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tori amos 

Nytt album i butik nu! 

Vi jobbar for bi- och 
homosexueUa 
Du når kuratorer på 
08-736 02 10. 
Oss andra hittar du på 
08-736 02 12 eller 19. 

Adress: Box 3444, 
l 03 69 Stockholm. 

e-post: radgivningen@rfsl.se 

För unga på väg 

·ster eller 
gymriasi!,.,@lder 

.~r~i:j'8·yg)f!D:Ua!;isl;erlo.a har flera ~1.1-t under hösten. Välkommen att träffa 
=:~=-·--..,,- oeb lär känna. nya kompisar. Vill du veta mer? Maila 

-~~~::t;:;gg<!B,rJtsl.se eller ring Maria 08-736 02 19. Välkommen! 

Är du mellan 16-25? Startgruppen är till för dig:§Pnf'lli· på väg att komma 
ut, på väg att skaffa kompisar eller på väg att berätta. Vi träffas en 
kväll i veckan under fyra veckor och pratar om det änns viktigt 
att prata om. Två ledare fmns med vid träffarna och ser til) att alla 
känner sig välkomn; och får ut nåt av att vartt"nied. •'bet bästa med 
grupperna är att man får kompisar och stöd från dem" säger många. 
Nästa grupp börjar den 27 september eftet' da' örjar en ny grupp 
den l november. Samling vid porten på Sveav 59, kl 19 prick. lngen 
föranmälan behövs , men du kan ring!l _ ia 08-736 02 19, eller 
rnaila radgivningen@rfsl.se om du vill veta mer. Välkommen! 

För herrar seniorer 
Varje onsdagseftermiddag klockan 15 dukas kaffehorde~på: yllan, 
Sveavägen 57, l tr. Här kan d~J>i"Varm och välk91J.Jnai:ufe atmosfär ta del 
av gott kaffe med bröd och av vad som händer i arbetet.(.()~- omo
och bisexuella . Varmt välkommen! 

För golden ladies ~ 
.41 

Club Golden Ladies för kvinnor i mogen ålder tr~a arje torsdag 
klockan 17-19 på Huset, Sveavägen 57, för fika och trevlig samvaro-. 
Dessutom har vi middag med dans sista lördagen i varje månad, i oktober 
alltså den 30:e. Ring Ellen, 08-673 69 58 eller Monica 08-686 05 67 
om du vill veta mer. Välkommen! 

dig som chattar 
Garanterad plate på RFSL wehchat får du hl a som medlem i RFSL. 
Betala in 250:- till postg~.ro 55 51 61-9, så blir du medlem i RFSL 
Stoekholm och får då ta del av våra medlemsförmåner. Välkommen i 
f'öreningen! 

För ungdomar som vill 
stödja andra ungdomar 
Vill du jobba på telefonjouren Linje 59 som stödpet·son åt ungdomar? 
I så f alfhar vi utbildning med hörjan i oktober. Ring om du är intresserad 
så bokar vi in en tid för intervju. Maria eller Jonas, 08-736 02 19 
eller radgivningen@rfsl.se. Välkommen! 

Participa deloscafes de GLISen los locales de RFSL-Stockholm, todos 
miercoles de 18.00 a 21.00 hrs. Si deseas hablar de homo- bi y 

transexualidad, sexo seguro, relaciones de pareja, ley de matrimonio 
civil entre homosexuales o asuntos de inmigraci6n contacta con Pablo 
al telefono 08-736 02 19 (lunes, martes y jueves) consultas telef6nicas de 
10.00 a ILOO,miercoles de 14.00-15.00 horas. E-mail: pablo.leiva®rfsl.se 



Barbra Streisand 
A Love Like Ours 
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nu tar QX 
ny fart ... 

Jon Voss är inte längre chefredaktör för QX utan har 
lämnat över till mig. En utmaning helt klart, men kan
ske ändå inte så världsomvälvande som det låter. Jag 
har jobbat som redaktör för QX i tre är. Och på en re

daktion med tre personer är man till slJJt med och pil
lar i allt och är med och bestämmer om det mesta som 
har med tidningen att göra. Sä ni som är nervösa för att 
en yngre kille tar över och kanske bävar för att QX nu
mera bara kommer att handla om pojkband, parfymer 
och party kan vara lugna. Den något nya uppdelningen 
av material kommer att vara bättre för alla parter, det 

är vi övertygade om. , Ni som bävar 
Vi har förbättrat de 
politiska nyheterna 
och faktiskt gett dem 
en egen · 

sida i QX - kallad 

Barrikaden. Och den 
ska Jon vara ansvarig 

för. Detta för att det 

för att QX numera 
bara kommet: att 
handla om pojk· 
band, partymer _ 

och party 
kan vara lugna." 

ska bli lättare för dig att hitta det du är intresserad av, 
istället för att som tidigare, behöva leta efter Billy

killar och ansiktskrämer bland politiska nyheter och 
tvärtom. 

I och med detta nummer fyller QX fyra är. När vi 

startade var Jon ensam på QX och satt inklämd i ett 
rum på Väst-afrikanska institutet(!). Idag är vi fortfa
rande en häpnadsväckande liten, menjämförelsevis 
bra mycket större, redaktion med ett större kontor. Då 
skulle QX vara en nischact klubbtidning för den partaj
ande delen av gayfolket Idag är det en bred nöjestid
ning som i första hand vändet sig till en'gaypublik, 

men som även har en stor skara straighta läsare. Och 
vi är glada för det - alla kompisar är bra kompisar. 

Vi firar. vår 4-ärsdag med att plocka ut de bästa cita
ten från intervjuer som QX gjort under dessa fyra är 
(se sidorna 14-16). Det är en imponerande lista på per
soaer som ställt upp i QX. Och mitt favoritcitat är Eli
sabeth Ohl~ons. ·Hon intervjuades av Jon Voss i mars 
1997 och sade bland _annat: 
"Till BuroPride 98 arbetarjag med tolv bilder på ett 
tema kring homosexualitet och religion. Jag vill inte 
berätta så mycket, menjag tror att det kommer att 
skapa debatt." 

Vi vill tro att det säger en hel del. I QX får du reda 
på vad som är på gäng. Både stora och små saker. Bä
de i Sverige och utomlands. QX får mycket beröm för 
att vara en så glad och livsbejakande tidning. Det ska 
vi fortsätta med. För vi älskar det vi gör. Vi hoppas att 
ni också gör det. Ideerna för framtiden är mänga. Och 
vi lovar att fortsätta göra reportage som uppmärksam
mas och som det snackas om. Långt utanför gaysam
hället 

Vi vill att ni ska se QX som den självklara fjollan 
mitt på dansgolvet eller som den självsäkra flatan som 

vaktar målet i irmebandy. 
Anders Öhrman med redaktion 

Från och med nästa nummer kommer 
vi att ha en gästskribent på den här platsen. 

Pia Gustafson 
Annonser 

Magnus Ragnvid 
Omslagfotograf 





[i!J FLATBRÖLLOPET l PRIDE PARK 

Läder, flator, bröllop, motorcyklar 
och romantik på TV. .. och allt är 
på riktigt! I höstens säsong av 

dokumentärserien l nöd eller lust tar vi 
följa Cattis och Helene under förbere
delserna av deras bröllop, som var 
bland det coolaste som hände på scenen 
i Pride Park. Ett helt filmteam följde 
paret från planeringsstadiet till den 
minst sagt speciella vigselceremonin 
som ägde rum inf"ör en hel park full 
med festivalfirande bögar och flator. 
QX ringer upp Helene ... 

Bröllopet var ju otroligt coolt! 
Hur kom ni på iden att gifta er i 
PridePark? 

-Vi hade det i tankarna redan inför 
EuroPride men då var vi inblandade i så 
mycket annat. Efter EuroPride föll pla
nerna lite i träda för att sedan hastigt 
och lustigt bubbla upp till årets Pride. 
Och hur är livet som nygift? 

-Det är en helt underbar känsla av 
kärlek och samhörighet. Vi har blivit 
nykära igen! 

Lyllos! Hur kommer det sig att ni 
är med i I nöd eller lust? 

-Vi blev tillfrågade- de hade hört 
talas om att vi gick i giftastankar. Det 
var en av våra tärnor som satt och 
snackade på krogen om att hennes vän
innor skulle till. .. 
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Hur pass mycket f"öljde de efter 
er med filmkamerorna? 

-Haha, ni hoppas på något smas
kigt förstår jag ... de klipper nog bort det 
mesta! Det känns som om de har filmat 
oss hundratals timmar. 

Var det aldrig jobbigt? 
-När vi fick gå upp i ottan för att 

filma hojåkning över Västerbron innan 
morgontrafiken kändes det ju lite trögt, 
eller när det började bli tajt med tiden 
dagarna precis innan bröllopet. l stora 
drag så har det gått bra och vi har fak
tiskt haft riktigt kul ihop med teamet! 

Hur känns det nu inför sändings
start? 

-Lite pirrigt är det, de kan ju klip
pa ihop det och vinkla det precis som de 
vill. Man känner sig ganska utlämnad 
när man inte kan vara med och påverka 
resultatet... 

-Mats Strandberg. 

l nöd eller lus/ visas på kanal 5, 
lisdagar klockan 21. 30. Avsnitten med 

Cattis och Helene sänds den 29 septem
ber och den 6 och 13 oktober. 

l g!1 ;J i'l BILLY PA SVERIGETURNE MED 
MR GAY SWEDEN OCH MISS PRIDE 

P å Billy-fronten mycket nytt. Till att bör

ja med har en ny pojke tillkommit: Ba

seball Billy. Jens Crusenborg, före detta 

Cowboy Billy som hux flux blivit Police Bil

ly, förklarar: 

-Baseball Billy heter egentligen Magnus 

och kommer från Stockholm. Magnus var 

med i en av Billys dusch-filmer och då 

märkte vi att han hade otroliga talanger 

som naken. Dessutom är han den snällaste 

och roligaste killen vi träffat på länge. Gan

ska galen också. 

Ni ska ut på turne också har jag hört? 

- Ja, vi ska dels scouta nya förmågor till 

nästa års upplaga av Mr Gay Sweden-täv

lingen, men också visa att Stockholm inte 

har ensamrätt på roliga lördagar! Vi tar 

med oss Mr Gay Sweden, Miss Pride och 

Consoul på några av festerna. Våra gäster 

kommer att välkomnas av Cowboy Billy 

och pryglas av Police Billy. 

Och Baseball Billy? 

-Vilka fler dolda talanger Baseball Billy 

har vet jag inte, men huvudsaken är att vi 

har skoj tillsammans. Och tro mig, det har 

vi. 

-Mats Strandberg 

Billys turneplan: 

Lördag 25 september: Piteå, Man+Man, 

konferens och stort party 

Fredag 1 oktober: Göteborg, Fobi 

Lördag 23 oktober: Malmö, Klubb Fyran 

november: Stockholm, hemlig plats 

För mer info, kolla in Billys hemsida: 

http://i.am/your.billy 

III[3 OLSSONS NYA 

H ans Olsson vars debutroman 
Spe/or roll blivit en svensk gay
klass iker har kommit ut med sin 

nya roman. Smitvarning handlar om 
Farsta-killen Angel som har lätt att fä 
tjejer men som inte törs ha några rela
tioner. En dag ,får han en skymt av Gus
tav, mannen som det är tabu att nämna 
in för mamsen. Angel söker upp honom, 
de tar kontakt och saker och ting börjar 
fa lla på plats ... 

IJX 

milli MADONNAS 
SAMLADE 90-TAL 

D 
en 15 oktober släpps Madonna: 
The Video Collection: 92-99. 
Det handlar alltså om några av 

Maddes bästa videoalster från 90-talet 
sam lade på en kassett som tar vid där 
förra samlingen "The immaculale col

lection " slutade. Vi på QX tycker att 
tretton Madde-videor samlade på sam
ma ställe aldrig kan vara fel, men samti
digt att det är skandal att mästerverk 
som Secrel. Deeper and deeper, You 'Il 
see, /'Il remember, This used to be my 
playground och framför allt f want you 
(samarbetet med Massive Attack) inte 
finns med. Helt obegripligt. Men, som 
sagt, de tretton som finns med räcker 
rätt långt de också. 

Nu lottar QX ut fem av dessa 
guldklimpar- men om du ska ha chan
sen att vinna måste du först bevisa din 
värdighet. Vi har direktöversatt a lla 
Madonnatexter så att vi kan visa våra 
mammor hur bra hon är på att dikta. 
Från vilka låtar kommer följande exem
pel? Du måste klara minst tre för att fä 
vara med och tävla! Alla låtarna finns 
med på videon. Skriv ner, skicka in, be. 
Vi gillar vykort bäst, man slipper sprät
tadå. 

l. "Låt oss bli medvetslösa. ho
nung. låt oss bli medvetslösa!" 

2. '"Mmmmm. om jag kunde smälta 
ditt hjärta, mmmmm, så skulle vi aldrig 
vara isär!" 

3. ''Jag ska ge dej kärlek. jag ska 
slå dej som en truck! Jag ska ge dej 
kärlek. jag ska lära dej att ... .. 

4. "Kalla mej en tok menjag vet att 
jag inte är det. jag tänker stå här på 
bergstoppen tills jag känner ditt regn!" 

5. ''Om jag är smart så springer 
jag iväg menjag är inte det så jag antar 

. att jag stann01: " 

Skicka ditt svar till: 
QX, Box 17218, 

104 62 Stockholm. 

t 



[ill]l COFFE SHOPS l USA 

Ett av världens go

daste ord är Coffee Shop. Det riktigt 

luktar färskt kaffe, Caffe latte, brownies, 

cookies, cheesecakes och sandwiches. Här 

är en bok fylld med känslor från amerikan

ska Coffee Shops. Vi har väl alla sett hur 

gott det ser ut när Agent Cooper äter blå

bärspaj i Twin Peaks och visst blir man su

gen när de mumsar donuts i amerikanska 

filmer. l denna ursnygga och ~mart desig

nade bok Jane s coffee shop (l ca bokförlag) 

får du inspiration, ideer och tips på hur du 

bäst lagar till det hemma. 

t1~1];il EUROGAMES 

S 
nartär det dags for GayGames i 
Sydney, och planerandet inför 
det svenska deltagandet är i full 

gång: Tills dess är det hög tid att ta fram 
träningsskorna för att delta i EuroGa
mes som nästa år arrangeras i ZUrich i 
Schweiz l -4/6 .. Sportfesten arrangeras 
av två idrottsföreningar i Ziirich på 
uppdrag av The European Gay and 
Lesbian Sports Federation. Man räknar 
med ca 4000 aktiva idrottare och 
15 000 besökare. 

Under EuroGames arrangeras täv
lingar i 20 olika sporter, dessutom blir 
det flera kulturarrangemang och en 
mängd stora fester. Sportgrenarna är: 
Aerobics, badminton, basket, biljard, 
bowling, cheerleading (!), inomhus
klättring, handboll, inlines, kampsport, 
friidrott, maraton, mountain bike, sim
ning, squash, tävlingsdans, tennis, 
bordtennis och volleybolL 

För mer information och registre
ring (l augusti - 29 februari) kontaJ...-ta 
EuroGames 2000, Postfach, CH-8023, 
Schweiz. Telefon 0041-1 250 41 61. 
För mer info: www.eurogames.ch. 

QX vill ha in anmälningar från dig 
som är intresserad av att forma ett "Te
am Sweden" till GayGames. 

-Jon Voss 

AL 
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2:_000 ... 

Sydney Mord i Gros 
Första veckan i mars 2000 

World Pride 2000 Rom 
Första veckan i juli 2000 

Bangkok Gay Festival 
29- 31 oktober 1999 

Prag 
Europas nya gay metropol/ 

Vi har eget pensionat 

NOBL~VEL 
Björngårdsgatan 1 B • 08- 644 7 4 56 

Suraya Hilal 
Spirit of t 
24 okt 16.00 

SURAYA HllAL 

MUSIK: 

BAlAD l MUSIC ENSEMBLE OF CAJRO 

Suraya Hilal är född och 

uppvuxen i Kairo, Egypten. 

Hon har revolutionerat 

Raqs Sharqj. en egyptisk 

solodansform för kvinnor. 

Spirit of the heart är ett Balad i

program. Baladi är en viktig form· 

i Raqs Sharqi med många ~ement 

från den traditionella fol kda~~e~ . ..... 
' l 

Föreställningen är inspirerad av· .. , ' 

från Kairo där röst och rörelse 

förenas på ett mycket spännande sätt 

Mc:dstödavSvc:nska Institutetoch Forum ftl r Världsku ltur 

Föreställningen visas liven i Glivie 27 oktober och i Umeå 29 oktober. 
Ett Dans i hela landet-projekt 

DANfENf 
-=HUf=-

Barnhusg. 12-14 ·Tel: 08-7964910 

Fax 08- 108790 · lnfo 24 h 08-57890040 · 

www.dansenshus.se 
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Om Du använder engelska i ditt 
arbete. kontakta oss. Tala med 
Jonathan Gregory. iii~ . 
Möt oss på Nätet: 
http:! /www.a dvancedbiz.!?e 

INTERNET 

Advanced 
Business 

Communication 

, 
-t 
1"1 
r
o ..... 
CIO 

NU! Rikstäckande lokala modemnummer, 
ISDN, 56kflex. 

l ..... 
o 
o 
CIO 
.,g 
.,g 

Webtjänster för företag 

l Den äldsta leverantören med den nyaste tekni:Jen! 

-.... INTERNETABONNEMANG I l:A KLASS 
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b~ :4 :M g!l SUDDA BORT 
DIN SURA ANDEDRÄKT 

D 
et finns undersökningar som vi
sar att 70 % av svenska folket li
der av dålig andedräkt ... och då 

räknas bara de som lider av sin egen. 
Läs inte vidare om du är kräsmagad: 
Dålig andedräkt kallas på läkars p råk 
halitosis och orsakas av bakterier som 

trivs i syrefattig miljö. De producerar 
svavelhaltiga gaser när de bryter ner 

proteinerna i ruttnande matparti klar, 
partiklar av död vävnad och sekret från 
näshålan som droppar ner på tungan. 
Är du kvar? Åh, bra. De flesta av bakte
rierna som ger dålig andedräkt lever 
faktiskt på själva tungan och inte i ma
gen som man skulle kunna tro. 

En av lösningarna på problemet 
kan vara att använda en tungskrapa 
(mmrn, låter mysigt eller hur?) med det 

Schwarzenegger-klingande namnet 
Bad Breath Terminator. Tungskrapor 
var omåttligt populära i överklasskret
sar på 1700-talet och nu tycks det vara 
dags för revival. .. Hollywood lär vara 
världens skraptätaste stad. Person! igen 

spyr jag rätt ut av vassa plastgrejer 
långt ner i halsen men å andra sidan, 
morgonsmaken av död råtta i munnen 
är inte heller ett kul alternativ. 

Bad Breath Terminator 
kan köpas direkt via 

Eastern Capita/ Trading. 
Ett tvåpack kastar 

ungefor 80 kr. 
Telefon: 08 779 85 70 

-Mats Strandberg 

D en 29 oktober är det premiär för det 

nya gaymagasinet Straight. På hundra 

färgsidor kommer man att presentera allt 

som hör ett magasin till: modereportage 

och reseguider, lyxiga plocksidor och 
långa, undersökaode artiklar, intervjuer 

och kulturtips - alltsammans skildrat med 

en självklar bögvinkel. 

l första numret reser Straight till metro

polerna du aldrig läst om i en gaytidning. 

En stor artikel avslöjar vart dina pengar 

egentligen tar vägen och en straight kän

dis får prata om saker som andra tidningar 

inte frågar om. 
Straight kan du plocka upp gratis på kro

gen eller få hem i brevlådan till självkost

nadspris. Håll utkik efter premiärfesten! lJX 

RESa.JUTH 
A FFÄRS - • P RIVAT - ,. G AUPPRE SO R 

VI FIXAR 
RE SAN 

Surbrunnsgatan 28 •113 58 Stockholm • 08-612 12 40 

liliii NÄR DÖR DU? 

Gillar pa nagot sätt den otroligt 
morbida siten Death C lock. där 
man kan logga in sina födelse 

data och ra reda pa det datum da man 
statist i kt sett kommer att avlida. Dess
utom dyker en elak liten ruta upp som 
visar antal sekunder man har kvar att 
leva- de är förvånansvärt fä och tickar 
stadigt ner t. Vill man använda si ten till 
något positivt och upplyftande kan man 
förstås logga in sina ex-boyfriends fö
delsedata, stirra på det minskande anta
let sekunder och nj uta . 

www.deathclock com 
-Mats Strandberg 

(jättedöd torsdagen den 
4 augusti 2050) 
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Det bästa med den 
nya Hugo Boss-parfy
men är flaskan. Lite coolt 
halvspejsig och den enda 
parfymen som faktiskt 
ser lite millennie-aktig 
ut. Men trots att min fa
voritdoft är den gamla 
Hugo Boss-klassikern 
Hugo så är Dark Blue en 
besvikelse. En tunn doft 
som ingen märker. Det 
stär i pressreleasen att 
den kokar av sex, men 
jag vill nog ha ett roligare 

I höst lanserar Clinique sin nya herrdoft Happy. Den 
luktar sååå gott. Nyduschat, rent och friskt, typ. Utan gubbi

ga menthol pustar. Men det coola med 
1 ..... -----------------. den här parfymen är att den lyckats 

sexliv än vad Dark Blue verkar kunna erbjuda. 
Men fiaskart passar snyggt i badrumsskåpet 

-Anders Öhrman 

"Jag brukade kalla 
mig själv 'omni·sexu· 
ell' och det passar 
fortfarande. Erfaren
hetsmässigt och 
mentalt kan jag inte 
kalla mig 'lesbisk'. 
Men å andra sidan, 
häromdagen stod jag 
på scenen på LA Gay 

Pride och jag sade till publiken att för mig är 
•gay' allt som inte är 'straight'. Och finns det nå
got jag inte är så är det 'straight'. Jag skulle in
te kunna bli straight ens om jag fick betalt 
för det, inte ens om de försökte banka in det i 
mig." 

Sophie B Hawkins i Attitude 

vara nyskapande i lanseringen och 
utformningen också: Flaskan är 
glatt orailge, inte "manligt" blå, och 
doften lanseras med snygga, glada 
killar och inte med arga, stenhårda 
muskelkossor. Bilderna till kampan
jen är tagna av Steveo Meisel, som 
plåtade Madonnas Sex-bok. 

TuvaNo
votny är 
en av 

Sveriges bäst 
klädda kvinnor. 
Den stenccola 
0ejen från 
Skilda världar 
är den bäst 
klädda skå
despelaren. 
Och motive

-Mats Strandberg 

ringen i tidningen E/le lyder "Tuva har den 
avundsvärdaformägan att få det billigaste 
fond att se ut som hämtatfrån catwalken'". 
Tuva tycker själv att Amsterdam är den 
bästa shoppingstaden och tycker att killar 
ska framhäva sin manlighet när de klär sig 
- men gärna sin kvinnlighet också för den 
delen. 

De andra två vinnarna i Sveriges bäst 
klädda blev Robyn och Va nja Befrits. 

IJX 

{ wåmen dej jong baotjientao J 

-9 • 

* Jag vill att vi använder försäkringshandske. 
Kinesiska 

www. kondom. nu 
SEMESTERTIPS 

HÖSTENS HETASTE 
FÖRFATTARE ... 
• • . O A KLI GBE G 

• • stgnerar stn nyutkomna 
"Onans bok" på 

torsdagen Rosa Rummet 
den 7 okt 18-20. 

Rosa Rummet, Sveavagen 57. Tel 08-736 02 15. www.rfsl.se/rosarummet 
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RYGGCENTRUM 
Leg sjukgymnast, · 

· : Sven Zakrisson · 

A -_k up unk'tu t 
Manipulation 

Massage . " 
Mottagning utan remiss. 

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

Telefon: 08-'649 81 40 · 

KLARA 
RÅDGIVNING 

Rådgivning och HIV-test. 

Anonymt, gratis, 

ingen tidsbeställning 

SURBRUNNsGATAN 64 
T-bana Odenplan 

Mottagningen är öppen: 

Måndag- Torsdag 13.00-20.00 

08-720 55 58 

MÄN SOM HAR SEX MED MÄN 

VILL o_u HA FULLSTÄNDIG undersökning av andra 

sexuellt överförbara sjukdomar- ring och beställ tid. 

Våra öppetider är tisdag och torsdag 17.00-20.30 . 

Dessa dagar har du möjlighet att träffa kurator. 

Har du frågor om HIV och andra sexuelit 

överförbara sjukdomar är våra telefontider 

Må- To o8.30 - 20.30. 

södersjukhuset. s -flygeln, plan-I. Te lefon: o8-6I6 25 00. www.hiv. nu 
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Ni minns väl de små kompisböcker
na man bar med sig till skolan och som 

man lät sina kompisar fylla i? 
QX har fortfarande sin bok kvar. 
Oktober månads QX-kompis är 

vackra och begåvade Petra Nielsen, 
just nu dubbelt aktuell med musikalen 
Chicago och TV-serien Anna Holt. Från 

flatornas hjärtan bankades hon fram till 
en fjärdeplats på listan över Sveriges 
sexigaste tjejer. Vi gillar Petra. Petra 

gillar oss. Vem gillar du? Skriv och be-
rätta så fixar vi resten. 

Förnamn: f -ET)? J::.., M f4a()t,Lt;WA, 
Efternamn: N l fl-<,~ 
Födelsedag år (;,~ månad ~ dag,__,0'-''1:....;...._ 
Min stjärnbild V .llC\Tu HA. /\l 

siGNALEMENT: 
Hårfärg ~ Ögonfärg,__;'B::;.I2._:'U\Ill..:..:..::.:.;::__ 
Vikt 5'=?- längd l :fO 
Mina syskon,___::9wW-A~~.::;:~::.::.l-...!CAJe<.,A::::.;"=~:__----

Bästa årstid H-o$ce'I'\J 
Jag spelar c~uqo, Rio~ t;l5{?:rSP~ AA huS.tct>J.t.'hi 
Bästa bok jag läst Di 1\AS, _:cms_ AV l+tw.?\)~5; VW,S>I'\0 · 

Bästa film jag sett.__.:V:...:fl::.:· ___::0~----,.------
Det bästajag vet rvtfj' 1 §-ObA V~. (k,; 
Det värsta jag vet ~121 t.1 , 5'11='2G6S , f!fQlFILt ~
Äisklingsrätt __ -.J..:;,t:iJ.....:...:L.... --:-:---:--~~-----
Min idol }}'!i N MJ>I"N.-'.: . (\1\6'1'-\\C.A. .ffi 
Fritidsintressen LA 9.1> f'IIAI"' . 

Jag är med i föreningen.__cA-b'I~N~I:::::.;~~D4~':t./-----
Jag vill bli )t:?t A: ..... "I?,?'D"-N. 

Övrigt l.! ,~o D~r q6rr · Uv V ~>..L Q2 

r-------------------~ 
l Har du sex l 
l l 
l •• gränserna? 

l 
l over l 

l 
Ibland har bögar och flator Så här säger en lesbisk tjej och en 

hetero-sex. Då gäller det att se bisexuell kille: 

upp. 'Men bara tillräckligt for 
Clara, lesbisk: När det cog slut att komma ihåg kondomen. 
med min tjej tänkte jag att bru-

Det finns många som knullar över dar bara var skir. Så en kväll när 

könsgränserna, och långt ifrån alla jag hade varit ute och festat och 

kallar sig bisexulla. Vissa idenå- var full gick jag hem med en bi-

fierar sig till exempel som hetero- sexuell kille. Vi hade oskyddad sex 

sexuella men har gärna homo-sex och jag vet varför. Som lesbisk har 

vid sidan om sin heterorelaåon. jag inte samma ringklocka som 

På samma sätt finns det både bögar, att man allåd måste skydda 

lesbiska och bögar som ibland har sig, hur full eller impulsiv man än 

sex med det motsatta könet. är. Som lesbisk tar man ju aldrig 
några risker, eftersom de inte finns 

Och visst är der härligt att över- - så länge man håller sig åll tjejer. 

skrida gränser, men också viktigt 
Andreas, bisexuell: Det jag har att komma ihåg att skydda sig. För 

bögarna är kondomen självklar. blivit förvånad över är an så 

De har fln mest säkrare sex-info många tjejer inte bryr sig om att 

och dessutom ändrat sitt beteende skydda sig. Heterotjejerna är 

mer än någon annan grupp sedan 
rädda för att fl barn och rar p-

h iv kom på 80-raler. Fiarorna dä- piller mor der. De bisexuella tjej e-

remor har inte behövt tänka lika rna skyddar sig bättre, men ändå 

mycket på säkrare sex när der gäl- inte lika självklart som bögar . • 
ler hiv. Risken för att der smittar 
mellan tjejer är så oerhört liren. 

I denna blandning av sexualirerer, 
Vill du veta mer om homo/bisexualitet. 

kön och säkrare sex-beteenden är säkrare sex eller hiv? 
der försrås vikågare än någonsin 

RFSL Rådgivningen Stockholm ....... OS-736 02 lO 
att använda kondom. Så om du RFSL Rådgivningen Göteborg ..... 031-775 40 15 

gillar att överskrida gränser- kom RFSL Rådgivningen Skåne ............. 040-611 99 50 

ihåg att även hiv gör det. S!ikr.lre sex pi intemet: hrrp://www.rfsl.sc/safe6 

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

L
ördagar i London har blivit lite 
porrigare: första engelska lap 
dancing-klubben för bögar har 

öppnat och drar fulla, testosteronstinna 
hus på lördagarna. För en inte-så-bill ig 
penning kan man äta middag i hyfsat 
lyxig miljö och kolla in de 20 kexen 
som valdes ut bland över 300 sökande 
(en av männen bakom klubben är Tim 
Milson, Jeff Strykers brittiske agent) . 

Trist nog sabbar engelsk lagstift
ning hela poängen med lap dancing; de 
nästannakna snubbarna får inte spinna 
runt på gästernas ... eh, knän. Minst tre 
fots avstånd mellan dansare och gäst 
måste det vara. A andra sidan, med 20 
inoljade muskelmassor och en hel 
skock sexgalna gäster inträngda i sam
ma lokal, hur kan det gå fel? Tim Mil
son hälsar QX att bland gästerna märks 
förvånansvärt många skandinaver. 
Snuskpellar ... 

-Mats Strandberg 
In the Lap of the Gods, The Astral 

Club, Brewer Street, London W l 

tm KVINNOR KAN! 

N 
u öppnar Lovesrare- en "kär
leksbutik" för kvinnor. Temat 
påminner om numera nerlagda 

Secrets: Kläder, underkläder, smycken, 
kroppsvårdsprodukter, erotiska produk
ter, böcker, rökelse och ljus. Bra initia
tiv, tycker vi. Lovestore ägs och drivs 
av kvinnor, som hälsar QX att även kil
lar är välkomna till butiken, även om 
man inte har något produktsortiment för 
män. Hmmm, när det gäller dig och 
dina vänner är ju det mesta relativt; 
enligt den stora undersökningen som 
gjordes under Stockholm Europride är 
fler bögar än flator stolta dildoinneha
vare. Säg någon gång dina fördomar in
te blivit bekräftade. 

-Mats Strandberg 
Lovesrore: A: Bondegaran 6 

T6417166 
E: lovestore@hotmail.com 

L i te mer Londontips. J slutet av 
september öppnade gigantiska 
klubben Horn e på Leicester Squ

are i West End. Sju våningar, fem barer, 
tre klubbar. Allt under samma tak. Till 
och med de mest blase londonborna 
slogs om att få vara med vid förhands
visningen veckan innan öppningen. 
Gay blir det, fast "bara" på söndagar. 
Londons klubbliv är på G igen! [JX 



~ KÄRLEK Pl160 TECKEN 
Att SMS:a någon, alltså skicka 

textmeddelande till mobiltele
fon, är världens bästa sätt att 

sända en kärlekshälsning. Ett diskret pi
pande i mottagarens telefon och så är 
du världens bästa pojkvän/flickvän ... 
Billigare än rosor, personligare än mail, 
enklare än ett samtal... vi på QX redak
tion är helt beroende av denna sena 90-
talets version av små gulliga/hårdporri
ga lappar på köksbordet. FaJ...1:iskt så be
roende att vi helt uttömt våra ordförråd. 

Hur skickar man ett kärleksmedde
lande på max 160 tecken som mottaga
ren garanterat aldrig kommer att glöm
ma? Vi bad några av våra favoriter 
bland landets journalister och skriben
ter att hjälpa oss lite med inspiratio
nen ... 

Liza Marklund, journalist och för
fattare: 

Kärleksförklaringar ska man ge 
alltid! Man ska förklara sin kärlek så 
hämningslöst som möjl igt, så ofta som 
möjligt, och gärna via SMS. 

Lämpligt meddelande vid första 
försöket: 

HEJ! OU KRHH ER IH TE 
MIG, MEH HU HAR JAG 
ST~TT UTANFÖR OIH 

PORT OCH URHTAT P~ 
ATT STÖTA IHOP MED 
DIG AU EH SLUMP I 

TR E UECKOR. JAG 
GIL LAR DIG! KAH OU 

I HTE KOMMA UT? 

_. Jonna Bergb, Expressen : 
Följande SMS-meddelande ska 

skickas när man vill övertyga helgens 
span, som hittills varit endast halvt in
tresserad, att gå på date med dig. 

DEH RR 24 CM OCH 
URLOIGT GROU . RIHG. 

Per Sinding Larsen, SVT: 
För de mer brutalt intresserade 

SM(S)-vännerna väljer jag härmed att 
citera en god gammal tänkare, en kär 
idol, den australiensiske vansinnesrock
aren Jim "Foetus" Thirlwell: 

SAY WHAT YOU MEAH 
AHO SAY IT MEAH. 

Linda Isacsson, TV 3 Direkt: 
Kärleken har inga tider. Ett ärligt 

kärleksfullt meddelande ska skickas 
precis när tanken slår en. 

TRU E LOU E CAH HOT 
BE FOUHO WH ERE IT 

OO ES HOT TRU LY EXI ST, 
HOR CAH IT BE 

HIOO EH WH ERE IT 
.TRULY OO ES. OU 

UET UAO JAG KRHH ER 
FÖR DIG _ 

Fredrik Helmertz, förlagsredak
tör Hachette Sverige: 

Om man är nyförälskad i en ~ej 
går man exempelvis igång på nåt så 
gulligt som: 

JAG HAR GÖMT TUS EH 
KYSSAR P~ MI H KROPP. 

KOM OCH LETA EF TER 
O E M. 

Fredrik Virtanen, Aftonbladet 
Puls: 

Efter f'örsta dejten/träffen/sexet när 
ni har bestämt att ses igen. De två 
SMS:en bör skickas med kort mellan
rum, helst strax innan svaret med 
adressen kommit. Absolut inte i samma 
meddelande i alla fall. 

SMSI: 

JAG SKUL LE BEHÖUA EH 
URGB ESKRIUH I HG. 

Svar: 

SÖO ERMAHHAGATAH 60, 
4 TR PK 48 5 4. 

SMS2: 

·TILL DITT HJRRTA. 

U n ni Drougge, författare och 
journalist: 

Kärleksmeddelande till min älska
de (skrives företrädesvis inför hem
komst inom räckhåll) : 

JAG TRHK ER S~~~ 
SKAMLIGT OM DIG, 

RAR IHG. DRA FÖR 
BEHÖUER JAG EH UTMRTT 
STRAFFSATS, HRRMARE 
BESTRMT OIHA 20 CM 

IHKLUSIUE MOMS. 
UAR H~RO MOT MIG! 

OIH TILLGIUHA. 

-Mats Strandberg 

Du kan också skicka 
textmeddelanden till 

mobiltelefoner via nätet. 
Gratis - det kan inte vara fel. 

www.mtnsms.com 

GRAniS 
SYLVESTER! 

Du har väl inte missat 
den gulliga reldamfilmen 
för bögsiten Sylvester? 
Trots en minimal budget 

vann reklamfilmen ut· 
märkelsen Månadens 
kampanj i reklambran-

schens tidning Resume. 
Pelle Sjöneli är mannen 

bakom kampanjen. 

~-~X gr~tul!rar! 

H 
är kommer äntligen en nyår
spresent till finfjollan som har 
allt! Kanske inte snyggast, kan

ske inte nödvändigast, men ändå tacky 
på ett ganska trevligt sätt är Pommery 
Champagne Foun·eau 1999, den 
Christian Dior-designade "presentför
packningen" för Porornerys champa
gne. Pommery är för övrigt utsedd till 
officiell Millenniechampagne, vilket in
nebär att den kommer att serveras vid 
det officiella millennietirandet i Stock
holm. 

Pommerys "presentforpackning " 

finns i Stockholm hos Maruschka de 
Margot, Biblioteksgatan 5, och hos 

London WB på Odengatan 26. 

b~ U it:\'1 LOVAR SEX! 

A Ila sätt är bra utom de dåliga när 
det gäller att hitta någon att leka 
den gamla in-ut-in-ut-leken 

med. Nu kommer Pherox, en spray som 
innehåller feromoner, ett doftämne som 
enligt tillverkaren utsöndras naturligt 
på huden hos människor och djur för att 
locka sexuella partners. Tanken är att 
man sprayar på sig de här feromonerna 
som då ska ge ut signaler som under
medvetet plockas upp av flickor och 
pojkar och gör dem vi lda av åtrå. 

Sprayen är luktfri och går alltså bra 
att blanda med din van liga parfym. Jag 
citerar: 'Kärlek kan inte köpas for 
pengar sägs det, men prova Pherox och 

sälla dig r il/ skaran som vet bäTTre!", 
''Du kommer att bli föremå/er for deras 
lustar och verkar oemotståndligfor 
dem utan att de vet vaJfor" och "Phe
rox skapar omedelbar sexuell ath·ak
lion, ger dig kontrollen över det sexuel

la signalspelet och väcker åtrån - vems 
du vill och när du vill". 

Så himla praktiskt. Sprayen finns i 
två versioner: för killar och för tjejer. 
Jag oroar mej bara lite över det här med 
"utsöndras naturligt på huden hos 
människor och djur for att locka sexu
ella partners " - kommer jag att ha flo
der av herrelösa hundar vid mina fötter 
när jag försöker kryssa fram genom ga
torna? 

Pherox kan beställas via nätet 
www.pherox. com 

-Mats Strandberg 

"De hatar oss, 
men härmar oss" 

En morgon närjag vakna', var hela världen gay. 
Så har det känts så många morgnar for så många bögar att vi 

snart slutat reagera. Vi tittar ut genom fönstret och konstaterar att 
jaha, nu får vi hitta på något nytt igen. De har härmat oss den här 
gången också. 

Har straighta ingen fantasi? 
Är det inte ringar i öronen så är det andra piercade kroppsdelar, 

är det inte snäva !ycratröjor så är det combat boots, är det inte 
cykelbyx9r så är det vita designkalsonger. Listan är oändlig. 

Och dra inte den där om att alla klädskapare är homosexuella, 
att det styrs uppifrån. Vi talar gatumode, inga fladdriga Versace
bussaronger eller kärringklänningar från Dior: 

I bötjan av 90-talet blottades straighta skinkor i revor på slitna 
jeans - knappast något diktat från franska modehus. Trasjeansen 
var direkt kopierade från gayvärlden, ursprungligen · 
varudeklarerande blåställ fOr homosexuella prostituerade. Men 
svenska forortstjejer och homohatande invandrarkillar hakade glatt 
på - fast lite fegare. 

Förr var eftersläpningen några år, i dag plagieras det så snabbt 
att fjolloma knappt hinner kamma en ny frisyr förrän de går ut på 
stan och inser att det är dags att byta igen. 

Och på aiJt bredare front Numera krävs en knivskarp gaydar fOr 
att bögen inte ska gå vilse. I den yngre generationen ser varenda 
svensk vaktmästare och byggnadsarbetare ut som en fäfångt fiffad 
servitör i West Hollywood. För att inte tala om såpaskådisar, 
programledare och andra mediamänniskor - "heterobögar" hela 
bunten. . 

Dånsmusiken hade fortfarande låtit som Lotta Engberg om det 
inte hade varit for oss,. showkulturen bestått av Anders Linder 
och en hatt. Vad är tantsnusket Cbippendales eller flickfiåset 
Backstreet Boys annat än go-go-standard på vilket bögdisko som 
helst? Homoestetik för heteropublik - fast lite töntigare. 

Vilka bisarra ideer vi än kläcker för att skilja oss från mängden. 
kan man ge sig tusan på att de sugs de upp av den straighta 
strömmen och spolas ut på gatorna i varenda byhåla - fast lite 
utspätt 

Ändå var vi rätt säkra på att få behålla vissa områden för oss 
själva. Vi trodde vi visste var gränserna gick. Att heterokillar gärna 
plankade våra yttre attribut, men aldrig skulle befatta sig med 
gayvärldens innersta väsen, det där otäcka vi egentligen gör. 

In i 1900-talets sista, skälvande timmar fanns därför en sista 
ointagen gayfastning med en sista tabubelagd aktivitet som 
ilirlöjligats, bespottats och hånats av heterosexuella i millennier. 
Den har ansetts onormal, äcklig och strida mot naturen. 

Fram tills nu. I dag har de härniat den också. I slutet av 90-talet 
gick det knappt att få tag på straighta porrfilmer utan analsex, ofta 
praktiserad i ormgropar där den stackars tjejen knappt syntes i 
homoerotiska högar av kravlande män. Även i verkliga livet ville 
så många heterokillar 'flytta ned ett pinnhål' att Malena Ivarsson 
kände sig nödgad att slå larm. 

Nu vet jag inte vad vi ska hitta på. 
Snälla straighta parasiter och imitatörer - snart orkar vi inte 

längre! Vi är smickrade, men tror ni trender och traditioner växer 
på trän? Hitta på något eget! 

Ni har fatt After Dark, ni har fått Jonas Gardell, ni har tagit 
ordet queer, ni har snott våra kläder, ni har lystet slitit av oss våra 
kalsonger - ska ni nu bölja härma oss även när vi är nakna? Vad 
har ni bidragit med det senaste kvartsseklet, vad har ni gett oss? 
Bingolotto och Lennie Norman? 

Ni har era egna hål. Gräv på er egen gata. Skaffa er ett eget liv! 

Ur Calle Norlins nya bok 
"Bög - så fUllkar det" 

som kon11ner ut på 
Bokförlaget DN 12 oktober. 

Läs mer om dell 
i nästa nummer av QX 

Calle Norten har belagts 
med talförbud im1a11 
boke11 sliipps 
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BARRIKADEN 

Barbro lämnar riksdagen. 

Efter elva år lämnar Barbro Wester

holm riksdagen. Den 30 september 
avfiras hon av föreningen Homosexuel
la Liberaler. Westerholms första möte 
med gaykampen var då hon som Social
styrelsens generalidrektör fick möta ar
ga ockupanter. En grupp gayaktivster 
ockuperade Socialstyrelsens entre och 
krävde att den dåvarande sjukdomsklas
sificeringen av homosexualitet skulle 

avskaffas. 
Barbro Westerholm har allt sedan 

dess blivit en förkämpe för homosexuel
las rättigheter. En roll hon fått utstå 
spott och spä för från moralkonservativa 

kretsar. Men när partnerskapslagen rös
tades igenom i riksdagen var hyllades 
hon med jubel av gayvärlden. Hon har 

fått såväl RFSL-pri ~ som utsätts till en 
av de coolaste straighta k:vinnorna ay 
QX.Tillsammans med bland andra vän
sterpartiets Tassa Stafilidis bildade hon 
för ett år sedan ett tvärpolitiskt nätverk i 
riksdagen kallat Riksdagens Homo

grupp. En av hennes sista riksdagsin
lägg i homofrågan, blev en fråga om att 
öka polisens homokompetens. 

Nu blir hon ordförande i Sveriges 

pensionärsförbund. 
-Jon Voss 

Protest mot Maranata 

V 
id årets Bokmässa i Göteborg 
fanns den fundamentalistiska 
gruppen Marana ta på plats 

med bland annat antihomosexuella bro
schyrer. Maranala gjorde sig under 80-
talet kända för sin minst sagt militant 
antihomosexuella attityd. Under homo
sexuella frigörelseveckan delade de ut 
broschyrer och varnade för "Den homo
sexella maffian". Den religiösa gruppen 
försvann ur blickfånget på nittiotalet. 

Vid förra årets bokmässa uppstod 
bråk kring en av deras böcker, där barn
aga uppmuntrades. Detta retade flera 
besökare på mässan som kallade för
svaret av barnaga för "uppvigl ing". 

Maranatas närvaro vid årets Bok-

mässa retade upp en grupp aktivister 
som natten t i Il lördagen tog ca 400 av 
gruppen broschyrer. kassetter och böck
er och sprejade montern med slagordet 
"Kommando Kärlek". 

En av de böcker som togs var den 
nyligen avlidne ledaren Arne Imsens 
"Låt dig inte skrämmas av homosex-
maffian". 

- Där vänder han sig mot den ho
mosexuella rörelsen. lmsen beskriver 
just ett sådant här händelseförlopp, om 
hur den homosexuella rörelsen går till 
väga genom att skrämma till tystnad, 
kommenterade Mikael Eliasson från 
Maranala händelsen för media. 

- Jon Voss 

Sverige runt 
Stock.holm. RFSL fick den 17 sep
tember sin 32:a lokalavdelning. 
Denna gång är det RFSL Södertäye 
som anslutits till förbundet. Det är 
första g-.1ngen det finns två RFSL
avdelningar i Stockholms län. 

-Vi behöver en förening i när
miljön, säger RFSL Södertäljes ord
förande Bosse Fredriksson. Många 
åker ju till Stockholm fOr detstora 
nöjesutbudet for oss homosexuella 
som finns där. Men man behöver den 
sociala kontakten här i stan också. 

Riksdagen. Riksdagens homogrupp 
inleder den politiska hösten med att 
lägga en samlande motion i homo
frågor. Motionen tar upp krav på 
ökat sk.)'dd mot våld och övergrepp, 
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lika rättigheter och skyldigheter vid 
familjebildning, ökade kunskaper 
och aktiva insatser för att motverka 
tOrdomar, förbättrad hälso- och 
sjukvård och aktiva internationella 
insatser mot förföljelse och kränk
ning av mänskliga rättigheter. Bak
om motionen finns personer från alla 
partier utom kd och m. 

Piteå. Ena v de mest aktiva RFSL
avdelningama i landet är utan tvekan 
Piteå. Efter att ha stått värd för Ba
rents Rainbow Festival. med 48 del
tagare från länderna i området f"M 

man den J 4 oktober besök av biskop 
Rune Backlund f(ir att diskutera 
Svenska kyrkans inställning till 
homosexuella. 

Krav på Danmark 

D en 25 november 1965 avled den 
danske läkaren Carl Peter V rer

oet i Buenos Aires. Dit hade han kom
mit redan 1947 via Sverige på flykt un
dan rättvisan. 

Carl Vrernet var medlem av SS och 
bedrev i koncentrationslägren Buchen
wald och Neuengam me medicinska 
experiment på homosexuella. Bland ex
perimenten ingick bland annat kastre
ring och hormonbehandling. 

T rots att han var känd krigsförbry
tare som lämnats över till danska myn
digheter av britterna under hösten 1945, 
lyckades han efter identifikation och in
ternering i Danmark ta sig över till 
Sverige. Han kom i kontakt med en 
organisation som hjälpte nazister att fly 

och försvann till Argentina. 
Det var inte förrän gayaktiv isten 

Peter Tatehell i den brittiska organsia-

tioneo OutRage! började undersöka 
vart V rernet tagit vägen som kunskapen 

om den danske läkarens illdåd återigen 
kom till ytan. 

l flera brev till danska myndigheter 
sökte Peter Tatehell svar på frågan om 
Vrernet fortfarande var i livet och vilka 
som bar ansvaret för att han efter kriget 
lyckades fly undan dansk rättvisa. Det 
första brevet skrev Tatehell den 16 mars 
1998 till Danmarks statsminister. Först 
den 6 juli i år fick han svar. Innan dess 
hade, något förvånande, det främlings
fientliga Dansk Folkepartis Peter 
Skaarup tagit upp frågan i folketinget. 
Justitieministern kunde dock inte ge 
mer svar än att man inget visste om 

Carl Vrernet. 
l juli krävde Peter Tatehell åter att 

det han kallar en "54-årig mörklägg
ning" äntligen skall klaras upp och att 
de som hjälpt Vrernet ställs till ansvar. 

-Jon Voss 

Länsrätten gillar gayfester 

N är Propaganda sökte tillstånd för att den 2 oktober 
arrangera en fest i slutet sällskap på Docklands sa

de Nacka kommuns tillståndsmyndigheter nej till att be
vilja alkoholtillstånd fram till 05.00. De tyckte att det 
räckte med party fram till 02.00. 

Men Propaganda överklagade beslutet till Länsrätten 
i Stockholm och den 16 september kom domslutet. 

"Det är väl känt för polisen och andra myndigheter 
att gay-klubbar och liknande arrangemang så gott som 
aldrigföranleder några ordningsproblem ",skriver de. 
Och Länsrätten tror inte heller att gästerna denna gång 
skall skapa problem. Så homofesten får hålla på till 05, 
med alkoholservering. 

Outad monark 

M araekos nye kung Muhammed 
V1 är gay, hävdade nederländska 

nyhetsprogrammet NOS-Journaal i sina 
nyhetssändningar nyligen. 

Den 36-årige kungen har studerat i 
Bryssel och skall då ha varit en regel
bunden gäst på gayklubbar såväl där 
som i Nederländerna. Hans homosexua
litet uppges också vara allmänt känd i 
marockanska intellektuella kretsar. 

"Men man pratar inte gärna högt 
om det", säger den 82-årige Tony Fia
vet som bor i Marrakesch. 

"Polisen och armen är emot den 
nya kungen och ser hellre att hans yng
re och heterosexuelle broder Moulay 
Rashid träjer in i hans ställe"" fortsätter 
F lave!. NOS-Journaal har pratat med 
såvällandets polischefsom överbefli.l
havare, som påstår att de är övertygade 
om att landets nye kung är gay och att 
de är rädda fOr framtiden under en ho
mosexuell monark. 

-Jon Voss 

Nyhetsinslaget ledde att ursinniga 
marockanska invandrare i Nederländer
na demonstrerade utanför tv-huset i 
Hilversum cirka 15 km från Amster
dam. 

Homosexualitet är förbjudet i Ma
rocko och straffas med tre års fangelse 
och böter på högst l 200 dirhan (cirka 
l 000 kronor) 

Mohammed VI, vars hela namn är 
Sidi Moulay Mohammed, efterträdde 
kung Hassan, som avled för ett tag se-
dan. www.qx.se 

Världen 
Runt 

TYskland. Hela 97 procent av de 757 
lesbiskakvinnor som deltog i en stu
die om våld mot lesbiska har blivit 
verbalt angripna med uttryck av typen 
"Du h·ar väl haft dåliga erfarenheter av 
män". 43 procent av dem hade utsatts 

. for sexuella övergrepp och 24 procent 
' fil r närmanden av obekanta. 

Dagligen tar de till skyddsmeka
nismer för att undvika konflikter: 74 
procent är försiktiga med att öppet 
visa ömhet. 

studlen har gjorts vid universite-
. tet i Bielefeld på uppdrag av regering
en i den tyska delstaten Nordrhein
Westfalen. 

-Dessa empiriska data ger en 
pålitlig grund för att vidta konkreta 
åtgärder, säger Nordrhein-Westfahlens 
familjeminister Birgit Fischer. 

Queer;www.qx.se 

USA. En av de män som mördade den 
homosexuella amerikanen Matthew 
Shepard i oktober forra året, riskerar 
nu dödsstraff. Mordet var bestialiskt 
men trots detta startade i september en 
gaykampanj för att protestera mot en 
eventuell dödsdom. GruppemaMon
doQueer och Sinlax Error uppmanar 
homosexuella att delta i protesten mot 
dödsstraff genom att besöka deras 
hemsida: members.tripod.com/
MondoQueer/Shepard.html 

Storbritannien. Den forre konservati
. ve parlam.entledamoten och fore detta 
filrsvarsministern Michael Portillo 
outade sig själv i mitten av september. 
J en intervju i The Times berättade han 
an han haft sexuellakontakter med 
män i sina ungdomsår. Det anses all
mänt att han berättar detta just nu, filr 
att rensa luften och förbättra möjlig
heterna att bli ledare för det konserva
tiva partiet. Michael Portilla har för
dömts av gayaktivister for att han ros
tat mot reformer fil r homosexuella i 
parlamentet. Idag lever Portilla med 
en kvinna. 

Norge: Den norske kronprinsen. 26-
. årige Haakon uttalade sig nyligen i 
norsk TV mot diskriminering. I i'lter
vjuo uppmanar han tittarna att respek

. tera homosexuella och for att visa att 
han menar allvar med sitt stöd besökte 
han en gaybar i Oslo, uppger nättid
ningen Homop/aneten. 

T)'sklaud. Den tyska gayrörelsen bör

jar bli alltmer irriterad på att ett fOr
slag om registrerat partnerskap ännu 
inte lagts fram . Trots att den nuvaran
de koalitionsregeringen med social
demokrater och gröna lovat lägga 
fram lagf(irslag om partnerskap och 
diskrimineringsskydd bar inget bänt 
ännu. Från det gröna partiet har man 
nu lovat gayrörelsen att ett fOrslag 
skallläggas fram under hösten/vin

tern. 

Nederländerna. Nederländerna är på 
väg att bli fOrsta land i världen med ett 
borgerligt äktenskap för personer av 
samma kön. Redan i år vill flera neder
ländska partier att ett Jagf(irslag skall 
presenteras filr andra kammaren, så att 
fOrsta kammaren kan ta sig an det år 
2000. 

- Det blir en fantastisk början på 
det nya århundradet. Det här blir en 
milstolpe och vi kan lämna kampen 
bakom oss. Jag vet att andra länder 
väntar på att ta efter vär for världen 
unika lag, säger parlamentsledamoten 
Boris Dittrich, som representerar par
tietDemot.:raten '66. 

Gay Krant;www.qx.se 
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Säg din mening. Tyck till. Klaga. Beröm. Skriv till oss 
på adress: QX, Box 17 218, l 04 62 Stockholm. 

gen. Tyvärr blir det inget mer med Le
na, men några år senare dyker Pia upp. 
Samma procedur med ··trial and error·· 

utspejas men denna gång blir det lite 
mera fysiskt, ytterligare ett steg mot 
mognad. 

årings ··va fan skit i det, lägg dig inte i 
mitt liv··, det känns helt enkelt väldigt 
omoget. 

ter och se in i Er själva, det tog lång tid 
fiir mig att acceptera dessa tankegångar 
men de har gjort mig lite mer ödmjuk 
och öppen för mognad. Jag hoppas det i 
framtiden skall finnas samma sociala 
bollplank för Göran Gay som det finns 
fiir Hasse Hetero. 

Eller mail a: box l 7218@qx.se. 

TACK FÖR BRA NUMMER! 
Skulle bara vilja tacka för ett bra num
mer (september) och ett snyggt omslag. 
Jean Pierre hade verkligen lyckats göra 
om Gry och Ulrika - nästan för bra hade 
han lyckats för de första gångernajag 
såg QX fattade jag inte att det inte var 
killar .. . Mycket bra intervju var det, 
man blev nästan lite pirrigt småkär i 
Gry som bara sade bra saker. Det är 
coolt när snygga tjejer svär mycket. 

Lin n 

HAR NI ALICE ADRESS? 
Jag hoppas att så många som möjligt 
såg Alice Bahs program om homosexu
ella och barn (som sändes på TV 4 den 
l~ september). Jag blev alldeles lyck
lig. 

Alice förtjänar verkligen, mer än 
någonsin nu, Q X-utmärkelsen till en av 
Sveriges coolaste straighta kvinnor. Nu 
undrar jag om ni har någon adress till 
Alice, där det finns en chans att brevet 
når henne? 

Håkan Swanberg 

JAJAMENSAN! 
Vi älskar också Alice och håller 

med om att programmet var mycket bra 
och mycket viktigt. Du kan skriva till 
Alice på följande adress: 

Alice Bah, Wegelius Television, 
Erik Dahlbergsgatan J 9, Jl5 32 
Stockholm. 

GAYKILLAR ÄR KÄNSLG
MÄSSIGT EFTERBLIVNA! 

l tonåren börjar det bli uppenbart 
att det finns andra människor omkring 
oss, människor som gradvis blir till ob
jekt fur vår åtrå. Låt oss först se på Has
se Hetero: 

I 13 års åldern börjar han se på Le
na i samma klass, han tycker hon är 
mycket spännande och utvecklar en 
massa drömmar och fantasier om hen
ne. Han snackar med sina killkompisar, 
vad tror de, har han chans på henne? 
Det blir en massa snackande innan han 
törs prata med henne på första skoldan
sen. Nervöst, svettigt men det går! 

Första dansen, WOW, tillbaka till 
killkompisarna för mera snackande. Nu 
kanske pappa kommer in i bilden, mär
ker att sonen har något på hjärtat, det 
blir ett fader-son samtal. Erfarenheter 
delas och sonen har blivit lite mer mo-

Hasse Hetero skolas genom miss
tag, sviken kärlek, svartsjuka, vänners 
stöd, han går på grund flera gånger men 
det hör till uppväxande!. 

Nu över till Göran Gay: 
Han går i samma klass som Hasse 

Hetero, intresset vaknar på samma sätt, 
dock med den stora skillnaden att det 
inte är lena som är målet för hans åtrå 
utan Tomas. Göran Gay har samma tan
kar, fantasier, drömmar som Hasse men 
han är totalt ensam i detta. Vem kan han 
gå till för att snacka? Inte killarna i 
klassen, inte pappa utan han får stänga 
in allt i sitt hjärta. Han kan inte skolas 
på samrna sätt, inte få göra samma 
misstag, inte få bli lämnad på skoldan
sen, inte bli sårad och helad. Ingen 
chans till mognad. 

Göran Gay har blivit 17-18 år, dar
rig går han på sitt första gaydisco. Han 
har absolut noll koll, han har åratal av 
längtan och kåthet uppdämt inom sig, 
han blir snabbt uppraggad av någon ( 
oftast ) äldre ki Ile som ser hans oskuld 
som något mycket aptitligt. Debuten 
sker, inte fumligt fuissigt med en jämn
årig, utan ganska avancerat sex med 
den erfarne .Han har inte lärt sig att sät
ta gränser för vad han vill utan under
ordnar sig den erfarnes önskningar ( 
denne erfarne som inte heller skolats i 
sin uppväxt). 

Göran Gay tvingas att bli ··vuxen·· 
allt för snabbt, en kunnig person sexu
ellt men definitivt inte på det känslo
mässiga planet. När jag går ut i gaymil
jöer ser jag alltför ofta en sorts "bitchig
hef" som påminner mycket om en 14 

Denna ··efterblivenhet"" anser jag 
avspeglar sig i svårigheten att ha långa 
förhållanden, att vara trogen i dessa 
samt svårigheten med safe sex. Det 
finns flera fall där en ungdorn smittas 
vid sitt första sexuella förhållande, just 
därför att han inte lärt sig sätta gränser 
utan släpps rätt ner i det okända. 

Jag hör hur det upprört protesteras 
bland Er läsare, men känn efter, tänk ef-

Klassisk Massage 
stressigt pli Jobbet? 
Könner du dig trött. 

Unna dig en hel- eller 
halvkroppsmassage 

Ring Bosse 
pli telefon 08/734 96 26 

Mina telefontider ör: 
Måndag-fredag 11 - 20 
Lördag- söndag 12- 18 

Matz Ridderström 
Stockholm 

Alternativ 
kroppsbehandling 

Har du ryggbesvär, spända axlar eller 
andra muskulära problem. 

Prova Energimassage - Reikihealing. 

För tidsbeställning, 
ring 08/792 l 7 50 · 

Välkommen! 
Astrid Oscarsson 

Du som är DOV homo-eller bisexuell 
Vi behöver din hjälp! 

• Är det OK att få vara döv homo- eller bisexuell i döwärlden? 
• Finns det skillnader mellan döva och hörande homosexuella? 

• Vet dina vänner om din homo-bisexualitet? 

Vi vill veta hur vi döva homo- och bisexuella har det i Sverige och se 
vad vi i föreningen ska arbeta med för att förändra till det bättre. 

Ställ upp på intrevju! lntrevjun görs på teckenspråk. 
OBS! Full tysnadsplikt, inga namn kommer att tas upp i rapporten. 

(projektet stöds av Allmänna Arvsfonden) 

Anmäl dig till : Föreningen Regnbågen, "Projektet", c/o RFSL, Box 350, 
101 26 Stockholm. Eller sänd e-mail: regnbagen@rfsl.se 

Tack för din hjälp! Projektledare: Asa Gustavsson 

the male dance calendar 2000 

NYHET: 
Titta på 300 bilder från 
EuroPride 98 och Pride 99. 
Du kan dessutom beställa dem 
som papperskopior. 

Fullt med nya varor. 
Du hittar utbudet denna månad v1a 

http:/ /www.qx.se 

royalswedishballet.com 

-----------------------~--0 Ja! Jag vill beställa _ antal exemplar av The Male 
Dance Calendar 2000 med de manliga dansarna från 
Kungliga Baletten. Jag betalar 139,- /styck". 
För varje sålt exemplar går tio kronor oavkortat till 
Läkare Utan Gränser. i:1::.==-
Du för en vöggolmonocko med tolv uniko donsbilder. Almonaekon ör i 
fyrfärgstryck, ov högsto kvolite i formotet 42x32 cm. För mer information 
besök oss på : 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: E-post: 

Namnteckning 
• ;,::,:pr.-dilionsavg!f; a 30.- +porto 1i11kommcr. • ~ 

-.: 710 ... -.: 710 r ,..,JonatQ,J-
..... wiL--~ 1.,.... W' 1 .&..l W' • -... .. " .. _ .. ,_ -~ 

W1NW.pens1onat.nu 

FRANKERAS 

~J'~\?,~ 

Balettalmanackan2000 

Svarspost 
121 552 500 
11 O 16 Stockholm 
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"Roligare att utöva än att se på. 
Jag blev faktiskt utsedd till sko
lans idrottskille när jag gick i 
sexan. Jag hade rekord i höjd-
hopp på 1.35, och då saxade 
jag ... " 

Jean-Pierre Barda om sport. 
QX oktober 1995 

"Min mor ville väldigt gärna ha 
en son så jag blev så att säga 
uppfostrad både som pojke och 
som flicka, jag fick lära mig lira 
fotboll.. . sådär riktigt kvinnlig 
kanjag inte säga attjag någon
sin har varit." 

Evabritt Strandberg, 
QX augusti 1999 

"Jag har alltid haft stil! Jag var 
klädd i cashmerenär jag blev 
skjuten i Kabul." 

Tyler Briile, chefredaktör för 
Wallpaper, om sina år som 

krigskorrespondent. 
QX september 1998 

"Jag brukar bajsa i handen och 
det kanske är galet? När man 
ligger på bryggan är det prak
tiskt att bajsa i handen och kasta 
in det 'i skogen. Om jag bajsar i 
skogen följer mina hundar efter och äter upp 
det och sen slickar de en i ansiktet. Det är inte 
så mysigt. Dessutom är det lite kul att bajsa i 
handen eller kissa i en flaska. Det är otroligt 
barnsligt, men roligt." 

Caroline af Ugglas delar med 
sig av sina sommarminnen. 

QX december 1997 

"Vad händer på den där homoveckan egentli
gen? Blir det en demonstration eller vad gör 
man? 
Christer Björkman spekulerar inför ett kom

mande uppträdande på Homoveckan. 
QXjuni 1996 
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I och med detta nummer fyller 
QX.fyra år. Under dessa år har 

vi intervjuat hundratals personer. 
Tjejer, killar, gay, straighta, unga, 

gamla, svenska och utländska. Alla har de lättat sina 
hjärtan för våra bandspelare. Kommer du ihåg vad som 

sagts? Och vem var det egentligen som sade vad? 
Här är ett axplock av de bästa citaten genom åren. 

"Jag har fått hur många straighta killar som 
helst i säng." 
Robin Johansson, svensk mästare i simhopp. 

QX augusti 1999 

"Sluta vara lata och låt er inte ledas av någon 
fjantig rockstjärna som står med nävarna i vä
dret och tror att de vet bättre än alla andra. 
Hitta dina egna sanningar och välj själv!" 

Skin från Skunk Anansie om vad 
bandet vill förmedla till sin publik. 

QXmars1996 

"Jag försökte skoja till det och föres.log attjag 
skulle vara helnaken med könshår långt upp 

på magen och ner på benen. De 
tyckte inte att det lät så kul." 

Anna Mannheimer 01ii 
utvik-erbjudandetfrån ett av 

herrmagasinen, QX maj 1999 

"När jag berättade för min son 
attjag skulle vara med i QX sa
de han 'men mamma vet du att 
det är en gaytidning?'. 'Ja det 
vet jag', svarade jag, 'men hur 
vet du det?"' 

Tuulikki Koivunen, domprost 
som gillade att hoppa studs

matta i Elisabeth Oh/sons 
fotostudio. 

QXfebruari 1999 

"Om vi inte börjar samarbeta 
här i världen kommer snart en 
storm och tar oss ... Stormen tar 
oss hem. Vart vi än är så är vi på 
väg hem." 

Tomas di Leva guidar 
oss i universium. 

QXmaj1997 

"Jag var inte kåt en enda gång. 
Det är sant. Det är som Pål sa: 
'fan, jag har inte ens morgon
stånd' . Man ser det inte i TV, 
men vi traskade omkring nakna 

utan att någon brydde sig. Sex fanns inte i 
huvudet." 

Sophie Uppvik om livet på Tenga. 
QX november 1998 

"Ännu är jag inte omvänd, men man ska aldrig 
säga aldrig. Isåfall måste det nog till lite mer 
glamourösa lesbianer." 

M ag dalena Graaf tänker till. 
QX augusti 1998 

"Jag pippade som en symaskin." 
Calle Norten raggade tjejer 

i Portugal som ung ... 
QX april 1998 

t 



"Jag har en mundiarre av Guds nåde och är 
ganska agressiv. Så jag hade gjort mig bra på 
barrikaderna. Ibland tänker jag: 'Fan vilken 
bra kommunistjag hade blivit om jag fötts i 
en radikal familj ! "' 

Louise Boije af Gennäs 
är nyfiken röd. 

QX oktober 1996 

"Jag är tobakens värsta fiende i Sverige 
nästan. Vill inte ha den i munnen. Kan 
knappt ens tänka mig att ha den där Monica 
Lewinsky hade den." 

Amelia Adamo svarar på QX förfrågan om 
att fotografera henne rökandes en cigarr. 

Q X, februari 1999 

"Ibland känns det som om vårt liv är något 
jävla skillingtryck. Problemet är att vi är all
deles för tråkiga för skandaler." 

Mark Levengood om skilsmässorylaena 
kring honom och Jonas. 

QXmaj1998 

"Jag tänder ju på mig själv ibland så varför 
skulle jag inte ha förmågan att tända på andra 
kvinnor?" 

ReginaLundom att älska sig 
själv och sin nästa. 

QXjanuari 1997 

"Jag har en annan slags allmänbildning än vad 
mina vänner har. Jag kan inte en massa årtal 
och namn på kungar och så, menjag vet vad 
man äter på bröllop i Italien. Du vet, såna 
grejer." 

Robyn om allmänbildning, 
QXjuni 1999 

"Jag tror att branschmänniskor inom musik 
och teater ännu inte har fattat att det idag är 
mer provocerande att hyckla än att tala 
klarspråk." 

Rikard Woljf om oron bland skivbolagets 
strateger inför låten "Det vackraste mötet". 

QX november 199 5 

"Jag kan erkänna att det hade att göra med 
pengar. När jag erbjöds mer tänkte jag på den 
stereo jag ville köpajust då." 

Johan Paulik om hur han 
hamnade i porrbranschen. 

QX oktober 1998 

"Jag pratar med både mamma och pappa varje 
dag. Jag har precis flyttat, så jag pratar mest 
gardiner med mamma, haha. Du vet hur mam-

"Till EuroPride 98 arbetar jag med tolv bilder 
på ett tema kring homosexualitet och religion. 

.Jag vill inte berätta så mycket, men jag tror 
att det kommer att skapa debatt." 

Elisabeth Oh/son har mer rätt än hon anar. .. 

mor är, de tror inte att man kan ha ett värdigt 
liv om inte gardinerna är uppsatta." 

Paolo Roberto är en mjukis, 
QX augusti 1999 

"V år trummis Bengt har en massa killar efter 
sig. Det märks att killarna gillar honom. Där
för blev jag lite paff att ni valde mig." 
En smickrad Peter Svensson i Cardigans om 

ut'!'ärkelsen "Arets sexigaste kille". 
QX januari 1999 

"Jag .drog bara upp 
min tröja och visade 

mina bröst. De tittade 
på varandra och 

bad mig åka hem." 
Dana International om 

hur hon fick frisedel. 
QXmaj1998 

"Hahaha, då skulle jag nog bli bög ... så att 
jag kan leva mer feminint." 

Victoria Silvstedt svarar ärligt på QX 
fråga vad hon skulle välja, om valet stod 

mellan att bli bög eller bli flata. 
QX september 1999. 

"Om deras bild av Gud är sann, så är jag stolt 
över att kallas Antikrist." 

Diamanda Galtis om den kristna högerns 
protester mot hennes scenframträdanden. 

QX april1999 

"Svenska män är vackrast i världen." 
Jean Paul Gaultier är på besök och lycklig. 

QX december 1995 

"Det märkligaste var nog ändå förra veckans 
löpsedel där det stod: 'Eva och Efva: Nu ska 
vi ha barn' och 'J onas Gardell våldtagen'. När 

QXmars 1997 

man satte ihop dem biev det fulikomiigt ab
surt. Vad har E(f)vorna gjort med mig undrar 
man ... " 

Jonas Gardell om att vara på löpsedlarna. .. 
QX Oktober 1998 

"Jag har kontakt med kontoret varje dag, jag 
ringer, rnailar eller faxar och f'ar rapporter om 
vilka som ringt. Jag skulle bli tokig om jag in
te visste att allt är OK." 

Micael BindeJeld om att ha semester. 
QX oktober 1998 

"Jag har generellt en heterosexuell livsstil, 
även om jag redan som 15-åring fick spö för 
att jag var en fjolla, och fortfarande blir ankla
gad för att vara lika neurotisk och bitchig som 
eri tonårstjej. 

Per Hagman är söt. 
QX oktober 1997 

"Jag vill inte att hela Sverige ska veta vem 
jag går till sängs med. Menjag kommer 
säkert att bli kär i en tjej snart. Det skulle 
inte förvåna mig." 

Titiyo 
QXnovember 1997 

"Jag tycker inte attjag passar in i den vanliga 
heterosexuella tjejmallen." 

Alexandra Dahlström 
QX augusti 1999 

"Jag är inte bisexuell, jag har inte tillräckligt 
med erfarenhet. Heterobög, det är jag." 

Pål Hollender reder ut begreppen. 
QXmaj1999 

"Micki? Nej, han är inte min typ." 
Bengt Bauler från Rederiet om 
killar han gillar och inte gillar. 

QX september 1999. 

''När vi bodde ihop kollade vi alltid på Ellen 
och så fickjag henne att våga säga 'Jag är 
flata'! Sådana saker var ju jättejobbiga för 
henne i början." 

"Anledningen till att jag inte skämtar om poli
tik är att jag inte kan någonting om politik. 
Jag är ju KDS:are." 

CajsaLisa Ejemyr om sin lesbiska bästis, 
QX apri/1999 

"Jag skulle kissa stående, jag skulle kissa i 
snö och rita små gulliga djur. Man får hoppas 
att det är vinter den dagen det slår till..." 

mrika Eriksson berättar vad hon skulle 
göra om hon blev kille för en dag. Lasse Lindroth 

QX januari 1996 QX september 1999 
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''Ja. Absolut.'' 

Madonna tvekar inte om 
homosexuella ska få adoptera barn. 

QX december 1998. 

"Det tar till och med emot att säga 'hej' på 
scen." 

Sophie Zelmani gillar inte att snacka 
mellan låtarna på konserter. 

QX, april1998 

"Det är tjejer som har kommit fram till mig 
och sagt 'Gud vad skönt att det finns fler som 
tänker och känner somjag -sparka på den 
jäveln, hon rör ju fortfarande på sig' ... " 

Nanne Grönwall om responsen på 
låten Avundsjuk. 

QXmaj1998 

"En gång kom det fram en kille och sa 
'jag tycker att du är snygg, men det 
skiter väl du i' och så gick han. 
Det tyckte jag var kul gjort." 

Henrik Jonsson är coolast. 
QX september 1998 

"Det är ju en fantastisk man. Jag gick också 
och sydde upp en klänning hos honom rent 
privat. Till min fru alltså. Ochjag är inte oge
nerös men l 7 000 spänn. 17 000 var sådär så 
jag sa att den var mycket fin, men kanske inte 
riktigt så ... " 

Ernst-Hugo Järegård om Lars Wallin, 
som sydde hans klänning till 

pjäsen Cheek to cheek. 
QX december 1997. 

"Det känns liksom rätt definitivt. Här ska det 
vara en gayklubb tills atombomben faller." · 

Fredrik Arnegård, äger baren Side T rack, 
om regnbågsgolvet i baren. 

QX, mars 1999 

"Vem kan egentligen motstå om någon som 
man verkligen känner for bara står där och 
ler? Varfor är många killar så tveksamma? 
Man hör hela tiden att 'nej, jag ska vara en 
snäl~ pojke'." 

Lars Thorsell, programpresentatör på SVT, 
om Stockholms gayliv. 

QXjuni1999 

"Igår kom det fram en kille och sa 'min mam
ma tycker att du är fantastisk!'. Då inser man 
att man inte är 20 längre och kanske borde äg
na sig helt åt trädgårdsarbetet... och det enda 
man vill svara tillbaka är 'jaha, ochjag tycker 
du är fantastisk!'." 

Jimmy Somerville om att bli äldre. 
QX augusti 1999 

"Vänta, jag måste rådfråga de andra ... (paus) ... 
det är en svår fråga ... (skrattar) ... okej, Hugo sä
ger att han har en crush på mej så vi blir till-
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sammans. Och Hugo och Marcel blir ihop." 
Svante Tegner, berättar vilka som skulle vara 

tillsammans om alla i bandet var bögar. 
QX augusti 1999 

"En viktig uppgift i mitt arbete är att nå ut till 
ungdomar och prata om AIDS och hur viktigt 
det är att skydda sig." 

Ricky Martin tar sitt ansvar. 
QX april1998 

"Jag kom underfund med att jag var tvestjärt 
så det var inget märkvärdigt med att vi inledde 
ett f6rhållande . Så småningom blev jag kär 
men plågade livet ur henne med min bisexua
litet. Eftersomjag hela tiden hade ett öga öp
pet for killar hade jag ett psykologiskt övertag 

och hon blev grymt svartsjuk." 
Unni Drougge om sina vilda ungdomsår. 

QXjuni1997 

"När Elton John besökte oss på After Dark 
drackjag bara vatten och cola hela kvällen. 
Senare i veckan ville han bjuda ut oss på en 
helkväll och då var det bara champagne som 
gällde. Jag ville helst tacka nej, men for att va
ra artig drackjag ändå. Då fickjag en dräpan
de kommentar av Elton: 'När du är på din 
egen klubb dricker du bara cola, men när jag 
står för notan går det minsann bra med cham
pagne ... "'. 

Christer Lindarw om att vara nykterist. 
QXjanuari 1996 

"Jag blev så stolt. Det var första gångenjag var med på en homovecka. Jag trodde 
att det kanske skulle vara ett trettiotal som var samlade där ... Vid den här tiden var 
jagjävligt deppig. Jag hade inte varit ute och pratat med folk på länge, inte gett 
några intervjuer utan varit knäpptyst i månader. När jag kom fram började folk ro
pa 'Mona, Mona, Mona!'. Det värmde mig så oerhört. Vid sidan av scenen stod en 
gammal farbror som jag kände igen som servitör från regerings-middagar och 
som jag inte visste var homosexuell. Han hade tårar i ögonen och gav mig en gryt
lapp som han hade virkat och som det stod Mona på. Allt var så gulligt. När jag 
tog emot priset grät jag. Du vet, sådär som tjejer gör: det bara rinner." 

Mona Sahlin om att ta emot RFSL:s pris GuldJambdan 
för sina insatser för homosexuella. QX oktober 1996 

t 



t 

Det är de gröna ögonen som får mig att falla pladask 
för Tarkan när jag träffar honom i stockhol m. 

Man kan inte annat än bli lite härligt tonårsförälskad. 

K lysehan är sann. Man blir ofta besvi
ken när man träffar popstjärnor. De är 
inte alls lika snygga som man före

stäl lt sig när man sett skivomslagen och all a 
musikvideos. Flygresor och konstiga sovva
nor har satt sina spår. Och de är oftast rätt 
trötta och inte alls speciellt pratglada. Varje 
skratt och leende brukar kännas ansträngt. 

Med Tarkan (Tevetoglu som han heter i 
efternamn) är det tvärtom. Trots att han suttit 
på planet från New York hela natten är han 
hur trevlig som helst. Minst tio gånger snyg
gare i verk ligheten. Och han måste ha tappat 
minst tio kilo sedan bilderna till skivomslaget 
togs. 

Det senaste tiden har varit hektisk för 
Tarkan. Mycket tack vare låten "Simari k". Ni 
vet, "Pusslåten" som den kallas i mannamun. 
Låten har legat på topplistorna i de flesta eu
ropeiska länder. Och de långa resorna mellan 
promotionarbetet i Europa och lägenheten i 
New York har blivit många. 

När flyttade du till New York? 
-För fyra år sedan. Jag vi lle bort från 

Turkiet. Jag kunde inte bo där längre. Var jag 
än gick var jag tvungen att ha livvak-t med 
mig. Jag fick aldrig vara ifred. 

Hur trivs du då? 
-Bra, men ibland kanjag känna att det 

blir för mycket. Jag längtar ut på landet. Jag 
älskar naturen och mår dåligt om jag inte far 
vara i närheten av havet. Men New York är 
magiskt. Man kan vara sig själv. Jag tror det 
kommer bli väldigt svårt att flytta därifrån, det 
är beroendeframkallande på något sätt. 

Saknar du Turkiet ibland? 
-Jag saknar min familj och mina vänner, 

menjag skulle aldrig kunna flytta tillbaka. Jag 
klarar inte av att bo där. Det känns som att bo 
bakom en stor mur. 

Men jag har hört att du inte får åka 
tillbaka till Turkiet? 

-Ja, det stämmer. Jag blev inka llad att 
göra miltärtjänsten för ett tag sedan, men jag 
ansökte om att ta slippa eftersomjag var mitt uppe i min internatio
nella karriär. Jag var ju den första turkiske popartisten som slog ut
omlands så jag tyckte attjag gjorde väldigt mycket för mitt land ändå. 
Menjag fick avslag. Jag infann mig inte i Turkiet under militärtjän
sten och nu kan jag inte åka tillbaka .. 

-Jag vet inte när jag far åka tillbaka. Det ser ut som om jag kan
ske far göra någon specialtjänst inom militären som bara tar en och en 
halv månad. Men det är inte klart ännu. 

Som du förstår så har jag ingen aning om vad dina låtar 
handlar om eftersom du sjunger på turkiska. Berätta! 

-Oj, ja i stora drag kan man väl säga att de handlar om ... 
... kärlek, kanske? 
-(skratt) Kärlek! Precis. Är du förvånad? 
Inte direkt! Och jag gissar att jag inte är den första som frå

gar vad "Pusslåten" handlar om? 
-Nej, det har jag fatt svara på ett antal gånger förut... I Simarik 

sjunger jag om en tjej som jag är förälskad i och som gör mig svart
sjuk genom att flörta och dansa med andra män. 

Men det stämmer ju inte med videon .•. ? Där blir du ju jagad 
av en massa tjejer i trånga gränder. Och du ser rädd ut och 
springer och gömmer dig för dem. 

"Varför skulle inte en man 
kunna bli kär i en annan 
man? Kärleken har inga 
gränser. Jag tror att jag 

kan bli kär i en man." 

-(skratt) Ja, det har ingenting med texten att göra. Det är bara en 
kul video och ett sätt att beskriva hur jag kände det hemma i Turkiet. 

Jag läste i en tidning att du sagt att "du är en man för kvin
norna och en kvinna för männen" . Vad menar du med det? 

-Har jag sagt det? Det minns jag inte, men jag tror att jag kanske 
kan ha sagt något liknande. Nämligen att jag känner mig både som en 
kvinna och en man, jag är i kontakt med mina känslor. Ibland kan jag 
känna mig väldigt stark och rnaeho som en man, men jag har också 
mina kvinnliga sidor som gör attjag kan vara mjukare och mer skör. 
Jag har många feminina sidor. Ochjag är stolt över dem! 

Vad vet du om gaylivet i Turkiet? 

-Det är fantast iskt! Det är en väldigt 
stark sammanhållning i gaysamhället Vi 
har massor av kl ubbar med underbara 
dragqueens och dragshows. Många popu
lära artister i Turkiet är gay. Och jag vet 
attjag har många killfans. En gång fick 
jag frågan av en turkiskjournalist hur jag 
tyckte att det var att ha så många killfans. 
Jag tyckte det var en konstig fråga, vad 
skulle jag ha emot att en massa killar 
tycker om mig? Jag tycker det är under
bart. 

Är det inte svårt att leva som gay i 
Turkiet? 

-Du går kanske inte och håller din poj 
kvän i handen på gatan i Istanbul. Det är 
nog inte så smart. Men de flesta som jag 
känner och umgås med bryr sig inte. 

-Herregud, varför skulle inte en man 
kunna bli kär i en annan man? Kärleken 
har inga gränser. Jag tror attjag kan bli 
kär i en man. 

Tror du? 
-Ja, jag tror inte kärleken har några 

gränser. Men jag bör kanske tillägga att 
jag går ut med en tjej nu. 

(Bandspelaren börjar krångla och 
stannar milt i intervjun. Jagji11nlar lite 
med den och får igång den igen efter lite 

slumpmässigt pillande). 
-Det kanske är ett tecken på att jag in

te borde prata så mycket om det här, det 
ju ett riskabelt ämne. 

Ja, jag har andra frågor så vi kan 
lämna gaydelen om du vill? 

- ... Äh! Det här är ju en gaytidning, jag 
vill att dina läsare ska veta det här. För
resten, tror du att Ricky Martin är gay? 

Oj, vad ska jag svara på det? Det är 
väl som med dig - jag hoppas det! 

- (skratt) ... Tack så mycket! Det var bra 
svarat! 

Har du träffat honom? 
-Nej, inte än. Men jag hoppas det. De: 

skulle vara kul. Vi har spelat på samma festival en gång, men vi träf
fades aldrig. 

Är det sant att du ska spela in ditt album på engelska? 
-Ja, vi hål ler på med det nu. Det ska släppas i USA. Mitt skivbo

lag i USA är heltända på albumet- när jag kom dit och presenterade 
mig och de hörde mina låtar sade de "Ah, du kommer att bli vår nya 

George Michael ". Det var ju verkligen kul. Det känns skönt att de 
tror på mig. 

-Själv är jag inte riktigt säker på att mina låtar funkar på engel
ska. Det kanske blir fruktansvärt. Eller så blir det fantastiskt. Vi far 
se . 

Till sist. Du är rik, du är snygg och du har en fantastisk kar
riär. Håller du med om att livet har varit snällt mot dig? 

- Nja ... på papperet kanske det verkar fantastiskt. Men vi har alla . 
våra problem och vi har alla gått igenom fruktansvärt jobbiga perio
der. Det har jag också gjort. Det slipper man inte undan bara för att 
man är popstjärna. 

Av Anders Öhrman 
Foto Pressens Bild 
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MUSIK 

Sophie B. Hawkins 
"Timbre" 
(Warner) 

IJXIJX IJX IJX 
Som jag har väntat och väntat och väntat på att 
Fröken Hawkins ska bli klar med album num
mer tre. Och visst skulle det vara klyschigt att 
skriva "den som väntar på nåt gott, väntar al
drig for länge ", menjag kan tala om fOr dig 
detta var väl värt att vänta på. Sophie har gjort 
ett sånt där album som innehåller så mycket. Så 
mycket att höra, så många intryck, så många 
stilar. Experimentellt men ändå inte överprocu
cerat Och, framfor allt, med texter som känns 
lika viktiga som musiken. Det känns både sex
igt, vuxet och lite spännande. Ungefar som att 
träffa sin bästa kompis som varit borta i flera år 
och har så mycket att berätta och har blivit äl
dre, mognare och snyggare, men ändå är sam
ma underbara kompis. Och man minns varfor 
man tycker så mycket om varandra. Jag tycker 
om Sophie! -Anders Öhrman 

Meshell Ndegeocello 
"Bitter" 

(Warner) 

IJX 
Meshells nya album är ungefar lika kul och lätt
smält som hennes efternamn är lätt att stava till. 
Normlat brukar Meshell vara bra på att rocka loss 
(ni minns väl hur bra hon var i duetten tillsam
mans med John MeDencamp i Van Morrisans 
Wild Night) men det här albumet är faktiskt ur
trist. Det finns inte en enda låt som griper tag. 
Snarare rinner de av, om man ens orkar lyssna 
fardigt. Texterna är visserligen personliga och 
den som vill sitta hemma en seg höstkväll och 
deppa lite kan nog hitta en depp-partner i Mes
hell. Annars skulle själva musiken passa som 
komp-i en film där nån funderar på begå själv
mord. Näe, lägg dina pengar på nåt av Meshells 
två tidigare album istället. -Anders Öhrman 

Another Leve/ 
"Nexus ... " 

(BMG) 

1JX IJX IJX 1JX 
Minns du Freak me med pojkbandet Another Le
ve!? Glöm den! Nu har pojkarna blivit män. Och 
istället for att ta efter Backstreet Boys-stilen har 
de gått åt det amerikanska soul- och G-funk-hål
let. Och det har de lyckats bra med. Bäst hörs det 
i låten Summertime som de gör tillsammans med 
TQ. Grabbarna har dessutom skrivit det mesta 
av materialet själva på plattan - och det funkar 
fak.'tiskt . Låtarna känns väldigt USA-anpassande 
och det märks att Another Leve l har tillbringat 
mycket tid i staterna. Och visst är det skönt med 
ett pojkband som låter som något annat än Max 
Martin? Däremot har Stonebridge haft ett fing
er med. Ska du köpa det nya albumet ska du se 
till att köpa The limited version - där få du bl.a 
Frankie Knuddes-mixen på From my heart och 
två nya låtar som obegripligt nog inte är med på 
originalskivan. -Anders Öhrman 

Groove Armada 
Vertigo 
(Zomba) 

IJX IJX IJX IJX IJX 
Jag toklyssnar på Vertigo på hög volym, jag dan
sar en liten dans till !fE verybody Looked the sa
me som jag fortfarande inte tröttnat på fast den 
låg på QX Speldosa redan i augusti, nya versio
nen av At the River och Serve Chilied är som lä
kande balsam i en sönderfrätt hårbotten, jag gil
lar också rösten som sjunger "house music in my 
bones" i In my bones och l see you Baby ger mej 
hallisar om Rickard Engfors, en Lars Wallin
klänning och en fantastisk koreografi och jag 
måste säga att allt detta känns bra, det här är ett 
fantastiskt album, som Fatboy Slim men lite 
softare, lite mer omväxlande, lite mer funkigt 
och souligt och jazzigt, lite mer glittrande och 
upplöst i kanterna. -Mats Strandberg 

cc 2. Pet sbop Boys 3. Sidestep 4. A nother Lev el 
'"New York feat. Ani ta Dn~is (Dj feat TQ en City Boy" Quicksilver remix) "Summertime,' 

Gruppens bBgigaste låt ~ r like it'' Stor hit i England och o hittills. 90-talets Bögig house med tidig- bli r garanterat en hit 

Q 
Vil lage People gör 90-tals-italo-känsla. på Billboard. 

l. Jennifer Lopez 70-rals-retro och Hade varit en succe på Obegripligt att den ... "Waitiog for tonight~ cirkeln är sluten. Yellow Press. inte bar släppts hiir. 
Som Gloria Estcfan och 

III Cathy Denn is i en Todd 
Terry-dröm. Varflir 7. Masters ut Work 8. Melissa Etberidge 9. Savage Garden 

A. älskar vi bögar fcat. Jndia "Angels would fall" "J k new Tioved you" 

en latinodisco? Varfor är "To be in love'' Första smakprovet Nya s'ngeln från 
himlen blå? Hur känns De är tillbaka och från den rockande kommande albumet är 

det att ha sex? svänger skönt. Som att flatans nya album. en smäktande ballad 

>< Vi har hört det här skutta runt i ett rosa Hä.r har hon dragit ner å la klassi>kt 

f6rr, men vi hör det litet moln som doftar på tempot, men det pojkband! 

a gärna igen. jordgubb. hesa är kvar. Så klan att vi gillar! 
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ToriAmos 
"To Venus and back" 

(Warner) 

IJXIJXIJX 
Tori Amos nya skiva låter lite som Massive At
tack (Lust är till exempel samma låt som Tear
drop) och mycket som Chemical Brothers spe
lade långsamt som på en walkman med dåliga 
batterier. Och ibland, som på bästa låten Glory 
of the 80's, låter Tori som Billie Myers fast 
bättre. Mest av allt låter det mesta som om nå
gon creddig men ganska oinspirerad remixat 
Tori Amos på en riktigt flummig dag. Antagli
gen tycker delar av Toris mer inb itna fanskara 
att hon gjort en sellout eller blivit mer operson
lig men jag tycker det är det bästa med plattan, 
att texterna är mindre pretto (till och med kul), 
att det är mindre enerverande pianoklink och 
mindre av det där spydrivande, ylande sångsät
tet Det kan man däremot spisa på medfuljande 
CD 2, som består av liveinspeln ingar från Toris 
1998-turne. -Mats Strandberg 

Christina Agiulera 
"Christina Aguilera" 

(BMG) 

IJXIJX 
En av sensommarens coolaste låtar är Chrsitina 
Aguileras Genie in a bott/e, och när albumet 
damp ner på redaktionen blev vi som barn på 
julafton och satte oss bokstavligt talat framfo r 
cd-spelaren for att lyssna. Tyvärr blev vi be
svikna. Efter den tuffa sexiga singeln foljer bara 
beiga Mariah Carey-ballader och några halv
tralliga låtar som lika gärna skulle kunna ha 
funnits med på Jennifer Browns senaste al
bum.Det är absolut inte dåligt, men det har inte 
den attityd som Genie ... hade. Låtar som sticker 
ut mest från skivan är faktiskt den låt som sven
ske Paul Rein har skrivit Come on over (all! 
want is you) och DianneWarrens sköna Some
body 's someone. -Anders Öhrman 

S. Geri Ha1liwell 6. Alice Dcejay 
"G.A.Y." "Better off alone" 

B-sidan på Mi chico Om man tycker att 
/arino-singeln. Geri Sash! och Robert 

vet hur man bli r Mi les gjort några bra 
odödlig - man fl örtar låtar kan man spisa 

med världens det hi!r utan an 
trognaste skara fans . skämmas . 

10. Sporty Thievz 
fent. Mr Woods 
"No Pigeoos" 

De nerrökta 
Joserkillarnas svar på QXspeldosa 

TLC"s No Scrubs. baseras pd tie mest 
Inte sådär jiitte-PC. spelade tiltarna på 

Mer kul än bra! QX redaktion 

Victoria Silvstedt 
"Girl on the run" 

(EMI) 

IJXIJX 
Egentligen borde jag väl skriva att vi faktiskt 
spelat Victoria Silvstedts album i en hel vecka på 
jobbet, art ingen forsöker hindra den som sätter 
på albumet for fjärde gången i rad, att vi fakti skt 
sitter och nynnar med i Astro Girl, som är den låt 
på albumet som är tvillingsyrra till Hello Hey, 
att vi faktiskt skrattar hjärtligt när vår VD helt 
otippat gör en liten spontan duett med Viekan i 
låten Party Iine, att vi inte riktigt kan forstå v.ar
for Expressen hatar den här plattan så mycket, 
att vi tror art det faktiskt bara är bögar med en 
enorm avsaknad efter Lili & Susie som kommer 
att köpa den här plattan, att Victoria faktiskt inte 
kan sjunga men att det inte gör något for att det 
liksom bara blir lite extra bögigt och kul då, men 
risken med att skriva en sån recension är ju att 
de som läser den inte har någon hurnor och inte 
fattar grejen, liksom! Anders Öhrman 

EverythingButTheGirl 
Tempera mental 

Everytbing but the girl 
"Temperamental" 

(Virgin) 

IJXIJX~IJX 
Med årets fulaste skivomslag är EBTG tillbaka 
med ett nytt knakelibrak-album. Och trots att det 
är svårt att inte höra Miss i ng i varenda uptempo
låt Gag räknar till en, två, tre, fyra stycken) 
känns det så himla fräscht och så himla bra. Tra
cy Thorn fortsätter visserligen att låta både led
sen och disträ och får en att tänka på engelsk for
ortsbetong och svart-vita videos. Men det är et 
urhärligt album. De skönt smattrande ljudmat
torna finns fortfarande kvar och här finns säkert 
fler spår som kan göras om till uptempo-låtar om 
någon remixare får fri a händer. Oväntat ligger de 
bästa låtarna i slutet av a lbumet. Hör bara fantas
tiska balladen No difference och avslutande 
hiten Thefuture ofthe future. -Anders Öhrman 

lisa stansfield "Affectlon" 
Det är i år tio år sedan hon gav 

oss Affectlon, med hits som 
Around the world, This is the 

right time och What dld l do to 
you?. Nu väntar vi en samling
skiva. Tills dess hyllar vi vår 

discohjältinna här! 



+ 

RUTA& DUK 

Tea with Mossulini 
IJXIJX IJX 

För alla som, liksom jag, har en svaghet för fil 
mer som Maurice och Ett n1m med utsikt har den 
här filmen tydlig dragningskraft. Det är Florens 
och mellankrigstid och handlingen utspelar sig 
kring en brittisk konstnärskoloni. Filmen befol
kas mest av lite olika tokiga engelska damer och . 
därtill några ännu tokigare amerikanskor; en vul
gär och rik (såklart), (C her), och en arkeologiin
tresserad flata (Lily Tom lin). Det är skildringen 
av detta charmiga minimatriarkat av engelska la
dies som bär filmen. När Mussolini tar makten 

och det italienska samhället blir alltmer diktato
riskt krymper också friheten och privilegierna 
hos den utländska konstnärskolonin. l egenskap 
avex-diplomatfru dricker en av sällskapets da
mer (Maggie Smith) te med Mussolini för att få 
hans försäkran om deras säkerhet. Det löfte hon 

får visar sig, liksom alla andra sarnhällsregler, 
inte längre gälla när den fascistiska staten blir 
verklighet. 

En midsommarsnatts 
dröm 
IJXIJX 

Nutidsversionen av Shakespeares En midsom
marnatts dröm går ut hårt med massor av kända 
namn i rollerna: MicheUe Pfeiffer, Rupert Eve
rett, Kevin Kline och Calista Flockhart. Histo
rien utspelar sig i Italien och handlar om hur feer 
och andar ställer till det i kärlekslivet för de 
stackars människorna. Men filmen känns mest 
som en skoluppsättning med för stor budget. 

Eyes wide shut 
IJX IJX IJX IJX 

Mediahypen runt filmen har varit enorm. Frågeställningen när man går och ser 
filmen blir då tyvärr lite enkelspårig; "håller den?" ... Cruise och Kidman spe

lar ett gift par som verkar ha allt; han är den framgångsrike läkaren och hon är 
hans duktiga fru. Men efter en socitetsfest bekänner hon för honom att hon varit 

redo att lämna allt för en natt med en okänd officer hon utbytte blickar med un
der semestern. Detta utlöser hans svartsjuka och han ger sig ut för att kontra 
med sexuella upplevelser. Här lämnar filmen nästan helt sin skildring av äkten
skapets gränser och följer istället honom på en ensam väg i något som ska före
ställa New Yorks undre värld av sexuell utlevelse. Jag tycker det är synd för re
dan här har man kunnat konstatera hur mycket större skådespelare (för att inte 

nämna längre och vackrare ... ) Nieole Kidman är än Tom Cruise ( somjag per
sonligen har svårt att se som en erotisk varelse). Men både i bild och musik 
känns det att det är en film av Kubrick. Han suddar skickligt ut gränsen mellan 

verklighet och sexuella fantasier och det som är verkligt kan ses som en dröm 

och tvärtom. Eyeswide shut är väl värd att se. 
-OluJenzen 

HOMO l RUTAN l OKTOBER 

V ardagssåpan Vänner >< Fiender får ce
leber gästskådis i avsnittet som sänds 
den 27 oktober: Sophie Uppvik kom

mer att medverka! Dessutom kommer rollfiguren 
Carl-Fredrik Gyllenhjelm under vecka 40 att 

hamna i säng med nye karaktären Alexander 
Rudenko. De två ska arbeta med ett konstpro
jekt tillsammans. Carl-Fredriks fruga Domeni
que anar ingenting till en början. Däremot ogil

lar hpn Alexander från första stund. Vi tycker 
hipp hipp hurra för ett såpahomo med ett existe
rande sexliv. Ä ven om det var taskmörtigt att sno 
hennes man. 

Vänner >< Fiender, kanal5, mån- fre I9.30 

Ensamma hemma är tillbaka med en ny sä
song och det är i denna omgång som den hittills 
gravt heterosexuella Julia (Neve Campbell) 
börjar på college - och blir betuttad i en tj ej! 
Detta händer dock inte förrän i si ute t av säsong
en men börj a leta tecken redan nu ... 

Ensamma hemma (säsongsstart), S VTI, I4 
oktober, kl I9. 00 

Det känns lite halvtrist att tipsa om fi lmer 
som går på beta l kanalerna men Canal + fortsät

ter att visa bra gayfi lmer- så varför sluta? I okto
ber är det premiär för Ute eller Inte, en småtrev
lig (v issa fi lmer är j ust småtrev liga och inget an
nat) komedi med Kevin Kline, Matt Dillon och 
en helt fantastisk Joan Cusack i ro llerna. Dra
maläraren i småstaden bl ir outad när hans fö re 
detta elev nämner sin "gay lärare" i sitt tacktal på 
Oscarsgalan ... Hysteri fö ljer. Superameri kanskt 
och sååå PC - men den har absolut sina stunder. 

Ute eller Inte. Canal +, 9 oktobe1: k/20.30 

Missa absolut inte Villa Medusa, doku-sä
pan som utspelas på Mykonos där bland andra 
Per QX, Missis Green och Ru Harriet gästar 

l avsnitt 224 av Rederiet uppträder en 
dragshowartist kallad Peachy på Freja. 
Uno blir förtjust i t ron att det är en riktig 
tjej ... 

Rederiet, SVT1., 1.4 oktober, k/20.00 

(se QX augusti 99). Har sett fö rsta avsnittet nu 
som verkar lovande, det är kul att hata den där 
norrländska tackan, hon som skrattar till gjort, 
hon som självmant säjer att hon är "spexig" utan 
att skämmas, hon som säjer "amen jag tror att 
homosexuella blir detfor de har liksom testat allt 
annat, det måste ju va så att de gör det for att de 
vill prova nåt nytt ... vad gör två karlar i sängen 
egentligen?". Visa mej kön där man ställer sej för 
att få chans att misshand la henne. 

Villa Medusa, Kanal5, måndagm; k/20.00 

I norska thrillern Saliga äro de som törstar 
(efter en roman av Anne Holt) hittar polisen 
mordplats efter mordplats, dränkta i offrens 
blod ... men inga kroppar hittas, kusligt nog. Hu

vudperson i filmen är polisen och smygflatan 
Hanne Wilhelmsen, vars förhållande med sam
bon Cecilie ständigt sätts på prov eftersom Han
ne ägnar mer tid åt att jaga massmördare än att 

kramas. 
Saliga äro de som törsta1; 

Canal +, 2I oktober, k/22.00 

Läser pressmeddelandet om filmen Change 
of Heart och det är helt omöjligt att avgöra om 
det är en bra gayfilm eller en all american för
domsfilm ... Den handlar om Elaine MarshaU, 
som hittar sin man Joe i säng med en annan man 
och Elaine och alla barnen är lessna och gråter 
och frossar i soul searching- var hela äktenska
pet en bluff? Och vems fe l är det att det blev som 
det blev? Hela det idylliska familjelivet är i spill
ror osv osv etc. Säg inte att j ag inte varnade er. 

Ch ange of heart, Kanal 5, 3 oktober, kl 
21.30 

Om ni missade K;llinggängets bögversion 

av När Harry mötte Sa11y får ni en ny chans nu 
när Fyra småfilmer går i repri s på SVT. 

Ben och Gunna1; SVT 2. 2 oktober. kl23. / 0 

MTV visar ett he lt gäng gayiga weekend
specialare och temadagar. Hoppas mamma ljög, 
att det inte stämmer, jag vill inte ha fyrkantiga 
ögon. Kolla: 

16+ 17 oktober: All Man Weekend 
23+24 oktober: Madonna Weekend 

6 oktober: Robbie Williams Day 
27 oktober: Maria h Carey Day 

-Mats Strandberg 
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Z Kemtvätten (Nettoyage a see) 

oc( QX rekommenderar en väldigt 

2 fransk film, ett passionerat triangel
drama: Det strävsamma paret Jean- ~ 

Marie och hans fru Nieole tillbring-
ar sin mesta tid i sin kemtvätt, i en 

ständig kamp mot smuts och fläckar. Eu 
kväll går de på nattklubben Le Ranch och 
får (för första gången?) se en dragshow.' 
Mötet med showens stjärna Loic förändrar 
allt. Båda attraheras av honom. Den vack
re Loic bedrar folk så fort han får tillfulle 
och för Nieole och Jean-Marie blir det 

början på något helt nytt. 

en -!l -.... 
en 
z 
III 
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Rob Lowe 

Född' 17 mars 1965 i Charlottesville, USA 
som Robert Helper Lowe. 

Föräldrar: Pappa Ileter Chuck och 
mamma beter Barbara. 

Syskon: Chad, även nan slcl.despelare. 
Genombrott: The Outsiders ( 1983) 

Störstn succcer: Hotel New Hampsbire, 
Oxford blues, St. Elmos Fire, 
Youngblood, Härom natten. 

Bi-roller: Wayne·s worJ~ Contact, 

Austin Powers-fiJmeroa 
Civilstånd: Gift med Sheryl Berkolf, make up 

artist som ban träffade under inspelningen a.v 
l3ad lnftuence. Har två söner -

Edward (6 år), John (4 år). 
Kända ex: Prinsessan Stepbanie, Melissa Gilbert, 

NastaSsja K.inski, Chynna Phillips. 
Arkiv: Flan gick i sarnom klass i högstadiet 

som Charlie Sbeen och Sean Peon. 
Rob Lo~Ve är döv på högra örat. 

Xena - krigarprinsessan 

... bar blivit megastor lesbkult i USA 
och löpelden börjar spr ida sig till 

Sverige. SkAdespclerskan Lucy 
Lawless (som m ste ha det porrigaste 

namnet utanför porrbranschen) är 
tyvärr str.tigbt men bar spelat lesbisk i 

filmen Peach från 1994. 
Kolla in QX hemsida - vi har lagt in lite 
skönu, Ilatiga Xena-liinkar! (www.qx.se) 

Xe11a - krigarprinsessan (s<isongsstart), 
TV 3, 3 oktober, k/18. 1)0 



Carollne af Ugglas är tillbaka. 
~ Med en ny poppt platta vars tex
.ter lår få en och annan att vakna 
upp ur ignoransens skyddande 
$lummer. QX träffade henne 
och pratade om Kalle Anka
musik, Mrs Boring och 
bisexuella hjärnor. 

ät"-Wn'fö.nta.Rlatta (Ida Blue) ,kom foku
serade media väldigt mycket på dej 
som person. Det pratades nästan inte 

,om din musik. Jag har läst många intervju
:er med dej, men ingenstan!;l hittar jag något 

:::::0ö:::::s9m anknyter till att det faktiskt är musik 
syssiar med. Blir man arg av sånt? 
- Jo, det är såklart lite trlligt. Samtidigt 

är det är ju f"orståligt att folk blir intressera
de av mej som person eftersom min musik 
är en del av mej. Mina texter kan ju 
våra som att läsa en dagbok. 
Det är ett stort fortroende 
jag ger till den som lyss
nar . Det som kan göra 
mej ledsen är om folk 
missförstår detjag 
skriver. 

En mer vuxen, ef
tertänksam och mo
gen artist träder fram 
mellan spåren på nya 
plattan Mrs Boring. Det är 
lättare att hitta favvolåtar och framtoningen 
är mer lättillgänglig jämfört med Ida Blue. 
Men har du blivit tråkig? 

-Nej, uttrycket Mrs Boring är ett bra sätt att be
skriva en viss människotyp. Alla de där med trång
sypta värderingar, som babblar utan att tänka efter. 

: Jag brokar säga det om folk som är på det viset: 
"men guuud vilken Mrs Booooring"! (Caroline him-
lar med ögonen) Visst kan jag också vara sådan 
·ibland, men det är sällsynt. N är jag jobbade med 

.. nya skivan så var jag dessutom lite deppig och då 
känner man sig ju lite tråkig, så det beskriver väl en 
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sinnesstämning 
också. Att man hål

ler på att bli vuxen 
kanske. 

- Just nu är jag hur 
glad som helst men det 

kan ju komma tillbaka. 
Du har spelade på Ho
moveckan i Humlegår
den -97 och nu har du 

skrivit Human love, en 
mycket insiktsfulllåt om en 

lesbisk tjej. Hur kom den till? 
-Det är en av mina bästa vänner som har inspi

rerat mej till att skriva den. Hon är lesbisk och har 
berättat hur det var att komma. ut ochjag tänkte 
mycket på detta. Min kompis mådde dåligt innan 
hon kom ut och jag forstod att det måste vara svårt, 
allt det där. Jag blir så arg. Att det ska vara såjäv
ligt för många. Det gagnar ingen att gå omkring och 
må dåligt. Menjag tror att alla som någon gång 
mått dåligt aven eller annan orsak; alla som varit i 
det där "hålet", har lättare att förstå andras smärta. 

Caroline ser allvarlig ut men snart spricker hon 
upp i ett solskensleende igen och utbrister: 

-Jag skulle älska att få vara gay! Jag skulle va
ra så stolt. Men nu är det ju inte så. Däremot tror 
jag att alla är bisexuella åtminstone på ett intellek
tuellt plan. Jaa, bisexuell i hjärnan, det är jag nog. 

En av låtarna på nya skivan (Fucking Rea
lity) handlar om något så svårt som .incest. 
Tror du att folk blir skrämda av ditt rättfram
ma sätt att göra musik? Går pop och över
grepp ihop? 

-Det är en slags strategi att skriva m~sik med 
en text som denna och när jag skriver texter så ser 
jag hela tiden bilder framfor mej. Jag tänker mej att 
man kan "lura" folk att lyssna på en till synes oskyl-
. dig poplåt och sedan så upptäcker de helt plötsligt 
vad den egentligen handlar om. Och vet då inte rik
tigt hur de ska hantera det hela. Jag vill verkligen få 
människor att tänka efter; få dem att ifrågasätta sig 
själva, vad de håller på med egentligen. Det går inte 
att få någon fiow i sitt liv om man inte kan tänka ef
ter, säger Caroline och låter bestämd. 

-Och det är så himla viktigt att vara ärlig när 
man skriver en text. Utan ärlighet så blir man som 
Whitney Houston som sjunger om att hon skulle 

. kunna ge bort allt hon ägde bara fOr att få den hon 
älskar. Men gör det då! Det känns ju inte äkta alls. 
Och all "Kalle Anka-musik" som produceras idag ... 
den är också gjord så att folk slipper tänka efter. Det 
är så trist när så mycket talang går till spillo. 

Av7Nestlus 

Albumet "Mrs Bodng" (ti2J llllpptt dM 2$ ok.tober. 
Nya .,..,. "Not/fhW lett to My"' . 

.--..11111 l böljan av ok.tober. 
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Capenhagen (city) 
Stay-Gay 

l:ull:l:l NY LESBISK 

D et dyker upp en ny klubb i Mal
mö under Regnbågsfestivalen 
den 22 oktober. RFSL lägger 

för första gången ut tjejkvällen på ut
omstående arrangörer. De som kommer 
att hålla i klubben är två från klubb 
Kinky: Gudrun Hauksdotttir och Fjo
la Magnusdottir, båda från Island, där
av namnet Klubb Vigdis. Klubben är 
döpt efter Islandsflatornas kära presi
dent Vigdis Finnbogadottir. Vad kom
mer då att hända denna kväll? Babeson 
Batteries med flera kommer att stå fOr 
underhållningen. Det kommer att finnas 
helkvällsbiljetter med mat. En duo med 
fiol och dragspel går runt och underhål
ler vid borden under middagen. Det 

kommer även att finnas ett eget Babes 
in the Dark (ett litet dark-room på skoj). 
Anita Kettunen kommer att vara OJ. 
Dessutom utlovas det massor med över
raskningar. Värdinnor för kvällen är 
Babe Bossa, Babe Hekla och Babe Di
esel. 

Meningen är att klubben skall åter
komma vid behov. Dessutom kommer 
det att finnas cafe på Indigo efter festen 
för eventuella besökare från Danmark. 
Detta tills båtarna börjar gå nästa mor-
gon. IJX 

:Finns J-[ote{ Pension 
1/!Jstre Strandvej 63 

DK-9990 Skagen, Danmark 
Lille gay-friend/y hotet 

Huset med atmosfcere, hygge/ige 
vcerefser og speendende mad. 

Tlf. (+45) 98 45 01 55 
www.skaw.dk/finnshotelpension 

IDIDIIiDaviiiDI stmte kamtaam 
ramrat 

i i #!l i~ :J KVINNOR SPELAR MÄN 

D et är kanske inte mycket som 
känns oväntat på skånska scener 
i höst, men ointressant ur homo

vinkel är det icke. På Helsingborgs 
Stadsteater har Bernard-Marie Koltes 
Västra Kajen premiär 2 oktober. I Kol
tes undergångsmättade pjäser finns all
tid direkta eller indirekta gay koppling
ar. Koltes själv dog i svitena efter aids. 
Regissör är Thomas Miiller som ge
nom åren satt upp flera föreställningar 
med homotema. Medan adoptionsrätt 
för homosexuella diskuteras sätter eko
nomikrisande Malmö Musikteleater på
passligt (nåja) upp Donizettis komiska 
opera Regementets Dotter. Här är det 
inget homopar som adopterar den lilla 
flickan (sjungs av malmöfavoriten Dil
ber) utan ett helt regemente stiliga sol
dater. Sen blir alla uniformerade oroliga 
när en gosse från landet är ute efter hen
ne. Från 24 september. 

Miakel Samuelson stannar i Malmö 
och gör conferenciem i musikalen Ca
haret med Berit Carlberg som Sally 
Bowles. Nöjesteatern från l oktober. 
I år är det l 00 år sen de eleganta och 

bitska salongskomediernas mästare 
Noel Coward föddes. Malmö Drama
tiska Teater ger hans Privatliv på Hipp. 
Premiär 24 september. Om Cowards 
eget privatliv kan man läsa på 
http://www.gay.net/manoday/archive/m 
_19980206.html och på 
http://www.noelcoward.net/front.htrnl 
hittar man den officiella l 00-årssidan. 

I Malmö Konsthalls hörsal ger Teater 
Blå Peep av malmöförfattaren Fredrik 
Ekelund om fyra män som på ett eller 
annat vis måste ta ställning till sin sexu
alitet- och till våldtäkt. Alla de manliga 
rollerna spelas av kvinnor. 
Regi: Anette Norberg. Premiär 25 sep
tember. 

Den som slutligen tror att man blir 
bög av dansintresse bör hålla sina barn 
ifrån Dansstationen i Malmö med flera 
scener på båda sidor om sundet i okto
ber. Då är det nämligen dags för barn
och ungdomsdansfestivalen Salto/99. 

-Dodo Parikas 

På Österlen är livskvaliteten 
högre än husprisema. 

Vi pall~de äpplen i PirJtens 
trädgärd som smll. Nu säljer vi hus 

som vi själva skulle vilja bo i. 

davidshallstorg 7 malmö 
www .geckowear.com 

Köpenhamn 
KLUBB 

PAN, Knabrost. 3, Cafe: ons-fre 20-05, 
lör 20-06, sön 20-04. Disco: Onsd-torsd. 
23-05, fred.22-05, lör 22-06, sönd. 23-
04. 
Hardcore, Skindergl Lille Kannikes 
St. Cafe 13.00, natklubb från midnatt 
torsd ., fred och lörd. 
Mourttzen, Gl. Milot 17 ,ons·sön. 20·05, 
Nyöppnad dance-bar. 
SLM, Studiestr.ed.e 14, källaren över 
gården. Klubbkväll alla fredagar med 
dörren öppen 22-02. Fester vissa 
lördagar. Dörr öppen 22-midnatt. 
Medlemsklubb, ECMC dresscode. 
Club Mentra, Bernstortfagade 3, 24-07. 
Dansklubb vid Tivoli. Entre 50 Dkr. 
Öppet fredagar och lördagar. 
Morgonmat frånoQ5.00. 

BAR OCH KROG~ 
Sebastian, Hyskenst. 10, 12-02. 
Cosy Bar, Studiest. 24, vardagar 23-
06, fre-lör 23-08. 
Blue Nota, Studiestr. 31, lör/sön 05.00. 
Slze, Vnronelskaftet 41f, Tora. 20-02, 
Fre och Lör 20-05 
Amlgo Bar, Sch9Jnbergsg. 4, 22-? 
Man's Bar, Teglegårdsst. 3, öppet 15· 
02.Män. 
lhbooshka, Turensensg. 6, sön·ons 16-
01, tors-lör 16-02. Kvinnor. 
Never Mind, N. Voldg. 2, 22-06. 
CentralhJttrnet, Kattesundet 18, öppet . 
11-01. Lör och sön 05-10 & 15-01. 
Herrar. 
Masken, Studiest. 33, 14-02. 
Can CanjWhy Not, Lavendelstf Mikkel 
Bryggers G. Öppet 14-02. 
Soho Kltchen, Sankt Peders Stnede 
34, S3 93 99 04, americao bar & 
restaurant. 

SAUNOR 
Amlgo, Stodiest. 31, 12.00-08.00. 
Body Bio, Kingosg. 7, öppet 12-01. 
Loke, videoklubb, N0rre S!llgade 23, 15-. 
01. 

Hot el 

On Christions Brygge 28 
5 min. wolk from gay scene. 

Double DKK330,extro 
persons DKK 11 O. 

Up to 4 persons per room 
Also shered dormitory for 

bock pockers DKK 115 

www.copenhogen-goy
life.dk/ etcorstens 

Emoil : 
corstens@vip.cybercity.dk 

Föreningen Noaks Ark Malmöhus är en frivilligorganisation 
som skapats för att begränsa h iv-epidemin och 

dess konsekvenser. Detta sker genom att: 

•Bedriva en verksamhet där medmänsklig kärlek och 
omtanke kommer till uttryck i praktiskt handlande. 

• Sprida kunskap om h iv och aids 
• Ge stöd och arbeta för människor smittade av h iv. 

sjuka i aids och deras närstående 
• Bekämpa okunnighet och fördomar som kommer 

till uttryck genom hiv och aids 
• Försvara mänskliga rättigheter och värden där dessa 

är hotade som ett resultat av h iv-epidemin 

Stöd Noaks Arks verksamhet postgiro 495 88 54 - 4 

Noaks Ark: Malmöhus 
Södergatan 13,211 34 Malmö 

Tel O.W-6115215. fax 040-6112958 

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

r f s l 
rå d g • • 1vn1ngen 

skåne 
Drottninggatan 36 211 41 Malmö 040-6119950 
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QX visar. vägen i Malmös Regnbågsfestival 
FREDAG 15/10 
18.00 Invigning av Malmoe Queer Art 
Festival och vernissage. PeterAssar 

. Monsen, utbildad vid International 
center of photography i New York, vi
sar bilder av dragqueens och transsexu
ella kvinnor, Charlotte Eliasson, utbil~ 
dad vid bl. a Konstfack, visar bilder på 
tema butch/femme. 
19.00 Betterthan Chocolate - film. 
21.00 A Kiss in the snow + 
Bishonen/Beauty - film. 
23.00 Premiärfest. 
Plats: Panora, S:t Gertrudsgatan 4 
22.00-{12.00 Förfest på Indigo. Dj Pra
chaPlats: Monbijougatan 15. 
22.00-03.00 Club Kinky goes kinks & 
queens. Plats: Hipp, Kalendeg. 12. 

LÖRDAG 16/10 
12.00-19.30 Transkonferens. 
16.30 Gendernauts.+ Hermafrodites 
speaks-film. 
19.00 4 x K vinde novellefilm 
21.00 Rightous babes- film. 
Plats: Panora, S:t Gertrudsgatan 4 
22.00-04.00 Invigningsfest på Indigo. 
23.00 invigs festivalen av Anna Wen
nerholm. Ca 24.00 kommer Domenicer 
att inta scenen. 
Plats: Indigo, Monbijougatan 15. 
22.00-01.00 Klubbkväll hos SLM - ett 
möte män emellan. Klädsel : läder, gum
mi, uniform. Plats: Barlastgatan 3, 
Limhamns industriområde. 

SÖNDAG 17/10 
12.00-17.00 Transkonferens. 
12.00-15.00 Vernissage Regnbågsut
ställningen. Plats: KulturKnuten, 
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Spångatan 38. Utställningen kommer 
att ha öppet måndag-fredag samt sön
dag kl. 12- 18. Regnbågscafeet med fi 
kaförsäljning brukar bli veckans sam
lingspunkt. 
14.00 Fotograf Charlotte Eliasson visar 
diabilder med tema butch/femme. 
15.00 The Brandon Teena story- film. 
17.00 After Stonewall -film. 
19.00 Gay Courage- film 
21.00 Get Real - film. 
Plats: Panora, S:t Gertrudsgatan 4 
19.30 "We are family"-direktsänding 
och liveshow på Indigo. 
21.30 SKUM - showgruppen det bub
blar om... Därefter fest och dans. 
Plats: Indigo, Monbijougatan 15. 

MÅNDAG 18/10 
12.00-18.00 Regnbågsutställning och 
Regnbågscafe. 
Plats: KulturKnuten, Spångatan 38. 
17.00 Författarafton med Ninni Holmq
vist. Fri entre. Plats: Kultur Knuten. 
19.00 Lesbisk historiekväll_ på Panora. 
Plats: Panora, S:t Gertrudsg. 4 

TISDAG 19/10 
12.00-18.00 Regnbågsutställning och 
Regnbågscafe. 
Plats KulturKnuten. 
17.00 "Vem du älskar det är intet- att 
du älskar är allt" En eftermiddagsträff 
med Hans Ytterberg. HomO. 
Plats: Kulturknuten, Spångatan 38. 
17.00-18.00 Diabildsvisning. Elisabeth 
Sundin berättar omkringAssar Mon
sens bilder. 
Plats Panora, S:t Gertrudsg. 4. 
18.00-22.00 Cafe SLM - öppet hus. 

Plats: Barlastgatan 3, Limhamns in
dustriområde. 
19.00-23.00 En kväll i mystikens teck
en. Indigo förvandlas med hjälp av 
"Dom Andra" till en magisk kärleksfull 
restaurang. På scenen: "Skin to skin" 
(leadsinger Lena Måndotter) 
Plats: Indigo, Monbijougatan 15. 

ONSDAG 20/10 
12.00-18.00 Regnbågsutställning och 
Regnbågscafe. 
18.00 Seminarium om bisexualitet på 
Plats: Kultur Knuten, Spångatan 38. 
20.00-01.00 Regnbågspub på Indigo. 
21.30 Noaks Ark serverar orientalisk 
biffmed nudlar (veg. alt. finns) Pris: 30 
kr. Ring och boka middagen på tel. 611 
52 15 senast tisdag 18/1 O. 
22.00 Stämningsfull musikkväll med 
evergreens och jazzstandards. Den ki
nesiske tolken och sångaren Hans 
Marmen och pianisten Andrzej 
F er ber. 
Plats: Indigo, Monbijougatan 15. 

TORSDAG 21/10 
12.00-18.00 Regnbågsutställning och 
Regnbågscafe. 
Plats KulturKnuten, Spångatan 38. 
19.30-21.00 "Lust och sexualitet som 
arbetsmetod". Föreläsare Hans Knuta
gård och RFSL Rådgivningen Skåne. 
Plats: RFSL Rådgivningen Skåne, 
Drottninggatan 36. 
22.00- QX Party Factory Gaytid
ningen QX arrangerar succefesten 
från Stockholm Pride. Mer info via 
www.qx.se och llyers!!! 
20.00-02.00 Premiär för Södra Sveriges 
första fetisch/sm-klubb för tjejer som 

gillar tjejer. Plats: SLM Målmös loka
ler på Barlastg. 3 i Limhamns indus
triområde. Alla kvinnor välkomna! 

FREDAG 22/10 
12.00-18.00 Regnbågsutställning och 
Regnbågscafe~ 
Plats Kultur Knuten; Spångatan 38 
17.30-19.30 Homovänliga politikerna 
Tasso Stafilidis & Ywonne Ruwaida le
der en politisk diskussion på Kultur
knuten, Spångatan 38. 
22.00-{13.00 Boy Zone Party. Go-go 
dansare och lättklädda pojkar kommer 
att visa upp sig på Indigos scen. Endast 
killar. 
Plats: Indigo, Monbijougatan 15. 
22.00-03.00 Club Vigdis på Hipp, Ka
lendegatan 12. Konferencier Babe 
Bossa (Gudrun) DJ: Babe Diesel (Ani
ta). Dörrvakt & köunderhållare: Babe 
Hekla (Fjola). Endast kvinnor. 
22.00-01.00 är dörren öppen till Hanky 
Code Night hos SLM. Klädsel: läder, 

.. gummi, uniform .. . 
Plats: SLM, Barlastgatan 3. Arr. 
SLMMalmö 
23.00-03.00 4:an, Snapperupsgatan 4, 
klubben håller fredagsöppet 
04.00-{16.00 Nattcafe på Indigo. 
Plats: Indigo, Monbijougatan 15. 

LÖRDAG 23/10 
10.00-12.00 Kom till Indigo och ladda 
inför årtusendets sista Regnbågsparad! 
NjutAmes enkla frukost 
12.00 Arets höjdpunkt! Regnbågspara
den avgår från Indigo. 
Strax före 13 intar vi Gustav Ado'!fs 
torg, där paraden avslut!IS med tal. 
Ca 14.00 Stor körträffmed Regnbåg-

skören från Malffiö som har bjudit in 
Hellmans _drängar (från Göteborg) och 
Kvinnohuskören (från Stockholm) till 
konsert på Indigo. 
Plats: Indigo, Monbijougatan 15. 
22.00-05.00 Stora Regnbågsfesten på 
Kajplats 305. Show med bland annat 
vinnaren från Indigos International 
Songcontest och dragshowgruppen Cu
nigunda från Stockholm. Arja Saijon
maa. Två dansgolv - Stora golvet med 
glad partyVänlig disco och hitmusik och 
lilla golvet kör tung house. 
Plats: Kajplats 305, mittemot Flygbå
tarna, Norra.Neptunigatan S. 
22-03 Fyran ordnar fest på Club Troca
rlera med Consoul, Miss Pride.och Mr 
Gay Sweden, liksom Billy-gänget. Två 
dansgolv: Dj Joe och Mamma Sean på 
ena, Mika och Magnus på det andra 
Plats: Adelgatan 4 

SÖNDAG 24/10 
12.00-18.00 Regnbågsutställning och 
Regnbågscafe. _ 
Plats KulturKnuten; Spångatan 38. 
13.30-16.00 Trollfest på Indigo för hela 
familjen. Underhållning för små och 
stora med Musikgruppen Tjingeling 
som framför" en förtrollad tid". 
18.00 Mini-Manöver: "Pride and Disci
pline". Scandinavian Corps söker rekry
ter.Mer info: http://user.tninet.se/ 
·sn1864q/S. C./se.html. 
18.00 Nattvardsguds~änst i Caroli 
Kyrka. En stunds avkoppling som av
rundar Regnbågsfestivalen 1999. Regn
bågskören sjunger 

.. 



.. , 

starkt program på 
dansk gayfilmfestival 

N är Köpenhamns äldsta filmfes
tival, Copenhagen Gay & 
Lesbian Filmfestival under 

tio dagar visar 19 filmer, talar arrangö-
rerna själva om en "Fucking Åmål-ten" 

dens". 
l flera av de filmer som visas under 

festivalen handlar det om personer som 
redan i tidiga år upptäckt och hittat for
mer for sin homosexualitet. Komma ut 
processen kommer i samma fas som när 
man skall ta steget in i vuxenvärlden. 

Precis innan den brittiska TV-seri
en Queer as Folk får premiär på danska 
TV2, visas den på festivalen. 

En nyhet, denna den 14:e gången 
homofilmfestivalen ordnas i Köpen
hamn, är att den även gör en turne till 
Århus, Aalborg och Malmö. . 

I Köpenhamn visas filmerna på Ci
nemateket, Gothersgade 55 och biljet
tema börjar säljas den 8 oktober. Tele
fonnummer är 0045 33 74 34 12. För 
mer information om festivalen kan du 
även besöka deras hemsida. 

www.gayfilm.dk 

2 by 4, av Jimmy Srnallhorne. 
lrland!USA 1998. 

Johnny - spelad av Smallhorne 
själv - dricker öl på puben med grabbar
na och efter jobbet möter han sin älska
de Maria. Men nattetid rör han sig i stan 
och letar män att ha sex med. En film i 
engelsk socialrealistisk tradition. 

After Stonewall, av John Sca
gliotti, Janet Baus och Dan Hunt. USA 
1999. 

Amerikansk dokumentärfilm som 
berättar hur Stonewall-revolten utbröt i 
New York och skapade ett helt nytt sätt 
att se på homosexualitet. 

Beefcake, av Thom Fitzgerald. 
Kanada 1999. 

Muskeltidningarnas muskeltidning 
"Physique Pictorial" var 50-och 60-ta
lets hetaste erotiska forlustelse f6r ame
rikanska bögar. Bakom tidningarna 

fanns Bob Mitzer och hans f6retag 

American Mode/ Guild. l Beefcake 

hyllas denna motsvarighet till heteronas 
närmast oskyldiga pinup-erotik. 

Better than Chocolate, 

av Anne Wheeler. Kanada 1999. 
Den unga Margaret arbetar i en les

bisk bokhandel och när hennes mor dy
ker upp har hon just träffat sin forsta 
stora kärlek, Kim. Den frimodiga mo
dern ryggar inte tillbaks for de batteri
driva apparaterna hon hittar under dot
terns säng och snart skjuter kärlekspi
lama kors och tvärs - som när den femi
nistiska bokhandlerskan forälskar sig i 
en dragqueen. En lättsmält och glad ko
medi från Kanada. 

BishonenjBeauty, av Yonfan. 
HongKong 1998. 

En film från HongKong om eskort

killar på jakt efter snabba pengar. Efter
hand kommer vi närmare killarna och 
framforallt Jet som forälskar sig i en 
polis . Filmen bygger på en verklig his
toria. Yonfan är en av Asiens mest er
kända fotografer. 

Gendernauts: A Journey Tho
rugh Shifting ldentities, 
av Monika Treut. Tyskland 1999. 

Den tyska regissören Monika Tre
ut berättar i denna nya dokumentärfilm 
om människor som lever könsöverskri 
dande. 

Get Real, av Simon Shore. 
England 1998. 

16-åriga Steven träffar män i par
kens toalett. När han så möter skolans 
hunk nummer ett på raggplatsen blir det 
forst g'!-flska pinsamt - men sen utveck
lar de ett kärleksforhållande. En brittisk 
snäll komedi som bygger på Patrick 
Wildes skådespel What s Wrong With 
Ang1yl. 

Gods & Monsters, 
av Bill Condon. USA 1998. 

lan Mc Kellen spelar mannen bak
om Frankenstein-filmerna, James 

Whale. Under sin tid i Hollywood fick 

Whale känna av dåtidens homofob i. 
Filmen fick tidigare i r en Oscar for 
bästa manuskript. 

Head On, av Anna Kokkinos. 
Australien 1998. 

Australisk film, som festivalarrang
örerna själv utser till den starkaste fil 
men. Den berättar om 19-åriga Aris 
uppväxt som bög i en grekisk-austra~isk 

familj. Utsågs till Australiens mest 
populärafilm 1998. 

High Art, av Lisa Cholodenko. 

USA 1998. 
En stark och nyanserad berättelse 

om en lesbisk romans i en miljö som 
doftar storstad, droger, konst och sex. 
En av skådespelarna är Ally Sheedy, 

som vi tidigare sett i filmer som St El
mos Fire och Breakfast Club. 

DESSUTOM VISAS: 
Den hängande trädgården, av 

Thom Fitzgerald. Kanada 1997. 
lntimates, av Jacob Cheung. 

HongKong 1998. 
Girls Compassion, fYra lesbiska 

novellfilmer. Kanada och USA 1998 
och 1999. 

Passion! Vänskap! Längtan!, 
av Joe Mantell o. USA 1996. 

Murmur Of Youth, av Lin 

Cheng-sheng. Taiwan 1997. 
Out of Season, av Jeanette L. 

Buck. USA 1998. 
Salige er de som t~trster, av 

Carl lli!rgen Ki0nig. Norge 1998. 
The Sticky Fingers of Time, av 

Hilary Brougher. USA 1997 
Och så hela serien Queer as Folk 

som visas den 17 oktober. 
l Malmö visas flera av filmerna un

der Malmö Queer Art Festival och 
Regnbågsfestivalen på PanoralFolkets 
Bio, S:t Gertrudsgatan 4. 

.. 

Trygghet & KompetensA 

Tand och IDUIW:ånl fiir dig 

ndvården 

POSITHIVA GRUPPEN~ 
~JI()y().(lCjfti:SfÄIJ!'$LII~I~'UieoE '~ 

Magnus Ladulåsgatan 8, telefon: 08-720 19 60. 

TE 

sexualitet 
o 

Angest & nedstämdhet 

Relationer 
Alkohol 

Har du frågor 
oin hiv? 

Vänd dig till oss med 
dina frågor och funderingar. 
Du är anonym och samtalet 
kostar bara en markering. 

Vi ger dig den tid du behöver. 
Ring 020-78 44 40. 

Det finns inga dumma frågor. 

t44t 
AidsJ·ouMt 

St4ftelsen Noaks Ark- Röda Korset 
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Ett cafe med omsorg 
och kärlek! 

Varma rätter, smörgåsar, olika 
sorters kaffe, take away, catering 

Hann as 
Ca fe 

Varje dag 1 0-19 
Hornsg. 156, T-Hornstull 

Tel: 08-668 42 00 

Bar & Restaurang. 

Öppet åndag~lördag 

Genuin svensk restaurang i 
en trevlig och ombonad miljö. 

EMIL BAKFICKAN 
Folkungagatan 126 - 08-641 33 87 
http://hem2..paasagen.selkrogen 
Öppet: Mlondae-fredag 11-22, Lördag 13-22, Söndag stilngt 

BAKFICKAN 

ana 

STOCKHOIM 

Klubb & Klubb 
S 

om du säkert redan läst på Bar
rikadsidan i detta nummer har 
Propaganda fått tillstånd att ha 

fest på Docklands den 2 oktober. Efter 
sura Nacka-myndigheters beslut att en 
fest med alkohol bara fick hålla på till 
02, överklagade Peo ti Il Länsrätten. 
Festen kan nu pågå fram till 05.00. Kul! 
Docklands är en ljuvlig lokal och har 
drabbats med ett oförtjänt dåligt rykte 
sedan alla ravepoliser gjort stället till 
sitt andra hem. 

Glöm inte att ta med medlems
kortet till Propaganda- det är slutet 
sällskap. För musiken står Rikard Nee 
och Stonebridge - tung house och leeh
no alltså. Bussar går i skytteltrafik från 
Slussen. Blir det succe kommer Propa
ganda säkert att göra fler gästspel på 
Docklands. I så fall blir det den 30 
oktober nästa gång. 

Birgitta mer än värd! 
Klubben Cheeezy gick inte så bra 

första kvällen på Cafe Umbra. Tyvärr! 
Hela konceptet med glad musik är dun
derbra så vi får hoppas att nya försök 
görs snart. Stan behöver alternativ till 
de mer ungdomsinriktade dansklubbar
na. 

För TipTop är det först och främst 
fredagama som gäller. Propagandas för
sök att öppna även denna kväll, blev in
te en direkt braksucce. Ulrich Bermsjö 
håller denna kväll i järnhand just nu. 
Sk:illnaden mellan dessa två ställen är 
att TipTop är mer coctail och mingel, 
medan Propaganda är rent party. Kul att 
det fungerar för bägge ställena - åtmins
tone på helgerna. 

Leonors har tagit tjuren vid hor
nen och flyttat sin klubb Kinks and 
Queens från Kungsholmen till Riddar
holmen och restaurang 

LÄDERKVÄLL! TORSD. 3019 
Mandus 
bar& kök 

Samma kvällar - den 2 oktober och 
den 30:e- tar Corky Bar över Mike 's 
på Blekholmsterrassen och gör en tjej
fest! Under Stockholm Pride höll Cor
ky-tjejerna till i samma lokal och freda
gens DragKing kväll blev stor succe. Så 
självklart blir detjust DragKing show 
på Corky-festen den 2:a. Dessutom lo
var arrangören Jessica Nyström att de 
gäster som kommer tidigt bjuds på nå
got extra! 

Riddarkälla ren. Varje fredag och varje 
lördag blir det Total You, Total Mix och 
Total Fun, som Leonora brukar-säga. 
Nervösa ögonbryn har höjts inför det 
faktum att nya lokalen ligger bredvid 
ökända skinhead-tillhållet Helikopter
plattan. Men Leonora berättar att polis 
är förvarnade och eftersom hösten är 
här och det är kallt utan hår så kan det 
nog vara lugnt trots allt. Premiär blir det 
den l oktober med galashow och dagen 
efter gästar Elisabeth Obison festen då 
Lars Fager och Mattias Eon gör 
"Svan Skön". 

& estau ant 

WOLLMAR YXKULLSG. 7 • T-MARIATORGET 

ÖPPET SJU DAGAR I VECKAN • 08-641 r6 88 
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Tis-Sön- 15-24 
Österlånggatan 7 

Stockholm 
Johanna, Lasse & Lillen 

Bitch Girl Club fyller fem år i ok
tober- se artikel på nästa sida. Stort 
party blir det naturligtvis och de \jejer 
som orkar kan stanna upp ända till 05 
denna kväll. Gå dit och glöm INTE att 
det är god sed på födelsedagar att ta 
med i alla fall en liten present - det är 

Tel 08/20 60 55 F!lX 08120 60 65 

Mer kvinnoparty blir det den 30 
oktober då Club Golden Ladies har 

Fortsättning sidan 26. 

Nu på ny adress! 
BlekhoJsterrassen 15 
samma som under pride! 

Lördagen den 

2:a oktober 
Show kl 01 

T.J + Girlz 

Mesbag & co 
Dick Drake 

entre 60:-r 22-03 
inget medlemskrav 

nästa datum, 
30:e oktober 

sut('l till www.cot"ky.nu, Cotkyb'ltS kusin! 



Bitch Girl Club har blivit stora damen och fyller 5 år under 
stort pompa och ståt lördagen den 23 oktober med 

galakalas fram till tidiga morgonkvisten. 

l 
nitiativtagaren Birgitta Jacobsson 
utgör tillsammans med Anna, 

'MiUe, Pamela, Claudia och Ulrica 
en oslagbar sextett av kraftfullt kvinn
ligt teamwork som driver Bitch Girl 
Club med residens på Kolingsborg vid 
Slussen i Stockholms innerstad. 

Varannan lördag år ut och år in har 
initiativtagerskan Birgitta Jacobsson, 
37, sett till att tjejerna har tätt sitt par
tybehov tllgodosett. Det har blivit unge
får 130 partykvällar genom åren och 
Bitch orubbliga koncept är "att göra så 
mycket som möjligtfor så många som 
möjligt" . 

Med 3500 tjejer som årligen löser 
nytt medlemsskap är Bitch Girl Club 
definitivt norra Europas största lesbiska 
klubb. Medlemmarna återfi nns runt om 
i hela landet, och Birgitta får ofta brev, 

mail och telefonsamtal med förfråg
ningar från landsortens töser som skall 
till Stockholm och vill försäkra sig om 
att Bitch har öppet när de är i huvudsta
den. Tack vare att långresta turister hit
tar till Bitch har Birgitta tätt erbjudande 
om att öpnna en likvärdig klubb i San 
Francisco. för inte ens de har sett något 
liknande. 

-Det enda mina gäster egentligen 
har gemensamt är att vi alla är kvinnor 
som gillar kvinnor men vi har ju vitt 
skilda sociala, etniska och 1-:ulturella 
bakgrunder, säger Birgitta. 

-Genom att gästerna är en sådan 
brokig samling tjejer måste man erbju
da en mångfald, i vårt fall tex att vi har 
två olika dansgol v, fortsätter Birgitta. 

- OJ Pamela kör den senaste hou
semusiken med mycket latinoinfluenser 
på stora dansgol vet, samtidigt som de 

andra partypinglorna som till exempel 
gillar schlagers, 70-80-tal , country och 
rockhits får sin musiksmak tillfredställd 
på lilla dansgolvet 

Driftiga Birgittas eget motto i livet 
är att ha roligt så länge man lever. Hon 
är en infödd stockholmska som vid 18 
års ålder mötte sin dåvarande kärlek. 
Det var kärlek vid första ögonkastet. På 
den tiden var det ett unikum att som les
bisk tjej träffa likasinnade ute på lokal. 

Genom att hon själv varit "ute i 
svängen" under 20 års tid ser Birgitta 

hur trenderna förändras för de lesbiskas 
partyvillkor till, gudskelov, det bättre. 

Killama har ju alltid varit den do
minerande partyfaktorn i gayvärlden, 
men nu börjar tjejerna ta för sig allt mer 

och det öppnar nya tjejställen som gör 
att det nu finns krogar, klubbar, barer 
och restauranger där tjejer är mer än 
välkomna under veckans alla dagar. 

Birgitta välkomnar alla konkurren
ter och ser dem som ett komplement. 

Det gör att fler tjejer går ut, och inte 
minst ger det Birgitta själv en möjlighet 

att kunna få gå ut och roa sig privat. 

PROPAGANDA GOES BERLIN 
Den 18 december startar 
Propaganda urp i Berlin. Mitt i 
stan. Jätteloka för ett par tusen 
som partar! 

RESAN 
Festbussen går fredag morgon den 
17 december från Stockholm. 
Katamaranen Trelleborg -Rostock, 
direkt Autobahn gör att vi är i Berfin 
på kvällen. Vi bor på Hotel 
President, An der Urania, 
16-18 i centrala Berlin, vid 
W'lttenbergplatz i gaykvarteren. På 
kvällen har Propaganda urpremiär 
i Tyskland! 

Söndagen den 1g:e december går 
bussen tillbaka från Berlin pi 
morgonen och vi är framme i 
Stockholm söndag kväll. 

Resan kostar SEK 1995. l priset 
ingår bussresan och färjor T fR, del 
i dubbelrum med bad, dusch 
och WC två nätter inklusive 
frukostbuffel och reseledare. 
Enkelrumsti l_l äg~ SEK 500. 
Avbeställningsskydd (vid sjukdom) 
SEK 150. 

Du bokar resan på Noble Travel, 
o8- 644 74 56 Björngårdsgatan 18 
e ll er Resespjutn o8-61212 
40, Surbrunnsgatan 28. 

Hennes erfarenheter inom restau
rangbranschen fick henne att förverkli
ga sina drömmar om att öppna en dans
klubb enbart för ~ej er. Det berömda 
"tilltallet" som gjorde att Birgitta starta
de "Bitch Girl Club" hösten 1994 kom 
genom att Kolingsborgs lokaler (med 
sitt unika läge) fanns tillgängliga. 

-Frän början var det meningen att 
vi bara skulle köra 4-5 gånger berättar 
Birgitta, men behovet och responsen 
var s enorm att vi helt enkelt fortsatte. 

- Det var på många sätt en dröm 
som gick i uppfyllelse för mig när Bitch 
startade och det är underbart att se hur 

det har utvecklats till den klubb som vi 
har idag. 

-Nu har vi spontana go-go flickor 
som äntrar scenen; turisterna hittar dit 
och gästerna känner ett systerskap med 
oss som driver klubben. Det gör att 
stämningen blir hjärtlig och trivsam. 

Det viktiga är att kämpa efter mottot att 
den senaste h.-vällen alltid är den bästa 
så att tjejerna kommer tillbaka. 

-Det finns många starka minnen 
på Bitch, säger Birgitta när jag ber hen
ne sumera dessa fem r som Stock
holms okrönta klubb-drottning. 

Hon får något glansigt i blicken när 

"Det finns 
många starka 

minnen 
på Bitch" 

hon berättar om alla "årskväll ar" som 
har ägt rum på Bitch med artister som 
La CamiUa, Tone Norum, Gul, DeDe, 
Nanne Grönvall och många andra som • 
har förgyllt de oförglömliga jubileums
kvällarna. 

När årets artistuppbåd kommer på 

tal blir hon mycket förtegen, 
-Det är en hemlighet tills midnatt 

den 23 oktober .... 
Lika hemlighetsfull blir hon när vi 

talar om Bitchs rekord i antal besökare, • 
kanske för att det var sprängfullt i I-oka
len som har kapacitet för 800 gäster.. 

Bitch har även instiftat ett eget pris 
"Årets K vinna", som delas ut varje år. 
Pristagarna har bland annat varit; Elisa
beth Ohlson, Mian Lodalen, Cecilia 
Neant-Falk och Nina Bergström. Bir
gitta berättar om det enorma lyckorus 
som fyllde henne vid förra årets jubile
um då hon själv blev inropad p scenen 
och fick mottaga enorma applåder från 
gästerna för sitt enträgna arbete med att 
driva Bitch. 

På frågan vem hennes absoluta 
drömgäst är blir hon lite drömsk. 

-Det v0re ju oerhört kul om Jodie 
Foster kom inglidande. Då fick väl 
Mille agera bodyguard istället för in
kastare, säger Birgitta med ett skratt. 

-Men oavsett om Jod i e kommer 
eller inte tänker jag fortsätta så länge 
tjejerna kommer! - Helena Ohlsson 
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Scandinavian 
Leather Men 

MEDLEMsFÖRENING MED DRESSCODE 

Öppet: Ons. fred. lörd. 22-02 

Medlemsovg . 3 

Tel. 08 643 31 00 
Fax. 08 643 31 01 
www.slm.a.se 

CHOKLADKOPPEN 

Öppet alla dagar 09-23 

Chokladkoppen • Stortorget 18 . Gamla stan . 203170 

element 
Drottninggatan 73c 

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

frukostsöndagar 02.00-07.00 
Välkommen! 08-22 56 66 

"ÅRETS BAR" 
& "ÅRETS DJ" 

enligt QX läsare -98 

varje ons&fre 19-01, 
Telefon 08 - 84 

Hornsgatan 82 
59 10· 

Hos oss bor du i trivsam miljö till låga priser 
med närhet till dina uteställen. 

Söder: Hornsgatan 66b Vasastan: Odengatan 38 

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

26 e QX OKTOBER 1999 

BAR & RESTAURANG 
Side frack, Wollmar Yxkullsgatan 7, öppet tisdag-lördag 18-01, söndag-måndag 

18-24. Gaybar med huvudsakligen män. BarDJ Davy Hakkala. 
Häcktet, Hornsgatan 82, öppet onsdag och fredag 19-0 l. Gaybar med BarD J 

Christer Broman. Mycket kvinnor tidiga kvällar. 
Mandus Bar & Kök, Österlånggatan 7. Öppet 15-24. Gayägd och gaytät bar och 

restaurang. 
Spisa hos Helena, Scheelegatan 18. öppet måndag-lördag 17-01. Gayägd och 

gaytät bar och restaurang. 
Nils Emil Bakfickan. Folkungagatan 126, måndag-fredag 11 -22. lördag13-22. 

Intim mixad och gayvänlig bar och restaurang. 
Morsans Krog, Hornsgatan 180, 17-23. mycket lesbiska på torsdagar. 

Hjärter Dam, Polhemsgatan 23, onsdag-söndag 1630-23.50. Kinky Bar fredag 
och lördag 21-01. Öppensinnad bar och restaurang med läder, trans och fetish. 

KLUBBAR 
TipTop, Sveavägen 57, måndag-tisdag 16-01 . onsdag-lördag 16-03. Bistro, bar och 

dansklubb i homobuset 
Propaganda, Blekholmsterrassen 15, lördagar 22-03.2 oktober gästspel på 

Docklands. Ung gay houseklubb. 
SLM, Wollmar Yxk'1lllsgatan 18, onsdag, fredag ocb lördag 22-02. Läderklubb for 

medlemmar och dresscode gäller. Dans på löradgar. 
Patricia, stadsgårdskajen 152, 18-05, restaurang, bar och disco. Billig och bra 

mat och kul dans. Här samlas "alla" efter helgens festande. 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Gula gången, 21-03. Lesbisk klubb, öppen 25/9, 

9/10 och 23/10 (femårsjubileum.) 
Corky Bar, Blkeholmsterrassen 15,22-03. Lesbisk klubb öppen 2/ 10. 

Lesbisk Nu, Kocksgatan 28, cafe på tisdag och torsdag 18-21 och Sappbo bar 
lördag 20-0 l. Lesbisk medlemsklubb. 

Lash, Wollmar YxkuJJsgatan 18. fest i SLMs lokaler sista torsdagen i månaden. 
BHUS, Vanadislunden, hörnet Sveavägen/ Frejgatan, cafe och klubb for homo

biungdomar måndag-fredag 16-21. 
Posithiva Gruppen, Magnus Lad u låsgatan 8, onsdag 12- 17 och 18-22. fredag 

19-24. Klubblokal för hiv-positiva bomo-bisexuella män. 
Kinks and Queens, Södra Riddarholmshamnen 19, 22-03. Öppensinnad klubb 

varje fredag och lördag. Mycket trans och fetisch. ' 
Handbalt OslagBar, Upplandsgatan 7. Fetisch + housemusik va~je fredag 20-0 l. 

Docklands, Finnboda Varv. Danspalats med olika fester. Gayvänligt 

CAFE 
Chokladkoppen, stortorget 18 Öppet 09-23 alla dagar. Gaycafe! 

Element, Drottninggatan 73c, måndag-tredag 08-22, fredag och lördag 10-22. 
Frukostsöndag 02-07. Gayvänligt ca fe med samma ägare som till Chokladkoppen. 

Hannas Cafi, Hornsgatan 156, alla dagar l 0-19. Litet mysigt gayägt cafe. 
Seniorcafeet Sveavägen 57, onsdagar från 15.00. För gaymän i mogen ålder. 
Golden Ladies. Sveavägen 57, torsdagar från 17.00. För kvinnor i den gyllene 

å ldern. Ordnar fester då och då - se kalendariet. 
Noaks Ark, Drottninggatan 61. mondag-fredag 10-17. Hiv-aids-organisationen 

har cafeet öppet. 
Kvinnokafe Antippa, Lundagatan 41, anarkafeminister fikar onsdagartrån 19.00 

fest for mogna lesbiska och bisexuella 
kvinnor. Kvinnohuset har dessutom 
fest den 9 oktober på Blekingegatan 
67b. Grekisk afton är temat. 

SLM har digert program i oktober. 
Bastille-festen blev en succe - i alla fall 
pa fredagen. Ca 25 utländska gumm i
grabbar dök upp och gjorde livet glatt. 
På lördagen invaderades klubben av al
la de gäster som inte fattar ett smack av 
vad en läderklubbär - och gästerna från 
utlandet såg helt gråtfardiga ut. 

För ärli gt talat- vad ska ll Stock
holm med en läderklubb til l om snart 
halva medlemskåren lägger ner s in 
energi på hur de skalllyckas "smita" in 
i sina vardagskläder (och dessutom allt 
for ofta lyckas) . 

Den 22-23 oktober blir det uni
formsweekend och den 30/1 O Black Le-
ather. 

IJX 

FREDAG 1 OKTOBER 
Kinks & Queens, Riddarkällaren, Sö
dra Riddarholmen 19, 22-03. Premiär 
på nya loaklen, fri entre! Galashow. 

LÖRDAG2 
CorkyBar, Blekholmsterrassen 15 . 
22-03. Tjejklubben festar på Mike's 
med DragKings och extra för de som 
kommer tidigt. 
Propaganda, Docklands, Finnboda 
Varv. 22-05. Homoklubben gästspelar i 
legendariska danslokalen. 

TISDAG 5 
Gaystudenterna, Cafe Bojan 18.30. 
Medlemsmöte och därefter "fett disco 
med kulörta lampor". 

TORSDAG 7 
Rosa Rummet, Sveavägen 57, 18-20. 
Ola Klingberg signerar sin nya bok. 

LÖRDAG9 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
18.00. Grekisk afton. Karin Lindegvist 
talar om Sapho, grekisk sallad, vin och 
öl. 
Bitch Girl Club, Kolingsborg, Slus

sen. 21-03. Tjejfest 
Teater Lido, Hornsgatan 92, 14-22. 
Gay Solidaritetskväll. Seminarier om 
rysk-nordiskt kultursamarbete, konst av 
Viktor Kuznetsov och Oleg Maslov. 
Sång av Jan Hammar! und. Mat från 
Hermas. 

MÅNDAG11 
Rosa Rummet, Sveavägen 57, Start 
på höstrean. 

FREDAG15 
Dansmuseet, Gustav Adolfs Torg 22-
24. Utställningen Tango öppnar. 

LÖRDAG 16 
Kvinnohuset, Blekingegatan 67b, 
18.00. Anna Wessterståhl pratar om kli
makteriet, salladsbuffe. 
Dansens Hus, Barnhusg. 12-14.19.00. 
Amanda Miller Ballet har premiär. 
Dansar även 18 och 19 oktober. 

FREDAG22 
Dansens Hus, Barnhusg. 12-14. Sur
aya Hilal dansar Spirit of the Heart. 
Ä ven 23 och 24/ 1 O. 

LÖRDAG23 
Bitch Girl Club, Ko lingsborg, Slus
sen. 21-05. Tjejklubben firar fem år! 
Fest och överraskning. 

LÖRDAG30 
Club Golden Ladies. Middag med 
dans för lesbiska och bisexuella mogna 
hinnor i alla åldrar fr n 35. För info 
och bindande anmälan: telefon 08-673 
69 58 eller 08-686 05 67. 
CorkyBar, Blekholmsterrassen 15. 
22-03. Tjejklubben festar på Mike's. 
Propaganda, Docklands, Finnboda 
Varv. 22-05. Homoklubben gästspelar i 
legendariska danslokalen. 



D 
et är nog inte så många s?m vet 
vem Peo Månestad är. Andå 
har han ungefar samma jobb 

som Ulrich Bermsjö- och nästan alla 
vet j u vem han är. 

-Ja, menjag har inget behov av att 
synas utåt, jag verkar hellre bakom ku
lisserna. 

Jaha, så berätta, vem är du då? 
-Jag är en 56-årig frånskild pappa. 

Min dotter är vuxen idag. Jag har två 
barnbarn, två ki ll ar på åtta och fem år. 

Så du är lite straight? 
-Jag var straight fram till 21 års 

ålder. 
Hur var det att vara familjefar? 
-Tråkigt! 
Varf"ör gifte du dig? 
-Det handlade inte så mycket om 

vadjag ville eller kände, det var något 
man skulle göra och trycket utifrån var 
så stort. Alla förväntade sig att jag skul
le gifta mig. Och när jag gjorde det 
kände jag direkt att det inte kändes rätt. 

-Jag växte ju upp på landet, och 
nu talar vi 1963, då "fanns inte" homo
sexuelitet, man pratade aldrig om det. 
Det endajag hade sett var en liten arti
kel i Ulricehamns tidning där det stod 
att en äldre homosexuell man hade sla
git ihjäl en pojke i ett vedskjul och se
dan förgrip it sig på honom. För mig var 
det homosexuella. Och sån var ju inte 
jag ... 

-En tid senare var jag i Berlin och 
blev uppraggad av en kille på ett cafe. 
Jag var 19 och han 21. Vi pratade i flera 
timmar. Han tog med mig till en gay
klubb där vi satte oss i en soffa och bör
jade kyssas och hångla, sedan bestämde 
vi oss att vi skulle hyra ett rum på ett 
pensionat. Vi skramlade ihop våra 
pengar och fick ihop 24,50 mark, men 
vi hittade inget rum under 25. Så det 
blev inget. Vi skildes åt ochjag togfly
get hem till min fru nästa dag. 

-När jag sedan pluggade i Göte
borg hörde jag att bögarna samlades 
bakom Stora teatern. Såjag gick dit. 
Där träffade jag en kille som hade en 
el-afflir. Min premiär skedde på golvet i 
hans elafflir bland kylskåp och elspisar 
- och han hade en krokig snopp. Sedan 
åkte jag hem med stor skam och dåligt 
samvete. Men icke desto mindre gick 
jag dit nästa kväll igen. 

-Jag skilde mig ett år senare. Men 
jag berättade inte för min dotter att jag 
var gay förrän hon var 30 år! 

Höll du det hemligt i 30 år? 
-Ja, det var först när jag drev Hus l 

som jag tog mod till mig. Jag bjöd upp 
henne och hennes familj till Stockholm. 
När barnen gått och lagt sig och vi tagit 
fram en flaska vin sade jag: "Om jag 
skulle dö inom den närmsta tiden så är
ver du Skandinaviens största gay-dis
co ".Hon tappade hakan och blev mål
lös, men efter en halvtimme frågade 
hon- "har du själv den läggningen?" 

-Och jag sade ja. Och sedan det 
ögonblicket har vår relation blivit be
tydligt bättre. Det var vändpunkten- nu 

förstår hon mig. 
Vad gjorde du innan du tog över 

Husl? 
-Jag har varit reseledare i tolv år 

och så drev jag en resebyrå som jag sål 
de innan krisen kom. Jag säljer alltid i 
tid! Skratt! 

- ·Men sedan sågjag att Hus l skul
le hyras ut. Jag hade ju varit där och 
sett att det var så in i helvete misskött 
att det bara kunde bli bättre. Jag över
tog kontrak'tet den första september '93 
och på två veckor rev vi hela grottan, 
byggde en bar mitt i och målade om he
la stället. Vi hade premiär den 15 sep
tember med fullt hus - 1200 pers. dör
rama öppnades 21.00 och byggarbetar
~a var fardiga 21.05. Då bar de ut ste
gar och fargen hade inte torkat på väg
gama. Men succe blev det. 

Men sedan sålde du? 
- Ja, i längden går det inte att dri-

va en klubb där med en månadshyra på 
180 000 kr i månaden. Det är omöljligt. 

Vad gjorde du sedan då, gick och 
räknade pengar? 

-Jag köpte klubben Garage - men 
det vill jag inte prata om ... Man ska 
glömma det som inte gick bra! Då är 
det roligare att prata om festema på 
M unehenbryggeriet Och Propaganda. 

OK, varför tror du att Propagan
da fortfarande går bra? 

- Musikvalet och dansgolvet 
Många av de unga festfixarna gör, en
ligt mitt sätt att se det, misstaget att 
pracka på publiken sin egen musik
smak. Valet av OJ är det svåraste av 
allt! 

- När jag började hörde jag att 
man skriv it på interne!: "Den gubben 
borde ägna sig åt något annat. Han är 
alldelesfor gammalfor det hä~: " Men 
jag påstår att det är en styrka att ha varit 

med ett tag. Jag har aldrig varit så bra 
som nu på det här. Jag har ju erfarenhe
ter, jag har för fan hängt på discon i 30 
år. Jag har rest extremt mycket. Jag har 
sett hela världen. 

Det här med go go-pojkar har ju 
Propaganda gjort en grej av. Är det 
så kul med go go-pojkar? 

- Ja, man tillför en dimension till. 
Publiken vill vila ögonen på något 
snyggt. Och är det bra stämningen så 
förstärker go-go-pojkarna stämningen. 

Hur många har du i ditt stall? 
- Cirka tio. Jag ska inte förneka 

att det är rol igt, det är en extra bonus i 
jobbet. Några har jag hittat på dansgol
vet på Propaganda, bland andra Niklas 
som kom tvåa i Mr Gay Sweden. 

- J ag vet att det diskuteras på stan 
om mig och mina go go-pojkar, men 
det hör ju fan till mittjobb att plocka 
fram dem. Jag vill att publiken ska få se 

de bästa, jag försöker inte locka dem i 
säng - jag har varit med för länge för 
det för att blanda ihop privatliv och 
jobb. 

Har du fått fler vänner eller 
ovänner sedan du blev klubbägare? 

- Många fler ' 'vänner". Skratt! 
Evetybody loves a winner! Det är ju ro
ligare och trevligare. Men mina riktiga 
vänner har funnits där länge - oavsett 
hur det går i klubbsvängen. Och mig 
v eter! igen har jag inte fått fler ovänner. 

Är du rik? 
-Nej! Men jag klagar inte. 
Är du snål? 
-Nej! Men ekonomisk och det 

upplever en del som snålhet. 
Vad unnar du dig? 
-Mina resor till Tyskland. Där le

ver jag upp- och ut! Jag kan ju inte 
längre vara privat på Stockholm gays
cen - det är för många som känner mig. 

Vilket är det bästa partyt hittills 
du har arrangerat - och då menar 
jag inte ekonomiskt! Har du gått 
hem med ett lyckorus i kroppen? 

-Det är det som är grejen. Man 
kan visserligen tjäna pengar, men driv
kraften - nu f'ar du tro mig eller inte - är 
just det här lyckorusel som man faktiskt 
kan känna .... nu blir jag nästan rörd ... 

- Premiären på Propaganda var en 
jättesucce, men premiären är inte ut
slagsgivande, och inte heller andra 
kvällen, men om det håller tredje gång
en, och det gjorde det...då kunde jag in
te somna ... nej , nu får du stänga av 
bandspelaren ... 

Hanfår tårar i ögonen och plockar 
upp en näsduk och torkar dem och for
söker sed cm fortsätta prata men rösten 
skär sig. När bandspelaren väl är på 
igen böjer han sig mot den och säger: 

- Peo har känslor också! 
-Nåja, jag tog mig några whiskey 

när jag kom hem, jag grät av glädje, det 
bara forsade, det gick inte att stoppa. 
Det var lyckorus. Det är obeskrivligt. 
Det är som ett gift - man vill uppleva 
det igen och igen och igen. 

Så det var inte bara en lättnad av 
att stället funkade och att du gick se

grande ur striden meUan Homolulu 
och Propaganda? 

-Nej, stämningen var fantastisk. 
Dessutom är inte jag och Ulrich några 
ovänner. Vi är konkurrenter. Vi kan fak
tiskt ha riktigt trevligt när vi ses. 

Och nu har du bokat en lokal i 
Berlin och ska köra Propaganda i 
Stockholm och Berlin samma kväll? 

- Ja, den 18 december ska vi ha 
fest här i Stockholm och i Berlin samti
digt. Och det ska vara storbildsskärmar 
på båda ställena så att gästerna kan se 
och prata med varandra. 

-Jag tror att det kommer att skri
vas l i te klubbhistoria den 18 december. 

-Anders Öhrman 
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M än uppklädda till glamorösa 
kvinnor tycks vara trenden på 
Stockholms scenhimmeL Se

nast i raden är Peter Nygren på Stock
holms Operamathus i rollen som Sopra
nen Petra. I ett omvänt strippnummer 
börjar han med att vara en Alice Ti
mander-karikatyr för att sedan för
vandlas till en riktig karl i frack. Bilden 
är ur Wienerschnitzeloperett som spelas 
under hela hösten. 

Stockholms Operamat hus, 
Drottninggatan 7 J A, Stockholm 
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D en 9 oktober är det premiär för 
Lena Joserssons nya danspro
duktion Utan titel på Storan i 

Malmö. Utan titel hade med den första 
delen urp-remiär på Dansens Hus i 
Stockholm tidigare i våras. Men i Mal
mö visas dock hela verket. IJX 

tis-fre 11-18 
lordagor 12-1 s 

sveavögen 120 
telefon 08-6129759 

l:(l]l~ii LIFE GALLERY 

S 
mall images oftruth heter ut
ställningen på The Life gallery 
(Life Foundation). Konstnärer i 

Life Foundations nya utställningsplats 
utlovar konst utanför de traditionella ra
marna ... intäkterna går till ArDS forsk
ning. 

Till och med 9 okt. 
Kammakargatan 33, Stockholm 

O m 80-talet handlade om syntha
re vs hårdrockare så har 90-ta
let handlat om Mariah vs 

Whitney. Vi tror att Mariah leder, men 
att Whitney fick en chockhöjning när 
hon släppte sommarens skönaste låt 
(My love is your love) . Nu kommer hon 
till Sverige. 

Göteborg, Scandinavium, J oktober 
Stockholm, Globen, 2 oktober 

i i #~l i~ ;J GARDELL PA DRAMATEN 

J onas Gardell har gjort s in regide
but på Dramaten. Ja just det, Dra
maten som han så muntert sågade i 

I mellanmjölkens land för att de i sina 
programblad bad publiken att inte hos
ta. Föreställningen Scheherzad är en 
monolog med Börje Ahlstedt i den en
da rollen och är skriven av Jonas him
self. Förhandsskvallret (i skrivande 
stund ligger pressvisningen några dagar 

in i framtiden) säger att pjäsen är fan
tastisk. Och vi har verk! igen ingen an
ledning att tvivla. 

Sagans Scheherzad var prinsessan 
som varje natt tvingades berätta histo

rier for att behaga. Den natt hennes sa
gor tog slut skulle hon halshuggas i 
gryningen. Föreställningen visas på 

Stora Scenen, Dramaten. 



•• 

DAR 
MARY 

Man märker vilka i publiken som fattar när Magnus 
Karlberg trippar in på scenen. Spontana applåder hörs 

på sina ställen. Och senare i showen, i avslöjandets ögon
blick, drar den andra delen av publiken efter andan så för
vånat och så hårt att man tror att MarysiMagnus lösögon
fransar ska flyga all världens väg. 

Hur skulle du själv beskriva Mary Sunshine? 
-Hon är en medelålders skvallerjournalist som vill se 

väldigt. mycket gott i alla människor. Hon är en god män
niska med goda intentioner. Men inte helt fri från sensa
tionslystnad. 

-Den här rollen har varit lite svår att få grepp om ef
tersom hon symboliserar en illusion. Att allt inte är vad 
det synes vara. 

Hur stor del hade du i utformningen av hennes 
utseende? 

- Utformningen av Chicago är ju i stort sett identisk 
överallt där den sätts upp. Det styrs väldigt hårt från 
USA. De ändra upplagorna av Mary har ändå varit lite an
norlunda - lite korpulentare, lite mer kärringaktiga. Jag 
ville göra henne till en elegantare dam. 

-Det viktigaste är ju att det inte blir en transgrej av 
det hela. Amerikanerna var stenhårda med det. Så i början 
gjorde jag väldigt lite och kände mig fruktansvärt stel. Jag 
var så jävla rädd för att göra för mycket. Det var svårt att 
hitta Mary, menjagvisste hela tiden attjag skulle göra 
det. Jag brukar ju uppträda under namnet Alexandra, nu 
senast under Pride, och de där jätteöverdrivna gesterna 
har ändå aldrig varit min grej. 

Hur fick du rollen? 
-Det var verkligen genom tillfalligheter. Jag satt på 

ett fik när min före detta sångpedagog kom fram till mig 
och frågade varför jag inte hade sökt den här rollen. Jag 
hade sett att de hade auditions för Chicago men i annon
serna tryckte de väldigt hårt på att man skulle kunna 
dansa. Hade jag vetat att den här rollen fanns hade jag 
kanske fattat själv attjag skulle kunna söka ... 

-På min audition var jag dålig i halsen och det kändes 
inte alls bra. När jag gick därifrån var jag otroligt nersla
gen och tänkte att "Fan, vadjag var nära att lyckas med 
det här!". Sedan ringde de två dagar senare och berättade 
att jag fått rollen ... och då blev jag så glad att jag blev helt 
tokig! 

Och nu får du nästan en kyss av Jan Malmsjö 
varje kväll .•• Hur känns det? 

- Haha ... ja, vad skajag säga om det? Det är min sto
ra dröm att få en kyss av Jan Malmsjö. Om inte 

annat så skulle Mary bli helt överlycklig. 

Av Mats Strandberg 
Foto Magnus Ragnvid 

Make up David Juliojlancöme 
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0712-177 01 0712-177 03 

................................ 
KiUChatten ............................... ' 

Chatta med flera samtidigt 
eller tala med någon du 
gillar på en privat liuje! 

Götebart Sulllbvall Helsingborg 
0712-225 36 0112-225 97 . 0712-225 38 

ERBJUDER 
Mer än 3000-gaymovies 
· fOr alla smaker -också 

din, frän DKR 98.-

Vi har samtliga nya titlar 
låga priser och 
bästa service 

beställ gratis katalog/ 
ex på våra nya filmer 

HORS10! , 
''1\\.\.IEftOI 

U1"1Rft\tlG 
.euull: 

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 
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040·6891310 
JBMA.Box 183,21212 Malmö,3.95pr.1/4 Mln.deb.6 mln+avg. 

·Gay 
e to one 

. Hantverkargalan 49 

Every Day 12 am. to 6 am 

Urklippt annons = 30% per entre 

www.ix.nu/manhattan 

MULTIVIDEOKABINER 
60:- DYGNET RUNT 

RFSL:s 

Gay 
0712-906 

• No. 11050 • No. 11048 • No. 11046 • No.20137 
Kryss av 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: QX-99 

Signatur: Jeg er over 18 år gommel 

Ja takk! Send meg straks Blue Max klubbfilm til utrolige introduksjonspris 
Kr. 99,- (+porto og ekspedisjonsgebyr Kr. 40,-1 alt kr. 139,-). 
Siden får jeg som nytt medlem hver måned automatisk tilsendt en helt ny 
klubbfilm l samme kategori til spesialpris Kr. 168,- +porto og ekspedisjonsgebyr . 
Det er Ingen kj0petvang. Hvis du 0nsker å avbestllle neste film eller melde 
deg ut skal du bare g l oss beskjed. Ring telefon (00947) 22 17 22 39 for mere 
informasjon, mandag -fredag l Q!!J- 1200. 

. ~,.. 

Blue Max Entertainment · PB 950 Sentrum · N-0104 OS~O 
Besek våres webside: www.bluevideo.com 

E bra um 

·nar! 
tt annor unda 

sät:t at 
träNa illar! 

040·689131 o 
JBMA.Box 183,21212 Malm0.3.95pr.1/4 Mln.deb.6 mln+avg. 





ROSAQX 
Vi söke·r 300 

Web-utvecklare 
till ExiCom 

Bara 3 får jobbet . 

Vi utvecklar 
affärssystem 

för nätet 

Exicom är beläget 
centralt vid stureplan 

i Stockholm 

Sönd din ansökan till: copernius@exicom.se 

Ex i 
copernicus affärssystem 

QX Kontaktservice 
(() 0712-90 100 

En enkel och träffsäker kontaktförmedling! 
i\nnt>ns~n som du ring~r in rubli~~ras i kom manu~ numm~r <l\ QX. 

(d~ annons~r som komm~r in . L(ir~ d~n 15:~) 

\'iii du lyssna o~h d kr bnsk~ S\Ura r'1 ~n ''nnon' sa ring o~h knarra in d~n 
l~ rsi l'l'riga signatur som du hittar und~r \ arj~ annons. "l l~1r du ~n röst till 

<mnonscn 1 r-. t) ~k~t niijc 1 

Hej jag är en 25-årig kille från Malmö 
med långt mörkt hår. Jag är 169 lång 

och väger 79 kg. Jag söker en maskulin 
och dominant men ändå kärleksfull 
man i 25-30 årsåldem. 
Kod 4030 

Hej - vi sågs på Kärsön sista söndagen 

i augusti. Jag låg på en röd handduk, 
du hade din pojkvän med dig, men vi 
flirtade ändå. Jag vill träffa dig igen, 
hör av dig. 

5798 

Hej , jag är en bisexuell fräsch kille på 

26 år. Jag väger 76 kg och är vältränad. 
Jag söker en fräsch seriös kille i 18-25-
årså ldem som precis som jag tycker 
om annat än att bara springa ute på 
klubbar, hör av dig. 
Kod 5607 

Passiv 25-åring söker bestämd man i 
j{J-årsåldem som med bestämd hand 
gillar att uppfostra olydig pojke, med 
gammaldags metoder. 
Kod 2266 

Trevlig 32-årig stockholmskille söker 
killar från hela Sverige, hs, bs eller för
domsfria heter som liksom jag vill åka 
till medeltidsveckan i Visby. Gärna 
medlemmar i Styringheim, SCA eller 
annan medeltidsförening. Obs! Bara 
vänskap och umgänge - ej sex. 
Kod 7202 
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Aktiv kille sökes för träffar då och då. 
Ålder .ingen betydelse. Du får gärna 

gilla läder och tuffa tag. 
Kod 8266 

Tjena - 24-årig kille söker 22-27-årig 
kille. Du skall vara glad och positiv 
precis som jag. Själv är jag mörk, har 
bruna ögon och är l, 7 5 cm lång. 
Kod 1674 

Är du transvestit eller transsexuell och 
född man? Söker du en seriös vänskap 
och är ärl ig och diskret? Svara då på 

min annons, du kommer inte att ångra 
dig. 
Kod 1662 

Hej -jag är en mysig hs-man 58 år 
gammal, flintskallig, ganska hårig och 
lite mullig, med en ganska stor mage. 
Jag söker ömhet och kärlek från en kil
le 18-30 år, inte sex i första hand. Gär
na fast sällskap om kemin stämmer 
och du är från Stockholm. Hör av dig. 
Kod 46 55 

Hej - jag är en 50-årig göteborgsman, 
snäll, frisk och fräsch och jag vill 
ibland träffa en yngre kille, max 25 år. 
Jag bor själv och kan utlova full dis

kretion. Puss & Kram. 
Kod 5495 

Göran Stanton, född Jonsson och Paul Stanton ingick partnerskap i 
Stockholms stadshus den 21 augusti 1999. 

Vid ceremonin bildade 8 poliser från Katarina närpolisstation hedersvakt. 

§ Juristbyrå Andersson § 

Tillvaratar Era juridiska röttigheter på bösta sött 
-samboavtal- reg.partnerskap (även uclänningar) -
- partnerskapsförord - testamenten - fastighetsrärt -
- arbetsrärt - diskrimineringsärenden - uppehålls-

- tillstånd - svenskt medborgarskap -
Även översättningar av dokument utföres 

Allrid 15-20 min. gratis telefonrådgivning och arvode endast 
enligt lagstadgad taxa. Rabatt ges till RFSL - medlemmar. 

Tveka inte att låta byrån lösa samtliga Era problem!!!! 

Birger Jarlsgatan 120, 3 tr 114 20 Stockholm 
Tel. 08 - 612 30 54 Mob. 070 - 483 08 42 

INJE~ 02 · 

Li t> 

hornos ue la tj ~er h killar. I höst har uthildniug ed bmjan 

i oktober ftir n a medarbetare. Tre kvällar och en h lg ingår i 

utbildningen. Du ska ~älv ar ung (dock över 18 år) och känna 

dig trygg i din identitet - samt känna att du kan utgöra öd för 

andra. kriv ett brev och berätta em du är, sA bokar vi in en tid 

för intervju: RFSL-rådgivningen, Box 3444, 103 69 Stockholm. 

Eller ring och tala med Jonas eller Maria 08-736 02 19. 

Du kan även rnaila till: r~ert'sl.se Välkommen! 

Linje 59 är ett samarbete mellan 

F olkhälsoin.stitutet, Landstinget 

och RFSL-rådgivnignen. 

RFSL 
STDCKHOLM 

Vi vill tacka alla 
för den fina uppvaktningen 

på vår lyckliga dag. 

Pride Park l augusti 1999 

Helene & Cattis 

Av kärlek gifte vi oss den 14 augusti i 
stadshuset, med efterföljande 

välsignelseakt i Katarina Kyrka. 

GÖRAN LrF & 
MARJ(KO V ÄHÄ-SANTANEN 

Vårt gemensamma namn är 
V ähä-Santanen 

Partnerskap 
JANNE OCH GARRY 

sade JA till 
lyckan, hoppet och kärleken 

Göteborg 9/9 1999 

Förlovade 
AlA STEHAGER 

JENNY RJSSANEN 
Skagen den 19/9 

ALEXANDRA & CINA 

15 år 
Kärlek- För evigt 
Ljus- Gud- Lycka 

Stockholm Karlstad Kalmar 
0713-335 57 O]I'J-33558 0713·335 59 

0713-335 56 
I baren bitla( 'Ju alltUJ 

någon att pra&x o.~liirt nu'J! 

Teledigit AB, Box 4420, 20llS ~. 6,20 kr/min. 



l ;11 :Ji, !l l) EN NOLLATTA GAR VÄST 

G öte böga rna ve rka r ha två favorite r bland 
s tockholmskilla rna och båda het e r 

Ri(c)ka rd. QX ma rsnumme r 99, med Ricka rd 
Engfors på omslaget, tog s lut re kordsnabbt på 
västkust en . Och Rika rd Wolff spe la r 
huvudrollen i pjäsen Den e urope iska 
kritcirkeln, som va rje kvä ll avs lutas med 
st ående ovationer på Göteborgs stadsteate r. 
Vi nosade nyfiket upp Rikard Wolff för att 
kolla läget. 

Ni har fått helt lysande recensioner ... Det 
är ju värdelöst att fråga hur det känns, jag 
vet, men jag vill ändå veta ... Hur känns det'? 

- Som att jag överlevde den här gången 
också! Fina recensioner betyder en stunds 
lugn och arbetsro, inget mer. Det är inget som 
stannar kvar. Dåliga recensioner häftar sig 
fast, de släpper aldrig. 

Kommer uppsättningen till Stockholm'? 
- Inte vad jag vet. 
Bor du nere i Götet nu'? 
- Jag pendlar, men vi spelar ju mycket, så 

den närmaste månaden är det Göteborg som 
gäller. Jag bor i en liten hyrd lägenhet nära 
teatern. 

Så hur trivs du'? 
- Utmä rkt! Lite he mlängta n ha r jag först ås, 

me n jag ha r må nga kompisar hä r också. Och 
jag har fått nya ... 

Är du go eller'? 
-Självklart! 
Vad gör du när du inte är på teatern'? 
- Jag har börjat skriva på en soloshow som 

har premiär i april. Annars hänger jag i barer. 
Det är ju inte det enda jag gör ... Men eftersom 
jag jobbar jämt så betyder umgänget med 
kamrater mycket. 

Vad ska man se till att göra om man åker 
ner till Göteborg över en weekend'? 

- Freddie Wadling i Frankenstein här på 
Göteborgs stadsteater är en höjdare. House 
Cafe och Fobi (Patrik Flodins fredagsklubb på 
XLNT) är också ett måste. 

-Mats Strandberg 

iiiTII BOR DU l OLLON? 

A
o h, om man var sköjfrisk skulle 

man kunna skriva att Göteborg 
surrar av förväntan mför RFSLs 

konferens om bi frågor. Sedan RFSL
kongressen förra året, där biroll en fi ck 
stor uppmärksamhet, har bl a en e-post
li sta bildats; bigrupp@rfsl.se. Den har 
på kort tid blivit en av de mest aktiva 
listorna inom RFSL och man kan gå 
med på li stan genom att anmäla sig ti ll 
hanna. bertilsdotter@rfsl.se . Debatterna 
och di skussionerna har varit intensiva, 
och det är inte bara de bisexuella själva 
som debatterat... Och nu ska alltså frå
gorna föras vidare på konferensen om 
bisexual ilet. 

För mer informalion. kolla in 
IV1Vll'.Jjs!. selgureborg 

Homo hela 
veckan 

MÅNDAG 
Gretas, Drottningg. 35 16-01. 
Positiva Gruppen, Nordhemsg. 
50, alla dagar (ej sönd.) 11-15. 

TISDAG 
Gretas, 16-01. Cafe och bar. 

ONSDAG 
Gretas, 16-01. Cafe och bar. 
Pub Eros, Stayros, Karl Johans
gatan 8 

TORSDAG 
Gretas, 16-01. Cafe och bar. 
Next, Karl Johansg. 31, 15-01. 
Medlemskap i RFSL krävs. 

FREDAG 
Fobi, XLNT, Vasag. 43b, 22-05. 
Gayklubb med disco & schlagers 
Gretas, 16-03. Cafe och bar. 
Next, Karl Johansg. 31, 18-02. 
Bar, disco, mat. Medlemskap i 
RFSLkrävs. 

LÖRDAG 
Klaustrofobi, XLNT, Vasag. 43b 
22-05. Mixad houseklubb. 
Next, Karl Johansg. 31, 18-02. 
Medlemskap i RFSL krävs. 
Eros, Stayros, Karl Johansg. 8, 
Gretas, Drottningg. 35, 16-03 

SÖNDAG 
Gretas, Drottningg. 35 16-01. 
Park Lane, till 03. Mixat. 
Baby, Trädgåm, Nya Allen. Mix. 

Artiklar för S&M 
m e d kvalite 

Sänd 20:- for vår SIM 

VIDEOSHOPEN 
besök vdr 

INTERNETBUTIK 
www. videos ho pen. nu 

VI HAR Å.VEN STOR 
SORTERING AV GAYFILM 

I V ÅR BUTIK FÖR 
UTHYRNING-VISNING 

Gamla Tuvevägen l O, Gbg 
Tel: 031 - 50 80 55 

10.00-23.00 Sön 12.00-23.00 

.... p~ 
JVEi7: 

RESTAURANG TOUCH 

Glöminte 
medlems

llonet! 

.il: .. 
' Cl s 

l 
l 

Välkommen! 
Gayhälsa n är en hä lsomottagning 
för män som har sex med män. 
Öppettiderna är 17-19 va rje 
måndag. Platsen är Gröna Stråket 
16, Sahlgrenska Sjukhuset, alltså 
samma hus som hudkliniken. 
Följ skyltar från entren. 

Till gayhälsan kan du komma om du 
vill samtala eller fråga om säkrare 
sex eller undersöka om du är smittad 
av någon könssjukdom. 
Du är alltid anonym om du vill det, 
men säkerheten för dina prover ökar 
om vi får se din legitimation. 

Vi som arbetar här är 
homokompetenta och 
kunniga 

Telefon: 031 -342 3442 Mån 17- 19 
Gayhälsan Hudkliniken, 
Sahlgrenska Sjukhuset 
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Jorden runt på 8 gaytidningar 
I väntan på att QX Förlags eget bögmagasin Straight ska komma ut har vi kollat 
in några av de större och mer populära magasinen för bögar runt om i världen. 

VAD HETER DEN? Shangay (Spanien) Attitude (England) Boyz (England) The Advocate (USA) 

VEM ÄR PÅ OMSLAGET? TLC, som "återtar kronan som Mark Ledsham, som vann Mr Gay Another Level - pojkbandet Barbra Streisand. Hon ska prata 

R&B-drottningar". Helt rätt. UK-titeln. Vi säger bara: Mjau. som växt till sig. om homofobi, AIDS och Clinton. 

Den lagom trendige bögen - han storstadsbögen som inte orkar Den lite äldre bögen som är poli-

Den som fattar spanska, har hyfsad koll på mode, artister eller villläsa längre artiklar tiskt aktiv. Han har tålamod och 
VEM LÄSER DEN? till att börja med. och trender men orkar absolut in- utan vill ha underhållning för ork att läsa långa texter och 

te med något svårtillgängligt. Han stunden, vill hitta rätt klubb att snubblar inte över ord med fler än 

skäms Inte för att gilla Kylie. gå till och läsa lite snusk. två stavelser. 

Inte speciellt politisk. Bra guide- Många och oftast mycket bra, all-
Intervjuer med populära band. Den seriösa tidningen. Bögarnas 

de., med k-artoi actrlistnlngai på tiå iättiästa intervjuer meå artis-
Riktigt roliga pryl-sidor. egen f"~ewsweek. Fåi alltid de iik-

INNEHÅLL? allt som har med gay att göra i de ter. Attitude har en förmåga att få 
Texterna är korta och lättlästa. tigt tunga intervjuerna. Undersök-

spanska storstäderna. Ofta snyg- intervjuer med de bästa och mest 
stor guide-del med klubbar, ningar, politiska reportage och 

ga modereportage. l övrigt är de aktuella. Ibland, om något speci-
bastuklubbar och eskortfirmor. mer finkultur. Reportagen är of-

flesta bliderna pressblider som elit har hänt, politiskt eller ny-
Mycket redaktionellt snusk tast snyggt genomarbetade och 

man sett förut. hetsmässigt reportage. 
också; artiklar som "Spottar ser.iösa. Inte så mycket party! 

eller sväljer du?" 

Mycket. Väldigt. Manliga intervju-
Inte särskilt. Men ibland - som i 

HUR SEXIG ÄR DEN? 
En tidning med mode- offer plåtas halvnakna, kvinnliga Den handlar mycket om sex och 

en ökänd Madonnaintervju. 
reportage för blaUebögar intervjuoffer med halvnakna bögar hur man får tag på det. Men är 

kan aldrig vara fel. omkring sig. Modereportagen vi- ändå förvånansvärt osexig. 
Snusket läggs i systertidningen 

sar mer hud än kläder. 
Advocate Classifieds. 

Man hittar garanterat något att Prylsidorna är roligast. Går fort Inte särskilt. När det är bra är 

HUR KUL ÄR DEN? 
För oss svenskar funkar den läsa. Särskilt eftersom intervju- att läsa, och det mesta är glömt det riktigt bra, när det är trist 
bäst som guide. Och det är offren och frågeställningarna så snart man lägger Ifrån sig tid- är det riktigt plågsamt. 

en bra sådan. ofta är aktuella även ofogen. Däremot oumbärlig som Men den känns nödvändig. 
utanför England. guide när man turistar l London. 

När man vm hålla vid liv det När man är bakfull och kan unna 
NÄR SKA MAN LÄSA DEN? När man vill "leka doktor". När man skaffat en äldre älskare 

man lärde sig på den där ABF- sig att ligga l sängen och gona Eller på planet över Nordsjön. och vill ha något att prata om vid 
kursen l spanska. ostört en hel söndagseftermiddag. frukostbordet. 

VAD HETER DEN? Männer Aktuell (Tyskland) Du & Ich (Tyskland) Gay tlmes (England) Out (USA) 

VEM ÄR PÅ OMSLAGET? 
Rupert Everett poserar på En vessieliknande liten tysk med Stephen Gately, från Soyzone. Deborah Harry, punk/pop-bruden 
reklam-modell-aktlgt sätt. Chippendales-fluga. Tårta, någon? Som kommit ut som gay. som älskas av bögar och flator. 

sexuellt frustrerade svenska 
Tyskar som gillar snorrar, vem de Den yngre aktivisten som gillar Den som tycker att Advocate 

gayjournallster. Och tyskar på 
än tillhör. Alla fördomar man har lite listmusik och kollar lite på TV känns som för mycket "det är 

VEM LÄSER DEN? om tyskar blir bekräftade - det är men inte bryr sej så mycket om orättvist mot oss homosexuella" 
jakt efter lite okomplicerad läs- svårt att tro att det finns en enda sådant som inte är gay (i hans och istället vill läsa en gaytidning 
ning och smakfullt ögongodis. snygg människa i det landet. värld är det bara heterobjäfs). som känns mer party. 

Korta nyheter, en eller två 
Som en engelsk version av The stora intervjuer med stora stjär-"vanliga" Intervjuer, sedan Taffliga artiklar som mest av allt 

handlar det mer eller mindre om är ursäkter för att visa riktigt fula Advocate. Längre och välskrivna nor. Enormt snygga modereporta-

INNEHÅLL? sex. Många bildserier, som ser "modeller" med fladdrande häng- politik- och Prlde-artiklar, lite ge som får ta plats i tidningen. 

så dyra och stylade ut att det pung. Uppblandat med kontaktan- kändisintervjuer med huvudsyftet Skriver snyggt och fräscht om 

Inte känns som den mjukporrtld- nonser från De Riktigt Fulas Rike. att få intervjuoffren att säga allt som är nytt av det som in-

ning det faktiskt är för oss som "viktiga" saker om gayllvet, Inte tresserar oss. Helt klart 

inte kan ett ord tyska. att få av dem kläderna. QX-redaktionens favorit! 

Inte. Men som de flesta engelska 
Absolut. Modereportagen är ofta 

Skämtar du? gaymagasinen består nästan hä1f-
HUR SEXIG ÄR DEN? Riktigt. Man tappar tron på sex. ten av tidningen av kontaktannon-

oerhört sexiga, med bilder som 

ser och annonser för bastuklub-
visar mycket hud. Out har även 

bar, eskortfirmor och telefonlinjer: 
många sexiga partymannonser. 

HUR KUL ÄR DEN? 
De texter vi b:ar fått översatta för Om man inte är kräsmagad Kul på ett seriöst sätt! 
oss håller god kvallt6. Men det är är det total skrattfest. Inte. 
)u Inte därför vi prenumererar på 

den. 

NÄR SKA MAN LÄSA DEN? När man är ung och oskuld och När man vill känna att man trots När man läst Attitude och Advoc&' När man vill Inspireras, när 
fortfarande tror att man kommer allt är rätt snygg l jämförelse med te och vill läsa ett menaoting man vill veta mer, när man vill 

att träffa så snygga killar. en massa andra stackare. som man annars kan vara utan. ha stenkoll! 
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