


Stór þáttur í manneskjunni er að vilja skipta máli og taka þátt í að 
skapa umhverfi sitt og samfélag. Í Einkabankanum og Fyrirtækja-
bankanum á landsbankinn.is er þjónusta sem auðveldar einstakl- 
ingum og fyrirtækjum að styðja við góð málefni. Á einfaldan hátt er 
hægt að velja yfir 80 góðgerðarfélög og leggja þeim lið með einni 
greiðslu eða með reglubundnum hætti allt árið. Það er auðvelt að 
byrja og auðvelt að hætta. Það er auðvelt að skipta máli.
 

Leggðu góðu málefni lið



Hinsegin dagar í Reykjavík eru nú haldnir í ellefta sinn. Frá því að 

vera lítil eins dags hátíð sem fimmtán hundruð gestir sóttu, hefur 

hátíðin vaxið og dafnað með hverju ári og er núna litrík fjögurra 

daga hátíð sem 70–80 þúsund manns sækja.

  Hinsegin dagar hafa ótrúlega þýðingu fyrir samkynhneigða, 

tvíkynhneigða og trans-fólk á Íslandi. Hátíðin hefur eflt fólki kjark 

og verið því vettvangur til að standa stolt frammi fyrir samborg-

urum sínum. Hinsegin dagar eru staðfesting þess að samstaðan 

færir okkur djörfung og virðingu þegar rétt er á málum 

haldið.

    En hátíðin hefur ekki eingöngu verið hinsegin fólki 

ávinningur í baráttu þess. Hinsegin dagar eru einn 

litríkasti þátturinn í menningarlífi Reykvíkinga og njóta 

meiri vinsælda en flestir aðrir viðburðir á Íslandi. 

Viðurkenningin sem þjóðin sýnir með þátttöku sinni, 

gleði og stuðningi er stærsta inneign Hinsegin daga.

    Stjórn og samstarfsnefnd Hinsegin daga hafa  und-

anfarið ár unnið að hátíðinni sem fram fer dagana 

6.–9. ágúst, og boðið er upp á litríkan hóp listamanna og fjölbreytt 

úrval atburða. Horfurnar í efnahagsmálum þjóðarinnar eru ekki 

bjartar þetta sumar, en þeim mun meiri ástæða er til að leita sam-

stöðu og gleði á þann einlæga hátt sem einkennir Hinsegin daga.

   Við bjóðum Íslendinga og erlenda gesti velkomna á elleftu 

Hinsegin daga í Reykjavík og óskum ykkur góðrar skemmtunar. 

For the eleventh time we celebrate Gay Pride in Reykjavík. 

Our cozy little pride, originally visited by some fifteen hundred 

onlookers, has blossomed and evolved into a colorful four day 

celebration that attracts well over 70 thousand guests from all 

over the world. Reykjavík Gay Pride is, in fact, one of the biggest 

small Prides in the world. 

     Gay Pride is an unquestionably important event for lesbian, 

gay, bisexual and transgender people in Iceland. The festival 

promotes visibility and courage and provides us with 

a platform to manifest our pride before our fellow 

citizens. The celebrations do not only mark a suc-

cessful stage in our struggle; Gay Pride is also one 

of the most vibrant and popular events in Reykjavík’s 

cultural calendar. By participating in the event in 

such large numbers, the Icelandic people have shown 

us valuable support, recognition and respect.

    This year, we have organised a memorable pro-

gramme that runs from 6–9 August, combining a co-

lorful array of international artists and varied events. Even though 

our nation’s economy has seen brighter days, the Reykjavík Gay 

Pride aims to promote joy, solidarity and support for one another 

during times of hardship.

     It only remains to welcome Icelandic and foreign guests to the 

eleventh Reykjavík Gay Pride. We hope you have a wonderful time!

Welcome to Reykjavik Gay Pride



E N C A P S U L A T I N G  I C E L A N D I C  R E A L I T Y Með sinni fyrstu plötu, Ísbjarnarblús, orti Bubbi Morthens á 

nýjan og magnaðan hátt um íslenskan veruleika. Þar söng 

hann um líf sem áður hafði legið í láginni og færði margvís-

lega mannlega reynslu í orð sem áður hafði verið hljótt um. 

Bubbi orti einfaldlega um lífið sem hann þekkti, blítt og strítt, 

og alla tíð síðan hefur hann beitt tónlist sinni og textum til 

að hreyfa við þjóð sinni. Enn muna margir hvílík áhrif það 

hafði þegar hann, fyrstur íslenskra söngvara, tók sér orðið 

hommi í munn í söngnum um strákana á Borginni, svo ómaði 

um allt á rásum Ríkisútvarpsins árið 1984.

      Allir hafa sína skoðun á Bubba, því 

að hann gefur engan afslátt af orðum 

sínum og á sér bæði andstæðinga 

og aðdáendur. Sumum finnst 

hann sterkastur þegar hann 

stendur einn á sviðinu 

með kassagítarinn, 

öðrum finnst hann 

njóta sín best með 

einhverri af þeim 

fjölmörgu hljómsveit-

um sem hann hefur 

stofnað í kringum sig 

á liðnum árum. Egó, 

Utangarðsmenn, 

GCD, Das Kapítal, 

Stríð og friður – 

hver man ekki 

þessar mögnuðu 

sveitir? 

      Án Bubba 

væri íslensk rokk-

saga svipur hjá 

sjón og því er 

það sérstakur 

heiður að bjóða 

hann velkominn

á opnunarhátíð 

Hinsegin daga 

í Háskólabíói 

fimmtudaginn 6. 

ágúst.

Ever since he first made his mark on the Icelandic music 

scene many years ago, Bubbi Morthens has managed to 

encapsulate Icelandic reality in his renowned lyrics. He 

was a groundbreaker in the way he brought the every-

day life to the forefront and dealt with issues previously 

unheard of in contemporary Icelandic music. In short, Bubbi 

wrote songs about life as he saw it, the ups and downs, and 

his music connected deeply with the Icelandic 

people. Always a rebel, Bubbi was the first 

Icelandic musician to directly address 

the issue of homosexuality in his 

classic hit about the “Boys at 

Hotel Borg.” 

Being an opinionated, expres-

sive artist, Bubbi has always 

been controversial, having 

as many fevered fans as 

he has detractors. Some 

think he is at his best 

when he stands alone on 

stage, accompanied 

only by his acoustic 

guitar. Others feel 

he shines the most 

when surrounded 

by one of the 

popular bands he 

has fronted over the 

years. It is a special 

honor to welcome    

Bubbi Morthens to 

 the Gay Pride Open-

ing Ceremony   in 

Háskólabíó 

Movie Theater, 

Thursday, 6 

August.

bbi
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F plús fjölskyldutryggingar 
í öllum regnbogans litum



Það er ekki sjálfgefið að ein og sama manneskja sé jafnvíg á söng, leik,

tónsmíðar, útsetningar og hljóðfæraleik. En það er Ragga Gísla. Eftir meira 

en þrjátíu ár í starfi ögrar hún sjálfri sér stöðugt með nýjum verkefnum, 

alltaf að plægja akurinn. Því Ragnhildur Gísladóttir er engum lík. 

    Hún byrjaði kornung í poppinu og fór víða, en markaði sér völl á eftir-

minnilegan hátt þegar hún stofnaði Grýlurnar, fyrstu íslensku kvennarokksveitina og setti þar mark sitt á íslenska rokk-

menningu um aldur og ævi. Sísi fríkaði út, og hvað var svona merkilegt við það að vera karlmaður? Grýlurnar gáfu út 

fjögurra laga smáskífu og stóra plötu, Mávastellið, og áttu sinn þátt í því að kvikmyndin og platan Með allt á hreinu 

sló öll vinsældamet á Íslandi. Plöturnar eru báðar á lista yfir 100 bestu plötur Íslandssögunnar. Svo tóku við árin með 

Stuðmönnum, stór hlutverk í vinsælum kvikmyndum og metnaðarfull verkefni í Bretlandi. Og enn er Ragnhildur Gísladóttir 

á fullu við að semja tónlist við kvikmyndir, leikhúsverk og margt fleira.

    Dóttirin Dísa, Bryndís Jakobsdóttir, hefur á skömmum tíma getið sér afbragðs orð sem tónlistarmaður og árið 2008 

sendi hún frá sér fyrstu sólóplötu sína, Dísa, sem hlaut mikið og verðskuldað lof. Við bjóðum mæðgurnar Röggu Gísla og 

Dísu velkomnar á opnunarhátíð Hinsegin daga í Háskólabíói, fimmtudaginn 6. ágúst.

T W O  G E N E R A T I O N S  O F  M U S I C A L  G E N I U S

For more than thirty years she has kept challenging herself by experimenting and perfecting several different 

aspects of artistry. Whether she’s working as a singer, actor, composer or producer, Ragga Gísla has always 

been wildly successful in all that she aspires to do. She entered the world of pop music at an early age and 

caught everybody’s attention with the pop group Grýlurnar – The Witches – which mixed together punk, 

pop, rock and feminism and won over the nation with their popular, now classic, songs. She then joined 

another landmark Icelandic popgroup, Stuðmenn, and starred in several hit movies. Still quite active today, 

Ragnhildur Gísladóttir composes music for films and theatre.

Her daugther Dísa, Bryndís Jakobsdóttir, has in a short time established herself 

as an acclaimed musician. We are thrilled to have both mother and daugther 

perform together at the Opening Ceremony in Háskólabíó Movie Theater, 

Thursday, 6 August. 
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H A R D C O R E  B E R L I N  D I S C O - P U N K

It could be persuasively argued that Berlin is still the world’s current melting 

pot of music. It is a place where several different genres merge and mix 

and produce something wholly different in a world known as the Berlin 

Underground. Bastian Schindler and Andreas Rogge perform as 

Robotron, a group that has attracted deserved attention in its native 

city. When prompted, they cite “Robot, Free Jazz, Kinderlied, 

Punk, Esoteric, Electronic and Trash” as their influences. Their 

music has been labeled as “Hardcore Schlagertrash,” which is 

perhaps the best description possible, apart from witnessing 

it first hand. With their first album recently released, we are 

greatly excited to see Basti and Andi perform at the Open Air 

Concert at Arnarhóll, Saturday, 8 August. They will also play at 

Club Sódóma-Reykjavík that same evening at 9 p.m.

Margir segja að suðupott tónlistarinnar sé nú að finna í Berlín. Þar mætast ólíkir 

straumar og allt kraumar sem kraumað getur. Félagarnir sem mynda Robotron, 

Bastian Schindler og Andreas Rogge, hafa vakið mikla athygli í heimaborg sinni. 

Þegar þeir eru spurðir hvar áhrifin liggi svara þeir: „Robot, Free Jazz, Kinderlied, 

Punk, Esoterik, Elektronic og Trash. Annars er engin leið að lýsa okkar stíl.“ 

    Íslandsvinurinn Wolfgang Müller, sem ritað hefur margar bækur um Ísland, 

heyrði fyrst í strákunum á Möbel Olfe, vinsælasta hinsegin barnum í Kreuzberg-

hverfi Berlínar þessa dagana. Hann sá að þar voru komnir nýir liðsmenn í þeirri 

skapandi menningaróreiðu, sem hann kennir við afburðasnjalla viðvaninga, og 

kallaði músík þeirra „Hardcore Schlagertrash“. 

     Fyrsta plata þeirra Basti og Andi leit dagsins ljós á dögunum og þeir hafa haldið 

tónleika víða um Þýskaland, í Póllandi og á Ítalíu. Við bjóðum þessa diskó-pönkara 

velkomna á útihátíð Hinsegin daga við Arnarhól, laugardaginn 8. ágúst. 

    Robotron kemur einnig fram á Sódómu-Reykjavík, laugardaginn 8. ágúst, kl. 21. 



Það er styrkur í Toppi 

Það er styrkur í Toppi
10 kr. af hverjum seldum lítra af Eðal Toppi 
rennur til Leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins 

Bleiki Toppbikarinn
Allur ágóði af Bleika Toppbikarnum,
einu vinsælasta golfmótinu, fer til 
til forvarna gegn krabbameini. 

Nánari upplýsingar um Bleika Toppbikarinn á www.vifilfell.is
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Puttin’ on the Hits
Noregur heldur áfram að styðja Ísland í efnahagskreppunni með 

því að senda okkur ráðagóðar konur til að benda á lausnir í þjóðar-

vanda. Ekki bara Evu Joly, heldur hafa eðalfrúrnar Ruth & Vigdis 

heimsótt Ísland nokkrum sinnum á Hinsegin dögum til að styrkja 

sjálfsmynd þjóðarinnar. Þær hafa jafnvel látið svo um mælt að 

eiginlega þyki þeim sumarið dauflegt án Hinsegin daga í Reykjavík. 

En árin taka sinn toll með æðahnútum, brjósklosi og þvagsýrugigt, 

og í þetta sinn treysta Ruth & Vigdis sér ekki yfir hafið, en senda 

í staðinn systur sínar tvær, íslensku þjóðinni til upplyftingar í 

mótlæti efnahagskreppunnar. Þetta eru Creamgirls sem skemmta 

á opnunarhátíð Hinsegin daga með syrpu sem þær kalla „Puttin’ 

on the Hits“ og er ofurlítill þakklætisvottur til allra þeirra blökku-

söngkvenna sem gáfu lífinu lit á liðinni öld. Creamgirls koma fram 

í Háskólabíói 6. ágúst þar sem þær kveikja sitt sérstaka líf í dívum 

fortíðarinnar. Einnig skemmta þær á Sódómu-Reykjavík laugardags-

kvöldið 8. ágúst, kl. 21, ásamt Robotron frá Berlín.

W I T H  A  S U I T C A S E  F U L L  O F  C O S T U M E S 

Regular attendants of Reykjavík Gay Pride are no strangers 

to the young-at-heart, always-fabulous Norwegian ladies 

Ruth & Vigdis. Unfortunately, the ladies have reached a cer-

tain, unmentionable age and the years have certainly taken 

their toll on them. That is why this year, they have decided 

to send over two of their sisters to lighten up the Icelandic 

spirits in our dark days of economic depression. These are 

The Creamgirls who will perform at the Opening Ceremony 

in Háskólabíó, 6 August, with a show they call “Puttin’ 

on the Hits.” With a suitcase full of costumes, noticeably 

darker skin tones, extra large lips and a good portion of 

decidedly un-politically correct humor, this amazing show 

pays tribute to all black divas of the past. The Creamgirls 

will also join the Robotron boys at Club Sódóma-Reykjavík, 

Saturday, 8 August, at 9 p.m. 





Páll Óskar sló eftirminnilega í gegn árið 2007 með sólóplötu sinni Allt fyrir 

ástina sem færði honum Íslensku tónlistarverðlaunin þreföld. Enda er Páll 

Óskar einn hæfileikaríkasti tónlistarmaður og skemmtikraftur Íslendinga 

auk þess að vera einn af dýmætum bakhjörlum Hinsegin daga og ómiss-

andi liðsmaður hátíðarinnar. 

    Eftir Pál Óskar liggja fjölmargar upptökur á hljómplötum, sólóplötur 

og samstarfsverkefni með öðrum tónlistarmönnum. Síðustu misseri 

hefur hann verið einn eftirsóttasti plötusnúður Íslands og mun sjá 

um að trylla gesti Hinsegin daga á dansleiknum á NASA að kvöldi 8. 

ágúst. Hann hefur unnið með hljómsveitinni Milljónamæringunum, 

keppt í Eurovision, vakið athygli fyrir dómgæslu sína í Idol og X-Factor 

og farið á kostum sem stjórnandi þáttarins „Alla leið“ á RÚV fyrir 

Eurovision-keppnina. Árið 2008 gaf Páll Óskar út Silfursafnið, yfirgrips-

mikið ferðalag um tónlistarferil sinn frá 1991 til okkar daga. 

    Páll Óskar kemur fram á opnunarhátíð Hinsegin daga í Háskólabíói 

6. ágúst og flytur þar lög frá ýmsum tímum á ferli sínu við undirleik 

hljóðfæraleikara undir stjórn Samúels Jóns Samúelssonar. Einnig 

tekur Monika Abendroth hörpuleikari þátt í gleðinni. Hér gefst 

stórkostlegt tækifæri til að sjá og heyra Pál Óskar flytja margar af 

sínum vinsælustu tónlistarperlum á liðnum árum.

P O P  I C O N

A genuine pop icon in Iceland, Paul Oscar has frequently 

been voted the nation’s best singer and performing artist, he 

has released hit single after hit single, and has a devoted fol-

lowing of adoring fans. He is also one of Reykjavík Gay Pride’s most 

valuable benefactor and an integral part of the festivities. 

     As well as being a popular solo artist with five albums under his belt, 

Paul Oscar also collaborates with various groups. He has performed in the 

Eurovision Song Contest, has been a judge in both the Icelandic Idol and 

X-Factor TV series and is Iceland’s most sought-after DJ. His legendary Gay 

Pride Dance will wrap up the celebration on Saturday 8 August, when he 

DJ´s until the early dawn of light. 

    Paul Oscar will also perform at the Opening Ceremony in Háskólabíó 

Movie Theater, Thursday, 6 August, singing a choice collection of his 

hits throughout the years, accompanied by several outstanding musi-

cians. This is a great opportunity to see Paul Oscar perform some of 

his most celebrated classics from the beginning of his career. 
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H J Á L P A R T Æ K I  M A N N L Í F S I N S

GAY PRIDE 
BOLIRNIR 2009

TIL SÖLU Í KAUPFÉLAGI 
HINSEGIN DAGA LAUGAVEGI 28

Viggó og Víóletta
2008, og tónleikar þeirra á Menningarnótt sama 

ár fóru heldur ekki framhjá neinum listunn-

anda. Við bjóðum Viggó og Víólettu velkomin 

á opnunarhátíð Hinsegin daga í Háskólabíói 

fimmtudaginn 6. ágúst, og síðan á Arnarhól á 

laugardegi.

A I D E S  T O  H U M A N I T Y

Viggo and Violetta were joined by musi-

cal excuberance, and are here on earth 

solely to bring joy to mankind. They live 

and breathe the art of song and enter-

tainment, and they have dedicated their 

whole lives to musicals and music in 

general. Such is their vitality that they 

literally sweep away all those in their 

path into a state of bliss. They were born 

in the Reykjavik City Theatre and attract-

ed immediate attention, but really came 

into the public awareness during last 

year’s Pride Parade. We welcome Viggo 

and Violetta to our Opening Ceremony, 

Háskólabíó Movie Theater, Thursday, 6 

August. 

Þau Viggó og Víóletta eru komin hingað á jörð 

til að gera mennina glaða. Þau leggja krafta 

sína og sál í listina að syngja og skemmta, 

enda hafa þau helgað líf sitt söngleikjum 

og tónlist, og lífsgleðin er slík að að þau 

hrifsa bókstaflega alla með sér í stórkostlega 

stemmningu. Þau fæddust í Borgarleikhúsinu 

því að öll hótel voru upptekin og hvergi annars 

staðar gistingu fyrir foreldra þeirra að fá. Þar 

vöktu þau ómælda athygli gesta og gang-

andi, en sprengdu síðan alla hamingjuskala 

í gleðigöngu Hinsegin daga í Reykjavík árið 
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Hera Björk
Með einstæðri og fallegri rödd sinni hefur Hera Björk 

Þórhallsdóttir haslað sér völl víða á tónlistarsviðinu, bæði 

í klassískum söng, djassi, poppi og rokki. Á liðnum árum 

hefur hún tekið þátt í fjölmörgum söngleikjum og sungið með 

einum af okkar bestu kórum, Schola Cantorum. Hera Björk 

hefur verið ein af hinum íslensku Frostrósum undanfarin ár 

og hlotið mikið lof fyrir söng sinn. Í byrjun árs tók hún þátt í 

Eurovision-forkeppninni í Danmörku og hafnaði í 2. sæti með 

laginu „Someday“. Nú starfar hún jöfnum höndum á Íslandi og 

í Danmörku sem söngvari og söngkennari. Við bjóðum Heru 

Björk velkomna á hátíð Hinsegin daga við Arnarhól, 8. ágúst.

A N  I C E L A N D I C  F R O S T  R O S E

With her unique and beautiful voice, Hera Björk 

has made a name for herself in the music industry 

by spanning genres as diverse as classical singing, 

jazz, pop and rock. Hera Björk has been one of the 

Icelandic Frost Roses for the past few years and 

has been praised for her voice and performances. 

We welcome Hera Björk to the Open Air Concert at 

Arnarhóll, Saturday, 8 August. 

SKEMMTUM 
OKKUR
INNANLANDS

BÓKAÐU NÚNA Á WWW.FLUGFELAG.IS

FLUGFELAG.IS



A M B A S S A D O R S  O F  F A B U L O U S N E S S

Friðrik Ómar and Regína Ósk first performed at Reykjavík Gay Pride in the summer of 2006. 

Since then, both artists have prospered in the music industry, reaching a high note in their spectacular performance at the Eurovision 

Song Contest in Belgrad, 2008, with “This Is My Life.” Regína studied classical and jazz singing and has released three 

successful solo albums. Friðrik Ómar released his debut album in 2007, and together they front the popular Euroband which is renowned 

for its high-energy performances and considerable charm. The Euroband has become one of the most successful and sought-after acts 

of the country, and we welcome the entire crew to our Open Air Concert at Arnarhóll, Saturday, 8 August. 

F R I Ð R I K  Ó M A R ,  R E G Í N A  Ó S K  O G  E U R O B A N D I Ð
Eurobandið er eina starfandi hljómsveitin í heiminum sem spilar einungis lög úr Eurovision söngvakeppninni. 

Flestum er í fersku minni þegar Eurobandið setti allt á annan endann í keppninni í Serbíu í fyrra 

með laginu „This Is My Life“. Þá var hljómsveitin valin „The Best Group 2008“ af aðdáendum keppninnar og hafa þau síðan 

farið víðsvegar um Evrópu. Með hverju árinu lengist efnisskrá sveitarinnar þegar þau æfa upp allra nýjustu lögin sem 

njóta vinsælda. Því fer fjarri að Eurobandið sé aðeins dúett líkt og það birtist evrópskum áhorfendum Eurovision á sviðinu í 

Serbíu, því að söngvararnir, Friðrik Ómar og Regína Ósk, hafa að baki sér sveit úrvals hljóðfæraleikara – Kristján Grétarsson, 

Róbert Þórhallsson, Benedikt Brynleifsson og Vigni Þór Stefánsson.

 Við bjóðum þau velkomin á útihátíð Hinsegin daga við Arnarhól laugardaginn 8. ágúst.
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Hann er bæði fjölhæfur og þróttmikill á 

sviði, fjörugur og frumlegur. Eftir að hafa tekið 

þátt í undankeppni Eurovision-keppninnar 

2008 barst hróður hans víða og meðal annars 

kom hann fram á hátíð okkar síðasta sumar. 

Aftur bjóðum við Haffa Haff velkominn á 

svið Hinsegin daga á hátíðinni við 

Arnarhól 8. ágúst.

GLITZ, GLAMOUR AND GORGEOUSNESS

He’s multi-talented, energetic and 

original, and has quite a stage presence. 

He’s our one and only Haffi Haff. 

After participating in the Icelandic 

primary for the Eurovision Song 

Contest 2008, he quickly rose 

to stardom, not least because 

of his fierce, fashionable style. 

We welcome Haffi Haff 

to the Open Air Concert 

at Arnarhóll, 

Saturday, 8 August. 

haffi haff



Á N 1  STÖ Ð I N N I

Hinsegin
afgreiðslutími

Við höfum opið allan sólarhringinn 
við Hringbraut, á Ártúnshöfða 
og við Lækjargötu, Hafnarfirði.



Natthawat Voramool byrjaði snemma að koma fram á 

skemmtunum heima í sveitinni sinni í Taílandi. Hann nam 

söng og dans og sérhæfði sig í tónlist sem nefnist Molan 

og er ættuð úr norðausturhéruðum landsins. Um þriggja ára 

skeið starfaði hann við söng- og dansleikhús sem ferðaðist 

víða um land og skemmti. Árið 2005 fluttist Natthawat til 

Íslands og hefur síðan auðgað líf okkar með nærveru sinni 

og afburða kunnáttu í dansi og söng. Búningar Natthawats 

eru stældir eftir ævafornum viðhafnarklæðum taílenskra 

konunga sem skörtuðu ógrynnum gersema til að sýna tign 

sína og vald. Við bjóðum Natthawat og félaga velkomin á 

útihátíð Hinsegin daga við Arnarhól laugardaginn 8. ágúst.

THE ORIENTAL EXPRESS

A singer and dancer since childhood, Natthawat 

Voramool grew up to master the exotic musical 

style of Molan, originated from his native Thailand. 

Natthawat, along with several dancers, will perform 

songs and dances of love at the Open Air Concert at 

Arnarhóll, Saturday, 8 August. 

Kvennarokkhljómsveitin Elektra hóf feril sinn 

í Söngvakeppni sjónvarpsins á þessu ári 

þegar stúlkurnar fluttu lagið „Got no love“ 

eftir Örlyg Smára og höfnuðu í 3. sæti. 

Hljómsveitina skipa þær Nana, Dísa, Eva 

og Brynhildur og nýlega hafa þær gefið út 

lögin „Sísí“, sem er vinsæl endurgerð á lagi 

Grýlanna, og „Komdu aftur“ eftir Dr. Gunna. 

Við bjóðum stúlkurnar í Elektru velkomnar á 

útihátíð Hinsegin daga við Arnarhól 8. ágúst.

YOU DON’T NEED A TO HAVE A 

COMPLEX TO LIKE THESE GIRLS

The all-girl rock band Elektra came 

together for the first time when they 

participated in the primary for this year’s 

Eurovision Song Contest. The band has 

recently released a handful of new 

singles that they promise will blow peo-

ple’s minds. We welcome Elektra to the 

Open Air Concert at Arnarhóll, Saturday, 

8 August. 
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Þær hafa haldið saman í meira en aldarfjórðung og á þeim er ekkert fararsnið, öðru nær. Hljómsveitin Dúkkulísurnar 

var stofnuð á Egilsstöðum árið 1982 og er því elsta starfandi hljómsveit landsins sem eingöngu er skipuð konum. 

Fyrsta plata þeirra, Dúkkulísur, kom út árið 1984 og sú næsta, Í léttum leik, árið 1986. Eftir það tóku stúlkurnar 

sér tíu ára hvíld en árið 1997 var hljómsveitin endurvakin og þar með var spilabakterían laus. Alla tíð síðan hefur 

sveitin komið saman reglulega til að semja saman og spila og á 25 ára afmælinu sendu þær frá sér plötuna 

Dúkkulísur 25, gömul lög og ný sem notið hafa mikilla vinsælda. Sveitina skipa þær Erla Sigríður, Erla Bryndís, 

Gréta Jóna, Guðbjörg, Adda María, Hildur og Harpa. Okkur er það sérstakur heiður að bjóða þessa músíkölsku og 

fjörugu kvennasveit velkomna á útihátíð Hinsegin daga við Arnarhól, laugardaginn 8. ágúst.

ALL DOLLED UP

They’ve been together for more than a quarter of a century, and they ain’t going nowhere soon. 

Dúkkulísurnar – the Dress-up Dolls – were formed in 1982 and are in fact the longest working all-

female group in the country. After a successful run in the mid-eighties, the girls took a decade long 

break before reforming in 1997, and after that they haven’t been able to keep apart. They still perform 

and write new material and have released a 25th Anniversary collection of older and newer hits. We 

welcome the lively Dolls on stage at the Open Air Concert at Arnarhóll, Saturday, 8 August.
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Í samvinnu við listahátíðina artFart efnir 

listahópurinn Maddý til sýningar á hátíð 

Hinsegin daga þar sem þau varpa sínu 

sérstaka ljósi á hinsegin veruleika líðandi 

stundar og spyrja ótal spurninga um eitt og 

annað sem leynist bak við glimmer og gleði. 

Hvernig trega lesbíur og hvernig gráta 

hommar? Hvað er að gerast í okkar geng-

isfellda veruleika og hvernig dafna ávaxta-

reikningarnir? Hefur þjóðin boðið samkyn-

hneigða velkomna til þátttöku í samfélagið 

eða eru hommar og lesbíur ennþá freðin 

staðalímynd á jaðrinum sem engum ógnar 

með tilveru sinni, til þess eins að treysta hið 

gagnkynhneigða regluveldi í sessi?

      Hér er á ferð litrík fjöllistasýning í 

stóru rými þar sem innsetningu og 

gjörningum, myndlist og leiklist 

er splæst saman í bragð-

mikinn graut. 

Hér er margt að ugga ...öfug ...ugga
Sýningarrýminu er skipt í margar vistarverur 

þar sem hver og ein stendur fyrir ákveðinn 

heim, hugsun eða fyrirbæri og margt er til 

umræðu – ást, ólifnaður, stolt, fegurð og 

trú, svo fátt eitt sé nefnt. Þetta er sýning 

áhorfandans, því sjálfur ræður hann hvernig 

hann rambar milli ólíkra heima. Það er hans 

að búa til sögurnar og sannleikann um heim 

hinsegin fólks á Íslandi árið 2009.

      Listahópurinn Maddý er hópur ungs fólks 

á aldrinum 18–23 ára sem vakið hefur mikla 

athygli. Skemmst er að minnast sýningarinn-

ar Er’ ekki allir í sundi? í Sundhöll Reykja-

víkur og eftirminnilegra innsetninga þeirra á 

Þvottalaugadeginum í vor. Stjórnandi hóps-

ins er Tyrfingur Tyrfingsson. Sýningin fer 

fram föstudaginn 7. ágúst í Austurbæ við 

Snorrabraut, og hefst kl. 18, en 

áhorfendum er í sjálfsvald 

sett hve lengi þeir leita 

sannleikans með 

Maddý.

IT ’S  ALL VERY QUEER,  DEAR

In collaboration with artFart, the performance 

art group Maddý invites you to a special exhi-

bition in which modern day queer reality is 

addressed, and questions regarding what lies 

beneath the glitter and glamour are raised. How 

do lesbians mourn and how do gays cry? Have 

homosexuals really been accepted as a part of 

the norm, or are gays and lesbians still a harm-

less, frozen stereotype, no more than an affir-

mation of the reign of heterosexual patriarchy?

      The show makes use of a large space 

where performance art, visual art and theatrics 

are all spliced together into a tasty concoc-

tion. This is truly an audience-centered event, 

as each participant controls his or her journey 

through the different areas of the exhibition, 

extracting the fact and the fiction of queer 

Iceland 2009. The show will take place on 

Friday, 7 August, in Austurbær Movie Theater, 

Snorrabraut 37, and starts at 6 p.m.
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Fimmtudagur 6. ágúst  Thursday, 6 August

• Klukkan 12:00  12 noon

    Klúbbur Hinsegin daga á BARBARA opnar  

    The Official Pride Club BARBARA opens

• Klukkan 20:00  8:00 p.m.

    Háskólabíó  Háskólabíó Movie Theater

    OPNUNARHÁTÍÐ  OPENING CEREMONY
    Bubbi Morthens, Ragga Gísla og Dísa, Creamgirls, Páll Óskar og 

    hljómsveit að ógleymdum Viggó og Víólettu sem kynna stjörnur til leiks

    Icelandic super star Paul Oscar, Ragga & Dísa, the one and only Bubbi    

    Morthens and the fabulous Creamgirls of Oslo. indroduced by 

    Viggo & Violetta

    Aðgangseyrir 1800 kr.  Admission 1800 ISK.

    Pride partý og veitingar í boði Vífilfells í anddyri fyrir gesti 

    að lokinni sýningu. Síðan opið á Barbara fram á nótt.

    Pride Party and free beverages at the theater after the show.

    Open at Pride Club Barbara into the night.

Föstudagur 7. ágúst  Friday, 7 August

• Klukkan 18:00  6 p.m.

    Austurbær  Austurbær Movie Theater

    Listahópurinn Maddý: Hér er margt að ugga ... öfug ... ugga

    Performance art group Maddý: Hér er margt að ugga ... öfug ... ugga

• Klukkan 20:00  8 p.m.

    Söguganga frá Ingólfstorgi með Baldri Þórhallssyni, á íslensku.

• Klukkan 21:30  9:30 p.m.

    Hinsegin sigling um sundin blá við veitingar og tónlist.

    Lagt upp frá Ægisgarði. Aðgangseyrir 1500 kr.

    Queer Cruise from the Reykjavík old harbour. Admission 1500 ISK.

• Klukkan 23:00  11:00 p.m.

    Stelpnaball á Batteríinu  Girls’ Dance at Club Batteríid. 

    Strákaball á London-Reykjavík  Boys’ Dance at Club London-Reykjavík.   

    Aðgangseyrir 1500 kr. Admission 1500 ISK.

Laugardagur 8. ágúst  Saturday, 8 August

    Upphitun: Klúbbur Hinsegin daga á BARBARA frá kl. 11:00. 

    Pride Club at BARBARA opens for parade warm-up at 11 a.m.
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• Klukkan 14:00  2 p.m.

    GLEÐIGANGAN  GAY PRIDE PARADE
    Allir safnast saman á Rauðarárstíg, rétt hjá Hlemmi, í síðasta lagi

    klukkan 12:30. Lagt af stað stundvíslega klukkan 14:00 í voldugri 

    gleðigöngu eftir Laugavegi og niður að Arnarhóli. 

    Line-up of the Pride Parade at Hlemmur Bus Terminal at 12:30 p.m.    

    Down Laugavegur to Arnarhóll in the city center.

• Klukkan 15:30  3:30 p.m.

    HINSEGIN HÁTÍÐ VIÐ ARNARHÓL  
   OUTDOOR CONCERT AT ARNARHÓLL
    Meðal skemmtikrafta: Robotron frá Berlín, Hera Björk, Friðrik Ómar,   

    Regína og Eurobandið, Natthawat, Haffi Haff, Elektra, Dúkkulísurnar,  

    Creamgirls og Páll Óskar.

    Among the performers: Robotron from Berlin, Hera Björk, Friðrik Ómar,   

    Regína & Eurobandið, Natthawat, Haffi Haff, Elektra, The Dress-up  

    Dolls, Creamgirls and Paul Oscar.

• Klukkan 21:00  9 p.m.

    Creamgirls og Robotron – Tónleikar á Sódóma-Reykjavík. 

    Aðgangseyrir 1000 kr.

    The Creamgirls and Robotron – Concert and show 

    at Sodoma-Reykjavík. Admission 1000 ISK.

• Klukkan 23:00  11 p.m.

    Hinsegin hátíðardansleikur: NASA við Austurvöll – DJ Páll Óskar. 

    Club NASA Pride Dance – DJ Paul Oscar. 

    Other Pride dances at BARBARA and Q Bar.

Sunnudagur 9. ágúst  Sunday, 9 August

• Klukkan 12:00 og allan þann dag  12 noon till 01:00 a.m.

    T-dansleikur frá hádegi á klúbbi Hinsegin daga á BARBARA. 

    Brjálað stuð um miðjan dag.

    The Pride Club at BARBARA – T-Dance from noon and into the night.

• Klukkan 20:30  8:30 p.m.

    Regnbogamessa í Háteigskirkju. Hulda Guðmundsdóttir guðfræðingur   

    predikar. Sr. Helga Soffía Konráðsdóttir, sr. Toshiki Toma, 

    og sr. Kristín Þórunn Tómasdóttir þjóna fyrir altari.

    A Rainbow Church Service in the Háteigskirkja Church with cand.   

    theol. Hulda Guðmundsdóttir, Rev. Helga Soffía Konráðsdóttir, 

    Rev. Toshiki Toma and Rev Kristín Þórunn Tómasdóttir.



Fátt er mönnunum mikilvægara en að 

þekkja sögu sína og rætur og fáar þjóðir 

leggja jafn mikla rækt við þá þekkingu 

og Íslendingar. Sagan er okkur eilífur 

efniviður til að skilja og túlka lífið á líðandi 

stund. Stöðugt beitum við sögulegum 

staðreyndum til þess að réttlæta orð okkar 

og gerðir, oft án þess að taka eftir því, 

og söguna lesum við bæði sem fyrirmynd 

og víti til varnaðar. Það er til dæmis ekki 

einleikið hve Sturlunga saga er þjóðinni 

ofarlega í huga á þeim örlagaríku tímum 

sem hófust haustið 2008.

     En heimildir um sögu þjóðarinnar eru 

ekki allar jafn sýnilegar, öðru nær. Til 

skamms tíma sá kvenna varla nokkurn 

stað í þeirri Íslandssögu sem kennd er í 

skólum, rétt eins og þær hefðu aldrei 

verið til, hvað þá að þær hefðu tekið til 

hendinni. Og allt fram undir aldamótin 

1900 var fátæk alþýða varla nefnd á nafn 

á bókum nema þá helst þegar hún komst í 

kast við konungslög og var dæmd til tugt-

húsvistar eða lífláts. 

Sama er að segja um það fólk sem lagði 

ást og girndarhug á sitt eigið kyn. Það 

er helst að glitti í tilveru þess á einstaka 

máðu skjali þar sem varað er við dauða-

syndum og losta. Saga okkar hefur verið 

falin, bæld og strokuð út, og því er vandi 

þeirra mikill sem leita að hinsegin veru-

leika forfeðra sinna og formæðra. Samt 

er þessi saga jafngömul mannkyninu, hún 

skiptir máli til skilnings á okkar eigin tilveru 

og tekur á sig fleiri birtingarmyndir en tölu 

verður á komið.

Allra laglegasti piltur

Þótt Íslandssagan sé snauð af vitnisburðum 

um samkynhneigðar ástir er þar samt að 

finna fáeina mola sem segja sitthvað um 

tilfinningar og tíðaranda. Lítum á örstutta 

vitnisburði um tvo skólapilta frá 19. öld og 

hverfum 127 ár aftur í tímann. Vorið 1882 

sat piltur norðan úr Hörgárdal með dag-

bókina sína á hnjánum í litlu herbergi við 

Austurvöll í Reykjavík og trúði henni   

fyrir tilfinningum 

sínum. Latínuskólapilturinn Ólafur 

Davíðsson var ástfanginn og það á sínum 

sérstöku nótum:

     „Skelfing þykir mér vænt um Geir. Hann 

er líka allra laglegasti piltur og virðist vera 

vel viti borinn. Hann er unnustan mín. Ég 

kyssi hann og læt dátt að honum, hreint 

eins og hann væri ungmey. Hann hefur líka 

leitt okkur Gísla saman. Hann er líka unn-

usta Gísla. (Ég þori samt ekki að ábyrgjast 

það). Við gengum oft með unnustum vorum, 

og með því vér áttum báðir sömu unnustu 

þá urðum vér að ganga saman.“ 

     Pilturinn sem þetta ritaði var nýorðinn 

tvítugur þegar hér var komið sögu og á 

sínum síðasta vetri í efsta bekk Reykjavíkur 

lærða skóla sem síðar hét Menntaskólinn í 

Reykjavík. Gísli Guðmundsson, sem Ólafur 

nefnir, var bekkjarbróðir hans, en Geir 

Sæmundsson var þennan vetur fimmtán 

ára busi í skóla, prestsonur frá Hraungerði 

í Flóa. Í árbók Lærða skólans lýsir hann 

sjálfum sér með þessum orðum vorið sem 

hann útskrifaðist: „[Geir] var meðalmaður á 

hæð og vel á sig kominn, dökkhár og fríður 

í andliti og ekki karlmannlegur. Hann hafði 

meðalgáfur og meðalkunnáttu í námsgrein-

um skólasveina. Hann var söngmaður ágæt-

ur og hafði forkunnarfagran og þýðan róm, 

en Bakkusar vinur var hann.“ 

Í hálfrökkrinu

Sú venja ríkti í Lærða skólanum, líkt og 

löngum hefur tíðkast í heimavistarskólum 

Breta, að piltar í efsta bekk veittu busunum 

vernd í skóla, en aðrir piltar níddust óspart 

á þeim. Leitt hefur verið getum að því að 

þannig hafi kynni þeirra Ólafs og Geirs 

hafist, að Ólafur hafi verið í hópi verndar-

anna þennan vetur, en jafnframt skal haft í 

huga að feður þeirra voru aldavinir og kært 

samband milli fjölskyldna þeirra. Þann 28. 

mars skrifar Ólafur þetta í dagbók sína:

     „Eftir átta gekk ég með Gísla Guð-

mundssyni og Geir og seinast fórum við 

inn til Gísla og sátum þar stundarkorn. Vér 

kveiktum ekki. Það er annars nógu notalegt 

að sitja svona í hálfrökkrinu hjá góðum 

kunningjum og tala út um alla heima og 

geima. En það er ekki gaman að sjá annan 

sitja undir kærustunni og sjá hana láta dátt 

að honum með öllu móti, sjá hana kyssa 

hann, faðma hann að sér og mæla til hans 
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blíðum orðum; þetta varð ég þó að þola 

því Gísli sat undir Geir og Geir lét dátt að 

honum en leit ekki við mér. Ég held að ég 

hafi sannarlega fundið til afbrýðisemi en 

hún var fjarskalega væg eins og eðlilegt er, 

því þótt Geir sé kærastan mín þá er hann 

ekki kærastan mín. Maður hefur víst aldrei 

jafnheita ást á pilt og meyju.“ 

Sagan flekklausa

Um þessi orð þagði Íslandssagan vandlega 

og þegar dagbækur og bréf Ólafs Davíðs-

sonar voru gefin út árið 1955 hafði öllum 

þeim stöðum verið eytt úr textanum þar 

sem hann víkur að þrá sinni til pilta. Þannig 

hefur ríkjandi menning löngum strokað út 

þá vitnisburði sem hana grunar að gætu 

sett skítablett á söguna. Þeim mun neyðar-

legra er þetta í ljósi þess að hin útgefna 

bók bar heitið Ég læt allt fjúka, og er það 

tilvitnun í orð Ólafs sjálfs. Hann var að 

upplagi óvenju hispurslaus maður og af 

formála dagbókarinnar má ráða að hann 

gerði ráð fyrir því að hún yrði varðveitt 

handa síðari tímum. Það var ekki fyrr en 

árið 1990 að Þorsteinn Antonsson rithöf-

undur tók af skarið, vakti athygli á þessum 

dagbókarfærslum og birti þær í bók sinni 

Vaxandi vængir. 

     Bersýnilega stafa eyðurnar í útgefinni 

dagbók Ólafs af þeirri staðreynd að hann 

átti eftir að verða einn af afburðamönnum 

íslenskrar menningarsögu, náttúrufræðingur 

og mikilvirkur safnari íslenskra þjóðfræða. 

Á því herrans ári 1955 var óhugsandi að 

bendla slíkan mann við ástarhjal á öfugum 

nótum. Eftir hann liggja stórkostleg söfn 

þjóðsagna og þjóðfræða og einnig samdi 

hann nokkur rit, þar á meðal mikla bók, 

Galdur og galdramál á Íslandi. Sá undurfríði 

Geir sem hér um ræðir varð síst ómerkari 

maður þótt í öðrum greinum væri – prestur 

á Akureyri, vígslubiskup í Hólastifti og 

annálaður söngmaður. En verðandi þjóð-

fræðingar og vígslubiskupar eiga líka sína 

leyndu drauma.

Sættir og góður koss

Og ástir unglinganna döfnuðu á þeim nótum 

sem hæfðu tíðarandanum vorið 1882. Þeir 

heimsækja hvor annan daglega, stundum 

oft á dag, sofa saman nótt og nótt, yrkja 

vísur hvor til annars, skiptast á um að færa 

hvor öðrum brjóstsykur og vindla og kúra 

saman í laut í Þingholtunum þegar vel 

viðrar. Þetta er löngu fyrir fyrir daga útvarps 

og geislaspilara og enginn iPod innan seil-

ingar, en stundum syngja þeir saman:

    „Þá upp til Geirs. Hann kenndi mér lagið: 

„Ég veit yðar myndin in mæra“, fagurt lag 

og friðblítt. Ég kann ekki við orðið „angur-

blítt“. Geir varð annars styggur við mig 

stundarkorn því ég uppnefndi hann öllum 

illum nöfnum, en sættir komust samt fljótt 

á og skaðabæturnar, sem hann fékk, voru 

góður koss.“

     Ekki verður séð að Ólafur Davíðsson hafi 

þekkt nein orð um þrá sína til annarra pilta, 

enda ritar hann þetta áður en menn tóku 

fyrir alvöru að upphefja gagnkynhneigðina 

í vestrænni menningu með því að fordæma 

alla þá sem hlupu undan merkjum hennar 

og gefa þeim sín heiti. En Ólafur var prest-

sonur, hann átti strangan föður og þekkti 

að sjálfsögðu þá alræmdu ritningarstaði 

Biblíunnar sem kvalið hafa margan piltinn. 

Þess vegna finnur hann sig knúinn til að 

réttlæta fyrir sjálfum sér þá nautn sem 

hann er rétt í þessu að uppgötva. Á einum 

stað í dagbókinni efast hann um þá skoðun 

að sannkristið líf hljóti að felast í því að 

krossfesta holdið og hvatir þess, og hefur 

þar í huga fleyg orð Páls postula í Galata-

bréfinu, 5:24: „En þeir, sem Krists eru, hafa 

krossfest hold sitt með þess girndum og 

tilhneigingum“ (þýðing frá 1863). Þessu 

andmælir sá skynsami Ólafur, hann 

neitar með öðrum orðum að fyllast sekt-

arkennd fyrir það að kannast við kenndir 

sínar og tilfinningar, og njóta þeirra. Að 

kvöldi 21. apríl 1882 ritar hann þetta í 

dagbók sína:

    „Ég tók Geir með mér. Hann sefur hjá 

mér í nótt. Mér hefur aldrei þótt eins vænt 

um neinn og Geir. Hvað það var indælt 

að vefja hann að sér og leggja hann undir 

vanga sinn og kyssa hann svo. Loksins 

varð ég þó skotinn. En hvað er það að vera 

skotinn í karlmanni hjá því að vera skotinn í 

meyju? Ekkert, segir náttúruvit mitt mér. Er 

það annars ekki röng skoðun að krossfesta 

holdið með girndum þess og tilhneigingum? 

Er ekki rétt að hafa svo mikið upp úr lífinu 

sem auðið er fyrir góðan og mannlegan 

mann? Það held ég.“

Að hemja mannlífið

Ólafur Davíðsson las sannarlega fleira en 

Biblíuna, til dæmis varð hann snemma vel 

læs á forngrísku og þekkti lýsingar Grikkja 

til forna á ástum tveggja af sama kyni. En 

allar greiningar og útlistanir síðari tíma á 

samkynhneigðri þrá voru honum framandi, 

enda var hún ekki skilgreind á nútímavísu 

fyrr en rétt um það bil sem Ólafur komst til 

vits og ára, og vorið 1882 höfðu engar frétt-

ir borist af þeim tilburðum til Íslands. Því 

má ljóst vera að skilningur Ólafs á sjálfum 

sér og tilfinningum sínum verður ekki lagður 

að jöfnu við þann skilning sem lesbíur og 

hommar nútímans leggja í samkynhneigðar 

tilfinningar sínar. Hugtakið homosexualitet 

eða samkynhneigð varð fyrst til um 1870. 

Með iðnbyltingunni og vaxandi þörf hins 

kapítalíska samfélags til 

Reykjavík um aldamótin 1900. Danski fáninn blaktir við hún.



að kortleggja, skrá og hemja mannlífið á 

19. öld færðust læknavísindi og refsiréttur 

í aukana og sáu það meðal annars sem 

tilgang sinn að verja heiminn gegn öllu því 

sem vék frá hinni góðu gagnkynhneigð. 

Þeir sem framfylgdu lögum og rétti gengu 

hraustlega til verka, og nærtækt er að 

minnast réttarhaldanna yfir Oscar Wilde í 

Lundúnum árið 1895 eða lögregluaðgerða 

gegn hommum í höfuðborg Íslendinga, 

Kaupmannahöfn, undir lok 19. aldar eftir 

að refsilöggjöfin hafði verið hert. Þessar 

aðgerðir miðuðu fyrst og fremst að því að 

hræða karlmenn frá því að stofna til náins 

samneytis og ásta hver við annan. 

     Trúlega þekkti Ólafur Davíðsson blaða-

fréttir af slíkum aðgerðum á árum sínum 

í Kaupmannahöfn rétt eins og aðrir íbúar 

borgarinnar þótt engum vitnisburðum 

um það sé til að dreifa, en í Höfn dvaldi 

hann við nám og störf frá 1882 og allt 

til ársins 1897 þegar hann sneri heim til 

Íslands. Ekkert er vitað um ástarlíf hans 

eftir lokaveturinn í Lærða skólanum, og 

þótt hann kallsi stundum um girnd sína til 

kvenna og láti lítið eitt fjúka um þær úr 

penna sínum, fer engum sögum af ástum 

hans með konum – né heldur körlum. Eitt 

og annað mun þó hafa verið hvíslað um 

hneigðir hans til karla í sveitum norðan-

lands. Ólafur kvæntist aldrei og eignaðist 

enga afkomendur, en eftir að hann sneri 

heim frá Kaupmannahöfn vann hann að 

fræðilegum hugðarefnum sínum heima í 

Hörgárdal og sinnti annað slagið kennslu 

við Gagnfræðaskólann á Möðruvöllum. Um 

aldamótin 1900 varð Geir Sæmundsson 

prestur á Akureyri, þá kvæntur maður og 

faðir tveggja barna, en ekki er vitað um 

samskipti þeirra Ólafs þau fáu ár sem þeir 

voru samtíða í Eyjafirði. 

     Endalok Ólafs Davíðssonar urðu svipleg 

og ýmsum nokkur ráðgáta. Hann drukknaði í 

Hörgá, einn á ferð á hesti sínum, aðfaranótt 

6. september 1903, 41 árs að aldri.

Meðal heimilda:

Bjarki Bjarnason (ritstj.). (2006). Sveinaástir í 

Lærða skólanum. Ísland í aldanna rás 1800–1899. 

Reykjavík: JPV útgáfa 

Steindór Steindórsson. (1967). Ólafur Davíðsson 

Viltu vera með atriði 
í gleðigöngunni?
Atriðum í gleðigöngunni hefur fjölgað ár frá ári 

og mörg hver hafa verið einstaklega glæsileg. 

Til þess að setja upp gott atriði er mikilvægt 

að hugsa málin með fyrirvara. Góð atriði þurfa 

ekki að kosta mikla peninga. Gott ímyndunarafl 

og liðsstyrkur vina og vandamanna dugar oftast 

nær. Þátttakendur sem ætla að vera með form-

leg atriði í gleðigöngunni verða að sækja um 

það til Hinsegin daga eigi síðar en 3. ágúst. 

Nauðsynlegt er að skrá atriði með því að fylla 

út eyðublað sem finna má á www.gaypride.

is. Nánari upplýsingar veita Katrín göngustjóri, 

kaos@simnet.is, eða Heimir Már framkvæmda-

stjóri, heimirmp@internet.is Einnig má hafa 

samband við Katrínu í síma 867 2399 eða 

Heimi Má í síma 862 2868. Hægt er að sækja 

um styrki til einstakra gönguatriða en Hinsegin 

dagar áskilja sér rétt til að samþykkja eða hafna 

öllum beiðnum um styrki í samræmi við fjárhag 

hátíðarinnar. 

     Byrjað verður að raða göngunni upp við 

lögreglustöðina á Hlemmi kl. 12:00, 

laugardaginn 8. ágúst og þeir þátttakendur sem 

eru með atriði verða skilyrðislaust að mæta 

á þeim tíma. Gangan leggur stundvíslega af 

stað kl. 14 og bíður ekki eftir neinum. Hinsegin 

dagar hvetja einnig fólk til að að fara ekki niður 

Laugaveg í göngunni á stærri ökutækjum en 

svo að þau komist með góðu móti leiðar sinnar. 

Hafa verður í huga öryggi vegfarenda í þeirri 

fræðimaður. Merkir Íslendingar VI. Reykjavík: 

Bókfellsútgáfan.

Þorsteinn Antonsson. (1990). Sveinaást Ólafs 

Davíðssonar. Vaxandi vængir: Aftur í aldir um 

ótroðnar slóðir. Reykjavík: Fróði.

S C H O O L B O Y S  I N  L O V E

Ólafur Davíðsson (1862–1903) was one 

of Iceland’s most brilliant folklorists in 

the 19th century. In this essay, Þorvaldur 

Kristinsson discusses entries from the 

diary he wrote as a twenty year old 

school-boy in Reykjavík. In them, Ólafur 

describes his love and affection for 

another young friend during the spring of 

1882. These diary entries are remarkable 

for several reasons, primarily for being 

the clearest documented expression of 

homosexual love during the period, long 

before the Icelandic people even thought 

of a name for such tendencies. Not less 

interesting is the fact that these particu-

lar entries were completely censored 

when Ólafur Davíðsson’s diary was 

printed in 1955. They were first published 

in 1990. 

Do you want a float or 
space in the parade?
People who wish to perform a number in the 

parade must register before 3 August. You can 

register on the website www.gaypride.is, from 

the link “Parade Application” on the English ver-

sion of the website, or send an e-mail to Katrín, 

kaos@simnet.is or Heimir, heimirmp@internet.

is. Please inform us how many people will be 

participating in your number and whether it will 

involve a float or a car. We will also need the 

name, address and phone number of the contact 

person in charge. Participants please meet at 

12 noon on Saturday, 8 August, by the Police 

Station at Hlemmur Square. The parade starts 

at 2 p.m. sharp.

mannþröng sem er í miðborginni þennan dag 

og velja vagna í nánu samráði við göngustjóra 

hátíðarinnar.
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Forseti Bandaríkjanna, Barack Obama, gaf 

út yfirlýsingu frá Hvíta húsinu hinn 1. júní 

sl. þess efnis að framvegis skuli júní vera 

mánuður lesbía, homma, tvíkynhneigðra 

og trans-fólks, mánuður stolts og virðingar 

þessum þjóðfélagshópum til handa. Um 

leið skorar hann á bandarísku þjóðina að 

afnema misrétti og vinna gegn hvers kyns 

fordómum og kúgun gagnvart hinsegin 

fólki, hvar sem slíkt birtist. 

     Þessi yfirlýsing markar tímamót. Aldrei 

fyrr hefur forseti Bandaríkjanna tekið jafn 

skorinort til máls og kveðið jafn skýrt á um 

mannvirðingu og mannréttindi til handa 

hinsegin fólki í landi sínu. Í yfirlýsingunni 

rifjar hann upp framlag homma og lesbía til 

menningar minnihlutahópa með Stonewall-

uppreisninni í New York sumarið 1969, 

fyrir nákvæmlega fjörutíu árum. Hann 

minnir sérstaklega á það mikla framlag 

sem hinsegin fólk hefur lagt til mannrétt-

indaumræðu í Bandaríkjunum, hyllir allar 

þær manneskjur sem komist hafa til áhrifa 

án þess að gera kynhneigðina að fjötri 

um fót og þakkar sérstaklega fyrir framlag 

samkynhneigðra til baráttunnar gegn HIV 

og alnæmi á liðnum árum. 

     Um leið minnir forsetinn á að þrátt fyrir 

sigrana sé mikið verk að vinna í þágu þess-

ara þjóðfélagshópa. „Hinsegin unglingar,“ 

segir hann, „verða að eiga þess kost að 

menntast án þess að lifa í ótta við ofsóknir 

og ofbeldi, hinsegin fjölskyldur og aldraðir 

skulu eiga kost á að lifa með fullri reisn   

E I N S T Ö K  Y F I R L Ý S I N G  B A N D A R Í K J A F O R S E T A

JÚNÍ – MÁNUÐUR HINSEGIN FÓLKS

og njóta virðingar samborgara sinna.“ 

Um leið nefnir forsetinn það að ríkisstjórn 

hans hafi tekið höndum saman við 

Sameinuðu þjóðirnar í því skyni að berjast 

gegn kúgun samkynhneigðra víða um heim, 

og hvað varðar innri málefni ríkisins heitir 

hann því að gera allt það sem í hans valdi 

stendur til að útrýma hatursglæpum, styðja 

stöðu hinsegin fólks innan stéttarfélaga, 

vernda pör og fjölskyldur samkynhneigðra, 

berjast gegn einelti og kúgun á vinnustöð-

um og tryggja samkynhneigðum rétt til 

ættleiðinga á borð við aðra þegna landsins. 

Þá segir Barack Obama það eindreginn 

vilja sinn að binda enda á þá auðmýkjandi 

stefnu sem hefur viðgengist í Bandaríkjaher 

og er venjulega bundin í orðunum „Don´t 

ask, don´t tell“ – „ekki spyrja, ekki segja 

frá“. Og hann bætir við:

     „Öll þessi málefni varða ekki aðeins 

samfélag hinsegin fólks, heldur líka 

gjörvalla þjóðina. Svo lengi sem við 

uppfyllum ekki fyrirheitið um jafnan rétt 

allra, mun það setja mark sitt á líf allra 

Bandaríkjamanna. Með því að vinna saman 

að þeim hugsjónum sem lögðu grundvöll-

inn að þjóðlífi okkar, mun það verða öllum 

Bandaríkjamönnum til hagsbóta.“ 

M S C  I C E L A N D  –  G A Y  P R I D E  2 0 0 9 
OPIÐ FIMMTUDAG,  FÖSTUDAG OG LAUGARDAG

OPEN THURSDAY FRIDAY & SATURDAY

SUNNUDAG / SUNDAY: JOCKS & UNDERWEAR

www.msc.is
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VIP   
Á HVERJU ÁRI BJÓÐA 

HINSEGIN DAGAR TIL SÖLU VIP-KORT 
Í TAKMÖRKUÐU UPPLAGI. KORTIÐ VEITIR 
AÐGANG AÐ ÖLLUM VIÐBURÐUM SEM 

SELT ER INN Á. SALA KORTANNA ER HAFIN. 
EINNIG ER BOÐIÐ UPP Á VIP-PLATINUM 

TIL VILDARVINA HÁTÍÐARINNAR 

VIP KORTIN ERU TIL SÖLU Í 
KAUPFÉLAGI HINSEGIN DAGA, 

LAUGAVEGI 28

OPNUNARHÁTÍÐ Í HÁSKÓLABÍÓI •
STELPNABALL Á BATTERÍINU •

STRÁKABALL Á LONDON-REYKJAVÍK •
TÓNLEIKAR CREAMGIRLS OG ROBOTRON • 

Á SÓDÓMU-REYKJAVÍK
ALLA HINSEGIN HÁTÍÐARDANSLEIKI Á LAUGARDAGSKVÖLDI •

PRIDE-POKI MEÐ BOL HINSEGIN DAGA 2008 OG FLEIRI MINJAGRIPUM •
VEITINGAR Á VILDARVERÐI Á BARBARA, LAUGAVEGI 22 •

VIP: 7.500 KR.

VIP-PLATINUM: 11.000 KR.

 ÞÚ SPARAR MEÐ VIP 

OG STYÐUR UM LEIÐ 

HINSEGIN DAGA

S

VIP: 7.500 KR.

VIP PLATINUM: 11.000 KR.
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Baldur Þórhallsson gengur með gestum Hinsegin daga 
um sögustaði samkynhneigðra í miðborginni

Haldið af stað frá Ingólfstorgi kl. 20, föstudaginn 7. ágúst

Hinsegin Reykjavík

Eins og hin fyrri ár er á Hinsegin 

dögum boðið upp á sögugöngu 

um staði sem tengjast lífi 

lesbía og homma í miðborg 

Reykjavíkur. Fjallað verður um 

menningu og líf einstakra sam-

kynhneigðra Reykvíkinga allt 

frá lokum 19. aldar. Næturlífi, 

pólitík, bókmenntum og tónlist 

sem tengjast samkynhneigðum 

í borginni verða gerð skil og 

rifjaðir upp sögufrægir atburðir 

í lífi þeirra. Menning lesbía og homma í Reykjavík hefur til skamms 

tíma verið flestum hulin, en fjölda markverðra staða er að finna 

í miðborginni sem tengjast lífi 

þeirra. Markmið gönguferðanna 

er að svipta hulunni af þessum 

merkilega menningarkima borg-

arinnar. Reykjavík er hýrari en 

margur heldur! 

    Föstudagskvöldið 7. ágúst 

verður verður safnast saman 

til sögugöngu á Ingólfstorgi 

og lagt af stað kl. 20:00. 

Ferðin tekur um klukkustund. 

Skipuleggjandi og leiðsögu-

maður er Baldur Þórhallsson sem veitir nánari upplýsingar í síma 

896 0010. Leiðsögnin er á íslensku.

10





R E G N B O G A M E S S A
Í HÁTEIGSKIRKJU 9. ÁGÚST KL. 20:30
H U L D A  G U Ð M U N D S D Ó T T I R  P R E D I K A R

Í lok hátíðar Hinsegin daga, að kvöldi sunnudagsins 9. ágúst, 

verður efnt til regnbogamessu í Háteigskirkju. Guðsþjónustan hefst 

kl. 20:30. Þar predikar Hulda Guðmundsdóttir guðfræðingur, en 

prestur Háteigskirkju, sr. Helga Soffía Konráðsdóttir þjónar fyrir 

altari ásamt sr. Toshiki Toma og sr. Kristínu Þórunni Tómasdóttur. 

Að guðsþjónustunni standa Hinsegin dagar í Reykjavík og ÁST, 

Áhugahópur samkynhneigðra um trúarlíf, í samvinnu við söfnuð 

Háteigskirkju. Að lokinni guðsþjónustu er safnast saman í kirkjukaffi 

í safnaðarheimili Háteigskirkju.

     Allir eru velkomnir.

R A I N B O W  C H U R C H  S E R V I C E

Reykjavík Gay Pride and the gay religious group ÁST welcome 

all to attend a church service with Hulda Guðmundsdóttir, MA; 

Rev. Helga Soffía Konráðsdóttir; Rev. Toshiki Toma and Rev. Kristín 

Þórunn Tómasdóttir in the Háteigskirkja Church, Sunday, 9 August 

at 8:30 p.m. The service will also include several outstanding 

musicians.





H I N S E G I N  D A G A R

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
LAUGAVEGI 28

OPIN ALLA VIRKA DAGA
FRÁ 19. JÚLÍ TIL 8. ÁGÚST KL. 12–18

VIP-KORT OG ALLUR NAUÐSYNLEGUR 
HÁTÍÐARVARNINGUR Í BOÐI

THE PRIDE CENTER 
LAUGAVEGUR 28

OPEN AT BUSINESS HOURS FROM 19 JULY
OFFERS EVERYTHING YOU NEED FOR PRIDE

Án uppreisnarinnar á Stonewall-kránni í New York föstudagskvöldið 27. júní 1969 væri 

sennilega talsvert öðruvísi um að litast í heimi homma og lesbía. Þetta var útfarardagur 

Judy Garland sem slegið hafði strengi í hjörtum margra þegar hún í Galdrakarlinum í Oz 

söng um landið handan regnbogans, land vonarinnar þar sem draumarnir rætast. 

     Á Stonewall Inn, vinsælum bar í Greenwich Village, minntust gestirnir Judy þetta kvöld 

með því að spila söngvana hennar. Skyndilega birtist lögreglan á svæðinu eins og svo oft 

áður, komin til að fremja reglubundna rassíu, og átök brutust út sem stóðu alla þá helgi, 

Mannkynssagan tók nýja stefnu, og nú runnu upp tímar snarprar baráttu, stolts og sýni-

leika, ekki aðeins í New York, heldur um allan hinn vestræna heim.

Fjörutíu ára afmælis þessara sögulegu átaka var minnst með glæsilegri göngu í New York sunnudaginn 28. júní sl., og hefur hún sennilega 

aldrei verið fjölmennari en nú. Gangan hófst í Greenwich Village og hélt síðan upp alla 5. breiðgötu. Meðal foringja í göngunni í þetta sinn 

voru þau Cleve Jones og Anne Kronenberg sem komu á eftirminnilegan hátt við sögu Harveys Milk, en sú saga hefur verið mjög í sviðs-

ljósinu eftir að kvikmyndin Milk sló í gegn fyrr á þessu ári. Við hlið þeirra gekk líka Dustin Lance Black sem samdi meistaralegt handrit 

kvikmyndarinnar. Sá fjórði í framvarðarsveitinni í ár var ríkisstjóri New York-fylkis, David Paterson, og hefur þessari elstu göngu hinsegin 

fólks í heiminum sjaldan verið sýndur annar eins sómi. 

Stonewall
40 ára

Við Stonewall-krána 1969.
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H I N S E G I N  D A G A R  Í  R E Y K J A V Í K  K Y N N A

SVELLANDI SVÖRT KÓMEDÍA MEÐ HINUM ÓVIÐJAFNANLEGU

Creamgirls
„OFURLÍTILL ÞAKKLÆTISVOTTUR TIL ALLRA ÞEIRRA 

BLÖKKUSÖNGKVENNA SEM GÁFU LÍFINU LIT Á LIÐINNI ÖLD“

OG BEINT ÚR SKAPANDI MENNINGARÓREIÐU 
HINSEGIN BERLÍNARBÚA

„ROBOT, FREE JAZZ, KINDERLIED, PUNK, ESOTERIK, 
ELEKTRONIC OG TRASH. 

ÞAÐ ER ENGIN LEIÐ AÐ LÝSA OKKAR STÍL.“

TÓNLEIKAR Á SÓDÓMU-REYKJAVÍK
LAUGARDAGINN 8. ÁGÚST KL. 21:00 

CREAMGIRLS FROM OSLO AND ROBOTRON FROM BERLIN 
UNFORGETABLE SHOW AND CONCERT AT CLUB SODOMA-REYKJAVIK

MIÐAVERÐ 1000 KR. / ADMISSION 1000 ISK – VIP-KORT GILDA / VIP PASSES VALID

tronrobo



T I L  H A M I N G J U  

VR – KRINGLUNNI 7, REYKJAVÍK

CRYMOGEA, ÚTGÁFA, BARÓNSSTÍG 27, REYKJAVÍK

BJARTUR & VERÖLD, BRÆÐRABO  

EDDA ÚTGÁFA HF., SÍÐUMÚLA 28, REYKJAVÍK

FÉLAG ÍSLENSKRA LEIKARA, LINDARGÖTU 6, REYKJAVÍK

FORLAGIÐ HF, BRÆÐRABORGARSTÍG 7, REYKJAVÍK 

SALKA, BÓKAÚTGÁFA, 

EDDA ÚTGÁFA, SÍÐUMÚLA 28, 

MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA ÍSLANDS, HAFNARSTRÆTI 20, REYKJAVÍK

MÓÐINS EHF, GUÐRÍÐARSTÍG 6, 

VINSTRIHREYFINGIN GRÆNT FRAMBOÐ, REYKJAVÍK

AUGLÝSINGASTOFA SKAPARANS, SÍÐUMÚLA 1, REYKJAVÍK

PIPAR – AUGLÝSINGASTOFA, TRYGGVAGÖTU 17, REYKJAVÍK

SAMFYLKINGIN , H



M E ‹  H Á T Í ‹ I N A !

RGARSTÍG 9, REYKJAVÍK

DENIM – LEVI’S, SMÁRALIND, HAGASMÁRA 1, KÓPAVOGI

FYLGIFISKAR – SÉRVERSLUN MEÐ SJÁVARFANG, SUÐURLANDSBRAUT 10, REYKJAVÍK

 SKIPHOLTI 50C, REYKJAVÍK

REYKJAVÍK

HIV-ÍSLAND, HVERFISGÖTU 69, REYKJAVÍK 

KRISTÍN JÓNA, GRAFÍSK MIÐLUN, WWW.CENTRUM.IS/~AFRO

 REYKJAVÍK

OPNA, BÓKAÚTGÁFA, SKIPHOLTI 50 B, REYKJAVÍK

EFLING STÉTTARFÉLAG SÆTÚNI 1, REYKJAVÍK

YNDISAUKI, SÆLKERAÞJÓNUSTA, WWW.YNDISAUKI.IS

HVÍTA HÚSIÐ – AUGLÝSINGASTOFA, BRAUTARHOLTI 8, REYKJAVÍK

HALLVEIGARSTÍG 1, REYKJAVÍK

FÉLAG BÓKAGERÐARMANNA, HVERFISGÖTU 21, REYKJAVÍK



38

Stjórn og samstarfsnefnd 
um Hinsegin daga í Reykjavík

Þau eru fjölmörg sem leggja hönd á plóg til að gera hátíð 

Hinsegin daga að veruleika á hverju ári. Sum sýna þó meira 

úthald en önnur við undirbúninginn og vinna hörðum höndum 

í stjórn og samstarfsnefnd árið um kring, áður en kemur að 

fjögurra daga stórhátíð: 

     Í stjórn Hinsegin daga í Reykjavík árið 2009 sitja Þorvaldur 

Kristinsson, forseti, Kristín Sævarsdóttir, ritari, Jón Sævar 

Baldvinsson, gjaldkeri, Katrín Jónsdóttir, erindreki, og 

Heimir Mér Pétursson, framkvæmdastjóri.

  Þeim til stuðnings, aðhalds og trausts starfar öflug 

samstarfsnefnd að verkefnum ársins. Allir sem þess 

óska geta tekið sæti í samstarfsnefnd, þar þarf ekkert til 

nema góðan vilja og samstarfshug. Þau sem einkum hafa 

komið að vinnu samstarfsnefndar síðastliðið ár eru: Anna 

Jonna Ármannsdóttir, Ásdís Þórhallsdóttir, Birna Hrönn 

Björnsdóttir, Elaine McCrorie, Erlingur Óttar Thoroddsen, 

Eva María Þórarinsdóttir, Fríða Agnarsdóttir, Matthías 

Matthíasson, Ragnar Ólason, Svavar G. Jónsson, Valgerður 

Þ.E. Guðjónsdóttir, Valgerður Ægisdóttir, Vallý Helgadóttir 

og Þórarinn Þór. Allt þetta fólk tekur síðan forystu í ýmsum 

„deildum“ hátíðarinnar og ábyrgist meðal annars sölumál, 

fánaborgir, öryggi hátíðargesta, fjáröflun og auglýsingar, 

stjórn gleðigöngu, móttöku erlendra listamanna, ritstjórn 

útgáfuefnis og rekstur þjónustumiðstöðvar svo fátt eitt sé 

nefnt. Þegar hátíðin nálgast kalla stjórn og samstarfsnefnd 

síðan á mikinn fjölda sjálfboðaliða sér til aðstoðar við að 

gera hátíðina sem glæsilegasta.

H I N S E G I N  F É L A G A S A M T Ö K  Á  Í S L A N D I 

Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride
www.gaypride.is

Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride eru sjálfboðaliðasamtök sem 
árlega skipuleggja Hinsegin daga í Reykjavík aðra helgi í ágúst. 
Hinsegin dagar eru sjálfstæð félagasamtök, en ýmis önnur félög og 
hreyfingar samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og trans-fólks eru félagar í 
Hinsegin dögum ásamt einstaklingum sem standa saman að skipulagi 
hátíðarinnar. Allir sem styðja markmið hátíðarinnar í ágúst geta gerst 
félagar í Hinsegin dögum með því að greiða árgjaldið, 500 kr.

Samtökin ´78 – félag hinsegin fólks á Íslandi
www.samtokin78.is / skrifstofa@samtokin78.is

Samtökin ´78 eru elstu og stærstu samtök hinsegin fólks á Íslandi. Þau 
voru stofnuð í maí 1978. Markmið félagsins eru tvíþætt: Að vinna að 
baráttu- og hagsmunamálum hinsegin fólks í því skyni að vinna þeim 
jafnrétti á við aðra á öllum sviðum þjóðlífsins, og að skapa félagslegan 
og menningarlegan vettvang til þess að styrkja sjálfsvitund þeirra, 
samkennd og samstöðu um sérkenni sín. Mikill hluti af starfi félagsins 
snýst um réttindabaráttu á opinberum vettvangi og þar hafa unnist 
miklir sigrar. Í miðstöð félagsins á Laugavegi 3 starfar fólk að fræðslu 
og félagsráðgjöf og veitir aðstoð og ráðgjöf um hinsegin málefni. Þar 
er einnig að finna vandað og glæsilegt almenningsbókasafn, eitt hið 
besta sinnar tegundar í Norður-Evrópu en það safnar eingöngu hin-
segin efni, bókum, tímaritum og kvikmyndum.

Trans-Ísland – félag transgender fólks á Íslandi
http://groups.google.com/group/trans-is-frettabref / 
trans-is-frettabref@googlegroups.com 

Trans-fólk er hinsegin að því leyti, að það breytir kynhlutverki sínu 
meira eða minna, og skiptir jafnvel alveg um kynhlutverk, tímabundið 
eða varanlega. Trans-fólk getur verið gagnkynhneigt, samkynhneigt 
og allt þar á milli. Trans-Ísland var stofnað árið 2007. Félagið hefur 
að markmiði sínu að skapa transgender fólki og fjölskyldum þeirra 
menningarlegan vettvang og styrkja þannig sjálfsvitund þeirra, vinna 
að laga- og réttarbótum, auka fræðslu til fagfólks og eiga samstarf 
við sambærileg samtök, hópa og áhugafólk hérlendis og erlendis. 
Fyrsta miðvikudag hvers mánaðar, stendur Trans-Ísland fyrir fundum í 
húsnæði Samtakanna ’78 og eru nýir félagar velkomnir. Félagið er aðili 
að Transgender Europe, Network and Council.

KMK – Konur með konum
www.kmk.is / kmk@kmk.is 
Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía fyrir 
rúmum áratug og hefur starfað síðan með nokkrum hléum. Tilgangur 
hreyfingarinnar er ekki síst að efla sýnileika lesbía, styrkja samstöðu 
þeirra, gefa þeim tækifæri til að skemmta sér á eigin forsendum og 
kynnast öðrum í hópnum. Stúlkurnar í KMK stunda íþróttir, einkum 
blak, af kappi og hafa keppt á ýmsum alþjóðlegum leikum. Þá halda 
þær sumarhátíðir og bregða sér sér í útilegur og veiðiferðir þegar vel 
viðrar. Á vefsíðu KMK er að finna líflega umræðu sem átt hefur drjúg-
an þátt í að efla styrk hreyfingarinnar.

MSC Ísland www.msc.is / msc@msc.is 
MSC Ísland var stofnað árið 1985. Klúbburinn hefur sínar klæðareglur, 
leður, gúmmí-, einkennis- og gallaföt, og ástæðan er einfaldlega sú að 
félagarnir vilja hafa karlmenn karlmannlega klædda og þá heldur ýkt 
í þá áttina en hina. MSC Ísland hefur ferðamennsku og fyrirgreiðslu 
við erlenda ferðamenn beinlínis á stefnuskrá sinni og félagið var 
ekki síst stofnað til þess að Íslendingar gætu orðið formlegur aðili 
að Evrópusamtökum slíkra klúbba, ECMC. Þau samtök hafa verið ein 
virkustu alþjóðasamtök samkynhneigðra um áratugi og lagt mikið af 
mörkum til baráttunnar fyrir stolti, sýnileika og samábyrgð. 

Q – Félag hinsegin stúdenta
Félag hinsegin stúdenta, Q, var stofnað í janúar 1999 af einum 20 
stúdentum við Háskóla Íslands. Hópurinn var fljótlega orðnir yfir   

     150 manns og hefur félagið haldið uppi blómlegu félagsstarfi síðan. 
Markmið félagsins er að vera sýnilegt afl innan háskólasamfélagsins 
á Íslandi og í forsvari þar þegar málefni samkynhneigðra ber á góma. 
Félagið tekur virkan þátt í samtökum ungs hinsegin fólks í Evrópu,
IGLYO, og ANSO sem eru samtök hinsegin stúdenta á Norðurlöndum.

Thanks to the Queer Community

The queer comunity in Iceland has joined forces to celebrate Gay 
Pride 2009 with festivities in Reykjavík during the second weekend in 
August. We would like to thank five organizations and activity groups: 
the National Queer Organization of Iceland, Samtökin ’78; Queer 
University Student Union, Q; the women’s group Women with Women, 
KMK; the transgender association Trans-Iceland, and the leather club 
MSC Iceland.

Útgefandi: Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride
Laugavegi 3 – 101 Reykjavík
www.gaypride.is 

Ábyrgðarmaður: Heimir Már Pétursson.
Hönnun: Tómas Hjálmarsson.
Merki Hinsegin daga: Kristinn Gunnar Atlason.
Ritstjórnarvinna: Þorvaldur Kristinsson, Erlingur Óttar Thoroddsen, 
Heimir Már Pétursson, Páll Óskar Hjálmtýsson.
Ljósmyndir: Geir Ragnarsson, Magnús Andresen, 
Soffía Claessen og fleiri.
Auglýsingar: Heimir Már Pétursson, Jón Sævar Baldvinsson, 
Kristín Sævarsdóttir og Þorvaldur Kristinsson.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja hf.
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Alnæmi er enn ólæknandi þótt lyf geti 
stundum hjálpað HIV-jákvæðum til að halda 
veirunni í skefjum.
 
Allir geta smitast af alnæmi, karlar, konur og börn
 
Ekki deyja úr fáfræði.
 
Stundið öruggan og allsgáðan ástarleik
 

NOTIÐ VERJUR

ALNÆMI KEMUR  
OKKUR ÖLLUM VIÐ

HEILBRIG‹IS-  OG TRYGGINGAMÁLARÁ‹UNEYTI‹

STYRKIR fiESSA BIRT INGU




