar snan. gärna med foto. 
9710-31 

Sök~.::r aktiv kåtbock för diskret vänsterprassel. Jag: 
25/180/80/18 +pojkvän. Du: maskulin. glimt i ögat 
+ pojk!flickv~in. 
9710-32 

POJKVÄN SÖKES-GBG 
Jag: maskulin. frisk. attraktiv. oerfaren p:1 killar. 30. 
utåtri ktad. trevlig. har humor och vänner. Vill prova 
ptl. en killrelation. Har inre & yure kvalitet. saknar 
helt livskri scr. vill somna/vakna med en kille, anses 
vara ett riktigt kap enligt Qejema. Du: maskulin. 
helst killocrfarcn. frisk. gillar mig. Fotosvar: 
diskretion. Jag väntar! 
9710-33 

ÄLVSBORGS LÄN/V ÄSTERGÖTLAND 
Du: c:o 30-40. kåt, kon ago. Jag: 26. kåt. smal. 
snygg och behöver lite gammaldags då och då. 
9710-34 

STOCKHOLM 
28-årig. fr.isch & vältränad kille. 178n8 & välutr. 
Söker dig kille, 18-25 för spännande tf.iffar. 
9710-35 

Passiv kille, 25/184n4. mörk. konklippt vältränad. 
snygg. Bor i Sthlms innerstad. Sökcr aktiva killar. 
20-40 år för häftig. kravlös sex. Svara. du blir inte 
besviken. 
9710-36 

STHLM/SUNDSVALL 
Tänder du på en killes fötter. Jag är en 43-:lrig grabb 
som söker kontakt med en kille. 50-70 !ir med stora 
fåtter. stl 45-60, maskulin. h5rig och luden. Jag vill 
bli slickad här och där. Bifoga foto! 
9710-37 

STOCKHOLM 
Ömsint omtänksam. mörk kille. 44/I70n4 söker 
yngre kille som vill kartlägga sina erogena zoner. 
Intressen: mat. vin. resor. teater. bio, m.m. Jag vill 
hitta en kille som vill vara min speciella vän om 
tycke uppstår. 
9710-38 

STOCKHOLM 
Kille. 38/176/65/19 söker dig som gillor onleko 
med di Idos. m.m. Din ålder spelar mindre roll, bara 
du är k!lt och gillar att rejält ta hand om mig. 
9710-39 

SÖDRA SVERIGE/HELA LANDET 
Undergiven man. 45/183/99 vill pröva verklig sim. 
passiv el aktiv. Öppen fOr allt seriöst. sexkompis el 
fast relation. Alla killar mellan 20-50 kan svara. 
Moralister. bigotta & hycklare göre sig ej besvär. 
Trevliga sökes. 
9710-40 

STOCKHOLM 
Kille. 30/180/80118 söker kille. 18-45 ilr som hur 
mustasch ochfeller skägg att fOrgylla tillvaron i 
höstmörkret med. Jag friredrar att var:J passiv. men 
kan vara aktiv också. Vore kul om du gillar ba~tu 
eller bubbelbad. Svar med te l. nr f!lr förtur. Bifoga 
gärna foto. Hej! 
9710-41 

ÖSTRA SVEALAND 
Vi :ir ett killpar som vill utveckla en tre- el fyrkant. 
Söker i fOrsta hand ett killpar får denna erfarenhet. 
Bekantskapen f· r gärna utveckla sig på flera 
omr. den än det rent sexuella. Är ni 30-45. smala 
och fr.ischa överensstämmer ni med oss. Skriv och 
ber.iua. Svar garanteras. 
9710-42 

GÖTEBORG 
Jag är en mycket v!ilutr kille/man med stor aptit på 
sex. Hs. bs. gift e l ogift. nationalitet saknar 
betydelse. Jag är Hin g. smal och ser br:J Ul. Du mr 
gärna vara dominant. vältf.inad och gilla lite udda 
saker (t.cx. få dina fåtter slickade. m. m.). l 00% 
diskr. Skynda dig så an vi kan komma igång. 
9710-43 

STORSTHLM/HELA LANDET 
Medelålders. k:'l.t. smal man söker k!it. ung. söt. smal 
kille. Jag är välutr med det behöver inte du vara. 
Skicka med ett foto · får du en av mig. Jag svarar 
pä alla brev. Våga svar.t, jag vågade ju annonsera. 
Gärna invandrarkil le. 
9710-44 

Tals 4ironymt 
Göteborg Sundsvall 

0712-10.445 Helsingborg 
0712-1&.441 

&x 4420, /klmö. 4:55 Kr/min. 
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eu måste. Kanske du och jag. 
9710-45 

HÄR ÄR JAG! 

GöteborgskjJie. sympatisk. ärlig. äldre modell 
önskar kontakt med killar upp ti ll 40 år. Är du 
kra.mgo ·. maskulin. gillar sex och mycket annat. 
mat. vin, musik. dans, någon a.n tycka om s~ svara 
genast. Alla får svar en utvald. Seriöst och renlighet 22-årig student i S10ckholm söker trev lig. känslosam 
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lvHS l e ._. 
120 min!!! 90 min. /c 
Nr: 7776 Nr: 7778 ( Diskret avs.) Sf 

Endast Postens avgifter tillkommer. \r.=-=---~====~-----•~~o.. 
Vid forskon via Pg. 604 22 77-J. Inga avgifter! 

S\'D • Box 22227 • 250 2-1 Hel~inghorg 
Dygnet runt ordcrtel. 042-21 05 40 

Send meg straks Blue Max Entertalnment klubbfilm til utrolige intro. 
pris Kr.99,75,- inklusive porto og eksp. gebyr. Siden får jeg som nytt 
medlem h ve r mån ed automatisk tilsendt en helt ny klubbfilm i samme 
kategori til spesia l pris Kr.1 85,- alt ink l. Det er ingen kjcpetvang. H vis 
du 0nsker å avbesti lle neste film eller melde deg ut. skal du bare gi 
oss beskjed. Ring telefon (+47) 22 17 11 27 for mere informasjon. 
mandag - fredag 9" · 13" (ellers auto.tel.svarer).Send 
kupan til: Blue Max Entertainment, Pb 950 Sentrum, N-01 04, Oslo 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Signatur: 
Jeg er over 18 år. Q x 

l 
l 
l 

och romanti sk kille. Du är 17-25 är. ärli g och seriös 
samt har liksom j::tg ett bra utseende och är nyfiken 
p!i livet. Jag vill dela mjtt liv. mina tankar. känslor 
och min kärlek med Dig! Foto mottages tacksamt. 
9710-46 

STHLMVHELALANDET 
26-:lrig. fräsch kille söker en trev lig grabb under 30 
år för vänskap eller ev. ftirhållande. Svara gärna 

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

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

l.VIULTIVIDEO 
Valj anonymt bland 10 olika 
f1lmer i varJe v1deokab1n . 

:K:OSIVIOS 
Furutorpsg . 73 Helsingborg 
042-141616 . Dagligen 11-21 

med foto och te l.nr .. men inget krav. Alla får svar. 

TÄNDER DU PÅ FÖTTER 
Jag är e n snygg. muskul in kille i Kungä lv som 
Länder pli barfota killar. Fantiserar om att s licka o 
smaka på en maskulin killes lagom svettiga fötter 
efter en arbetsdag el joggingrunda. Du får gärna 
slicka mina fötter efter en dag i timmerlandkängor. 
Diskretion (har tjej). Fotosvar. 
9710-201 

ÖSTERGÖTLAND 
Bs kille på 36 år. skild mt:d fyra bam. Lever nu med 
mina tre hundar i bgcnhet hell utan mllnnsklig 
k~irlck sedan tv !l. fu·. Längtar efter kanske just dig? 
Kille i min egen ålder och med m3.tt som jag: ca 
182/82. Jag är ljus med tunn mustasch. helt frisk. 
renlig och ärlig . Kanske du och jag? Fotosvar vore 
kul. Kram! 
9710-202 

EN VEN FOR LIVET 
Dansk mand s0ger k:crlig ven til fast. monogamt 

Ensam ikväll? 

TUMMY!i 

ii#UR!N:J 

Sl HÄR ANNONSERAR DU l QX: r------------------------------------, 
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 prenume
ranternas annonser till 50 ord. Ut
över 50 ord betalar prenumeran-

ter vanliga priser. 

Sl HÄR SVARAR DU: 
l. Skriv ditt brev. Stoppa det i ett ku
vert och klistra igen det. Märk kuver
tet med annonsnumret, högst upp i 
högra hörnet där vi klistrar frimärkret 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken fcir 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. 
Vi förmedelar svar fyra månader 
efter publiceringsmånad. 

: e QX OKTOBER 1997 

l Annonskupong- prenumeranter annonserar gratis. 

ID Vänner 

ID Väninnor 

ID Bi 

l 
l 
Text: 

l Namn: 

l Adress: 

l Post adress: 

D 
D 
D 

Över gränser D Säljer 
Arbete D Köper 
Bostad D Bytes 

D Organisationer 
D Meddelanden 
D Övrigt 

Sänd annonstexten till : 
QX, Box 17218, 

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

D Jag prenumererar på QX och 
annonserar gratis upp till 50 
ord. 

D Jag vill börja prenumerera på 
QX. 240:- för 1 2 nummer (inom 
Sverige) . Därmed annonserar 
j ag g ratis upp till 50 ord. 

D Jag bet alar 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 .... .... ....... . 

Postg iro: 15 2417-2, 
Polcop AB/QX. 

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

forhol d. Jeg er en udadvendt fyr med god t hum0r og 
humoristi sk sans. Jeg 0nsker sammen med dig at 
opleve vanne og tryghed. og du vii i mig m~de en 
loyal og omsorgsfuld ven som vi i lytte til dig og 
~amte dig i lyst og n0d. Jeg har s!l. meget at give af 
men savner dig at dele med. Du er en slank fyr. ca. 
30-50 tir. fri af tidligere forhold. sc lvsta::ndigt 
t.-cnkende. ansvarsbev idst. sensiti v og lidenskabelig. 
Og h vem er så jeg? En pxn. slank. vc luddan net. 
frisk fyr. medio 40 med en varm udsLr!iling. J..Teativ. 
trofast. tolerant. både aktiv og passiv. Harmange 
alsid ige imresser og velordnede forhold p5 alle 
måder. Jeg savner dig til ~mhcd og fortrolighcd. 
driUerier. blide k:.ertegn og vild sex. Nu har jeg 
kastet bo lden. grib den min ven og send mig ett 
scri0St brev med ell er uden foto s!i kan du vxre 
sikker på ~~ll hore fra mig. Svar fra hele Sverige og 
Danmark. 
9710-406 

PENPALS WANTED 
32 y.o. Swcden-fan from Germany is Jooking for 
penpals from Swcdcn. l t wou ld be great to receive 
same letters. Please wri te in English or German. 
971 0-408 

KROATlEN 
Aktiv, hårig kille. 27/ 183n5118 söker likasinnad 
kille i Sverige an dc!J vardag och Jtt vara 
tillsammans med i fast förhållande. Svara på danska. 

Gay i .. BORÅS ! 
Sjuhärads STORSTA GAYSORTIMENT. 
Uthyrning, Försäljning & Videocabiner 

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 , 
DK - 2800 LYNGBY DANMARK 

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

''TILLBE " 
UTHYRNING 

nwalt 
Nytargsgatan 21 A 
T-bana Medborgarplatsen 

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

Tel. 08-643 79 50 



tyska eller engelska. 
9710-410 

En 31-årig kille frJn Ryssland skulle vilja brevväxla 
med svenskar fr.in Sthlm. Gbg och M mö. Jag bor i 
Sibirien. studerar svenska. arbetar som tandläkare 
och har besökt Sverige. Vill ha hs vänner au tf.iffa 
om jag kommer igen. Mina intressen är musik. 
mode och litterJtur samt trevliga människor. E-posta 
på: root@po37.postkk.krasnoyarsk.su.- eller skriv! 
9710-407 

Young. attr.J.ctive gay guy from ex-Yugoslvia. 
221178168. AlP seeles scrious men for relationship. 
l: l and common Iife togclher. I am honesL enjoys 
Iife and like dominent men. 
9710-409 

Ung. trevlig tysk söker trevlig svensk som har lust 
an visa mig rum i Stockholm i oktober. Talar bara 
lite svenska. engelska flytande. Ring till Joachim: 
009 49-125 866 175 p;l kvällen. 

~~tllll:W 
Pljl :rJ ,... 
EMIGRATlONSFÖRSÄLJNING 
Gummibyxorff-shirt. 900:-. Läderchaps. vita 

EROCENTER 
JinW,statu 21. lelsiJit6cN! N2-rl7172 

Ö .... IEF A&JUl DAG- • · - 22 

utM.!iit&9.·Mt~ltMWta 

Hej jag är en tjej som är 32 år som 
undrar om någon jämnårig gej vill 
brevväxla med mig. Mina största 
intressen är bland annat David Bowie, 
Natassia Kinski, andra filmsgämor, 
kläder och musik. Jag blir glad om du 
är tolerant och förstående också, som 
·ag försöker vara. Hälsningar från en 
brevvän. 
5433 

Jag är en gej på 29 år som skulle vilja 
träffa andra lesbiska tjejer. Jag har 
nyligen böljat träna på gym igen, så 
det vore kul om du också gillar att 
träna, så kanske vi kan gå 
tillsammans. Annars kan vi väl gå ut 
och prata, eller hitta på något annat 
kul. Kram och hej. 
7650 

VÄNNER 
24-årig gay skinhead söker andra män 
med rakad skalle. Detta är det enda 
kriteriet, men det är väldigt bra om ni 
även är intresserad av läder, eller 
militärkläder, uniformer, piercingar 

revärer. l 600:-. Mc jacka. svart/viL 500:-. 
Skinnbyxor. 70-taJ. lite utsvängda. 300:-. 
CamoHagebyxor. anntshonsllinnclskjonor. kepsar. 
frln 20:-. 2 Par höga läderstövlar. st145. 
cowboyboots. grovsulade kängor. fr.1n 300:-. High
beels pumps. snörning. stl 39. 150:-. 
Gummi""strumpor ... höga som stövlar. 200:-. 
Glamounyger. Förhandlingsbart. 
9710-901 

FILMER 
20-tal gay fOr 100:-/styck plus porto. Tidningar. 
Reporter. KiUen +en antaltyska gaytidningar. 
9710-902 

BYTE 
Jag har många foton på killar i alla åldrar som vill 
visa upp sig i naket tillstånd. Vill komma i kontakt 
med andra med samma intresse. Svartvita foton 
även av intresse eftersom jag bygger upp en samling 
foton fr.in ""farfars tid-. Söker även böcker med 

bi l der fr.ln seklets början. 
9710-701 

VIDEOFILMER 
Jag har filmer med udda lekar (gay}. Du kanske har 
andra och vi Il se mina. jag får se dina. Vi byter per 
post. 
9710-702 

[il~ il [ij l 
FREESEXUAL 
Killar som vill posera näck sökes till ny intcrnet 
killporrtidning. Kontaktannonser endast med foto 
tas in gratis. Annonsörer med sexanknytet material 
välkomnas. Artister o artistuppd.r;)g rar gratis 
annonsplats med bild. Seriösa killar till porrvideo 
sökes. Mer info på intemet: 
www.sverigc.ncllusr/mickc.svenssonlaJexindex.hcm. 
Sicriv till Fn:cscxual, do AFD, Box 873, 251 08 
Helsing borg. 

CJPEN EVE~YLJAY 

12-SEX 

och tatueringar. Men det forsta kravet 
är en rakad skalle som är det absolut 
bästa jag vet. Lämna ett meddelande. 
Tack. 
9949 

Hejsan, jag är en kille som bor strax 
norr om Stockholm. Skulle vilja träffa 
andra killar mellan 18-30 för trevliga 
träffar i sensommar och hösten. Själv 
så är jag 180 lång, väger 90 kg och är 
trevlig och vill göra det mesta Hör av 
dig. Hej. 
9948 

Hejsan, jag är en kille som är 22 år, 
bor i Stockholm. Söker andra killar 
som är mellan 20 och 26 år, så hör av 
er! 
5436 

Hej, jag är en fräsch, sportig, snygg 
kille som söker andra kompisar och 
sensuella killar att umgås med. Jag är 
l ,92 lång och vältränad. 
7647 

Ja, gena. Jag är en äldre kille som bor 

i mellansverige och jag söker killar i 
alla åldrar att bli kompis med och ha 
trevligt tillsammans med. Hoppas det 
finns några som svarar. J ag gillar det 
mesta och är positiv och fullt frisk. Ha 
det bra, hoppas vi hörs. 
5431 

Aktiv hockey kille som vill ha någon 
att leka med efter träningen. 
9943 

Ja gena alla arbetsgivare. Jag är en 
aktiv kille på 30 år, 180,67 ,20. Söker 
ett arbete, till exempel postorder, 
videobutik med mera. Allt av intresse, 
så anställ mig nu, du blir inte 
besviken, Hej då 
5427 

Du kille kring 25 årsåldem. Vi 
träffades på Bacchus före konkursen. 
Vi pratades först när vi skulle gå hem, 
i trappan ner till garderoben. Du var 
från Göteborg och jag var från Luleå 
Hör av dig. 
7636 

HETA LINJEN 
Stockholm Gay 08-50 30 60 oo 

Sthlm Mixat 08-50 30 80 oo 
Eskilstuna 016-550 60 oo 
Uppsala 018-490 60 oo 

En köping 0171 -54 60 oo 
Strängnäs 0156-68 60 oo 

Trosa 0156-68 60 oo 
Gnesta 0158-59 60 oo 

Mariefred 0159-49 60 oo 
Öregrund 0173-76 60 oo 

Norrtälje 0175-52 60 oo 
Västerås 021-490 60 oo 

Sala 0224-68 06 oo 
Avesta 0226-47 60 oo 

Kungsär 0227-62 60 oo 
Tierp 0292-77 60 oo 

Göteborg 031-755 60 oo 
Malmö 040-755 60 oo 

Sundsvall 060-750 60 oo 

Adress: 

Postnrlort 

Bästa Live Linjerna Endast Lokaltaxa. 

HETEROFILER byter bara 6:an mot en 2:a 
Mer info hittar du på Internet 

www.hetalinjen.com 

TOTAL CORRUPTION 2. 
"Bara en natt i fängelset" - då 
mycket händer! Inom poliskåren 
sker saker som inte tål 
dagsljus ... Polislöjtnanterna 
uppnår de vildaste topparna och 
det finns inga granser för deras 
"begär". Skyldig, eller icke 
skyldig - spelar ingen roll i 
dessa heta lekarl En ny toppfilm 
från VCA! Speltid 90 min. 
Best.nr 7785 
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