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HÄR FINNS 
DITT QX 
STOCKHOLM: 

graf Sture, Birger Jarlsg. 28-30 Element, Drott

ningg. 73c, Cale G, Sveav. 57, Cale Mera, Bondeg. 

13, Folktandvården, Hud<linge Sjukhus, Sjukhus

tandvården, Södersjukhuset, Aeonen tandläkar

mottagning, Blekingeg. 40, Videobutiken, Folk

ungag. 40, Billar Sindy, Cale Tivoli, Mariat. l T.n

richs Kontor, Atlasg. lO Extend, Östgötag. 55, Clue 

Clothing, Renstiemas gata 21, Klara rådgivning., 

Surbrunnsg. 64, Åhlen City CD-avdelningen, , 

Pensionat Oden, Odeng. 38, Chokladkoppen, 

stortorget, Subliminal Sound & Stuff, St Paulsg. 

16. Kalsong-Hörnan, Regeringsg. 71, Lava, Kultur

huset, Sverigehuset, Hamn g., Amici Mini Cale, 

Komhamnstorg 61, Garage St Eriksg. 35, Eves Col

lection St Eriksg. 19, Moderna Dansteaternffea

ter Galeasen, Torpedverkstan, Skeppsholmen, X

ist Tjej forum, Kungsg. 65, Cale Gorm och Form, 

Gästrikeg. 2, Oliven, Vikingag. 7, Greken, Tuleg. 27, 

Aitize Boutique, Grev Tureg. 21, Agora Bokhan

del, Smålandsg. l, London W8, Odeng. 89, Blå, 

Drottning. 88, Tintarella di Luna, Drottningg. 102 

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

mer, Drottningholmsv. 9, Cale Blåbär, Upplandsg. 

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

September, Luntmakarg. 99, Panini, Birger Jarls p. 

Diesel, Kungsg. 3, Jus, Birger Jarlsg. 22, ll Bar, Bir

ger Jarlsg. 35, RFSL HusetiRosa 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, Centralstation, Make Up 

Center, Drottningg. 77, Blanco Negro, Drottningg. 

85, Patricia, Stadsgårdsk.l52, Tempel Bar,Ag

neg., Hairflight, Scheeleg. 56, Bitch Girl Club, 

Kolingsborg, Honky Dory, Jakobsbergsg., Salong 

Tidlös, Rådmansgatan 50, Presscenter, Gallerian, 

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

la läsesalongen, Kulturhuset, Sergels Torg 3, 

Trampolin, Holländarg. 11 Noaks Ark, Drottningg. 

61, Spisa Hos Helena, Scheeleg. 18, Secrets, Tu

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

15, Märtas Cale, Kocksg. 28, Pest, Östgötag. 39, 

Cale Svart Kaffe, Södermannag. 23, String, Ny

torgsg. 38, Velvet Video, Bondeg. 46, WC, Katarina 

Bang/Östgötag. Bannas Deli/K, Skåneg. 59 Ban

nas krog, Skåneg. 80, Pet Sound, Skåneg. 53, Blå 

Lotus, Katarina Bang. 21, Kvinnohuset, Blekingeg. 

67b, Spisen, Bondeg. 54, Smink & Perukmakarn, 

Bondeg. 48, Pan & Coffee, Katarina Bang/Ringv., 

Cale Java, Hornsg. 29a, Clark's Case Homsg 68, 

Sjögräs bar, Timmermansg. 24 Klubb Häktet (By

sis) Homsg. 82, Side Track, Wallmar Yxkullsg. 11, 

SLM, Wallmar Yxkullsg. 18, The Muscle Academy, 

Bjömgårdsg. l, Posithiva Gruppen, Magnus Ladu

låsg. 8, PH-Center, Wallmar Yxkullsg. 25, Venhäl

san, SöS, Läderverkstan, Roseulundsg. 30a, 

BHUS, Vanadislunden, Hjärter Dam, Polbemsg. 23, 

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

o bolaget, Åsög. 123, Revolt Shop, Nytorgsg. 2la, 

Manhattan, Hantverkarg, 48, Soho Shop, Birger 

Jarlsg. Eros Video, Homsg. 67. US Video, Rege

ringsg. 76. Blue Vision, Fridhemsg. 46. Studio 26, 

Ngrrlandsg. 26. Kino, Döbelnsg. 4. 

GOTEBORG: Moms, Vasag. 15, Frank's Coffee, 

Kungstorget 10, OJI, Vasag. 22, FältenhetenFree

way, Nordstan, Leche, Grands Festvåning, Shock, 

CityPassagen 11, Gretas Bar & Kök, Drottningg. 

35, Rosa Pantern, Erik Dablbergsg. 14, Secrets, 

Drottningg. 21-23, Nemo, Bellmansg. 9, Balagan, 

Magasinsg. 7b Touch-Hellman, Esperantoplatsen 

7, Skivhugget, Masthuggstorget 2, Volt, Fredsg., 

Kondomeriet, Trädgårdsg 6, Krasnapolsky, Storg. 

41, Salong I t, Sheraton, Pressbutiken, Drottningg. 

58, Polhems spel och tobak, Polbemspl. 3, Fioruc

ci, Vallg., Bengans skivaffar, Stigbergsg. l, Spiral 

Trax, City Passagen, Kallufsen, Nordhemsgatan 

31, Cabjo Huset, Andra Långg. 3, Blue Video, An

dra Långg. 32, Nyhavn Shop, Lilla Drottningg. 

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

hemsg. 50, Gay Hälsan, Sahlgrenska Sjukhuset. 

MALMÖ: Kåge Tobak, Kungsg. 56, SLM-Mal

mö, Barlastg. 3, Restaurang G, Gustav Adolfs torg, 

Star Bar, Wallmans salonger, Grynbodg. 16, Indigo, 

Monbijoug. 15, 4:an, Snapperupsg 4, Taboo, Södra 

Förstadsg. 81, Dansstationen, Norra Vallg. 28, Cos

mopolitan cale, Djäkneg. 7, Panora, St Gertrudsg. 

4, Retro, Ängelbolmsg. 14, Dare, Fosiev. 27, Noaks 

Ark, Söderg. 13, PG Syd, Söderg. 13, RFSL-Råd

givningen, Drottningg. 30, stadsbiblioteket, Re

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

Södra Förstadsg. 10, Rooseum, Gasverksg. 22, C ale 
Konsthallen, St Johannesg. 7, Bagericaleet, Salu

hallen, Lilla Torg, Hipp, Kalendeg. 12, Skolgatans 

Ölcale, s. Skolg. 43. 

LUND Gaystudenterna, Sandg. 2 Restaurang 

Finn, Mårtenst. 3, Stortorget, Stortorget l, Ari-

man, Kungsg. 2b, Kino, Kyrkog. 3, Petri Pumpa, 

S:t Petri Kyrkog. 7, Doolittle, Kungsg. 2b, Tegners, 

Sandg.2. 

HELSINGBORG Empire, Pålsg. l, Stadsbiblio-

teket, Bollbrog. l Erocenter, Jämvägsg. 27 Kos

mos, Furutorpsg. 73. Hilda's Cale, Kungsg. 16, 

K~Co Cale, Nedre Långvinke!sg. 9 

KOPENHAMN: Coxx, Vestre Voldg. 10, arstens 

Guest House, C bristians Brygge 28, Sebastian, 

Hyskestrrede. 10, Geomarlix, Rådhusstrrede 4, 

Cruz Leather, Studiestrrede 29, After Dark, Studi

estrrede 10, Amigo Sauna, Studiestrrede 31, LBL, 

Teglegårdsstrrede, Babooschka, Turemsg. 4, Kras

napolsky, Vesterg. 10, Kvindehuset, Gothersg. 37, 

Never Mind, N. Voldg. 2, Can Can/Why Not, Mik

kelbryggergade 11, Centralbj!lrnet, Kattesundet 

18, Cosy Bar, Studiestrrede 24, Masken Bar, Studi

estrrede 33, Men 's Bar, Teglegårdsstrrede, Pan Dis

co, Kna-brostrrede 3. Street Dance Records, Vest

erg.17 

UPPSALA: Boutique Hysterica, Tunabaekar 12, 

Salong 1\jell, Timmermansg., Skivbörsen, Svart

bäcksg., Hugos Kaffe & Deli, Svarbäcks g. 21 

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

Presscity, Drottningg., stadsbiblioteket, Svart

bäcksg. RFSL, Svartbäcksg., Ungdomshälsam, 

Kungsg. 25. Cale Genomfarten, Drottningg., Ung

domens Hus, Svartbäcksg.,Uppsala studentkår, 

Övre slottsg. 7, Stockholms nation, Drottning. 

(onsd . g!'ystudentgruppen FUGS). 

LINKOPING: Cafe Absalon, Åg. 55, Fuu Bar, 

Åg. 30, Chiccolata, Hantverkarg. l, Cale Siesta, 

Stora T. 3, People, Platensg. 5, Get Back Records, 

platensg. 8, RFSL, Nyg. 58. 

RFSL -lokalerna i Norrköping, Jönköping (även 

Nyfiket i Kulturhuset) Skövde, Sundsvall, Öster

sund, Växjö, Trollhättan, Umeå, (även Hamnmaski

nen cale, Västra strandg. 4, Voodoo, Storg. 38) Bo

rås, Vätterstad, Kristianstad, Eskilstuna (även Mä

lardalens Folkhögskola, Ungdomsmottagning

en och Infektionskliniken), Piteå, Örebro (även 

gaystudenterna l, Visby, Luleå, Gävle, Västerås, 

Värmland (Karlstad), Kalmar. Och Eratic Video 

RFSL·rådgivningen i Stockholm på dina villkor sedan 1986! 

STOCKHOLM 

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

e-post: radgivningen@rfsl.se 

För unga på väg 
Måndag 6 oktober 1998 påbörjas nästa startgrupp. Där kan du som är 
ung träffa andra unga som också är på väg att berätta för andt·a, eller 
på väg att skaffa kompisar. Inga krav ställs. Vi träffas vid glasdörren på 
Sveavägen 59 kl19 prick. Varje grupp träffas fyra gånger. Ingenanmälan 
behövs, men om du vill veta mer är du välkommen att ringa Jonas, 
08-736 02 19 eller mejla: jonas®rfsLse. Väkommen! 

För dig som vill tala 
med en kurator 
Kuratorer med tystnadsplikt. 
Kostnadsfri mottagning med besök för kvinnor och män samt rådgivning 
per telefon. 
• Homo- och bisexualitet • HIV • Ensamhet • Relationer 
För tidsbeställning och information ring måndag-torsdag 10.00-11.00. 
Ann och Johan, 08-736 02 10 eller mejla: johan.wikstrom@rfsl.se 
Välkommen! 

För undomar som vill stödja 
andra ungdomar 
Vill du jobba på telefonjouren Linje 59 som stödperson åt ungdomar? 
l så fall har vi utbildning med början i oktober. Ring om du är intre~serad 
så bokar vi in en tid för intervju. Du behövs och kommer att ingå.i 
en trevlig grupp ungdomar. Utbildning bjuder vi på. Ring Jonas, 
08-736 02 19 eller jonas@rfsl.se. Välkommen! 

För herrar seniorer 
Varje onsdagseftermiddag klocka~ 15 dukas kaffehorden upp på hyllan: 
Sveavägen 57, l tr. Här kan du i varm och välkumnande atmosfär ta del 
av gott kaffebröd och av vad som händer i arbetet för äldre homo- och 
bisexuella. Varmt välkommen! Nisse, 08-736 02 10, ons 11-13 eller 
08-20 90 20 vard 8-10. 

För dina föräldrar :-_\, 
Sedan flera år har RFSL-rådgivningen i Sto<;,ldiOlm grupper for .förähf111r 
till bi- och homosexuella som vill prata med andra för~drar for att dela 
erfarenheter och få känna gemenskap med'andra föräldrar som ställts 
inför samma situation. Kanske är dettanågot för clina f(}räldrar? Våra 
kuratorer Ann och Johan leder träffarna: Rilig d~m, 0~-736 02 10; s ", 
berättar de mer. Välkommen! • ,,.,-.-%~ 

r 

För unga i gymnasiet , 
Gaygymnasisterna är gruppen för dig! Kom till vårt möte den 30 september 
eller den 21 oktober. Här träffar du andra som är gay och går på gym
nasiet elelr är i gymnasie-ålder. Vi l.ililis på hyllan l tr npp i Huset; 
Sveavägen 57. Start klockan 19. Du kan också me.jla tilloss på gg@rfstse:
Eller ringa rådgivningen 08-736 02 19. Välkommen! 

Deseas hablar de homo- bisexnalidad, sexo seguro, relici6ii.yprohlemas 
de parejas, y/o eres rec~en llegado o estas de vis!ta en Estocolmoy, deseas 

' conocer algo mas de nuestra ciudad llamanos: Pablo 0'8-736 02 19, 
}unes a-jueves de 1(}.00-12.00. jTe esperamos! , . 
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VENTIL 
4 SOPHIE, RATTOR & JOHAN 
Sophie Uppvik har kommit ut och alla verkade hemskt gulliga på Rob
inson-ön-vi får se vad som händer. Mian Lodalen däremot är mest oro
lig över råttornas situation. Birgitta Stenberg och Ana Valdes har 
kommit ut och Elisabeth Ohlson drog 11 000 till Uppsala Domkyrka! På 
Kulturhuset i Stockholm blir det Sydafrika som gäller framöver. Vi har 
träffat den sötaste av de söta: Johan Paulik och Armani fortsätter spri
da sina väldofter. Staden har haft premiär och gillas av vår recensent 
Christopher Lahrs Aqurette. Billy Jean har kommit ut - så här på 
äldre dar och 75 000 festade, sjöng och dansade på Manchester Mardi 
Gras - London däremot har ställt in Europride 1999. Go North! 

PROFIL 
10 EN VILD VARG 
Rikard Wolff spelar i höst Oscar Wilde på Dramaten. Han berättar 
om pjäsen och drar paralleller med Clintons sex"skandal". Fotografen 
Peter Knutson tog bilderna och Pär Jonasson intervjuade. 

12 BINDEFELD 
QX lyckades det andra går bet på - att styla stylisternas stylist Micael 
Bindefeld. Nu släpps hans bok "Gör om mig!" med en sanslös mängd 
häftiga bilder på Sveriges, snart sagt, alla kändisar värda namnet. An
ders Öhrm.an träffade Micael och frågade om ytligheter. 

22 JONAS ÄLSKAR MARK 
Nej dåda - det är inte sant det där skvallret: Jonas och Mark lever ihop. 
Däremot har skvallertidningarna rätt i att Jonas vill ha barn (om än inte 
just med Eva och Efva - det finns gränser för scoopen!). Sagt och gjort
vi ville kolla hur det skulle ta sig ut och fixade fram ett barn för plåtning
en: det såg hemskt gulligt ut - så damer, ställ er på kö! 

VIDEO 
16 MYSIGA HEMMAKVÄLLAR 
QX snabbguidar dig till videokvällen då du känner för lite homo i rutan. 
Nytt och gammalt. Bra och dåligt. Tårar och skratt. Bögigt och flatigt. Vi 
tipsar om söndagsfilmer, filmer med pojkvännen, med flickvännen, med 
svärföräldrarna eller som passar bäst när du är ensam hemma ... 

MOBIL 
20 SKANE 24 STHLM 28 GBG 
Regnbågsfestivalen i Malmö ser ut att följa EuroPride i spåret: större 
än någonsin tidigare. Och direkt därefter blir det Filmfestival i Köpen
hamn. Dessatom har Adelgatan öppnat i Malmö. Lyxigt yärre. 
I Stockholm öppnar Propaganda och chocken efter att fyra gayhak 
stängde inom en månads tid kan lägga sig igen. Tre tuffa gayklubbar för
ser citypubliken med dansgolv l I Göteborg träffade vi Dj Jonas och Ma
nu Seppänen koserar om stans gay liv. 

14 RUTA & DUK 15 MUSIK 

PUSS 
31 RADANNONSER 

Geena (Pablo Pettersson) vann sommarens Miss EuroPride-titel vid QX Party Factorys torsdagsfest i samarran
gemang med Bossanova och Pier Bertolotto. Ett av priserna var att bli plåtad av fotografen Magnus Ragnvid - här 

är resultatet! Stiligt! 

Trots kd - det Uusnar! 
V 

alet blev som förväntat en 
mindre katastrof genom 
den kristdemokratiska 

framgången. Och inte minst genom 
att Andreas Carlgren förlorade 
sitt mandat. Glädjande nog kom
mer dock vänsterpartisten Tasso 
Stafilidis in från Helsingborg. 
Om andra öppna gaypolitiker har 
kommit in eller ej var inte klart 
vid QX pressläggning på valnat
ten.Däremot har vi i valrörelsen, 
närmast yrvaket, sett hur många 
politiskt aktiva homosexuella gått 
ut öppet via gaymedia. 

Gaysamhället har dock inte i 
valrörelsen lyckats förmedla att 
kristdemokraterna är för oss vad 
ny demokrati var för invandrare 
och flyktingar. 

RFSL, det viktigaste politiska 
språkröret för homo- och bisexuel
la, har i detta val antagit en infor
mativ roll. En roll som lämnar 
mycket att önska inför det hot 
kd:s framgångar ställt oss inför. 

De sista skälvande dagarna 
tog dock ett antal individer initia
tiv till att försöka uppmärksamma 
de svenska medborgarna på vår 
oro. Paret Jan Eric Löwenadler 
och Alejandro Madero köpte en 
helsidesannons i Svenska Dag
bladet, där de uppmanade läsar
na att inte lägga sin röst på "dub
belmoral och bigotteri". 

Till QX Web sa Alejandro Ma
dero. 

-Det är viktigt att vi som ho
mosexuella gör så starka marke
ringar så att våra vänner vet att 
vi bryr oss. Det är viktigt för oss 

att de nu inte längre kan säga·att 
"de inte visste". 

I annonsen publicerades ett 
antal citat av kristdemokratiska 
företrädare. Citat som är skräm
mande i sin föraktfulla ton och re
gelrätta hets. 

Dagen efter publicerades ett 
upprop i Aftonbladet med kända 
svenskar, gayaktivister och aktiva 
inom religiösa samfund. Uppropet 
var en protest mot kristdemokra
ternas smutskastning av homo
sexuella. 

Dessa insatser visar på ett 
viktigt engagemang och en vilja 
att ta politiskt ansvar. 

Det visar också på ett politiskt 
vakuum i den svenska homorörel
sen. Varför detta sena uppvaknan
de? 

Det logiska vore att RFSL ti
digt lagt upp en strategi för hur 
det homosexuella samhället skulle 
agera mot detta vårt största poli
tiska hot. Men det finns en förkla
ring till att RFSL höll sig i bak
grunden och inte i tid, med det 
massmediala genomslag man har, 
gick till tydlig attack mot kd. 

Organisationen är "partipoli
tiskt obundet". Troligen har led
ningen gjort den tolkningen att 
man då inte kan uppmana sven
skarna att inte rösta på kd. 

Hur man än resonerat inom 
RFSL, så stod gaysamhället utan 
gard i valdebatten. De insatser Lö
wenadler-Madero och personerna 
bakom protestuppropet mot kd, 
gjorde var heroiska. En allvarlig 
intern debatt bör nu föras inom 

Box 17 218, 104 62 Stockholm 

RFSL där tolkningen av "partipo
litisk obundenhet" tas upp. Om de 
inte kan agera tydligare i valtider 
krävs att andra homopolitiska 
grupperingar formas. 

Att minst 49 kandidater i oli
ka partier gick ut öppet som ho
mo- eller bisexuella var dock en 
fantastisk framgång. Det visar på 
en politisk kraft inom det svenska 
gaysamhället som vi aldrig tidiga
re sett. Liknande manifestationer 
inom kulturen, festscenen, den 
idemässiga debatten och idrotten 
fick vi bevis på under EuroPride 
och Gay Games. Årets val var på 
liknande sätt en fantastisk upp
visning av våra möjligheter. Det 
avgörande är att vi nu tar vara på 
det vi har. Intresset för personva
let var stort från såväl politiker 
som väljare -till nästa gång bör 
gaypolitiska satsningar ske i mer 
organiserad form. Vi kan - bara vi 
vill. 

Trots kd-katastrofen. Det är 
ljusare än någonsin tidigare. 

Jon Voss 

Telefon: 08-7203001, 070-467 60 58, Fax 08-7203870 
web-sida: http://www.qx.se 
Chefredaktör/ansvarig utgivare: Jon Voss, <jon.voss@qx.se> Redaktör: Anders 
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l: r•: l j i~ j) CDU ÄNDRAR SYN P l PARTNERSOPP 

D 
en 27 september är det val 
till tyska forbundsriksda
gen. Landets forsta parti 

Christdemokraten Deutschlands 
(CDU) hyllar precis som sina 
svenska partivänner den traditio
nella familjebilden med mamma, 
pappa och barn och temat homo
sexualitet förekommer överhuvud
taget inte, vare sig i parti- eller 
valprogrammet. Men Sebastian 
Hakan Nitz, som är medlem i 
Schwulen-CDU (Bög-CDU) ser 
en liten ljusning med hänvisning 
till vissa antydningar - om än inof
ficiella- från CDU-håll. 

-Jag anser det nödvändigt att 
pröva vilka särskilda regleringar 
man kan hitta for ickeäktenskap
ligt partnerskap, hette det från 
partisekreteraren Peter Hinzes 
kansli sedan Tysklands bögf<ir-

bund SVD bett om besked, uppger 
Sebastian Hakan Nitz for den tys
ka bögtidningen Queer. 

Även om det inte pratades om 
regleringar i lagen anser Nitz att . 
orden är av stor betydelse. Det av
slöjar att CDU tvingas att agera 
även om man officiellt kringgår 
detta tema. 

Det pågår också fortroliga 
samtal mellan Schwulen-CDU och 
höga politiker. 

Andra tyska partier är dock 
mer homovänliga och 12 bögar och 
lesbiska från dessa kandiderar till 
en plats i det tyska parlamentet. 
Bland annat kräver "De Gröna" en 
lag om homoäktenskap och rätt 
till adoption for homosexuella par. 
Även de tyska socialdemokratema 
är klart homovänliga och vill ut-
vidga familjebegreppet. IJX 

Nyheter uppdateras dagligen på www.qx.se 

Domprosten Tuulikki Koivunen Bylund med Elisabeth Ohlson framför 
en av de Ecce Homo-bilder som visades i Uppsala Domkyrka. 

l l·~: l j i~ j) 11 000 SlG ECCE HOMO l UPPSALA 

H 
ögerkristna inom frikyrkor 
och Katolska kyrkan hotar 
med att bryta det ekume

niska samarbetet. Orsaken är att 
ärkebiskop KG Hammar accepte
rar sexuellt aktiva homosexuella 
präster. Och, inte minst, att han 
gav sitt stöd till visningen av Eli
sabeth Obisons utställning "Ec
ce Homo" den 19 september i 
Uppsala Domkyrka. 

Debatten inom de kristna 
kretsama har gått höga sedan bis
kopen gick ut och gav sitt stöd till 
visningen av Obisons bilder av Je
sus i en homosexuell miljö. Sven
ska Frikyrkasamrådet (FSR), som 
just nu diskuterar att ansluta sig 
till Sveriges Kristna Råd (SKR) 
hotade i ett gemensamt uttalande 
med Katolska kyrkan att avbryta 
det ekumeniska samarbetet. KG 
Hammar är ordforande i SKR. 

Enligt initierade bedömare in
om kyrklig media har det ekume
niska samarbetet stött på svårig
heter. FSR tros använda homofrå
gan for att ta paus i ett komplice
rat sammangående. 

Trots massiv kritik, bombhot 
mot initiativtagaren, domprosten 
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Tuulikki Koivunen Bylund, och 
mot kyrkan, var intresset stort i 
Uppsala. Totalt såg ca 11 000 per
soner de tre visningarna. 

Koivunen Bylund berättade 
att visningen for henne var en 
hyllning till prästkollegan Roger 
Westin, som avled i aids 1993. 

-Det är dags att kyrkan ber 
de homosexuella om förlåtelse, sa 
hon också. 

Trots hot forflöt hela visning
en, där bildema projicerades på en 
vit duk i högaltaret, lugnt. Inne i 
den överfulla kyrkan var stäm
ningen andaktsfull och många av 
deltagarna foll i gråt. 

Den 10 oh.-tober blir det vernis
sage for Ecce Homo på Kulturhu
set i Tändsticksområdet i Jönkö
ping. 

-Flera reaktioner på min ut
ställning har kommit från Södra 
Vätterbygden och for mig är det 
därfor viktigt att Ecce Homo nu 
ställs ut i Jönköping, säger Elisa
beth Ohlson. 

-Jag tror också att många 
som varit negativa inte sett mina 
bilder och inte forstått vad jag vill 
säga. IJX 

S 
ophie Uppvik, 26 år, har 
flickvän, bor på Österlen, 
aktuell i "Expedition Robin

son" där hon i rask takt både käkat 
råtta och kommit ut som lesbisk. 

- Hallå där, hur var det att äta 
råtta? 

- He, he. Det föll sig ganska na
turligt. När man s itter på en öde ö 
kan man göra det mesta. Vi gick 
snabbt ner på grottstadiet. Det var 
inte en så stor grej där, men jag 
skulle inte laga råtta hemma i kö
ket. 

- Aldrig hört talas om att "rats 
have rights"? 

- Jo. Jag är med i Nordiska 
samfundet mot plågsamma djurför
sök och Djurens Vänner. Men jag är 
inte vegetarian. Jag hade inga mo
raliska invändningar och jag var 
djävligt hungrig. Vi höll hela tiden 
på med mat-()nanier och pratade 
bara mat. På nätterna drömde jag 

att jag bröt mig in på bagerier och 
stal bullar. 

- Vad sa dina lagkamrater "off
record" efter du kommit ut? 

- Allt det där kändes bra. Det 
var inga problem. Jag tyckte att jag 
fick en positiv respons från dem i 
mitt lag. 

- Hur länge får vi följa dig på 
ön? 

- My lips are sealed. Eftersom 
jag har skrivit på ett kontrakt kan 
jag inte svara på det. Dessutom vo
re det väl urtrist att redan nu veta 
hur programmet slutar. Folk speku
lerar hur långt jag kommer att gå 
och vem som vinner. Ibland blir jag 
trött på alla frågor, men samtidigt 
får man bjuda på det. Särskilt när 
små barn undrar och vill ha autogra
fer. 

Mian Lodalen 
(l nästa nummer kommer en större 
intervju med Sophie Uppvik) 

Tjatta live med Sophie den 23 oktober på www.qx.se! 

l:,,.: l j i~ j) STENBERG OCH YALDES LEVER ÖPPET 

l Aftonbladet Kvinna berätta
de den 11 september forfat-tar
innan Birgitta Stenberg och 

joumalisten Ana Valdes om sitt 
for hållande. 

- Garderober är inget trevligt 
ställe for kvinnor att vistas i, sä- -
ger de. 

Stenberg har skrivit om homo
och bisexualitet i flera av sina 
böcker och Ana Valdes berättade 
for forsta gången om sin kärlek till 
kvinnor redan i tidningen Maga
sin GAY 1984. 

-Jag vill forsvara rätten att 
vara lesbisk och därmed allas rätt 
att vara den de vill, sa hon. Men 
jag vill inte definiera mig som les-

bisk. Om homosexuella definierar 
sig som homosexuella ger vi hete
rosexuella rätten att definiera sig 
som heterosexuella. 

Ana Valdes är idag 45 år och 
arbetar som kultwjoumalist på 
Dagens Nyheter. Birgitta Sten
berg, 66 har skrivit böcker som 
"Kärlek i Europa" och "Apelsin
mannen". I Aftonbladet berättar 
de att de lever i ett kärleksförhål
lande, men att de inte har en sexu
ell relation. 

- Sex kan vara ömhet, säger 
Ana Valdes. Man måste inte ha 
sex for att definiera ett förhållan
de. 

Jon Voss 

D et forsta som slog mig när 
jag såg annonsema for Ar
manis nya parfYm var att 

det såg ut som två tjejer som pus-
~ sades på bilden. Väldigt andro-
~ gynt, sminkat och spännande. Ty
:i! värr.visade det sig i tv-reklamen 
~ att det var en kille och en tjej. 
~ ParfYmen är även den androgyn. 
~ Jag skulle lika gärna kunna ge 
~ min herrparfYm till min tjejkom
~ pis, menjag skulle inte kunna ta 
~ hennes. Den passar bäst på en sti
g Ii g kvinna i karriären ... 

AÖ 

fim VIDEOBUTIKEN 

V ideobutiken på Folkunga
gatan i Stockholm ska ta in 
samtliga gay- och gayrela

terade filmer på köpvideo. Buti
ken ska dessutom ha en speciell 
gayavdelning for dessa filmer. 

Tidigare har videoavdelning
en på Pub och Velvet Video på 
Bondegatan i Stockholm varit de 
mest välsorterade ur gaysyn
punkt, men nu tar alltså Videobu-
tiken upp kampen. 1JX 

~/CA,·' 

i i #:l i~ il SHOW OFF! 

Teater Replica har den 23 
oktober premiär for sin nya 
uppsättning "Tendeuser" i 

regi av Jurek Sawka. Pjäsen är 
"ett sylvasst koncentrat av samti
dens forvirrande storstadsliv" Mo
devisning och teater blandas i det 
som de själva kallar en "show-off". 

Tendenser visas på gruppens 
nya fasta lokal, gamla Pärlan på 
Rantverkargatan 78. lnfo och bil
jetter via 08-650 08 84/82. IJX 

l:r•lljijj) EUROPRIDE 

D et är nu klart att Europri
de 1999 inte blir av. Vid sin 
5:e årliga konferens beslöt 

EPOA - European Pride Organi
zers Association - att ställa in ar
rangemanget nästa år. 

London Pride Trust hade 
ansökt om att arrangera Europri
de 1999. Men i somras gick organi
sationen i konkurs. Europride år 
2000 kommer arrangeras i Rom 
under namnet WorldPride. Året 
därpå skall arrangemanget forläg-
gas till Wien. 1JX 
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homofobt motstånd även upp i re
geringsnivå, berättar Wessel van 
Huysspeen, biträdande kurator 
för konstutställningen på Kultur
huset. 

Han berättar om den första 
gayutställningen "Gay Rights Ri
tes Rewrites" som för två år sedan 
visades i Kapstaden, Bloemfontein 
och Johannesburg. 

I den religiöst konservativa 
staden Bloemfontein försökte de 
lokala myndighetema stoppa vis
ningen. Kulturministem satte 
stopp för detta, men när hon fått 
motiven beskrivna för sig uttalade 
hon att "om jag visste detta skulle 
jag ha stängt utställningen" 

I31B~jl DEMOKRATISK IDENTITET 
- Det finns mycket okunskap 

kvar, säger van Huysspeen. Där
för är det så viktigt att vi fortsät
ter att visa vår konst. 

M 
ed drömmar och moln 
presenteras det nya Sy
dafrika på Kulturhuset 

den 3 oktober till10 januari, för 
att sedan åka vidare till Göteborg 
6/2-1114 1999. Sydafrika efter de
mokratiseringen har gett ett stort 
uppsving för kulturen. En ny 
värld av öppenhet har skapats för 
såväl svarta, fargade som vita 

konstnärer. Konsten tar upp ska
pandet av en ny identitet för sy
dafrikanen. 

Med demokratiseringen har 
också följt ett öppnare klimat för 
landets gaybefolkning. Sydafrikas 
konstitution förbjuder till exempel 
diskriminering på grund av sexu
ell orientering. 

- Men det finns fortfarande 

.Requiem for m;.· frieud 

Han säger sig också förvånas 
över hur de inbjudna konstnärer
na inte valt en mer politisk konst. 

- Jag förväntade mig det efter 
alla år av förtryck, att det nu skul
le explodera. Men istället är arbe
tena om mer inåtriktad och identi
tetssökande. 

Till Stockholm kommer två av 
de konstnärer som arbetar med 

Zbigniew Preisner är nog känd för de 

flesta som filmmusikkompositör för 

Krysztof Kieslowskis filmer bl.a. 

Veronicas Dubbelliv, Dekalogen r- r o 

och trilogin Frihet-den bia filmen, 

Den vita filmen och den röda filmen. 

Detta är Preisners första storskaliga 

verk. Första delen av Requiem for 

my friend är ett farväl ttll Kieslowski 

och hela inspelningen är dedicerad 

till hans minne. 

homosexuella motiv i sin konst. 
Dels den 25-årige Hentie van 
der Merwe, ursprungligen från 
Namibia, nu verksam i Sydafrika. 

Här visar han opersonliga si
luetter av män, men i magen visas 
ljusbilder. De oftast oerhört per
sonliga och intima bilder som han 
hittade i den namibiska säker
hetspolisens arkiv. 

Clive van den Berg har gjort 
flera stora installationer på grov
högar utanför Johannesburg. Där 
har han -placerat ut brinnande fyr
fat i olika konstellationer. I Stock
holm kommer man på öppnings-

Rent a 
CALLUS! 

J!J~· .t . 

dagen göra en liknande installa
tion på Plattan. 

Samtidigt med utställningen 
"Drömmar och Moln" öppnade i 
Umeå på Bildhuset en utställning 
"the images ofDemocracy" med 
bland annat den lesbiska fotogra
fen Jean Brundurit. Hon har valt 
att visa bilder från lesbiska kvin
nors vardag. Utställningen går 
sedan vidare till Uppsala för att 
avslutas i Borås till våren. 

De tre sydafrikanska konstnä
rema som visas i Sverige är alla 
vita. Även "Gay Rights Rites Rew
rites" dominerades av vita konst
närer, vilket kritiserades främst 
vid visningama i Johannesburg. 

Wessel van Huysspeen me
nar att bristen på öppet gay svar
ta konstnärer med hög kvalite är 
ett resultat av apartheidsystemet. 

- Svarta fick inte tillgång till 
konstnärlig utbildning och i de 
svarta skoloma fanns sällan äm
net teckning eller bild, berättar 
han. 

Förutom konst kommer även 
teater, musik och film visas och 
författare besöker Kulturhuset 
under den tid ''Drömmar och 
Moln" pågår. 

- Jon Voss 
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Handbok for homo- Exhibition, 
sexuella foräldrar 11 0 :- Danish erotica 

125:-
Rosa Rummet S veavägen 5 7 T-Rådmans gatan , tel: 0 8-736021 5 
www: rfsl.s e/ros arummet e -mail: ros arummet@rfsl.se 

, r.STAbO~Eh ~ i~F;;HN 
o ~ 
~ m 
~ ~ 
~ s 
~ = 
O\) NU! Rikstäckande lokala modemnummer, '-' = o 
o ISDN, 56kflex. o 
~ Webtjänster för företag : 

.,g 

l Den äldsta leverantören med den nyaste tekniken! l 
L- INTERNETABONNEMANG I l:A KLASS ..1 

everytbing you need 

LONDON 
W8 

to fab up your 
o dengatan 

ho me 
26 

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

Advanced 
Business 

Communication 
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l ~1] :1:1 EN G RABBI G STJÄRNA 

J 
ohan Paulik är en stressad 
gayporrstjärna, men en halv
timme kan han ge mig och QX 

läsare. Jag träffar honom i Bratis
lava, där han bor med sina foräl
drar. 

Jag vet inte vadjag hade for
väntat mig, men Johan Paulik är 
grabbigare än ett svenskt hetero, 
dock på ett positivt sätt. Han upp
träder självsäkert och utstrålar 
stjärnsta tus. Men någon stjärna 
vill han inte vara. 

- Min karriär och mitt kändis
skap betyder inte särskilt mycket 
for mig. Att jag får vara lycklig är 
mycket viktigare. Jag är inte in
tresserad av att köpa dyra bilar 
och sånt, jag är en vanlig kille. 

Det var i Slovakiens huvud
stad Bratislava (i dåvarande 
Tjeckoslovakien) han foddes den 
14mars 1975. 

-Ja, jag är visst fisk, vad nu 
det innebär, säger han och skrat
tar, for horoskop intresserar ho
nom inte det minsta. Istället vill 
han hela tiden prata om sin En
duro, dvs om sin nya motorcykel. 
Grabb var ordet. · 

Och j a, han är lika snygg i 
verkligheten som på bilderna. Och 
hela tiden har han det där lite me
nande i blicken. Min naturliga un
dran blir forstås om han verkligen 
är bög och dessutom singel. 

- Jag gillar både tjejer och kil
lar, säger han och ger mig ytterli
gare ett oemotståndligt leende. 
Jag har en partner. Om det är en 
tjej eller kille vill jag inte avslöja. 

Johan Paulik blev upptäckt av 
porrfilmsregissören George Du
roy på Bel Ami 1993. Den då 18-
årige Johanjobbade som "'ball
room dancer" och Duroy fick syn 

på en bild av danslaget i en slova
kisk dagstidning. Han forsökte 
övertala Johan att göra nakna fo
tosessioner for honom, men Johan 
sa nej - han var for blyg. Så vad 
var det som fick honom att ställa 
upp och på så vis påbörja sin kar
riär i gayporrbranschen? 

-Jag kan erkänna att det ha
de med pengar att göra. När Geor
ge erbjöd mer tänkte jag på den 
stereojagville köpajust då ... 

Kanske är det tur att Johan 
Paulik inte suktar efter dyrare sa
ker än stereoapparater, for enligt 
honom själv tjänar han inte mer 
på sina filmer än att han kan for
sörja sig på dem. Fem år senare är 
Johan världskändis inom gaypor
rindustrin. Han har spelat in ett 
drygt dussin porrfilmer med allt 
från romantisk mjukporr for nyut
komna till hårdporr som visar allt. 
De hårda filmerna säljs i USA och 
de mjuka i Västeuropa. I Tyskland 
kan man dock få tag på hårdporr 
med Johan. 

-Men de är piratkopior!, ut
brister han när jag påpekar detta. 
Jag vill inte sprida mina hårdporr
filmer i Europa, for det är for nära 
Slovakien. 

Detta respekterar Bel Ami, 
där Johan sakta börjar forflytta 
sig från platsen framfor kameran 
till den bakom. 

- Jag är inte dum, jag vet att 
inget varar for evigt, allra minst 
ett vackert utseende. 

Som den lantliga - men ovan
ligt sexiga - bonddräng han ser ut 
som blir jag lite forvårrad när han 
berättar att han inte alls bryr sej 
om sin kropp. Han skulle aldrig 
sätta sin fot på ett gym (om det 
inte gäller en filminspelning). Är 

det alltså bara en slump att han 
har en så snygg kropp? 

-Hallå, har du sett mina fil
mer egentligen?, undrar han och 
börjar skratta. 

Så vad han nu lär sig är att 
klippa och filma, samtidigt som 
han sköter oglamouröst pappers
arbete på BelAmis kontor. Nej, 
han är ingen typisk stjärna. 

Vi kommer alltså att få se 
mindre av Johan Paulik i framti
den, men mer av de modeller han 
söker upp på klubbar i Centraleu
ropa. Bel Ami har idag nära 200 
modeller, både straighta och gay. 

"An American In Prague" he
ter den senaste filmen Johan har 
sex i. Titeln for tankarna till den 
kriminella sexhandeln med unga 
tjeckiska pojkar for prostitution 
och filminspelning. Prags torskar 
är oftast amerikaner eller västeu
ropeer. Denna verklighet, som den 
skildra~? av polacken Viktor Gro
decky i filmerna "N o t Angels Bu t 
Angels" och "Mandragora", är helt 
främmande for Johan Paulik. 

- Bel Ami är ett seriöst foretag 
och ingen av oss tar droger. Tvär
tom har vi kul med varandra och 
vi använder alltid kondom. 

När halvtimmen har gått och 
Johan måste vidare till Wien frå
gar jag om det är något han vill 
tillägga. 

-Ja, jag skulle vilja prata lite 
om min nya Enduro, säger han 
helt allvarligt och krossar säkert 
lika många illusioner som hjärtan. 

Karl Andersson 

MJUKPORRFILMER 
Boy oh Boy • Boy Wonder 

• Chain Reaction • Summer 
the First Time • Sunshine After 

Rain • Moments With Johan 

HÅRDPORRFILMER 
Sauna Paradisa • Frisky Sum

mer • Lukas Story • Lukas Story2 
• Blue Danube • Plowboys • Sibe

rian Heat • An American in Pra
gue 

FOTOBÖCKER 
Intimate Friends • 

Photos of Johan 

Rain Pulges serverar på X-bar. 

F
örst kom gaydiscot Night
Man i Tallinn. Nu har Est
land också fått sin forsta fas

ta gaybar, X-bar. Saunagatan i 
gamla stan är adressen (Sauna l, 
en tvärgata till Viru, skyltas med 
regnbågsflagga), dock ingen bastu 
så långt ögat når trots det vitsiga 
namnet. Trevlig betjäning, 80-
talsfårgsättning i ny tappning, 
stora fonster mot gränden (och en 

-mycket chic restaurang mitt emot 
där en del av gästerna inte riktigt 
vant sig vid grannarna utan tittar 
diskret). Öppet eftermiddag till 
midnatt. Drinkar, estniskt öl och 
ett litet backroom erbjuds gäster
na av Tiit Kangro och Rain Pul
ges, två av initiativtagarna och 
deras sympatiska personal. 

DP 
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E 
ftersom London inte lycka
des ordna en rejäl Fride-fes
tival under sommaren så var 

det Manchester som fick stå för 
årets stora homofestival i Eng
land. Den 28-31augusti anordna
des Gay Mardi Gras för tredje 
året. 75000 personer köpte de icke 
obligatoriska armbanden för cir
ka 70:-/styck. Hälften av pengarna 
har gått direkt till hiv/aids-forsk
ning så arrangörerna lär vara nöj
da (festivalen gick ihop ekono
miskt redan första dagen). 

Det här var den andra stora 
gay-festen i år för Manchester och 
kanske är Gay-villagen som be
står av fYra-fem kvarter med ett 
20-tal barer och klubbar stället 

man ska åka till om man vill upp
leva gay-svängen i Storbritannien. 
Öppet sent på kvällarna, mycket 
techno, gästvänliga människor och 
sanslösa karaoke och show-barer. 
Årets stora stjärnor som gästade 
var bland annat Cleopatra och 
Steps (som är sanslöst populära 
bland engelska bögar-troligtvis för 
att dom låter som en ABBA-ko
pia). 

Förutom scenframträdanden 
under Mardi Gras festen så var 
kanske paraden det som drog till 
sej mest åskådare. Genom hela 
Manchester rullade ett 60-tallast
bilar/vagnar etc fYllda med dan
sande transor, stenfjolliga bögar 
och läderklädda flator. 

Mardi Gras avslutades med 
två tysta minuter för de som gått 
bort i aids och efter det ett hyfsat 
fYrverkeri. Festivalens största ap
plåd fick nog den personen på sce
nen som sa att Europride Lon
don 1999 hade hört av sig och un
drat om de som organiserade Mar
di Gras i Manchester kunde tänka 
sig att ordna Europride i London 
nästa år. Svaret är NEJ. 

J-Å Andersson 
kolla in hemsidan via www .. qx.se -
Länklistan Pride 
(Manchester= Sveriges svar på 
Göteborg) 

Sylvia Rauan s om Hedda Gabler 

i i #!l i ij :J HEDDA = MAN? 

J 
ag heter Hedda Gabler" hand
lar om Hedda som fostrats 
till en man med krav på att 

lyckas. Men skandal och katastrof 
hägrar. Simon Norrthon har re
gisserat Sylvia Rauan i rollen 
som Hedda i teater Plazas upp
sättning med premiär den 10 okto-
ber. IJX 

Sveriges första klinik för Kosmetisk laserKirurgi 

• Ögonlocksop~ration med laser- kort konvalescens 
• Påsar under ögonen -ej synliga sn itt 
• Ansiktslyft- kort konvalescens 
• Rynkborttagning med Ultrapulslaser 
• Rynkborttagning med Erbium-yaglaser. Lämpligt för män 
• Acneärr med Ultrapulslaser och Erbium-yaglaser 
• Fettborttagning, lokalbedövning ex. haka, mage, lår, vader 
• Ytliga blodkärl- åderbråck 
• Rynksprutor- Restylane~ 

Birger jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm • 08-679 51 09 
E-post: laser.ki rurg@stockholm.mai l.tel ia.com 

Medlem av International Sac. of Cosmelic Laser Surgery. International Sac. of Laser 
Surgery and medicine. American Academy of Cosmetic Surgery. 

ÖPPNAR NU Ä VEN I CITY 

PERMANENT HÅRBORTTAGNING 
Stockholms enda klinik med metod utvecklad av Prof. Peter Bjerring 

Snabbare. ingen rodnad, inga vattenblåsor, inga brännskador 

STOPP AV HÅRAVFALL 
Docent Pekka J. Pöntinens hårlaser 

Stimulerar hårets återväxt, reparerar och förbättrar hårets och hjässans problem 
Varaktigt resultat. 

CELLULITREDUCERARE 
Sk:intonic. vår franska djupmassage-apparat 

Reducerar celluliter, ökar fettförbränningen och stramar upp huden 

Snart även behandling av ådernät i ansiktet. pigmentfläckar, vårtor, rynkor m m 

Kammakargatan 48 • Telefon 08-411 10 09 
Södertälje: Nygatan l6a • Telefon 08-550 860 OJ 
e-post: luna.laserklinik@stockholm.mail.telia.com 

Konst från det nya 
Sydafrika. 
Contemporary art from the 
new south Africa. 
''Dreams and clouds" 

www.kulturhusetstockholm.se 

3 ·okt- 10 jan 

Kulturhuset stockhalm 
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Kom och se 
höstens läckra 

nyheter. 
Flera nya märken 

Say QX and I"ll give you 15 •to oU! 

KALSONGHÖRNAN 
REGERINGSGATAN 71 

08 • 22 52 06 
www.underwear.nu 
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Telefon 08-JO 88 61 -62 
Mäster Samuclsgatan 21 

J Il -14 Stockholm 

Billie J ec'lll 

Jling 
... • •• - • • ~ ... ""'f ' .. ' -·- .. •·•." 
•:O. ~·:ao. ... '\" l')o- oo ~Ool •""" 

~~$t-~~:l::.;:·:::~ 
''t'".,...-'-........ ....,.xu ... ..... 
- .. -~'"""' -'- =-"'f•ll: ... l • 

~~==~~;;.:~~:..~;; .. ...,. .. ,_ ..... ...,._._._, _ __ ,,. ,,..._.,, ... ........... . 
~;~}~~~~;~ 
~~r ... _.... .. ~-

lrft~tiUI:'Im ~ •• :·;-::!:~::::.':-.::'!.~ ~~~~=~ .... 

-

....,..4.._,...-: ..:-r .••• n .. , ~<~.-.-.t .......... -• 
t:.O<~)~ ... . d ··'-~"""*"' ·,-·''•lo* tt•·""_ .. ..,._ ... _ 
...... .~o. .s& .. ~.-..«.t'>t:t.:o .. :'KI«-~ '""'""'~•·".4"""'::'>'"''"" 

s:?.:~ =:-~-~~~p~:-~; r:-::~~~~~: 
............ --... -t>:>Ofloo4 ..... -~~-~-. .. -·- l..'lol' ... ..., . ......... ~···--·~ 
·- -·.--..: .. _, ___ 4:.0NI~.,.Mi'CI~OO:;r"' i'J~~ 

.-..,:--·•···""'' ' --..~.:.,._..,.~,W'I~:..->.... -I::.U;.;tt:ll'l:.r.•~·Jo~. 
_,..,._.,....,._,, • ..,....... , ,.., , . ... ,...., .. ,.,.~~~- -;~&.o ;ooo....-1~~"' 

~~., .... _ .. ,~ .. ~ , ..... ., ... ,,.. .... ~ .. ·--·' " - ... --~o.;·~ .. ~. , ......... ...; ....... . 
- ... ; ....... :.:.r-·~--r: .. -·~""""':'f' ... ,.--.,.,.,, ........................ ,.-:~: • ....., ...... 
_,~ .... -....... .. .-J·- -(M'.1-tt...r.•~t4<,":\.Wlo..llo( l;'"~ ........... ~tl"-~ 
... f'l . ...................... .. J·--·::....t~~ ... ~~. ~;.)..; ....... -c. l(::>:~··-c:·o() .. 
~<!.,..,_.._,, .. ,.,___,, c .. .-..... -. ~ .. ......... , .. ..: ....... , .. '"_,_.......,.r. .... . 
~.1"..,._ ••. """ .... -,...-~~~~; .. .c-- .... '""'_ ... , ......... ... ......... . 
~~: .. ·"-Å'~"···· ..... )"~....C · ... · · ---, - - ·- -

.~,~ •. - ....... _ . ...,, ....... :no._ .. ,. ...... --.c..~·> 
_ • .__ ... ..... .. ~ ... hfto...., <...a..-...... .3-:s ....... -......... -"'""'"~-4, ..... ..,)1 .. :-~ 

2to;.:;:;:i.::;-to~'~ .4.,. ... _..,.,_,....... .... :::" ... ~'~"::::t·'""-
~._.::;:-..;:::.~~~;: ~·-('.,... _._,_ ~~:.=;;~·:~~~~·~ 
-:. ••• ·.:-· .. ~.r··*"'.o~-· ................ _.,. __ h_,-:.. y ..... ,~,;..ot'.l-..... """"''•""""''·~.r.-tl:«"'- ._ ... ·~-t-.u• .... •<t .,_ 
:.~o~u . ...,...,.,....~ ,,,_ .. k:l'OOI ':r-t 'J'<""'""· ,......,v--· --~-~ uo .. ~ .. ~"''.•·• 

~~~~~~:~~.: :-.:~f.:?E~ :=l:!~~E 
~-····- ..... - -· .. - ·-· ... "'"" ... ·- ._, .... .. ...... ,...... ·~-- .... ..... .,.- .. --~ .... fl'- :,.. ..... ,'1 -~~-,.·:. , ~"" ..... ,...,.. .. -lt.t: .. l···"··· 
.... ....:..u:.-Hool..,·~~Hloo> _,_,..,...~"'::)-..- ---~ .. -·.o.~-~,..,,.. 
--:.......,.;..:s~"-iir..-... c:y·----.---~ 
~y~·.r?·~--,; Co~·· ... -:~· ~--~t"'"'!~~.:..-.... ~-""~""'""""' .. ""'~ ... ~ 

b~~llill BILLY JEAN KOMMER UT 

D et kanske inte slog ner som en bomb i gayvärlden 

när tennisspelaren Billy Jean King kom ut i Advo

cates augustinummer lagom till Gay Games i Amster

dam i år. Men det betydde ändå att allt viskande, gis

sande och spekulerande tog slut. Billy Jean har aldrig 

kommenterat sin läggning tidigare trots att olika tid

ningar outat henne i många år. 

Billy Jean King var länge rankad som världens bästa 

kvinnliga tennisspelare och vann Wimbledon 20 gånger 

i singel och dubbel. Hon är idag 55 år och jobbar bland 

annat som sportkommentator på HBO. Hon säger att 

hon är i en lycklig relation och att hon precis startat 

The Billy Jean King foundation för att hjälpa unga bögar 

och lesbiska i idrottsvärlden. IJX 

l~1l$il BOURGEOIS 

D 
en 86-äriga fransk-ameri
kanska konstnärinnan 
Louise Bourgeois stäl

ler ut på Malmö Konsthall till l 
november. Detta är konsthallens 
bästa utställning på länge och 
Borgeois' jättelika spindelskulp
turer har fått stor uppmärksam
het i svenska medier. Det är rela
tionen till mamman och till sex:u-

Lola Tour 
I998 

För bokning kontakta 
turneansvarig: 

Cecilia Åkerlund, 
08-669 25 92 

ae-kons@algonet.se 

Sponsrad av: 
The Muscle Academy 

Posithiva Gruppen 

aliteten som Bourgeois rannsakar. 
Modern är spindeln, beskyddaren, 
men också kapabel att döda in
kräktare - och så säger folk att det 
är b ö g a r som har komplicerade 
relationer till sina mammor ... 

Bourgeois drar också parallel
ler till rädslan i början av aidsepi
demin då man trodde att myggor 
kunde sprida hi v. Då var spindeln 
som äter mygg en bundsförvant. 

DP 

$aimingfrliten 
SANNINGGARDENs 

FJÄllHOTEll 
Tärnafjällen 

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

.. 
VALKOMMEN 

Bjarne 

(1lU~:J:1 STADEN 

D 
et är svårt, om inte omöj
ligt, att direkt förklara vad 
Sven-David Sandströms 

nya opera "Staden" handlar om. 
Den måste upplevas. Efter att ha 
sett Lars Rudolfssons uppsätt
ning på Kungliga Operan och 
läst Katarina Frostensons li
bretto har jag fått en känsla av att 
operan egentligen handlar om nå
gonting helt annat än den stad 
vars miljö ligger som grund för 
operan. Istället tror jag att det 
handlar om någonting som kan 
ses och tolkas som mycket queer, 
nämligen hur en person från stor
stadens botten- huvudpersonen 
Sorl - underettdygnlänlnarsin 
plats i det fördolda och beger sig 
ut i staden. 

Under sin nattliga vandring 
träffar Sorl, som både är man och 
kvinna, ett antal människor som 
bli påverkade av hennes/hans ges
talt. De både fascineras och 
skräms inför denna varelse som så 
tydligt suddar ut gränserna mel
lan såväl kön som sexualitet- bå
de stadens manliga och kvinnliga 
invånare attraheras av denna 
mystiska människa. Men som alla 
framstående gränsöverskridare 
och nyskapare, måste även Sorl 
betala ett dyrt pris för sin inver
kan och kraft. De nyligen så vän
ligt inställda invånarna i staden 
förvandlas till en pöbelhop som 
mördar Sorl, men i epilogens sista 
sång återuppstår Sorl; hon/han le
ver vidare bland människorna 
precis som alla andra som vågat 
stå för någonting stort och berö
vats livet därför. 

Sandströms musik är modem 
ochjänln, och bygger på ett intres
sant sätt upp klangen som anslås i 
librettot men för ögonen är denna 
uppsättning inget nöje. Jag ser 
fram emot att få lyssna på "Sta
den" hemma när skivan släppts. 

Operans uppsättning av "Sta
den" kommer att ges vid ett tiotal 
tillfallen under hösten. I rollen 
som Sorl får de som är tidigt ute 
se Anne Sofie von Otter. I övri
ga roller kan nämnas Loa Falk
man, Sara Olsson (som gör sin 
bästa sånginsats på Operan hit
tills) och Malena Emman, som 
med tiden kommer att bli en nya 
stjärna. Christopher Lahrs Aqurette 

K_ristian Luuk har av tid
ningen Elle blivit utvald 
till Sveriges bäst klädde 

man. Om det har vi bara en sak 
att säga: Prins Carl Philip! 

IJX 

Is open. 
Dresscode 

LÄDERJEANs 
- sydda för dig hos 

LÄDERVERKSTAN 
Hn«.Pnumn<:n 30A te l: 08/668 58 69 
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VIGDA 
Jörgen Pålsson 

Ulf Thorsson 
Hässleholm 

Vigda den 21 maj 1998 
Albinlunds krog, Österlen. 

Ett varmt tack till värdparet. 
Vigselförättare var Christer 

Kyreus. 
Foto: Yvonne Rambring, 

Exhibibild 

~ ~ ~~ ~ ft>~r 
k-t ~fe .... 

ETT STORT TACK! 
Jag skulle vilja ge ett stort fång 
rosor till Elisabeth Ohlson och 
prästen Tuulikki Koivunen 
Berglund i Uppsala, för den fan
tastiska kväll jag fick vara med 
om på Kulturnatten. 

Dagarna innan Ecce Homo vi
sades i kyrkan kändes enormt 
obehagliga. Hetsen från olika reli
giösa grupper, hoten om demon
strationer och framförallt bomho
tet, kändes nästan overkligt. 

Men när så kvällen kom, var 
det helt fantastiskt. Det stärkte 
mig något otroligt. 

Ännu en gång - Ett stort, stort 
tack till ·er två modiga kvinnor! 

Eva, Uppsala 

Make Up-Artist utbildning 

MAKEUP 
I NS TITUTE 

FILM 
TEATER 
TV 
REKLAM 
MODE 

Nästa kursstart i januari ·99. Dag· och kvällskurser. 

Skolon föP p•ofessionell Make Up ~O REAL MAYBELL IN E 
P A R l S 

Make Up Insti tute Srockholm AB • Frejgatan 73 • 113 26 Srockholm 

Beställ vår broschyr på telefon 08-30 06 40 eller f ax: 08-30 06 45 

NEW Y ORK 

REs.le.JUTH 
AFF"ÄRS - • PRIVAT- • G RUPPRES O R 

SVDAFRIKA ÖVER JUL & NYÅR!! 
* Endast flyg * startpaket med 2 övernattningar 

*skräddarsydda specialarrangemang med utvalda 
högklassiga guesthouse och safarilodger. 

Avresor: 16, 18, 21 december 
Surbrunnsgatan 28 •113 58 Stockholm • 08-612 12 40 

NOBLE 
RESEBUTIKEN 

Bjömgårdsg. l b, 118 52 Sthlm• 08-644 74 56 • fax 644 24 23 
e-mail: noble@bahnhof.se • http://www.bahnhof.se/-noble 

Världspremiär på ro t, en föreställning 
om streetdansens rötter Et resan fram 

till i dag. 9 dansare till livemusik av 
Jan Ra III och DJ!! ca 60 min. 

9, 10 okt kl 19.00 

""~ z:.,_ 
~-~2~ 

NÄSTA FÖRESTÄLLNING: 

remote control 
planet Iulu 
16, 17 okt kl 19.00 

13 dansare till musik av 
Larry Steinbechek 

REGI a KONCEPT: MICHAEllAUB 
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"Man kanske varken 
klär sig i tijt t-shirt, 

springer på bögklubbar 
eller gillar 

Dana International" 
A

tt "komma ut" är inte bara att säga "Häj jag är gäj" inför sig 
själv och sin omgivning - och sen är allt klart. Tvärtom är det of
ta en lång process från det första, stapplande erkännandet till 

ett mer oneurotiskt och harmoniskt homoliv. Jag har märkt att många 
bögar går igenom ungefår samma tre faser i komma-ut-processen: 

FAS 1: "JAG ÄR BISEXUELL" 

Det känns inte lika. slutgiltigt. Läggningarnas linje 2: Avveckla 
hetero-identiteten, fast med fOrnuft. Homo light, liksom. (OBS! Här 
pratar vi inte om genuint bisexuella). Och, försvarar du dig inilir dig 
själv, det var ju faktiskt inte så längesen du var ihop med en tjej (även 
om du ständigt var impotent eller blundade och tänkte på Matt Da
mon). 
·En fullt forstäelig mjukstart. Om man under hela uppväxten fostrats 

till hetero, kanske drömt om ett liv med fru och barn, kan det vara 
svårt att bara klippa av allt på en gång. Man lämnar därför garderobs
dörren lite på glänt, åtminstone tills vidare, for att mildra omställning
en både for sig själv och de aggresivt barnbarnshungriga föräldrarna 
hemma i Sveg. En del klarar av forsta fasen på en vecka; för andra va
rar den flera är. Men när någon säger "Tänk att inga tjejer solar topless 
längre" och man inser att man inte ens re:fiekterat över saken de senas
te fem somrarna, brukar även den mest inbitne bisexbluffaren överge 
självbedrägeriet och gå över till: 

FAS 2: "OK, JAG ÄR BÖG· FAST INGEN FJOLLA!" 

När man väl erkänt sig som hundraprocentigt homo, infinner sig 
plötsligt en känsla av utsatthet. Insikten om att man tillhör en for
tryckt och ibland förlöjligad minoritet, resulterar ofta i behovet av att 
särskilja sig från andra homos. "Jo, jag råkar tända på killar men för
denskull är jag inte fjolla/barrikadböglläderbög ... " osv. 

Man tröttar ut både sin heterosexuella och homosexuella omgivning 
genom ett maniskt forsäkrande om att man hatar feminina killar med 
mjuka handleder, tycker att transor är patetiska, lädergubbar fula, gay
klubbar ytliga och de flesta bögar sexfixerade. I stället for att ta reda på 
vem man är, försöker man desperat bygga en identitet på vad man 
INTE är. 

Detta är också i viss mån förståeligt. Ett tag. I rädslan över att 
forvandlas till en prototyp, klamrar man sig krampaktigt fast vid en 
annan prototyp, eller snarare myt, nämligen "den vanliga killen". Man 
vill vara "en vanlig kille" och träffa "en vanlig kille". 

Problemet är att en bög per definition inte är "en vanlig kille", 
eftersom han är just bög. Och vad är forresten "vanlig''? Ar det något 
att efterstr.äva? Eftersom jag tvivlar på existensen av "vanliga männis
kor", hetero som homo, blir jag alltid misstänksam när folk säger sig 
vara "som folk är mest". De döljer något! • 

Jag träffade en bög som minsann inte skulle gå i Fride-paraden efter
som "där går ju bara en massa sminkade killar i rosa toppar- nästan 
ingajeanssnubbar som jag". När jag försynt påpekade att om han gick 
med, skulle det ju bli en jeanssnubbe till, blev han lika ställd som upp
finnaren i Lorry: "Det tänkte jag inte på". 

Tänkande bögar brukar dock efter ett tag inse det både löjeväckande 
och destruktiva i att vara bög som tar avstånd från bögvärlden. Det har 
blivit dags för: 

FAS 3: "DET ÄR .KUL ATTVARA BÖG" 

I det här stadiet har man hittat sig själv och sin plats i homosamhäl
let. Man kanske varken klär sig i tajt t -shirt, springer på bögklubbar el
ler gillar Dana International for det - men man är tillräckligt trygg i 
sin identitet för att inte känna sig hotad av andra som gör det. 

Man börjar inse att det finns lika mänga bögtyper som det finns bögar 
-och att själva mängfalden är kul. Och att ju fler sammanhang man är 
öppen i, desto fler gelikar hittar man." Jag trodde jag var ensam på min 
arbetsplats och hade ingen aning om att det fanns så mänga homosexu-
ella ingenjörer", som nån sa. En na- • 
turlig process. Mindre naturligt är 
att alltfor mänga dröjer sig 'kvar 
alltfor länge i fas 2. Men det finns 
hopp: Jag har aldrig sett så 
mänga livrädda smygisar, tillsnörp
ta snorkfjollor och gamla bitterbö
gar spricka upp i ett ovant men so
ligt solidaritetsleende som under 
Europride i somras. Man riktigt såg 
hur de gled över från den andra fa
sen till den tredje i rent lyckorus. 

Hoppas det bubblar vidare i höst
mörkret. 

.Calle Norlen 
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lolff möter lilde 
l nget brott är vulgärt, men all 

vulgaritet är brottslig". 
Så lyder en av Oscar Wildes 

mänga berömda aforismer, tänke
språk, som kan sägas sammanfat
ta denne litteräre gigant och ho
mosexuelle martyrs livsöde. 

1895 stod Oscar Wilde infor 
rätta åtalad for sodomi, det vill sä
ga sexuellt umgänge med män. 
Han dömdes till två års straffarbe
te och dog utblottad och sjuk i Pa
ris år 1900. 

"Oscar Wilde - rättegångar
na", eller "Gross Indecency'' som 
pjäsen heter i original, blev en av 
fjolårets stora teatersucceer i New 
York. Den 29 september går den 
upp på Dramaten med Rikard 
Wolff i titelrollen - vem annars? 

- Pjäsen är ett kollage av rät
tegångsprotokoll, tidningsartiklar 
och privata anteckningar av de in
blandade personerna. Den hand
lar om konst, sexualitet, politik 
och moral, forklarar Rikard Wolff. 

När Dramatenchefen Inger 
Dahlberg i våras ringde upp Ri
kard Wolff och erbjöd honom rol
len blev han genast intresserad. 
För att det är en bra pjäs, säger 
han själv. Men visst finns det lik
heter mellan Wolff och Wilde som 
inte går att blunda for- homosex
ualiteten, konstnärskapet, media
bevakningen - till och med ut
seendet. Det sista är givetvis en 
subjektiv bedömning . 

- Jag känner mig delvis väl
digt besläktad med honom, ochjag 

har haft en Wilde-period på säkert 
tio är nu - läst om och av honom. 
Menjag har ännu aldrig spelat i 
en Oscar Wilde-pjäs, berättar Ri
kard Wolff. 

- Wilde var en väldigt teatral 
människa som verkligen kunde 
lägga ut texten. En nutida män
niska somjag skulle kunna associ
era till honom var Ernst Hugo 
Järegård. Det fanns en volym 
omkring honom. 

- Men i Oscar Wildes mer pri
vatasfar - hans sätt att tänka 
känner jag mig väldigt nära ho
nom. Hans oformåga att forstå en 
världsbild som inte var hans egen. 
Hos honom fanns en otrolig sorg
senhet och en otrolig längtan. Han 
var också övertygad om konstens 
överhöghet över allt annat. 

- Och Wildes forälskelse i en 
amoralisk, hopplös - menjätte
vacker - yngling tycker jag är un
derbar, och fullständigt igenkänn
lig. Det är som ett modernt rela
tionsdrama - en äldre kille med 
pengar och karriär träffar en yng
re kille som älskar att festa och le
va dyrt. 

Pjäsen inleds med en rätte
gång där Wilde anklagar sin äl
skares far for att ha fortalat ho
nom - han har offentligt forklarat 
att Wilde "poserar som sodomit". 
Wildes unge älskare, Bosie, är den 
pådrivande när det gäller rätte
gängen mot hans far som han lig
ger i fejd med. 

Oscar Wilde var vid tiden en 

verklig superstjärna. Han var gift 
och hade två barn, men var samti
digt blint forälskad i den mycket 
yngre adelsmannen Bosie. Fast 
Wilde hade haft sex även med an
dra unga pojkar - vilket gör hans 
stämning mot Bosies far omöjlig. 
Homosexuella handlingar var ett 
grovt brott i det viktorianska Eng
land och snart står han själv åta
lad och förnedradinfor hela värl
den. 

-Pjäsen handlar om sam
hällsmoral men också om indivi
duell moral, och det finns mänga 
paralleller till den pågående Clin
ton-historien, säger Rikard Wolff. 

-Att USA:s president offent
ligt tvingas berätta hur han har 
sex är for övrigt en av de mest ge
nanta historierna under detta se
kel. Man kan bli upprörd över att 
det publiceras, men man kan ju in
te -även om mänga säger sig va
ra det- bli upprörd över hur själ
va sexualiteten ser ut. Det är bara 
löjligt. 

- En av parallellerna mellan 
Wilde-historien och Clinton-histo
rien är varfor de hamnar i en så 
absurd situation och varfor de 
måste finna sig i det. 

"Oscar Wilde -rättegångarna" 
är skriven av Moises Kaufman 
och regisserad av Richard Tur
pin frän Teater Tribunalen. Som 
motspelare har Rikard Wolffbiand 
andra Gerhard Roberstorler 
och Benny Haag. 

PärJonasson 



''New York var häftigt. 
Det gav mig ett minne 
för livet.'' 

Ca 70% av västvärldens hivsmittade bor 
i storstäder där "böglivet" är etablerat. Kondom skyddar mot obehagliga reseminnen. F olkhälsoinstitutet. 

www.lovepower.org 
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Nakna kroppar. Fjädrar, paljetter och smink. I massor. Kändisar kläs ut, kläs av och kläs upp. 
Svenska gayikoner och kändisar förvandlas till kungar, hjältar och klassiska filmstjärnor. 
Micael Bindelfelds bok "Gör om mig" släpps i dagarna. QX träffade och gjorde om honom. 

Av Anders Öhrman Foto Magnus Ragnvid 

an är stor. Piketröjan han har på sig spänner 
runt överarmarna och han ser faktiskt bättre ut 
i verkligheten än i tidningar och på Tv: Mannen 
som gav kind pussandet ett ansikte släpper i da
garna boken "Gör om mig", en bok fYlld av por
trätt på kändisar som stylats av Micael. 

- Det här känns som ett inbundet avslut på 

12 e QX OKTOBER 1998 

vänstra hjärnhalvans 15-åriga karriär, säger Micael, när jag 
träffar honom på hans kontor i Stockholm. 

Från att ha jobbat som reklamstylist där han fick stryka 
modellernas kläder, springa ärenden på stan för att fixa 
svarta pumps i storlek 38 till någon plåtning och boka 
modeller har Mi ca el jobbat sig upp i mediasverige genom 
åren och stylat några av Sveriges mest uppmärksammade 

kändisporträtt. Och det är dessa porträtt som nu finns i 
bokformat. · 

- Modebilder blir ju oerhört fort passe, de tappar spet
sen och schvunget. Det kan vara ett par örhängen som är 
fel, ett hår som är töntigt, man kan tycka att den där klack
en är helt fel eller hur fan kunde jag sätta en sådan scarf till 
en sådan tröja. Kändisporträtten däremot har ju inget av 



. t 

det,jag har haft en bildide och sedan har jag letat efter sa
ker som ska in i bilden, kläderna har kommit i andra hand. 

Det måste vara tacksamt att jobba med kändisar, 
man får väl mycket gratis? 

-Visst får man mycket gratis, men det är också väldigt 
mycket svårare. Jag är ju också hämmad av den bild somjag 
fått av dem genom media. Menjag tycker själv att bilderna 
jag stylat fortfarande känns moderna. Vissa är avskalade 
och minimalistiska, andra bilder, som de på Christer Lin
darw och Hans Holmer är totalkitsch. Eller så har jag 
gnuggat dem mot en redan svunnen tid såsom Marlene Di
etrichs 30-tal, A va Gardners 50-tal - sånt som har inspi
rerat mig. Utmaningen ligger ju i att få Sylvia Vretammar 
att posera som Av a Gardner och ingen jäv el kan se att det är 
Vretammar. Jag har alltid tyckt att Sylvia varit så vacker, 
men hon har alltid haft förskräckliga tyska kläder och för 
stora örhängen. Lill-Babs tycker jag alltid haft för breda 
axelvaddar. Jag har stylat kändisarna som jag vill att de ska 
se ut. 

Men ·hur har de gått med på det? 
- Dels beror det väl på att jag känner många redan in

nan och dels hoppas jag att de sett vad jag gjort tidigare och 
tyckt om det. Och så skojar jag ju till det ibland. Maria 
Shottenius som är Expressens kulturchef och bland det 
mest kulturseriösa vi har i Sverige lig
ger som Elvis Presleys Blue-Hawaii
brud. Det är viktigt att man har re
spekt för de man stylar, men inte så 
mycket respekt att man inte vågar gö
ra något kul. 

- Jag tror dessutom att jag fått or
dets gåva så att jag kan verbalisera en 
bildide. 

Och det är många som har låtit sig 
övertalas och som nappat på hans bild
ideer. Izabella Scorupco agerar mc
brud, Eva Dahlgren poserar naken i 
sängen och en Marlene Dietrich-inspi
rerad Regina Lund sitter framför ka
meran i hatt och kort svart klänning, 
Lena Philipsson är omringad av rosa 
fjädrar, en barbröstad Mark Leveng
ood fotograferas i profil och Karl Dy
all är romersk konung. Och vad sägs 
om Yvonne Ryding som en liten sm
madame med läder och kedjor. 

-Ibland har jag försökt göra något diametralt motsatt 
till både min egen och andras uppfattning om dessa kändi
sar. Yvonne Ryding är ju ett typiskt sådant exempel. Hele
na Bergström är en annan kändis som man alltid ser jätte
gullig och oerhört söt, men aldrig fan får hon vara filmstjär
na på riktigt. Så då gjorde jag det. 

Samtliga bilder i boken har redan publicerats i olika 
magasin. Och flera av dem har prytt omslagen på tidningar 
som Elle, Cafe och Vecko Revyn. 

I boken nämner du bland annat gaykonstnärs
paret Pierre & Gilles som inspiration. Och många 
framstående konstnärer, fotografer och stylister är ju 
gay. Tror du att gaymänniskor har ett annat seende? 

-Fotografen Richard Averdon är inte gay och han är 
för mig den största av dem alla. Det diskuteras ju i tid och 
otid huruvida homosexuella skulle ha en annan estetisk fal
lenhet än ickehomos. Men det kan ju också vara så att det 
är en värld där många homo känner sig mer "at ease", mer 
accepterade. Det är ju lättare att vara modefotograf eller 
make-up artist och gay än att vara bankdirektör. Kanske är 
det därför många homosexuella söker sig till modevärlden. 
Där är det ju mer regel än undantag att man får vara halv
tokig och lite annorlunda. 

Bilderna i boken har inte valts ut av Micael själv. Precis 
som kändisarna lagt sig i Micaels händer när det skulle fo
tograferas har Micaellagt sig i formgivarnas händer. 
Susanne Pagold har skrivit förtexten och arbetet med bo
ken har tagit drygt ett år då inget har lämnats åt slumpen. 

Och så blir detjättefest när den släpps? 
- Ja, alla kändisar i boken hoppas jag ska komma. 
Vad tror du allmänheten har för bild av dig? 
- Jag har medvetet försökt att inte bry mig om det. Jag 

har faktiskt ingen känsla av vad folk tror eller tycker om 
mig- men de tror väl attjag är någon slags ytlig stock
holmskuf som pussar kändisar på kinden på filmpremiärer -
något åt det hållet kanske. 

Men känns det inte jobbigt att bli förknippad 
med att vara ytlig? 

- Jag tror jag skulle ta åt mig om jag visste att det låg 
någon sanning bakom. Visst, jag jobbar mycket med yta, 
men under åren har jag bevisat för mina uppdragsgivare att 
jag har fler dimensioner, att jag har ett sätt att jobba som få 
kan mäta sig med. Det berömmet kanjag unna mig! 

Är festfixandet lika viktigt som för 3 år sedan? 
- Nej, det tycker jag inte. Festerna är ju bara en del 

av min verksamhet. Det som är tråkigt nu tycker jag är alla 
de som kommer efter mig och lägger karbonpapper på allt 
det somjag gjort i tio år och försöker göra samma sak. Det 
blir lätt utarmat med en massa filmpremiärer hit och dit. 
Och allt ska heta "galapremiär". Dynamiken har mattats 
eftersom det görs så mycket skräp. 

Finns det kändisar som du tycker syns i för 
många sammanhang? 

- Oj, det här blir en lång artikel. Det är klart att det 

finns. Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att tacka 
nej när journalister ringer och frågar om de får göra hemma 
hos-reportage. Själv förstår jag inte det där. Längtan efter 
att synas måste vara så otroligt stark. Det har jag aldrig 
känt av. 

Men det är det som ditt arbete handlar om - att 
få folk att synas. 

- Ja, men inte i fel sammanhang. De som jag jobbar 
med eller bjuder på festerna ska kännas exklusiva. 

Nämn några som du tycker syns för mycket? 
- "Camilla Henemark-syndromet" får statuera exem

pel för alla dessa som har en sådan otrolig längtan efter att 
vara kända. Det är ju i och för sig en slags begåvning det 
också. Det är ju den enda talangen de egentligen har, de kan 
inte sjunga, de kan inte dansa och de kan inte skådespela, 
men de måste synas till vilket pris som helst! 

- Det är lättare och lättare att bli känd idag, men det är 
svårare och svårare att hålla sig kvar. Det som är fel är ju 
att nybakade såpastjärnor får enorm massiv uppmärksam
het. Jarl Kulle och Margareta Krook fick ju tid att mogna 
innan de blev stjärnor - nu görs 19-åringar till stjärnor, det 
går för fort. 

Men du är ju med och skapar dessa stjärnor? 
-Nja, det är ju media som kräver det. De tuggar sönder 

"Jag kommer ihåg när jag blev 
mobbad i skolan. Istället för att 

vara ledsen tyckte jag mer synd om 
dom andra att de inte förstod hur 

himla bra jag var egentligen" 

och förbrukar dem. Det går fortare och fortare. Jag känner 
redan nu, när det är mycket med min bok, hur trött jag blir 
på mig själv. Och jag har svårt att förstå njutningen i det. 
Jag är lite för blyg för att trivas i strålkastarljuset. 

Det har jag svårt att tro? 
- Jo, men när du möter mig på festerna tar jag på mig 

en annan roll. Då är det festfixar-Micael, men när jag sitter 
så här är jag rätt blyg faktiskt. Jag kan inte ens hålla tal på 
någon middag för 20 personer. 

På hans kontor där vi sitter ligger inte en pryl fel. Vaije 
sak har sin plats och trots att allt är skinande rent ursäktar 
han att det är lite rörigt. Han verkar vara pedant uti finger
spetsarna. 

-Det har jag varit sedan jag var barn, säger han. Jag är 
pedant med vissa saker och extremt slarvig med andra. 

Jag har svårt att tänka mig att du slarvar. Jag tror 
du är en sån som rakar dig på ojämna dagar ... 

-Nej, det gör jag vaije dag. 
... och dammsuger på onsdagar? 
-Nej, det har jag andra som gör på fredagar (skratt!). 

Jag är ju jungfru, säger han. Det är ju signifikativa drag, vi 
är organisatoriskt lagda. Jag gillar att få saker och ting gjor
da ochjag älskar att ha allting schematiskt uppställt. Jag 
vill ha allting i rutmönster och inrutat och sätta små kryss 
för allt jag har gjort och inte gjort. 

Ha ha ... Du är inte sann! 
-Ja, men då kan ni sitta där alla ni belackare och så 

kan ni skratta åt mig och tänka "vilken jävla idiot, han är ju 
fan inte klok i huvudet", men någonting måste jag ju göra 
rätt, det funkar ju trots allt! 

Och så har du ett jäkla självförtroende? 
-Det är jag också född med. Jag kommer ihåg när jag 

blev mobbad i skolan. Istället för att vara ledsen tycktejag 
mer synd om dom andra att de inte förstod hur himla bra 
jag var egentligen. 

Varför mobbades du? 
- Jag hade utstående öron, jagvar lite udda. Jag svor till 

exempel inte som alla andra, jag var väluppfostrad och lite 
för lillgammal. Jag blev alltid vald sist i brännboll. Mina 
närvarotimmar på gymnastiken var lätträknade. 

Men idag verkar du vara en flitig besökare på gy
met? 

-Ja, jag tränar vaije dag. 
Så du är inte riktigt killen som sitter hemma och 

tittar på Skilda världar på kvällarna? 
-Jag kan inte ens komma ihåg när jag senast satt hem

må och kollade på TV. Är jag hemma sitter jag och kacklar i 
telefon. 

Gillar du att vara själv? 
-Jag är sällan själv, jag har en katt som håller mig jäv

ligt sysselsatt. Jag jobbar, tränar och går ut och äter med 
mina kompisar, men det är ju i och för sig ofta jobbrelaterat. 
Jag går ständigt runt med prestationsångest över saker j·ag 
inte gjort och tidningsbuntar jag inte hunnit läsa. Men jag 
känner ingen rädsla för att vara själv. 

För några år sedan sade du i en intervju i TV att 
du inte tror på tvåsamhet, är du av samma uppfatt
ning idag? 

- Ja! 
Men är inte det tragiskt? Betyder det att du inte 

kan ha en relation? 
- Jag tror man är skapt på olika sätt. Jag tror inte alla 

är gjorda för tvåsamhet. 
Har du något förhållande? 
-J ag har en distinkt känsla för vad som är privat och 

vad som tillhör den offentliga delen. Och med den frågan är 
gränsen passerad... · 

-Min stora passion förutom mittjobb och min katt är 
dykning. Det går jag och längtar efter oerhört ofta. Det är en 
upplevelse som jag inte kan likna vid något annat jag gör el
ler har gjort. Det är en total upplevelse, den optimala av
kopplingen. 

-Jag försöker göra en riktigt rejäl upplevelseresa vaije 
år. Förra året var jag i Burma, för två år sedan besöktejag 
en liten ö som heter Sipadan, en pytteliten ö i Malaysia . 
Man bor på pålade hyddor i vattnet och att gå runt ön tar 
bara 15 min. I år var jag i ett land som heter Palau, det lig
ger i Mikronesien och har bara 14 700 invånare. 

Men hur är det då att komma hem 
till stressen ochjobbet när du va
rit så långt borta från allt? 
-Jätteskönt! 
Skulle du inte kunna tänka dig 
att bo därborta? 
- Nej, aldrig! Jag har kontakt med 
kontoret vaije dag, jag ringer, rnailar 
eller faxar och får rapporter om vilka 
som ringt. Jag kan inte släppajobbet 
helt. Jag skulle bli tokig om jag inte 
visste att allt var ok. Allt som behövs 
är ett fax från kontoret där det står 
vilka som har ringt och att allt är ok. 
Jag tror aldrig man kan stänga av 
helt om man är egen företagare. Eller 
är det så konstigt attjag gör så?! 
Jag måste erkänna att jag inte 
trodde att du åkte till sådana län
der på semester. Jag skulle gissa 
att du åkte till Los Angeles för att 
kolla in nattlivet och så? 

-Jag har inte ens varit i Los Angeles, bara en snabbvisit 
i San Francisco. Visst älskar jag att åka till New York en 
gång om året och göra av med pengar, gå på restauranger, 
träffa kompisar, shoppajättedyrt och ha ångest efteråt, se 
shower på Broadway och kolla trender och få ideer. Menjag 
måste också få tillgodogöra mig längtan efter kultur och his
toria. Och då åker jag tillländer som till exempel Burma, 
Kuba och Vietnam. 

När var din lyckligaste period? 
- Jag mår ganska bra nästan jämt. Jaghöll på att 

knäckas här ett tag i våras när det blev strul med min nya 
våning som de höll på att bygga. Materiella saker kan göra 
mig fullständigt tokig. 

Var du involverad i EuroPride någonting? 
- Nej! 
Men du hade Dana International på middag? 
-Ja, hon var fantastisk. Stina Lundberg intervjuade 

henne hemma hos mig. 
- Du vet, man har ju träffat så många transvestiter, om

opererade, halvopererade och tillbaksopererade och allt vad 
det är, menjag har aldrig träffat någon transsexuell som 
övertygat mig så fullkomligt om att naturen helt enkelt 
hade gjort ett misstag - ett klassiskt misstag. 
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r!U:IIU1I HALVTRIST 
IJX ~6~ 
Sheryl Crow "Glo be Sessions" 
(Ploygram) 
Den rockande amerikanska tjejen 
som slog igenom med "All I wanna 
do" har gjort ännu ett rockalbum 
som passar in bra i den lesbiska 
skivsamlingen mellan Meredith 
Brooks och Heather Nova. Här 
hittar man några av Shreyls bästa 
låtar någonsin som "Mississippi" 
och "Members Only". Men också 
tröttsamma utnötta gitarriff-låtar. 
Och varför ska plattans sämsta låt 
vara 11 minuter lång .. ? 

r!U:IIJQI MISSA INTE 
IJX 76~ 
Rachid "'Prototype" (Univer
sal) Hört talas om Rachid? Inte? 
Men det ko=er du att göra. De
butplattan måste q u kolla in - om 
du gillar soul. Om du har en Max
well skiva i skivsamlingen och 
kanske tycker att Stephen Sim
roonds debutplatta var för laid 
back så är det här plattan för dig. 

r!U:IIJM FANTASTISKT 
IJX s~~ 
Faithless "Bluebird" (Scandin
avian Records) "God is a DJ" 
toppar listorna. Och snart ligger 
hela albumet i toppen. Faithless 
nyå album, som är lugnare än det 
förra, är fantastiskt! Och duetten 
med Boy George en höjdare! 

Recens ioner av 
Anders Öhrman 
där inget annat 
anges. 

r!U:IIU1I ARETS SKIVA 
IJX ~1.~ 
Lauryn Hill "The miseduca
tion of ... " (Sony) Rösten som gav 
oss den sa=etslena covern "Kil
ling Me Softly" för två år sedan 
har släppt ett soloalbum. Och frå
gan är om Lauryn Hill har gjort 
årets starkaste album. Ett soul
och R&B-album med hip hop- och 
gospelinfluenser skulle man kun
na beskriva det som. Lauryns röst 
flyter över sköna och enkla trum
beats. Refränger och verser smäl
ter ihop och i låtarna hör man 
samplingar från bl. a "Light my fi
re". Bäst är covern på "I can't take 
my eyes off you". Och spä,nnande 
"Everything is Everything''. Två 
beroendeframkallande låtar! 

r!U:IIJDI GNÄLLIGT 
IJX ~~~ 
Jessica Folcker "Jessica" 
(Zomba) 
Jag kan inte förstå all hype kring 
Jessica . Visst var första singeln 
helt ok, men absolut inget utöver 
det vanliga. Och hennes röst tyck
er jag blir riktigt påfrestande efter 
2:3 låtar. Jag minns Tore No
rums gnälliga stämma. Och det är 
ju inte kul. Jessicas debutalbum 
innehåller sånt vi är vana att höra 
från Max Martins och Denniz 
Pop pennor. Lite DeDe, lite 
Backstreet Boys, lite Five. En 
och annan ballad är visserligen 
gåshudsframkallande, men an
nars är det en trist skiva. 

r!U:IIJ1~I OSLAGBARA 
IJX 86% 
Depeche Mode "The Singles 
86-98" (MNV) Ännu en samling. 
Ännu ett bevis på vilka oförglömli
ga hits gruppen gjort sedan star
ten. Och så några nya spår. Ett 
måste för den som inte redan har 
en samlingsskiva med Depeche 
Mode. På mycket hög volym är "I 
feel you" och "It 's no good" nästan 
oslagbara. Minus för att de inte ta
git med min absoluta Depeche-fa
vorit: "Blasphemous rumours". 

~~~ 

Samling "One hit wonders" 
(Sony) 
Vissa samlingar är nog inte lika 
å trovärda som andra att hamna 
på? "One Hit Wonders" står med 
all säkerhet inte högst på artis
tens önskelista. Här samsas artis
ter och grupper som bara haft en 
enda stor hit. Däribland Toto Cu
elo, Living in the box, Lips Inc, 
FR David och Melba More. 

r!U :Il J~ l RUFFIGT 
IJX ~~~ 
Filmmusik "Godzilla" (Sony) 
En stor film med ett stort sound
track. Knappast. På fil=usiken 
till mastodontfilmen Godzilla hit
tar man bara 2 riktigt bra spår. 
Puff Daddys "Come with me" och 
The Wallilowers gamla Bowie
hit "Heroes". Resten är tråkig 
tung och ruffig musik från Rage 
Against the Machine, Green 
Day och Fuel. 

r!U:IIJ~I REGNIGT 
IJX 77~ 
Barter "Baxter" (Prime Music) 
Efter Salt och Grand Tone Mu- · 
sic ko=er nu ytterligare ett pro
jekt med Nina Ramsby som för
grundsfigur. Baxter kombinerar 
på sitt egna sätt olika ingredien
ser från dansmusiken. Resultatet 
har blivit en mjuk, lite sorglig ski
va där Ninas röst står ensam mot 
nedtonade heats och musikmaski
ner. Resultatet är oerhört effektivt 
- om än en smula enformigt i läng
den. För låtarna flyter sa=an 
och blir efter ett tag till en ljud-

Läs mer om QX musik på hemsidan. 
Listor, singelrecensioner & tips! www.qx.se ,__ ___ 

J 
ag delar mitt vardagsrum 
med fyra kompisar. En dag 
när jag kom hem stod stereon 

på. Energy 105,1 pumpades ut ur 
högtalarna. Efter 10 minuter fick 
jag panik, progra=et hette Tri
bal Party och musiken var hemsk. 
För det första troddejag att Ener
gy Tribal Party var ett klubbpro
gram, ochjag trodde absolut inte 
att det fanns så mycket ny dålig 
eurotechno. Var är Sverige på väg? 
Radi9stationerna Energy och Po
wer spelar de skivor som Aftonbla
det Puls recencerar. MTV har bli
vit N ordic MTV vilket betyder att 
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svenska popartister tillsammans 
med andra nordiska artister får 
mer utrY=e på tv-skärmen. Vi 
har också ZTV som 

Nottinghill Carneval är en stor 
fest i början av september i London 
(Notting Hill var en del i London 

där man placerade 
spelar exakt samma 
musik som MTV. 
Och till råga på allt 
har ZTV tagit bort 
sina musikinriktade 

DANSANT 
alla svarta emi
granter från Jamai
ca under 60-talet). 
Festen är fylld med 
svarta och vita 

MED PER LJUNGQVIST 

program och det ryktas om att 
MTV går i samma spår. I Sverige 
finns det inte många sätt att få tag 
på, eller lyssna på annorlunda mu
sik. Jag försöker desperat leta ef
ter mina house- och nu-nrg 12:or, 
och det här är månadens fYnd. 

människor som älskar samba, sal
sa, reggae, hi p-hop, drum ' n 'bass 
och annan svart musik. I år upp
märksammades en speed garage 
hit, "Alla Di Gyal dem". Artisterna 
bakom heter Carnival feat. Rip 
vs Red Rat. Det låter mer in veck-

Jessica 

matta. Som ett diskret soundtrack 
till den regniga dag när Nina var 
ute och fotade omslagsbilden till 
skivan. 

Roger Wilson 

r!U:IIJDI SNYGG SOUL 
IJX 68~ 
Mi ca Paris "Black Angel" 
(EMI) 

Mica Paris slog i genom på 80-ta
let och lovprisades som ett under
barn av en enig kritikerkår. Efter 
detta har det sorgligt nog varit 
rätt så tyst i den gyllene strupen. 
En nybantad och stylad Mica tar 
nu upp kampen om skivköparna. 
Och Celine Dion tar nog en och 
annan valium i ren avundsjuka 
när hon hör miss Paris röst. Plat
tan innehåller snygg och lite tyng
re soul än vad vi är vana att höra 
från Paris.Vår egen Stephen 
Simmonds har skrivit och produ
cerat två låtar. Skivan saknar 
kanske de hits som Mica skulle 
behöva för att återta listorna, men 
det är en.bra och välarbetad skiva 
och när det vankas fest hemma 
hos mig åker plattan på. Speciellt 
spåret "Carfree" - en otroligt sen
suelllåt som kan få vem som helst 
att känna sig lika vampig som 
Mona Selitz. 

Hans Thorsell 

bjl:m~• NYA ROBBIE 
IJX 66~ 

Robbie Williams "Millennium" 
(EMI) Mycket tack vare singeln 
"Angels" har Robbies debutalbum 
legat över ett år på Englands 
Topp 10 lista. Och nu ska han för
söka upprepa succen. Första 
smakprovet från nya albumet är 
Millennium- en Verve-inspire
rad och ruffig låt med stark re
fräng. Det här verkar lovande! 

lat än vad det är, och ko=er sä
kerligen att bli en stor hit på 
klubbgolven, Jag har redan hört 
att gayklubben Disco i Stockholm 
har spelat den, därför avslutar jag 
min spalt med Anders Torssells 
och Per Bjelkestedts topp-tio lis
ta. 

Från och med nästa nummer 
ko=er spalten dansant att skri
vas av DJ:n Emil Hellman. Jag 
tackar för mig, men ko=er tillba
ka i olika dansanta intervjuer och 
reportag. 

Glöm inte bort att man blir 
glad av att dansa. 

JJ1•:111~1I DET BÄSTA 
IJX 84~ 
Dolly Parton "Hungry Again" 
(Universal) 
För att hitta sig själv och för att få 
tillbaka inspirationen tog fru Par
ton och flydde hals över huvud 
upp till sitt älskade Tennessee 
Mountain. Där stängde hon in sig 
i en lada och satte sig på en diet 
bestående av vatten och juice. 
Resultatet lät inte vänta på sig. 
Först rasade vikten så den lilla 
sparven nu bara väger 43kg. Die
tisterna i USA rasar och tycker att 
hon är ett dåligt föredöme, (själv 
tycker jag hon är syggare än nå
gonsin). Men sedan kom inspira
tionen till Dolly. Och vilken skiva 
hon gjort! Den bästa Dolly gjort på 
mycket länge. Med sin spröda 
stämma framför hon den ena 
countrydängan efter den andra 
men också fler finstämda ballader 
som är så vackra att de nog kan 
hetta upp de kallaste av hjärtan. 
Dolly står för både text och musik 
och visar att hon är en låtskrivare 
av högsta klass. Själv har jag bli
vit så överväldigad av country-ryt
merna attjag nästan funderar på 
en squaredans kurs. 

Hans Thorsell 

bj l: [A~. COMEBACK! 
IJX 68~ 

Culture Club är tillbaka. Nya 
singeln "I just wanna be loved" är 
låten som ska få Cutlure Club till-. 
baka på topplistorna. Bandet har 
precis avslutat en turne i USA 
och senare i höst ko=er en sam
lingsskiva med gruppens största 
hits. Första singeln är en mjuk 
pop reggaelåt där Boy George 
sjunger bättre än någonsin. 

l. Cevin Fisher "The Freaks Co
me Out" 

2. Ralphi Rosario "Take Me 
Up/Get Me Up" 

3. Danny Tenaglia "Music Is 
TheAnswear" 

4. Cockfight "Just Can't Stop" 
5. The Salvia Commandos "Se

rialBuff" 
6. Lisa Hunt "Stand Up" 

7. John Creamer "Lift Up The 
Needle" 

8. J. Thomas "Kalahari Sunrise" 
9. Razor 'n Guido "Do ItAgain" 

lO. C12 feat. Jole "Judy" 
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fiim KORTFILM
FESTIYAL l UPPSALA 
Uppsalas internationella kortfilm
festival arrangeras i år for 17 
gången och totalt visar man 200 
filmer från 30 länder. I fjol fanns 
ett speciellt programblock med 
gayfilmer - Skärt och skönt - men i 
år har man inte kunnat få ihop 
tillräclkigt många bra filmer på 
temat. Men det finns fortfarande 
inslag av homointresse i program
met. 

Two girlsand a lady är en aus
traliensisk film om Catherine och 
Liz - ett par i karriären där kom
ma ut-processen är avklarad och 
det är dags att skaffa barn. Men 
det blir mer problematiskt än man 
kan tro- hur ska man genomfora 
befruktningen rent praktiskt? Och 
vem ska bära barnet? (24 minuter) 

Taxi Dancer är en 40 minuter 
lång svartvit stumfilm som han
dar om en ung mans dyrkan av 
Rudolph Valentino. Filmen använ
der sig av alla stumfilmens kon
ventioner i till exempelljussätt
ning och skådespeleri. (40 min) 

Mon Copain Rachid är en 
fransk film om två pojkars under
liga relation. Erics fascination for · 
sin äldre kompis Rachids mer väl
utvecklade kropp och snopp blir 
upptakten till en relation där Eric : 
byter godis och veckopeng mot 
kroppskontakt. Här finns också en 
drömsekvens där pojkarna rider 
på en blå jättepenis. (19 min) 

Deux bananes flambees et l' ad
diton. Ett oanständigt forslag 
utan kvinnor inblandade när två 
affarsbekanta möts över en mid
dag på restaurang. (8 min) 

Festivalfilmerna visas från den 
19 till25 oktober på Slottsbiogra
fen, Skandia, Fihnstaden 11 och 
Grand i Uppsala. För mer infor
mation kan man kolla in hemsi
dan på www.shortfilmfestival.com 
eller ringa festivalen på tfn O 18-12 
00 25. 

-Roger Wilson 

DmJ RYAN l HOMOEROTISK ROLL 

Ryan Phillippe gör en av huvudrollerna i filmen om 

studio 54 som har svensk premiär i november. En 

del kanske kommer ihåg Ryan från "söta-pojka,..i· 

shorts"·filmen Otlcanens grepp eller från Jag vet vad du 

gjorde förra sommaren. l USA har Philippe dessutom en 

speciell plats i homohjärtan efter att ha haft den första 

homorollen som tonåring i ameri· 

kansk tv på dagtid i tvåloperan 

One Life to Live. l 54 spelar han 

en småstadskille som bländas 

av storstaden • och det mytom

spunna diskoteket. En roll som 

bland annat innehåller lite hång

el med en av de manliga mot· 

spelarna. ·Roger Wilson 

11!1 NU KOMMER ELLEN UT Pl TY 

N u får vi äntligen se Ellen 
komma ut på svensk tv. För 
nästan ett och ett halvt år 

sedan avslutades 
den långa, långa 
process som både 
rollfiguren och 
privatpersonen 
Ellen gått ige
nom. 

Närkomma 
ut-avsnittet skul
le sändas i ameri
kansk tv var det 
något alla talade 
om. Man ordnade 
fester i värsta 
schlagerfestival
stil och det fanns särskilda komma 
ut-kit att köpa. Programmet blev 
en stor framgång och tv-bolaget 
ABC slog tittarrekord. 

Själva komma ut-avsnittet vi
sades som ett dubbelavsnitt i USA 
- på svenska tv4 har man istället 

valt att dela upp programmet på 
två veckor. Programmet är bland 
de mest välskrivna i serien och har 

personer som 
Melissa Etherid
ge,kdlang 
(i hockeyfrilla), 
Laura Dern och 
Oprah Winfrey i 
några av rollerna. 
Sändningstiden 
på svensk tv (lör
dagar 15.15) är 
kanske inte så 
tacksam för fest
fixaren, men vårt 
förslag är att du 
spelar in avsnittet 

på video och använder som forfest
uppvärmning senare på kvällen 
istället! 

Ellen kommer ut! TV 4 lörda
gen den 26/9 och 3 1 lO kll5.15. 

Roger Wilson 

mm LUST & PASSION 
liX E6E6~ 
Den hängande trädgården. 
25-årige bögen Sweet William 
återvänder till sitt föräldrahem ef
ter att ha varit borta i tio år. När 
han lämnade sin familj var han 
stor och tjock. Nu kommer 
han tillbaka, smärt och 
vacker - men hemma är allt 
som vanligt, om inte sämre 
än förut. Pappan är försu
pen, morroom är senil, 
mamman fortryckt och fa
miljens hund har blivit 
blind. Hans syster ska gifta 
sig, men brudgummen ver
kar mer intresserad av 
Sweet än sin fru. 
I denna minst sagt röriga 
miljö konfronteras Sweet på nytt 
med allt det han forsökte fly från 
for tio år sedan och tvingas ta kon
troll över sitt förflutna. Ja, Sweet 
springer till och med på gamla 
versioner av sig själv i köket och i 
trädgården. Att vända tillbaka 
hem som någon annan än den 
man brukade vara känns som ett 
klassiskt homoscenario och Den 
hängande trädgården gör sitt bäs
ta for att inge hopp i åskådaren. 
Ibland lite väl pedagogiskt och 
välvilligt, men oftast med en rå 
och avskalad humor som gör Den 
hängande trädgården till en av de 
få filmer som gör en både forvirrad 
och riktigt berörd. 

mm GLAMROCK 
liX 90~ 
Velvet Goldmine. Regissören 
Todd Haynes (Poison) är tillbaka 
med sin film om glamrock-perio
den på 70-talet. En tid med glitter, 
smink och sexuellt experimente
rande som några av ledstjärnorna. 
Velvet Goldmine berättar histori
en om en rockstjärnas uppgång 
och fall inramad med teorier om 
Oscar Wilde som utomjordling, 
några musiknummer och Ewan 
McGregor i homosexscener. På 
sina ställen är filmen lika själv
upptagen och uppblåst som den 

period som den handlar om - och 
det är väl bara i sin ordning. Kan
ske är det just därfor som Velvet 
Goldmine en av de få retrofilmer 
som faktiskt lyckats fånga magin 
hos en tidsperiod. 

Roger Wilson 

mm WHITE lEDDING 
liX E;~~ 
The Wedding Singer. Ytterligare 
en retrofilm. Nu är det 80-talets 
plastighet som ska avhandlas och 
det med tillhörande soundtrack 
med artister som Thompson 
Twins, Pollee och Billy Idol. 
Adam Sandler (Saturday Night 
Live) spelar bröllopssångaren som 
blir bitter och böljar sabotera bröl
lopen hanjobbar med. Givetvis 
hittar han en ny kärlek (Drew 
Barrymore) - men hon är på väg 
att gifta sig. Ska han hinna förhin
dra det? 
Jag hade höga förväntningar på 
The Wedding Singer och de infria
des bara när det gällde musiken, 
håren och klädema. Tyvärr är de 
aggressiva permanentade frisyrer
na inte tillräckligt for att man ska 
kunna ignorera den rätt korkade 
och mycket forutsägbara hand
lingen i längden. I och for sig spe
lar Billy Idol sig själv mot slutet, 
det är ju fantastiskt, men då är 
skadan redan skedd. Den här fil
mens homokändis är Alexis Ar
quette (bögbror i skådespelarfa
miljen) som nu gör en av sina for
sta större roller i en straight film. 
Och det genom att få göra exakt 
samma Boy George-imitation tre 
gånger. Wow! Roger Wilson 

[iJ SOUTH PARK GOES GAY 

G eorge Clooney spelar ho
mosexuell hund i den myck
et speciella animerade seri

en South Park på Canal + i okto
ber. Ja, nu inskränker Georges in
sats sig till att säga voff och flåsa 
lite - men ändå. South Park är allt
så den animerade tv-se
rien som lyckats kombi
nera kiss, bajs, klonade 
grisar och farföräldrar 
som tigger sina barn
barn om dödshjälp så ef
fektivt att man snabbt 
fått en stor och lojal pu
blik. Den 10 oktober är 
det dags for South Park 
att ta upp ämnet homosexualitet. 
Det är Stan som tvingas inse att 
hans hund Sparky är homosexuell 
eftersom han envisas med att sät
ta på alla andra hundar i grann-

skapet och dessutom gillar att bä
ra scarf. 
Sparky tvingas fly till Big Gay Al 
som inte bara har mustasch utan 
även en fristad där homosexuella 
djur kan få leva ifred och dansa 
disco tillsammans. 

Om du nu har Canal + så missa i.ntl! 
heller Beautifu.l Thing, Totally F***ed 

Up och Pierre And Gilles · Love Stories. 
South Park visas på Canal +Lördag 10 
oktober kl20.00, repris fredag 16 okto
ber kl23.40. 
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FIL DEO 
•• 

• •• 
QX snabbguidar dig till videokvällen då du känner får lite homo i rutan. 
Nytt och gammalt. Bra och dåligt. Tårar och skratt. Bögigt och flatigt. 

VAD HETER DEN? 

VAD HANDLAR 
DEN OM? 

VAD ÄR GAY? 

NÄR PASSAR DET 
ATT SE DEN? 

VAD SKA JAG HA 
PÅ BORDET? 

BETYG 

VAD HETER DEN? 

VAD HANDLAR 
DEN OM? 

VAD ÄR GAY? 

NÄR PASSAR DET 
ATT SE DEN? 

VAD SKA JAG HA 
PÅ BORDET? 

BETYG 

l Shot Andy Warhol 

Valerie Solanis liv fram 
till mordförsöket på 

AndyWarhol. 

Andy Warhol-miljö, 
Stephen Dorff som transa. 

Lily Taylor som lesbisk 
ultrafeminist. 

Söndageftermiddag. 
Gärna efter middag med 

intellektuella vänner. 

En coffeetable-bok med 
Andy WarhoJs bilder. 

75% 

Passion! Vänskap! 
Längtan! 

Åtta vänner som träffas 
under tre helger eQ 
sommar i ett hus på 

landet. 

Allt! 

Med pojkvännen en sön
dageftermiddag när man 

är lite bakis och vill gråta. 

Pappersnäsduk;;u! 

92% 
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Av Roger Wilson och Anders Öhrman 

Mitt liv l rosa Total Eclipse Allt eller inget Bound 

En liten pojke som är Kärleken mellan poeterna Arbetslösa män som 
övertygad om att han Verlaine och Rimbaud som sätter upp en egen Brudar som blåser 

kommer att bli en flicka levde i 1800-talets strippshow inspirerade maffian på pengarna. 
när han blir stor. Frankrike. av Chippendales. 

l sökandet efter sexuell 
Två av grabbarna l Heta sexscener mellan 

identitet klär sig pojken i Leonardo Di Caprio 
strippgruppen blir kära i Jennifer och Gina. 

klänning och blir kär i har analsex med 

grannpojken. Föräldrar och David Thewlis. varandra. Den snyggaste En härlig butch - femme 
och den fulaste ••• relation. 

grannar får panik. 

Man måste ha ett brinnan-
Sent på kvällen med När som helst! de intresse för 1800-tals En typisk förfestfilm l 

poesi eller för Leonardo. 
flickvännen. 

Fotoalbumen från när Frida, Okej och 
Kläderna! "Stjärnor utan svindel ... " 

man var liten Mitt livs novell! 

95% 20% 90% 85% 

Birdcage Beautiful thing Kiss Me Guido Antonlas värld 

Ett bögpar måste låtsas Snygge stralghta Guido 
Antonia ser tillbaka på sitt 

vara straighta när den Första kärleken. 
letar lägenhet och råkar 

90-åriga liv då hon tagit 

enes son vill gifta sig med Två killar i Londons förort hand om och skapat en 
hamna hos en sexuellt 

dottern till en konservativ hittarvarandra i misären. stor familj av människor i 

senator. 
utsvulten bög. 

hennes omgivning. 

Den hopplösa kampen att Att komma på att man Att falla för en straight Antonlas dotter är 
försöka göra om en skrik- är bög. Första kyssen. latino. Några bitchiga lesbisk och blir kär i 
fjolla till en machofarbrorl Första gången på kommentarer. sin dotters lärarinna. 
Och den fjolliga betjänten bögklubb. Komma ut Ett typiskt klassiskt Känslan av den valda 

ska också göras om ••• för föräldrarna. straight-gay tema. familjen. 

Med svärföräldrarna. 
När du är nykär eller När du redan sett l livets uppförsbackar. 

Helt klart en isbrytare. 
när du vill minnas hur allt annat. Typ. 

det kändes. 

Sju sorters kakor. Ost och vin. Pizza och Cola. Pappersnäsdukar! 

63% 97% 27% 89% 
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VILL DU HA MER 

VIDEOTIPS? 

QX KOMPLEnA 

VIDEOLISTA HITTAR DU PÅ: 

Livet från den ljusa sidan 

Folkilsken neurotisk 
homofob hittar 

kärleken och blir snäll. 

Hans granne -
konstnären - är bög 

och blir allt viktigare 
i surgubbens liv 

' När grannen klagar för 
sjunde gången under 

samma månad! 

Kirurghandskar ..• 

82% 
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Gia 

Flicka från gatan blir 
världsberömd foto-

modell, börjar knarka 
och dör i aids. 

Gia är lesbisk och 
kommer aldrig över 

känslorna för sin 
sminkös som har 

pojkvän. 

När man vill se att 
det finns de som har 

det värre. 

Telefonnumret till Jour-
havande medmänniska 

67% 

WWW.QX.SE 

(KLICKA PÅ GUIDE) 

Våldsamma nätter Mommie Dearest 

Den hivpositive och Joan Crawfords 
bisexuelle Cyril kastar adoptivdotters 
sig mellan flickvännen, berättelse om sin 
älskaren och parkerna i onda mamma. 

väntan på döden. 

Självbiografisk. Hollywood. 

Cyril spelar själv huvud- Filmstjärnor. 
rollen och avled innan Dominanta mammor. 

filmen hade premiär. Joan Crawford 

När man tröttnat på Dagen innan man ska 
glättiga förutsägbara gå l familjeterapi 

Hollywood-rullar! 

Ingenting. Stålgalgar. 

93% 72% 
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H'~&k~ . . ö'~ . R LLOP 
Min bäste väns bröllop H airspray 

Julia Roberts inser att Rlcki Lake får söta 
hon är kär i sin bäste killen och blir vald till 

vän och försöker förhin- skönhetsdrottning fast 
dra hans bröllop. hon är smällfet. 

Julia inser att man Dlvlne! 
kan leva som singel - John Waters. 

bara man har en Ricki Lake. 
schysst bögkompis - Hårspray. 

Rupert Everett Den fula ankungen. 

När man har faghags På efterfesten. 
på besök. 

Burt Bacharachs 
Finesse, Wella 

skivor som uppföljning 
efter filmen. 

och Studiolinel 

89% 93% 

Wilde 

Oscar Wildes liv från 
firad författare till 

straffånge. 

Oscar är originalet. 

När man känner för lite 
homohistoria. 

Biljetter till Dramaten. 

84% 

Orkanens grepp 

Söta pojkar i bar 
överkropp och shorts 

springer runt på en 
öde ö. 

l shorts och bar 
överkropp springer 
söta pojkar runt på 

en öde ö. 

När du är ensam 
hemma. 

Pappersnäsdukar ••• 

Ehh ... va? 

Välkommen till mottagningen med 
följande kompetenser 

• Leg sjuksköt., vårdlärare 
• Dipl akupunktör 
• Leg psykolog 
• Leg psykoterapeut 

SPEC: symboldramaterapi, kroppspsykoterapi, kristerapi, psyko
somatiska besvär, akupunktur, rökavvänjning, Hawaiian Bodywork, vård i 
livets slutskede/anhörigstöd, EMDR; Meyers-Briggs type indicator. 

JES EXTENDER 
Den danske plastkirurgen J !!lm Ege 
Sianas metod för penisförlängning. 
Säker och effektiv, vetenskapligt 
prövad. 

Fr.o.m hösten 98 finns möjlighet att 
bli opererad av dr Siana personligen i 
Stockholm. Dr Siana har erfarenhet 
från l 500 operationer. 
Förlängning och förtjockning. 

Information genom: 
MOLARUM AB 

Box 55 647, 102 14 Stockhoim 
08-661 7545 

Du är inte ensam om din oro. Idag är herpes Sveriges 
vanligaste sexuellt överförbara sjukdom. 113 av befolkningen 

är smittad med det virus som vanligen ger genital herpes. 
Upp till 80% bär på det herpesvirus som ger munsår. 

För patienter med uppblossande herpesinfektion kan 
ett läkarbesök göra det lättare att leva med sjukdomen. 

Det är viktigt att du får klar information om 
hur herpes smittar och om vilka möjligheter som finns 

att hindra återkommande herpesutbrott. 

DET GÅR ATT LEVA ETT NORMALT LIV MED HERPES. 

6/axoWe//come 
Box 263,431 23 Mölndal 
www.glaxowellcome.sc 

Frågor om herpes? Ring Herpeslinjen dygnet runt: 020 - 650 660. 

Det handlar 
• bara Inte Olll 

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

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

bara en markering. 
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IMIGO SAUNA Stay-Gay 

Hotel Windsor 
SkudiJlaviens atmt1 hama-sam 
784 ma ~-ramrat leglplads 
~~~~~~~~~~=~~~~~·M·I111 

Frederiksborggade 30 
1360 K~~Sbenhavn K 

l ben bver dag hele året 
za timer tra uaa til Dlla 
Studitstrlde 31 1455 Kebeahavn 

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

r f s l 
rådgivningen 

sköne 
Drottninggatan 36 21141 Malmö 040-6119950 

H IV??? 
- Vi hjälper dig! 
Hos oss har du möjlighet att prata om hur-just du 

bättre ska kunna skydda dig. 

Vi kan även erbjuda H/V-test- om du vill kan du 

vara anonym. 

På Hudklinikens STD-mottagning kan du dessutom 

kontrollera övriga sexuellt överförbara sjukdomar. 

Vi har både drop-in och tidsbeställning. 

Ring för information om tider etc. 

Välkommen! 

Hudkliniken 
STD-mottagningen, Ingång 45 

040 - 33 17 50 tidsbeställning/info 

040 - 33 17 67 l 33 17 47 rådgivning/tidsbeställning 

Infektionskliniken 
Mottagningen, Ingång BO 

040 - 33 17 70 tidsbeställning/info 
040 - 33 13 25 rådgivning/tidsbeställning 

Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 

Universitetssjukhuset MAS 
i Malmö 
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MOBIL 
S K l N E 
KöPENHAMN 

Regnbågsfest 

Anna Lena är en av de artister som deltar i Regnbågsfestivalen 

D 
en 10 oktober startar årets reläser om "Transgender i homo-
Regnbågsfestival i Mal- birörelsen" 17.00. På kvällen från 
mö. Den fjärde i ordningen. 22.00 Q-pidofest, ~j Pracha. 

I år samarrangeras festivalen 
mellan RFSL, Nord Gay, Noaks 
Ark, Posithiva Grup
pen, EKHO, 4:an, 
SLM och Gaystuden
terna. 
Festen invigs på Indigo 
den 21.00 där Cabaret 
Ganymed visar "Queer 
Quickies". Samma 
kväll är det öppet på 
4:an och SLM har 
klubbkväll. 

Förutom listade ar-
rangemang här nedan 

MÅNDAG 11/10 
11.00-14.00 Posithiva 
Gruppen har öppet hus, 
Södergatan 13. Öppet 
alla dagar samma tider. 
19.00 Föreläsning "Les
bisk historia" med Ker-
stin Karlsson - plats
info via www.qx.se 
20.00 Indigo öppnar 
med Coctailbar: Robin 
Grams vid pianot med 
softad musik. 

har Malmö Stadsbi- TISDAG 13/10 
bliotek bokutställning 18.30 Föreläsning "Ud-
alla dagarna. Malmö Rebecca Field da eros" med Nicklas 
Konsthall visar gay litteratur, Eriksson och Tomas Johansson 
planscher och pins. Fröknarna på Indigo. 
Klorofyllliksom Blomster & 19.30 "Dom Andra" arrangerar 
Växtverk dekorerar sina skylt- middag på Indigo. 
fönster med inspiration från filma- 21.00 Anna-Lena Brundin var-
ren Derek J armans trädgård. var Stå Up med eldig tango. Indi-

Alla arrangemang har två pri- go förvandlas till argentinsk res-
ser; ett för de som har Regnbåg- taurang. 
spass och ett för övriga besökare. 20.00-24.00 Öppet Hus på SLM, 
Regnbågspasset kostar 75:- för Barlastgatan 3. 
medlemmar i någon av de arran
gerande föreningarna och 125:- för 
övriga. Regnbågspasset ger dess
utom rabatter på krogar och i bu
tiker. 

Veckans preliminära program 
vid pressläggningen av QX ser ut 
så här - för uppdateringar besök 
qx hemsida: www.qx.se. 

SÖNDAG 11/10 
12.00 Vernissage på konstutställ
ningen: se www.qx.se för lokalinfo. 
Öppen alla dagar. 
13.00 Indigo öppnar: 14.00 föreläs
ning "Queer Theory" med Daniel
le van V esten. James Green fö-

ONSDAG 14/10 
20.00-01.00 Regnbågspub på Indi
go. Noaks Ark bjuder på mat. Un
derhållning med bland andra 
Tomas Tegler. Gaystudenterna 
har bokbord. 

TORSDAG 15/10 
19.00-23.00 Pub Indigo öppen. Te
aterföreställning med Teater Ni
ke: "Skymningens djur- Karin 
Boye i Berlin" klockan 20.00. 

FREDAG 16/10 
23.00-03 .00 Temple på Fyran, 
Snapperupsgatan 4. 

22-00-03.00 Girlpower på Indigo, 
mixad fest -killar och tjejer. DJ 
Queen Annie och Prince ss Sop
hie. Magdansösen Kia Bergs
tröm uppträder liksom lesbiska 
dragkingartisten Rebecca Field. 
22.00 SLM-Malmö, Barlastg. 3, 
Öppet hus med dresscode. 

LÖRDAG 17/10 
09.00-12.00 Paradvagnarna deko
reras utanför Indigo. 
10.00-12.00 Brunch på Indigo ser
verad av PG Syd. 
12.00 Regnbågsparaden avgår 
från Monbijougatan 15, Indigo. 
Går till Gustav Adolfs Torg där 
Sophie Uppvik talar och Regn
bågskören sjunger. 
15.00-17.00 Barnkalas på indigo 
med lekar och Teater Tingeling. 
Arr av Nätverket Homosexuella 
Föräldrar 
22.00 Avslutningsfest med Clif
ford på Adelgatan, Adelgatan 4, 
mellan stortorget och Centralen. 
Festen är öppen för alla. Två dans
golv för olika smakriktningar, en 
cocktailbar, en piano bar, tre barer 
till! (minst!), en matsal med a la 
carte. 

SÖNDAG 18/10 
18.00 Homosexuell gudstjänst i 
Kirsebergs Kyrka. Regnbågskören 
sjunger. Kyrkkaffe efteråt. 

Klubblistan för 
Skåne och 

Köpenhamn utgår 
detta nummer. Du 
hittar den ständigt 

uppdaterad på 

www.qx.se 

FREDAG2 
Indigo, Monbijoug. 15, 22-02. Mu
sik X-travaganza med Dj Pracha. 

LÖRDAG3 
Indigo, Monbijoug. 15, 22-02. Tjej
fest med Dj Mica. 
SLM·Malmö, Barlast. 3, 22.00. 
Medlemsklubb med dresscode. 
KlubbkvälL 
SLM·Köpenhamn, Studiestrrede 
14, kld. Medlemsklubb med dres
scode. Harvest Party. 22.00. En
tren stängs 02.00. 

FREDAG 9 
Indigo, Monbijoug. 15, 21-02. Dj 
Pracha 

FREDAG 16 
SLM·Köpenhamn, Studiestrrede 
14, kld. Medlemsklubb med dres
scode. Golden Shower Night. 
22.00. Entren stängs midnatt. 

FREDAG 23 
Indigo, Monbijoug, 15, 22-02, Dj 
Maggie 

LÖRDAG24 
SLM·Malmö, Barlast. 3, 22.00. 
Medlemsklubb med dresscode. FF
Night. 
Indigo, Monbijoug. 15, 22-02, Laid
back Soulnight - DJ Magnus. . 

FREDAG30 
Gate 4, 4:an, Snapperupsg. 4 Hal
loweenfest. 
Halloweenparty, Indigo, Monbij
oug. 15, 22-03. Dj Queen Annie och 
Princess Sophie. 

LÖRDAG31 
SLM·Malmö, Barlast. 3, 22.00. 
Medlemsklubb med dresscode. 
Halloweenparty. 
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Köpenhamns filmfest 
M ellan den 9- 18 

oktober är det 
gayfilmfestival i 

Köpenhamn igen. 15 
långfilmer och tre kort
filmsprogram visas på 
danska Filmhuset på 
Gothersgade i Köpen
hamn. På det mycket 
starka programmet står 
en hel del av de bästa 
gayfilmer som visats på 
till exempel Göteborgs 
Filmfestival och Stock
b olms gayfilmfestival. 
En av dem är till exempel 1 
filmatiseringen av pjäsen 
"Bent" om kärleken mel
lan två homosexuella 
koncentrationslägerfång
ar. Mick Jagger syns i 
en liten biroll som tran
sa. 

"I Think I Do" är en 
amerikansk komedi som 
försöker kombinera "Fri
ends" med Almadovar. 
N å gr a gamla klasskam
rater återförenas på ett 
bröllop och outredd föräl
skelse mellan en av männen och 
skolans hunk gör sig på nytt på
mind. På rollistan finns bland an
nat Alexis (homo brodem i famil
jen Arquette) som också är med i 
bioaktuella "The Wedding Singer" 
där han gör en Boy George-imi
tation. 

En annan amerikansk film är 
"Love and Death on Long Island" 
där Jason Priestley spelar en 
ung skådespelare som uppvaktas 
av en äldre man. En modern "Dö
den i Venedig" ... 

En annan film man inte får 
missa är "Ma Vie en Rose" ("Mitt 
liv i rosa" på svenska) som kom
mer att gå på de danska biografer
na senare i höst. En otroligt söt 
film om pojken som känner sig 

l :u il: l:! ADELGALA 

G 
alafest i Malmö blev det 
när "Troccan" öppnade sina 
portar ånyo - denna gång 

under namnet Adelgatan. 
Trion Jonas Mårtensson, 

Lars Nordström och Pierre We
del har äntligen efter många må
naders slit öppnat Malmös nya 
vattenhål, signerat Abelardo 
Gonzales. 

Premiärkvällen gick i nostal
gins tecken med Sylvia Wret
hammar på scen - till allas för
tjusning. 

Mat och dryck bjöds det fro
digt på (Patsy & Edina hade äl
skat det; Bolli & Stolli everywhere 
Sweetie). 

Öppet är det måndagar till 
torsdagar 18.00-02.00 och på hel
gen nattklubb. 

På Adelsgatan finns inga 
gränser ... 

Katarina Larke 

mest hemma i kjol och som dröm
mer om att få växa upp och bli en 
flicka- och skapar fullständig pa
nik bland familj och grannar. 

På programmet finns också en 
hel del asiatisk film av hög kvali
tet- till exempel vackra och vemo
diga "HappyTogether", och "East 
Palace, West Palace" som räknas 
som den första kinesiska homofil
men någonsin. 

Indiska "Fire" är en av de les
biska filmer som visas - den hand
lar om vänskapen mellan de två 
svägerskorna som trots den sexu-

al:fientliga och kvinnoförtryckande 
omgivningen utvecklas till kärlek. 
Filmen försorsakade upplopp vid 
sin indiska premiär. Tyska "Alles 
wird gut" är också en av festiva
lens pärlor. Dessutom har man 
samlat en rad lesbiska filmer i 
kortfilmsprogram på olika teman. 

För de som vill se mixad film 
med mixad publik så rekommen
deras festivalens öppningsfilm 
"Relax .. .it's just sex" som är en re
lationskomedi som parodierar re
lationer bland både heteros och 
hornos av bägge könen. 

Capenhagen Gay Film Fes
tival9-18, Filmhuset Gothersga
de 55, Köpenhamn. Biljettförsälj
ning: 00945-33 74 3412. Program 
finns också utlagda på RFSL i 
Malmö. 

Roger Wilson 

i i #!l i~ ;J SARTRE LER 

K
vartersteatern i Malmö spe
lar i höst Sartres Flugorna 
som i form av ett antikt 

drama visar den tyska ockupatio
nen av Frankrike. I Kajsa Brams
viks regi och med musik av Pekka 
Lunde är det ett farggrant spekta
kel med drag av både 70-talets po
litiska, hellre-än-bra-sjungande 
sångteater och melodifestivalen. 
Jösses flickor möter Anna Book 
hos teatergurun Ariane Mnouch
kine ungefar. Och ta en extra titt 
på Per Thörnquist som Aighistos 
och Kerstin Anderssons Klytai
mestra. Även om man hela tiden 
undrar v a r f ö r så är det under
hållande i de tre timmar föreställ
ningen pågår. 

DP 

välkomnade 
Jan Malmsjö. 
Och Katarina 

primadonnan 
Brita Larke. 

"NK Laila" och Peter kysstes vilt. 

Sebastian och maken 
Angelo direkt från Berlin 

Johan Kerstin Falkman direkt 
från New York med Belinda. 

ITfmTVA SOLAR LYSER UPP 

T 
v å nya ställen lyser upp en 
annars ganska matt köpen
hamnsk himmeL Restau

rangen/baren Coxx på Vestervold
gade 10, ett stenkast från Rådhus
pladsen, chockerade med sina 
uppslagsannonser i LBLs gratis
tidning Xpansion tidigare i år. 

Kaxigheten bär man upp med 
all ära. Lokalen är stiligt inredd 
och maten gör att man har rätten 
att kalla sig en gay krog. 

När man sedan häpnats över 
denna totala motsatts till övrig kö
penhamnsk kroginredning så 
kommer nästa chock: här spelas 
fantastisk, gungande och rullande 
jazzig house. Maten glider ner i ett 
dansande svalg. 

Närse
dan ägaren 
Claus berät
tar atthan 
har ytterliga
reyta under 
krogen, och 
faktiskt fun
derarpå att 
öppna klubb, 
blir man helt 
nervös: Kö
penhamn är 
inte helt bil
ligt för en fat
tig svensk. .. 
Hur skall 
man ha råd 
att resa till 
Coxxvarje 
helg? Andra 
gäster skvallrar om att personalen 
ibland kan vara lätt nonchig. Far
ligt! Balla krogar med personal 
som har fel attityd riskerar lätt 
tappa greppet. Det var dock inget 
som vi märkte något av under vå
ra täta Coxx-besök! 

Mysandes går man så vidare 
till nya Cafe Size i den lilla grän
den Vimmelskaftet 41F, offStrl!l
get, blir man än mer förvirrad. Ra
sande stilig nedre bar och alldeles 
rund under fötterna blir man när 
Dj Alexis så står i DJ-båset! En 
av Skandinaviens bästa DJs spe
lar barmusik-vi ler. 

Men knappast någon på Cafe 
Size rörde på vare sig ben eller 

smilband! Den lite trötta köpen
hamnska inställningen till en par
tykväll passar inte ihop mt!d de 
nya signaler såväl Coxx som Cafe 
Size sänder ut. 

Dansgolvet på PAN ger oss en 
förklaring. Här är det Drömhus 
som spelas- i Skandinaviens gay
huvudstad?! På denna stads näst 
intill enda gaydansgolv?! 

Flera danskar vittnar om det
samma, Köpenhamn befinner sig i 
en svacka. Nöjeslivet har inte hit
tat sin form igen (efter EuroPri
de-96?). Det klassiska sättet att 
bete sig, dricka öl och glo i baren, 
är det rådande i stan. 

Men det finns rykten som sur
rar: dans på Cafe Size (please; be

håll Alexis då, 
för guds skull), 
PAN skall byg
ga om och frä
schas till och 
så det där med 
Coxx källare 
då. 
Köpenhamn 
kan bryta öl
bälgartrenden 
och släppa på 
smilbanden. 
Hornonakan 
mixa upp sig 
med danssce
nen och ha kuL 

Dethandlar 
bara om att 
rycka upp sig. 

Såväl Coxx 
som Cafe Size gör dock ett besök i 
Köpenhamn nödvändigt. Glöm sen 
för all del inte en skönt eftermid
dagssittning på Sebastian, nat
thysto på Cosy och morgonmotion 
i klubbkidsmix på Blue Note. 

Glöm inte heller att shopping
botanisera i området kring Studi
estrrede, spana in alla mysiga af
farer och krogar. Sköna Flyvefis
ken och lyxiga SoHo-Kitchen är 
bara några av mathaken. 

För de som gillar ölhäng (till 
ölsmaken står en upp i halsen) så 
finns stans alla barer kvar 

- Jon Voss 

Claus och Anne i Coxx bar. Bilderna ovan kommer även de från Coxx. 
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När man intervjuar Jonas Gardell gäller det att ha bandspelaren med sig. 
Han pratar mycket. Och fort. Och så där Gardelliskt osammanhängande. 

Dessutom skulle man vilja videofilma hur han viftar med händerna, grimaserar med 
ansiktet och hur han förställer rösten. Det är det som är Jonas Gardell. 

Här berättar han om sin längtan efter barn, om den nya boken och höstens turne. 
Men också om rätten att använda rabattkuponger på !ca. 

Av Anders Öhrman Foto Magnus Ragnvid 

å väg tilllunchcafeet där vi bestämt 
träffläser jag på löpsedeln till en skval
lertidning att Jonas Gardell är i tårar ef
tersom Mark har hittat en ny. Som van
ligt tänker jag att det bara måste vara 
skvaller, men samtidigt funderar jag 
över om jag verkligen kan fråga Jonas 
om detta, for tänk om det är lite sant i 
alla fall. Men innanjag ens hunnit 
trycka igång bandspelaren har vi snabbt 
kommit in på ämnet. 

- Det är klart att det är mindre lustigt 
att från varje löpsedel i hela stan se att 

mitt liv är i spillror, att Mark har lämnat mig och att jag är i 
tårar. Vi har anmält till pressombudsmannen och undersö
ker möjligheten att stämma. 

-Tidningen vet dessutom mycket väl att det inte är 
sant. Sten Hedman som skrev artikeln ska bland annat ha 
ringt till Lars-Åke Wilhelmsson for att få ryktet bekräftat. 
Lars-Åke dementerade det, men det struntade han i . "Det 
spelar ingen roll om det inte är sant vi trycker det ändå" sa
dehan. 

Du och Mark har ju figurerat flitigt i skvallerpres
sen den senaste tiden? 

- Vi har undvikit att bli pappfigurer tidigare, så jag un
drar vad det beror på att de gör det nu. Det märkligaste var 
nog ändå forra veckans löpsedel där det stod: "Eva och Efva 
-nu ska vi ha barn" och "Jonas Gardell våldtagen". När man 
satte ihop dem blev det fullkomligt absurt. Vad har Evoma 
gjort med mig undrar man! 

Ni och Evorna har blivit lite av homosveriges svar 
på Carola & Runar och PerDilla & Emilio. Det är näst
an så att man kan tycka att det råder lite jämlikhet 
mellan homo och hetero i skvallertidningarna? 

-Nja, jämlikhet handlar inte om att vi ska ha rätten att 
bli fomedrade på sa=a villkor, det handlar om en despe
rat chefredaktör som håller på att gå i konken. 

-Vi trodde ju att när vi nu köpt den nya lägenheten som 
blivit så omskriven så tar det väl åtminstone slut på de 
skilsmässarykten som cirkulerat i ett år. För vi kan ju inte 
både köpa lägenhet och vara på väg att skiljas, tycker man. 
Men det märkliga är att i sa=a tidning som det stod att vi 
skilt oss, några sidor längre in stod att vi är lyckliga och är 
ute och handlar möbler ihop. Och det är sa=e Hedman 
som skrivit det också. 

-Jag har funderat på om det har något att göra med att 
Ste~ Hedman stötte på Mark en gång i tidemas begynnelse. 
Mark var bara 22-23 år och Sten Hedman var redan då 60-
70. Och när Mark sade att han inte var intresserad undrade 
Sten om inte Mark hade en yngre bror som han kunde re
kommendera. 

Kommer du att använda det här i din show? 
-Gissa??? Gissa!! Jag älskar när livet forser mig med 

materiaL Och det är ju mycket bättre, for forst vill man 
sparka kuken av Sten Hedman, sedan inser man att att det 
bästa jag kan göra är att göra det jag är bäst på - vända det. 
Få folk att skratta åt det och vara intelligentare än dom. 

Turnen du ska göra är ett stort kliv tillbaka till 
där det började. Varför står du själv på scenen igen? 

- Om varje show ska bli ännu större, ännu mer spekta
kulär och ännu mera "pang pang" ko=er man till slut till 
en gräns där det inte går att gå längre och då måste man 
istället välja att gå åt ett annat håll . Och det här är for mig 
ett sätt att ko=a tillbaka till det som är viktigast - mötet 
med publiken. 

Tror du att du har samma publik som tidigare? 
-Jag har vidgat min publik enormt. Till och med 

straighta karlar kommer. Kors i taket, jag trodde aldrig att 
de skulle våga sig dit. Och det är schysst så länge jag inte 
kompromissar med vad jag gör. Så länge jag gör det fullt ut. · 
Som på Mellanmjölksforeställningen - det är ju strålande 
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att få en helstraight publik att ställa sig upp och ropa en re
plik ur en bögporrfilm "shut up and suck". Då har man ju 
kommit någonstans i tillvaron. 

Den nya showen som döpts till "Komma tillbaka" kom
mer att sättas upp i varje stad som har en teater eller ett 
konserthus tillräckligt stort for att ta emot Jonas. Och allt 
material är nyskrivet, sånär som på ett ga=alt nummer, 
en favorit i repris. Och samtidigt som Jonas reser land och 
rike runt är även After Dark på tum e i Sverige. 

- Bögarna erövrar landet, säger han. Det är kul att bil
jettforsäljningen går så bra. Både min och deras tume är ju 
nästan utsålda. 

- Vad kul det var med EuroPride forresten, tillägger 
han sedan. 

Visst var d et! 
- Det var lite skönt att Alexander Bard inte fick rätt. 

Han hade ju sagt att det skulle bli en flopp. Han är alltid så 
kategorisk. Jag vet ingen människa som är så tvärsäker 
oavsett om han sedan kan ändra sig och vara tvärsäker på 
något helt annat minuten efter. Han skällde ut mig efter 
noter i DN en gång och sedan sa han till Mark att det bara 
var ett skämt och att han inte menade något personligt. 
Menjag kan liksom inte bli arg på honom, han är ju sådan. 

- Och så tyckte jag att Elisabeth Obisons fotoutställ-

"Det är heterosaroas jävla 
ansvar att ändra sig och 
uppfostra sina barn till 

orädda, kunniga och 
demokratiska människor. 
Istället för att ifrågasätta 
om jag ska skaffa barn, 
borde de ifrågasätta sin 

egen lämplighet som 
förälder" 

ning Ecce Homo var fantastisk, även om jag är jävig efter
somjag var med och arbetade med projektet. Kul att konst 
kan bli viktig igen. Jag tyckte över huvud taget att det var 
strålande att EuroPride på sju dagar lyckats göra vad Stock
holm Kulturhuvudstad inte lyckats med på sju månader. 

Det blir tyst en stund. Jonas petar lite i maten, funderar 
en stund och säger sedan: 

- Där vi stod på Skansen är dit vi själva gått. Det är vi 
som har gjort det. Ingen har gjort det åt oss. Därfor har vi 
rätt att vara stolta. Det finns inte en millimeter av våra rät
tigheter och friheter som vi fått gratis. Vi har kämpat for va
renda liten grej. 

- Sedan tror jag att vi måste vara beredda att slå vakt 
om det vi uppnått. Unga kvinnor som säger" jag forstår mig 
inte på feminister - det viktiga är att vara människa". Dessa 
unga tjejer är ju total-loosers. Och de bögar som tror att "va
då,jag ser mig inte som en sexuell varelse - jag är männis
ka". De ko=er att vara de forsta in i koncentrationslägre
na när vi kommer dithän. 

Vadå, menar du? 
-Vi måste vara beredda att slåss. Vi får inte behålla nå

gonting vi inte är beredda att forsvara. Respekten for 
mänskliga rättigheter och den relativa tolerans som vi lever 
i idag är något som ständigt måste forsvaras och som vi kan 
forlora hur lätt som helst. 

Hur röstade du i valet då? 
- Jag tror inte att en borgerlig eller socialistisk regering 

gör någon större skillnad i den ekonomiska politiken, de 

kommer att fora sa=a politik, med vissa gradskillnader. 
Den stora skillnaden däremot är i de mjuka mänskliga frå
goma där de svenska politikema fortfarande har ett infly
tande. Resten är EU .och en anpassning till EMU. 

- Jag har inte röstat "homo" tidigare, men i år gjorde jag 
det. Tidigare har jag alltid röstat på sossarna men i år rös
tade jag på vänsterpartiet. 

Men är det inte svårt att behålla sina värderingar 
och grundtankar när man blivit stenrik som du blivit 
tack vare dina framgångar? 

- Jo, det är det faktiskt. Men jag tror att det viktiga är 
att stå for den man är. Att inte hymla om det: naturligtvis 
tjänar jag mycket pengar! Samtidigt är jag en ivrig forsva
rare av det solidariska skattesystemet ochjag tycker det är 
rätt att jag som höginkomsttagare betalar mycket skatt. 
Men jag tycker också att jag då har rätt att ställa krav på 
var skattema ska gå. Att det går till sjukvård, äldreomsorg 
och skolor och inte till en massa OS-kampanjer där Olof 
Stenhammar och andra rika as får sitta och äta represen
tationsmiddagar och avlöna sina fruar på ett patetiskt vis 
for 157 miljoner. Och vi var ungefär alla röster man kunde 
vara ifrån att få det där jävla OS:et, inkompetentajävla 
nollor! 

Det skulle vara bättre om vi fick GayGames 2006? 
Men hur tråkigt vore det då?! 
Nej, tycker du? 
- Stockholm kan inte anordna Gay Games, det kräver 

en stor gayrörelse som är idrottsintresserad, det kräver att 
man har många egna aktiva och det har inte vi. Men visst, 
till år 2006 kanske det har ändrats. Jag får väl börja fjolla 
till mig i någon sport ... 

Förutom turnen släpper du en bok i höst? Berätta! 
-Den heter "Så går en dag ifrån våra liv och ko=er al

drig åter" och handlar om vår generation infor millennium
skiftet. Var är vi? Vilka är vi? Hur ser vi ut? Hela boken ut
spelar sig i den lokala !ca-butiken. Livet går ut på att man 
ska leta så långt in i mjölkdisken som möjligt for att hitta 
en mjölkforpackning med en dag bättre bäst-fore-datum. 
Och då har man överlistat den lokala !ca-handlaren ... 

(Asgarv) Det gjorde jag igår ... ! 
- Så gör vi alltid! Vi som borde forändra världen. Vi är 

helt upptagna med att hitta ett bacon-paket som är tre öre 
billigare än de andra ... vi är verkligen töntiga! Hur sexigt är 
det med en generation som börjar pensionspara vid 25?! 

- Det är boken om oss. Du ko=er att skratta mycket 
och så kommer du att rodna. Du ko=er generas över att 
det är såååå töntigt! Och så är boken väldigt sorglig. 

Jaha, ska man behöva gråta igen ... 
- Ja, men den här gången är det sorgligt eftersom män

mskoma i boken är så icke utlevda. Allting handlar om sa
ker de tänker - men inte säger, saker de vill göra - men inte 
gör, saker de drö=er om men inte vågar berätta for någon. 

- Vi är en generation av totala oduglingar. Vi tycker att 
det är skojigt att smurfema ko=er tillbaka for då kan vå
ra barn ha det som vi hade det. Det är hemskt! Varfor gör vi 
ingenting? Vi är som barn som gått vilse i skogen och ropar 
på Magnus, Brasse & Eva som ska ko=a och ställa allt 
tillrätta igen. 

Finns de här personerna du skriver om i ditt liv? 
-Jag är lik allesa=ans! Tyvärr .. . 
Men du letar väl inte efter bacon som är billigare? 
-Jo, ständigt. Oavbrutet. 
Menjag trodde du hade en "lyxvardag". 
- Nej, det är ett sätt somjag har bevarat mig själv på, 

säger han och plockar upp en urriven rabattkupongsida 
från en reklambroschyr som ICA skickat ut. 

-Snart skajag gå och handla två valfria paket knäcke
bröd for 29 kr. Va bra, va bra ... Och så tror jag attjag ska kö
pa två tuber tandkräm också minsan har jag tänkt. Det har 
jag suttit he=a och räknat ut ochjag är så nöjd med min 
tillvaro med rabattkupongema. 



Men vad tror du kassörskan tänker när du lämnar 
in de där kupongerna och hon vet hur rik du är? 

-Det skiter jag i. Det skiter jag fullständigt i! 
Hon tycker nog att du är en riktig snåljåp. 
-Det skiter jag i. Det handlar om en helt annan sak. 

Det handlar om George Michaels rätt att runka på en pis
soar, det handlar om min rätt att bada naken på Frescati 
som alla andra. Jag vägrar ta hänsyn till attjag är känd. 

Om folk ropar bögjävel åt dig på stan idag, vänder 
du dig fortfarande om ... 

- ... och slåss? Omedelbart. Det har inte hänt på ett tag, 
tack och lov. Fastjag är som polisen i New York, jag iakttar 
noll tolerans, vilketjag tycker att man ska göra. Jag tillåter 
ingenting av det slaget, varför skulle jag? De är vana vid att 
de får ropa saker som gör oss rädda, att ropa fitta till kvin
nor eller vad de vill. Jag har bestämt mig för att mitt liv inte 
ska regeras av rädsla. Punkt. 

För mig är du förknippad med boksucceer, utsål
da hus och stående ovationer. Det kan ju inte gå så 
mycket bättre. Vad driver dig att fortsätta, har du så 
mycket att säga? 

-Jag ställer mig ju inte på scen utan att ha något att sä
ga. Och så längejag brinner för detjag gör kommer jag att 
fortsätta, däremot kanjag ju inte veta om detjag brinner för 
med nödvändigthet kommer att fortsätta att attrahera en 
stor publik. 

Vad gör du då? 
- Då kanske det jag har att säga är relevant för någon -

en enda. Och då är det med denna enda jag får föra mitt 
samtal. 

Men är det verkligen så enkelt? 
-Nej, men vad har jag för val? Men om jag en dag för-

"Jag skulle uppleva mitt liv som 
en tragedi om jag inte får barn." 

står att jag inte har något att säga längre får jag väl göra 
någonting annat. Jag har till exempel alltid drömt om att 
öppna ett cafe. Där livet börjar om från början varje dag. Då 
man torkar av samma bord och kokar nytt kaffe. Det ska he
ta Hjältarnas cafe och dit ska alla gamla tilltufsade hjältar 
få komma, säger han och citerar Eva Dahlgrens "Guldgrä
varsång": 

-"Det finns så många mänskor, som inte äger nåt, som 
ändå har så mycket som de vill ge bort, de ska få handla 
gratis, ett sätt att visa sympati, sedan finns det de med 
skavs~ i händerna, men de struntar jag i". 

-Lite så ska det bli. Och så vill jag bli pappa. 
Jaha .. ? 
-Ja, om mina små spermier duger så hoppas jag att det 

ska bli så en dag. Jag skulle uppleva det som en tragedi i 
mitt liv om jag inte får barn. 

Egna eller adopterade? 
- Helst egna. Jag tror jag skulle bli en helt ok farsa. In

te världsabäst, men helt ok. En sakjag tror är viktig för ho
mon nu är att inte fråga om lov. Jag orkar inte ens diskutera 
med fientligt inställda heterosar om homosexuella ska få 
skaffa barn eller inte. Jag tycker inte problematiken är rele
vant. Jag ser ingen som helst poäng med att fråga om lov. 

Varför då? 
-Det är deras problem, jag tänker inte ödsla mitt liv på 

att de har problem. 
Fast de är väl rädda för att det kan skapa problem 

för barnet? 

-Men ärligt talat. Såhär är det. De som är emot oss sä
ger att vi måste tänka på barnet. Men barnet kommer ju ba
ra att ha problem om heterosarna fortsätter att ha sina för
skräckliga människofientliga ideer och fördomar om hur li
vet ska se ut. Om de tänker överföra sina rädslor, sin okun
skap och sitt hat på sina ungar kommer det naturligtvis att 
uppstå problem. Men de problemen ligger inte hos mig, de 
problemen ligger fak-tiskt hos dem. Det är deras jävla an
svar att ändra sig och uppfostra sina barn till orädda, kun
niga och demokratiska människor. Istället för att ifrågasät
ta om jag ska skaffa barn, borde de ifrågasätta sin egen 
lämplighet som förälder. För ska man verkligen skaffa barn 
om man så uppenbarligen har åsikter som gör en olämplig 
som förälder? Jag tycker inte det. Kastrera dem! Låt socia
len ta deras ungar! 

Men många tycker ju att ett barn ska växa upp 
med en mamma och en pappa? 

- Så du menar att en våldtagen 12-årig flicka i ett 
incestförhållande ska säga "Hurra, jag har i alla fall en 
far!". Det där är ju också bullshit! Jag har sagt någon gång 
och jag tror att det fanns med i pjäsen Arnold, att allt jag be
höver i mitt liv är kärlek och respekt, och de som inte kan ge 
mig det har inget i mitt liv att göra! Det gäller även för ett 
barn naturligtvis. Förresten, nästan allajag känner har 
vuxit upp i kärnfamiljer och nästan ingen har mått bra av 
det, vi blev ju homo, så nåt fel måste det ju har varit, säger 
han och skrattar. 

-N ej du, även när det gäller sådana här frågor har jag 
börjat idka noll tolerans. Det finns ingen anledning att hålla 
på och ha tålamod och tjafsa längre med de här människor
na. Den här typen av heterofiler får helt enkelt skärpa sig! 
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Din guide till 
hetero-Stockholm 
Christer Björkman visar vägen 

Allt är inte gay som glimmar! 
I alla fall inte om man kan konsten 

att hitta rätt bland "straighta" 
klubbar. Christer Björkman vet 

att leta sig fram och tog med 
Pär Jonasson på en torsdagstur 

på stamhaken. 
KL 21.05 
Samling på Biblos uteser
vering, som trots lite kyli
ga vindar och duggregn 
känns mysig. Dessutom 
är spanpotentialen hög. 

- Biblos är ett bra 
ställe med trevlig attityd, 
kommenterar Christer. 

Strax därefter får he
la sällskapet ta del av 
denna trevliga attityd- vi 
bjuds på en söt sommar
drink kallad "Erik speci
al". 

Åsa, en av Christers 
vänner lovprisar också Bi
bios: 

Bargrabbarna är coola, tycker Christer. 

- Det här är det enda ställe 
där jag som ensam tjej ställer mig 
i baren. 

KL21.55 
Vi tar taxi till restaurang Ocean 
på Norr Mälarstrand för en sen, 
och ganska lyxig, kvällsmåltid. 
Christer beställer in kronärt
skocka, Åsa hummer, ochjag går 
ut lite mjukt med en Dry martini. 

- Behaglig miljö och väldigt 
god mat, säger Christer som moti
vation till varför han valde just 
Ocean av alla Stockholms hundra
tals krogar. 
Sedan avslöjar han ett bra knep 
för bögar som vill flirta lite i baren 
utan att riskera en rak höger. 

- Jag flirtar gärna med bar
tendern - det är så kravlöst. Dess
utom ser de oftast bra ut och mås
te vara trevliga. 

Christer berättar sedan en li
ten trevlig skröna från Strömsund 
som inträffade när han var där 
och sjöng schlagers med Richard 
Herrey i somras. 

- Det stod en jättesöt kille i 
baren, 
grabbig 
men än
då.:. Han 
stårmed 
en tjej och 
han är pi
ercad 
överallt. 
Jagfrågar 
"Hur 
mångahar 
du?" 
"Tio", sva
rar han. 

Christer klarar köerna! Jag såg 

bara sju. Då pekade han på sina 
båda bröstvårtor och sa "Åtta, nio 
- tian tar jag sen". 

- När jag precis skulle lämna 
baren tog han tag i mig, drog in 
mig i ett hörn och drog ner byxor
na. Han var piercad rakt genom 
ollonet. "Kul", sa jag, "Men nu 
måstejag åka". 

- J ag har ju stadigt sällskap 
så jag raggar inte nuförtiden, men 
det är ju alltid kul att få uppskatt
ning, säger Christer och hugger 
glupskt in på varmrätten. 

KLOO.SO 
Vi lämnar Ocean och tar taxi till
baka mot Stureplan. Christer ver
kar vara stamkund hos taxibola
get - han behöver bara säga "Hej, 
det är Christer", så dyker det upp 
en kärra inom ett par minuter. 

Egentligen skulle vi ha åkt till 
O-baren, men eftersom restau
rangbesöket blev lite längre än 
planerat beger vi oss direkt till Ti
ger. Återigen rullas "röda mattan" 
ut. Vakten frågar bara Christer 
"Hur många är ni?", och så slinker 
vi in i salsabaren där vi bjuds på 
nya drinkar. Christer verkar ha le
gat i hårt när det gäller flirtande 
med bartendrar. 

- Han är otroligt sympatisk 
och har inga "hang u ps", kommen
terar Christer just denna, rätt sö
ta, bartender. 

Den Miamidoftande salsamu
siken lockar några till dans, och 
allt eftersom det kommer mer folk 
höjs temperaturen. Men Christ er 
vill bryta upp på nytt. 

KL02.07 
Spy Bar. Trots att vi är "tidiga" är 
kön redan lång, men det är inget 

som bekymrar Christer. Vi möter 
Tomas Brolin i trappan upp. Han 
verkar glad, men många andra 
verkar mest uttråkad - eller så är 
detjag so~ är ovan vid den hippa 
miljön. 

Fast Christer verkar trivas 
som fisken i vattnet och hälsar 
som van
ligt folk till 
höger och 
vänster. 
Åsakom
menterar: 

-Själv 
troddejag 
attman 
hade ett 
hyfsat kon
taktnät ... 

Vår lil-
la fest-

Chris t e r pigg, 
Pär är lite pöms ig. 

trupp börjar troppa av - en efter 
en beger de sig hemåt - vem blir 
siste man? Christer Björkman för
stås - vem annars? 

- Har jag väl kommit igång 
stannar jag tills de tänder lampor
na eller slänger ut mig. 

Jag stannade inte riktigt så 
länge - om du vill veta hur kvällen 
slutade för Christers del får du 
fråga honom själv. 

BJÖRKMAN$ HETEROTIPS 

BRA MED "STRAIGHTA" HAK: 
- Det kan vara skönt att slippa 
raggningsaspekten, även om det 
självklart går att ragga även där 
om man vill. Då är det ögonkon
takt som gäller och inga fysiska 
närmanden. Var inte för rakt på 
sak, utan "spela spelet" - man 
märker ju rätt fort ... 

- Det finns alltid ett bra ställe 
att gå till. Det är inte alla dagar 
som det finns bra gay-alternativ. 

-Om man går ut med ett mix
at gäng där en del är hetero har 
man oftast roligast på straighta 
ställen - där finns n ågot för alla. 

BRA MED HOMOHAK: 
- Man känner en stark tillhörig
het. 

- Man kan vara precis som 
man är - dansa och även hångla, 
om man vill. 

- Om man är singel så är det 
förstås enklare att ragga där, men 
inte lika stor utmaning ... 

GÖR PÅ STRAIGHT·HAK: 
- Var naturlig. Om du spelar något 
du inte är så drar du till dig mer 
konstigt uppmärksamhet. 

GÖR INTE PÅ STRAIGHT-HAK: 
- Visa som bög absolut inte kvin
noförakt. Tyvärr är det väldigt ut
vecklat i vissa bögkretsar - ett 
slags bitterbögjargong. 

- Vad man har på sig är upp 
till var och en, jag har samma klä
der vart jag än går. Men det är 
klart - chaps skulle jag inte bära 
på ett straight ställe. 

CHRISTERS FAWISAR 
Christer Björkman delar upp 
kvällen i tre olika perioder efter
som det gäller att ha en bra "ti
ming" - att vara på rätt ställe vid 
rätt tidpunkt - helst innan kön 
blir för lång: 
A = 20.00-23.00, B = 23.00-03.00 
c = 03.00-05.00 

Biblos (A,B), Biblioteksg 9 
Cafe Opera (B), Operahuset. 
Spy Bar (C), Birger Jarlsg. 20. 
Tiger (B, C), Kungsg. 18 
G-baren, Sturehof (A,B), Sturepl. 
Sophie's Bar (A,B), Biblioteksg. 5 
Ocean (A), Norr Mälarstrand 76 
Ett litet hak (A), Grev Tureg. 15 
Soap Bar (B), Nybrog. l 
Hannas (A), Skåneg. 80 



Klubb & Klubb 
K

lubbdöden i Stockholm fick 
många att tappa glöden ef
ter EuroPride-uppsvinget. 

Flap Bar, People, Mingel och så 
på sluttampen Karusell. 

Karusell har i och för sig 
stängt för ombyggnad. Så det kan
ske kommer tillbaks om ingen an
nan hinner före och skapar ett 
nytt ställe för den mogna publi
ken. Lokalägarnas problem var 
att de inte har någon verksamhet 
vare sig dagtid eller vardagskväl
lar, då blir det stora stället svårt 
att hålla vid liv. 

Men så kom glädjebeskedet: 
den lO oktober öppnar Propagan
da på Mike's Entertainment. En 
gayklubb i gayregi - Peo Månes
tad som drivit flera stora fester 
på Miinchenbryggeriet och arran
gerade QX Party Factory under 
EuroPride - med Emil och stone
bridge som DJs vid öppningen. 
Lördagar blir det öppet mellan 22-
04 (äntligen ett ställe som har lite 
längre öppet). 

Och glatt är att det ligger nära 
Disco, vilket gör klubbhoppandet 
lättare. Kungsholmen/City håller 
alltså ställningarna som ett gay
hett område i Stockholm. Så nu är 
den nya rutten klar: för
drink/matbit på Svea, Spisa Hos 
Helena eller Hjärter Dam, se
dan iväg till Disco, Propaganda el-

ler Kinks & Queens. Och man 
behöver knappt lämna kvarteret! 

Under klubbdödsmånaden 
september har den publik som 
gått gå ut hållt till på Disco om 
fredagar och Homolulu om lörda
gar. De kvällarna har lokalerna 
varit överfulla. 

Troligt är nu - som alltid - att 
ett utökat och varierat utbud kom
mer få ut nytt folk på klubbsce
nen! 

På Söder är det allt mer ons
dagar som gäller. Häcktet och Bi
Bar Sindy har öppet, liksom SLM 
och Side Track. Billar Cindy lig
ger i samma lokaler som BarBi
Bar och numer är det kill/tjej mix
at hela kvällen. Sus från BarBi
Bar fick tag i en ny lokal - Näk
tergalen på Hornsgatan 62. Tan
ken var att öppna lesbisk klubb -
men det hela föll när lokalägaren 
plötsligt skulle sälja. 

People-lokalen heter återigen 
Kungskällaren. Där har Hea.
ling Effect-folket party den l ok
tober. Om allt går bra kanske de 
fortsätter driva klubb mer regel
bundet. Vore kul - de har en tung 
DJ lista bakom sig. 

I presstopp får vi veta att Ma
dame Kerstin flyttat sin natt
klubb till Murhen på St Eriksga
tan 119. Varje lördag fetischfest. 

Jon Voss 

Nyneter från klubbarna? 
Vad har öppnat, vad har stängt, 

när är nästa fest? 
Vi uppdaterar regelbundet: 
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Hos oss bor du i trivsam miljö tilllåga priser 
med närhet till dina uteställen. 

Söder: Hornsgatan 66b Vasastan: Odengata~ 38 

Tel: 08-612 43 49 Fax: 08-612 45 01 
E-post: info@kimab-.se 

CHOKLADKOPPEN 
Öppet alla dagar 10.00-22.00 

Leif Jacobsson visar sina målningar från och med 2I/9. 

Klassisk musik från 18.00 på söndagkvällar. 

Chokladkoppen · Stortorget 18 . Gamla stan . 203170 

ELEMENT 
Drottninggatan 73c 

Öppet vardagar 08-22 
Lördag-söndag l 0-22 

08-22 56 66 
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TORSDAG1 
Magnus Ragnvid, Element, Drott
ninggatan 73c, 17-20.Almod6var
vernissage, Ragnvids bilder visas 
fram till den 17 oktober, några av 
dem såg du i förra numret av QX. 
Fresh Fruit, Kungskällaren (fd Pe
ople), Olofsg. 7. Party med Healing 
Effect. DJ Kenneth S, Joel Mull 
och Janos kör hård house 21.30-
03.00. 

FREDAG2 
Fest för HIV+, Posithiva Gruppen, 
Magnus Ladulåsg. 8. Öppet för al
la hiv-positiva från 20.00. Festens 
värd, heterogruppen. 

LÖRDAG l 
Drömmar och Moln, Kulturhuset. 
Öppningsdag för höstens stora sy
dafrika-utställning. På kvällen 
blir det stor fest. 
Pub Kvinnohörnan, Kvinnohuset, 
Blekingegatan 67b, 08-643 22 00, 
20.00. Karin Weyer drar igång oss 
med sång och dans. Alla kvinnor 
välkomna. 
Kinky Lördag, Papa Pe, Finnbo
da v. 4b (buss 53), 22-03. Tjejläder
klubben Lash bjuder alla kvinnor 
till fest. Dresscode; eller mimimun 
jeans/armyf'basic black". Medlem
mar 40:- annars 60. 
Female to MaJe, PG-lokalen, 
Magnus Ladulåsg. 8, 10.00-12.00. 
Seminarium på temat "från butch 
till man" med James Green ordfö
rande i gruppen Female to Male. 
Öppet för alla. 13.00-16.00, semi
narie om frågeställningar för 
transsexuella män. 

SÖNDAG4 
Female to MaJe, PG-lokalen, 
Magnus Ladulåsg. 8, 17.00-19.00. 
Seminarium om Transgenders re

.lation till homo/bi-rörelsen. Öppet 
för alla. 

MÅNDAGS 
Female to MaJe, PG-lokalen, 
Magnus Ladulåsg. 8, 18.00-20.30. 
Träff om transgenders i världen 
och i Sverige. Öppet för alla. 

FREDAG 9 
EKHO, Himlajorden, Katarinav.l9, 
2tr ned. 19.00 fika, 20.00 EKHO
nostalgi med UlfBerndtsson, 
21.00 andakt med nattvard. 

LÖRDAG10 
Bitch Girl Club, Kolings borg, Slus
sen, 21.00-02.00. Tjejfest! 
Propaganda, Blekholmsterrassen 
15, 22-04. Ny lördagsgayklubb 
öppnar. Dj Emil och Stonebridge. 

TORSDAG15 
Posithiva Gruppen, Magnus La
dulåsg. 8, 720 19 60. 18-20. Träff 
för dig som de senaste 12 måna
derna fått hiv-positiv-besked. 

SÖNDAG18 
EKHO, Flemingsbergs kyrka, 
11.00, Gudstjänst med Eva Brun
ne, Jaqueline Hårdsted t och gäs
tande kör. 

FREDAG 23 
EKHO, Huset, Sveavägen 57, 
21.00. Andakt med nattvard. 

LÖRDAG24 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Slus
sen, 21.00-02.00. Tjejklubben firar 
4år! 
SLM, Konstutställning "Bildens 
Dag", Wollmar Yxkullsgatan 18, 
15.00-21.00. SLM öppnar sina lo
kaler för alla och visar konst och 
bilder. Medverkande konstnärer 
Celso Junior, Lissabon, Tom of 
Finland-teckningar, porträtt av 
Leif Jacobsson, foton av Stig Woll
brecht och Robert F. , bägge Göte
borg. Plus privata foton, diabilder 
och videos från EuroPride. 

TORSDAG29 
LASH, Wollmar Yx.kullsg. 18, 08-

. 643 31 00, 21-01. Tjejläderklubben 
har fest/bar. Tema: singel. 

FREDAGlO 
QueerPunk·Pansy Division, Studi
on, St Eriksplan 4, 20-0l(konser
ten avslutas 23.00), 08-34 44 54. 
Queergruppen Pansy Division 
från San Francisco. QX Family
medlemmar har rabatt på entren. 

Halloweenfest för HIV+, Positihi
va Gruppen, Magnus Ladulåsg. 8. 
Öppet för alla hi v-positiva från 
20.00 
Massive Attack, Konsert på Ho
vet. 

LÖRDAG 31 
The Spoken Word Festival, Nya 
Teatern, Mariatorget, 12-24. The 
beatnik legacy firas. Förköp 077-
170 70 70 

lubb/Bar 
MÅNDAG 
Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-24. Gaybar. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 

TISDAG 
Side Track, Wollmar Yx.kullsgatan 7, 08-6411688,18-01. Gaybar. 
Märthas Cafe, Kocksg. 28, LNs lesbiska cafe öppet 18-21. 08-641 86 16. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 

ONSDAG 
Disco, Torsgatan l, Norra Bantorget, 20-03. Nyöppnat skönt gaydisco. 
SLM, Wollmar Yxh.-ullsgatan 18, 08-6433100. Barkväll22-02. 
Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat/bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82 , 19-01. Bar, öl och mat på en gay kväll, 
BarDJ Christer Broman. 
BiBar Sindy, Mariatorget l, 20-03, gayklubb för killar och tjejer. 
Seniorcafeet, Huset, Sveav. 57, 15.00. Cafe för äldre gaykillar. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav/Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 

TORSDAG 
L'egoiste, Mushrooms, Nybrokaj en, 22-04. Houseklubb i Calle Linders 
och Martinis regi. Mix och glad musik. 
Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 
Morsans Krog, Hornsgatan 180, 17-23. Pub med mysig stämning och ex-
tra tjejvänligt ikväll. · 
Golden Ladies, Sveavägen 57, hyllan, 17.00. Cafe med lesbiska och bisex
uella kvinnor i mogen ålder. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat/bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
BHUS, Vanadislunden, Sveav!Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 
Märthas Cafe, Kocksg. 28, LNs lesbiska cafe öppet 18-21. 08-641 86 16 

FREDAG 
Klubb Häcktet, Hornsgatan 82, 19-01. Bar, öl och mat på en gaykväll, 
BarDJ Christer Broman. 
Disco, Torsgatan l, Norra Ban torget, 20-03. Nyöppnat skönt gaydisco. 
Handväska, OslagBAR, Upplandsg. 7, 20-01. Uppmjukarklubb av Leif 
Dahlstedt med house- och garagemusik som musikstiL 
Mixed Up Logic, Bonden, Bondeg. le, 21-00.30. Uppmjukarklubb med 
Kenneth S. som DJ. 
BHUS,Vanadislunden, Sveav!Frejg, ungdomscafe 16.00-21.00. 
Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-01. Gaybar. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat/bar med Madame Kerstin. 16.30-23.50. 
Kinky Bar har öppet 20.30-23.50. 
Northbound, Kicki's Bar & Kök, Kungsgatan, vid Hötorget. 21-03. House
klubb. 
SLM, Wollmar Yxkul1sgatan 18. 22-02,00. Barkväll på läderklubben. 
Mera, Norrlandsg. 23, discobar med skön totalblandning av folk. Till 05. 

LÖRDAG 
Propaganda, Mike's Entertainment, Blekholmsterrassen 15, 22-04.Stans 
nya gayklubb med Stonebridge som DJ. 
Homolulu, Dixie Queen, Strandvägen, 21-03. Ulrich Bermsjös klubb. 
Disco, Torsgatan l, Norra Bantorget, 20-03. Nyöppnat skönt gaydisco. 
Kinks & Queens, Kungsholmsgatan 20. Fetischklubben med glans i Ca
vem Pubs källarlokaler under värdinnan Leonoras överinseende, 21-03. 
Mixed Up Logic, Bonden, Bondeg. le, 21-00.30. Uppmjukarklubb med 
Kenneth S. som DJ. 
Madams Nattklubb, Murhen, St Eriksg. 119,21-03. Fetischklubb. 
Mera, Norrlandsg. 23, discobar med skön totalblandning av folk. Till 05. 
Docklands, Finnboda Varv. Fester arrangeras allt som oftas i de legenda
riska lokalerna. Håll ögon öppna efter flyers. 
Side T rack, Wollmar Yxkullsg. 7, 08-6441688, 18-01. Gaybar i ny regi. 
Hjärter Dam, Polhemsgatan 23. Mat och bar med Madame Kerstin. 
16.30-23.50. Kinky bar har öppet 20.30-23.50. 
SLM, Wollmar Yx.kullsg. 18, 22-02,00. Läderbögarnas egen klubb har dis
co. Medlemsklubb. Olika DJ:s. Se annons för info om specialkvällar. 

SÖNDAG 
Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, 08-6411688, 18-24. Gaybar. 
Patricia, Stadsgårdsk. 152, 08-7430570, restaurang, bar och disco, 19-05. 
Hjärter Dam, Polhemsg. 23. Mat och bar. 16.30-23.50. 

Senaste nytt om klubbarna 
Regelbunden uppdatering: 

www.qx.se 



Tjatta med ossl 

FREDAG 9 OKTOBER 
:19.00-20.00 
Mlan Lodalen 

FrUan~joumallst 

FREDAG 16 OKTOBER 
1.9.00-20.00 

Nygifta paret Alice Bah och Henrik Jobnsson 
Programledare l TV för "Alice Bah'f respektive "Diggiloo" 

FREDAG 23 OKTOBER 
19.00-20.00 

Sophie Uppvik 
Expedition: Robinson deltagaren 

som försvarade gayflaggan på 
Mataklng. Dessutom DJ på Indigo. 

FREDAG 30 OKTOBER 
19.00-20.00 

Ulrich Bermsjö 
Klubbfixare och hästuppfödare. 

Mannen bakom Stod<holm Goes Gay, 
Bangeock och Homolulu. 

Fredagar mellan 19.00..20.00 kan du tala direkt 
med kända svenskar på QX hemsida. Logga in 

på http:/ ;www.qx.se och ställ frågor, eller 
· bara följ diskussionen som pågår. www.qx.se 

T-Shirts 
VI har enstaka exemplar kvar av Don't Panles 
T-shirts från vår försäljning under EuroPride. 

179 kronor styck 
Endast Medium - färger som på bilderna. 

Closets are 
for clothes 

Jesus Is coming -
Look busy 

4 out of 5 cats pre- harassment - l call 
fer lesblans lt a qulcklel 

Titanie 1912 Swlm 
Team 

Videon "Passion, 
Vänskap, Längtan" 

(svensk text). 
179:-

Triangel 40:-
Red Rlbbon 2,5 cm hög 50:
Pink Rlbbon (för medvetenhet 

om bröstcancer) 
3,5 cm hög 60:-

Del av intäkten går 

Regnbågsfana 
stor pin 40:-

till forskning. 

Regnbågsflagga n; 
svenska flaggan. 40:-

Örhänge
lerskivor 

55:-jparet 

Örhänge l läder 
60:-jparet 

Halssmycke BOYS 
45:-

Visselpipa 
55:-

Halsband med 
lerskivor 75:-

Micael Bindetelds läckra fotobok med 
bilder av känt folk som han stylat. 

Intervjuer av Susanne Pagold. 
Perfekt gå bort-present 
SPECIALPRIS QX SHOP: 

430 kronor (ca 550:- i bokhandeln) 

1998/1999 års Spartacus 
Guide. Utmärkt guide till 
världens alla gayställen 

250:-

BESTÄLL- D 
NINGSTALONG L..._ __________ 

4 
Så här shoppar du hos oss. 
Fyll i din beställning nedan. Vi sänder dig ett inbetalningskort 
med uppgifter om totalkostnad inklusive porto. När vi fått din 
betalning sänder vi varorna. 

Beställning: -····-----·-·------------·--·-··--·· Antal: 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Stearinljus 35:-/par 

Sänd talongen till QX Box 17218 104 62 Stockholm 
fax: 720 38 70, e-post: shop@qx.se 
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MOBIL 
GöTEBORG 

Artiklar för S&M 
kval i te l 

I höst sätter stadsteatern 
upp Jonas Gardeils föreställ
ning "Människor i sole"". Med

verkar bland andra Johan Gry 
och Charlotte Strandberg. Pre
miär i september och spelas året 
ut. -MP 

GAY-HALSAN 
Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg 

Öppettider: 

Måndagar kl 17.00-19.00 

Tfn: 031-342 3442 

Du erbjuds undersökning, rådgivning och 

testning för HIV och andra sexuellt överförda 

infektioner samt samtal angående "säkrare 

sex" 

Mottagningen har också telefonrådgivning: 

Måndag kl17.00-19.00, tfn: 031 -342 3442 

28 e QX OKTOBER 1998 

Oj Mats, till lika QX-rapportör. 

Jennifer och Peter sjöng med! 

80-TAL IGEN 

För andra gången hölls den 29 
augusti en 80's Revivalfest 
på Touch vid Esperantoplat

sen.Fulllokal med publik som 
vickade på höfterna till gamla av
lagda 80-talsrytmer, gömda långt 
in bland alla annan hjärnsörja! 

Vid första festen kom folk ut
klädda i så gräsliga fårger och 
kombinationer att vilken fjolla 
som helst av ren chock skulle tagit 
in på Betty Ford-kliniken. Ty
värr upprepades inte detta vid 
denna fest, men de som klätt upp 
sig fungerade som små fårgspra
kande partypinglor. 

På skivspelaren surrade Kylie 
Minogue, Sandra, Donna Sum
mer och självklart Lili & Sussie. 

E 
n förargad hertig vill ge sin 
liderliga och otrogna hustru, 
Hertiginnan (Emilie Se

gelius) av Maines en läxa. Detta 
gör han genom att förvandla sig 
till manslukerskan Ragonde 
(Thomas Ericsson) som blir Her
tiginnans grymma narrspegel. 

Det är själva upptakten till 
barockoperan "Den 13:e natten"
en mardröm för sömnlösa! (Les 
Amours de Ragonde) , som Nya 
Utomjordiska (tidigare Utom
jordiska barockboalget) sätter 
upp i år. Operan är komponerad 

Robert Karlsson-Svärd, RFSL-funk
tionär och engagerad i lokalfrå
gan, roade s ig. 

Pierre njöt av 80-talets toner. 

Systrarna Graaf, i dragshow
tappning, hade aldrig visat upp 
sig i så stora bröst. Så stora var de 
i form av Ann-Nicole Smith att 
transorna fick stå ut med att de 
sprack. 

I vimlet suntes inte bara göte
borgare. De långväga gästerna åk
te därifrån med huvudvärk liksom 
möjligen ångest och öronsus. 

Håll ögonen öppna efter nästa 
fest - det finns nämligen planer på 
en ny 80-talare. 

Mats Uhrbom 

av JJ Mouret i början av 1700-ta
let och är en komedi. För Nya ut
omjordiska är det här den femton
de barockoperan man sätter upp 
sedan starten 1985. Den räknas 
som den första franska operako
medin och en av de märkvärdigas
te. 

Medverkar gör också Magnus 
Karlberg, som QX tidigare skrivit 
om och Sverker Domar. 

Operan ges på Pustervikste
atern och spelas mellan 25 sep
tember till 3 oktober. 

Mathias Pernheim 

ul i 
Götet 
l 

rikets andra stad händer det 
inte särskilt mycket förutom 

. att ingen är överens om hur vi . 
l ska ha det. På kul-fronten alltså. 
'Hur har man kul i Götet? Vad är 
. kultur i Götet förutom kris? Med · 
1 andra ord varför det är så sabla 
, trist i denna underbara stad. 

Jag minns några år i början i 
' nittiotalet då det fanns mer gay-
. ställen här än i huvudstaden. Till 
exempel. Det var hit Madonna 
kom, liksom. Nu är hon tant och 

'bara mamma för hela pengen och 
• ~gen blir uppretad förutom hin
'duerna. 
,. Om man nu ska prata om at
, mosfårer i städer så säger nästan 
,-alla utsocknes att det är roligt 
'här. Att folk är så trevliga. Att 
~klubbarna är blandade och alla 
·trivs med alla. Flatorna kan fak
~tiskt kolla fotboll på Bryggeriet 
,(Sloppy's) tillsammans med för-
: ortskålliga grabbar. (Kållig bety
'der i det här sammanhanget un
gefår svennig.) Bögarna kan dan

:sa bredvid pantade heterobrudar 
lsom är påtända utan att få bonk. 
'Så långt är allt gott och väl. Men 
särskilt homo är det inte. Det är 
å andra sidan inte Stockholm 
heller förutom i somras under 
Europride men det var ju då. 

Ibland vill man ha ett getto 
bara. För några år sedan då jag 
pendlade friskt mellan Göteborg 
och Stockholm smalt städerna 
ihop och blev en enda röra av 
X2000, spårvagnar och t-bana. 
Och vad stort utbudet blev, eller 
staden man rörde sig i, vilken 
man nu än befann sig i En och 
en halv mille i Storstockholm och 
800 000 här runt Götet. Det blir 
nästan två och en halv mille 
människor. Det är i och för sig in
te i Londonklass men lagom stort 
för att kunna upprätthålla ett 
getto. Ett härligt gaygetto. 

Ibland kan man komma på 
hur skönt det är att prata med 
ett flatpar om hur det är att vara 
ett par. Något man i och för sig 
alltid gör med heteroparen men 
givetvis kan de aldrig fatta hur 
det är för två bögar att leva ihop 
och hur ett så simpelt faktum på
verkar allt omkring en. Hur man 
som homo automatiskt sticker ut 
h akan bara genom att finnas till 
men automatiskt vant sig vid att 
bli bemöt t annorlunda eller hurt
friskt tolerant av förstående he
teron. Man är så van att man 
glömmer av det. Man är så van 
,men vänjer sig aldrig. 

Ibland vill man inget annat 
än att ingå i en mustig och fårg
stark kultur där alla kommit ut, 
'stretat på efter förmåga och sä
kerligen någon gång åkt på 
·stryk. En kultur där man begravt 
vänner och en kultur där man 

. kan skratta och parta åt eländet. 
Transabort bekymren. Kanske 
har det blivit dags att bli queer 
på riktigt. 

Så stockholmare åk hit. Göte
borgare åk dit. Innan det blir för
bjudet med regnbågsfiaggor. 

MANU SEPPÄNEN 
är journalist och författare 



13ll 1 :] :) J.ONAS LYFTER NEMO 
D et började med Boy Geor

ge. Det är hans förtjänst 
att Jonas Kullberg står i 

DJ båset på Nernos varje fredags
kväll. 

- Han är lite av en förebild. 
När han började som DJ sa han 
att han var kass och inte kunde. 
Nu har han blivit otroligt bra. Då 
tänkte jag att jag kan också lära 
mig, öva och bli bättre. 

Och han har övat och gör fort
farande. Självlärd. Började på 
Touch för några år sedan och har 
sedan spelat regelbundet. 

Som sjuttonåring lämnade Jo
nas hemstaden Skara för Göte
borg. Då var han en hysterisk Si
gue Sigue Sputnikfan men i Gö
teborg bytte om till en än mer 
hysterisk transa och började sho
wa med draggruppen Kabaret 
Bombbinos. 

Showandet har ersatts med 
spelandet. På Nemo mixar han 
camp som 70 och 80-tals disco med 
house och mycket kitsch. 

Finns det nåt som du abso
lut inte spelar? 

- Ballader och hårdrock spelar 
jag inte. Och helst inte systrama 
Graaf. Men ibland måste jag spela 
musik somjag inte själv tycker 
om. Det blir bättre atmosfår. Jag 
står ju inte där för min egen skull. 

Har du några krav på dig 
när det gäller musikval efter
som du spelar på ett gayställe? 

- Det bör ju vara gayigt på en 
homoklubb. Det är viktigt. Det 
stärker gaykänslan hos publiken. 

Som DJ tycker Jonas att han 
har allas blickar riktade mot sig 
när han spelar ochskämtar om att 
han nog har en släng av paranoia. 
Något som bidrar till ångestfyllda 

timmar på förkvällen innan det är 
dags att packa ner CD skivoma 
för kvällen och dra iväg till jobbet. 

-Ibland är jag så nervös att 
jag springer på toaletten hela ti
den. Jag tar det personligt om folk 
inte dansar till en låt somjag 
tycker är bra. Värst var det i bör
jan. Då skälldejag tillbaka på dem 
som inte gillade vadjag spelade 
och dem som sa att de ville höra 
nåt bra. Nåt bra!? Vad är det!? 

Det händer att folk ibland kla
gar på det som han spelar. Sådana 
händelser faller till högen av tris
ta minnen. Liksom en gång då han 
var barDJ på Nemo. 

Det var glest med gäster. En 
handfull straigtha grabbar satt i 
baren och stirrade på honom som 
om han var ett djur i bur. Sådana 
minnen toppar inte listan över 
höjdpunkter under åren som DJ. 
Det finns det annat som gör som 
att göra folk på glatt humör. 

-Att gästema har kul ger 
otroligt mycket. När det går bra 
en kväll får jag en enorm kick och 
kan inte sova. Och så får jag ju be
talt. 

När det slutligen gäller att be
tygsätta Göteborg som gaystad är 
han sparsam med beröm. Han 
tycker att det känns som om sta
den ligger i träda. Dock med några 
få undantag som Nemo. Gretasär 
ett annat. Han tycker också att 
fler borde ta mer egna initiativ och 
sluta hacka på det som finns. 

-Det är mycket gnäll. Folk 
borde göra nåt själva istället. Gre
tas är ett bra altemativ. Det är ett 
bra exempel på att det inte måste 
vara gayhysto, glamour och kitsch, 
avslutar Jonas Kullberg. 

Mathias Pernheim 

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 
lans Wollmar Yxkullsgatan 25. 3 tr. 

1andst1ng Lakare, psykolog, kurator.sjukskoterska . sekreterare 

ANONYM OCH GRATIS HIV-RADGIVNING 

OCH EVENTUELLT TEST- UTAN TIDSBESTÄLLNING. 

VILL DU HA FULLSTÄNDIG undersökning 

av andra sexuellt överförbara sjukdomar- ring och 

beställ tid. Våra öppettider är tisdag, onsdag och torsdag 

I7.00- 20.30. På tisdagar och torsdagar har du möjlighet 

att träffa kurator. Har du frågor om HIV och andra 

sexuellt överförbara sjukdomar är våra telefontider 

Må- To 07 .oo- o8.oo, o8.30-20.30. 

AN 
Södersjukhuset. Hiss 3, Plan 5. Telefon: o8-6r6 25 o o 

ATT TYCKA OM SIG SJÄLV 
14-15 november 

En weekend för 
h iv+ killar och män om att vara 

homosexuell 
man och h iv positiv. 

Anmälan senast 6 november 
Walter Heidkampf 08 736 02 11 

e-post: walter.heidkampf@rfsl.se 

'RFSL 

Samtalspartner 

Dåligt självförtroende 
Livskris 

Relationsproblem 

LARS STRÖMBERG 
Gestaltteratpeut 

TEL: 08· 702 93 25 

RYGGCENTRUM 
Leg Sjukgymnast 
Sven Zakrisson 

Akupunktur 
Manipulation 

}flassage 

Mottagning utan remiss. 
Aqress: Blåsutvägen 43 

(Närcl'T-bana Blåsut, linjeJB) 
[e1ejon: 08-649 8140 

centrum.znkrissott®stockholm .. mail.teliiLcom 

KLARA 
RADGIVNING 

Rådgivning och HJV-test. 
Anonymt. gratis. ingen tidsbestäJlning 

SURBRUNNSGATAN 64 
(HAMBURGERBRYGGERIET) 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 rådgivning 
Torsdagar 15.00-16.30 

08-720 55 58 

RAINO P. KIRKMA . 
Leg tandläkare 

Leg tandhygienist 

Ansl. tltl försäkringskassan 
lin mottagning l 

m PR.AKTI KERTJÄNST 
08-20 26 02 • Skottgrand 6 • G:a Stan 

~ Qo,.rkiJJe & tjej ' 
V'\) Dina tänder ör med 

nör det tänder. 

Leg.Tandhygienist 
PATRICIA VIGUURS 

KUNGSGATAN 29. 6 tr 

111 56 STOCKHOLM 

08-796 9016 

Välkommen' 

QX OKTOBER 1998 e 29 



8 8 
/J 8 

8 
8 

8 
8 

H r du frågor om krar ex, ring oss p 08-736 0210 J 031-711 01 33/ 040-611 99 50. 
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28-årig tjej som älskar musik, la
sagne, kramar, film, ordvitsar och 
choklad söker dig som inte heller 
har så många lesbiska kompisar. 
Kanske bor du en bit ifrån stor
stan och kanske vet bara de allra 
närmaste vännerna vem du verk
ligen är. Skriv då till mig. Om inte 
- skriv ändå. 
9810-101 

Var finns du kvinnan som vill följa 
med, dansa, älska, gråta, dela mitt 
liv och mina drömmar? Jag väntar 
på dig. Kommer du? 
9810-102 

34-årig, fräsch, enkel och naturlig 
tjej söker dig, djupa känslosamma, 
romantiska tjej som längtar efter 
en seriös relation även om det ba
ra lutar åt vänskapshållet. Signa
tur: Truly, Madly, Deeply. 
9810-103 

STOCKHOLM 
39-årig tjej söker varm tjej att de
la vardag & helg med. Jag är en 
mjuk tjej som tycker om musik, 
bio, hundar, m.m. En mysig och 
busig höst med varm choklad och 
levande ljus? Hör av dig. 
9810-104 

GÖTEBORG MED OMNEJD 
Nyinflyttad, lesbisk tjej i Gbg, 32 
år söker nya vänner och någon att 
dela min vardag med. Ska vi träf
fas över en fika och se vad det kan 
leda till? Är du, liksom jag bl. a. är
lig, ödmjuk och kramgo? Hör av 
dig till mig. Svarar alla. Kram. 
9810-105 

30-årig dagisfröken söker dig som 
kan gå utan stöd och föra en vettig 
konversation. Pumpa musklerna, 
sätt på dig skinnpajen så hämtar 
jag dig. Fotosvar. 
9810-106 

Saknar du efterföljare? En positiv, 
glad mor söker en barnkär, 100% 
frisk med bra gener och med bety
dande tillgångar. Ingenting ska 
fattas för oss. 
9810-301 

VÄSTKUSTEN/HELA LANDET 
Seriös man, trevligt inre och yttre, 
ungdomlig, välutbildad, god eko
nomi. Vill bli pappa (aktiv eller 
passiv). Rökfri, svensk. 
9810-302 

ARBETE 
STOCKHOLM 
Swan Beauty Center är en av 

stockholros exklusivaste och vack
raste skönhets/frisörsalonger med 
all inredning från Italien. Vi hyr 
ut stolar och rum till frisörer samt 
hudterapeuter. Vi erbjuder dessut
om uthyrning av hela salongen 
samt även köp av firman. För mer 
information ring och fråga efter 
Mikael mellan 12.00 och 18.00. 
Tel: 08-720 40 66. Fax: 08-720 40 
95. 

GÖTEBORG 
Kille söker jobb. Allt av intresse, 
stripp bl.a. 
9810-501 

STOCKHOLM 
31-årig kille söker extraknäck in
om foto, video, kroki, m.m. Även 
posering. Söker också manlig kom
panjon för lönande framtid till
sammans. Har även funderat på 
att starta ballongdansgrupp. Så 
du som känner för detta kan också 
svara. 
9810-502 

Vältränad, muskulös, manlig na
kenmodell i 40-årsåldern söker 
uppdrag i göteborgsområdet. T.ex. 
posering, foto, film eller liknande. 
Ring: 070-787 64 30. 

GOTLAND 
Jag är en kille på 27 år, är nyin
flyttad från fastlandet och söker 
nu arbete, allt av intresse. Jag ser 
bra ut, är glad, pigg och trevlig. 
Hoppas det finns någon här på 
Gotland som har ett jobb till mig. 
Hör av er. 
9810-504 

Vill du testa som fotomodell och få 
fina bilder på dig själv? Jag är en 
halvprofessionell fotograf som le
tar modeller. Det gäller inte porno
grafi men naket kan komma ifrå-

QueerPunk-fest 
med Pansy Division. 

Som QX-Family
medlem får du 

billigare entre på 
Pansy 

Divisionkonserten 
den 30 oktober på 

studion, 
St Eriksplan 4. 

Dörrarna öppnar 
20.00. 

VISA KORTET OCH DU FAR OUEER PUNKIPANSY DIVISIONKONSERT: Studion, St 
Eriksplan. 4, Billigare entre. FOTOGRAF ELISABETH OHLSON, 20% rabatt pa 
"homobröllopsfoto", 08-31 99 60, ELITFOTO, Odeng. 29, ger 10% pa film & framkallning. 
SMINK & PERUKMAKAREN, Kocksg.56, 08-643 11 12, 10% rabatt pa allt i butiken. TANKEN 
A&O 25% rabatt på ordinane pnser för kurser och rådg1vnmg 1 mental trän1ng, Box 4053, 182 
04 Enebyberg, 08-768 87 87, www.tankenao.se, LONDON WS, Odeng. 26. 08-31 31 80, 
10%. BAHNHOF: 100 Kr rabatt på Internetuppkoppling Rmg 018-1 O 08 99 för beställmng. 
SÅNNINGGARDENS FJÄLLHOTELL. Klippen, 920 64 Hemavan, 0954-330 38. 1 0% på 
helpension. OX-FESTER - billigare entre. OX-SHOP: 1 O % pa vara produkter annonserade 1 
t1dn1ngen och på vår hems1da - www.qx.se PENSIONAT ODEN/Stockholm ger 1 0% rabatt -
08-612 43 49, Hornsg. 66B. BABS BAR & KÖK, ger 10% rabatt på all mat- 08- 23 61 01, 
B1rger Jarlsg. 37. KALSONGHÖRNAN 150;o rabatt, Regenngsg. 71. 08-22 52 06. 
LÄDERVERKSTAN/EAST STREET ger 1 0% rabatt pa pierc1ng, Beställ tid via tel, 08-668 58 
69. 08-736 02 15. THE MUSCLE ACADEMY - ger 1 O% rabatt pa trän1ngskort, 
Björngårdsg.1 b, 08-642 63 06. ZILBERSTEIN & LINDSTRÖM PRODUKTIONSBOLAG: 
15% på grafiska produktlaner och digitala b1ldbehandlingar, Radmansgatan 74, Stockholm, 08-
305354, gz@algonet.se 

Ogre System 
Specialister på Macintosh 

Vi tar hand om: 
Allmänt systemunderhåll 

"Brandkårsutryckningar" • Nätverk och internet 
Installation och konfigurering av mjuk- & hårdvara 

Råd & problemlösning • Undervisning 
Hem/företagsbesök i stockholmsområdet 

Tel OB-643 15 13 
070-713 11 41 (Ola) • 070-727 12 77 (Grete) 

Säljes: 2:a med kattkammare på Söder. 
Sökes: Rymlig villa i Nacka. 
Svar till "Två gravida". 

Bobo Jonilson 
fastighetsmäklare tel: 0705-22 33 55 

www.stockholms-maklarbyra.se 

Trygghet & KompetensJJL 
Tand och munvård för dig med hiv 

Folktandvården 
Huddinge sjukhus 
sjukhustandvården 
Telefon 585 805 00 

Folktandvården 
södersjukhuset 
sjukhustandvården 
Telefon 616 33 72 

I Folktandvården 

www.kondom.nu 

GÖTEBORG: NEMO - kaffe och kaka efter m1ddagen fred. och lärd. Bellmansg. 7, 031-13 20 

42. LECHE - Tjejklubb, sista lärd. 1 månaden, Grands Festvanmg, GBG. Medlemsentre. 

SKÅNE: RESTAURANG G, Gustav Adolfs Torg, Malmö, 10%. UPPSALA: BOUTIQUE 

HYSTERICA - 10% på allt 1 butiken. Tunabaekar 12, Uppsala, 018-55 90 81. LANDSTINGET FÖREBY_GGER ~) AIDS 

Medlemskap 1 år - 1 00 Kr. Prenumeranter blir automatiskt medlemmar. 
Sänd anmälan portofritt till: Frisvar, 111 971 600, 11 O 17 Stockholm. 

VID NYA OCH TILLFÄLLIGA KÅR LEKSKONTAKTER ÅR DET EXTRA VIKTIGT ATT VARA FÖRSIKTIG . TÄNK PÅ ATT AllTIO ANVÄNDA KONDOM . 
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Se:cuell hals för posithiva bögar 

Tillhör du dom som tror att alla som är hivnegativa alltid berättar om sin hivstatus? 
Antaganden och förutfattade meningar skyddar inte mot h iv. Det gör inte smittskyddslagstiftningen 

heller. Däremot är kondom och glidmedel perfekt när du blir påsatt eller sätter på. 



ga och bildema kan kanske kom
ma att publiceras. Skicka ett brev 
och helst foto. 
9810-505 

l :J1Jli i!1 l) 
GÖTEBORG 
Fin kille i centrum hyr ut rum 
med tv och allt annat. Billigt. 
9810-601 

STOCKHOLM 
Jag är en 33-årig kille, rökfri, fast 
arbete. Söker en etta eller rum in
om tullama eller närf<irort. Har 
bra referenser om det behövs. 
9810-602 

STOCKHOLM 
Två flygstewards behöver över
nattningsrum eller liten lägenhet 
snarast, centralt eller norrf<irort. I 
forsta hand till31mars '99. Trev
liga och pålitliga. Ring mobil: 
00945-21 45 12 61 eller 0708-933 
442. 

BOSTAD SÖKES 
Har du ett rum i lägenheten eller 
en etta med kök i centrala Stock
holm att hyra ut till en 27-årig, 
studerande tjej? Max hyra 2 500:-. 
Hör av dig till Marie på 0225-400 
17 eller 08-640 60 96. 

[il~ il [ij l 
GÖTEBORG! ATTENTION! 
Remember Monday 3118, 22.00 be
hind WC Kungsparken (near Ha
gakyrkan). I kissed a tall, slim (c: a 
197 cm), darkhaired man, and I 
put my hand in your leathe:rjeans. 
Bu t time and place were very un
favourable. Please write to me, I 
want to meet you w hen I come to 
Göteborg again. Michael from Ger
many. 
9810-701 

EFTERLYSNING 
Vid några tillfillen var vi på sam-

TALAANONYMT 

Mol mö 
10.679 Umeå 0712• 

0712-10.681 
b 4420, NdiOO. 4:55 Kt/M. . 

ma friluftsbad i somras; Yngem 
och V. a Kovik. Du hade en mörk 
Bjöm Borg-bag. Jag är lång, smal 
och mörkblond och solade i en 
"Brassestol". Om du läser detta 
och är intresserad så vore det kul 
om du ville kontakta mig. 
9810-702 

COOLASTE BASTUN I STAN 
14meters pool. Storkyrkobadet i 
Gamla stan har öppet tis- och fre
dagar for killar, torsdagar for tjej
er. Tid: 17.00-20.30. 

Ljus drömkille, 35 år, 190 söker 
mörkhårig man gäma med lite 
muskler. Svara med foto. 
9810-01 

Hi v+ stockholmskille, 27/172/62, 
mörk, mjuk, glad, verbal, konst
närlig söker stark, beskyddande, 
ömsint kille i samma situation for 
delbar ensamhet. 
9810-02 

Charmig och levnadsglad kille sö
kes. Jag är en välvårdad, 
48/186/90, mjuk och trevlig man. 
Önskar träffa en ärlig, snäll, my
sig kille for en varm och fast rela
tion. Hoppas du svarar. Mail: star
win.in@swipnet.se eller skriv till: 
9810-03 

HETASTE 
GAYDATEN 

Box 4420, Malmö. 9:60 Kr/min. 

NORRLANDSKUSTEN/ 
MELLANSVERIGE 
Killar runt 30 som längtar efter en 
"vän" att kela med. Nån att skriva 
till, ev ha kul ihop och skönt med. 
Hör av dig. 
9810-04 

MELLANSVERIGE/ÖREBRO/ 
STHLM 
22-årig grabb, 180/65 söker hs/bs 
killar for träffar. Ni ska vara mas
kulina och mellan 18 o 27 år. Själv 
ser jag bra ut enligt andra och är 
smal. Hör av er. 100% diskretion. 
Svara med foto, ej krav. 
9810-05 

MANNEN I MITT LIV 
. .. har jag sökt länge. Vem är då 
jag? Jo, en glad, ärlig, trofast, 
spontan, socialt välanpassad, mas
kulin, utåtriktad kille i 25-årsål-

dem med ett fräscht yttre. Du är 
25-35 år och kan tänka dig att sat
sa 100% om allt känns rätt. Kram. 
9810-06 

STOCKHOLM 
Jag är en jättetrevlig kille på 23 
som har allt men saknar en seriös 
pojkvän under 30 att dela varda
gen med. Har många intressen. 
Du är dig själv, ej kroppsfixerad. 
Tror på kärleken. 
9810-07 

STOCKHOLM 
Sökes: Liksomjag medelålders 
man, maskulin, lång och smärt 
med ungdomligt utseende. Är 
hiv+. Livet blir mer meningsfullt 
om man är två, och det är lättare 

o 

HAGA VIDEO 

Kalmar 
0712~7463 

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

ta sig for saker, t. ex. gå på teater, 
bio, göra resor. Diskretion. 
9810-08 

STOCKHOLM 
Finns du aktiva kille, 38-50 som 
seriöst söker en partner for ev fast 
forhålland e. Jag; 45/17 4/69 , om
tänksam, lugn, romantisk och 
snäll, kramgo kille. Ser helst att 
du är aktiv i sängen då jag är pas
siv. Ett plus om du har utländskt 
påbrå, ej krav. Finns du? 
9810-09 

VÄNNERIHÖsTMÖRKRET 
Vore väl roligt att vi kom i kontakt 
med varandra for trevlig samvaro 
i höst? Vi gillar lite av varje men 
kan busa ute som äta gott i hem-

Sl HÄR ANNONSERAR OU l QX: 
r-----------------------------------, 

Fyll i annonstexten på kupongen in
till. Prenumeranter på QX annonserar 
gratis - for övriga annonsörer publice
ras texten när vi erhållit full betal
ning. Markera på kupongen under vil
ken rubrik du vill annonsera. 
Redaktionen forbehåller sig rätten att 
neka annonser. Vi forbehåller oss ock
så rätten att stryka text.Vi tar in en 
annons per annonsör och rubrik. 
När du f"ar 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 OU: 
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 frimärket 
2. Lägg i ditt brev, eller dina brev, i ett 
större kuvert tillsammans med lösa 
frimärken for 2 x det nuvarande por
tot. KLISTRA EJ FAST FRIMÄRKE
NA! OBS-TVÅ PORTON PER SVAR. 
3. Skicka det stora kuvertet med dina 
svar och lösa frimärken till: QX, Box 
17 218, 104 62 Stockholm. 
Vi f'örmedelar svar fyra månader 
efter publiceringsmånad. 

l Annonskupong- prenumeranter annonserar gratis. 
l O Vänner O Över gränser O Säljer 
l O Väninnor O Arbete O Köper 
1 O Bi O Bostad O Bytes 

l 
l 
Text: 

o 
o 
o 

Organisationer 
Meddelanden 
Övrigt 

Sänd annonstexten till: 
QX, Box 17218, 

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

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

O Jag vill börja prenumerera på 
QX. 240:- för 12 nummer (inom 
Sverige). Därmed annonserar 
jag gratis upp till 50 ord. 

O Jag betalar i förskott. 
Upp till 25 ord kostar 75 kronor, l 
därefter 75 kr. per 25 ord. l 
Fyll i summan på kupongen och 1 
betala via postgiro eller check. 1 

Antal ord ............ . 
l 
l 

1Namn: l 
IAdress: Summa................ l 

IPostadress: Postgiro: 15 2417-2, l 
l . Polcop AB/QX. l 
L----------------------------------~ 
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MULTIVIDEOKABINER 
60:- DYGNET RUNT 

tlOBS10!., 
''t\\.\.BEt\01 

U1t\11\tl\tl& 
.euaR 

IKIINO 
DÖBELNSGATAN 4 TEL: 08 • 24 41 41 

www.clubkino.com 

SEXSHOP & CINEMA 
COME CRUISING 24 H 

GAYFILMER l 
PRIVATKABINER 

STORBILDSDUK ELLER 
LYXKABINER 

NYHETER 2 GGR 
PER VECKA 

e e a man can iJ2 
8~BJUJMl '6 

MIXED 

NONSTOP 
Nice Cruising and real cozy 
sneaking between mixed 
rooms and cabins. 

CUM AND GET fT !!!!! 
Open 10.00-06.00 

••• yo oll! 
Berlin 76 l Svensk video 
Luntmakargatan 76 

CHRIS' FILMS 
ERBJUDER 

Mer än 3000-gaymovies 
för alla smaker -också 

din, från DK.R 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 

WELCOME 

NYTORGSGATAN 21 
T-BANA MEDBORGARPLATSEN SÖDER 

ÖPPET MANDAG·TORSDAG 11 ·22 
FRE 11 -20 LÖR 12·18 SÖN 14-19 

TELEFON 08-643 79 50 3·NET, BoK 92002,120 06 STHLM (3 95 hr11111n) 
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miljö, även se såpor på tv:n. Vi är . 
nog i 30-årsåldem och vana att re
sa med SL. Foto förgyller. 
9810-10 

GÖTEBORG 
32-åring söker fast sällskap med 
dig som värdesätter humor och är 
trygg i dig själv. 
9810-11 

VÄSTKUSTEN/GBG 
Mjuk, ömsint, medelålders man 
söker likasinnad man med all
männa intressen, ej sport för vän
skap, ev fast förhållande. 
9810-12 

STHLMIHELA LANDET 
28-årig kille söker kille för fast 
förhållande om tycke uppstår. 
Hoppas på en cool kille att dela 
vardag som fest med. ÄI omtänk
sam, lugn och snäll. Intressen: mo
de, film, musik, fest, myspys med 
dig, m .m. Ålder kanske 18-32 år. 
Tel.nr. får snabbt svar. Hela Sveri
ge kan svara. 
9810-13 

GÖTEBORG 
Jag är en man, 51 år. Jag söker en 
aktiv kille mellan 25 o 65 år. Jag 
kan vara både aktiv och passiv. Fo
to på dig. 
9810-14 

STOCKHOLM 
Hej ,jag är en 37-årig man med 
hjärtat på rätta stället och stort 
intresse för musik. Finns det nå
gon mörk, fin man som vill dela 
det intresset och livet med mig. 
9810-15 

Passiv, hiv+ kille, 34/175/60, mörk
brunt hår, blåa ögon söker andra i 

4.55:-min varflY l O 

samma situation. Gillar att gå ut 
ibland eller bara sitta hemma och 
mysa. ÄI du aktiv, gäma invan
drare, välutr, snäll o go? Kanske 
flera för tre eller gruppsex. 
9810-16 

GÄVLE!UPPSALA/ 
HELALANDET 
Jeanskille eller uniformskille som 
söker medelålders man. Du är 20 
eller mer. Jag lång, aktiv, bestämd. 
Gillar resor, böcker, naturen, in
redning. Ärlighet viktigt. Blir tänd 
av yngre killar som slickar min 
kropp. Gillar slick o sug. Hör av 
dig. Jag svarar. 
9810-17 

GÖTEBORG 
Jag söker en mycket välutr 
kille/man med stor aptit på sex. 
Jag är lång, smal, välutr, ser bra 
ut och är mycket kåt. Du gillar lite 
udda saker (t. ex. att få dina svetti
ga fötter slickade, kissa, m. m.). 
100% diskr. Skynda dig. 
9810-18 

Jag kåt kille, 51 år som är handi
kappad. Bor i Älvsjö. Söker kåt 
kille, 40-55 år. Du bör vara 1.80 i 
strumplästen, för jag är lång i väx
ten. Du bör vara välutr med en 
lång batong. Jag gillar sugsex. 
9810-19 

NORRKÖPING/LINKÖPING 
Finns det några unga , kåta killar 
som behöver en sexpartnerfrunk
kompis att lita på när lusten dy
ker upp? Jag är 31, smal och 180 
lång. Söker vanliga, smala och är
liga killar. Våga svara, så ska vi 
med all säkerhet komma överens. 
Diskret avsändare. 
9810-20 

www.hetalinjen.com 
08 - 50 30 60 00 
031-7556000 
040 - 699 60 00 

övriga landet ring 
nummerupplysningen 



STOCKHOLM 
Snygg, undergiven kille, 53/173/70 
söker dominant master i Sthlm för 
vänskap och förhållande. Du behö
ver inte vara fixerad av läder utan 
du kan även vara helt vanlig kille 
som i sängen vill bestämma över 
din olydiga slav med dina starka 
händer och dina många leksaker. 
Helst fotosvar. 
9810-21 

MELLAN-/SÖDRA SVERIGE 
Någon kille under 25 som vill träf
fa en 43-årig läderkille för lek med 
dildos, ff, pisk och lädermask. Hör 
av dig med ett härligt brev om hur 
du vill behandlas. Gillar killar 
som vågar visa upp sig och be om 
saker. 
9810-22 

Är en kåt man på 73/172/52. Hör 
hit alla killar mellan 18-60 år för 
en skön stund. Har egen lägenhet. 
9810-23 

Maskulin, stabil man, tränar 3-4 
ggr i veckan. Är 34/17 4/68. Söker 
kåta byggnadsarbetare, målare, 
väktare för träffar på dagtid. Vi 
kan kolla på p-rulle och så får du 
en skön avsugning. Diskretion, kul 
om du har foto med arbetsklädseL 
Obs, ej krav på foto. 
9810-201 

Bl-MÄN I STHLM 
Kille i 37-årsåldern som vill träffa 
nya vänner som jag kan umgås 
med och se vad vi kan göra till
sa=ans. Nu när hösten kommer. 
Jag är själv homosexuell. Behöver 
du en vän nu när temperaturen 
kryper ner mot O. Hör av dig till 
mig. 
9810-202 

Fräsch, 19-årig, bs-tjej med poj
kvän söker söt, bs-tjej i 20-årsål
dern för skön sex och ett trevligt 
förhållande. 
9810-203 

[il~~ il d i1i1: ~1 ~il 
NEDERLÄNDERNA 
Guy, 30/187/75, (lawyer), likes 
sport, music, is looking for a fri
end. Exchange visit after a while. 
Reply in English, German or 
Dutch. 
9810-401 

UKRAINA 
Very handsorne man, 18/180/70, 
masculine, smooth would like to 
meet a sincere, honest man for re
al friendship . Please write in Eng
lish. 
9810-402 

GREKLAND 
Hello, my name is Costas and I am 
43 y. o. Greek Captain on Merchant 
Marine ships. I would like to ear
respond with youngmen of 20-30 
y. o., masculine, well built and rea
dy to live the romance oftheir liv
es. Mutual visits to our countries 
are possible. Please write with a 
photo. 
9810-403 

PROTCTION OF 
ENVIRONMENT 
It's important. My interests inclu
de country & classical music. Pre
fer upper midwest su=ers, Cali
fornia/Arizona winters. Seeking 
companion. Non-smokers not in to 
barscenes. Photo requested, 
thanks. USA. 
9810-404 

M&D VIDEO IS BACK ... 
299 kr/st 299 kr/st 

Missa inte dessa tre nyheter ... 
Köp alla tre för endast 699:-

M&D VIDEO 
BOX 5070 

194 05 Uppi-Väsby 

Tel: 08 594 702 1 O 
Fax: 08 594 702 11 
email.mdvideo@usa. 

ntve rgatan 
Sunday to Tuesday 12 am. to 12 pm. 

Wednesday to Saturday 12 am. to 6 am 
Urklippt annons= 30% per entre 

Send meg straks Blue Max Entertainment klubbfilm til utrolige introduksjonspris 
Kr.99,75 inklusive porto og eksp.gebyr. Siden får jeg som nyH medlem hver 
må ned automatisk tilsendt en helt ny klubbfilm i samme kategori tir specialpris 
Kr. l85,- alt ink lu sive. Det er ingen kj.,pelvang . Hvis du onsker 
å ovbestille neste film eller melde deg ut, skal du bare gi oss beskjed. 
Ring telefon (+A7) 22 17 22 39 for mere informosjon, 
mondog - fredag l O!llt · 12!llt, somt tarsdoger IB!llt 2022 
!ellers automatisk telefonsvarer). Send venligst kupan til: 
Blue Max Entertainment, Pb 950 Sentrum, N-Ol 04, OSLO. 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

QX Kontaktservice 
({) 0712-90 100 

-+.55 kr pr/min 
NTC. Box 23056 

114 35 Stockholm 

A~~~s~1~~t~IJL?I~~e~~-~~r[~~fc~~~~- i ~~1~1~~~~~~~~~~~'~ig;; dc 
annonser som kommer in före den 15:e J 

Vill du lyssna och eller kanske svara p[t en annons stt ring och knappa in 
den fyrsiffriga signatur som du hittar under \"atje annons. stt fftr Ju en röst 

till annonsen! Mycket nöje' • 

· passiv blöjpojke i Stockholm 
söker en sträng storvuxen man runt 50 
som tycker om gammaldags uppfostran, 
att raka en kille etnisk i baken och leka 
med dildos. Är det det här du tycker om 
att göra så hör av dig och berätta b te 
grand vad du själv tycker om att göra! 
KOD: 8042 

Ung mycket undergiven slavkille söker 
kontakt med masters i all<t åldrar från 20 
år och uppåt . Jag vet att ni finns, så hör 
av er! 
KOD: 7889 

Tjena, jag är en kille på 26 år som bor i 
Stockholm som söker en kille mellan 20 
och 30 år. Jag är själv 1.90, väger ca 85 
kilo är mellanblond har blå ögon. Hör av 
dig så kan vi kanske träffas. 
KOD: 8327 

Hejsan! Ung kille från Stockholm, 1.88 
lång, söker annan ung kille 15-17 år för 
träffar och vänskap. Hej då. 
KOD: 9192 

J ag är i 45-årsåldem, bor på söder, 
sommarbus på Gotland. Målar, skriver 
och är utbildad, har bra inkomst, är smal 
och 1.65 lång, väger runt 55 kg, är 
pojkaktig, blond och blåögd, har glimten 
i ögat. Söker någon som har ungefar 
samrna intressen som jag och ser 
ungefar bkadan ut och inte är längre än 
1.75, och framför allt inte tjock. 
KOD: 4524 

Jag heter Johan och är en aktiv 
medelålders man som söker en yngre 
kille som vill bb ompysslad av mig. Jag 
är ganska bestämmande. Du får gärna 
vara passiv, men aktiv går även bra. Jag 
skulle gärna vilja ta hand om dig och 
göra det skönt för dig. I övrigt ser jag 
ganska ungdomlig ut, jag är ärlig och 
diskret. Gillar resor, friluftsbv, 
inredning, romantik och sköna 
hemmakvällar. Hör av dig så kan vi 
pratas vid! 
KOD: 9214 

Mitt namn är Leif. Jag bor i Stockholm, 
Södermalm. Jag är medelålders och 
manlig, pojkaktig, smal , 1.65 lång och 
väger 57 kilo, är blond och blåögd och 
har bra ekonomi, stuga vid havet på 
Gotland. Intresserad av musik, konst, 
brreratur mm, och är väldigt trogen . Du 
mellan 30 och 40 som är kulturell, ej 
tjock, och du ska vara seriös och 
intresserad av samrna saker, hör av dig! 
KOD: 9161 

Jag är en kille på 22 år som känner mig 
ganska ensam .och inte är så värst 
erfaren och jag söker en ung, smal kille 
på ca 22 år som känner ungefar lika och 
som är seriös och ärbg. För övrigt är jag 
1.80 lång och är smal, har blågröna 
ögon och har ljusbrunt hår, och jag gillar 
film, musik, mat och en hel del annat. 
Om det låter intressant så svara! Hej! 
KOD: 8089 

8 september vid 16:30-tiden på Berlin 
Video. Vill träffa dig blonde söte kille 
som gick ut när jag kollade bland 
videofodralen. Jag gick efter, men tyvärr 
försent. Jag är rakad och tatuerad. Hör 
av dig! Hej då. 
KOD: 5888 

Jag är en kille på 30 år. Bor utanför 
Stockholm och är gift. J ag söker någon 
trevbg kille att umgås med och hitta på 
något kul. 
KOD: 2786 

Jag är en grabb som är 30 år, gift med 
en kille. Bor i Tyresö utanför 
Stockholm. Söker någon annan kille 
mellan 20-30 år att ha kul med. Ja, g är 
1.80 lång, 95 kg, blond, har blå ögon, 
skägg, hårig kropp. Tycker om det 
mesta. Hör av dig! Hej. 
KOD: 5960 

Jag är en grabb på 21 år. Jag vill komrna 
i kontakt med någon mellan 20 till 25 år. 
Jag har aldrig prövat på killsex förut, 
skulle gärna prova det. Hör gärna av er! 
KOD: 8674 

Jag är en passiv kille på 53 år. Söker en 
snygg och bestämd man i Stockholm för 
vänskap och ett förhållande. Jag ser 
trevlig ut, är blond, 1.73 cm lång och 
väger ungefar 75 kg. Jag har ett bra liv. 
men mitt liv skulle vara ännu mer 
innehållsrikt med en som skulle kunna 
ta hand om mig! Hör av dig. 
KOD: 4980 

Jag är en snygg kille i Stockholm på 53 
år som söker en snygg och dominant 
kille i Stockholm för vänskap och ett 
förhållande. Du kan vara en helt vanlig 
kille som i sängen kan bestämma med 
dina kraftiga händer och dina 
förhoppningsvis många leksaker. Hör av 
dig, hej! 
KOD: 4715 

J ag är en kille på 30 år som bor i södra 
Stockholm. Söker en runkpolare. Jag är 
1.80 läng, väger 90 kilo . Hör av dig! 
KOD: 7697 
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