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Velkomin á Hinsegin daga

í Reykjavík
Welcome to Reykjavík Pride

Á hverju sumri höldum við Hinsegin daga í Reykjavík og
tileinkum hátíðina hinsegin fólki á Íslandi, baráttu þess,
frumkvæði og gleði. Dagana 6.–11. ágúst bjóðum við upp á
fjölbreytta dagskrá sem nær hámarki með göngu um miðborg
Reykjavíkur 10. ágúst þar sem þúsundir safnast saman og
baða sig í gleðinni.
Á Hinsegin dögum sameinast lesbíur, hommar,
tvíkynhneigðir og trans-fólk ásamt fjölskyldum sínum og
vinum og staðfesta þar stöðu sína sem stoltir og virkir
þátttakendur í íslensku samfélagi. Hátíðin er tækifæri
okkar allra til að ræða stöðu hinsegin fólks og minna á að
mannréttindasigrar liðinna ára unnust með sameiginlegu
átaki margra. Að sama skapi minna Hinsegin dagar á ábyrgð
Íslands, þá staðreynd að Íslendingum er skylt að tala máli
mannréttinda og verja þá sem sæta ofsóknum fyrir kynhneigð
sína eða kynvitund hvar sem er í heiminum.
Hinsegin dagar eru eitt af leiðandi öflum menningarlífsins
hér á landi, lifandi dæmi um það hvernig beisla má orkuna
sem býr í grasrótinni á jákvæðan hátt og skapa fjölsótta
menningarhátíð. En ef ekki væri fyrir framlag fjölda
sjálfboðaliða færi velgengni hátíðarinnar fyrir lítið. Við þökkum
öllum þeim sem leggja hátíðinni lið með óeigingjörnu starfi
sínu og bjóðum gesti hjartanlega velkomna til fimmtándu
hátíðar Hinsegin daga í Reykjavík.

Each summer we celebrate Reykjavík Pride, remembering
the struggle, dedication and joy that fueled the Icelandic
LGBT people’s battle for legal rights, equality and respect.
This largest small Pride in the world takes place August
6–11 in downtown Reykjavík with a variety of rainbowcolored events including concerts, dances and exhibitions,
climaxing with the official Pride Parade on 10 August.
Reykjavík Pride is a national event where lesbian,
gay, bisexual and transgender people join their families
and friends in solidarity as proud and active members
of Icelandic society. It is a yearly reminder for Icelandic
authorities to stay committed to achieving global equality
for LGBT people and to speak on behalf of those who are
silenced for fear of oppression and violence for their sexual
orientation or gender identity.
Pride is one of the most vibrant and popular events in
Reykjavík’s cultural calendar, organized and implemented
through the dedication of hundreds of volunteers
every summer. As we thank them for their invaluable
contributions, we also welcome our Icelandic and foreign
guests to the fifteenth annual Reykjavík Pride. Thank you
for joining us. We hope you have a wonderful time.
		

The board and committee of Reykjavík Pride.
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Við erum svo hress!
Lilja Sigurðardóttir

„Þið eruð alltaf svo helvíti hress!“ sagði
brosandi maður við mig á hátíðarhöldum
Hinsegin daga í fyrra. Það er rétt. Við erum
alveg helvíti hress. Hjá okkur ríkir stanslaust
stuð, biturðinni er skolað niður með
regnbogalitum kokteil, kröfugangan gerir
einungis kröfu um gleði, meira að segja
baráttusöngvarnir okkar eru diskó.
Ef þið eigið í erfiðleikum með að
þekkja hina framliðnu úr á meðal okkar, þá
takið eftir því að fætur þeirra ná ekki alveg
niður á jörðina. Þau eru samt með okkur í
gleðigöngunni, félagar okkar sem dóu af
völdum alnæmis, ofbeldis eða féllu fyrir
eigin hendi. Fáir ef nokkrir samfélagshópar
á Íslandi hafa orðið fyrir þvílíkri blóðtöku.
Við hin sem erum í göngunni, þau okkar
sem snerta jörðina, erum alveg helvíti hress.
Samt hafa mörg þeirra sem ganga í dag
orðið fyrir ofbeldi vegna sérstöðu sinnar,
sum alvarlegu. Sum hafa lent í klónum á
trúarsöfnuðum og beðið varanlegan skaða
af, sum hafa misst vinnu eða húsnæði, sum
hafa misst fjölskyldur sínar, vini, virðingu.
Mörg okkar sem göngum í dag höfum lifað
tímana tvenna á Íslandi. Og það á fáum
árum.
Á dögunum var ég að tala kjark í
afríska kynsystur sem þarf að berjast fyrir
lífi sínu og sjálfsvirðingu upp á hvern
dag, og ég sagði henni að fyrir tuttugu
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árum hefði heimsins besti lygari ekki einu
sinni getað sannfært mig um að veruleiki
hinsegin fólks á Íslandi yrði sá sem hann
er í dag. Fyrir tuttugu árum hefði ég ekki
trúað því að tugþúsundir ættu eftir að
mæta á hátíð Hinsegin daga til að sýna
okkur stuðning og fagna með okkur, að
ungum lesbíum þætti sjálfsagt að gifta sig
í kirkju og eignast börn, að íslenska þjóðin
ætti eftir að móðgast við fúlan færeyskan
þingmann sem neitaði að setjast til borðs
með forsætisráðherranum okkar og konunni
hennar. Fyrir tuttugu árum voru mörg
okkar bara þakklát fyrir það ef okkar eigin
fjölskyldur vildu borða með okkur. Tímarnir
hafa breyst til slíks batnaðar að tilvera okkar
er næstum því óþekkjanleg frá því sem var.
Svo auðvitað erum við hress.
Hinsegin fólk á Íslandi hefur valið
að horfa ekki um öxl, að dvelja ekki við
sársauka fyrri tíðar, heldur horfa fram á
við og búast við hinu besta af íslensku
samfélagi. Það er alveg hárrétt stefna að
mínu viti. Fortíðinni er nefnilega ekki
hægt að breyta en staðan í dag er sú að
við búum í einu besta landi í heimi hvað
varðar réttindi og félagslega stöðu hinsegin
fólks. Vissulega ekki fullkomnu – en einu
því besta sem gerist. Við búum í samfélagi
sem er tilbúið til að hlusta, samfélagi
sem gerir sér grein fyrir þeim tækifærum

og möguleikum sem hverfa með hverri
manneskju sem ekki fær að njóta sérstöðu
sinnar og hæfileika.
En þó við horfum ekki um öxl þá er
samt nauðsynlegt að muna að þau réttindi
sem við höfum í dag voru ekki ókeypis. Þau
kostuðu blóð, svita og tár. Bókstaflega.
Og þess vegna ber að þakka fyrir þau af
auðmýkt. Við erum helvíti hress, en undir
niðri erum við mörg líka dálítið angurvær,
og því valda allir framliðnu vinirnir sem eru
með okkur í göngunni. Þeim hefði líklega
þótt gaman að geta gengið almennilega
með okkur í dag, með fæturna á jörðinni.
Í dag erum við, hinsegin fólk á Íslandi,
frjáls að því að hlúa að sérstöðu okkar og
rækta hana og njóta þess að vera öðruvísi í
stað þess að gjalda fyrir það. Að hluta til er
þessi sérstaða okkar afleiðing af fyrri kúgun:
Hvernig við tengjumst hvert öðru á næstum
því yfirskilvitlegan hátt, samkenndin sem á
engan sinn líka og svo húmorinn og gleðin
sem einkennir menningu okkar, gleðin
sem við leyfum öllum að njóta með okkur
á Hinsegin dögum. Þessi óforskammaði
húmor, gleðin sem einu sinni var aðferð til
að lifa af við óbærilegar aðstæður, hún er
núna bara til að njóta.
Kæru vinir, til hamingju með
nútímann. Njótum gleðinnar til fulls!

Yoga

Annaðhvort svona
— eða hinsegin

Brandenburg

• Fartölva og spjaldtölva
• Örþunn
• 3,3” eða 11,6" snertiskjár
• Windows 8 Home 64

„ Svona verða allar
fartölvur framtíðarinnar“
Árni Matthíasson, Mbl.

/ Kaupangi, Akureyri / netverslun.is
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Opnunarhátíð Hinsegin daga
í Silfurbergi Hörpu fimmtudaginn 8. ágúst kl. 21
Opnunarhátíð Hinsegin daga hefur lengi verið einn vinsælasti
viðburður hátíðarinnar. Þar er ekki aðeins um að ræða glæsilega
skemmtun þar sem snjallir skemmtikraftar koma fram, heldur
er opnunarhátíðin einnig sannkallað ættarmót hinsegin fólks,
fjölskyldna þeirra og vina.
Í ár er opnunarhátíðin með öðru sniði en áður og miklar
væntingar bundnar við það sem verða vill fimmtudagskvöldið
8. ágúst. Ásdís Þórhallsdóttir leikstjóri annast listræna stjórn
dagskrárinnar þetta kvöld en þema þess er HEY ÞÚ SYKUR! og
þar mun ástin leika öll aðalhlutverk – í tónlist, sjónlist, myndlist,
leiklist. Á stokk stíga ýmsir þjóðþekktir gestir sem á einn eða
annan hátt tengjast sögu hinsegin fólks, baráttu þess og
listsköpun.
Að skemmtiatriðum loknum bjóða Hinsegin dagar í Reykjavík
upp á drykk í Silfurbergi. Síðan eru regnbogatilboð á barnum.
Tónlistarfólk sér um létta tónlist en gestir njóta veitinga og
samveru fram eftir kvöldi.
Aðgangseyrir: 2500 kr. Pride-passi gildir.
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Opening Ceremony
For over a decade, the Reykjavík Pride Opening Ceremony has
been one of the most popular events of the festival. Not only
is it a spectacular concert showcasing the talents of a variety
of artists, but also a yearly gathering of the extended queer
family in Iceland. The theme for the 2013 opening ceremony
is “HEY YOU SUGAR!” centered around the theme of love and
its various expressions. The event is directed by the Icelandic
theater instructor Ásdís Þórhallsdóttir. After the show the
evening continues with joyful atmosphere and complimentary
drink, as the guests catch up with old friends. Rainbow offers at
the bar.
Harpa Concert Hall, Silfurberg Auditorium, Thursday 8
August at 9 p.m.
Price of admission: 2500 ISK or a valid Pride Pass.

Maður gæti náttúrlega alltaf
misstigið sig í gleðigöngunni
VÍS ÓSKAR HINSEGIN FÓLKI TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN!
F plús fjölskyldutrygging nær til allra fjölskyldugerða
og er hreint ótrúlega víðtæk. Í F plús er meðal
annars heimilistrygging, slysatrygging í frítíma,
farangurstrygging og ferðarofstrygging.

Kynntu þér ótvíræða kosti F plús og tryggðu öryggi
fjölskyldu þinnar.
Gleðjumst saman örugg og áhyggjulaus.
VÍS - þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS
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Svo Gaaayyyy!“
Um orðanotkun og ábyrgð
Ásta Kristín Benediktsdóttir

„Þetta er svo gay!“ − „Gaur, ekki vera faggi!“ − „Kærustufaggi!“ Hvað eiga ofangreindar setningar og orðasamsetningar
sameiginlegt? Jú, í fyrsta lagi innihalda þau orð sem notuð hafa verið yfir samkynhneigð, sér í lagi samkynhneigða karlmenn.
Vissulega er orðið gay ekki íslenskt heldur enskt en er mikið notað meðal Íslendinga. Yfirleitt er það notað í merkingunni
,samkynhneigð/ur‘ um bæði karla og konur en þó telja ýmsir það eiga frekar við um karlmenn. Faggi telst að öllum líkindum
tökuorð, þ.e. orð sem tekið hefur verið úr ensku (fag eða faggot) og lagað að íslenskri beygingu, og þýðir yfirleitt ,hommi‘.

Hómófóbískir selir og faggaorðræða
Í öðru lagi eiga þessar setningar og orð það
sameiginlegt að merking þeirra er neikvæð
og þeim er ætlað að gera lítið úr þeim eða
því sem um er rætt. Með orðatiltækinu
að eitthvað sé svo gay er oftast átt við
að það sem um ræðir sé asnalegt eða
hallærislegt en einnig getur merkingin
verið sú að umræddur aðili eða fyrirbæri
beri með sér það sem talið er einkenna
„dæmigerða“ samkynhneigða karlmenn:
kvenlega eiginleika og/eða löngun til að
eiga kynferðisleg samskipti við karlmenn.
Gott dæmi um það hvernig þessar tvær
merkingar eru runnar af sama meiði er
fyrirbæri á Internetinu sem kallað hefur
verið „gay seal“ en einnig „hómófóbíski
selurinn“. Um er að ræða fígúru sem birtist
upphaflega í teiknimyndaseríu á blogginu
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Antics í nóvember 2010, þar sem tveir menn
faðmast í stórhríð til að halda á sér hita,
sem verður til þess að selur birtist og gargar
á þá: „Gaaaaaayyyy.“ Ramminn þar sem
selurinn kemur fram hefur síðan þá farið
vítt og breitt um netheima og á vefsíðunni
Know your meme segir að selnum sé oft
skeytt neðan við myndir til að afgreiða
myndefnið sem barnalegt, aumingjalegt eða
væmið. Ekki er þó alltaf auðvelt að greina
á milli þess hvenær merkingin er í þeim dúr
og hvenær er beinlínis verið að ýja að því að
myndefnið feli í sér kynferðislega tilburði
milli aðila af sama kyni.
Frasinn „ekki vera faggi“, sem
grínistinn Steindi Jr. gerði meðal annars
frægan í þáttunum Steindinn okkar á Stöð
2, vísar til þess að sá sem talað er við eigi
að taka sig saman í andlitinu og haga sér

karlmannlega, þ.e. sýna hugrekki, styrk
og ákveðni. Faggi þýðir í þessu samhengi
,aumingi‘ eða ,kvenlegur karlmaður‘ en það
er einmitt sú merking sem um áraraðir hefur
verið tengd við samkynhneigða karlmenn
í hómófóbískri orðræðu. Í enskumælandi
löndum hefur svokölluð „faggaorðræða“
(fag discourse) lengi verið vinsæl, sér í lagi
meðal ungra manna sem leitast við að sanna
karlmennsku sína, meðal annars með því að
gera lítið úr karlmennsku annarra. Þannig
hafa ýmsir fræðimenn, til dæmis C.J. Pascoe
í greininni „,Dude, you’re a fag‘“, bent á
að faggaorðræðan snúist ekki einungis um
kynhneigð og hómófóbíu heldur einnig − og
ekki síður − um karlmennsku.
Tvöföld merking?
Undanfarið hafa verið skiptar skoðanir
um það, bæði á Íslandi og í enskumælandi
löndum, hvort þessi orð hafi tvöfalda
merkingu, þ.e. annars vegar ,samkynhneigður einstaklingur‘ og hins vegar
,aumingi‘, ,ókarlmannlegur‘, ,heimskulegt‘
o.s.frv. Umræðan snýst sem sagt um það
hvort sú notkun orða sem hér er til umræðu
sé hómófóbísk eða ekki; hvort hægt sé að
segja að eitthvað sé svo gay án þess að
það vísi til samkynhneigðar og þar með
hómófóbíu. Sams konar umræða hefur
einnig farið fram á Íslandi um orðið kerling
og hvort það feli í sér kvenfyrirlitningu
þegar það er notað í merkingunni ,aumingi‘.
Árið 2006 ályktaði nefnd á vegum
stjórnar breska ríkisútvarpsins, BBC, að
kynnir á Radio 1 hefði ekki látið í ljósi
hómófóbíu þegar hann sagði í útsendingu
að hann hefði ekki áhuga á ákveðnum
hringitóni í farsíma af því að tónninn væri
„gay“ („I don’t want that one, it’s gay“).
Nefndin sagðist viðurkenna að þessi notkun

orðsins gæti móðgað suma hlustendur en
engu að síður væri niðurstaða þeirra sú að
kynnirinn hefði ekki haft í huga að móðga
samkynhneigt fólk og notkun hans á orðinu
hefði ekki verið hómófóbísk, þar sem orðið
gay væri einnig oft notað í merkingunni
,hallærislegt‘ eða ,vitleysa‘ án þess að
það fæli í sér tengingu við samkynhneigð.
Nefndin lagði þó til að fólk íhugaði vandlega
notkun orðsins gay í þessu samhengi þar
sem þessi margþætta merking orðsins gæti
„óvart valdið særindum“.
„Ég er ekki með fordóma“
Aðrir hafa hins vegar bent á að ekki sé
hægt að aðskilja þessa merkingu orða á
borð við gay og fag frá samkynhneigðri
merkingu þeirra. Frá upphafi vega hefur
samkynhneigð karla verið rædd í tengslum
við karlmennsku (eða skort á henni) og það
er kannski fyrst nú þegar réttindi hinsegin
fólks eru víða orðin nokkuð góð að fólk
er farið að gera greinarmun á því hvort
faggi og gay þýði ,samkynhneigð‘ eða
,heimskulegt‘, ,ókarlmannlegt’ o.s.frv. Það
þýðir þó ekki að tengsl þessara orða við
samkynhneigð séu ekki lengur til staðar −
þvert á móti. Þegar gert er lítið úr öðru fólk
eða fyrirbærum með því að nota orð sem
þýðir líka ,samkynhneigð‘ er viðkomandi
manneskja að bregða fyrir sig hómófóbískri
orðræðu, hvort sem hann eða hún áttar sig
á því eða vill horfast í augu við þá staðreynd
eða ekki.
„En ég er ekki með neina fordóma; ég á
vin sem er hommi,“ segja margir. „Ég meina
ekki ,hommi‘ þegar ég segi gay; voðaleg
viðkvæmni er þetta,“ segja aðrir. Ýmsir skýla
sér á bak við málfrelsi og halda því fram að
þeir eigi rétt á að tala hvernig sem þeir vilja.
Hér er mikilvægt að hafa í huga að þótt við
teljum okkur búa við málfrelsi þá þýðir það
ekki að við getum notað hvaða orð sem við
viljum í hvaða samhengi sem er án þess að
hugsa um það hvaða áhrif þau hafa á aðra –
allavega ekki ef við aðhyllumst jafnrétti og
umburðarlyndi gagnvart náunganum. Við
eigum ekki tungumálið ein; við deilum því
með öðrum og þó að það sem við meinum
þegar við segjum eitthvað sé kannski ekki
fordómafullt getur orðalagið engu að síður
sært aðra og gert lítið úr þeim. Þegar orð
sem notað er yfir hinsegin fólk er notað í
niðrandi tilgangi, sama hvort sá eða sú sem
talar ætlar sér að vísa til samkynhneigðar
eða ekki, má alltaf gera ráð fyrir því að
hinsegin fólk sem heyrir eða les þessi orð
taki þau til sín. Því getur enginn breytt.
Kærustufaggar
Orðið kærustufaggi er áhugavert í þessu
sambandi vegna þess að það virðist vera
íslensk samsetning en ekki bein þýðing á
samsvarandi enskum frasa. Kærustufaggi
er skilgreindur þannig í Slangurorðabókinni
á vefnum slangur.snara.is: „Vanalega

notað yfir stráka sem að sleppa því að
hanga með vinum sínum til að vera með
kærustunni og/eða hang[a] alltof mikið
með kærustunni.“ Þó virðist orðið einnig
vera notað yfir hvaða einstaklinga sem er,
óháð kyni og kynhneigð, sem eru „ástsjúkir“
eða taka ástarsambönd fram yfir önnur
vinasambönd. Merking orðsins kærustufaggi
er því neikvæð og virðist vera svipuð og
orðsins gay; um er að ræða fólk sem þykir
væmið, leiðinlegt og hallærislegt. Í notkun
þessa orðs felst því hómófóbía, rétt eins og í
notkun orðanna gay og faggi.

upp og notaði á jákvæðan hátt um eigin
sjálfsmynd og tilveru. Þegar hinsegin fólk
segir að eitthvað sé svo gay eða að einhver
sé kærustufaggi er merkingin aftur á móti
yfirleitt neikvæð og þar með er verið að
ýta undir hómófóbíska notkun orðsins,
jafnvel þótt aðilinn sem talar sé hinsegin.
Annað væri til dæmis uppi á teningnum ef
hinsegin fólk talaði um að eitthvað væri svo
gay í merkingunni ,frábært‘, ,töff‘ o.s.frv.
Þá mætti segja sem svo að búið væri að
snúa upp á merkingu orðsins og losna við
hómófóbíuna.
Kæru lesendur – hér er ekki ætlunin
að banna neinum neitt, enda er vald þeirrar
sem þetta skrifar til að setja slík boð og
bönn afar takmarkað. Aftur á móti vil ég
biðja ykkur að hugleiða orðin sem þið
notið – ekki bara orðin gay og faggi heldur
öll orð. Í orðum felst vald og við verðum
að gangast við þeirri ábyrgð sem fylgir því
að nota þau. Líkt og öll önnur tungumál
er íslenskan rík af orðum sem ekki eiga sér
hómófóbíska eða annars konar fordómafulla
sögu og það er auðvelt að finna viðeigandi
orð fyrir hvert tilefni. Það eina sem þarf
er vilji til að koma vel fram og sýna öðrum
virðingu.

Choosing words responsibly
“This is so gay!” – “Don’t be a fag!”
Are these expressions homophobic?
Some people argue that the words gay
and fag have double meaning, and
that in this context they do not refer
to homosexuality but to something or
someone who is ‘stupid’, ‘naïve’ or ‘weak’.
It is nevertheless difficult and often
impossible to distinguish between the
meaning “gay as in gay” and “gay as in
stupid.” As Ásta Kristín Benediktsdóttir
argues: when words like gay or fag are
used in a negative way they are always
offensive to many LGBT people, regardless
of the speaker’s intention. With words
comes responsibility, and although they
are not meant to do so, words can hurt.
Heimildir

Orðum fylgir ábyrgð
Þá vaknar spurningin: „Má“ hinsegin fólk
nota orð eins og faggi og gay? Skiptir
máli hver talar? Þetta er umdeilt mál og
sitt sýnist hverjum. Minnihlutahópar hafa
oft tekið upp niðrandi orð, notað þau og
snúið þeim við þannig að merkingin sé
ekki lengur eingöngu neikvæð, samanber
enska orðið queer og íslenska orðið
hinsegin. Þessi orð hafa ekki lengur þá
gríðarlega neikvæðu merkingu sem þau
höfðu áður af því að hinsegin fólk tók þau

„BBC accepts new meaning of ,gay‘“. Mail Online.
6. júní 2006. Sótt 19. maí 2013 á
http://www.dailymail.co.uk/news/article-389318/
BBC-accepts-new-meaning-gay.html
Einar Björn Magnússon og Guðlaugur Jón Árnason
(ritstj.). 2011. Slangurorðabókin.
„Kærustufaggi“. 13. júlí. Sótt 19. maí 2013 á
http://slangur.snara.is/
Gillan, Stephen. 2010. „Survival instincts.“ Antics.
5. nóvember. Sótt 19. maí 2013 á
http://www.anticscomic.com/?p=678
Indiojokes. 2012. „Homophobic seal strikes again.“
9GAG. Sótt 19. maí 2013 á
http://9gag.com/gag/2960864.
Kim, Brad (ritstj.). 2013. „Homophobic seal.“
Know your meme. Sótt 19. maí 2013 á
http://knowyourmeme.com/memes/homophobic-seal
Pascoe, C.J. 2005. „,Dude, you’re a fag‘:
Adolescent masculinity and the fag discourse.“
Sexualities 8 (3): 329−346.
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Á hinsegin slóðum
Ingólfstorg, þriðjudaginn 6. ágúst kl. 19:30

Í ár hefst hátíð Hinsegin daga á sögugöngu um staði
sem tengjast lífi lesbía og homma í Reykjavík. Fjallað
verður um líf og menningu samkynhneigðra Reykvíkinga
allt frá lokum 19. aldar og fram undir okkar daga. Í
miðborginni er fjöldi markverðra staða sem tengjast
lífi lesbía og homma á einn eða annan hátt. Markmið
gönguferðanna er að varpa hulunni af þessum merkilega
menningarkima Reykjavíkur. Þar er vitnað í leyndarmál
og dómsmál löngu liðinna daga og svarað spurningum
eins og þessari: Í hvaða húsi og á hvaða lofti krotaði
íslenskur piltur niður elstu ástarjátningar til annars pilts
sem varðveist hafa?
Í ár leiða þrír leiðsögumenn gönguna, Baldur
Þórhallsson, Hilmar Magnússon og Þorvaldur
Kristinsson. Lagt er af stað frá Ingólfstorgi þriðjudaginn
6. ágúst kl. 19:30. Ferðin tekur um 70 mínútur og
leiðsögn er á íslensku. Aðgangur er ókeypis.
Haraldur Hamar
Thorsteinsson

Laugavegur 11 forðum daga - Jón Laxdal, Elías Mar, Sturla
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Tryggvason og fleiri

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A
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Ein ÍSKÖLD BEINT

ÚR SKÁPNUM !
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Hunangspilturinn
Böðvar Björnsson
Þú stakkst mig í hjartað svo ég styngi þig ekki af,
ég er stökk hér grándaður ófleygur veiddur
Ef ætti ég eitthvað merkilegt sem meikar jafnvel sens
mættirðu eiga það – svo langt er ég leiddur
Því munaðarlausi low life flækingurinn,
lúserinn amor er alltaf einn og útúrskakkur
Andvaka á götunum og liggur í gistiskýlum,
gatslitinn en samt alltaf svo nýr og frakkur
Ég veit það eitt um þig þú heitir Hunang,
og huga minn þú strýkur ofurblítt
Hjarta mínu nappar þú á nótæm,
núllar mig út í ekkert ótt og títt
Ef ég krassa á þér þá er ég ekki í kaskó
og kemst víst ekki mjög langt eftir það
En ég veit líka um pleis sem okkur passar
og pældíðí að komast á þann stað
Blindgatan þín er gerviblómum skrýdd,
bleika mistrið felur lokuð sund
Tældur í blindni ana ég beint af augum,
í blíðu og stríðu þræll þinn hverja stund
Þú fiðrildi sem fokkar allri umferð,
þú flýgur villt og glatt í huga mér
Mitt hjarta finnur til í terabætum,
og taktu eftir – ég er bara til í þér
Plís þú mátt aldrei dílíta mér drottningarhunang,
þá væri ég dauður afmáður eyddur
En ef ég múta amor sem stingur í hjartastað
þá stöndum við á jöfnu – og reikningurinn greiddur
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Útihátíð við

arnarhól
10. ágúst

Þegar gleðiganga Hinsegin daga kemur á áfangastað laugardaginn 10. ágúst
hefst mikil útiskemmtun í Lækjargötu við Arnarhól. Á stóra sviðinu undir
hólnum troða upp íslenskir skemmtikraftar, nokkrar íslenskar hljómsveitir
sem slegið hafa í gegn á liðnum misserum, ýmsir vinsælir söngvarar og að
sjálfsögðu gleymum við ekki börnum okkar sem líka þurfa sitt hátíðarkrydd í
tilveruna. Útitónleikarnar við Arnarhól hafa á liðnum árum verið fjölsóttasta
útiskemmtun í Reykjavík. Þar hafa allt að 90 þúsund gestir skipað sér á
hólinn þennan dag og efst trónir Ingólfur að vanda, elstur Reykvíkinga, en
lætur sig þó ekki vanta þegar hinsegin fjör er á ferðinni. Við bjóðum okkar
íslensku þjóð og erlenda gesti velkomin á Arnarhól laugardaginn 10. ágúst að
lokinni gleðigöngunni um miðborgina. Tónleikarnir hefjast kl. 16.

Outdoor Concert in City Center
Once the Pride Parade has run its course on Saturday 10 August, an outdoor
show will take place at Arnarhóll in Lækjargata. Performers include wellknown Icelandic singers, bands and entertainers. The Arnarhóll concert has in
recent years been the biggest outdoor event in Reykjavík, with up to 90,000
guests. We invite both Icelandic and foreign Pride participants to join us for an
afternoon of song and spectacle. The concert begins at 4 p.m.
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Góð samskipti

AÐ setja sig í spor annarra
að GLEYMA ÞVÍ ALDREI AÐ ANNAÐ fólK hefur

þarfir og skoðanir SEM ERU ÖÐRUVÍSI en okkar

þolinmæði, Athygli, virðing

HUGREKKI
að leiða frekar en skipa
muna hluti sem snúast um aðra

Góð samSkipti bæta lífið
og þau verða til
hjá okkur sjálfum

#godsamskipti
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Maður sér ekki vel
nema með hjartanu
Nanna Úlfsdóttir í viðtali við Þorvald Kristinsson

Það var morgun einn í október 1971 að ég sá Nönnu í fyrsta sinn, í Árnagarði Háskóla Íslands, á ganginum þar sem nemendur
í þjóðfélagsfræði og íslensku áttu sameiginlegt reyksvæði. Það var á þeim árum þegar þjóðinni leyfðist að reykja í öruggu og
vernduðu umhverfi. Ljóshærð, tággrönn og stælt, svolítið eins og úr öðru landi. Aldarfjórðungi síðar hittumst við á vettvangi
Samtakanna ’78. Þá hafði hún með eftirminnilegum hætti sagt okkur af sjálfri sér í blaðaviðtali og ennþá jafn grönn og stælt
og um árið. Á vordögum 2013 bað ég Nönnu um að segja mér sögu sína. Við komum víða við en töluðum lengst um sameiginlegt
áhugamál beggja – ástina á tímum þagnarinnar, ástina á tímum sýnileikans.
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Ljósm.

Bára
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„Ég var alin upp í tveimur heimum,
íslenskum og dönskum. Afi minn fór ungur
til náms í Kaupmannahöfn og gekk þar að
eiga danska stúlku. Þar fæddist faðir minn
og ólst upp í Kaupmannahöfn til sextán
ára aldurs. Þá fluttist fjölskyldan til Íslands
því afi átti jörðina á Úlfljótsvatni. Þar
hittust foreldrar mínir í fyrsta sinn því að
ráðsmaður fjölskyldunnar á býlinu átti unga
dóttur. Með þeim föður mínum tókust síðar
ástir og fyrstu hjúskaparárin bjuggu þau á
Úlfljótsvatni.
Ég fæddist á jörð ættarinnar árið 1936.
Þegar ég var fimm ára fluttumst við yfir
Sogið að Brúarlandi því að jörðin okkar
hafði verið tekin undir Sogsvirkjun, og
þar starfaði pabbi. Ég á góðar minningar
um bernsku mína, við krakkarnir bjuggum
við mikið frelsi og mikla ást á heimili sem
var miklu heldur danskt en íslenskt. Þar
var aldrei vitnað í Íslendingasögurnar
en þeim mun oftar í það sem stóð í
Kaupmannahafnarblöðunum. Eins og lög
þeirrar tíðar gerðu ráð fyrir byrjaði ég tíu ára
í skóla, en hafði þá auðvitað löngu lært að
lesa, skrifa og reikna. Þetta var afskaplega
akademískt nám ef svo má segja, hálfur
mánuður í skóla og hálfur mánuður heima.
En ég var aldrei nema þrjá vetur í skólanum,
lauk aldrei fullnaðarprófi svo kannski eru öll
mín síðari próf ógild ef út í það er farið.“
Þrettán ára hélt Nanna norður í
Reykjaskóla í Hrútafirði og þar lauk
hún bæði gagnfræðaprófi og landsprófi
miðskóla. Þar voru nemendurnir á ólíkum
aldri, þau elstu komin undir tvítugt,
„nokkurs konar bjarg okkar yngri, traust
bjarg“.
Í fóstbræðalag á Laugarvatni
„Ekki var nú kynhneigðin að trufla mig
þarna. Ég velti henni aldrei fyrir mér enda
var þetta orð ekki til árið 1950. Aldrei varð
18

ég ástfangin á Reykjum og fannst það
ekkert skrýtið, ég var með allan hugann við
að mennta mig. Hinu get ég ekki neitað
að strákarnir urðu sumir hverjir skotnir í
mér, en samt hef ég aldrei þurft að verjast
ágangi karlmanna, strákar hafa alltaf verið
ljúfir við mig. Einn af strákunum varð
reyndar yfir sig ástfanginn af mér, en það
var saklaust samband sem þróaðist seinna í
vináttu og virðingu fyrir æskuástinni. Aldrei
heyrði ég minnst á það á Reykjum að til
væru hommar, hvað þá lesbíur, en ég man
að eitt sinn heyrði ég orðið „tvítóla“ út
undan mér þegar einhver var að gaspra um
frávik sköpunarverksins. Bíddu nú aldeilis
við! Hvað er það?“
Svo lá leiðin í Kennaraskólann því að
auraráðin leyfðu ekki menntaskólanám
og Nönnu þótti skynsamlegast að verða
sér úti um kennaramenntun til fá að sömu
laun og strákarnir. Því næst hélt hún í
Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni
því lengi hafði áhuginn beinst í þá átt,
„og þetta varð kjarninn í menntun minni,
þess vegna er ég vel varin gegn alls konar
heilsuáróðri og veit að íþróttir eru ekki til
að slá annan út af laginu heldur til að efla
eigin líkama og heilsu.“ Þá var Nanna 21 árs.
„Við vorum tólf nemendur í Íþróttakennaraskólanum og í þeim hópi var 18 ára
stúlka úr Reykjavík, Jónína Tryggvadóttir.
Við drógumst hvor að annarri og um vorið
vorum við óaðskiljanlegar vinkonur – án
þess þó að vita hvað var að gerast. Eitt
kvöldið þetta vor fann Unna eins og Jónína
var alltaf kölluð upp á því að sverjast við
mig í „fóstbræðralag“. Hún dró upp lítinn
vasahníf og svo var rist á handlegg og
blandað blóði með skólasystur okkar að
vitundarvotti. Nokkrum vikum síðar héldum
við svo á Þingvelli þar sem landsmót
ungmennafélaganna var haldið. Við Unna
vorum illa búnar, án svefnpoka og bara
með fáeina túkalla í vasanum, en fengum
inni í tjaldi hjá skólasystur okkar. Á þessum
árum hafði ég varla smakkað vín en fyrsta
kvöldið á Þingvöllum hittum við Unna
stráka, syni betri borgara úr Reykjavík, sem

færðu okkur útlendan bjór. Við smökkuðum
á og það losaði um einhverjar hömlur.
Alkohólið hefur auðvitað sína galla en
hvar væri ástarlífið án þess! Því þessa nótt
kysstumst við Unna í fyrsta sinn – í tjaldi á
Þingvöllum.“
What are we doing, my love?
„Upp frá þessu vorum við óaðskiljanlegar
og þegar við komum til Reykjavíkur og út
á vinnumarkaðinn var mér boðið að búa
með Unnu heima hjá foreldrum hennar.
Svo kom að því að við létum kossana ekki
nægja og gengum lengra. Þá man ég að
hún leit á mig eina nóttina og sagði: „What
are we doing, my love?“ Hún var betur
upp alin en ég og sér meðvitaðri um kvaðir
samfélagsins, öll óskráðu lögin, en ég kærði
mig kollótta. Samt töluðum við aldrei um
sektarkenndina, og eftir á að hyggja fann
ég ekki neina sektarkennd innra með mér.
Fyrir mér er það að skammast sín að brjóta
gegn því sem manni er helgast og þar var
ég með hreina samvisku.
En um tilfinningarnar töluðum við ekki,
það var þegjandi samkomulag að þetta
væri bara okkar á milli. Auðvitað gerðum
við okkur grein fyrir því að við höfðum
farið yfir óleyfileg landamörk en litum á
ástarsambandið sem okkar einkamál. Þetta
var rétt fyrir 1960 og við höfðum ekkert til
að miða okkur við – nema fordóma!
Það auðveldaði okkur Unnu lífið að
fjölskylda hennar studdi vináttu okkar.
Valgerður móðir hennar tók mér eins og
öðrum tengdabörnum sínum og seinna meir
sá ég að hún skildi fullkomlega hvernig
í málunum lá. En við Valgerður ræddum
það aldrei einu orði hvers eðlis sambandið
væri. Samt var hún alltaf nálæg til að styðja
okkur og vernda.“
Nanna og Jónína voru kappsfullar
og stefndu hærra. Þær dreymdi um að
fara utan, læra íþróttafræði og setja
upp heilsuræktarstöð, löngu áður en
slíkar stofnanir urðu hluti af daglegu lífi
Íslendinga, og heilan vetur dvöldu þær á
Englandi við tungumálanám. Þegar heim
kom kunni vinkona þeirra að segja þeim

rú

Með Ga

af leiguhúsnæði í Reykjavík og sagði:
„Stelpur, nú takið þið þessa íbúð á leigu í
Skipholtinu.“
Útlagar í óbyggðum
„Áður en við vissum af höfðum við stofnað
heimili vorið 1963. Við vorum eiginlega
reknar í sambúðina, enda óaðskiljanlegar á
þeim árum, gerðum allt saman, ræktuðum
fjölskyldur okkar saman og spiluðum bridge
við gamla félaga. En aðrar lesbíur voru
ekki í þeim hópi því að við gáfum okkur
aldrei til kynna sem slíkar. Þetta var býsna
sérkennileg staða. Gömlu félagarnir voru
að stofna heimili og eignast börn og við
vorum ekki sérlega vel séðar í þeim hópi.
Hvaða konur vilja að svona gellur séu að
dandalast í návist eiginmanna sinna? En svo
merkilegt sem það er þá minntist enginn
á að við Unna ættum nú að fara að finna
okkur mann. Auðvitað áttum við karlmenn
að vinum, sumir fóru á fjörurnar við okkur
og veltu því fyrir sér hvers vegna þeim yrði
ekkert ágengt. En það barst okkur aldrei til
eyrna og þegar einn þeirra spurði vinkonur
okkar síðar hvort við værum par þá neituðu
þær því staðfastlega.
Tvær konur á fertugsaldri, án barna, en
allt í kring voru vinirnir að stofna fjölskyldur.
Seinna sá ég að við þessar aðstæður urðum
við Unna hálfgerðir útilegumenn og það
í orðsins fyllstu merkingu. Við keyptum
okkur bíl saman og fórum í útilegur um
hverja helgi, á sumrin vorum við oft úti í
náttúrunni vikum saman án þess að koma
í bæinn. Útivist, náttúra og veiðar, þetta
var okkar hugðarefni, en eftir á að hyggja
segir það sína sögu, við pössuðum ekki inn í
samfélagið!“
Árið 1970 hóf Nanna nám við Háskóla
Íslands og lauk BA-prófi í þjóðfélagsfræði
árið 1974, í hópi fyrstu útskriftarnemanna í
þessari nýju námsgrein. Jónína las sálfræði
sem líka var ný grein við skólann og lauk
þaðan BA-prófi 1975. Að námi loknu gerðist
Jónína kennari við Fósturskóla Íslands en
Nanna fréttamaður á ríkisútvarpinu og
starfaði þar í tæpan áratug, meðal annars
sem þingfréttamaður. Þá réðst hún til
Fósturskóla Íslands og starfaði þar til 1996.

kanna

lli Samta
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Jónína og Nanna

á ferð í Haukadal

árum síðar lést Unna úr krabbameini, 62
ára. Vináttuna varðveittum við alla tíð
því hún var góð kona og ég er þakklát
fyrir árin okkar saman. Skólabróðir minn
Baldur Kristjánsson jarðsöng hana og
sagði þar heiðarlega frá ástum okkar, en
í minningargreinum var bara minnst á
samband okkar undir rós. Það tók á, en
svona bitnaði gamli feluleikurinn á okkur,
svo seint sem árið 2001 ...“
... segir Nanna sem sjálf tók af
skarið árið 1996 og sama ár hvarf hún af
vettvangi í Fósturskólanum þar sem staða
hennar hafði verið lögð niður eftir að
hún kom úr felum og þær Jónína skildu.
„Það var sjálfhætt.“ Ári síðar gerðist hún
framkvæmdastjóri Samtakanna ’78 þar sem
hún starfaði skamma hríð. Hvað varð til
þess að hún tók skrefið úr skápnum?

Ef straumarnir eru til staðar
„Sú var tíðin að okkur fannst við hlytum
að vera saman alla ævi, og ég man að við
höfðum safnað miklu af grjóti á ferðum
okkar um landið því að við ætluðum að
sinna steinasafninu okkar í ellinni. En það
fór öðruvísi. Jónína hélt til náms í New York
þar sem hún lauk MA-prófi en ég starfaði
við Fósturskólann og smám saman fór að
losna um böndin. Í skólann hafði komið nýr
nemandi og frá fyrsta degi var ljóst að við
áttum eitthvað sameiginlegt. Samkennari
minn spurði mig einu sinni hvort þessi kona
væri orðin ástfangin af mér og ég svaraði:
„Af hverju spyrðu ekki hvort ég sé orðin
ástfangin af henni?“ Svo var það ekki rætt
frekar, en á milli okkar varð til taug sem
aldrei hefur slitnað. Samt höfum við varla
kysst hvor aðra nema léttum „lesbíukossi“
á hálsinn! En það er nú svo að ástin kallar á
mann án þess að maður fái neitt við ráðið,
og platónsk ást getur verið jafn logandi
sterk og sú líkamlega – ef straumarnir eru
til staðar.
Allt þetta skynjaði Unna þegar hún
kom heim frá námi, það leyndi sér ekki
að hugur minn var annars staðar. Loks
skildum við að skiptum árið 1996, gerðum
upp sameiginlegar eigur okkar og fjórum

Þú ert alltof glæsileg!
„Ég var sextug þegar ég tók þessa ákvörðun
og hún var ekki auðveld. Í fyrsta lagi var
ég að afhjúpa fjörutíu ára ástarsamband.
Við Unna höfðum svo sem rætt málin en
hún vildi ekki „koma út“ með mér. Ekki

nína með

Nanna og Jó

vatni.

m á Laugar

abróður sínu

syni skól
Jóni Ásgeirs

ndi

rúarla

H

áB
eima
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Verðandi íþróttakennarar á Laugarvatni. Jónína og Nanna eru lengst til vinstri.

lþingi.

aður á A

Fréttam

ætlaði ég mér nú að vekja þjóðarathygli
og lét í fyrstu nægja að tala við systkini
mín sem urðu heldur ráðvillt. Hvað gengur
að Nönnu eftir öll þessi ár í þögn? Þau
skildu ekki hvað þetta var stór ákvörðun.
En yngsta systir mín, Geirlaug Halla, sem
býr í Bretlandi reyndist þroskuðust allra
minna ættingja því hún sendi mér blóm og
góðar kveðjur. Ég hafði þá látið af störfum
við Fósturskólann og frá því var sagt við
skólaslit í Háskólabíói 1997 að ég hefði
ráðist til starfa hjá Samtökunum ’78. Þá
flaug fiskisagan og mér mætti ekkert nema
hamingjuóskir þetta sumar. Gamall vinur
sagði reyndar við mig: „Nanna, þú getur
ekki verið lesbía. Þú ert alltof glæsileg!“
„Bíddu við,“ sagði ég, „heldurðu að við
séum bara tómar kraftakerlingar? Líttu á
flokkinn, Greta Garbo og María Guðmunds,
glæsilegustu konur heims!“ Og málið var
útrætt.
Þegar ég velti því fyrir mér hvaða
áhrif umræða þessara ára hafði á ákvörðun
mína þá vefst mér satt að segja tunga um
tönn. Þótt ég fylgdist vel með þjóðmálum
þá leiddi ég hjá mér umræðu um stöðu
samkynhneigðra í fjölmiðlum, fannst þetta
ekki koma mér við. Ég hafði mitt á þurru,
eða það hélt ég. Orðinu lesbía var ekki
einu sinni hvíslað á heimili okkar Unnu. En
þegar hér var komið sögu þá fann ég að
laumuspilið var að grafa undan sambandinu.
Þótt við værum í rauninni ástfangnar alla tíð
þá vorum við ekki að næra tilfinningarnar
eðlilega með því að laumast með þær. Svo
dæmi sé tekið: Við þessir flinku dansarar,
við dönsuðum aldrei saman í hópi annars
fólks, voguðum okkur það ekki. Nú var svo
komið að mér fannst ég vera stödd í búri og
bara ein leið út úr því. En þetta var lengi að
búa um sig í sálinni því maður er alltaf undir
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óskráðum lögum samfélagsins og þar eru
engir lögfræðingar til að verja okkur eins og
fyrir lögunum sem við skráum á bækur.
Umvafin fallegum stelpum
Svo hvarf þetta afskiptaleysi um aðra þegar
ég kom á vettvang Samtakanna ’78. Allt
í einu áttaði ég mig á því að ég var hluti
af hópi sem ég vildi tilheyra. En það er
meira en að segja það að koma úr felum
sextug, allt í einu var ég umvafin fallegum
og gáfuðum stelpum og það kitlaði, nema
hvað! Allir verða að eiga sitt gelgjuskeið.
Ég vil nú ekki segja að ég hafi verið eins og
„minkur í hænsnakofa“ því ég kom alltaf vel
fram við ástkonur mínar, en ævintýrin skorti
mig ekki.
Þessar stelpur sem ég kynntist voru
af annarri kynslóð og kunnu að eiga
frumkvæði. Það er nokkuð sem lesbíum af
minni kynslóð er heldur framandi. Og mér
fannst þær sterkar konur, jafnvel þótt ég
vissi að sumum þeirra liði illa. Kannski var
ég glöðust þegar ég gat verið þeim svolítil
fyrirmynd þrátt fyrir fjörutíu ár í skápnum.
Einu sinni var ég samferða ungri lesbíu út
af skemmtistað. Allt í einu horfir hún beint í
augun á mér og segir: „Ég vil að þú vitir að
mér finnst þú alveg stórkostleg.“ Eitt lítið
augnablik og mér fannst ég hreint ekki hafa
lifað til einskis.
Árið 1997 voru Samtökin ’78 enn á
leiðinni úr skápnum, „hinsegindaga-andinn“
var ekki kominn til að vera og skorturinn
á sýnileika var lýsandi fyrir hópinn. Það
stýrir enginn sýnileikanum nema við
sjálf og í fjölmiðlum mæddi allt á lítilli
framvarðarsveit. Oftar en einu sinni reyndi
ég að hafa áhrif á ósýnileikann með því að
kalla fjölmiðlafólk á vettvang þegar eitthvað
var um að vera, í eitt skiptið pylsupartí með
börnum samkynhneigðra, í annað skipti

galaball. Það mæltist bæði vel og illa fyrir,
en mér fannst ástæða til að láta reyna oftar
á sýnileikann.“
Mín einstaka rós
„Eitt vill stundum gleymast í starfi
Samtakanna gegnum árin og það er
símaþjónustan. Ár eftir ár fór ómældur
tími í það að tala við fólk í síma, fólk
sem var fullkomlega einangrað með sínar
tilfinningar. Þetta var stórkostlegt starf.
Meðan ég var framkvæmdastjóri talaði ég
stundum við eldri konur sem hringdu, eins
og einar í heiminum. Eitt fimmtudagskvöld
man ég að 82 ára ekkjumaður kom á
vettvang, hann var rétt að koma úr felum
gagnvart sjálfum sér en hafði aldrei hitt
hóp af hommum og lesbíum. Svo bað hann
um að fá að greiða félagsgjald. Ég sagðist
skyldu senda honum gíróseðil og útgáfuefni,
en hann afþakkaði, sagðist ekki vilja vekja
grun hjá börnum sínum. Svo kvaddi hann
og ég sá hann aldrei meir. Það eru svona
minningar sem gera mann vitrari.
En þrátt fyrir allan félagsskapinn og
stöku ástarævintýri þá sat í mér tóm. Konan
sem hreyft hafði við mér í Fósturskólanum
lifði innra með mér, ég vissi að ég var
ástfangin af henni en hafði hegðað mér eins
og sjálfhverfur unglingur, verið óheiðarleg
gagnvart ástinni, því að athygli ungu
stúlknanna hafði kitlað hégómagirndina
meira en mér var hollt. Og svo ég vitni í
Litla prinsinn þá afhjúpast þessi þrá mín til
þessarar „einstöku rósar minnar“ kannski í
því að ég laðast að konum sem bera nafn
hennar. Þú notar lítil tákn en hugur þinn og
þrá eru einhvers staðar annars staðar. Og ég
vanrækti rósina mína. En þráin var sterk og
þótt hún væri lengi bundin karlmanni, þá
hefur samband okkar einhvern veginn aldrei
rofnað. Kannski lifir „mín einstaka rós“ bara
innra með mér, en það er mér nóg.“

Við símann í Samtökunum ´78.

Ég veit hvaða heim ég vil sjá
Í merku blaðaviðtali sem Jónína Leósdóttir
átti við Nönnu 1997 hafði hún þetta að
segja: „Ég hef stundum haldið því fram að
ég sæi ekki eftir neinu. Skammist mín ekki
fyrir neitt. Þetta er rangt. Ég skammast mín
fyrir að hafa ekki haft hugrekki til að vera ég
sjálf – fyrir að koma ekki fyrr úr felum.“ Skyldi
Nanna ennþá líta sömu augum á það mál?
„Þegar ég sagði þetta þá var ég svo
uppnumin af mínu nýja lífi, og hlutskipti
hópsins sem ég var að uppgötva snerti
mig djúpt. Árið 1997 var ég að átta mig á
því hvað samstaða merkir. Í dag er ég ekki
svona hörð við sjálfa mig því ég veit að ég
var barn míns tíma, og eins og aðrir þá réð
ég minnstu um lífshlaupið. Mörgu hefði ég
auðvitað viljað breyta en ég veit líka hvað
það er erfitt að breyta heiminum, maður
haggar ekki svo glatt við valdastrúktúrnum.
En ég veit hvaða heim ég vil sjá, heim þar
sem við berum meiri gæfu til að meta hvað í
hverjum einstaklingi býr í stað þess að troða
honum inn á ákveðna bása og brautir. Ég
Nanna, lengst til vinstri, í hópi

samstarfsfélaga í Ísaksskóla.

vildi að við kynnum betur að tala við börn og
unglinga og hlusta á þau, þau eiga ekki að
vera þöglir áhorfendur að lífinu.“
Að skreppa undan valdinu
„Það er svo merkilegt að þegar ég spyr
mig núna hvort ég iðrist einhvers þá
koma ástkonur mínar ekki upp í hugann. Í
staðinn fer ég að hugsa um kennslustund
fyrir löngu. Ég var óreyndur kennari og
einn af litlu strákunum var að trufla hina
krakkana. Ég greip í fáti eitthvert aularáð
úr Kennaraskólanum, að senda strákinn
út í horn. Þarna stóð hann hnípinn með
hendur fyrir aftan bak og starði inn í hornið.
Af hverju fór ég ekki niður á hnén, horfði
í augun á honum og spurði: Er eitthvað
ekki í lagi, elskan? Mig verkjar ennþá þegar
ég hugsa til hans og vildi geta beðið hann
fyrirgefningar þótt seint sé. Ég hef andúð
á valdi, blindu valdi, því þá er grimmdin
ævinlega skammt undan.
En ég hefði ekki viljað fara á mis við
það að hafa ekki ratað hina tilætluðu leið.

Að vera samkynhneigð manneskja er
sérkennileg viðurkenning á því hver maður
er og gefur manni þrátt fyrir allt svo mikinn
styrk – að hafa skroppið undan valdinu.
Ef maður stendur af sér kúgun og sér í
gegnum vald hinna, þá stendur maður
með eitthvað stórkostlegt í höndunum.
„Maður sér ekki vel nema með hjartanu,
það mikilvægasta er ósýnilegt augunum,“
segir refurinn við litla prinsinn og seint og
um síðir tókst mér að fara að ráðum refsins.
Í stað þess að þegja um tilfinningar mínar
ákvað ég að reyna að horfa á tilveruna
með hjartanu og þá loksins gat ég sagt: Jú,
þetta er ég sjálf!“

One sees clearly only with the heart
Sociologist Nanna Úlfsdóttir was around
twenty when she met Jónína, then
18 years old, at the College of Sports
Education which they both attended.
They initially did not know what to
make of their feelings for each other
but decided though to swear „bloodbrotherhood“. A few weeks later, one
bright summer night at Þingvellir, they
shared their first kiss. They lived together
in Reykjavík for 40 years without ever
announcing themselves to the world as
lesbians, being „just good friends.“ At
60, Nanna decided to end the charade
and a year later, in 1997, she expressed
her feelings in a prominent interview in
a much-read Icelandic magazine. In an
interview with Þorvaldur Kristinsson,
Nanna, the proud lesbian, discusses love
in the time of silence and love in the
time of visibility, how our emotions are
affected by hiding them from others, and
the courage it takes to announce them
at last.
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Þjóðsaga
Hljómsveit, kór og einsöngvarar í Gamla bíói

Frumflutningur nýs tónverks er einn af stórviðburðum Hinsegin
daga 2013. Þjóðsaga er tónverk í átta köflum við frumsamda
sögu sem byggð er á persónunni Barna-Þórði úr þjóðsögunni
Systkinin í Ódáðahrauni. Sagan gerist norðan Vatnajökuls í
Drekagili, Ódáðahrauni og við Herðubreið þar sem sögur fara af
útilegumönnum, álfum, tröllum og óþekktum vættum.
Hafsteinn Þórólfsson kom fyrst fram á Hinsegin dögum
2003 þegar hann söng „Ég er eins og ég er“ sem síðan
hefur ómað á hverri hátíð. Hann lauk mastersnámi í söng
frá Guildhall School of Music & Drama í London 2005 og
hóf þá feril sem atvinnusöngvari. Hafsteinn lauk BA-námi í
tónsmíðum við Listaháskóla Íslands vorið 2011 og stefnir á
framhaldsnám í haust. Hannes Páll Pálsson lauk mastersnámi
við Central St. Martins í London 2005 og hefur síðan unnið
við viðburðahönnun, ráðgjöf, markaðsmál og sjónvarpsskrif.
Hljómsveitin Caput flytur verkið undir stjórn Guðna Franzsonar,
einsöngvarar eru Hafsteinn Þórólfsson og Heiða Árnadóttir en
sögumaður er Ragnhildur Gísladóttir.
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Verkið er flutt í Gamla bíói, miðvikudaginn 7. ágúst kl. 20
og hæfir öllum aldurshópum. Miðaverð: 2800 kr. Pride-passi
gildir. Miðasala í Kaupfélagi Hinsegin daga,

Hidden People
Hidden People, a new musical composition by Hafsteinn
Þórólfsson and Hannes Páll Pálsson, tells an original story
based on a character found in Icelandic folklore called
Thordur The Spellbreaker. The story takes place north of the
Vatnajökull glacier in an area infused with stories of elves,
trolls and otherworldly creatures. The musical composition
echoes traditional Icelandic folk music where each of the
work’s eight parts describes a single event in the narrative.
Performed by Caput Ensemble, conducted by Guðni Franzson,
with soloists Hafsteinn Þórólfsson and Heiða Árnadóttir.
Performed in Gamla bíó, Ingólfsstræti, Wednesday 7 August
at 8 p.m. Admission: 2800 ISK or a valid Pride Pass.
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Ég fæ ekki af mér að
flýja af hólmi
Hinsegin fólk í máli og mynd á Torginu í Þjóðminjasafni

Í tilefni hátíðar Hinsegin daga í Reykjavík efnir Þjóðminjasafn
Íslands til sýningar á Torginu á neðstu hæð safnsins. Þar er brugðið
upp brotum úr lífi og baráttu hinsegin fólks á Íslandi á liðinni tíð.
Á veggnum má lesa orð sem eitt sinn voru látin falla á ýmsum
vettvangi, orð um það að glíma við eigin tilfinningar og horfast í
augu við þær, orð til að leggja mannréttindum lið. Hér lítur hver
manneskja heiminn sínum augum, ólíkar raddir – en þó einnar ættar
– mætast á einum vegg og brugðið er upp ljósmyndum af því fólki
sem tekur til máls.
Sýningin er unnin í samvinnu Þjóðminjasafns Íslands,
Samtakanna ´78 og Hinsegin daga í Reykjavík. Hún verður opnuð í
safninu fimmtudaginn 8. ágúst kl. 16. Allir eru velkomnir. Sýningin
stendur til loka september. Aðgangur ókeypis.

Snapshots of Queer History
The National Museum of Iceland offers up insightful details into
the past struggles of LGBT people in Iceland. This display brings
together the many voices of a single cause and matches them with
images of their inner struggles and their fight for human rights.
The exhibit is created in collaboration between The National
Museum of Iceland, The National Queer Organization and
Reykjavík Pride. It opens in the museum, 1st floor, on Thursday 8
August at 4 p.m. Free admission.

samtökin eru ekki sýnd á neinu korti
samt eru þau hugsanlega til
á ugg-vænar dyr í bakhúsi ég banka
og bíð þess sem ég hræðist og vil
ég fæ ekki af mér að flýja af hólmi
enda forskotið helst til of lítið
þegar fyrir opnum dyrum dolfallinn ég stend
og dáfagur piltur segir: þú! en skrýtið!
ég fæ mér sæti sjúkur af ótta
mig sundlar þegar ég brosi og aftur brosi
bara að áhyggjunum af mér létti fljótt
og eitthvað út mig tosi og aftur tosi
			
Böðvar Björnsson
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Við óskum
landsmönnum öllum
til hamingju
með Hinsegin daga.

Sæktu um N1 kort á næstu þjónustustöð N1 eða á www.n1.is.
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Okkar stríð er
friðsamlegt
Kasha Jacqueline Nabagesera í viðtali við Jón Kjartan Ágústsson

Kasha Jacqueline Nabagesera er baráttukona fyrir réttindum hinsegin fólks í Úganda og stofnandi mannréttindasamtakanna
Freedom and Roam sem berjast fyrir réttindum lesbía, tvíkynhneigðra og trans-kvenna þar í landi. Kasha er ein þeirra örfáu
sem hafa komið opinberlega fram sem hinsegin einstaklingar í Úganda, þar sem samkynhneigð hegðun er refsiverð. Vegna
þessa verður hún daglega fyrir áreiti og hótunum. Úganska þingið og ríkisstjórn landsins hafa á síðustu árum beitt sér fyrir
lagafrumvarpi sem kveður á um dauðarefsingu við samkynhneigðri hegðun. Því hefur Kasha ásamt samtökunum Freedom and
Roam höfðað mál gegn úganska ríkinu og fréttablöðum sem hafa birt hatursfullan áróður. Hún hefur hvatt alþjóðasamfélagið
til að beita þrýstingi gegn lagafrumvarpi úganska þingsins og hún hefur kynnt málstað hinsegin fólks í Úganda á alþjóðavettvangi.
Kasha kom til Íslands í vor á vegum Íslandsdeildar Amnesty International og nokkurra samtaka hinsegin fólks hér á landi.
Viðtalið var tekið 26. apríl á bókasafni Samtakanna '78. Fyrst var Kasha spurð að því hve gömul hún hefði verið þegar hún hóf
baráttu sína.
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„Ég tel að ég hafi verið 19 ára gömul þegar
ég hófst handa. Á unglingsárunum var ég
oft rekin úr skóla fyrir „ósæmilega“ hegðun.
Ég skrifaði ástarbréf og sendi gjarnan
gjafir til annarra stúlkna; stelpur slógust
um athygli mína og ég lenti stundum í
slagsmálum til að fá ákveðnar stelpur til
að veita mér athygli. Það var ekki fyrr en
ég hóf háskólanám að mér varð ljóst að
samkynhneigð væri ólögleg í Úganda. Þá
ákvað ég að berjast fyrir því að breyta
lögunum. Af hverju ætti ég að vera ólögleg í
mínu eigin landi?“
Í viðtölum minnist þú oft á þann
stuðning sem foreldrar þínir veittu þér og að
slíkt sé ekki sjálfgefið í Úganda. Hverjir eru
foreldrar þínir og hvernig studdu þau þig?
„Þau eru fallin frá. Móðir mín var
fyrsti forritarinn í Úganda og faðir minn
var talsmaður Bank of Uganda. Foreldrar
mínir studdu mig frá upphafi og fordæmdu
aldrei kynhneigð mína né lífsstíl minn, en
slíkt er afar sjaldgæft í Úganda, enda hafa
margir vinir mínir verið bannfærðir af eigin
fjölskyldum. Foreldrar mínir sendu mig í
bestu skólana, sama hve oft ég var rekin úr
þeim.
Þegar ég eltist og fór að skemmta mér
var móðir mín ekki áhyggjufull þótt hún
sæist skutla mér á bari þar sem hinsegin fólk
hittist. Hún hýsti einnig heimilislausa vini
mína og sagði þeim að vera óhræddir við að
koma heim til okkar.“
Hver er forsagan að stofnun Freedom
and Roam?
„Ég stofnaði samtökin árið 2003 því
mér fannst vanta pólitískan vettvang þar
sem hægt væri að vinna að því að breyta
ástandinu. Árásir og nauðganir voru orðnar
daglegt brauð. Það gekk þó illa til að byrja
með. Fólk var óttaslegið við tilhugsunina
um að leyndarmál þess kæmist upp og því
þurftum við að finna nafn á samtökin sem
ekki væri of augljóst. Við völdum nafnið
Freedom (frelsi) and Roam (flakka) vegna
þess að við erum að berjast fyrir réttinum til
að geta ferðast örugg um landið okkar.“
Hvernig fara fundir fram við þess háttar
aðstæður?
„Við hittumst á börum eða heima hjá
stjórnarmeðlimum. Þar sem ég hef aldrei
verið í skápnum birtast reglulega fréttir
um mig í slúðurdálkum fréttablaðanna og
þannig leitar fólk mig uppi til að komast í
samband við hinsegin samfélagið í Úganda.
Það er ekki öruggt að auglýsa fundi
opinberlega svo við látum orðið berast
meðal félagsmanna eða nýtum okkur lokaða
hópa á Facebook.“
Lífsreynsla annarra getur fært okkur frið
Það er áberandi í starfi þínu á sviði
mannréttinda að þú leggur mikla áherslu
á að hinsegin fólk eigi að deila lífsreynslu
sinni með öðrum. Hvaða hugmynd er að
baki þeirri baráttuaðferð?
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„Þegar ég var að alast upp voru
skilaboðin frá samfélaginu þau að það væru
djöflar innra með mér. Það er hættulegt að
burðast með slíkar hugsanir einn því þá er
eins líklegt að maður skaði sjálfan sig. Þess
vegna nýti ég öll tækifæri sem gefast til að
ávarpa fólk í sjónvarpsviðtölum því ég veit
að það er fólk þarna úti sem mun heyra
mína sögu og það getur bjargað lífi þess.
Fyrir nokkrum árum hringdi 79 ára
gömul kona í mig eftir að hafa séð viðtal við
mig í sjónvarpinu. Hún vildi þakka mér. Hún
sagði að nú gæti hún dáið í friði vegna þess
að ég hefði svarað spurningum sem hún
hefði velt fyrir sér allt sitt líf. Þessi 79 ára
gamla amma hafði alla ævi borið óútskýrðar
tilfinningar innra með sér og vissi ekki
hvaða nafni hún átti að kalla þær. Hún
hafði einungis heyrt að þessar tilfinningar
væru synd og að þær gerðu hana að
slæmri manneskju. Eftir að hafa séð mig
í sjónvarpinu gat hún brosað – hún hafði
fundið frið.
Þess vegna trúi ég á áhrifamátt
frásagna. Þær eru öflugt tæki og færa fólk
nær hvert öðru.“
Dómstólaleiðin
Þú hefur einnig ásamt samtökunum þínum
fært baráttuna inn á vettvang dómstólanna.
Hvers vegna hefurðu kosið þá leið?
„Fyrir því eru tvær ástæður. Í fyrsta
lagi erum við að kenna samfélagi hinsegin
fólks í Úganda að vera óhrætt við að
fara dómstólaleiðina. Það treystir ekki
dómstólunum auk þess sem það óttast að
málaferlin muni fletta ofan af kynhneigð
þess. Við í Freedom and Roam segjum að
það saki ekki að reyna að leita réttar síns.
Í öðru lagi erum við að undirbúa það að
samkynhneigð verði lögleg. Til þess að
hæstiréttur taki málstað okkar fyrir þurfum
við að vinna dómsmál á lægri dómsstigum.
Að svo stöddu höfum við unnið tvö mál
gegn ríkinu og bíðum eftir niðurstöðu úr því
þriðja.
Við höfum einnig sótt mál gegn
Bandaríkjamönnum sem hafa komið til
Úganda gagngert í þeim tilgangi að predika
hatur gegn hinsegin fólki.
Hnattvæðing á hatri
Þetta er varhugaverð þróun, er það ekki?
Hnattvæðing á hatri þar sem vellauðug
samtök senda fjármagn og stuðning þvert
á landamæri til að vinna gegn réttindum
hinsegin fólks. Hvaða fólk er þetta?
„Þessir hópar hafa starfað innan
Úganda síðan 2001. Þetta eru bandarískir
evangelistar, bókstafstrúaðir öfgamenn
sem misnota sér aðstöðu fátækra landa til
að selja hugmyndafræði sína í krafti valda,
áhrifa og peninga. Og þeir hafa náð miklum
árangri. Ég hef hitt sumt af þessu fólki,
meðal annars á þriggja daga ráðstefnu gegn
samkynhneigð sem ég tók þátt í! Þetta fólk

tók í höndina á mér, faðmaði mig og sagði
við mig: Kasha, við elskum þig. Okkur líkar
ekki það sem þú gerir en við hötum þig
ekki.“
Erlend mótmæli geta skaðað
Á seinustu árum höfum við séð
alþjóðasamfélagið beita úganska ríkið
miklum þrýstingi um að virða mannréttindi.
Hefur það skilað árangri?
„Alþjóðlegur stuðningur hefur skilað
töluverðu. Alþjóðasamfélagið hefur staðið
sig vel í að sýna okkur ást og samstöðu
og fyrir það er ég mjög þakklát. Slíkur
stuðningur veitir okkur styrk og minnir
okkur á að við erum ekki ein á báti og að við
eigum vini. Úganda er ekki ríki í tómarúmi
og ég trúi því að frumvarpið, sem hefði
lögleitt dauðarefsingu við samkynhneigðri
hegðun, hefði verið samþykkt ef ekki hefði
komið til alþjóðlegrar íhlutunar.
Hins vegar stöndum við núna
andspænis mögulegu bakslagi vegna þess
að þingmenn og ráðherrar eru byrjaðir
að bregðast illa við erlendum afskiptum.
Þess vegna höfum við beðið alþjóðlega
stuðningsmenn okkar að skipta um aðferð
og aðhafast með meiri leynd.“
Það kom upp umræða á Íslandi
fyrir skömmu þess efnis hvort skerða
ætti þróunaraðstoð til Úganda vegna
frumvarpsins um dauðarefsingu. Þú hefur
talað skýrt gegn þess háttar aðgerðum.
Hvers vegna?
„Vegna þess að það eru hópar í Úganda
sem myndu grípa slíkt tækifæri til að hella
olíu á eldinn. Við viljum til dæmis ekki að
fólk stundi mótmæli fyrir framan úganska

sendiráðið í heimalandi sínu. Áður fyrr gat
það hjálpað en núna enda slíkar aðgerðir í
fréttunum í Úganda sem eykur enn frekar
hatrið á okkur. Við viljum frekar að erlend
ríki beiti þrýstingi eftir öðrum leiðum svo

að þingmenn og ríkisstjórn Úganda líti
ekki svo á að verið sé að þröngva upp á þá
skoðunum. Sem betur fer hefur þetta breyst
upp á síðkastið og yfirleitt leitar fólk fyrst
ráða hjá okkur áður en það framkvæmir.“
Fyrstu opinberi homminn
Vinur þinn David Kato var myrtur í janúar
2011 eftir að úganska slúðurblaðið Rolling
Stone birti myndir og heimilisföng þekktra
hinsegin einstaklinga í Úganda, þar á meðal
upplýsingar um þig. Hver var David Kato?
„David var ein af þessu manneskjum
sem verða aldrei reiðar og hugsa alltaf
um hag annarra. Ég hitti David fyrst
árið 2005 þegar hann vildi taka þátt í
starfinu okkar. Í fyrstu var ég efins um
fyrirætlanir hans því að hann var töluvert
eldri en flestir í samtökunum og við
höfðum átt í vandræðum með njósnara frá
slúðurblöðunum sem reyndu að laumast
inn í samtökin til að ljóstra upp um það
hver við værum. En það kom brátt í ljós
að hann var enginn njósnari og við urðum
fljótt góðir vinir og samstarfsfélagar. Fólk
leit upp til hans og tók mark á því sem hann
hafði að segja. Árið 2009 varð hann fyrsti
karlmaðurinn í Úganda til að koma fram
opinberlega sem hommi og það breytti
miklu því framan af höfðu aðeins lesbíur
verið áberandi í baráttunni og fáir tóku
okkur alvarlega.“
Viltu segja frá deginum þegar Rolling
Stone birti greinina með dauðalistanum?
Hvernig fréttirðu af því?
„Ég var í fjölskylduheimsókn í
Stokkhólmi þegar ég fékk símtal frá
fréttamanni New York Times í New York

sem spurði mig út í orð sem ég átti að
hafa sagt í úgönsku blaði sem heitir
Rolling Stone. Ég kannaðist við hvorugt.
Samkvæmt tilvitnuninni átti ég að hafa sagt
að markhópur okkar væri börn yngri en 12
ára, því það væri auðveldara að smala þeim
saman.“
Þú þekktir ekki blaðið?
„Þetta var fyrsta tölublaðið! Ritstjórnin
samanstóð af nýútskrifuðum háskólanemum
sem vildu græða pening á skömmum tíma
og þau vissu að kynvillublað myndi seljast
vel.“
Tókstu þessu sem alvarlegri ógnun?
„Ég gerði það. Ég hringdi samstundis til
Úganda og fékk skannað eintak af blaðinu
sent til mín. Þar voru birtar myndir, nöfn og
heimilisföng margra meðlima í samtökunum
okkar ásamt ákalli um að við yrðum hengd.“
Hverjir urðu eftirmálarnir?
„Ég sagði við sjálfa mig að eitthvað yrði
að gera og því hófst ég handa við að hringja
í alla sem ég þekkti til að biðja um hjálp.
Við yrðum að hefja málsókn gegn blaðinu
– sem við svo gerðum. Við urðum að flytja
þrjátíu manns búferlum til að tryggja öryggi
þeirra. Heimili eins samstarfsmanns míns
var brennt. Fólk missti vinnuna og á það
var ráðist á götum úti. Ég var borin út úr
íbúðinni minni. Nokkrir frömdu sjálfsmorð.
David var myrtur. Skaðinn var mikill og við
finnum ennþá fyrir honum – blöðin eru enn
að birta svipaðar greinar.“
Að týna sér í tölvuleikjum
Hvar finnurðu styrkinn til að halda áfram?
Þú hefur sagst ekki vita hvort þú snúir
lifandi heim aftur þegar þú stígur út úr
íbúðinni þinni.
„Ég veit að ég er ekki ein og sú vitund
heldur mér gangandi. Að ég sé að gera
eitthvað í stað þess að stinga höfðinu í
sandinn og vorkenna sjálfri mér. Trúðu mér,
það mun enginn koma til Úganda til að
vinna þessa vinnu fyrir mig. Það veitir mér

líka styrk þegar ég fæ tölvupóst alls staðar
að úr heiminum þar sem ókunnugt fólk
sendir mér hvatningu og ástarkveðjur. Ég
spila einnig alls konar tölvuleiki. Vinir mínir
hlæja oft að mér vegna þess að mér finnst
gott að slappa af yfir stríðsleikjum. Leikirnir
hjálpa mér hins vegar til að gleyma hversu
slæmt ástandið er.“
Telurðu þig vera í stríði?
„Stríði án ofbeldis. Þeir beita ofbeldi
gegn okkur – en okkar stríð er friðsamlegt.“

Waging a war without violence
Kasha Jacqueline Nabagesera is a
Ugandan LGBT rights activist and
founder of Freedom and Roam Uganda,
an LGBT human rights organization. A
self-identified lesbian, she is one of few
people in Uganda who has publicly come
out as an LGBT person despite a climate
of discrimination and relentless threats
of violence. Kasha’s campaign places a
great emphasis on storytelling and legal
measures. She has sued the Ugandan
government and Ugandan newspapers
that have published anti-propaganda
against LGBT people in Uganda and
thus set a benchmark for human rights
advocacy in Africa. By engaging the
international community and through back
channels in the Ugandan parliament, she
has fought against an anti-homosexuality
bill in Uganda that would have made
homosexual activities punishable by death.
Through storytelling, Kasha hopes
to educate as many Ugandans as possible
on LGBT issues. She is never afraid to
appear on television or in radio interviews,
knowing that somewhere out there she
can reach a person who is confused by
their feelings, depressed or isolated. She
says she finds strength to continue her
battle through international support and
good will from ordinary people around
the world. “We are waging a war without
violence. They act with violence against
us, but our war against them is peaceful.”

ato,

id K

Dav
2011

Þeir sem vilja fræðast frekar um
Freedom and Roam:
www.faruganda.org
Facebook: Friends of Freedom and Roam
Uganda jnkasha@gmail.com
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Bókmenntaviðburðir
Meðal gesta á Hinsegin dögum í ár eru Hallongrottans vänner,
norræn grasrótarsamtök sem beina athyglinni að hinsegin
bókmenntum, femínisma og fjölmenningu. Á sl. fjórum árum hafa
þau skipulagt menningarviðburði og umræðuvettvang um hinsegin
málefni víða um Norðurlönd og vinna ötullega að því að gera
heiminn örlítið betri fyrir alla. Við bjóðum Hallongrottans
vänner velkomin til Íslands.
Fimmtudagur 8. ágúst kl. 14:00. Ráðhús Reykjavíkur
Við viljum meira af hinsegin bókmenntum! Pallborðsumræður.
Umræður um aflið sem býr í bókum sem koma úr skápnum.
Þátttakendur: Håkan Lindquist (Svíþjóð), Emma Juslin (Finnland),
Kristina Nya Glaffey (Danmörk), Kristofer Folkhammar (Svíþjóð),
Kristín Ómarsdóttir (Ísland) og Maja Lee Langvad (Danmörk).
Viðburður á ensku.
Föstudagur 9. ágúst kl. 16:00. Ráðhús Reykjavíkur
Stefnumót við hinsegin rithöfunda. Velkomin í smiðju sem
meðal annars spyr: Hvað rekur rithöfunda til verksins og hvað
bíður þeirra handan við næsta horn? Upplestur og samræður við
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sal. Þátttakendur: Håkan Lindquist, Kristina Nya Glaffey og Emma
Juslin. Viðburður á ensku.
Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord styrkja þessa viðburði.

Literature for our queer souls
Friends of Hallongrottan is a non profit organization that
produces cultural events and leads projects with focus at
intersectionality, as in LGBTQ, feminism, class and antiracism.
The goals of the group are to make the world a little better and
more equal for us all. Their program at Reykjavík Pride includes
a panel discussion meeting in English, “The need of more
LGBTQ-literature!”as well as an English speaking seminar, “Meet
the authors of the LGBT-literature we all crave for.” Reykjavík
City Hall, Thursday 8 August at 2 p.m. and Friday 9 August at 4
p.m. For further information, see www.reykjavikpride.com

LUXURY HOTEL AND APARTMENTS
Room with a View is right in the heart of the old downtown
area, close to all the major cultural attractions Reykjavik
has to offer – restaurants, museums, theatre, designer
shops and night clubs.
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Laugavegi 18 – 101 Reykjavík – Tel. 5527262/8962559 – info@roomwithaview.is – www.roomwithaview.is

Hinsegin Grænland
Norræna húsið Reykjavík

Í tilefni hátíðar Hinsegin daga bjóða Ráðhús Reykjavíkur
og Norræna menningarstofnunin NAPA á Grænlandi til
ljósmyndasýningar í Norræna húsinu. Þar má sjá 61 ljósmynd
eftir Jørgen Chemnitz, en Hinsegin Grænland er fyrsta myndræna
heimildasöfnun sem sögur fara af um samkynhneigð þar í landi.
Áður ósýnilegur minnihluti í grænlenskri sögu hefur eignast andlit
og orð. Hinum ósamkynhneigðu borgurum Nuuk var raunar einnig
boðið að birtast á mynd og afraksturinn má sjá í Norræna húsinu
– 61 sterk manneskja sem er tilbúin að segja heiminum sögu sína.
Nú í vor gengu Grænlendingar sína fjórðu gleðigöngu í Nuuk og
því er Hinsegin dögum í Reykjavík heiður að því að kynna þessa
ljósmyndasýningu á hátíð sumarsins.
Sýningin verður opnuð í Norræna húsinu miðvikudaginn 7.
ágúst kl. 17. Aðgangur er ókeypis.

Gay Greenland
Gay Greenland is an inspiring exhibition of new photography,
documenting for the first time gay experiences in Greenland
through visual medium. By juxtaposing images of faces and
words, the exhibition exposes a silent, but strong minority
that has remained hidden throughout Greenland’s history.

Leise Johnsen initiated the project and worked together with
photographer and director of NAPA, Jørgen Chemnitz, to
capture 61 portraits during Greenland Gay Pride 2011 and 2012.
The Nordic House Reykjavík, Wednesday 7 August at
5 p.m. Free admission.

Lifðu lífinu lifandi og
lát hjartað ráða för. Það
hljómar vel. Elskaðu
sjálfan þig svo eftir sé
tekið.
Inuunerit atorluaruk
uummatillu
malillugu. Inuunerit
isumaqarnerulissaaq.
Imminut asagit
tamanullu takutillugu.
Live your life and follow
your heart. It makes
sense. Love yourself
and show it.

Þerraðu aldrei tár án hanska
Jonas Gardell er einn fremsti rithöfundur Svía á okkar dögum.
Um þessar mundir sendir bókaforlagið Draumsýn frá sér
fyrstu skáldsöguna í þríleik hans Þerraðu aldrei tár án hanska
og nefnist hún Ástin. Draumey Aradóttir þýðir söguna. Saga
Jonasar Gardell fjallar um líf nokkurra homma á fyrstu árum
alnæmis á Norðurlöndum, áhrifamikið verk og magnað uppgjör við
tíma sem engum líða úr minni sem lifðu þá. Sagan var kvikmynduð
á liðnu ári og sýnd í sænska sjónvarpinu við mikla hrifningu. Öllum
þjóðum er nauðsyn að gera upp sakir við fortíð sína!
Í tilefni af útgáfu bókarinnar efna Hinsegin dagar í
Reykjavík og bókaforlagið Draumsýn til viðburðar í Norræna
húsinu í samvinnu við HIV Ísland og Reykjavík, bókmenntaborg
UNESCO. Þar les Viðar Eggertsson upp úr bókinni og Vilhjálmur
Ingi Vilhjálmsson syngur ljóð Jonasar Gardell, „Mitt eina
líf“. Kynningin fer fram í fyrirlestrasal Norræna hússins,
miðvikudaginn 7. ágúst kl. 18, í beinu framhaldi af opnun
ljósmyndasýningarinnar Hinsegin Grænland. Aðgangur ókeypis.
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Never Wipe Tears Without Gloves
Jonas Gardell is one of Sweden’s most renowned contemporary novelists, and his latest work is the trilogy Never Wipe
Tears Without Gloves. To celebrate the publication of the first
volume of the trilogy – Love – in Icelandic, Reykjavík Pride
and Draumsýn Publishers will hold a reading event at the
Nordic House, where songs to poetry by Gardell will also be
performed. The Nordic House, Wednesday 7 August at 6 p.m.
Free admission.
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VESTURGATA 2 TEL 552 3030
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FISKFÉLAGIÐ
RESTAURANT
Vesturgötu 2a,
Grófartorg
Tel 552-5300
www.fiskfelagid.is

VELTUSUND 1
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8

VESTURGATA 3

TEL 551 4730

NAUSTUNUM 1

TEL 511 5090

TEL 527 3232

14

QUEER
COMMUNITY
CENTER
The National Queer Organization of Iceland

Café: Thursday 20-23
Library: Thursday 20-23
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16

Nýr skemmtistaður á Laugavegi 22

13

Grundarstígur 10 – www.hannesarholt.is

14

PINK ICELAND IS ICELAND’S FIRST AND FOREMOST
GAY OWNED AND OPERATED LGBT TRAVEL EXPERT.
WE OFFER A FREE BOOKING SERVICE AND OPERATE
LGBT TOURS ALL YEAR ROUND. VISIT OUR WEBSITE:
PINKICELAND.IS OR COME SEE US AT THE
OFFICE, ON LAUGAVEGUR 3, 4TH FLOOR.
WE LOVE YOU ALL. WE REALLY DO.
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A Hinsegin sigling
Queer Cruise Departure

B Norræna húsið
The Nordic House
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C Harpa
Harpa Concert Hall

D Gamla bíó
Gamla bió Concert Hall
E Kaupfélag Hinsegin daga
Pride Service Center
F Kiki
Club Kiki
G Bíó Paradís
Paradís Cinema
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Núðluskálin
Skólavörðusg 8
Open Mon. - Fri.
11:30 - 21:00
Lau. 12 - 20:00
Sun. Lokað
www.nudluskalin.is
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Geysir Skólavörðustíg 16, 101 Reykjavík. Sími: 555 6310

www.geysir.net
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Pink Singers og Hinsegin kórinn
Breski kórinn Pink Singers var stofnaður í London árið 1983.
Hann hefur síðan getið sér frægðarorð og heiðrað fjölmargar
hátíðir hinsegin fólks með söng sínum á liðnum árum. Nú er
komið að Hinsegin dögum í Reykjavík! Pink Singers telur rúmlega
80 söngvara og tónlist kórsins er einstaklega fjölbreytt – popp,
klassík, söngleikjatónlist og fleira – og kórinn hikar heldur ekki við
að taka nokkur dansspor ef svo ber undir. Hinn íslenska Hinsegin
kór þarf vart að kynna. Hann var stofnaður árið 2011 og hefur
getið sér gott orð undir stjórn Helgu Margrétar Marzellíusardóttur.
Kórarnir tveir sameinast á tónleikum í Gamla bíói föstudaginn
9. ágúst kl. 18:30. Miðaverð: 2400 kr. í forsölu í Kaupfélagi
Hinsegin daga og gegn framvísun Pride-passa; 2900 kr. við
innganginn án Pride-passa.

Pink Singers and Reykjavík Queer Choir
The Pink Singers is a mixed, four-part, London community choir
made up of lesbians, gay men, bisexual and transgendered
people. Formed in 1983, they are united by a passion for
singing great choral music and their mission is to produce
exciting and diverse performances for the general public – in
support of community organisations. The Reykjavík Queer
Choir was founded in 2011, and aims to create a prejudice-free
environment where queer people can meet and enjoy singing
together. The two choirs perform in Gamla bíó, Friday 9 August
at 6:30 p.m. Admission: 2400 ISK at the Pride Service Center and
to Pride Pass holders. At the entrance: 2900 ISK.
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Gleðigangan
Viltu vera með atriði?

Í gleðigöngu Hinsegin daga staðfestir
hinsegin fólk tilveru sína, sýnileika og
gleði. Þar sameinast lesbíur, hommar,
tvíkynhneigðir og transfólk í einum hópi
ásamt fjölskyldum sínum og vinum.
Gleðigangan er hápunktur og stolt
hátíðarinnar. Hinsegin dagar skipuleggja
hana og ráða alfarið hvaða atriði fá aðgang
að henni. Gangan er engu að síður sprottin
úr grasrótinni og það eru einstaklingar og
hópar sem móta og setja saman einstök
atriði hennar. Eins og fyrri ár stillum við upp
á Vatnsmýrarvegi, göngum Sóleyjargötu,
Fríkirkjuveg og Lækjargötu og framhjá
Arnarhóli þar sem útitónleikarnir eru haldnir
(sjá kort).
Mikilvægt er að þátttakendur vandi
skreytingar á vögnum sínum. Atriðum í
gleðigöngunni fjölgar ár frá ári og mörg
hver hafa verið einstaklega glæsileg.
Hinsegin dagar leggja áherslu á það að
hvert atriði miðli skilaboðum sem varða
veruleika hinsegin fólks á einn eða annan
hátt. Skilaboðin geta verið með óteljandi
móti og þar skiptir hugkvæmni þátttakenda
miklu máli. Bestu atriðin kosta oftar en ekki
litla peninga. Í fyrra var besta atriðið heiðrað
með fjárstyrk fyrir framlag sitt, og sama
hætti verður haldið í ár, að heiðra besta
atriðið með eilitlum styrk eftir hátíðina.
Það er algjörlega óheimilt að auglýsa
fyrirtæki eða þjónustu í göngunni án
samráðs við stjórn Hinsegin daga. Athugið
að allar ósamþykktar auglýsingar á bílum
og fatnaði þarf að hylja áður en gangan fer
af stað. Brot á þessum reglum geta leitt til
þess að atriði verði hafnað.
Leikstjórar til aðstoðar
Hinsegin dagar bjóða aðstoð leikstjóra
sem gefa góð ráð til göngufólks. Ræðið
hugmyndir ykkar við ráðgjafa okkar og
þau benda á leiðir sem kosta lítið en setja
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flottan svip á atriðin ykkar. Sendið póst til
Hinsegin daga í tæka tíð og við aðstoðum
ykkur við að komast í samband við leikstjóra
sem hafa langa reynslu af götuleikhúsi og
uppákomum af öllu tagi.
Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með formleg
atriði í gleðigöngunni verða að sækja
um það til Hinsegin daga eigi síðar en
fimmtudaginn 1. ágúst. Nauðsynlegt er
að skrá atriði með því að fylla út rafrænt
umsóknareyðublað sem finna má á
vefsíðunni www.reykjavikpride.com Nánari
upplýsingar veita göngustjórarnir Ásta,
Helga, Setta og Steina, en hægt er að
senda þeim póst á gongustjori@gmail.com.
Athugið að ekki er hægt að veita fólki með
atriði aðgang að göngunni nema það hafi
verið tilkynnt skilmerkilega til göngustjóra.
Öllum er velkomið að ganga í göngunni
en Hinsegin dagar leggja áherslu á að það
fólk sem vill taka þátt í göngunni án þess
að vera með sérstakt atriði fylgi henni frá
upphafi. Aðrir eru vinsamlega beðnir um
að bíða með að slást í hópinn þar til síðasti
vagninn hefur farið framhjá. Við minnum
einnig á að ætlast er til að skráð gönguatriði
varpi ljósi á menningu og mannréttindi
hinsegin fólks.
Uppstilling
Byrjað verður að raða göngunni upp á
Vatnsmýrarvegi, ofan við Læknagarð, kl. 12,
laugardaginn 10. 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.
Göngustyrkir
Hinsegin dagar veita minni háttar fjárstyrki
til gönguatriða. Umsóknir um þá skulu

berast Gunnlaugi Braga Björnssyni,
fjármálastjóra hátíðarinnar, um leið og sótt
er um þátttöku. Netfang hans er gjaldkeri@
reykjavikpride.com Styrkir eru einungis
veittir gegn framvísun reikninga og skulu
þeir hafa borist Gunnlaugi Braga Björnssyni,
Hinsegin dagar, Laugavegi 3, 101 Reykjavík,
fyrir 31. ágúst. Ekki er veittur styrkur til
að fjármagna leigu á farartækjum. Gæði
atriðanna skipta hér máli en dómnefnd
starfar á göngudaginn og metur bestu
atriðin. Hinsegin dagar áskilja sér rétt til að
samþykkja eða hafna öllum beiðnum um
styrki í samræmi við fjárhag hátíðarinnar.

The Pride Parade
People who wish to perform a number in
the parade must register before 1 August.
You can register by filling out a form
which can be found on the website, www.
reykjavikpride.com, from the link “Parade
Application” on the English version of
the website. For any further information
about the parade, please contact the
parade directors Ásta, Helga, Setta and
Steina by e-mail, gongustjori@gmail.com.
The parade leaves from Vatnsmýrarvegur,
close to the Bus Terminal BSI (see map),
and ends in front of the concert stage at
Arnarhóll. All participants are asked to
meet at 12:00 on Saturday, 10 August at
the starting point. The parade starts at
2 p.m. sharp.
Að gefnu tilefni minnum við á að
ófiðraðir steggir og fjaðralausar
gæsir eru ekki velkomin í gleðigöngu
Hinsegin daga. Finnið ykkur
vinsamlegast annan vettvang fyrir
steggja- og gæsapartí dagsins. Við
göngum í þágu mannréttinda og
mannvirðingar, ekki niðurlægingar!

4343

Reykjavíkurborg

er stærsti styrktaraðili Hinsegin daga í Reykjavík
Við þökkum ómetanlegan stuðning til hátíðarhaldanna

The City of Reykjavík
is the main sponsor of Reykjavik Pride
We are thankful for their invaluable support

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE
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Hátíðardansleikur

Rúbín laugardagskvöldið 10. ágúst kl. 23–03

Landslið hinsegin plötusnúða

Forsala miða í Kaupfélagi Hinsegin daga frá 29. júlí

Pride-passar gilda alla nóttina með forgang í röð til miðnættis

THE REYKJAVIK Pride DANCE SATURDAY 10 AUGUST, 11PM - 03aM
Tickets available at Pride Service Center – Pride Pass valid
Ókeypis hraðferð á 15 mínútna fresti frá kl. 23. Farið frá biðskýli Kynnisferða, Lækjartorgi

Engin stopp á leiðinni Lækjartorg – Rúbín – Lækjartorg
Miðaverð: 2500 kr. í forsölu - 3500 kr. við innganginn
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Regnbogahátíð fjölskyldunnar í Viðey
Sunnudaginn 11. ágúst

Viðey fagnar Hinsegin dögum, hýr og kát, með frábærri
fjölskyldudagskrá og glæsilegum regnbogaveitingum í
Viðeyjarstofu sunnudaginn 11. 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.
• 11:30–17:00: Regnbogaveitingar í Viðeyjarstofu fyrir börn
og fullorðna
• 14:30: Samverustund og leikir í boði Félags hinsegin foreldra
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Rainbow Family Festival on Viðey Island
On Sunday 11 August, The Association of Queer Parents
will host a Family Festival on Viðey Island in cooperation
with Reykjavík 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 2:30 p.m. 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.

WE‘ll TAKE
You ThERE!
All ThE moST ExCiTinG
PlACES in iCElAnd

Book now
via your
smartphone!

ouR app is

FREE

You can easily buy your
tour with us now!

Available!
in the Android Play Store
& Apple App Store.

pRidE pass holdERs REcEivE

20% discount

SRE-74

RE-15

SRE-16

The Golden Circle
& Fontana Wellness

South Shore
Adventure

Wonders at Sea
with Cruise

on thE Following touRs
whEn booking onlinE using
this coupon codE: pRidEpass2013 book now

on www.re.is

BSÍ Bus Terminal
101 Reykjavík
580 5400
main@re.is
www.re.is

R
O
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Ungmennapartí
Að kvöldi laugardagsins 10. ágúst, KLUKKAN 20:00 stendur
Ungliðahreyfing Samtakanna ´78 fyrir partíi í Regnbogasalnum,
Laugavegi 3, 4. hæð, sem þetta kvöld breytist í dúndrandi
skemmtistað með glæsilegu ljósa- og hljóðkerfi. Plötusnúður
stendur vaktina frá klukkan 21 til miðnættis. Vinir, foreldrar
og forráðamenn eru velkomin í heimsókn og áfengi er með
öllu óleyfilegt. Samtökin '78, Hinsegin dagar í Reykjavík og
Ungliðahreyfingin leggja mikla áherslu á öruggt og vímuefnalaust
umhverfi fyrir hinsegin ungmenni og hvetja foreldra og
forráðamenn til að hafa samband ef frekari upplýsinga er óskað.
Partíið er aðeins ætlað 20 ára og yngri. Aðgangur ókeypis.
Ungliðahreyfingin er fyrir ungt hinsegin fólk, 20 ára og
yngra. Þau hittast hvern sunnudag kl. 19.30–22.30 á Laugavegi
3. Næstkomandi vetur eiga 13 ára og yngri kost á því að hittast
fyrsta sunnudag í mánuði kl. 18–20. Ungliðarnir kjósa sjálfir sína
eigin stjórn en eiga dyggan stuðning og umsjón „eldra fólks“ sem
stjórn Samtakanna '78 skipar.

Queer Youth Party
The Queer Youth Organization will throw on a fabulous party,
with lights, music and a DJ, Saturday 10 August, from 8 p.m.
till midnight. Location: Laugavegur 3, 4th floor. Parents and
guardians welcome to visit. The event is alcohol free and only
for those 20 years old and younger. Free admission.

PRIDE-PASSINN 2013
Við kynnum PRIDE-PASSANN – fyrir alla þá sem ekki vilja missa
af neinu! Hann kostar 7900 kr og veitir aðgang að eftirtöldum
viðburðum:
•
•
•
•
•

Þjóðsaga, tónleikar í Gamla bíói, miðvikudaginn 7. ágúst
(Verð 2800 kr)
Opnunarhátíð Hinsegin daga í Hörpu fimmtudaginn 8. ágúst
(Verð 2500 kr)
Landleguball á KIKI föstudaginn 9. ágúst (Verð 1000 kr)
Hinsegin hátiðardansleikur á RÚBÍN laugardaginn 10. ágúst
(Verð 2500 kr í forsölu og 3500 kr við hurð)
Plús – Reykjavík Pride-poki með regnbogavarningi að
andvirði 2000 kr fylgir öllum Pride pössum.

Pride-passinn veitir einnig afslátt hjá ýmsum samstarfsaðilum
Hinsegin daga, m.a. kaffihúsum, skemmtistöðum og verslunum
(sjá nánar á vefsíðu hátíðarinnar). Pride-passinn verður til sölu í
Kaupfélagi Hinsegin daga, IÐU, Lækjargötu 2a.

PRIDE PASS 2013
Proudly introducing THE PRIDE PASS – for those who don’t
want to miss a thing. For only 7900 ISK you’ll be granted
access to the following events:
•
•
•
•
•

Hidden People, concert in Gamla bíó, 7 August (2800 ISK)
Opening Ceremony in Harpa Concert Hall, 8 August
(2500 ISK)
Pride Party at KIKI, Friday 9 August (1000 ISK)
Pride Ball at RÚBÍN, 10 August (3500 ISK)
Plus – Reykjavík Pride Goodie Bag (2000 ISK)

The Pride Pass also gets you discounts with various Reykjavík
Pride partners, including cafés, bars, clubs and shops (see
www.reykjavikpride.com). The Pride Pass is sold at the
Reykjavík Pride Service Center in IÐA, Lækjargata 2a.

Pride-passinn sparar þér tíma og peninga og þú styður
starfsemi Hinsegin daga í Reykjavík
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Bróðir og utangarðsmaður – Ævi Bayard Rustin
Í boði Sendiráðs Bandaríkjanna á Íslandi.
Bíó Paradís þriðjudaginn 6. ágúst kl. 21 Aðgangur ókeypis
Bayard Rustin var vel gefinn hommi með mikla persónutöfra sem
opinberaði kynhneigð sína löngu áður en aðrir samkynhneigðir
öðluðust hópum saman hugrekki til að standa opinberlega við
tilfinningar sínar. Af þeim sökum komst hann í kast
við lögin og hlaut sinn dóm. Síðar gerðist hann
nánasti ráðgjafi Martins Luthers King og barðist við
hlið hans en starfaði þó alla tíð í skugga leiðtogans.
Samkynhneigð hans þótti hreinlega of mikil ögrun
við baráttuhreyfingu bandarískra blökkumanna.
Bayard Rustin var sennilega þýðingarmesti
skipuleggjandi og forvígismaður göngunnar
miklu til Washington sem markar þáttaskil í sögu
blökkufólks í Bandaríkjunum. Þessi stórkostlega
mynd hefur unnið til fjölda verðlauna á virtustu
kvikmyndahátíðum heimsins.
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Brother Outsider – The Life of Bayard Rustin
Brother Outsider illuminates the public and private lives of
Bayard Rustin, a visionary activist and strategist who has been
called “the invisible man” of the civil rights movement. A
tireless crusader for justice, a disciple of Gandhi, a
mentor of Martin Luther King Jr., and the architect
of the legendary 1963 March on Washington,
Rustin dared to live as an openly gay man during
the fiercely homophobic 1940s, 1950s and 1960s.
Brother Outsider reveals the price that Rustin paid
for this honesty, chronicling both the setbacks
and triumphs of his remarkable 60-year career.
The screening is sponsored by the U.S. Embassy in
Iceland, Bíó Paradís, Tuesday 6 August at 9 p.m. Free
admission.

The United States and Iceland:

A Shared Commitment to Human Rights
and Fundamental Freedoms for All
Message from U.S. Ambassador Luis E. Arreaga to the people of
Reykjavík and all visitors to Reykjavík Pride 2013:
I am delighted to once again extend my greetings to all the participants in
Reykjavik Pride. The U.S. Embassy in Iceland is proud to return as a supporter
of Reykjavik Pride, a festival that brings together individuals and families from
around Iceland and around the world for a joyful celebration.
In the United States, forty-four years ago the fight for LGBT rights began at
the Stonewall Inn in Greenwich Village. From that spark on the streets of New
York City, a movement to extend basic dignity and human rights to the LGBT
community spread far and even beyond the borders of the United States of
America. Much has changed in the United States, in Iceland, and around the
world in the intervening years. With each passing year, advances are taking
place. Just in the year since we celebrated Reykjavik Pride 2012, the states of
Maine, Maryland, Washington, Delaware, Minnesota and Rhode Island have
legalized same sex marriage, joining six other states and Washington, D.C.,
that had already done so. The U.S. Supreme Court significantly extended
LGBT rights in the United States with rulings that reinstated marriage equality
in California and overturned major provisions of the Defense of Marriage Act
(DOMA), an action that Secretary of State John Kerry said increased freedom
and equality for LGBT Americans by “striking down an unjust and discriminatory law.” In the cultural realm, Jason Collins of the
Washington Wizards became the first male athlete in a major league sport to come out as gay, and most of his fellow athletes and
the public supported him for doing so.
Despite these advances, much work remains to be done. At home, President Obama continues to advocate for marriage
equality, employment non-discrimination, and enhanced work on HIV/AIDS issues, while also speaking out against bullying of
LGBT teens. Recognizing that LGBT rights are human rights, the Obama Administration has formulated a strategy to advance
equality for LGBT people around the world. While we here in Reykjavik can all join together in celebration of this day, so many
people in other countries would risk their lives in doing so. It is important for us to remember the dramatic and dangerous
struggles that still lie ahead for people in many parts of the world. As Secretary of State John Kerry affirmed recently in his
LGBT Pride Month Statement, “The United States will continue to stand up for the human rights of all people, during this
month and every month throughout the year, and we are proud to do so.” As we do so, we know we are standing side by side
with our Icelandic friends.
“We have witnessed real and lasting change, but our work is not
complete…We have a long way to go, but if we continue on this path
together, I am confident that one day soon, from coast to coast, all of
our young people will look to the future with the same sense of promise
and possibility. I am confident because I have seen the talent, passion,
and commitment of LGBT advocates and their allies, and I know that
when voices are joined in common purpose, they cannot be stopped.”
U.S. President Barack Obama, May 31, 2013
Presidential Proclamation -- Lesbian, Gay, Bisexual, and
Transgender Pride Month, 2013
Embassy Website
http://iceland.usembassy.gov
Ambassador's blog
http://ambassadorblogiceland.blospot.com
Facebook
http://www.facebook.com/USEmbReykjavik
Twitter
http://twitter.com/USEmbReykjavik
YouTube
http://www.youtube.com/user/USEmbReykjavik
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Árið var 2000
Húbert Nói Gunnarsson

Árið var 2000. Það var ágúst og ég átti
einn mánuð eftir í það að verða tvítugur
Hafnfirðingur. Hver viðburðurinn rak
annan þetta ár, ég kom út úr skápnum
(sjálfum mér til nokkurrar furðu), eignaðist
minn fyrsta kærasta, hætti í flugnámi, tók
þátt í minni fyrstu gleðigöngu, hóf mína
fyrri háskólagöngu og um haustið var ég
farinn að vinna sem barþjónn á flottasta
hinsegin bar borgarinnar (að mér fannst) –
MannsBar.
Hugvitssamlegur bar
Barinn sá var hannaður með það í huga að
vera fyrir karla sem vildu kynnast öðrum
körlum. Barborðið var hringur á miðju gólfi
svo að auðveldara væri að gjóa augum
yfir til næsta manns. Þótt staðurinn væri
fyrst og fremst ætlaður karlmönnum máttu
piltarnir taka með sér vinkonur sínar á
fimmtudagskvöldum. Athafnamaðurinn
Róbert G. Róbertsson, sem nú er látinn,
opnaði barinn þetta haust og ég man að
hann átti í smáerfiðleikum við yfirvöld
sem kröfðust þess að kvennasalerni væri á
staðnum, svo og salerni fyrir hreyfihamlaða.
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Hann leysti þó þessar flækjur með mögulega minnsta kvennasalerni í Reykjavík
og einstaklega rúmgóðu salerni fyrir
hreyfihamlaða sem þó var oftast bæði myrkt
og dularfullt. Mannsbar lifði ekki lengi, en í
andanum lifir staðurinn enn fyrir mér. Þar er
nú Ölstofa Kormáks og Skjaldar.
Ungliðarnir í Revolta
Mín fyrstu kynni af hinsegin heimi
höfuðborgarsvæðisins voru þegar ég mætti
á fund í húsnæði Samtakanna 78 veturinn
1999–2000. Þetta var umræðuvettvangur
ungra homma sem voru að feta sín fyrstu
skref í nýjum veruleika – reyna að átta sig á
því hvað það þýddi að vera samkynhneigður
og hverju það myndi mögulega breyta. Páll
Óskar Hjálmtýsson hélt erindi á fundinum
og stjórnaði umræðum. Síðan kynntist
ég mörgu góðu fólki í ungliðahreyfingu
Samtakanna ’78 sem þá kallaði sig Revolta.
Regnbogasalur félagsins var fastur
viðkomustaður á fimmtudagskvöldum (og
reyndar öðrum kvöldum líka) og þar var
setið, skrafað, hlegið og rætt undir rós.
Laugardagurinn 12. ágúst mun alltaf

skipa sérstakan sess í minningunni. Mér
kemur í hug orðið frelsi – ég varð frjáls. Ekki
aðeins hafði ég þegar komið út úr skápnum
fyrir fjölskyldu og nánum vinum, nú kom ég
út fyrir þjóðinni og öllum þeim sem vildu við
mig kannast. Mér kemur einnig í hug orðið
hugrekki – því ég þurfti að takast á við minn
eigin kjark þegar ég tók skyndilega áskorun
um að setjast upp á vagn þennan dag. Ég
segi hugrekki, því ég get ekki sagt að það sé
í eðli mínu að standa í sviðsljósinu. En það
gerðist þó þennan dag!
Ævintýri álfaprinsins
Það var í fylgd nokkurra vina í Revolta
að ég kom í miðborgina þegar verið var
að undirbúa fyrstu gleðigöngu sögunnar.
Nokkrir kunningjar voru að leggja lokahönd
á vagn í sundi við Ingólfsstræti þar sem
klúbbur MSC Ísland var til húsa. Þetta
var glæsivagn sem aka átti í fararbroddi
göngunnar, dreginn af tveimur hrossum
(kyn þeirra eða kynhneigð fylgir ekki
sögunni) og á vagninum sátu álfakonungur
(Árni Pétur Guðjónsson) og álfadrottning
(Hanna María Karlsdóttir). Aftar á

vagninum sat svo föruneyti þeirra –
álfaprins og álfaprinsessa sem ætla mátti að
konungshjónin héldu til að gleðja hinsegin
hvatir sínar. Nú hafði væntanlegur álfaprins
skyndilega forfallast og þar sem ég stóð
þarna var ég beðinn um að hlaupa í skarðið.
Eftir stutta umhugsun sagði ég já og var
þegar í stað settur í hlutverkið og upp á
vagninn.
Tíminn var naumur og ég var allt
annað en undirbúinn. Ég passaði þó í
leikhúsbúninginn sem var úr þykku flaueli
en þurfti að mála mig sjálfur. Ég hafði ekki
mikla reynslu af slíku og var ótæpilega
lengi að því verki. Það fannst að minnsta
kosti þáverandi formanni Samtakanna ´78,
Þorvaldi Kristinssyni („Karlmenn eiga að
vera fljótir að mála sig“), sem var nærri
búinn að læsa mig inni í húsakynnum
Samtakanna þegar allir aðrir voru farnir út
úr húsinu og upp á Hlemm. Ég hefði að vísu
viljað hafa lengri tíma til að mála mig en
náði samt á Hlemm á síðustu stundu og upp
á vagninn.
Ingólfstorg, Nelly’s og Spotlight
Þetta var sólríkur og spennandi dagur –
ögrandi og afhjúpandi. Það var óvenju hlýtt
í veðri og ekki var búningurinn til að kæla

mig, úr þykku flaueli, en álfaprinsinn naut
engu að síður ferðarinnar niður Laugaveg,
Bankastræti og Austurstræti þar sem hann
sat sveittur á vagninum. Þegar gangan
kom á áfangastað hófust skemmtiatriði á
Ingólfstorgi og þar ávarpaði álfakóngurinn
gesti – og auðvitað með prinsinn dygga sér
við hlið. Mér hafði verið kastað út í djúpu
laugina, en það var bara hressandi og eftir
þetta þurftu engir minna vina, kunningja,
vinnufélaga og skólafélaga að velkjast í vafa
um kynhneigð mína.
Þegar ég var búinn að koma
búningnum í geymslu og kæla mig niður
tóku við kokteilar og kaffi hér og þar um
miðborgina, og eftir stutta viðkomu á
Nelly’s var endað á Spotlight sem þá átti
sitt blómaskeið á horni Hverfisgötu og
Ingólfsstrætis. Þar var hvorki sparaður
engisprettu- né kosmókokteillinn.
Ekki finnst mér langt síðan þetta var,
en samt eru liðin þrettán ár og margt getur
gerst – og hefur gerst – á þrettán árum.
Ég hef tekið þátt í ófáum gleðigöngum
síðan, í Reykjavík og Kaupmannahöfn þar
sem ég er búsettur, og svo sannarlega
finnst mér íslenska gleðin jafnast á þá
dönsku á þessum dögum. Danir státa þó
af fleira fólki og Kaupmannahafnargangan

og mannmergðin bera þess merki. Þó
verður andrúmsloftið og félagsskapurinn í
fyrstu gleðigöngunni minni sumarið 2000 í
Reykjavík ávallt efst í huga. Það var eitthvað
einstakt og ógleymanlegt.
Gleðilegan dag – og gleðigöngu!

In the year 2000
Húbert Nói recalls his first Pride Parade,
which also was the first Reykjavík Gay
Pride Parade, in August 2000. He was
barely twenty years old and it was a
year of many firsts. He came out, found
his first boyfriend, began his university
studies and worked as a bartender at the
hottest gay bar in town. At the parade he
suddenly found himself replacing an illdisposed participant on one of the parade
floats, dressed as a young fairy prince.
With such a prominent Pride debut, he
discovered that he never again needed to
inform friends and acquaintances of his
sexual orientation. Húbert Nói now lives
in Copenhagen, which boasts of its own
colorful and impressive Pride Parade, but
he can still smell the unique atmosphere
of his very first Reykjavík Pride.
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Hinsegin dagar
í Reykjavík 2013
Dagskrá

Programme

Þriðjudagur 6. ágúst Tuesday 6 August
Klukkan 19:30 7.30 p.m.
Ingólfstorg Ingólfstorg Square
Söguganga um hinsegin slóðir Queer history walk, in Icelandic
Klukkan 21:00 9 p.m.
Bíó Paradís Bíó Paradís Cinema
Bróðir og utangarðsmaður – Ævi Bayard Rustin
Brother Outsider – The Life of Bayard Rustin
Miðvikudagur 7. ágúst Wednesday 7 August
Klukkan 17:00 5 p.m.
Norræna húsið The Nordic House
Hinsegin Grænland. Opnun ljósmyndasýningar
Gay Greenland. Opening of a photo exhibition
Klukkan 18:00 6 p.m.
Norræna húsið The Nordic House
Þerraðu aldrei tár án hanska Never Wipe Tears Without Gloves
Jonas Gardell á íslensku Jonas Gardell in Icelandic
Klukkan 20:00 8 p.m.
Gamla bíó, Ingólfsstræti
Þjóðsaga, tónverk eftir Hafstein Þórólfsson og Hannes Pál Pálsson
Hidden People, by Hafsteinn Þórólfsson & Hannes Páll Pálsson
Aðgangseyrir 2800 kr. Admission 2800 ISK Pride Pass valid
Fimmtudagur 8. ágúst Thursday 8 August
Klukkan 14:00 2 p.m.
Ráðhús Reykjavíkur Reykjavík City Hall
Hinsegin bókmenntir. Pallborðsumræður hinsegin höfunda
Queer literature. Panel discussion, Nordic LGBT writers
Klukkan 16:00 4 p.m.
Þjóðminjasafn Íslands National Museum of Iceland
Örmyndir úr sögu hinsegin fólks á Íslandi
Snapshots of Icelandic queer history
Klukkan 21:00 9 p.m.
Harpa, Silfurberg Harpa Concert Hall, Silfurberg Auditorium
Opnunarhátíð Opening Ceremony
Ástin í aðalhlutverki í litríku sjónarspili – í tónlist, sjónlist, leiklist
A concert with various artists, featuring love in different expressions
Aðgangseyrir 2500 kr. Admission 2500 ISK Pride Pass valid
Pride-partí eftir opnunarhátíðina. Pride party after the show
Föstudagur 9. ágúst Friday 9 August
Klukkan 16:00 4 p.m.
Ráðhús Reykjavíkur Reykjavik City Hall
Stefnumót við hinsegin höfunda. Upplestur og samræður
Meet the authors of the LGBT literature we all crave for
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Reykjavík
Pride 2013
Klukkan 18:30 6:30 p.m.
Gamla bíó, Ingólfsstræti
Tónleikar – Pink Singers og Hinsegin kórinn
Pink Singers from London and Reykjavík Queer Choir
Aðgangseyrir: 2400/2900 kr. Admission: 2400/2900 ISK
Klukkan 21:30 9:30 p.m.
Ægisgarður Reykjavík harbour, Ægisgarður
Hinsegin sigling um Sundin blá Queer cruise off the coast of Reykjavík
Aðgangseyrir: 2500 kr. Admission: 2500 ISK
23:00 11 p.m.
KIKI, Laugavegur 22
Landleguball Queer Dance
Aðgangseyrir: 1000 kr. Admission: 1000 ISK Pride Pass valid
Laugardagur 10. ágúst Saturday 10 August
Klukkan 14:00 2 p.m.
Gleðiganga Pride Parade
Safnast saman á Vatnsmýrarvegi klukkan 12. Lagt af stað stundvíslega klukkan tvö í
gleðigöngu eftir Sóleyjargötu, Fríkirkjuvegi og Lækjargötu að Arnarhóli.
Line-up of the Pride Parade at Vatnsmýrarvegur (close to BSI Bus Terminal) at 12 p.m.
For the route, see map.
Klukkan 16:00 4 p.m.
Hinsegin hátíð við Arnarhól Outdoor Concert at Arnarhóll
Tónleikar og stuð með fjölmörgum af okkar vinsælustu skemmtikröftum
A concert with various Icelandic and international entertainers
Klukkan 20:00 8 p.m.
Samtökin ´78, Laugavegur 3
Ungmennapartí Queer Youth Dance
Ball fyrir ungt hinsegin fólk undir tvítugu. Queer party for under twenty
Ókeypis aðgangur Free admission
Klukkan 23:00 11 p.m.
Rúbín Öskjuhlíð
Hinsegin hátíðardansleikur Pride Dance
Landslið hinsegin plötusnúða og skemmtiatriði. Featuring various DJs
Aðgangseyrir 2500/3500 kr. Admission 2500/3500 ISK Pride Pass valid
Sunnudagur 11. ágúst Sunday 11 August
Klukkan 11:00 11 p.m.
Guðsþjónusta í Guðríðarkirkju A church service, Guðríðarkirkja Church
Athöfninni er útvarpað á Rás 1 ríkisútvarpsins
Klukkan 13:00 1 p.m.
Tjarnargata 20
Hinsegin AA-fundur An LGBT AA-meeting, in Icelandic
Klukkan 14:30 2.30 p.m.
Regnbogahátíð fjölskyldunnar í Viðey Rainbow family festival on Viðey Island
Bátsferðir á klukkutíma fresti frá 11:15. Boats start sailing at 11:15 a.m. at hourly intervals
Klukkan 20:00 8 p.m.
Guðsþjónusta í Dómkirkjunni A church service, Reykjavík Cathedral
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Hinsegin sigling um sundin blá

Queer Cruise from Reykjavík Harbor
Föstudaginn 9. ágúst er boðið upp á hinsegin
siglingu kl. 21:30 frá gömlu höfninni í
Reykjavík, Ægisgarði. Siglt er um sundin
blá undir léttri leiðsögn og við skemmtilega
músík. Hinsegin tilboð á barnum um borð
og blaktandi regnbogafánar. Lagt er af stað
stundvíslega kl. 21:30. Siglingin tekur um eina
klukkustund og siglt verður í kringum eyjarnar
þar sem gestum gefst tækifæri á að sjá borgina
frá nýju sjónarhorni.
Verð: 2500 kr.
Ævintýri á sjó
Hvalaskoðunarferðir eru á áætlun allt að sex
sinnum á dag og tekur hver ferð um þrjár
klukkustundir. Einnig eru áætlunarferðir
í sjóstöng og lundaskoðun daglega ásamt
ferjusiglingum til Viðeyjar. Frítt er í Hvalasetrið
þar sem gestir geta fræðst um lífríki hafsins í
máli og myndum.
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Elding Whale Watching
Ægisgarður 5 – 101 Reykjavík
Tel. (+354) 519 5000 – www.elding.is

At the Reykjavík Pride we offer a special
Queer Cruise. Sailing around the small islands
off the coast of Reykjavík, this guided tour
is a unique opportunity to view the city from
a different perspective. The cruise will also
feature fantastic music as well as special offers
at the bar. The ship will set sail, so to speak,
on Friday, 9 August, at 9:30 p.m. from the old
harbor in Reykjavík, a few minutes walk from
the city center. Price of admission: 2500 ISK.
Adventures at Sea
Ever since its foundation thirteen years ago,
Elding has been an actively gay friendly
company, emphasizing warm welcomes and a
friendly approach. The company specializes in
whale watching tours and other adventures
at sea around Reykjavík. Whale Watching
tours are scheduled up to six times a day and
each tour is approximately three hours long.
Other tours are scheduled daily, including sea
angling, puffin tours and a ferry to Viðey Island.
Access to the Whale Watching Center is free for
our passengers.

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

Hinsegin dagar í Reykjavík þakka
Samtökunum '78 fyrir ómetanlegt starf í
þágu mannréttinda hinsegin fólks á Íslandi
síðastliðin 35 ár.

Hinsegin dagar þakka eftirtöldum
ráðherrum fyrir stuðning þeirra
Hanna Birna Kristjánsdóttir,
Innanríkisráðherra
Gunnar Bragi Sveinsson,
Utanríkisráðherra
Eygló Harðardóttir, Félags- og
húsnæðismálaráðherra
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Helgihald á hátíð
Hinsegin daga
Sunnudaginn 11. ágúst er guðsþjónusta í Guðríðarkirkju
þar sem séra Sigríður Guðmarsdóttir predikar. Þetta er
útvarpsmessa og Hinsegin dagar hvetja alla þá sem ekki eiga
heimangengt að leggja við hlustir kl. 11 að morgni þegar
athöfnin hefst.
Í lok hátíðar Hinsegin daga, að kvöldi sunnudagsins 11.
ágúst, verður efnt til regnbogamessu í Dómkirkjunni í Reykjavík
og hefst hún kl. 20. Séra Hjálmar Jónsson, sóknarprestur í
Dómkirkjunni, og séra Sigríður Guðmarsdóttir annast athöfnina.
Regnbogamessan er haldin í samstarfi Dómkirkjunnar og
hópsins Hinsegin í Kristi.

Rainbow church services
Reykjavík Pride and the gay religious group Queer in Christ
welcome all to attend a church service with Rev. Hjálmar
Jónsson and Rev. Sigríður Guðmarsdóttir in Reykjavík Cathedral
Sunday, 11 August at 8 p.m. We would also like to call your
attention to a church service in Guðríðarkirkja Church that same
morning at 11 a.m. with Rev. Sigríður Guðmarsdóttir. Both
services are in Icelandic.

GLEÐILEGA hátíÐ
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SHARE YOUR PRIDE

Deildu þinni upplifun af Hinsegin dögum með
heiminum á #ReykjavikPride. Hver veit nema hún
birtist í dagskrárriti Hinsegin daga á næsta ári

#reykjavikpride
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Sextánda Draggkeppni Íslands fer fram í Eldborg tónlistarhúsinu Hörpu

miðvikudaginn 7. ágúst. Kvöldið hefst með kokteil kl 20 en keppnin hefst kl. 21
Hægt er að nálgast miða á keppnina á www.harpa.is eða í miðasölunni í Hörpu. Félagar í Samtökunum ´78 með gilt skírteini og
handhafar Pride-passa Hinsegin daga geta keypt miða með sérstökum afslætti þar á staðnum. Að vanda er bæði keppt um draggkóng
og draggdrottningu Íslands og þemað í ár er „Beauty Is Pain (and i'm in a lot of pain)“. Stjórnandi keppninnar er Georg Erlingsson Merritt.

The Icelandic Drag Competition celebrates its sixteenth anniversary this year. Both the Drag-Queen and the Drag-King of Iceland will
be nominated. The contest takes place in Harpa Concert Hall, Eldborg Auditorium at 9 p.m. Wednesday 7 August. Reykjavík Pride
Pride-pass holders are eligible for discount tickets at the service desk in Harpa Concert Hall.
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Til hamingju

með hátíðina!

UPPHEIMAR – BÓKAÚTGÁFA, AKRANESI

EFLING STÉTTARFÉLAG – SÆTÚNI 1, REYKJAVÍK

FORLAGIÐ – BRÆÐRABORGARSTÍG 7, REYKJAVÍK
BHM – BORGARTÚNI 6, REYKJAVÍK
HIV-ÍSLAND – HVERFISGÖTU 69, REYKJAVÍK
VINSTRIHREYFINGIN – GRÆNT FRAMBOÐ – REYKJAVÍK
SAMFYLKINGIN – HALLVEIGARSTÍG 1, REYKJAVÍK
MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA ÍSLANDS – REYKJAVÍK
SALKA – BÓKAÚTGÁFA - SKIPHOLTI 50C, REYKJAVÍK
OPNA – BÓKAÚTGÁFA - SKIPHOLTI 50B, REYKJAVÍK
CCP HF. – WWW.CCPGAMES.COM
BJARTUR & VERÖLD – BRÆÐRABORGARSTÍG 9, REYKJAVÍK
FÉLAG ÍSLENSKRA LEIKARA – LINDARGÖTU 6, REYKJAVÍK
FYLGIFISKAR – SUÐURLANDSBRAUT 10, REYKJAVÍK		
YNDISAUKI, SÆLKERAÞJÓNUSTA – WWW.YNDISAUKI.IS
KRISTÍN JÓNA – GRAFÍKER – WWW.BONGO.IS
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Hinsegin félagasamtök á Íslandi
Hinsegin dagar í Reykjavík
www.reykjavikpride.com – Facebook, Twitter, YouTube
Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride eru sjálfstæð
sjálfboðaliðasamtök sem árlega skipuleggja Hinsegin daga í
Reykjavík aðra helgi í ágúst. Allir sem styðja markmið hátíðarinnar
og vilja vinna með félaginu geta gerst félagar með því að greiða
árgjaldið, 1000 kr.
Samtökin ’78 – félag hinsegin fólks á Íslandi
www.samtokin78.is / skrifstofa@samtokin78.is – Facebook
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 menningarlegan vettvang til þess að
styrkja sjálfsvitund þess, samkennd og samstöðu um sérkenni
sín. Í miðstöð félagsins á Laugavegi 3 starfar fólk að fræðslu og
ráðgjöf, þar hittist ungliðahópur einu sinni í viku og þar er vandað
almenningsbókasafn með hinsegin efni, bókum, tímaritum og
kvikmyndum.
Q – Félag hinsegin stúdenta
www.queer.is – Facebook
Félag hinsegin stúdenta, Q, var stofnað í janúar 1999. Það heldur
uppi öflugu félagsstarfi meðal ungs fólks og hittist á Q-kvöldum 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 er virkur
þátttakandi í tveimur samtökum ungs fólks í Evrópu, ANSO og
IGLYO.
Trans-Ísland
transiceland@gmail.com – Facebook
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.
Íþróttafélagið Styrmir
ststyrmir@gmail.com – Facebook
Íþróttafélagið Styrmir var stofnað árið 2006 og er ein af
blómlegustu grasrótarhreyfingum hinsegin fólks á Íslandi. Á
vegum félagsins æfir fólk fótbolta, sund og blak og boðið er upp
á fjölmarga íþróttaviðburði í hverri viku. Árlega tekur félagið þátt í
íþróttamótum á erlendum vettvangi.
KMK – Konur með konum
kmk@kmk.is – Facebook
Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía
laust fyrir 1990. Tilgangurinn er ekki síst að efla sýnileika lesbía,
styrkja samstöðu þeirra, gefa þeim tækifæri til að skemmta sér
á eigin forsendum. Stúlkurnar í KMK stunda íþróttir af kappi,
einkum blak, og hafa keppt á alþjóðlegum leikum.
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
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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 á stefnuskrá
sinni og er aðili að Evrópusamtökunum ECMC sem lagt hafa mikið
af mörkum til baráttunnar fyrir stolti, sýnileika og samábyrgð.
Félag hinsegin foreldra
gayforeldrar@gmail.com – Facebook
Félag hinsegin foreldra eru yngstu samtökin í flóru hinsegin
hreyfinga á Íslandi. Þau hafa það að markmiði að gera lífið
skemmtilegra fyrir börn sín, gefa þeim kost á að kynnast og miðla
reynslu af foreldrahlutverkinu.
Thanks to the Queer Community
The LGBT community in Iceland has joined forces to celebrate
Reykjavík Pride 2013 with festivities in Reykjavík during
the second weekend in August. We would like to thank
seven organizations and activity groups: the National Queer
Organization, 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; Styrmir Sports Club, and Queer Parents’ Association.
Útgefandi:
Hinsegin dagar í Reykjavík
Laugavegi 3, – 101 Reykjavík
www.reykjavikpride.com
Ritstjórn: Jón Kjartan Ágústsson (ábm.).
Textar: Árni Heimir Ingólfsson, Ásta K. Benediktsdóttir, Baldvin K.
Sveinbjörnsson, Böðvar Björnsson, Erlingur Ó. Thoroddsen, Húbert
Nói Gunnarsson, Jón Kjartan Ágústsson, Lilja Sigurðardóttir og
Þorvaldur Kristinsson.
Auglýsingar: Birtingahúsið, Eva María Þórarinsdóttir Lange,
Gunnlaugur Bragi Björnsson, Hvíta húsið, Kristín Sævarsdóttir og
Þorvaldur Kristinsson.
Ljósmyndir: Pressphotos, Davíð Terrazas, Bára, Jóhann Smári
Karlsson, Alísa Kalyanova, Geir Ragnarsson, Páll Guðjónsson,
Sigrún Björk Einarsdóttir og fleiri. Hinsegin dagar í Reykjavík
þakka Ljósmyndasafni Reykjavíkur fyrir lán á myndum.
Merki Hinsegin daga: Aðalbjörg Þórðardóttir.
Hönnun dagskrárrits: Davíð Terrazas.
Prentvinnsla: Prentsmiðjan Oddi
Stjórn og samstarfsnefnd um Hinsegin daga í Reykjavík
Fjölmargt fólk leggur 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 árið um kring áður en
kemur að sex daga stórhátíð. Í stjórn Hinsegin daga í Reykjavík
2013 sitja Eva María Þórarinsdóttir Lange, formaður, Baldvin
Kári Sveinbjörnsson, varaformaður, Kristín Sævarsdóttir, ritari,
Gunnlaugur Bragi Björnsson, gjaldkeri, og Jón Kjartan Ágústsson,
meðstjórnandi. Við hlið þeirra starfar samstarfsnefnd að verkefnum
ársins. Allir þeir sem gerast félagar Hinsegin daga og greiða
félagsgjöld geta starfað með henni. Þegar hátíðin nálgast kallar stjórn
síðan til nokkur hundruð sjálfboðaliða sem veita ómetanlega aðstoð
við að skapa litríka daga.

KAUPFÉLAG HINSEGIN DAGA
ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
THE PRIDE SERVICE CENTER

IÐA
Lækjargötu 2a
OPIN ALLA VIRKA DAGA
FRÁ 29. JÚLÍ TIL 9. ÁGÚST KL. 12–20
OPEN 12 NOON TO 8 P.M. FROM 29 JULY
PRIDE-PASSAR, AÐGÖNGUMIÐAR,
OG HÁTÍÐARVARNINGUR Í MIKLU ÚRVALI
Tickets, information and everything else
you need for the pride
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PRIDE-PASSINN – fyrir alla þá sem ekki vilja missa
af neinu! Hann kostar 7900 kr. og veitir aðgang að
stórviðburðum og fleira. Nánar á blaðsíðu 49.
THE PRIDE PASS – for those who don’t want to miss
a thing. For only 7900 ISK you’ll be granted access to
major events and more. See details on page 49.

WWW.REYKJAVIKPRIDE.COM

