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Þú færð meira 
fyrir Aukakrónur
Þú safnar Aukakrónum þegar þú notar A-kortið þitt og fyrir þær 
getur þú keypt allt mögulegt sem þig vantar eða langar í hjá 
samstarfsaðilum Aukakróna.

Sæktu um A-kort á aukakronur.is

 A-kortin 
Kreditkort sem safna 
Aukakrónum fyrir þig
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For the twelfth 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 successful 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 programme that runs from 5–8 
August, combining a colorful array of Icelandic 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 
twelfth Reykjavík Gay Pride. We hope you have a wonderful time!

V E l k O m I n  á  H I n s E G I n  d A G A  í  R E y k j A V í k

Hinsegin dagar í Reykjavík eru nú haldnir í tólfta 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 transfólk á Íslandi. Hátíðin hefur eflt fólki kjark og 
verið því vettvangur til að standa stolt frammi fyrir samborgurum 
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 menn- 
ingarlífi 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 undanfarið ár 
unnið að hátíðinni sem fram fer dagana 5.–8. ágúst, og boðið er 
upp á litríkan hóp listamanna og fjölbreytt úrval atburða. Á tímum 
efnahagskreppu og erfiðleika er mikilvægara en nokkru sinni fyrr 
að leita samstöðu og gleði á þann einlæga hátt sem einkennir 
Hinsegin daga.
      Við bjóðum Íslendinga og erlenda gesti velkomna á tólftu 
Hinsegin daga í Reykjavík og óskum ykkur góðrar skemmtunar.

WelCOMe tO reYKJaVÍK gaY Pride 2010
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páll óskar
Hann er einn hæfileika-

ríkasti tónlistarmaður og skemmtikraftur 
íslendinga auk þess að vera einn af dýmætum 

bakhjörlum Hinsegin daga og ómissandi 
liðsmaður hátíðarinnar. 

skemmst er þess að minnast þegar hann sló í gegn árið 2007 með 
sólóplötu sinni Allt fyrir ástina sem færði honum íslensku 

tónlistarverðlaunin þreföld. Er þá fátt upp talið því að 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 dans-

leiknum á nAsA að kvöldi 7. ágúst. Hann hefur unnið með hljóm- 
sveitinni milljónamæringunum, keppt í Eurovision, vakið athygli fyrir 

dómgæslu sína í Idol og X-Factor og farið á kostum sem stjórn-
andi 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. 

Paul Oscar is Iceland’s 
true pop star and one of the nation’s 

most beloved performing artists. He is also one 
of Reykjavík Gay Pride’s most valuable benefactors 

and an integral part of each year’s festivities. Paul Oscar’ 
flourishing solo career includes a triple win at the Icelandic 
Music Awards in 2007 for his solo album, Allt fyrir ástina 

(Anything For Love). He has represented Iceland in 
the Eurovision Song Contest, was 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 

celebrations on Saturday 7 August, when he will DJ 
until the early dawn. Paul Oscar will also host the 

afternoon Open Air Concert at Arnarhóll, 
on Saturday, 7 August.

6
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VIÐ GERUM ÝMISLEGT TIL AÐ

LÍTA BETUR ÚT,

BERUM Á OKKUR ALLSKYNS KREM OG

REYNUM AÐ RÆKTA LÍKAMA OKKAR.

MARGIR GLEYMA ÞVÍ HINS VEGAR AÐ 

FEGURÐIN KEMUR INNAN FRÁ
OG VANRÆKJA SÍNA INNRI FEGURÐ. 

ÞAR KEMUR TOPPUR TIL SÖGUNNAR.

TOPPUR SLEKKUR NEFNILEGA

EKKI AÐEINS ÞORSTANN HELDUR

NÆRIR HANN EINNIG ÞÍNA

INNRI FEGURÐ
PÆLDU Í ÞVÍ.

HVAÐA VATN ERT ÞÚ
AÐ DREKKA?
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Eurovision Star

Sig
ga

 Be
int

ein
s

Sigga Beinteins 
has enjoyed a long and brilliant 

career as one of Iceland’s most successful 
female singers. She has performed with various 

Icelandic bands, including the popular dance band 
Stjórnin which released a total of seven albums. She 

has performed at the Eurovision Song Contest three times, 
more than any other Icelandic lead singer. In 1990, she 
performed “Eitt lag enn” (One More Song) at the ESC 

in Zagreb, landing fourth place, which at the time 
was Iceland’s best result ever. It is with great 

pride that we present Sigga Beinteins at 
the Open Air Concert at Arnarhóll, 

Saturday, 7 August.

söngkonan sigga Beinteins er sannarlega efni í langa 
og merka sögu því að fáir íslenskir tónlistarmenn eiga að baki 

jafn litríkan og fjölbreyttan feril og hún. kornung hóf hún að syngja 
með hljómsveitum sem lifðu þó skammt uns hún sló í gegn í laginu 

„Vertu ekki að plata mig“ með HlH-flokknum um miðjan níunda áratuginn. 
Eftir það þekkti hvert einasta mannsbarn á íslandi röddina hennar siggu.
Um árabil tók sigga Beinteins þátt í vinsælum sýningum á Broadway og 

Hótel íslandi og söng með ýmsum hljómsveitum, en árið 1989 gekk hún til liðs 
við stjórnina sem um árabil var ein vinsælasta danshljómsveit landsins og gaf 
út sjö plötur á þeim árum. Þá er ónefnt framlag söngkonunnar til Eurovision-
keppninnar, en sigga er sá íslenski tónlistarmaður sem oftast hefur farið fyrir 
íslands hönd sem aðalsöngvari í þá keppni, allt frá því hún heillaði milljónir 

manna í Evrópu árið 1990 í „Eitt lag enn“ ásamt Grétari Örvarssyni og 
skilaði íslandi beinustu leið í 4. sæti – á þetta líka rauðum kjól!

Það er okkur einstæður heiður að mega bjóða siggu 
Beinteins velkomna á útitónleika Hinsegin daga

 við Arnarhól laugardaginn 7. ágúst. 
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Það er ekki á hverri hátíð sem við bjóðum tvo af okkar ágætustu óperu-
söngvurum velkomna á útitónleikana við Arnarhól 7. ágúst, en þar munu 
þeir Bergþór og Eyjólfur stilla saman raddir sínar í tvísöng. 
Bergþór Pálsson nam söng í Reykjavík og í Bandaríkjunum, en starfaði 
síðan um nokkurra ára skeið við óperuhús í Þýskalandi. Eftir heim-

komuna 1991 hefur hann tekið mikinn þátt í íslensku 
tónlistarlífi og margar góðar minningar um óperusýn-
ingar á Íslandi eru honum tengdar. Þá hefur hann 
haldið fjölda einsöngstónleika, sungið einsöng með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og komið fram með kórum. 
Bergþór er fleira til lista lagt en að flytja klassíska tón-
list og hefur löngum þótt liðtækur í þeim efnum. Nægir 

þar að nefna samvinnu þeirra Helga Björnssonar við flutning léttra laga á Hótel Borg á sínum tíma sem seinna rataði 
á vinsæla plötu, Strákarnir á Borginni. 
Eyjólfur Eyjólfsson lætur þess gjarnan getið að fyrsta hlutverk hans á sviði hafi verið hundurinn Spakur í söngleiknum 
Kolrössu, og má hafa það til marks um fjölbreytta hæfileika söngvarans. En í alvöru talað, þá nam Eyjólfur flautuleik 
og söng í heimabæ sínum, Hafnarfirði, en stundaði síðan framhaldsnám í söng í London og á að baki glæsilegan 
feril sem ljóðasöngvari og óperusöngvari. Eyjólfur hefur nokkrum sinnum komið fram í Íslensku óperunni, nú síðast 
í hlutverki Beppe í I Pagliacci fyrir tveimur árum. Þá hefur hann tekið þátt í óperusýningum með nokkrum af virtustu 
óperuflokkum á Englandi, en býr nú í Hollandi þar sem hann starfar að list sinni.

Two excellent opera singers will perform together at the Open Air Concert 
at Arnarhóll on Saturday 7 August. Bergþór Pálsson has been one of 
Iceland’s leading baritones for two decades, and has performed to great 
acclaim with the Icelandic Opera and the Iceland Symphony. He recently 

took on the role of Mr. Bumble in the National Theater’s production of the musical Oliver! Eyjólfur Eyjólfsson studied 
singing at London’s renowned Guildhall School of Music and Drama, and has performed widely in song recitals and 
operas, including the Icelandic Opera’s production of I Pagliacci. He now lives and works in the Netherlands.

Opera Duo
10
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Elektra

The all-girl rock band 
Elektra came together for the 

first time when they participated in the 
Icelandic preliminaries for the 2009 Eurovision 

Song Contest. They performed a fantastic set at 
last year’s Pride and now they’re back for more. 

Their latest hit, “I Don’t Do Boys,” has received lots 
of attention in the past few months, not least for 

its show-it-all music video. 
We welcome Elektra to the Open Air 

Concert at Arnarhóll, Saturday, 
7 August. 

Eins og eldflaugar 
hafa þær þotið upp himin íslenskra 

dægurtónlistar síðustu misserin, stúlkurnar 
í Elektru. Þær hafa áður komið fram á útitónleik-

um Hinsegin daga og tvær í hópnum, þær nana og 
dísa trommuleikari, eru sjaldan fjarri góðu gamni þegar 
við efnum til hátíðahalda í byrjun ágúst. síðasti smellur 
Elektru, „I don’t do Boys“ hefur vakið mikla athygli, ekki 

síst fyrir myndbandið sem fylgir laginu, því að ein-
arðari stefnuyfirlýsingu gefur ekki að líta á  

hverjum degi. En umfram allt spila þær þrótt-
mikla rokktónlist sem fanga mun gesti 

á Arnarhóli 7. ágúst. 

12
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GAY PRIDE 
BOLIRNIR 2010

Til sölu í KAuPFÉlAGi 
HinseGin dAGA 

iÐu læKjArGöTu 2A

Elektra

He is multi-talented, energetic and highly original, and has quite a stage presence. He is our one and 
only Haffi Haff. After participating in the Icelandic preliminaries for the Eurovision Song Contest in 
2008, he quickly rose to local stardom, not least because of his fierce, fashionable style. We welcome 
Haffi Haff to the Open Air Concert at Arnarhóll, Saturday, 7 August. 

Hann er bæði 
fjölhæfur og þróttmikill á sviði, 

fjörugur og frumlegur. Eftir að hafa tekið 
þátt í undankeppni Eurovision-keppninnar 2008 
með „Wiggle Wiggle song“ barst hróður hans 

víða, enda fer hann djarfar og óvenjulegar leiðir, og 
nægir þar að minna á lög eins og „Give me sexy“, 
„jealousy“ og „Freak“. Fyrsta breiðskífan mun vera 

væntanleg á þessu ári. Haffi Haff hefur tvívegis 
komið fram á hátíð Hinsegin daga og við 
bjóðum hann velkominn á útitónleikana 

við Arnarhól 7. ágúst.

Haffi Haff
Glitz, Glamour and Gorgeousness

13
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í tæpan áratug hefur opnunarkvöld Hinsegin daga verið 

einn vinsælasti viðburður  hátíðisdaganna í ágúst. Hér 

er ekki aðeins um að ræða glæsilega tónleika þar sem 

snjallt tónlistarfólk og skemmtikraftar koma fram, heldur 

er opnunarhátíðin einnig sannkallað ættarmót og vina-

fundur hinsegin fólks, fjölskyldna þeirra og kunningja.

í ár bjóðum við velkomin á svið í íslensku óperunni ein-

valalið íslenskra músíkanta sem notið hafa ómældra 

vinsælda á undanförnum árum, en þau eru Regína Ósk, 

KK og Ellen, Lay Low og Friðrik Ómar sem skemmtir 

ásamt kór og hljómsveit
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Friðrik Ómar kom fyrst fram á útitónleikum 

Hinsegin daga sumarið 2006. Þá var hann ungur 

og upprennandi, eins og sagt er, en það fór ekki 

fram hjá neinum að hann átti framtíðina fyrir 

sér. Um svipað leyti stofnuðu þau Regína Ósk 

Eurobandið ásamt hópi úrvals hljóðfæraleikara. 

Flestum er í fersku minni þegar Eurobandið 

setti allt á annan endann í keppninni í Belgrad 

vorið 2008 með laginu „This Is my life“. Það 

var í fyrsta sinn sem ísland komst áfram upp úr 

undankeppni Eurovision, enda var hljómsveitin 

valin „The Best Group 2008“ af aðdáendum 

keppninnar og í kjölfarið ferðuðust þau víða um 

Evrópu og skemmtu. 

     ásamt Guðrúnu Gunnarsdóttur sendi Friðrik 

frá sér þrjár plötur, Ég skemmti mér, sem hafa 

að geyma gömul íslensk lög, og svo rækilega 

slógu þau í gegn að plöturnar náðu allar gull-

plötusölu. árið 2006 hlaut hann síðan tilnefningar 

til íslensku tónlistarverðlaunanna sem söngvari 

ársins og fyrir plötu ársins. árið 2009 gáfu þeir 

Friðrik og jógvan Hansen út plötuna Vinalög sem 

varð söluhæsta plata á íslandi það ár. 

      Það er okkur sérstakur heiður að njóta hæfi-

leika Friðriks Ómars í íslensku óperunni fimmtu-

dagskvöldið 5. ágúst, enda gerir hann vel við 

bræður sína og systur: Rétt fyrir hátíðina sendir 

hann frá sér lagið „dáinn úr ást“ sem er tileinkað 

Hínsegin dögum í Reykjavík og verður einkenn-

islag hátíðarinnar í ár.

AMBASSADOR OF  FABuLOuSnESS
The highly popular Friðrik Ómar released his 

debut album in 2007 and is a member of Euro-

bandið, a group renowned for its high-energy 

performances and irresistible charm. His col-

laboration with Faeroese singer Jógvan Hansen, 

Vinalög, was the best-selling album in Iceland 

in 2009. Shortly before this year’s Pride begins, 

Friðrik Ómar will release a new song, “Dáinn úr 

ást” or “Dying from Love,” which is dedicated 

to Reykjavík Gay Pride and will be the festival’s 

official song this year. It is a special honor to  

welcome Friðrik Ómar to  the Opening Ceremony 

at the Icelandic Opera, Thursday, 5 August. 

FriÐriK



N1 verslanir: Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, 
Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.
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HJARTANLEGA 
TIL HAMINGJU 
MEÐ HINSEGIN
DAGA OG NÆTUR

HINSEGIN
OPNUNARTÍMI

Þú ræður hvenær þú verslar hjá okkur. Það er opið allan sólarhringinn við 
Hringbraut, Ártúnshöfða, Lækjargötu Hafnarfirði og Háholti Mosfellsbæ 

og líka á Selfossi og í Staðarskála. Renndu við þegar þér hentar!



Ellen er yngst í stórum hópi systkina og kristján 

þremur árum eldri. saman hafa þau sungið frá því 

að þau muna eftir sér og enn eru þau að. Ellen 

hefur komið víða við sögu í íslensku tónlistarlífi. 

Hún var ein af liðsmönnum mannakorna og syngur 

enn með Borgardætrum. árið 2004 kom hún við 

hjarta þjóðarinnar með plötunni Sálmar sem hlaut 

íslensku tónlistarverðlaunin, og á liðnu ári sendi 

hún frá sér plötuna Draumey með eigin lögum. 

segja má að Ellen sé umvafin músík því 

að eiginmaður hennar Eyþór Gunnarsson er 

sjaldan fjarri konu sinni þegar kemur að útsetn-

ingum og undirleik. 

     kristján kristjánsson – kk – hefur löngum 

borið nýja strauma inn í íslenskt tónlistarlíf og sýnt 

okkur inn í heima sem við vissum varla að væru til, 

enda maðurinn víðförull og næmur á tónlist heims-

ins. Eftir hann liggja ófáar perlur á vegi íslenskrar 

dægurlagamenningar sem seint munu gleymast. 

nægir þar að nefna söngvana sem finna má á 

plötunum Paradís og Svona eru menn, persónu-

legir og grípandi í senn. 

     Við bjóðum systkinin kk og Ellen velkomin á 

opnunarhátíð Hinsegin daga. 

CLASSy S IBL InG ACT
The musical siblings Ellen and KK are among 

Iceland’s most talented musicians and excel in a 

variety of genres and styles. Ellen has been part of 

groups such as Mannakorn and Borgardætur (an 

Icelandic Andrews-Sisters trio), and she received 

the Icelandic Music Awards in 2001 for her album 

Sálmar, which features her intimate renditions of 

Icelandic hymns. Her brother, Kristján or KK, is a 

master blues guitar player with a soft but some-

times husky voice. It is a great privilege to wel-

come this fantastic duo to the Opening Ceremony 

at the Icelandic Opera on Thursday, 5 August.
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ellen

lovísa Elísabet sigrúnardóttir á að baki langan feril í ýmsum 

hljómsveitum, en það var ekki fyrr en hún birtist sem lay 

low og hóf að semja og syngja eigin lög, að hún sló í gegn. 

Fyrsta plata hennar, Please Don’t Hate Me, kom út árið 2006 

og skipti sköpum á ferlinum, því að fyrir hana hlotnaðist lay 

low gullplata því til staðfestingar að þetta óvenjulega debut 

hefði náð metsölu. sama ár hlaut hún íslensku tónlistarverð-

launin fyrir þrennar tilnefningar, og komu titlarnir „Besta 

söngkonan“ og „Vinsælasti flytjandi ársins“ í hennar hlut. 

ári síðar kom svo út platan Farewell Good night’s Sleep sem 

farið hefur sigurför og verið lofuð til skýjanna.

     síðastliðin ár hefur lovísa Elísabet verið á þönum um 

heiminn. Hún hefur ferðast um allt ísland gagngert til þess 

að gefa fólki á landsbyggðinni tækifæri til að hlusta á 

fremsta tónlistarfólk landsins af yngstu kynslóðinni. Þá 

hefur hún komið fram á virtum tónlistarhátíðum í Evrópu 

og Ameríku og haldið fjölmarga sjálfstæða tónleika, komið 

fram í vinsælum sjónvarpsþáttum og söngvar hennar hljóma 

í nokkrum af okkar bestu kvikmyndum. Er þá fátt eitt talið á 

sigurferli stúlkunnar.

     lay low kemur nú í fyrsta sinn fram á Hinsegin dögum 

í Reykjavík, en hún skemmtir á opnunarhátíðinni í íslensku 

óperunni 5. ágúst ásamt kærustu sinni, Agnesi Ernu 

Estherardóttur, og við bjóðum þær velkomnar á svið.

FLy InG HIGH
Lay Low, the alter ego of Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir, 

began evolving early in 2006. That year, her debut album, 

Please Don’t Hate Me, was released and became one of the 

years’ most successful releases. She was voted Best Singer 

at the Icelandic Music Awards and her second CD, Farewell 

Good night’s Sleep, confirmed her leading place within the 

Icelandic music scene. In the last year, she has been suc-

cessfully touring the world with her unique combination of 

blues, folk and country, but returns to Iceland to perform at 

Reykjavík Gay Pride along with her girlfriend, Agnes Erna 

Estherardóttir. They will be part of the Opening Ceremony at 

the Icelandic Opera on Thursday, 5 August.  

lAy
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Hún hefur sungið frá því hún man eftir sér og á 

að baki ófáa sigra í söngkeppnum í grunnskóla 

og menntaskóla. Hún nam bæði klassískan 

söng og djasssöng og hefur m.a. sungið og 

leikið í Litlu hryllingsbúðinni og Kysstu mig 

Kata hjá leikfélagi Reykjavíkur. Þá hefur hún 

ljáð Eurovision-keppendum okkar bakrödd sína 

á erlendum vettvangi uns að því kom að hún 

stóð sjálf í miðju sviðsljósi keppninnar ásamt 

Friðrik Ómar í Belgrad fyrir tveimur árum.

Fyrir jólin 2005 gaf Regína Ósk út sína fyrstu 

sólóplötu sem ber einfaldlega nafn hennar. 

Í djúpum dal kom út ári síðar og sú þriðja, Ef ég 

væri, árið 2007. með þeim hefur hún sýnt og 

sannað að hún stendur í fremstu röð íslenskra 

söngkvenna. Regína Ósk hefur nokkrum sinnum 

sungið á útitónleikum Hinsegin daga, en nú 

kemur hún í fyrsta sinn fram á opnunarhátíðinni 

í íslensku óperunni 5. ágúst.

SEnSATIOnAL SOnGSTRESS
Regína Ósk studied jazz and classical sing-

ing and has released three successful solo 

albums. Along with Friðrik Ómar, she is the 

lead singer of Eurobandið, which took part in 

the Eurovision Song Contest in Belgrad, 2008, 

with “This is My Life.” She first performed 

with Eurobandið at Reykjavík Gay Pride in the 

summer of 2006, but this year she returns with 

a solo act certain to dazzle and beguile audi-

ences. Regína Ósk performs at the Opening 

Ceremony at the Icelandic Opera on Thursday, 

5 August.
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  samtakanna ́78
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Ungliðahreyfing? Þegar við heyrum 
orðið hugsum við líklega fyrst um 
harðsnúna og metnaðarfulla unglinga 
í stjórnmálaflokkum landsins. Þessi 
ungu og efnilegu sem stefna einbeitt á 
pólitískan frama, helst fyrr en seinna. 
Ungliðar Samtakanna ´78 eru vissulega 
ung og efnileg, og það má vel vera að 
sum þeirra stefni á frægð og frama, en 
harka og metnaður eru ekki orðin sem 
lýsa þeim best. Þvert á móti eru þetta 
óvenju kátir krakkar sem hafa gaman 
að öðru fólki og hafa gaman af því að 
vera til. 

Þau hittast hvert sunnudagskvöld í félags-
miðstöð samtakanna ´78 og eru á ýmsum 
aldri og úr ólíkum áttum. Þau yngstu sem 
koma á fundi hópsins hafa verið 13–14 ára 
og þau elstu eru um tvítugt, en langflest 
eru á aldrinum 16–18 ára. Eitt árið eru 
strákarnir í miklum meirihluta, annað árið 
eru það stelpurnar sem hafa öll völd, en 
allt er það í sátt og samlyndi. Flest kalla 
þau sig homma og lesbíur, nokkur eru 
tvíkynhneigð og stundum hafa transsexúal 
unglingar komið í hópinn. „Þau mættu nú 
alveg vera fleiri,“ segja þau, „því þeim 
hefur verið tekið rosa vel, og engir fordómar 
í gangi. Það skiptir líka miklu máli að fá að 
kynnast þeim í staðinn fyrir að lesa bara 

um líf þeirra í blöðunum. Allt er svo miklu 
léttara þegar maður getur tengt ákveðna 
reynslu við lifandi manneskjur sem maður 
hefur kynnst.“ En hér er enginn hópþrýsting-
ur á neinn um að kenna sig við ákveðna 
kynhneigð, það ákveður enginn nema maður 
sjálfur hvað maður vill heita, og eins og þau 
benda á þá þarf maður ekki endilega að 
heita það sama núna og í fyrra. „Við verðum 
til í gegnum það að lifa, kynnast fólki og 
verða ástfangin.“

Með rúllur í hárinu
Flestum þótti það stórt skref að mæta á 
ungliðakvöld og mörg segjast hafa hugsað 
málið vandlega í eitt til tvö ár. Berglind 
minnist þess að hafa lesið um hópinn á 
vefsíðu samtakanna ´78, skoðað myndirnar 
þar, og beðið svo í heilt ár með að mæta. 
„Það fyrsta sem mætti mér í dyrunum fyrsta 
kvöldið mitt var strákur með rúllur í hárinu,“ 
segir sandra maría. „Ókei, svo það er þá 
svona, hugsaði ég, en seinna kom í ljós að 
hann var það langóvenjulegasta á staðnum 
þetta kvöldið og með húmorinn í lagi.“
    „Ég var búin að tvístíga alltof lengi, en 
svo var þetta ekkert mál þegar ég mætti á 
staðinn,“ segir steina um það þegar hún 
mætti á sitt fyrsta ungliðakvöld. „Þarna 
voru krakkar sem ég þekkti og spurðu hvað 
ég væri að gera þarna. ja, hvað haldið þið? 
svaraði ég og þá var það útrætt. Fyrsta 
kvöldið mitt hitti ég stelpu sem ég þekkti vel 
og hún sagðist eiginlega hafa átt heima í 
ungliðahreyfingunni síðasta árið. Þá vissi ég 
að ég var á réttum stað.“

Trúnaðurinn skiptir öllu máli

í hópnum gilda skýrar reglur um trúnað því 
að hvert og eitt þeirra verður að fá að ráða 
því hvernig þau koma út og á hvaða hraða. 
„Ef einhver klikkar á þessum reglum, þá 
setjumst við bara niður og ræðum það á 
fundi,“ segir sandra maría. „Það er allt í 
góðu, engin leiðindi, við reynum bara að 
ganga þannig frá málinu að það endurtaki 
sig ekki aftur.“ Það sem hún vísar til teng-
ist því að sum hafa vísað til félaga sinna 
í hópnum með nafni þegar þau ræða við 
aðra um félagsstarfið og stundum tengist 
þetta Facebook. „sumir hafa nefnilega verið  
„taggaðir“ á mynd án þess að beðið hafi 
verið um leyfi til þess,“ segja Eiríka og 
Berglind, „og þá er bara beðist afsökunar 

og málin leiðrétt. Við leyfum heldur ekki  
myndatökur á ungliðakvöldum nema eftir 
mjög skýrum reglum og með samþykki þeirra 
sem birtast á myndunum.“
    Þau leggja mikið upp úr því að taka vel 
á móti nýju fólki og fyrir því er löng hefð í 
ungliðahreyfingunni. „Við viljum auðvitað að 
fólk komi aftur, ekki bara einu sinni,“ segir 
steina. „Auðvitað er ekkert við því að segja 
ef einhverjum finnst það sem við erum að 
gera ekki henta sér, kannski er viðkomandi 
að leita að félagsskap í eldri hópi en þess-
um. En við viljum nú helst ekki að fólk fari út 
og komi ekki aftur af því að því finnst við svo 
leiðinleg. svo við leggjum okkur fram um að 
vera skemmtileg!“

Leiklistarhópurinn vinsælastur
Félagsstarfið snýst ekki bara um það að hitt-
ast og spjalla. „Við skiptumst á um að halda 
sleep-over, förum saman í útilegur, stöku 
sinnum í leikhús og svo spilum við fótbolta 
utan funda.“ Eitt af því vinsælasta í starfinu 
er þó leiklistarhópur sem kemur saman öðru 
hvoru. „Við höfum haft þetta þannig að við 
vinnum upp litla „sketsa“ í hópum þar sem 
við notum okkar eigin minningar, hvernig það 
var til dæmis að koma út og segja pabba og 
mömmu hver við værum. svo bræðum við 
þetta saman í eitt leikrit, eina sýningu og 
fáum hjálp frá leiklistarmenntuðu fólki sem 
einu sinni voru ungliðar og þekkja andann í 
hópnum. Þetta er bara rosalega gaman.“
   Öll eru þau sammála um að Hinsegin 
dagar hafi haft heilmikla þýðingu fyrir þau, 
„þar er ég sjálf,“ segir sandra maría, „þetta 
er minn „fjölskyldudagur“ og þar er ég til á 
einhvern annan hátt en hina dagana í árinu.“ 
steina tekur undir það, „en eiginlega finnst 
mér hátíðin hafa meiri merkingu fyrir mér 
núna en í byrjun, núna þekki ég söguna, 
hef lesið mér til um það hvað það kostaði 
mikið að eignast frelsið, hvað fáir gerðu  
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sá er kannski munurinn á íslandi og öðrum 
löndum að enginn þeirra gerði alvöru úr 
hótuninni.“

Vildu fá að hlusta tvisvar

mörg þeirra hafa tekið þátt í jafningja- 
fræðslu í skólum sem fræðslufulltrúi sam-
takanna ´78 skipuleggur í samráði við skóla. 
Þar segja þau frá því hvaða reynsla það er 
að vera samkynhneigð eða tvíkynhneigð  
og svara spurningum. „skemmtilegast er að 
fræða í grunnskólunum,“ segir steina, „þau 
vilja virkilega fá að fræðast, eru að mörgu 
leyti opnari og einlægari en eldri krakkar og 
koma oft til okkar eftir kennslustundina til 
að fá að vita meira. Þá finnst mér ég vera 
að gera gagn.“ Grímur tekur undir þetta: „Ég 
held að besta hrósið sem ég hafi fengið var 
það þegar til okkar komu tvær stelpur eftir 
fræðslufund í bekknum þeirra og báðu um 
að fá að fylgjast aftur með sömu fræðslu í 
næsta bekk sem við heimsóttum þennan dag 
í skólanum þeirra. Þann daginn gat ég verið 
viss um að það voru að minnsta kosti tvær 
sem höfðu örugglega verið að hlusta.“ 

We Make an efforT To be fUn

The youth movement of Samtökin ’78 
has been active for over two decades 
and meets every Sunday night at the 
Queer Community Center. In an interview 
with Þorvaldur kristinsson, the members 
discuss their activities, which include 
sleep-overs, performance art, trips to the 
theater, and making new members feel 
welcome. This last item is of particular 
importance, since joining a group of like-
minded queers can be a large step for 
many youngsters. Many join the group 
after watching the youth movement take 
part in the Gay Pride festivities, where 
they feature prominently each year. an 
important part of the youth movement’s 
work is peer advising, which is monitored 
by the education director of Samtökin 
’78. Members of the youth movement  
receive special training in order to visit 
high schools and colleges, where they 
discuss their own experience with other 
students and answer questions on every-
thing you always wanted to know but 
were afraid to ask.
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margt til að mörgum liði vel. Þá fær hátíðin 
alveg nýja vidd.“ Grímur minnist þess að 
hafa horft á gleðigöngu Hinsegin daga og  
bankað upp á í ungliðahreyfingunni daginn 
eftir, en honum finnst tónninn í hátíðinni of 
einlitur: „á meðan hommarnir dansa í sínum 
glimmer, þá þarf maður ekki að fara langt út 
fyrir ísland til að hitta stráka sem eiga það 
á hættu að missa vinnuna og fjölskylduna 
fyrir að vera þeir sjálfir. Og það er heldur 
ekki allt fallegt sem gerist hér á götunum. 
Hér um árið var ég á leið gegnum miðbæinn 
að kvöldi Hinsegin daga, stríðsmálaður og 
í leðurgalla, og út úr sjö bílum, ég taldi þá, 
örguðu strákar sem hótuðu að berja mig. En 



Travel   Agency

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Tourist Information Centre · Aðalstræti 2, 101 Reykjavík · 570 7710

Hilton Reykjavík · Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík ·  570 7722

Radisson Blu · Hagatorg, 107 Reykjavík ·  570 7744

Hotel Loftleiðir · Hlíðarfótur, 101 Reykjavík ·  570 7733

BSI Bus Terminal · Vatnsmýrarvegur 10, 101 Reykjavík ·  570 7788 

IÐA Bookstore · Lækjargata 2a, 2nd floor, 101 Reykjavík · 570 7755

Skarfabakki · Cruise Liner Visitor Centre, 104 Reykjavík · 570 7766



Hinsegin bókmenntaganga um miðborg Reykjavíkur 
í fylgd Úlfhildar Dagsdóttur
Haldið af stað frá Ingólfstorgi kl. 20, föstudaginn 6. ágúst

Blíðar ástir og stríðar

Skáldin Elías Mar og Dagur Sigurðarson fjarri öllum 
næðingi í þeirri litlu Reykjavík. Hér eru þeir á sólskins-

göngu í Kaupmannahöfn laust fyrir 1960.

Úr Aðalstræti í Reykjavík í upphafi sjöunda áratugarins

í ár bjóða Hinsegin dagar í Reykjavík upp á bókmenntagöngu 
um miðborg Reykjavíkur. Hinsegin skáldskapur hefur ekki skilið 
eftir sig skýrar slóðir um götur Reykjavíkur, en þar með er ekki 
sagt að þeirra sjái hvergi stað. í göngunni staldrar Úlfhildur 
dagsdóttir bókmenntafræðingur við á stöðum og staðleysum 
og rifjar upp gamlan og nýjan skáldskap – gamlar vögguvísur, 
kveinstafi kvalinna ásta og minningar um varanlegar nætur, 
jafnvel úr stáli. í fylgd með henni eru skáld og leikarar sem 
lesa upp.
     Gangan hefst á Ingólfstorgi föstudagskvöldið 6. ágúst kl. 20. 
Ferðin tekur um klukkustund og þátttaka er ókeypis. leiðsögnin 
er á íslensku.
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The Art of Being Different

Clothing
Flowers

Gifts different clothing

Vesturgata  4  > 101 Reykjavík  >  Iceland  >  Te l .  +354 562 2707 >  gaga@gaga. is  >  www.gaga. is
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VEGAMÓTASTÍGUR 4

TEL 552 4687
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Amtmannsstíg 1 - Tel. 561 3303 - www.humarhusid.is
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fimmtudagur 5. ágúst  Thursday, 5 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.
    íslenska óperan  The Icelandic Opera

    OPNUNARHÁTÍÐ  OPENING CEREMONY
    Regína Ósk, kk og Ellen, lay low og Friðrik Ómar ásamt kór og hljómsveit
    Regína Ósk, kk & Ellen, lay low and Friðrik Ómar
    Aðgangseyrir 1500 kr.  Admission 1500 ISK.
    Pride partý og veitingar í boði Vífilfells að lokinni sýningu 
    Pride Party and free beverages after the show

föstudagur 6. ágúst  friday, 6 august

• klukkan 20:00  8 p.m.
    Hinsegin bókmenntaganga frá Ingólfstorgi með Úlfhildi dagsdóttur
    In search of queer literature, a walk from Ingólfstorg square, 
    only in Icelandic

• 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.
    landlegudansleikur á Barböru Queer Cruise disco at Club BARBARA     
    Aðgangseyrir 1500 kr. Admission 1500 ISK.

Laugardagur 7. ágúst  Saturday, 7 august

    Upphitun: klúbbur Hinsegin daga á BARBARA frá kl. 11:00. 
    Pride Club at BARBARA opens for parade warm-up at 11 a.m.

• klukkan 14:00  2 p.m.

    GLEÐIGANGAN  GAY PRIDE PARADE
    Allir safnast saman á Rauðarárstíg, rétt hjá Hlemmi, í síðasta lagi
    klukkan 12:00. 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 12:00 p.m.    
    down laugavegur to Arnarhóll in the city center.



37

• klukkan 15:30  3:30 p.m.

    HINSEGIN HÁTÍÐ VIÐ ARNARHÓL  
   OUTDOOR CONCERT AT ARNARHÓLL
    meðal skemmtikrafta: Elektra, Bergþór Pálsson, Haffi Haff, 
    sigga  Beinteins, Friðrik Ómar og Páll Óskar sem stjórnar fjörinu. 
    Among the performers: Elektra, Bergþór Pálsson, Haffi Haff, 
    sigga Beinteins, Friðrik Ómar and Paul Oscar who is also 
    the host of the program.

• klukkan 23:00  11 p.m.
    SKEMMTANIR KVÖLDSINS
    – Hinsegin hátíðardansleikur á miðnætti á nAsA við Austurvöll 
       dj Páll Óskar ásamt siggu Beinteins, Friðrik Ómar og Haffa Haff 
    – stelpur í stuði. kvennaball í Þjóðleikhúskjallaranum – dj dick & dyke
    – Barbara – Hinsegin hátíðardansleikur
    – msC ísland – stoltir í klúbbnum 
    – Club nAsA Pride dance – dj Paul Oscar. 
    – Girls disco, Club Thodleikhuskjallarinn. dj dick & dyke 
    – Club BARBARA – Pride dance
   –  msC Iceland – Gay mens’ Pride at the Club

Sunnudagur 8. ágúst  Sunday, 8 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. 
    Hinsegin stuð um miðjan dag.
    The Pride Club at BARBARA – T-dance from noon and into the night.

• klukkan 13:00 og til kvölds  1 p.m. till evening
    REGNBOGAHÁTÍÐ FJÖLSKYLDUNNAR Í VIÐEY
   FAMILY FESTIVAL ON VIÐEY ISLAND 
    leikarar skemmta börnum og farið verður í leiki.
    Entertainment and games for the family
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Það er 
hægt að 
hrOpa A 

jAkvæðan 
hAtt

IþrOttafElagið Styrmir 
Menn grunaði víst ekki hvað beið þeirra þegar nokkrir samkynhneigðir strákar 

hittust á Klambratúni í júní 2006 til þess að spila fótbolta. 

Nokkrir þeirra höfðu vanist því að spila fótbolta með öðrum hommum erlendis 

og þeir vildu halda því áfram á Íslandi. Nokkrum vikum síðar var Strákafélagið Styrmir 

stofnað og þá um haustið var það mætt á sitt fyrsta íþróttamót í Kaupmannahöfn. 

Nokkrum vikum áður hafði Alfreð Hauksson slegist í hópinn og áður en hann vissi af 

var hann kominn í keppnisferð til Danmerkur.



„Ég skellti mér bara með eftir tveggja vikna 
æfingar sumarið 2006 og síðan hef ég æft 
í hverri viku með félaginu,“ segir Alfreð, 
en hann er núverandi formaður styrmis. 
Félagið er heldur ekki lengur bara stráka-
félag því nafninu var breytt fyrir nokkru í 
íþróttafélagið styrmi og stúlkurnar boðnar 
velkomnar. Þær eru ekki margar ennþá, en 
fjölgar vonandi í vetur, við viljum hafa þær 
sem flestar með okkur.“
      En hvers vegna fótbolti? „ja, það er góð 
spurning,“ segir Alfreð, „því sjálfum fannst 
mér fótbolti alltaf hálfleiðinlegur, nennti 
ekki að horfa á hann í sjónvarpi og náði 
reyndar aldrei neinu sambandi við þessar 
venjulegu hópíþróttir. En þegar ég fór að 
spila með styrmi breyttist viðhorfið, og ég 
fór að sjá kostina við að æfa í hóp. Ég hafði 
stundað líkamsrækt í mörg ár og fannst það 
orðið frekar tilbreytingarlaust, það var svo 
einhæft. Þegar ég byrjaði í boltanum þá 
fann ég mig strax þar og hætti að puða í 
tækjunum. Þetta sameiginlega markmið, að 
spila í hóp og ná sambandi við aðra á vell-

inum verður svo sterkt að maður gleymir sér 
og hleypur af sér spik á stuttum tíma. Engin 
fyrirhöfn bara skemmtun. sumir okkar hugsa 
þennan félagsskap sem leið til að halda sér 
í formi fram eftir aldri.“ 

ekki okkar metnaðarmál

En hvað er svona sérstakt við hommabolt-
ann? Það vefst ekki fyrir Alfreð að svara því: 
„Fyrst og fremst er það mórallinn, í okkar 
hópi leggjum við áherslu á að hafa stemn-
inguna jákvæða og skemmtilega sem er ekki 
sjálfsagt. Ég hef tekið eftir því að óvanir 
íþróttamenn geta brugðist illa við ef verið 
er að skammast á fótboltavellinum og slíkar 
skammir ná oft ekki tilætluðum árangri. 
maður sér þetta stundum hjá öðrum ís-
lenskum fótboltaliðum sem við spilum gegn. 
Það er ekki allra að svara slíkum öskrum 
á vellinum og ekki okkar metnaðarmál að 
menn læri það. líklegast voru það slíkar 
skammir sem réðu því að fótbolti var aldrei 
mitt uppáhald og ætli það sé ekki svo með 
fleiri homma. Það er að vissu leyti sorglegt 

því núna þykir okkur fótboltinn svo skemmti-
legur að við getum varla misst úr æfingu! 
Og það sem er kannski ekki síður merkilegt, 
með okkur spila þó nokkrir gagnkynhneigðir 
strákar, sem ég tel að líði vel í okkar hópi.“
    En í keppni þurfa menn stundum að öskra 
hátt til að ná saman og koma fram vilja 
sínum á vellinum. Alfreð neitar því ekki 
en bætir við: „Það er líka hægt að hrópa 
á jákvæðan hátt, því staðreyndin er sú að 
neikvæður tónn hefur alltaf neikvæð áhrif á 
fólk. Auðvitað gerist það stundum að menn 
gleyma sér og byrja að skammast, en þá 
tökum við þá afsíðis eftir æfingu og ræðum 
málin svo þeir skemmi ekki móralinn fyrir 
hinum. mottóið er að benda á það góða 
sem gert er áður en farið er að gagnrýna eða 
leiðbeina. Og þá hefur maður séð ótrúlegan 
árangur.“ 

esjugöngur, ballett og heitt jóga

Umsvifin í styrmi hafa vaxið upp á 
síðkastið. Eftir að fótboltinn hafði fest sig 
í sessi var stofnuð sunddeild, síðan varð 

Sundlið Styrmis hefur verið sigursælt á erlendum sundmótum



til blakhópur og spilaklúbbur og nú síðast 
„þriðjudagssprikl“ sem er allt það sem fólki 
dettur í hug þá stundina. stundum er boðið 
upp á tíma í ballett, hlaupið úti, gengið á 
Esjuna, nú síðast prófuðu þau „hot yoga“, 
já, eiginlega allt það sem félögunum finnst 
nýstárlegt. Þá hefur annar fótboltaþjálfari 
liðsins boðið upp á morgunleikfimi í hús-
næði sjúkraþjálfunar Vesturbæjar. síðasta 
vetur voru að meðaltali 9–10 viðburðir á 
vegum félagsins í hverri viku. nýlega tók 
styrmir höndum saman við kmk, konur með 
konum, um að æfa blak en það er í mikilli 
uppsveiflu hjá báðum kynjum. Og strákarnir 
vilja leggja sig fram um að hvetja stelpurnar 
til að koma inn og æfa sem flestar. Það 
munar líka um nýja liðskrafta, í félaginu eru 
til dæmis stúlka og piltur sem hafa æft með 
unglingalandsliðinu í sundi.
     En hvernig fara fótboltaæfingarnar fram. 
„Við vinnum núna oftast með þjálfurum, því 
að við áttuðum okkur fljótt á því að lang- 
flestir vildu fá skipulagðar æfingar og  
kennslu. á íþróttamótum höfum við séð 
ýmsa tæknilega veikleika okkar sem hægt 
var að bæta. svo nú eru oft tækniæfingar í 
hálftíma og síðan spilað saman í klukkutíma 
og stundum er bara spilað.“ 
   En á hvaða aldri eru styrmisfélagar? 

„Þeir yngstu eru þetta 17–20 ára og sá elsti 
segist vera þrítugur, en hann er að vísu 
búinn að vera það nokkuð lengi, ábyggilega 
í rúman áratug,“ segir Alfreð um þá hlið 
mála. „Fæstir höfðu áður spilað fótbolta 
en sumir höfðu æft fimleika. Og svo koma 
alltaf nokkrir streitarar og spila með okkur. 
Þeir falla vel inn í hópinn, hafa fylgt okkur 
niður laugaveg í gleðigöngu Hinsegin daga 
og finnst það ekkert mál. Það er andinn sem 
sameinar mannskapinn.“

Íþróttamót um allan heim

svo taka þau þátt í alþjóðlegum mótum. 
Þrisvar sinnum hefur styrmir tekið þátt í 
íþróttaleikum í kaupmannahöfn, tvisvar í 
london og einu sinni í Argentínu. Vorið 2009 
stóð félagið svo fyrir alþjóðlegu fótboltamóti 
á íslandi, Iceland Express Cup, með mikilli 
dagskrá. Og það virðist lítill vandi að rata 
á íþróttamót samkynhneigðra í útlöndum, í 
Þýskalandi og Frakklandi er keppt í fótbolta 
og blaki hverja einustu helgi. „Það hefur 

Fótboltaliðið á keppnisferðalagi í Kaupmannahöfn



oftast verið prýðisárangur í fótboltanum þó 
að við höfum enn ekki sigrað mót.“ segir 
Alfreð, „en komumst í annað sæti á Pan 
Cup mótinu í kaupmannahöfn árið 2008 á 
mjög dramatískan hátt eftir framlengingu og 
vítaspyrnukeppni í úrslitaleik. Gaman er að 
segja frá því að sundliðið kom mjög sterkt 
inn á Out Games leikana í kaupmannahöfn 
í fyrra og kom heim klyfjað verðlauna- 
peningum. Við vonum að öll liðin eigi eftir að 
standa sig vel á Gay Games í köln í ágúst.“
    Til að kosta félagana í þessar ferðir er 
unnið hart að fjáröflun, sölubásar á 17. 
júní, vinna við vörutalningar í verslunum 
og svo selja styrmisfélagar flestallt það 
sem fjáröflunarnefndum heimsins dettur í 
hug, grænmeti, páskaegg, klósettpappír og 
jólapappír svo fátt eitt sé nefnt. með þessu 
fjáröflunarstarfi geta flestir keppendur greitt 
niður þann kostnað sem fylgir ferðalögunum 
og uppihaldinu í keppnisferðunum og því 
gefur það möguleika fyrir fleiri að koma með. 
Þannig er hægt að greiða niður ferðirnar í 
hlutfalli við framlag þátttakenda og sumir 

hafa greitt upp allan kostnað og að auki átt 
vasapening til fararinnar. 
     Það er margt sem heillar við ferðirnar, þau 
keppa við óþekkta andstæðinga, sameina 
það að fara í verslunarferð og komast á 
sjens þegar vel viðrar í þeim efnum, þúsundir 
homma og lesbía á öllum aldri, uppþjálfuð 
og í fínu formi! En boltinn býður upp á fleira 
sem stendur hvergi á æfingaprógramminu. 

Við lærum að meta kynslóðirnar

„Það er kannski nýjung okkar tíma að hommar 
og lesbíur þurfa ekki lengur að drekka í sig 
félagslyndi til að fara út og hitta annað fólk. 
sjálfur er ég næstum því hættur að nenna að 
hanga fram á nótt á skemmtistöðum,“ segir 
Alfreð, „ég er oftast farinn heim að sofa 
þegar pústrarnir og olnbogaskotin byrja með 
tilheyrandi bjórskvettum. Þá er betra að fara 
fyrr að sofa og hitta liðið í blakinu, sundinu 
eða fótboltanum næsta dag.“
    En þar með er ekki allt upp talið: „í hópn-
um kynnist maður líka fólki á ólíkum aldri 
og lærir að meta það. Það er nú einu sinni 

staðreynd að kynslóðirnar tengjast í gegnum 
félagsstarf og við þurfum á henni að halda, 
þessari tengingu milli kynslóðanna. Þetta á 
enn eftir að koma fyllilega í ljós hér á íslandi, 
hóparnir okkar eru ennþá tiltölulega ungir, 
en á mótunum úti í Evrópu er það einmitt 
þetta sem maður tekur svo vel eftir, að mæta 
fólki á öllum aldri sem man tímana tvenna. 
Þá spillir svo sem ekki fyrir að íslendingarnir 
þykja yfirleitt talsvert fyrir augað!“

The PoSITIVe ShoUT

The Styrmir Sports Club was founded in 
2006 and in only a few years has become 
one of the most dynamic grassroot move-
ments of the LGbT community in Iceland. 
here the chairman of the organization, 
alfreð hauksson, discusses their work 
and what it has meant for him person-
ally. Styrmir, which welcomes both male 
and female members, trains in soccer, 
swimming, and volleyball. The teams 
have taken part in several international 
competitions, with consistently improv-
ing results. Tuesday Wriggling is a more 
loosely formulated item on the Styrmir 
agenda, where members meet for ballet 
class, mountain hikes, hot yoga or what-
ever they feel is appropriate at that par-
ticular time. The group’s motto is to play 
sports with a positive attitude, avoiding 
the negative comments and unnecessary 
harshness that is sometimes found in the 
straight sports world. 

4242

Dagur B. Eggertsson spjallar við Alfreð Hauksson
að loknum leik Styrmis við þjóðþekkta einstaklinga.



Dagur B. Eggertsson spjallar við Alfreð Hauksson
að loknum leik Styrmis við þjóðþekkta einstaklinga.
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Félag 
hinseg-
in stúdenta 
á sér ellefu ára 
sögu en undir ýmsum 
nöfnum. Við fæðinguna árið 
1999 var það skýrt FSS, félag sam-
kynhneigðra stúdenta, en við það 
var síðan einu og öðru aukið, allt 
í góðu samræmi við þann skilning 
sem hópurinn lagði í samtakamátt-
inn og samstöðuna hverju sinni. 
Tvíkynhneigðir fengu brátt sinn sess, 
síðar transfólk og loks var öllu fund-
inn staður undir þeim hinsegin hatti 
sem við þekkjum í dag. Í áratug hefur 
félagið siglt við misjafnan byr, stundum hefur 
blásið hressilega í seglin, en önnur ár hafa þau siglt í 
logni, því að sérstaða þessa merka félags er ekki síst fólgin 
í þeirri augljósu staðreynd að stúdentar koma og fara og 
hugðarefnin breytast í takt við tíðarandann. 

„Við spyrjum 
okkur þeirrar 
spurningar á 
hverju hausti 
hvað við ættum 
nú helst að taka 

okkur fyrir hendur,“ 
segir jónsi, jón 

kjartan ágústsson, 
núverandi formaður 

félagsins. „sum árin 
hafa áherslurnar verið 

mjög pólitískar, þá hefur 
félagið ráðist í stór verkefni, 

haldið alþjóðlegar ráðstefnur, 
og stundum hefur starfið litast 

af stórviðburðum í baráttu- og 
hagsmunamálum hinsegin fólks. svo 

koma þeir tímar þegar hópurinn hefur 
séð ástæðu til að styrkja sig innan frá og efla 

félagsstarfið. Reynslan sýnir okkur að krafturinn í 
starfinu kemur ekki nema við styrkjum okkur innan frá.“ 

Það var einmitt til að auka áhuga fólks á félaginu að þau ákváðu  
 

 síðastliðið haust að hittast vikulega á Q-kvöldum sem eru haldin í 
félagsmiðstöð samtakanna ´78 á hverju föstudagskvöldi. 

„Tilgangurinn var einfaldlega sá að 
gefa fólki kost á að hittast og kynnast  

     utan við þetta dæmigerða skemmtana-
umhverfi,“ segir jónsi. „Og þetta heppnaðist, aðsóknin er fín og hérna 
höfum við myndað þéttan kjarna af áhugasömu fólki sem leggur stjórn-
inni lið. Við erum flest á aldrinum 18–28 ára, flest okkar eru í skóla 

Eigum 
   við að þurfa
   að skilgreina
         okkur?

Félag hinsegin
stúdenta



Félag hinsegin
stúdenta
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en önnur eru úti á vinnumarkaði, því að 
félagið er öllum opið á þessum aldri. Það 
hefur til dæmis munað mikið um allt það 
fólk sem kemur í Q eftir að því finnst það 
vera orðið of gamalt fyrir ungliðahreyfingu 
samtakanna ’78. Og þá njóta allir góðs af því 
að þessi hópur er löngu orðinn þrautreyndur 
í félagsmálum. En langflest okkar koma úr 
Háskóla íslands, enda er félagið stofnað 
þar og tengist þeim skóla margvíslegum 
böndum.“

kassi hér og mappa þar

En þó að þau tengist mörg Háskóla íslands 
hefur stundum reynst erfitt að finna sér vett-
vang til að reka félag þar á bæ. „Það er góður 
vilji af hálfu stjórnenda, en okkur er ekki  
kunnugt um að þar sé gert ráð fyrir skrifstofu-
aðstöðu fyrir stúdentafélag eins og okkar,“ 

segir sesselja maría mortensen – setta. 
„Þegar ein stjórn kveður skilur hún eftir gögn 
sem eiga að ganga áfram, ekki bara kassa 
hér og möppu þar. Um tíma var miðstöð 
starfsins í Hinu húsinu en við höfðum síðan 
ekki efni á húsaleigunni og hittumst núna 
í félagsmiðstöð samtakanna ´78 og þar er 
þröngt. En margt af því sem við sönkum að 
okkur er hluti af sögu háskólasamfélagsins 
og ætti líklega að vera varðveitt þar. sem 
dæmi um skortinn á aðstöðu má nefna að 
Aldís, fyrrum formaður félagsins, var vön að 
geyma megnið af gögnum félagsins í skott-
inu á bílnum sínum!“
    mikilvægur þáttur í starfinu er að leita 
eftir tengslum utanlands og taka þátt í fund-
um og ráðstefnum. Q er meðal stofnenda 
AnsO sem eru samnorræn/baltnesk/pólsk 
samtök ungs hinsegin fólks. Einnig hafa þau 

sótt fundi IGlyO, sem er alþjóðleg hreyfing 
ungs hinsegin fólks, og félagið hefur tekið 
þátt í starfi IGlyO frá upphafi þó að tengslin 
við AnsO séu miklu meiri og virkari. „Þessi 
þáttur starfsins er vítamínið okkar,“ segir 
jónsi, „því þekking okkar og þjálfun verður 
til á þessum fundum. Við héldum til dæmis 
hinsegin helgi nú í vor og mikið af þekkingu 
okkar og kennsluaðferðum á því námskeiði 
er ættað af ráðstefnunum í AnsO.“

hvað merkja öll þessi hugtök?

Q hélt hinsegin helgi í Borgarfirði í apríl: „Við 
vildum skapa öruggt umhverfi fyrir ungt fólk 
til að vera hinsegin heila helgi,“ segir setta, 
„tala um sín mál og fræðast um mál sem þau 
varða. Það er mikilvægt að átta sig á þeim 
hugtökum sem eru á sveimi í kringum okkur, 
hvað það þýði til dæmis að vera tvíkyn-



hneigður eða transgender, og hvað felist í 
hugtakinu kyn, hvaða merkingar við leggjum 
í það. Þá var líka fjallað um staðalmyndir, 
fordóma, gagnkynhneigt forræði eða hetero-
normativity, og hvernig það mótar veruleika 
okkar. Þarna voru sautján þátttakendur víða 
af landinu á aldrinum 17–25 ára, meðal 
annars krakkar frá Akureyri sem hittast þar í 
eigin hópi. Þannig tókst okkur líka að tengja 
saman ólíka hópa. sum þeirra höfðu líka 
kynnst erfiðum fordómum og aðkasti, til 
dæmis í íþróttum, og það var hollt að vera 
minnt á það að ekki lifa allir hér á landi í 
eintómri sælu. Fordómarnir fara leynt.“ 

facebook er málið

En hvernig auglýsa þau starfið og lokka 
fleiri til starfa? „Það er náttúrlega Facebook 
sem er málið í dag,“ segir jónsi og glottir. 

„Hún er okkar aðaltengiliður við fólk og með 
henni urðu algjör straumhvörf í samskipt-
um, nauðsynleg viðbót við heimasíðurnar 
sem fólk fer sjaldan inn á. En það þarf að 
læra að nota þennan miðil. sem þverpólitík 
samtök alls hinsegin fólks þá þiggjum við til 
dæmis ekki boð um að mæta á viðburði hjá 
stjórnmálaflokkum eða vingast við þá. En við 
hugsum hlýlega til þeirra þegar þeir sýna 
málum okkar stuðning opinberlega!“ 
     Fá þau aldrei skítkast á Facebook eða á  
heimasíðunni sinni, www.queer.is. „nei, 
alls ekki,“ segir setta, „í hæsta lagi einn 
til tvo skrýtna tölvupósta á ári. Þetta er 
raunveruleikinn á íslandi í dag.“ Hún játar 
þó að það að ganga til liðs við Q hafi verið 
þó nokkurt persónulegt skref fyrir sig. „En 
ég leit á það sem skref fram á við, ég varð 
sýnilegri innan hinsegin samfélagsins, núna 

fór það varla framhjá neinum að ég væri 
tvíkynhneigð og það var fínt.“ jónsi segist 
aðeins hafa staldrað við þegar hann setti 
ljósmynd af sér inn á vefsíðuna þar sem 
stjórnin er kynnt, „nú var ég ekki lengur bara 
nafn í þessu samhengi, heldur líka andlit, en 
svo var það bara ekkert mál. Ég hafði ekkert 
að fela. Við lifum líka þá tíma þar sem ungt 
fólk notar svo miklu minni krafta en áður í að 
glíma við kynhneigðina.“

Inn á hvaða bás?

síðastliðið haust stóð Q fyrir Transdögum 
í Háskóla íslands sem vöktu mikla athygli 
og voru vel sóttir. „Einhverjum í stjórninni 
datt í hug að minnast „Transgender day of 
Remembrance“ sem er alþjóðlegur minn-
ingardagur um transfólk sem hefur látið lífið 
fyrir að vera það sem það var,“ segir jónsi. 

47

Lj
ós

m
yn

di
r: 

Li
nn

ea
 O

rn
st

ei
n



fangelsi í heimalandi sínu fyrir það að tala 
máli hinsegin fólks. Og ég man eftir serb-
neskum strák sem hafði miklar áhyggjur af 
því hvort nóg yrði af lögregluþjónum á næsta 
Gay Pride í Belgrad til að vernda göngufólkið, 
og nóg af myndavélum til að staðfesta 
ofbeldið. Það sakar ekki að hugleiða svona 
staðreyndir í friðsældinni á íslandi.“

an aCTIVe STUdenT GroUP

Q is the Icelandic association of Queer 
Students. In the eleven years since its 
inception, Q has been a leading advocate 
for the visibility and unity of young queers 
in Iceland. In an interview with Þorvaldur 
kristinsson, the members describe their 
work and how they emphasize both the 
inner functions of the group and its out-
ward activities. They have been partic-
ularly active in international coopera-
tion, attending conferences throughout 
europe and hosting a weekend for young 
queers in Iceland. Last year, Q organized 
Transgender days at the University of 
Iceland, a series of lectures address-
ing the reality and human rights issues 
of transgender individuals. during that 
week, they changed the signs on the uni-
versity toilets to fit different sexual orien-
tations, as a way of reminding students 
and faculty of how we are all required to 
fit into different categories.

„Við vildum fræða fólk, höfðum samband við 
félagið Trans ísland og buðum þeim að koma 
og fræða með fyrirlestrum. Við settum upp 
einn upplýsingavegg með neikvæðu efni, 
lýsingum á ofbeldi og auðmýkingum, og svo 
annan vegg jákvæðan. Við endurmerktum 
klósettin í skólanum í eina viku og það vakti 
marga til umhugsunar um alla þessa bása 
sem við erum að draga fólk inn á.“ Því var vel 
tekið en þó minnist setta þess að hafa séð 
hvar kona nokkur sneri við fyrir framan salerni  
sem á stóð  „Trukkalessur“. Og hún bætir við: 
„Þó að við gagnrýnum það að fólk sé dregið 
nauðugt á bása þá viðurkennum við samt að 
mörg okkar hafa þörf til að skilgreina okkur 

út frá hópum, hverjum við tilheyrum, því 
annars væri þagað þunnu hljóði um alla þá 
reynslu sem tengist kynhneigð og kynverund 
sem víkur frá því sem algengast er. Ef við 
skilgreinum okkur ekki sem hluta af hópi 
þá týnumst við og nýfengin réttindi geta 
alltaf glatast. sagan sýnir að það er ekkert 
auðveldara en að svipta fólk mannréttindum 
sínum. Ég fæ stundum kökk í hálsinn þegar 
ég hugsa til þess hvað við höfum það gott 
hér á íslandi miðað við félaga okkar úti í 
heimi.“ Og jónsi tekur undir þetta: „Við 
þurfum ekki að fljúga langt til að hitta fólk án 
mannréttinda. Ég hitti einu sinni tyrkneska 
stúlku á fundum AnsO sem hafði setið í  

Stjórn Q – félags hinsegin stúdenta 



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 liðs- 

styrkur vina og vandamanna dugar oftast nær.

      Þátttakendur sem ætla að vera með formleg 

atriði í gleðigöngunni verða að sækja um 

það til Hinsegin daga eigi síðar en 1. ágúst. 

nauðsynlegt er að skrá atriði með því að fylla  

út eyðublað sem finna má á vefsíðunni,  

www.gaypride.is. nánari upplýsingar veita  

göngustjórarnir, ásta kristín og Helga á net-

fanginu gongustjori@gmail.com. og á það net-

fang er einnig hægt að senda umsóknir um 

þátttöku í göngunni. Einnig er hægt að hafa 

samband við þær í síma 696 0498 eða 868 1860. 

Athugið að ekki er hægt að veita fólki með 

atriði aðgang að göngunni nema það hafi 

verið tilkynnt skilmerkilega til göngustjóra. 

Hægt er að sækja um styrki til einstakra göngu-

atriða gegn framvísun reikninga, 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 lög-

reglustöðina á Hlemmi kl. 12:00, laugardaginn 7. 

ágúst og þeir þátttakendur sem eru með atriði 

verða skilyrðislaust að mæta á þeim tíma til 

að fá sitt númer og fara í röð. Gangan leggur 

stundvíslega af stað kl. 14 og bíður ekki eftir 

neinum.

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

parade must register before 1 August. you can 

register on the website www.gaypride.is, from 

the link “Parade Application” on the English 

version of the website, or send an e-mail to 

Asta and Helga, gongustjori@gmail.com. Please 

inform us how many people will be participat-

ing 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 Satur-

day, 7 August, by the Police Station at Hlemmur 

Square. The parade starts at 2 p.m. sharp.

 

Stjórn Q – félags hinsegin stúdenta 

Lj
ós

m
yn

di
r: 

Ge
ir 

Ra
gn

ar
ss

on



5050

Lj
ós

m
yn

di
r: 

Li
nn

ea
 O

rn
st

ei
n



fremst á brekkunni rétt ofan við miðbæinn 
á akureyri stendur reisulegt hús sem eitt 
sinn var barnaskóli en hýsir nú samfélags- 
og mannréttindadeild akureyrarbæjar og 
ýmiss konar starfsemi, svo sem hand-
verks- og tómstundamiðstöð, símenntun-
armiðstöð og menntatorg. Á efstu hæð í 
gamla brekkuskólanum, sem gengur nú 
undir nafninu rósenborg, er líka svokallað 
Ungmenna-hús (húsið) þar sem ungt fólk 
getur komið saman og nýtt sér leikher- 
bergi, sjónvarpsherbergi og tölvuaðstöðu, 
haldið tónleika og fengið æfingahús-
næði svo fátt eitt sé nefnt. Meðal þeirra  
sem nýta sér þessa  
frábæru aðstöðu í  
húsinu er norðurlands-
hópur Samtakanna '78 
(S78n) og í klúbbherberg-
inu hitti ég nýkjörinn for-
mann hópsins, hina 19 
ára gömlu Uglu Stefaníu 
Jónsdóttur, en hún er 
einnig fyrsti formaður 
S'78n sem er opinber-
lega trans.

„norðurlandshópurinn hefur 
komið saman hér í Húsinu 
í tvö ár. núna hittumst við  
alltaf á hverju miðvikudags-
kvöldi og spilum og spjöll-
um og svo höfum við oft 
þemakvöld, t.d. sápukúlu-
þema eða hattaþema. 
Hópurinn sem hittist reglu-
lega er á aldrinum 16 til 
26 ára og yfirleitt erum við 
á bilinu fimm til fimmtán  
talsins,“ segir Ugla og bætir 
við að kvöldið sem viðtalið 
var tekið ætli   þau að kynna 
helstu hugtök um hinsegin 
fræði fyrir hópnum, en hug-
myndina fengu stjórnend-
urnir á ráðstefnu sem Q – félag hinsegin 
stúdenta, hélt í apríl. markmið Uglu er fyrst og 
fremst að halda félagsstarfi og fræðslustarfi 
samtakanna gangandi. „Ég vil halda uppi reglu- 
legum viðburðum og halda áfram að hittast í 
hverri viku svo fólk viti að það sé alltaf eitt-
hvað um að vera og að starf hópsins sé lifandi. 
Ég vil líka að við vinnum áfram að jafningja-
fræðslu í skólum en ég tók þátt í henni í vetur. 
Við höfum farið í nokkra grunnskóla á Akureyri 
og hitt alla fyrsta árs hópa í VmA en næsta 
vetur vil ég senda póst á sem flesta skóla á 
norðurlandi og bjóða þeim að koma til þeirra 
með fræðslu.“

erfITT að noTa SkILrÍkI Með 
GaMLa nafnInU

Að mati formannsins er staða samkynhneigðra 
á íslandi nokkuð góð, til dæmis sé frumvarp 
um breytingar á hjúskaparlögum, sem lá fyrir 
Alþingi þegar viðtalið var tekið, afar jákvætt. 
Þó þykir Uglu vanta meiri opinbera umræðu 
á Alþingi og víðar, sérstaklega um málefni 
transfólks. „Það er til dæmis mjög erfitt að 
transfólk megi ekki byrja að nota nýtt nafn 
fyrr en eftir eitt ár í hormónameðferð og þar 
á undan hefur það þurft að ganga í gegnum 
undirbúningsferli sem tekur að minnsta kosti 
eitt ár. Ég þarf núna að nota skilríki með gamla 

nafninu og það getur oft verið erfitt. Til dæmis 
hef ég verið spurð að því þegar ég fer í banka 
hver hann sé, þessi strákur á skilríkjunum.“
     Ugla er ekki feimin við að ræða um líf sitt. 
„Ég er örugglega búin að fá flestar spurningar 
um trans sem hægt er að spyrja,“ segir hún 
og hlær. „Ég vissi örugglega að ég væri trans 
þegar ég var svona 14–15 ára, en þegar ég lít 
til baka kem ég auga á hluti eins og þá að ég 
lék mér alltaf með dúkkur og svoleiðis þegar 
ég var krakki. svo þegar ég var 16 ára ákvað 
ég að taka skrefið og talaði við námsráðgjafa 
í skólanum. Hann vísaði mér á heimilislækni 
sem vísaði mér svo á sálfræðing sem vísaði 

mér á geðlækni og þar fram eftir götunum. 
Þetta ferli tók þrjú ár og um síðustu jól kom 
ég út fyrir fjölskyldunni, en áður hafði ég sagt 
nánustu vinum mínum frá þessu. á nýársdag 
2010 byrjaði ég sem sagt að nota nýtt nafn 
og lifa sem stelpa. áramótaheitið mitt í þetta 
skipti var að vera ég sjálf.“

ÞaU MISSTU VaL 
en fenGU UGLU Í STaðInn

Fjölskylda Uglu styður vel við bakið á henni og 
vinir hennar líka. „Ég var rosalega stressuð að 
segja fjölskyldunni, en þau hafa tekið þessu 
mjög vel og styðja mig fullkomlega. Pabbi og 

mamma þurfa auðvitað að 
aðlagast því að eiga ekki 
son heldur dóttur og þau 
nota stundum vitlaust for-
nafn eða kalla mig Val, en 
það er gamla nafnið mitt. 
Þau þurfa bara tíma til að 
venjast þessu. Þeim finnst 
eins og þau hafi misst Val 
en fengið Uglu í staðinn, en 
ég er enn sama manneskj-
an og þau þurfa bara að 
melta þetta. Afi skilur ekki 
alveg af hverju ég er trans, 
en hann styður mig samt. 
litli bróðir minn komst í 
uppnám fyrst þegar ég kom 
út fyrir honum, en núna 
finnst honum þetta allt í 
lagi. áður en ég kom út var 
ég líka búin að undirbúa 
hann þegar við vorum úti í 
fjósi á kvöldin, þá útskýrði 
ég fyrir honum hvað trans 
er og svoleiðis.“

LeIðréTTInGarferLIð

Fáir vita margt um reynslu 
transfólks, svo sem það ferli 
sem einstaklingar ganga 
í gegnum ef þeir ákveða 

að láta leiðrétta kyn sitt. „sjálft leiðrétting-
arferlið samanstendur af undirbúningsferli, 
hormónagjöf, útlitsaðgerðum og svo sjálfri 
leiðréttingaraðgerðinni. í undirbúningsferlinu 
byrjar manneskjan að lifa í kynhlutverki hins 
kynsins, gengur undir öðru nafni og talar 
um sig í öðru kyni en sínu líffræðilega kyni. 
Einnig gengur manneskjan til sálfræðings 
og geðlæknis og undirgengst alls kyns sál-
fræðipróf. Þetta ferli tekur allavega eitt ár. Ef 
manneskjan er talin hæf byrjar hún á hormón-
um sem breyta fitumyndun og vöðvamassa 
líkamans. Hún getur einnig farið í ýmiss konar 
minni aðgerðir, svo sem hárrótareyðingu, 

R æ t t  v i ð 

Uglu Stefaníu Jónsdóttur
e f t i R 
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brjóstaaðgerðir, minnkun barkakýlis og/eða  
farið í raddþjálfun. Eftir eitt ár á hormónum get-
ur manneskjan breytt um nafn í þjóðskrá og á 
öllum skilríkjum og gengist undir sjálfa leiðrétt-
ingaraðgerðina ef allt hefur heppnast vel.“ 

LeIðréTTI fóLk bara Í GóðU

margir eiga einnig erfitt með að tala um 
transfólk með réttum fornöfnum og eru jafnvel 
stressaðir yfir því að mismæla sig. Ugla hefur 
vissulega orðið vör við þennan rugling en 
lætur það ekki á sig fá. „Fólk notar stundum 
vitlaus fornöfn eða karlkyns orð um mig, en ég 
nota bara kvenkynsorð og leiðrétti fólk ef það 
heldur áfram að nota röng orð. Ég verð ekki 
reið heldur leiðrétti bara í góðu. Fornafnarugl 
kemur yfirleitt til af því að fólk fattar ekki hvað 
það á að segja, ekki af því að það meini neitt 
illt. Ég ruglast meira að segja stundum sjálf. Ég 
hringdi einu sinni heim og kynnti mig sem Val, 
alveg óvart!“
     „Þegar ég var að koma út þekkti ég enga ís- 
lenska transmanneskju, ég hafði heyrt um Völu 
Grand en samt ekkert mikið,“ segir Ugla en hún 
aflaði sér upplýsinga um trans á eigin spýtur, 
meðal annars með því að leita á Internetinu. 
Þar kynntist hún íslenskri transstelpu sem að-
stoðaði hana mikið við að koma út. „Ég fékk að 
nota bréf sem stelpan hafði skrifað til að senda 
fjölskyldu sinni og vinum þegar hún kom út. í 
bréfinu útskýrði hún hvað trans væri og svaraði 
alls konar spurningum og það hjálpaði mér 
mjög mikið að nota þetta bréf. Þetta er rosa-
lega góð leið til að útskýra ýmislegt, bæði fyrir 
sjálfum sér og öðrum og þessi stelpa á heiður 
skilinn fyrir alla hjálpina. Þarna er til dæmis 
svar við spurningunni „af hverju ertu ekki bara 
hommi?“ sem sumir velta fyrir sér en átta sig 

ekki á að ég upplifi mig einfaldlega ekki sem 
karlmann og gæti þar af leiðandi aldrei verið 
með karlmanni líkamlega sem karlmaður. Ég sé 
sjálfa mig fyrir mér sem konu sem hrífst af karl-
mönnum og er þar af leiðandi gagnkynhneigð 
kona, ekki samkynhneigður karlmaður.“ 

JafnInGJafræðSLan

seinna mætti Ugla á fundi hjá félaginu Trans 
ísland og segir að það hafi verið mjög hjálp-
legt. „Þar gat ég talað um hlutina og það 
hjálpar langmest að fá að tala. mér finnst líka 
mjög gott að fara í jafningjafræðslu eins og 
við í norðurlandshópnum höfum gert á síðustu 
mánuðum, því þar þarf ég að tala um mig og 
segja frá reynslu minni. Ég læri heilmikið á 
því sjálf. krakkarnir í grunnskólunum eru oft 
mjög hissa og eiga erfitt með að trúa því að 
ég sé trans því hugmynd þeirra um transfólk 
er einhvern veginn allt öðruvísi. svo spyrja þau 
um allt, til dæmis hvernig ég fari á klósettið! 
Það er mjög gaman að fara og hitta 8.–10. 
bekk því þau vilja fræðast og spyrja mikið, en 
fólk er annars mjög oft feimið við að spyrja út 
í transmálefni.“

að Vera TranS er LÍka eðLILeGT

Ugla er nemandi í Verkmenntaskólanum á 
Akureyri og var í stjórn nemendafélagsins 
þar síðastliðinn vetur, en hún var áður í 
menntaskólanum á Akureyri. „Ég gat ekki 
hugsað mér að koma út í mA enda voru flestir 
vinir mínir í VmA og ég vissi að þar fengi ég 
stuðninginn sem ég þurfti. Þess vegna skipti 
ég um skóla.“ Það gekk eftir því að í VmA hefur 
hún fengið góðan stuðning og verið tekið vel. 
„Þegar ég byrjaði í ferlinu eftir áramótin sendi 
ég kennslustjóranum póst og bað um að vera 

lesin upp með nýja nafninu og það gekk mjög 
vel. Það hefur mjög sjaldan brugðist, fólk rugl-
ast stundum á nöfnunum en það er ekki viljandi.  
námsráðgjafinn í skólanum er líka frábær. 
Einn kennari í skólanum er formaður FAs á 
norðurlandi, samtaka foreldra og aðstandenda 
samkynhneigðra, og ég hef komið á fund hjá 
þeim. Þau voru mjög glöð að fá mig því ég er 
fyrsta transmanneskjan sem kemur á fund hjá 
þeim og það vantar fræðslu um trans í þeirra 
hópi.“ Ugla var líka ritari Þórdunu, nemenda-
félags VmA. „mér finnst frábært að hafa verið 
kosin í nemendaráð, meðal annars vegna þess 
að þannig kom ég þeim skilaboðum á framfæri 
að það að vera trans er líka eðlilegt.“

að MæTa fordóMUM af æðrULeySI

Þegar Ugla er spurð að því hvort hún finni aldrei 
fyrir fordómum svarar hún af miklu æðruleysi. 
„Fólk horfir stundum á mig og bendir jafnvel í 
áttina til mín, sérstaklega krakkar í skólanum sem 
vita hver ég er. Þetta er samt ekkert alvarlegt.  
Það er helst að ég finni fyrir fordómum á skemmti- 
stöðum þegar fólk er drukkið. Einu sinni sagði 
einhver við bróður minn á djamminu, „þetta 
er ekki kvenmaður“ en fólk er fullt og veit 
ekki hvað það er að segja.“ Hún viðurkennir 
þó að hafa fundið fyrir fordómum áður en hún 
kom út og þá frá nokkrum úr samkynhneigða 
hópnum á Akureyri. Þessir einstaklingar reyndu 
hálfpartinn að þvinga mig út úr skápnum sem 
homma áður en ég hafði sagt frá því að ég væri 
trans. „komdu bara út úr skápnum, það vita 
allir að þú ert hommi,“ sögðu þau bara og svo 
fór ég að heyra sögur af því að ég væri hommi. 
seinna fékk ég síðan afsökunarbréf frá einum 
þeirra. Þau gleymdu bara að hugsa út fyrir sinn 
samkynhneigða kassa.“

Kvennaball 
í Þjóðleikhúskjallaranum

Laugardaginn 7. ágúst kl. 23–03

DJ Dick & Dyke halda uppi stanslausu stelpnafjöri

Aðgangseyrir 1500 kr. VIP-kort gilda
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Laugardaginn 7. ágúst kl. 23–03

DJ Dick & Dyke halda uppi stanslausu stelpnafjöri

Aðgangseyrir 1500 kr. VIP-kort gilda
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bóndadóTTIr úr húnaVaTnSSýSLU

Ugla er úr sveit en foreldrar hennar eru bændur 
í Austur-Húnavatnssýslu. Henni finnst þó ekki 
óþægilegt að eiga rætur í fámennu samfélagi 
og búa á Akureyri sem er lítið bæjarfélag. „Ég 
fíla að vera þar sem ég þekki fólk,“ segir hún og 
telur Akureyri fremur fordómalausan bæ. „Það 
kom mér á óvart hvað það eru litlir fordómar 
hér og hvað samfélagið er opið fyrir samkyn-
hneigð. Ef ég væri hommi væri ég komin út úr 
skápnum fyrir löngu!“ Hún er heldur ekki inni 
í skáp gagnvart sveitungum sínum. „Ég fór á  
þorrablót í sveitinni í vetur og margir komu til 
mín og hrósuðu mér. Ég var rosalega stressuð 
fyrir að fara en er mjög fegin að ég komst í 

gegnum kvöldið. Þarna kom ég út fyrir allri 
sveitinni á einu bretti svo allir sáu að ég er ekki 
að fela mig. Það er nefnilega langverst að vera 
feiminn. Ef maður er eins og maður er getur 
fólk komið fram við mann eins og maður er.“

hefUr húMor fyrIr SJÁLfrI Sér

Þegar Ugla var spurð hvort hún gæti deilt skond-
inni sögu af viðbrögðum fólks með lesendum  
hló hún og sagði að fyndnast væri oft hvað fólk 
yrði skrýtið þegar það fattaði hve mikinn húmor 
hún hefði fyrir sjálfri sér. „Við í nemendaráðinu 
gerðum myndband til að sýna á árshátíðinni í 
vor og þemað var að við vorum öll að verða of 
sein á árshátíðina. Allir voru að koma einhvers 
staðar að og ég var sem sagt á sjúkrahúsinu að 
bíða eftir að komast í aðgerð. svo var hringt í 
mig og ég minnt á árshátíðina en þá hætti ég 
við aðgerðina og dreif ég mig af stað. síðan var 
sýnt þar sem ég kom á árshátíðina og rauk inn 
á karlaklósettið og lokaði á eftir mér en kom 
út stuttu síðar og fór á kvennaklósettið. Fólkið 
í salnum varð fyrst skrýtið þegar það horfði á 
þetta atriði en þegar það sá að ég og vinir mínir 
hlógum þá hló það líka.“ 

STUndUM er GaMan að fÁfræðInnI

Önnur saga er af fordómafullu viðhorfi ungs 
manns. „Vinkona mín var í strætó og heyrði þar 
einhvern gaur vera að tala illa um mig og kalla 
mig hann-hún-það, hann sagði að þetta væri 
fáránlegt og talaði um hluti sem hann hafði í 
rauninni ekkert vit á. Vinkona mín fór til stráks-
ins og bað hann að bera smá virðingu fyrir 
fólki og láta ekki eins og krakki. Þá fór hann í 

vörn og hélt áfram að rífa sig og sagði meðal 
annars þessa fleygu setningu: „Af hverju getur 
hann ekki bara verið hommi eins og venjulegt 
fólk?“ Vinkona mín var vægast sagt dolfallin 
yfir þessari spurningu og ákvað að strákurinn 
væri ekki þess virði að reyna að rífast við hann. 
stundum er bara betra að leyfa fólki að hafa 
sína fáfræði í friði. Þegar hún sagði mér þessa 
sögu hélt ég að ég yrði ekki eldri og ætlaði 
hreinlega að deyja úr hlátri. Það getur verið 
gaman að svona fólki.“ 

éG Var bara UGLa, ekkI UGLa TranS

Eitt af því sem vill stundum gleymast í þess-
ari umræðu er að transfólk er jafn ólíkt hvert 
öðru og annað fólk og hefur mismunandi 
skoðanir. Ekki fara allir í leiðréttingaraðgerð 
eða hormónameðferð og margir kjósa að lifa 
á mörkum eða utan „kynjabásanna“ tveggja. 
Einnig eru uppi mismunandi skoðanir á því 
hvort einstaklingar séu trans þegar þeir eru 
búnir að fara í aðgerðina og lifa sínu lífi í réttu 
kyni. „Auðvitað væri best að fá að lifa sem kona 
en ekki sem trans. áður en ég kom út prófaði  
ég til dæmis að fara til útlanda sem stelpa með 
vinkonu minni og það var besti tími lífs míns. 
Þar var ég bara Ugla en ekki Ugla trans og eng-
inn vissi annað en ég væri bara venjuleg kona. 
Ég skil mjög vel þá sem vilja ekki láta líta á sig 
sem trans eftir aðgerðina, en einhverjir þurfa 
að koma fram, fórna sínu persónulega lífi og 
berjast fyrir réttindunum. Það sama gildir um 
samkynhneigða, margir hommar og lesbíur vilja 
bara fá að vera til í friði, en einhverjir verða að 
koma fram og vera sýnilegir til að berjast fyrir 
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Flottir bílar og frábær þjónusta!

Er bekkurinn að fara í bekkjarferð? 
Er lúðrasveitin eða hljómsveitin 
að fara í æfingaferð eða á mót? 
Er íþróttafélagið að fara að keppa 
eða í æfingabúðir? 

Við komum hópnum á staðinn í 
fyrsta flokks rútum og á hag-
stæðu verði. 

Kynntu þér málið á www.ruta.is.

Tel.: (+354) 540 -1313 / E-mail: iceland@grayline.is / www.grayline.isDay ToursDay Tours
Day Tours

Day ToursATV

Skógafoss

River Rafting

Whale Watching

Geysir Area

Blue Lagoon

Vestmannaeyjar

Jökulsárlón

Contact us

Tel.: +354 540 1313

Email: iceland@grayline.is

Day ToursDay Tours
Day Tours

Day Tours2010

&ActivitiesDay Tours

Visit our sales office downtown at Lækjartorg or go to www.grayline.is

Gullfoss

First class coaches and 
great service!

Whether you would like to join an 
 activity tour, do some sightseeing 
or just relax, you can be sure to 
find a tour that suits your budget 
and time schedule in our large 
 selection of tours! 

Go to www.grayline.is or drop by 
at Lækjartorg for more information.

Enjoy your stay in Iceland!

  

  
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,

IÐu lækjargötu 2a

• oPnunarhÁtíð í íslensku óPerunni
• landlegudansleikur Á barbara 
• allir hinsegin hÁtíðardansleikir 
   Á laugardagskvöldi 
• Pride-Poki með bol hinsegin daga 
   2010 og fleiri minjagriPum 
• veitingar Á vildarverði Á barbara, 
   laugavegi 22 
   í viP Platinum er auk þess boðið uPP 
   Á dagsferð um gullna þríhyrninginn 
   og hinsegin siglingu um sundin.

Reykjavík Gay PRide offeRs viP CaRd, isk 7000, 

valid foR Payed events like the oPeninG 

CeRemony, danCes on fRiday and satuRday 

niGht, PRide t-shiRt and a PRide Goodie baG. 

viP Platinum, isk 11.000, also inCludes 

a Gay CRuise fRiday niGht and 

a Golden CiRCle Guided day touR.

VIP: 7.000 kr.

VIP-PlatInuM: 11.000 kr.

 þÚ sParar með viP 

og styður um leið 

hinsegin daga

VIP
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mannréttindum þeirra. Ef ég færi til útlanda og 
byggi um tíma þar sem enginn vissi að ég væri 
trans er alls ekki víst að ég væri til í að snúa 
til baka, en núna vil ég koma fram sem trans 
og tala um transmálefni. Það getur vel verið 
að það sé eðlilegt að vilja hverfa inn í hópinn 
og lifa í friði – en er ekki alveg eins eðlilegt að 
vilja berjast?“ 

MIkILVæGaST er að TaLa UM hLUTIna     
skiptir það máli að mati Uglu að formaður 
norðurlandshóps samtakanna ’78 sé trans? 
„Ég vil berjast fyrir réttindum allra sem eru 
hinsegin. Transfólk hefur oft verið sér á báti 
innan hinsegin samfélagsins, og fólk virðist 
stundum líta á samkynhneigða og transfólk 
sem tvennt ólíkt, en við erum öll hinsegin. Það 
að ég er trans og formaður norðurlandshópsins 
er ákveðin yfirlýsing um að transfólk er líka 
með í baráttunni fyrir hinsegin réttindum. Um 
leið er þetta yfirlýsing fyrir mig sjálfa og það 
sem ég vil berjast fyrir.“
   Eftir mikinn hlátur og skemmtilegt samtal 
yfirgaf ég þessa hressu ungu stelpu sem stend-
ur svo dyggilega með sjálfri sér, og tölti niður 
stigann í Rósenborg, full bjartsýni um framtíð 
norðurlandshópsins og glöð yfir að geta veitt 

lesendum sýn inn í líf ósköp venjulegrar stelpu 
sem vill svo til að er trans. Það sem hún hafði 
að segja við lesendur að lokum snýst um mikil-
vægi þess að vera opinn og ræða um hlutina. 
„Ef fólk er stressað nálægt transeinstaklingum 
og veit til dæmis ekki hvaða fornöfn á að nota 
er langbest að spyrja bara. maður þarf að setja 
sig inn í ákveðið hugarfar og það gerist ekki 
einn, tveir og þrír. Þegar ég mætti fyrst á fund 
hjá Trans ísland var það í fyrsta skipti sem ég 
hitti annað transfólk og ég var mjög stressuð 
yfir að nota vitlaus fornöfn. Það er samt bara 
eðlilegt og þetta venst. Ef maður er ekki viss 
hvort maður á að segja hann eða hún eða 
hvaða nafn á að nota er langbest að spyrja 
viðkomandi og flestir eru mjög fúsir að svara 
því. Ég er allavega alveg til í það. Það þarf að 
vera hægt að tala um trans eins og venjulegan 
hlut og mikilvægast er að vera opinn, bæði fyrir 
transfólk og alla aðra.“

Why Can’T yoU JUST be Gay 
LIke norMaL PeoPLe?

Ugla is a 19 year old student at the akureyri 
Vocational Training College, and a farm-
er’s daughter from northern Iceland. on 

new year’s day 2010 she resolved that 
from now on she was a female called 
Ugla, and would drop her old boy’s name, 
something she had been planning for 
three years. despite her young age, Ugla 
leads the northern group of Samtökin ’78, 
the national queer organization of Iceland, 
and is active in their education work 
in local schools. Ugla is proud of being 
herself, and in a lively and sincere inter-
view with Ásta kristín benediktsdóttir 
she describes her reality of living and 
fighting as a young trangender woman. 
although she has met her share of preju-
dice, she encounters it with fearless-
ness and a sense of humor. She also 
says it surprised her how many reacted 
positively when she decided to come out 
and follow her innermost conviction. her 
school has been particularly supportive, 
as have her family and friends. although 
she admits that she would sometimes like 
to blend into the crowd instead of being 
Ugla trans, she also has a natural passion 
to fight, inform and enlighten others, and 
to work as an advocate for transgender 
rights in Iceland. 

Komdu við á besta stað í bænum þar sem stemmningin er mest. Ljúffengur 

matseðill fyrir alla sem vilja upplifa einstaka stund hjarta miðborgarinnar.

S K Ó L A B R Ú

í hjarta miðborgarinnar



Viðey fagnar Hinsegin dögum, hýr og kát, með frábærri fjölskyldu-
dagskrá og glæsilegum regnbogaveitingum í Viðeyjarstofu 
sunnudaginn 8. ágúst. 

siglt er frá skarfabakka í sundahöfn á klukkustundar fresti frá 
kl. 11:15–17:15 og oftar ef þörf krefur. Ferjan leggur úr höfn í 
Reykjavík stundarfjórðung yfir heilan tíma. Hinsegin tilboð í ferjuna 
þennan dag: 500 kr. og frítt fyrir börn, sex ára og yngri.

• 11:30–17:00: Regnbogaveitingar í Viðeyjarstofu fyrir börn 
    og fullorðna
• 13:30–14:30: leikarar skemmta börnunum
• 14:30–15:30: leikir í boði Félags samkynhneigðra foreldra
• Öll börn fá sérstakan glaðning við komuna og auk þess 
    vatnsflöskur fyrir alla
• leikvöllur við Viðeyjarstofu – Frí afnot af hjólum og alls 
    kyns leikföngum

Regnbogahátíð 
fjölskyldunnaR í Viðey

í tilefni dagsins er efnt til ljósmyndakeppni: Gestir dagsins í 
Viðey taka myndir af viðburðum dagsins og senda inn á sérs-
taka síðu sem opnuð verður á Flickr-síðuna www.flickr.com/
groups/1459551@n21/. Glæsilegir vinningar í boði fyrir bestu 
myndirnar!

raInboW faMILy feSTIVaL on VIðey ISLand
On Sunday 8 August, The Association of Gay Parents will host a 
Family Festival on Viðey Island in cooperation with Reykjavík Gay 
Pride. A boat will leave Sundahöfn Harbor in Reykjavík every 60 
minutes throughout the day, starting at 11:15 a.m. The program 
starts at 1 p.m. when actors entertain the children, and games will 
be played later in the afternoon. Delicious rainbow refreshments 
will be served in Viðeyjarstofa throughout the day. Those who are 
single and/or without children, but enjoy staying in touch with 
their inner child, are especially welcome to the Rainbow Family 
Festival

sunnudaginn 8. ágúst
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Þrettánda draggkeppni íslands fer fram í íslensku óperunni mið-

vikudaginn 4. ágúst og hefst kl. 21. miðar eru seldir í forsölu í kofa 

Tómasar frænda þriðjudaginn 3. ágúst og í íslensku óperunni frá 

kl. 14 sjálfan keppnisdaginn. Félagar í samtökunum ´78 með gilt 

skírteini og handhafar VIP-korta Hinsegin daga geta keypt miða 

á forsöluverði í íslensku óperunni daginn sem keppnin fer fram. 

Að vanda er bæði keppt um draggkóng og draggdrottningu og 

þemað í ár er „Viltu vera á toppnum?“ – „you wanna be on top?“ 

stjórnandi keppninnar er Georg Erlingsson merritt. Hér til hliðar 

má sjá draggkóng íslands 2009, ninna Redneck, en hann er annað 

sjálf jónínu sigríðar Grímsdóttur.

The Icelandic drag Competition celebrates its thirteenth 

anniversary this year. both the drag-Queen and the drag-

king of Iceland will be nominated and the theme of the 

competition this year is “you wanna be on top?” The 

contest begins in the Icelandic opera at 9 p.m. Wednesday 

4 august. reykjavík Gay Pride VIP-holders are offered dis-

count on tickets on the day of the contest.

H i n s e g i n  d a g a r

Þjónustumiðstöð
SERVICE CENTER

iðA LækjArgötu 2A

Opin alla daga vikunnar
frá 17. júlí til 7. ágústkl. 11–20

Open 11 a.m. tO 8 p.m. frOm 17 july

ViP-kort, gAy Pride boLir og 
mArgVísLegur hátíðArVArningur í boði

Offers everything yOu need fOr pride

Draggkeppni 
  Íslands 2010
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Bookstore 
souvenirs T-shirts and gifts.

magnets, jewelry, Icelandic handcraft, music, calendars, mugs & more.

Open every day from 9.00 to 22.00

gay owned and operated 

M s C  i C e l a n d
g a Y  P r i d e  2 0 1 0 

Opið fimmtudag, föstudag og laugardag frá 23:00

Open Thursday, Friday & Saturday from 11 p.m.

Sunnudag / Sunday: Jocks & underwear

www.msc@msc.is 
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T I L  H A M I N G J U  M E ‹  H Á T Í ‹ I N A !

Vr – KRInGLunnI 7, REyKJAVÍK

UPPheIMar – VESTuRGöTu 45, AKRAnESI

bJarTUr & VerÖLd – BRæðRABO  RGARSTÍG 9, REyKJAVÍK

féLaG ÍSLenSkra LeIkara – LInDARGöTu 6, REyKJAVÍK

forLaGIð hf – BRæðRABORGARSTÍG 7, REyKJAVÍK 

SaLka bókaúTGÁfa –  SKIPHOLTI 50C, REyKJAVÍK

edda úTGÁfa – SÍðuMúLA 28, REyKJAVÍK

SJÁLfSTæðISfLokkUrInn – HÁALEITISBRAuT 1, REyKJAVÍK
efLInG STéTTarféLaG – SæTúnI 1, REyKJAVÍK

VInSTrIhreyfInGIn GrænT fraMboð, REyKJAVÍK

CCP hf – WWW.CCPGAMES.COM

nIkITa – SKIPHOLTI 25, REyKJAVÍK



T I L  H A M I N G J U  M E ‹  H Á T Í ‹ I N A !

bJarTUr & VerÖLd – BRæðRABO  RGARSTÍG 9, REyKJAVÍK

PóSTUrInn – STÓRHöFðA 29, REyKJAVÍK 

fyLGIfISkar – SÉRVERSLun MEð SJÁVARFAnG, SuðuRLAnDSBRAuT 10, REyKJAVÍK

SaLka bókaúTGÁfa –  SKIPHOLTI 50C, REyKJAVÍK

edda úTGÁfa – SÍðuMúLA 28, REyKJAVÍK

hIV-ÍSLand – HVERFISGöTu 69, REyKJAVÍK 

oPna, bókaúTGÁfa – SKIPHOLTI 50 B, REyKJAVÍK

efLInG STéTTarféLaG – SæTúnI 1, REyKJAVÍK

yndISaUkI, SæLkeraÞJónUSTa – WWW.ynDISAuKI.IS

hVÍTa húSIð – AuGLýSInGASTOFA, BRAuTARHOLTI 8, REyKJAVÍK

bhM – BORGARTúnI 6, REyKJAVÍK



 

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 transfólks eru félagar í 
Hinsegin dögum ásamt einstaklingum sem standa saman að skipulagi 
hátíðarinnar. Allir sem styðja markmið hátíðarinnar 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 og 
undir forystu þeirra hafa unnist miklir sigrar í mannréttindamálum á 
liðnum árum. markmið félagsins er tvíþætt: Að vinna að baráttu- og 
hagsmunamálum hinsegin fólks í því skyni að vinna því jafnrétti á við 
aðra á öllum sviðum þjóðlífsins, og að skapa félagslegan og menning-
arlegan vettvang til þess að styrkja sjálfsvitund þess, samkennd og 
samstöðu um sérkenni sín. í miðstöð félagsins á laugavegi 3 starfar 
fólk að fræðslu og félagsráðgjöf og veitir aðstoð og ráðgjöf. Þar er 
einnig vandað og glæsilegt almenningsbókasafn með hinsegin 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 
Transgender fólk er hinsegin að því leyti, að það breytir kynhlut-
verki sínu meira eða minna, og skiptir jafnvel alveg um kynhlutverk, 
tímabundið eða varanlega. Transgender fólk getur verið gagnkyn-
hneigt, samkynhneigt og allt þar á milli. Trans-ísland var stofnað árið 
2007 og hefur að markmiði sínu að skapa transfólki og fjölskyldum 
þess menningarlegan vettvang og styrkja þannig sjálfsvitund þeirra, 
vinna að laga- og réttarbótum, auka fræðslu og eiga samstarf við 
sambærileg samtök hérlendis og erlendis. Fyrsta miðvikudag hvers 
mánaðar hittist Trans-ísland í félagsmiðstöð samtakanna ’78. 

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. Tilgangurinn 
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 af kappi, einkum blak, og 
hafa keppt á alþjóðlegum leikum. Þá halda þær sumarhátíðir og bregða 
sér í útilegur og veiðiferðir þegar vel viðrar. 

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 fyrir-
greiðslu við erlenda ferðamenn beinlínis á stefnuskrá sinni og er  
aðili að Evrópusamtökunum ECmC, en þau hafa verið ein virkustu 
alþjóðasamtök samkynhneigðra um áratugi og lagt mikið af mörkum til 
baráttunnar fyrir stolti, sýnileika og samábyrgð. 

Íþróttafélagið Styrmir
www.ststyrmir.is / ststyrmir@gmail.com
íþróttafélagið styrmir var stofnað árið 2006 og er nú ein af blómleg-
ustu grasrótarhreyfingum hinsegin fólks á íslandi. á vegum félagsins 
æfa konur og karlar sund, blak og fótbolta og boðið er upp á fjölmarga 
íþróttaviðburði í hverri viku. árlega tekur félagið þátt í íþróttamótum á 
erlendum vettvangi og hefur átt þar góðu gengi að fagna.

Q – Félag hinsegin stúdenta
www.queer.is
Félag hinsegin stúdenta, Q, var stofnað í janúar 1999 af nokkrum 
stúdentum við Háskóla íslands. Það heldur uppi öflugu félagsstarfi 
meðal ungs fólks og hittist á Q-kvöldum í hverri viku í félagsmiðstöð 
samtakanna ´78. Eitt af markmiðum félagsins er að vera sýnilegt afl 
innan háskólasamfélagsins á íslandi og í forsvari þar þegar málefni 
hinsegin fólks ber á góma. Félagið tekur mikinn þátt í alþjóðlegu sam-
starfi og er virkur þátttakandi í tveimur samtökum ungs hinsegin fólks 
í Evrópu, AnsO og IGlyO.

Thanks to the Queer Community
The queer comunity in Iceland has joined forces to celebrate Gay 
Pride 2010 with festivities in Reykjavík during the second weekend 
of August. We would like to thank six organizations and activity 
groups: the national Queer Organization of Iceland, samtökin ’78; The 
Association of Queer students, Q; the women’s group Women with 
Women, kmk; the transgender association Trans-Iceland; the leather 
men’s club msC Iceland; and styrmir sports Club.

útgefandi: Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride
Pósthólf 80 – 121 Reykjavík
www.gaypride.is 

Ábyrgðarmaður: Heimir már Pétursson.
hönnun: Tómas Hjálmarsson.
forsíðumynd: Oddvar Örn Hjartarson.
bolur hinsegin daga: G. davíð Terrazas
ritstjórnarvinna: Þorvaldur kristinsson, árni Heimir Ingólfsson 
og ásta kristín Benediktsdóttir.
Ljósmyndir: Geir Ragnarsson, katrín dögg Valsdóttir, linnea Ornstein, 
Ólafur k. magnússon og fleiri.
auglýsingar: Eva maría Þórarinsdóttir, Heimir már Pétursson, jón 
sævar Baldvinsson, kristín sævarsdóttir og Þorvaldur kristinsson.
Prentun: ísafoldarprentsmiðja hf.
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Stjórn og samstarfsnefnd 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 2010 sitja Þorvaldur 
kristinsson, forseti, kristín sævarsdóttir, ritari, jón sævar 
Baldvinsson, gjaldkeri, katrín jónsdóttir, erindreki, og Heimir 
már Pétursson, framkvæmdastjóri.
     Þeim til stuðnings, aðhalds og trausts starfar öflug sam-
starfsnefnd að verkefnum ársins. Allir sem þess óska geta 
tekið sæti í samstarfsnefnd, þar þarf ekkert til nema góðan 
vilja og samstarfshug. Þau sem meðal annarra hafa komið 
að vinnu samstarfsnefndar í ár eru: Auður Halldórsdóttir, 
ásdís Þórhallsdóttir, ásta kristín Benediktsdóttir, Baldvin kári 
sveinbjörnsson, Birna Hrönn Björnsdóttir, davíð Terrazas, 
Elaine mcCrorie, Erlingur Óttar Thoroddsen, Eva maría 
Þórarinsdóttir, Eyjólfur karl Eyjólfsson, Guðmundur lárus, 
Heiðar Reyr ágústsson, Helga k. Bjarnadóttir, 
matthías matthíasson, Ragnar Ólason, sesselja maría 
mortensen, 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 hátíðar-
gesta, fjáröflun og auglýsingar, stjórn gleðigöngu, 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.



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



ALL YOU NEED FOR A GREAT HOLIDAY
ICELAND’S LARGEST BOOKING SERVICE • MAPS AND BROCHURES • TOURIST 

INFORMATION FOR ALL PARTS OF ICELAND • MONEY EXHANGE • VAT CASH REFUND 

• INTERNET AND IP PHONE CENTRE • MULTILINGUAL AND KNOWLEDGABLE STAFF. 

Reykjavík Welcome Card
Your key to the Capital. The Reykjavík Welcome Card gives free 
admission to all the thermal pools in Reykjavík, public transport, 
the National History Museum, Reykjavík Zoo and Family Park, 
Settlement Exhibition, Árbær City Museum, Maritime Museum, 
ferry to Viðey Island and various discounts in shops and 
restaurants. The card is available for 24, 48 and 72 hours. 

The Official Tourist 
Information Centre


