




The Gay Pride celebrations in Reykjavík, organized by several
Icelandic gay organizations and action groups, have been a huge
success for six years now. They include a packed, colorful and
exuberant Gay Parade along Laugavegur, the main shopping
street in the city center, and a grand outdoor concert attended by
20–40,000 participants each year – lesbians and gay men,
friends, relatives, fellow citizens and numerous foreign visitors –
to show solidarity with the gay cause on the second weekend in
August. 

This year’s Gay Pride celebrations, on Saturday 6 August,
have been organized to meet our wildest expectations,
with a Gay Parade even more colorful than in previous
years and a variety of well-known professional entertain-
ers performing on stage. 

The gay rights campaign in Iceland has a history going
back twenty-five years. It is a tale of struggle and triumph
almost unique in the world. From being an invisible, oppressed
minority, lesbians and gay men in Iceland have now gained social
and legal rights comparable to the best of their kind in the world.
This is clearly reflected in our celebrations – a true manifestation
of our pride and ambition.

We are pleased to welcome you to Reykjavík Gay Pride 2005. We
emphasize that gay solidarity can only be realized universally.
Thank you for joining us – thank you for adding your own special
touch of color to our rainbow.

Sjöunda árið í röð halda samkynhneigðir Hinsegin daga hátíðlega
í Reykjavík. Eftir mikinn og vandaðan undirbúning allt frá síðustu
hátíð, fjölmenna allir sem vilja sýna samstöðu með málstað
samkynhneigðra í fjörmikla og skrautlega gleðigöngu niður
Laugaveg og á glæsilega útitónleika í Lækjargötu laugardaginn 6.
ágúst.

Á hátíðinni í ágúst minnum við sjálf okkur og aðra á mikilvægi
þess að efla sýnileika okkar og stoltar tilfinningar. Með

hátíðahöldunum minnum við bæði sjálf okkur og aðra
þegna þessa lands á það að lesbíur og hommar á Íslandi
eiga sér menningu og sögu, þau eiga fjölskyldur og vini
sem vilja deila gleði og stolti með þeim sem náð hafa
lengra en samkynhneigt fólk flestra annarra ríkja í mann-
réttindabaráttu sinni.

Hinsegin dagar í Reykjavík eru orðnir hefðbundinn þáttur
í borgarlífinu. Samt er hátíðin ný í hvert sinn. Í ár munu öll

þau slást í hópinn sem voru fjarri góðu gamni í fyrra. Vonandi taka
þau með sér systkini sín og foreldra, afa og ömmur, ættingja og
vini. Leit okkar að frelsi, stolti og mannvirðingu er nefnilega
ekkert einkamál samkynhneigðra, hún er mál allrar þjóðarinnar og
alls þess heims sem lætur sig mannlega hamingju varða. Á
hátíðinni í ágúst sameinast allir undir regnbogafánanum sem tákn-
ar litrófið í margbreytilegri menningu samkynhneigðra. Þótt litirnir
séu margir mynda þeir saman einn skínandi regnboga.

Samstarfsnefnd um 
Hinsegin daga í Reykjavík 2005

Welcome to Reykjavík Gay Pride 2005
Velkomin á Hinsegin daga í Reykjavík





Berlín um 1930. Bandaríkjamaðurinn Cliff Bradshaw kemur til

borgarinnar til þess að skrifa skáldsögu en dregst fljótt inn í

ofsafengna hringiðu, þar sem samfélagið sveiflast öfganna á

milli. Annars vegar tryllingur næturinnar í Kit Kat klúbbnum og

hins vegar blikur á lofti stjórnmálanna og vaxandi völd nasista.

Áður en varir hefur söngkonan Sally Bowles snúið tilveru Cliffs

á hvolf. Veröldin flýtur sofandi að feigðarósi og Kit Kat kabarett-

inn endurspeglar lífið.

Í aðalhlutverkum eru Þórunn Lárusdóttir sem leikur Sally

Bowles, Magnús Jónsson leikur kabarettstjórann Emmsé og

Felix Bergsson leikur Cliff Bradshaw. Sex manna hljómsveit flyt-

ur tónlistina en leikstjóri er Kolbrún Halldórsdóttir og þýðandi

Veturliði Guðnason.

Kabarett, einn vinsælasta söngleikur sögunnar, verður frum-

sýndur 4. ágúst í Íslensku óperunni og laugardaginn 6. ágúst er

boðið upp á sérstaka Hinsegin hátíðar-

sýningu. Leikarar og söngvarar sýningarinnar

heiðra hátíð okkar með því að flytja atriði úr söng-

leiknum á útitónleikum Hinsegin daga í Lækjar-

götu, laugardaginn 6. ágúst. 

On the Scene Theater premières their version of the musical

Cabaret by Masteroff, Ebb and Kander at the Opera House in

Reykjavík on 4 August. There will be a special Gay Pride Gala

Performance on Saturday 6 August at 8 p.m. The cast will also

be among the performers at the Gay Pride Open Air Concert in

Lækjargata, Saturday 6 August. 

Cabaret is one of the best-known musicals ever written. The

Bob Fosse film, starring Joel Grey as MC and Liza Minelli as

Sally Bowles, was a great hit and in recent years the musical

has made a return, especially through the highly innovative and

powerful stagings by Sam Mendes in London and New York.

The play behind the musical is I’m a Camera by John Van

Druten, based on the Berlin Stories by Christopher Isherwood.

The background is Berlin around 1930. The Weimar Republic is

coming to an end, the Nazis are growing stronger and the Berlin

club scene is decadent and wild. A strange and

glamorous world, full of laughter, joy and sexual

confusion as the shadow of fascism looms in the

background.

Tickets from www.kabarett.is or the Opera

House box office, tel. +354 511 4200

Á  S E N U N N I  K Y N N I R

Kabarett

HINSEGIN HÁTÍÐARSÝNING
SÉRSTÖK  H INSEG IN  HÁT ÍÐARSÝNING Á  SÖNGLE IKNUM KABARETT  LAUGARDAGINN 6 .  ÁGÚST  

Í  Í SLENSKU ÓPERUNNI  V IÐ  INGÓLFSSTRÆTI .  MIÐASALA  ER  Á  NET INU  EÐA Í  ÍSLENSKU ÓPERUNNI

Sími  511  4200 .  L í t ið  á  ve fs íðuna  www.kabare t t . i s
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Þetta er hljómsveitin sem fær þig til að
svitna. Eldkex var nýlega stofnuð af
Kiddu Rokk og Kristínu Eysteinsdóttur
og leggja þær áherslu á frumsamið rokk
og magnaða sviðsframkomu. Kidda og

Kristín voru áður í ábreiðuböndunum Rokkslæðunni og Ótukt. Einnig er vert að minn-
ast þess að Kidda var eitt sinn bassaleikari Bellatrix og Kristín var einu sinni trúba-
dor. En í þessu bandi róa þær á önnur og ferskari mið og rokka til að gleyma. Eldkex
skemmtir gestum á útitónleikum Hinsegin daga í Lækjargötu laugardaginn 6. ágúst. 
The female rock band Eldkex will be among the performers at the Gay Pride
Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 6 August.

Síðastliðin ár hefur Love Guru farið sigurför um landið og átt marga vinsæla smelli. Fyrir ári tók
hann upp á því að smala saman í stórglæsilega grúppu. Tvær glimmer danspíur, þær Inga og  Elín,

ásamt Árna Má og Kobba sem mynda þétt rapp-teymi á tónleikum grúppunnar. Þá má ekki gleyma sjálfri
Evu Maríu, partýgellu og eðalsöngkonu, en hún tjúttar á sviðinu og tekur vinsæl partýlög. Í sumar spilar
bandið um land allt. Allstars hafa ætíð að leiðarljósi að bjóða upp á öðruvísi partý með sterkustu tónlistar-
blöndu sem völ er á – popp, diskó, hip hop, r&b og oldschool. Allstars heiðra Hinsegin daga með nærveru
sinni á sviði Hinsegin daga í Lækjargötu 6. ágúst.

The multi-talented Allstars, Love Guru, Eva María and friends, will be among the performers at the
Gay Pride Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 6 August

Síðastliðin ár hefur Love Guru farið sigurför um landið og átt marga vinsæla smelli. Fyrir ári tók
hann upp á því að smala saman í stórglæsilega grúppu. Tvær glimmer danspíur, þær Inga og  Elín,

ásamt Árna Má og Kobba sem mynda þétt rapp-teymi á tónleikum grúppunnar. Þá má ekki gleyma sjálfri
Evu Maríu, partýgellu og eðalsöngkonu, en hún tjúttar á sviðinu og tekur vinsæl partýlög. Í sumar spilar
bandið um land allt. Allstars hafa ætíð að leiðarljósi að bjóða upp á öðruvísi partý með sterkustu tónlistar-
blöndu sem völ er á – popp, diskó, hip hop, r&b og oldschool. Allstars heiðra Hinsegin daga með nærveru
sinni á sviðinu í Lækjargötu 6. ágúst.

The multi-talented Allstars, Love Guru, Eva María and friends, will be among the performers at the Gay
Pride Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 6 August

Eldkex
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Hinsegin dagar án Páls Óskars eru eins og sumardagur án

sólar. Svo mjög hefur hann gefið hátíðinni líf og lit gegnum

tíðina. Hann er sjálfmenntaður söngvari, hefur unnið sem

slíkur frá barnsaldri og undanfarinn áratug hefur hann verið

ein skærasta poppstjarna Íslands. Hann hefur unnið með

hljómsveitinni Milljónamæringunum um árabil og er jafn-

framt eftirsóttasti DJ landsins. Árið 1997 keppti hann í Eurovision með

laginu „Minn hinsti dans”. Af sólóplötum Palla má nefna Stuð, Palli, Seif

og Deep Inside.  Einnig hefur hann sent frá sér diskana Ef ég sofna ekki í

nótt og Ljósin heima ásamt Moniku Abendroth hörpuleikara.  Páll Óskar

mun þeyta skífum á Gay Pride ballinu á NASA 6. ágúst, og á útitónleikum

Hinsegin daga í Lækjargötu sama dag mun hann meðal annars frumflytja

nýtt lag af væntanlegri sólóplötu sinni.

Paul Oscar has been one of Iceland’s most flamboyant and adored pop-

stars for the last decade. He appears frequently on TV and radio and has

worked for several years with the Latin band The Millionaires. He com-

peted in the Eurovision Song Contest in 1997 and has won awards for

best male singer. He has released four solo albums and two albums with

harpist Monika Abendroth. In addition, he is in great demand as a DJ and

you can catch him DJing at the Gay Pride Ball at NASA on 6 August. Paul

Oscar will be one of the judges for the Icelandic Idol competition on TV

Channel 2 this coming winter. You can also catch him at the Gay Pride

Open Air Concert in Lækjargata on 6 August where he will be presenting

new material from his forthcoming solo album, as well as older, more

familiar numbers.

Páll Óskar
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Styðjum þau – Þau styðja okkur
Hinsegin dagar í Reykjavík gefa út vandað miðbæjarkort sem sýnir

leið gleðigöngunnar niður Laugaveg laugardaginn 6. ágúst. 

Tómas Hjálmarsson hannar kortið og því er dreift á alla staði sem

erlendir ferðamenn sækja, svo sem upplýsingamiðstöðvar, hótel og

gistiheimili. Um áttatíu aðilar auglýsa verslun og þjónustu á kortinu

og veita þannig Hinsegin dögum í Reykjavík ómetanlegan stuðning.

Auglýsingar þeirra eru birtar undir yfirskriftinni: “Support them –

They support us!”

Support them – They support us
A map of Reykjavík city center is published annually by Reykjavík

Gay Pride, showing the route of the parade along the central

street, Laugavegur. The publication is sponsored by eighty 

companies which form an important support group for Reykjavík

Gay Pride.





12

Eva Karlotta
Skömmu eftir heimkomuna af fæðingardeildinni var Evu Karlottu
Einarsdóttur fenginn gítar í hendur og þá kom í ljós að hún hafði
þessa frábæru söngrödd. Síðan hefur enginn getað þaggað
niður í stúlkunni. Hún hefur um árabil ferðast landshornanna á
milli með gítarinn að vopni, en árið 2002 dró til tíðinda í lífi Evu
Karlottu þegar hún keppti fyrir hönd Fjölbrautaskóla
Norðurlands vestra í Söngkeppni framhaldsskólanna með frum-
sömdu lagi – og sigraði! 

Að undanförnu hefur Eva Karlotta gert garðinn frægan í
Danmörk, eftir að heimabærinn Siglufjörður gaf kærustunni
fararleyfi á kvenkostinn, og að sjálfsögðu var gítarinn með í för.
Vorið 2005 tróð stúlkan upp í dönsku sjónvarpi fyrir framan eina
milljón áhorfenda. Og leiðin liggur upp á við!

The Icelandic singer and former senior high school
song contest winner, Eva Karlotta, will be among the per-
formers at the Gay Pride Open Air Concert in Lækjargata,
Saturday 6 August.

Arnar Þór
Eftir að hafa leikið sér í hljóðlátum leikjum við álfa og huldufólk
í Hafnarfirði á bernskuárum hóf Arnar Þór Viðarsson upp raust-
ina og hefur eiginlega ekki þagnað síðan. Hann nam klassískan
söng undir leiðsögn Jóhönnu Linnet og árið sem hann lauk námi
við Flensborgarskólann í Hafnarfirði tók hann þátt í Söngkeppni
framhaldsskólanna og sigraði með glæsibrag. Nú stundar Arnar
Þór nám í djasssöng í söngdeild Tónlistarskóla FÍH undir leið-
sögn Kristjönu Stefánsdóttur djasssöngkonu. 

„Á brúðkaupsdaginn okkar,“ segja ein nýgift, „fékk Arnar Þór
brúðina til að kikna í hnjánum þegar hann hóf upp raustina, en
það kom svo sem ekki að sök því að brúðguminn gerði það líka.“
Ef við þekkjum piltinn rétt mun Arnar Þór líka fá gesti Hinsegin
daga í Lækjargötu 6. ágúst til að kikna í hnjánum þegar hann
flytur frumsamið lag við eigin texta – „Queerificly proud we all
should be“.

The Icelandic singer, and former senior high school
song contest winner, Arnar Thor will be  among the per-
formers at the Gay Pride Open Air Concert in Lækjargata,
Saturday 6 August.



Ylfa Lind Gylfadóttir tók þátt í Idol stjörnuleit síðastliðinn 
vetur og vakti mikla athygli. Fyrir átta árum hóf hún leik- og söngferil 
með Leikfélagi Hveragerðis og síðan hefur leikhúsið þar í bæ verið hennar
annað heimili. Smám saman náði þó söngurinn undirtökunum í lífi hennar og nú 
heiðrar hún Hinsegin daga í Reykjavík með þátttöku sinni. Í nafnlausri hljómsveit stúlkunnar
eru þeir Siffi gítarleikari og bakaradrengur í aukastarfi; Kristján trommuleikari, sem trommað hefur 
síðan hann var staðinn að verki inni í pottaskáp móður sinnar hér um árið, og Davíð bassaleikari. 
Við bjóðum Ylfu Lind og félaga velkomin á svið Hinsegin daga í Lækjargötu 6. ágúst.

Ylfa Lind, a former Icelandic Idol contestant and one of our rising stars, will be among the performers
at the Gay Pride Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 6 August.

Ylfa Lind





„Hún er okkar fyrsta og fremsta, ótrúlega snjöll

söngkona“ – „Það besta sem Skotar geta flutt

út“. Þannig hljóma orð gagnrýnenda um skosku söngkonuna Carol Laula sem

hlotið hefur margvíslega viðurkenningu í heimalandi sínu og alþjóðlega athygli.

Meðal annars hefur hún komið fram í Carnegie Hall í New York ásamt Mary

Chapin Carpenter og Sarah McLachlan á fyrstu tónleikum sem eingöngu

voru helgaðir söngkonum og söngvaskáldum þar í húsi. Carol Laula hefur

gefið út fimm hljómdiska, Still, Precious Little Victories, Naked, First Disciple

og á síðasta ári sendi hún frá sér diskinn To Let. Við bjóðum Carol Laula frá

Skotlandi velkomna á Hinsegin daga 2005. Hún kemur fyrst fram á tónleikum á

NASA fimmtudaginn 4. ágúst, þar sem músíkantar af kvenkyni munu ein-

vörðungu troða upp, og síðan er hún meðal skemmtikrafta á opnunarhátíðinni

í Loftkastalanum að kvöldi 5. ágúst.

“She is first and foremost a stunningly brilliant singer, with a style

which bobs around somewhere between the sweet, clear delicacy of Joni

Mitchell and the tougher edges of Joan Armatrading.” In twelve years Carol

Laula has released five music albums, being praised by her critics as “one of

Scotland’s  finest exports”. It is our honor to present this outstanding artist at

Reykjavík Gay Pride 2005, where she will perform at The Divas’ Night at

NASA, Thursday 4 August, and at the Gay Pride Opening Ceremony at

Loftkastalinn Theater on 5 August. Welcome to Iceland, Carol!

Carol Laula



Gjörningar og hamskipti
Þess mun sjá stað í gleðigöngunni og skemmtunum hátíðarinnar að
Hinsegin dagar í Reykjavík hafa myndað systrasamband eða „twinn-
ing“ við San Francisco Pride Parade. Eitt litríkasta atriði hátíðar-
innar er hópur bandarískra skemmtikrafta – Uta Schrecken,
Britannic Zane, GreenSatyr og Butch Flowers. Ógjörningur er að
lýsa uppákomum hópsins sem fremur bæði tónlist og gjörninga, en
Uta skiptir stöðugt um ham og skapar nýja persónu frammi fyrir
áhorfendum. Fjórmenningarnir koma fram á opnunarhátíð Hinsegin
daga í Loftkastalanum föstudaginn 5. ágúst og munu að sjálfsögðu
setja svip sinn á gleðigönguna niður Laugaveg.

Uta Schrecken, Britannic Zane, GreenSatyr and Butch
Flowers from San Francisco will be among the entertainers
at the Gay Pride Opening Ceremony at Loftkastalinn
Theater, Friday 5 August.

Hommaleikhúsið Hégómi

Hommaleikhúsið Hégómi – og eftirsókn eftir vindi í seglin tekur nú
í annað sinn þátt í Hinsegin dögum. Hinar frábæru leikhúsdrottn-
ingar Hégóma munu troða upp á opnunarhátíð Hinsegin daga í
Loftkastalanum 5. ágúst og að sjálfsögðu setja þær sinn svip á
gleðigönguna niður Laugaveg daginn eftir. Við bjóðum Hégóma
velkominn á svið Hinsegin daga. 

The Icelandic Gay Theater Vanity will be among the enter-
tainers at the Gay Pride Opening Ceremony at Loftkastalinn
Theater, Friday 5 August. Last year blew our minds – what
will they come up with this year?
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Ruth & Vigdis
Frá Osló koma tvær atkvæðamiklar dömur sem slegið hafa í gegn með persónutöfrum sínum í norsku sjónvarpi.

Báðar á fimmtugsaldri, eða þannig, og þær elska bókstaflega homma og lesbíur. Ruth á reyndar homma að syni og hún
er sjálf fyrir löngu úr felum með allt það og bara virkilega stolt móðir. 

Það er ekki á þær Ruth & Vigdisi logið, í návist þeirra líður manni bókstaflega eins og heima hjá sér. 
Ruth & Vigdis eru meðal skemmtikrafta á opnunarhátíð Hinsegin daga í Loftkastalanum 

5. ágúst og á sviðinu í Lækjargötu 6. ágúst. 

Ruth & Vigdis, Norway’s famous TV duo, are two ladies “in their forties” who just adore lesbians and gay men. 
In fact, Ruth’s own son is gay, and she is an out and proud mother. You can be sure they will make you feel right at home!  

These delightful ladies will be among the entertainers at the Gay Pride Opening Ceremony at Loftkastalinn Theater,
Friday 5 August, and at the Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 6 August.
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Berlin Underground

Electro–Funk–Punk–Wave

Af bylgjufaldi nútímatónlistarinnar í Berlín kemur Namosh, söngvari, dansari, tónlistarmaður og allsherjarskemmtikraftur.

Hann er aðeins 22 ára en byrjaði að spila í hljómsveit tíu ára og hóf opinberan tónlistarferil sinn 1999 en fór brátt að semja

eigin lög og texta og upp úr því hófst sólóferillinn sem kom honum fljótt í fremstu röð. Fyrsta lag hans, „Picked Up Floozy“,

kom út 2003, síðan svokölluð E-LP  undir nafninu Namosh og í vor kom út diskurinn Cold Cream. 

Tónlist Namosh sameinar rafmagnað pönkrokk og blús en menn eru á einu máli um að sviðsframkoma hans sé

ótrúlega áhrifamikil. Hann er því eftirsóttur skemmtikraftur og hefur unnið með listamönnum á borð við Angie

Reed/Barbara Brockhaus, Snax, DJ Kaos/Terranova/K7!, Captain Comatose/Khan, Peaches og Electric Cute, sem

margir munu kannast við. Namosh hefur skemmt víða í Evrópu og undanfarið hefur hann komið fram með hinum fjölhæfa

listamanni og menningarfrömuði Wolfgang Müller, meðal annars í Prag og Kaupmannahöfn. 

Berlin’s stages play host to musicians, singers, entertainers, dancers and acrobats but

Namosh does it all at once as if it were the most natural thing in the world. It is hard to

find a name for his mixture of sounds, styles and music but his main domains are Electro,

Punk Rock and the Blues. Namosh’s legendary appearances are spontaneous outbursts

of creativity and the way he plays with his audience always gives you the sense that there is more to come. This danc-

ing dervish has worked with various electro luminaries in Berlin and his last CD, Cold Cream, was released in March

2005. Namosh will be among the entertainers at the Loftkastalinn Theater, Friday 5 August, and at the Open Air Concert

in Lækjargata, Saturday 6 August. 

Namosh





Þau Árni og
Tinna fundu hvort annað
hjá vini og tóku brátt að bralla saman
músík. Fiktarinn Árni fiktar aðallega í rafrænum
hlutum, tölvum, tæknilegó og hljóðfærum. En Tinna sérhæfir
sig í einskisnýtum upplýsingum um músík, kvikmyndir og
tískublöð og getur auk þess aldrei þagað. Úr þessum efnivið
varð til Tvíeykið Tarnin. Við bjóðum þau velkomin á
opnunarhátíð Hinsegin daga í Loftkastalanum 5. ágúst.

Dragg-keppnin 2005
Eftir eins árs hlé á keppninni er komið að því að halda áfram.

Þemað í ár er hæfileikakeppni og keppendum er frjálst að gera hvað sem er. 

Engar reglur!

Í fyrsta skipti munu stelpurnar taka þátt í keppninni á móti strákunum.

Draggdrottningar vs Draggkóngar!

Spennandi verður að sjá hvort kynið hlýtur gullbarbídúkkuna. 

Einn sigurvegari stendur uppi með fullar hendur verðlauna.

GAUKUR Á STÖNG 3. ágúst kl. 22 stundvíslega
Aðgangseyrir 1000 kr.

Hanna María Karlsdóttir 
og Ingrid Jónsdóttir
Our beloved actresses Hanna María & Ingrid will be among the entertainers 
at the Gay Pride Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 6 August.   
And you’ll love them!

—  Þær eru gamlar? Nei
—  Þær eru ungar? Neeii
—  Þær eru klassískar? Jei
—  Þær eru sígildar? Njaa
—  Þær eru leikkonur? Já
—  Þær eru söngkonur? Njaaaáá
—  Hvað ætla þær að gera 

á Hinsegin dögum? Tjah

Tarnin, the duo Tinna and Árni, will be among the performers at the Gay Pride Opening Ceremony
at Loftkastalinn Theater, Friday 5 August.

Tvíeykið

Tarnin
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Á Hinsegin dögum 2005 hefja Samtökin ´78
mikið átak í því skyni að hvetja þjóðina til að
sýna ábyrgð í kynlífi og nota smokkinn til
varnar margvíslegum kynsjúkdómum, þar á
meðal HIV-veirunni sem veldur alnæmi.   

Samkvæmt upplýsingum frá sóttvarnar-
lækni Landlæknisembættisins fjölgaði
klamedíutilfellum á ný árið 2004 eftir að for-
varnir höfðu borið sýnilegan árangur árið
áður, og tíðnin er langmest meðal ungs
fólks á aldrinum 15–29 ára. Í Norður-Evrópu
og Norður-Ameríku fer tíðni lifrarbólgu B og
C hraðvaxandi meðal homma, og spyrja má
hvenær þess muni sjá stað á Íslandi. Þó að
nýsmit af völdum HIV-veirunnar séu í
sögulegu lágmarki á Íslandi um þessar
mundir, er allt annað uppi á teningnum
meðal nágrannaþjóða okkar. HIV-nýsmitum
fer fjölgandi í stórborgum Vesturlanda, ekki
aðeins meðal gagnkynhneigðra heldur einn-
ig meðal homma og tvíkynhneigðra karla.
Við megum því ekki sofa á verðinum.

Hreyfing samkynhneigðra hér á landi hor-
fðist í augu við alnæmisháskann fyrir
tveimur áratugum og lagði sitt af mörkum í
forvarnaráróðri þeirra ára. Því fer vel á því

að Samtökin ´78 leggi nú í nýtt átak í sam-
starfi við FSS, félag STK stúdenta, sem í
haust mun efna til ráðstefnu um samkyn-
hneigða og öruggt kynlíf og gefa út fræðslu-
efni af því tilefni. 

Smokkaherferð
Nýjar kynslóðir eru komnar til sögunnar sem
ekki þekkja fortíðina og öðru hvoru fréttist
af óábyrgri hegðun samkynhneigðra karla í
kynlífi. „Við vitum að yngri strákar í okkar
hópi eru margir kærulausir með að nota
smokkinn,“ segir Jón Þór Þorleifsson.
„Menn bera því við að smokkar séu svo
dýrir, og sumir segjast bara taka „sénsinn” í
þeirri von að ekkert slæmt muni henda.” Til
að mæta slíku andvaraleysi munu Samtökin
´78 hefja dreifingu á smokkum með áminn-
ingarorðum á umbúðum við upphaf Hinsegin
daga. Átakinu er ekki bara beint til homma,
heldur til alls ungs fólks á Íslandi og á
hátíðisdaginn 6. ágúst verður 10.000
smokkum af gerðinni Sico ásamt sleipiefn-
inu Astroglide og varnaðarorðum dreift til
þátttakenda á aldrinum 20–40 ára í
gleðigöngunni og á útitónleikunum. Ætlunin

er að dreifa 50.000 slíkum pakkningum fyrir
næstu áramót.

Versti óvinur okkar
„Tepruskapurinn er okkar versti óvinur
þegar kemur að kynlífi og kynsjúkdómum,“
segja Hrafnhildur Gunnarsdóttir, formaður
Samtakanna ´78, og Jón Þór Þorleifsson
sem vinna ásamt öðrum að undirbúningi
þessa átaks. „Þótt ný lyf sem lengja líf HIV-
jákvæðra séu góðu heilli til, gera fáir sér
grein fyrir hve mikil byrði það er að innbyrða
þau hvern einasta dag sem menn eiga óli-
faða. Í Bandaríkjunum hafa lyfjafyrirtæki
verið gagnrýnd fyrir að auglýsa þessi lyf
með glansmyndum af brosandi fólki, en það
er engan veginn í samræmi við erfiðleikana
sem fylgja lyfjanotkun árum saman. 

Félagið okkar vill leggja sitt lóð á vogar-
skálarnar og minna á að ekki sér enn fyrir
endann á baráttunni við alnæmi, og að aðrir
sjúkdómar sem smitast við kynmök geta líka
spillt hamingju fólks og heilsu, jafnvel til lífs-
tíðar. Þá er smokkurinn besta vörnin. Hvert
mannslíf er dýrmætt og brýnt er að vekja
almenning til vitundar um ábyrgt kynlíf.”

Notum 
Smokkinn!

SAMTÖKIN ´78 KALLA ÞJÓÐINA TIL ÁBYRGÐAR

Gullnu reglurnar þrjár
1. Gerðu ráð fyrir því við 

skyndikynni að allir sem þú   
hefur kynmök við kunni að 
bera smitandi kynsjúkdóm.

2. Settu þér einfaldar og öruggar 
reglur í kynlífi sem þú víkur 
ekki frá. Hafðu smokkinn alltaf 
til taks í vasanum.

3. Vertu á verði þegar víman er 
með í leik. Notkun áfengis og 
annarra vímuefna veikir dóm-
greindina og býður hættunni 
heim. 







HINSEGIN DAGAR Í REYKJAVÍK 2005  
REYKJAVÍK GAY PRIDE 2005

• Fimmtudagur 4. ágúst – sunnudagur 7. ágúst Thursday 4 August – Sunday 7 August
MSC Iceland Leather Summit MSC Iceland Leather Summit

• Fimmtudagur 4. ágúst Thursday 4 August
Kl. 21:00 9 p.m.
Dívukvöld á NASA: Carol Laula, Eva Karlotta og fleiri
NASA: Divas’ Night with Carol Laula and Icelandic musicians

• Föstudagur 5. ágúst Friday 5 August
Klukkan 20:30 8:30 p.m.
Loftkastalinn Loftkastalinn Theater

OPNUNARHÁTÍÐ OPENING CEREMONY
Ruth & Vigdis frá Osló, Hommaleikhúsið Hégómi, Carol Laula frá Skotlandi, Eva Karlotta, Tinna, 
Uta Schrecken og félagar frá San Francisco, Namosh frá Berlín Ruth & Vigdis from Oslo, 
the Icelandic Gay Theater Vanity, Carol Laula from Scotland, Eva Karlotta, Tinna, Uta Schrecken 
& friends from San Francisco, Namosh from Berlin 
Aðgangseyrir 1.500 kr Admission: ISK 1,500
Pride partý og ókeypis veitingar í anddyri fyrir gesti að lokinni sýningu
Pride Party at the theater after the show

Á miðnætti Midnight
Strákaball á Pravda Boys’ Dance at Club Pravda
Stelpnaball í Iðnó Girls’ Dance at Idnó

• Laugardagur 6. ágúst Saturday 6 August
Line-up of the Gay Parade at Hlemmur Bus Terminal at 1:00 p.m.

Klukkan 15:00 3 p.m.

GLEÐIGANGA GAY PRIDE PARADE
Allir safnast saman á Rauðarárstíg, rétt hjá Hlemmi, í síðasta lagi klukkan 13:30. 
Lagt af stað stundvíslega klukkan þrjú í voldugri gleðigöngu  eftir Laugavegi og niður í Lækjargötu
Down Laugavegur to city center and Lækjargata

Klukkan 16:15 4:15 p.m.

HINSEGIN HÁTÍÐ Í LÆKJARGÖTU OUTDOOR CONCERT IN LÆKJARGATA
Þórunn Lárusdóttir, Magnús Jónsson, Felix Bergsson og fleiri söngvarar úr Kabarett, Ylfa Lind, Arnar Þór, 
Allstars með Evu Maríu og Love Guru, Hanna María & Ingrid, Ruth & Vigdis frá Osló, Namosh frá Berlín, 
Eva Karlotta, Hljómsveitin Eldkex, Páll Óskar Singers and actors from the theater On the Scene with songs 
from Cabaret, Ylfa Lind, Arnar Thór, Allstars with Eva María and Love Guru, Ruth & Vigdis from Oslo, 
Namosh from Berlín, Eva Karlotta, the female band Eldkex, Hanna María & Ingrid, and Paul Oscar

Klukkan 23:00 11 p.m.
Hinsegin hátíðardansleikir: NASA við Austurvöll – DJ Páll Óskar / Pravda / Nelly´s 
Club NASA Pride Dance – DJ Paul Oscar / Pravda Club Pride Dance / Nelly´s Café Pride Dance 
A night at the MSC Iceland Club

• Sunnudagur 7. ágúst Sunday 7 August
Klukkan 15:00 3 p.m.
Fótboltaleikur Gay Soccer Match
The New York Ramblers Soccer Club frá New York og Íslensku boltalesbíurnar
The New York Ramblers Soccer Club from New York and Dykes in Soccer from Reykjavík





Viltu vera með 
atriði í gleðigöngunni?

Atriðum í gleðigöngunni hefur fjölgað ár
frá ári og mörg hver hafa verið einstak-
lega glæsileg. Til þess að setja upp gott
atriði er mikilvægt að hugsa málin með
fyrirvara. Góð atriði þurfa ekki að kosta
mikla peninga. Gott ímyndunarafl og
liðsstyrkur vina og vandamanna dugar
oftast nær. Hinsegin dagar hafa leigt
verkstæði í húsnæði Klink & Bank við
Stakkholt. Þar geta allir sem eru að setja
saman atriði saumað og smíðað og nýtt
sér það skraut sem er á boðstólum hverju
sinni. Þau sem geta lagt til verkfæri,
saumavélar og svo framvegis, vinsam-
legast hafið samband við okkur.

Þátttakendur sem ætla að vera með
formleg atriði í göngunni verða að
tilkynna það til Hinsegin daga fyrir 1.
ágúst í síðasta lagi. Hægt er að skrá
atriði á heimasíðunni, www.this.is/
gaypride, eða með því að senda
tölvupóst á heimirmp@simnet.is
Einnig má hafa samband við göngu-
stjórana, Katrínu í síma 867 2399 og
Guðbjörgu í síma 865 3390, eða Heimi
Má framkvæmdastjóra í síma 862 2868.

Byrjað verður að raða göngunni upp
við lögreglustöðina á Hlemmi kl. 13, laug-
ardaginn 6. ágúst og þeir þátttakendur
sem eru með atriði verða skilyrðislaust
að mæta á þeim tíma. Gangan leggur
stundvíslega af stað kl. 15 og bíður ekki
eftir neinum.

Do you want a float or space 
in the parade?

This year’s Reykjavík Gay Pride
Workshop is located at the Klink & Bank
workshop in Stakkholt, close to
Hlemmur square. Here you can build
your float or make your costumes. Those
who wish to perform a number in the
parade, please register before 1 August.
You can register on the website
www.this.is/gaypride, under
“Gangan”, or send an e-mail to
heimirmp@simnet.is. Please inform
us how many people will be participat-
ing in your number and whether it will
involve a float or car. We will also need
the name, address and phone number of
the contact person in charge. 

Participants please meet at 1 p.m. on
Saturday 6 August by the Police Station
at Hlemmur. The parade starts at 3 p.m.

Um eitt hundrað fulltrúar
víðsvegar að úr heiminum
komu á heimsþing InterPride
sem haldið var á Hótel
Nordica í Reykjavík 6.–10.
október sl. Samhliða heims-

þinginu fór fram fyrsti Norðurlandafundur
InterPride með fulltrúum frá Noregi, Svíþjóð og
Íslandi en sérstakir gestir voru fulltrúar frá
Póllandi, Frakklandi og Englandi.

Á heimsþinginu sóttu fulltrúar fjölbreyttar
vinnustofur um ýmislegt sem lýtur að því að
skipuleggja og halda hinsegin hátíðir. Hátindur
heimsþingsins var þó þegar Vigdís
Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands,
ávarpaði þinggesti.

The InterPride World Conference was
held in Reykjavik 6–10 October 2004.
More than one hundred delegates from
the US, Canada, the Nordic countries,
Poland, France, the UK and other places
turned up for this productive conference.
The participants attended various work-
shops on different aspects of organizing
a Pride event. The high point, however,
came when Ms. Vigdís Finnbogadóttir,
former president of Iceland, addressed
the delegates. Vigdís, the first woman in
the world to be democratically elected

head of state, closed her address with
these words:

“The Gay Pride movement in Iceland has
succeeded through positive communication
with the general public of Iceland. They have
used the language to enlighten people and by
coming proud out on the streets they have
changed the whole atmosphere, from preju-
dice into taking the individual human right for
granted.

You, the delegates at the InterPride confer-
ence here in Reykjavik, represent cities and
countries where the state of human rights is
most advanced in the world. Surely there are
some differences between your countries and
even between regions inside your individual

countries. But compared to the situation in
Eastern Europe, Africa and Asia you have
come a long way. That’s why international
cooperation like yours, communication
between different cultures and beliefs is so
important.

Ladies and gentlemen,
I wish you fruitful deliberations and hope

that when you go back to your homes you will
leave stronger than you were before and
determined to keep up your good work. Human
rights are to be respected.

Thank you.”

Farsælt heimsþing í Reykjavík
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Samhliða Hinsegin dögum heldur
MSC Ísland árlega hátíð sína með
gestum frá öðrum klúbbum í
Evrópu. Gleðin hefst á fimmtu-
degi með opnunarkvöldi í klúbbn-
um. Síðdegis á föstudeginum hitt-
ast erlendir gestir og íslenskir
vinir að sjálfsögðu á setn-
ingarathöfn Hinsegin daga í
Loftkastalanum. Laugardagurinn
7. ágúst er svo sjálfur Gay Pride
dagurinn og MSC Ísland verður
vitaskuld með vagn í gleðigöng-
unni niður Laugaveginn og á
hátíðarskemmtuninni í Lækjar-
götu. Eftir það hefst grillveisla í
portinu við MSC-klúbbinn þar
sem framreitt verður það besta sem Ísland hefur að bjóða. Á sunnu-
deginum er að venju farið í Bláa lónið og síðan er síðbúinn
miðdegisverður í Regnbogasalnum á Laugavegi 3. Loks lýkur hátíðinni
með léttu kveðjusamsæti. 

Every year at Gay Pride we
welcome members of the
leather scene to our ECMC
event Leather Summit. The fun
starts right away on Thursday
with an opening night at the
Club and on Friday we gather
at the Gay Pride Opening
Ceremony in the Loftkastalinn
Theater. Saturday is Gay Pride
Day and MSC Iceland will of
course have a float in the Gay
Parade down Laugavegur and
we look forward to the festival
show at Lækjargata. After that
there will be a big barbecue
party in the courtyard outside

the club. On Sunday there will be a trip to the Blue Lagoon and
then a late lunch at the Rainbow Room in the Gay Center at
Laugavegur 3. On Sunday night the Leather Summit ends with a
Farewell Party at the Club House.

REYKJAVÍK GAY PRIDE

LEATHERSUMMIT
4–7 AUGUST 2005

L E Ð U R H Á T Í Ð  Á  H I N S E G I N  D Ö G U M

Upplýsingar / Information MSC Ísland, P.O. Box 5321, IS-125 Reykjavík, msc@msc.is, www.msc.is 
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Erlendar rannsóknir sýna að samkyn-
hneigðir unglingar endast skammt í skipu-
lögðu íþróttastarfi og hræðast höggin,
fordómana og eineltið ef þau voga sér út
úr skápnum. Lesbíur og hommar í keppn-
isíþróttum er því flest í felum, ekki bara
erlendis heldur líka á Íslandi. Alþjóða-
átakið The Gay Games, sem ætlað var að
styrkja sjálfsöryggi samkynhneigðra í
íþróttaheiminum virðist litlu hafa breytt.
Vitnisburðir sýna að fordómar og aðkast
koma frá eigin liðsfélögum þegar uppvíst
verður um samkynhneigð félaganna í
hópnum. En það eru mikilvæg mannrétt-
indi að fá að njóta sín í íþróttum án tillits
til kynhneigðar og eitt af stærstu
verkefnum líðandi stundar er að vinna
þar skipulega gegn áreiti og fjandskap.
Þó vill svo skemmtilega til að í þessu
höfuðvígi gagnkynhneigðarinnar varð til
fyrsta eindregna hópmyndun lesbía á
Íslandi sem sögur fara af – í Haukum í
Hafnarfirði. Þorvaldur Kristinsson bað
Ágústu, Hrafnhildi og Söndru um að rifja
upp þessa gömlu sögu og hvað af henni
mætti læra.

„Við hittumst fjórar í Menntaskólanum við
Hamrahlíð upp úr 1982. Við könnuðumst hver
við aðra úr fótbolta- og handboltafélagsliðum
eins og Víkingi, Fylki og Val, og nú skröpuðum
við saman í skólalið. Svo kynntumst við betur í
frímínútunum „á fjórða borði frá klukku“ í MH
og þar varð til vinkvennahópur.“ Skólasyst-
urnar voru Ágústa, Hrafnhildur, Sandra og
Helga Sigvalda. Vinkonurnar Hrafnhildur og
Jóhanna spiluðu lengi fótbolta með
Val en höfðu einangrast í hópnum og

þegar þeim var boðið að koma og
þjálfa kvennalið Hauka í

Hafnarfirði þá
slógu þær til. En

þær vantaði fleiri
stelpur sem gátu

spilað fótbolta og
vildu mæta á æfingar.

Þá var einfaldlega labbað
inn í gamla vinkvenna-

hópinn og smalað. Síðan ók
hersingin suður í Fjörð í

grænum Subaru Station,  „subb-
unni hennar Hröbbu“, og ævintýrið

byrjaði.
En voru þær allar úr felum á

þessum tíma? „Nei, nei, en við fundum þetta á
okkur smám saman hverjar voru hvað,“ segir
Gústa. „Helena og Helga Sigvalda voru hvor-
ugar yfirlýstar lesbíur þegar við byrjuðum að

spila, það átti eftir að koma í ljós. En þær voru
vinkonur okkar og við fundum til skyldleikans
þótt við vissum ekki hvar þær stæðu á þeirri
stundu.“

Bara að skipta um buxur
„Þetta voru einföld umskipti fyrir okkur Jóku
og Helenu sem komum úr Val,“ segir Hrabba.
„Bolirnir voru rauðir í báðum liðum, það þurfti
bara að skipta um buxur, fara úr hvítum í
rauðar.“ En á bak við búningaskiptin var flókn-
ari saga. Þær skynjuðu sjálfar sig utan við
félagsskapinn í Val og þegar það rann upp fyrir
þeim að þær stóðu einar úti í horni, ákváðu
þær að fara. „Við Jóka vorum sjálfar að böggl-
ast við að vera lesbíur, en okkur var hvað eftir
annað ögrað með glósum og viðbrögðum sem
við vorum ekki nógu sterkar til að taka. Hinar
stelpurnar stungu okkur Jóku og Helenu af
þegar mannskapurinn var að skemmta sér
saman, við vorum ekki hluti af hópnum. Eftir
lítið atvik á árshátíð hjá Val fundum við að
best væri að kveðja, þegar þjálfarinn okkar
kom til mín og sagði: „Mér er sama þótt þið
Jóka séuð eins og þið eruð og að ein í liðinu,
hvað hún nú heitir, eigi líka hóru fyrir móður,
þið eruð samt bestu stelpur.“ Það kvöld fékk
ég nóg af skilningsríkum Völsurum. En svo
heppilega vildi til að Haukar í Hafnarfirði voru
að leita að þjálfara til að bæta kvennalið sitt í
fótbolta sem var í molum. Við Jóka slógum til,
kvöddum Val ásamt Helenu og við fluttum
okkur í Fjörðinn. Þar var fátt í liði af stelpum
sem sinntu fótboltanum af
alvöru, svo

maður fór bara af stað og smalaði saman
vinkonunum. Þetta er í stuttu máli „lesbíska
innrásin“ í Hafnarfjörð sem enn er höfð í minn-
um þar í bæ.“ 

Liðið smellur saman
Það var árið 1984 sem sigurganga
Haukastelpnanna hófst. Þær spiluðu í 2. deild
og vildu komast áfram en það vantaði festu í
liðið, varla nema einar þrjár sem alltaf mættu
á æfingar. Jóka hafði spilað með kvennalands-
liðinu í fótbolta og Hrabba átti einn landsleik
að baki. Það munaði því um liðsaukann í
Hafnarfjörðinn vorið ’84, enda gekk þeim vel
þótt þær ynnu ekki deildina þetta sumar. 

En næsta ár gerðist eitthvað, liðið „small
saman“ og fátt gat stöðvað sigurgöngu
Haukastelpnanna. Þær töpuðu engum leik og
unnu sinn riðil með markahlutfallinu 29–4. Þó
byrjaði sumarið ’85 ekki áfallalaust. Einn
kaldan rigingardag í byrjun keppnistímabilsins
var liðið að hlaupa í sig hita þegar Sandra mis-
steig sig og tognaði illa á ökkla. Babúú birtist
og læknirinn kvað upp þann úrskurð að hún
ætti aldrei eftir að spila fótbolta. Sú slasaða
beit þó á jaxlinn og mætti á hverja æfingu,
fyrst sem áhorfandi en eftir nokkrar vikur var
hún komin í mark og hækjunum lagt við hliðina
á markstólpunum. Sandra hafði aldrei staðið í
marki, en Jóka, sem var jafnframt ein af bestu
markvörðum landsins í handbolta, sá
um að þjálfa hana.

Stelpurnar í boltanum
M I N N I N G A R  Ú R  H A U K U M  Í  H A F N A R F I R Ð I
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Jóka tók stúlkuna engum vettl-
ingatökum, þjálfun nýja mark-
varðarins var svo hörð að annað
eins hafði varla sést í Hafnarfirði.

Margt eftir ólært
Í byrjun keppnistímabilsins kom
það í hlut Haukastelpnanna að leika

gegn Val, gamla liðinu þeirra Helenu, Hröbbu
og Jóku, í fyrstu umferð bikarkeppninnar í
knattspyrnu kvenna. Allar vissu að róðurinn
yrði þungur, að spila gegn toppliði fyrstu deild-
ar kvenna. Gömlu „Valsararnir“ í Haukum
dauðkviðu fyrir. Eins og margir „ómerkilegir“
kvennaleikir á þeim árum var hann leikinn á
malarvelli. Hrabba var miðframvörður Hauka í
leiknum en allar tilraunir til að sækja fram
gegn Valsstúlkunum voru til einskis. Flestar af
liðskonum Hauka voru óreyndar og Valur reynd-
ist þeim ofviða. Í síðari hálfleik plantaði
Hrabba sjálfri sér í markið og fór að sögn
vinkvennanna „hamförum í markinu, hélt því
næstum hreinu“. En allt kom fyrir ekki.
Haukastelpurnar fóru gjörsigraðar af velli í
leikslok, þær áttu þrátt fyrir allt margt eftir
ólært.

Eftir því sem Sandra hresstist var hún sett
inn á vinstri bakk og síðan frammi á vinstri
kanti, Hrabba í miðju en Jóka var á hægri
kanti. Í fyrsta leik Söndru frammi á velli eftir
slysið þaut Jóka upp völlinn á sjöttu mínútu og
gaf langan bolta yfir til vinstri framvarðar.
Búmm! Fyrsta mark Söndru eftir læknis-
úrskurðinn um vorið. Þannig röðuðust sóknar-

færin upp í leiknum, Haukastelpurnar
sigruðu og köstuðu sér fagnandi í eina
hrúgu á vellinum á meðan mótherjurnar
horfðu á súrar á svip. Í þessum dúr var
markaregn Haukastelpnanna í 2. deild
Íslandsmeistarakeppninnar þetta
sumar.

Hrakspár kveðnar í kútinn
„Það var enginn vandræðagangur
á liðinu þegar við þurftum að fá
útrás fyrir gleðina í hópnum,“
segir Hrabba, „og það var eitt-
hvað nýtt fyrir okkur sem vorum
lesbíur. Haukastelpurnar sem
fyrir voru, allar gagnkyn-
hneigðar, tóku okkur frábær-
lega vel, kannski skynjuðu
þær strax að í sameiningu
gætum við náð samstill-
ingunni sem þarf til að sigra.
Þær sögðu aldrei ljótt orð
um kynhneigð okkar og
þarna var enginn aula-
gangur við að fara saman
í sturtu. „Ég er ekki þar
með að segja að
kynhneigð lesbíska
hópsins væri rædd í
liðinu. Hún var bara

ekki málið, og kannski var það þess vegna sem
okkur gekk svona vel. Auðvitað var ýmislegt
slúðrað í Hafnarfirði, ég vann þar sjálf þessi
sumur og vissi að það var altalað í bænum að
kvennalið Hauka í fótboltanum væri „stútfullt
af lesbíum“. En heteróstelpurnar í hópnum
sýndu okkur aldrei tortryggni eða hómófóbíu,
þetta voru bara góðar stelpur og fínar
félagsverur. Við vorum saman komnar til að fá
útrás í boltanum og bæta liðið.“

Úrslitaleikinn í 2. deild
1985 léku þær
á malar-
velli gegn
kvennaliði
Víkings sem
urðu hlut-
skarpastar í
sínum riðli.
Hann endaði
með jafntefli
svo útkljá varð
keppnina í víta-
spyrnueinvígi. „Af
öllu erfiðu er víta-
spyrnukeppni það versta og enga okkar
langaði til að þurfa að taka hana,“ segir
Sandra. „En við höfðum betur og Íslandsmeist-
aratitillinn var í höfn. Þær Jóka og Hrabba
höfðu kveðið allar hrakspár í kútinn.“
Vinkonurnar völdu síðan Söndru Efnilegasta
leikmann sumarsins og Helgu Sigvalda Besta
félagann. „Af öllu þessu er minnisstæðast
hvað við vorum stoltar saman. Fúkyrði and-
stæðinganna, stöku meiðsli og tilfinningaátök
í liðinu, það var eins og ekkert af þessu skipti
lengur máli.“

Helvítis lessan þín!
En þær hljóta að hafa orðið fyrir höggum. 

„Jú, ég man allar glósurnar og athuga-
semdirnar sem við fengum frá andstæðingum
og áhorfendum,“ segir Sandra. „En samt –
öskur eins og „helvítis lessan þín!“ þrýstu
okkur bara þéttar saman og ég held að við
höfum aldrei kallað til baka. Að sigra var okkar
besta svar.“ Hrabba bætir við: „Auðvitað var
þetta stundum sárt, við voru bara óharðnaðar
stelpur sem vildu vera stórar. Eftir á að hyggja
er ljóst að hvorugur aðilinn höndlaði þessar
aðstæður, við lesbíurnar vorum jafn ráðvilltar
og hinar stelpurnar og málin voru aldrei rætt.
Sigurárið okkar með Haukum lenti ég í einu
sinni í tækling um
boltann við stelpu
úr Fram og þegar
ég náði honum
orgaði hún á eftir
mér: „Helvítis
lessan þín!” Það
sveið hræðilega
undan þessu,
en maður bældi
það og lét

eins og það væri ekkert mál að vera lesbía á
Íslandi. En það var í rauninni mikið mál.“

Aðkomustelpurnar unnu sér virðingu og vin-
sældir í Haukum. Eftir minni háttar þóf fengu
þær nýja búninga og upphitunargalla og tókst
að fá að spila á grasvelli sem þótti munaður
fyrir konur í fótbolta
í þá daga. 

„Og
allt þetta án þess að

selja svo mikið sem eina rúllu af skeini-
pappír,“ segir Sandra. „Stelpur í íþróttafél-
ögum voru endalaust að þjóna undir strákana
og eru það kannski enn. Alltaf að vinna sér
þegnrétt með því að selja rækjur og
klósettpappír.“ Og Hrabba bætir við: „Aðbún-
aður okkar stelpnanna kostaði stöðuga baráttu
á þessum árum, meðal annars að þurfa ekki að
spila á malarvöllum. Þetta var þó eitt af því
sem gjörbreyttist þegar ég fór úr Val og til
Hafnarfjarðar. Forysta Hauka vildi allt fyrir
okkur stelpurnar gera.“

Pakki án leiðbeininga
En hvernig var lífið utan vallar? „Við vorum
mikið á Kaffi Gesti, í Óðali og Safarí við
Skúlagötu. Það var talsvert djammað, öll
vorum við að reyna að lifa af þetta þjóðfélag,
og í djamminu er freistandi að deyfa til-
finningarnar,“ segir Hrabba. „Svo venjulegar
sem við vorum þá vorum við viðrini í augum
heimsins. Best leið mér í félagsmiðstöð

Samtakanna ´78 á Skólavörðustíg 12,
það var eini staðurinn þar sem ég
fann skjól og vott af sjálfs-
virðingu. Þar kynntist ég fólki sem
vildi vingast, fólk sem maður hefði
annars ekki kynnst. Og það var
ekkert að fjasa um ástarhneigðina
heldur talaði við mann um allt annað.
Það sýnir best hvað staðurinn átti
mikil ítök í mér að ennþá man ég
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nákvæmlega hljóðið í borðunum og stólunum
þarna inni.“

„Ísland þessara ára hafði ákveðið að homm-
arnir væru diskódrottningar og við stelpurnar
trukkalesbíur með skiptilykil í rassvasanum,“
segir Gústa. „Ef maður féll ekki inn í þetta
mynstur sem troðið var upp á mann, ja, hvað
var maður þá? Þess vegna fór lítið fyrir
framtíðarplönunum, við reyndum bara að
mæla út næsta skref. En við vorum flestar á
leið til útlanda, það var á hreinu. Því við
stóðum allar uppi með pakka sem var maður
sjálfur, 1 stk. 19 ára lesbía, og vissum ekki
hvað við áttum að gera við hann. Leiðbein-
ingarnar með pakkanum höfðu gleymst, líka
ábyrgðarskírteinið.”

Lesbískur bolti?
En hvað er svona lesbískt við kvennafótbolta? 

„Nákvæmlega ekki neitt!“ svarar Gústa að
bragði. „Við vorum eins og aðrar stelpur,
fannst gaman að æfa í hóp, það gefur manni
svo mikla útrás, ýtir manni skrefinu lengra en
maður hélt að hægt væri að komast. Að þessi
hópmyndun skyldi verða til í Haukum var þó
kannski ekki tilviljun, við stóðum sterkar
saman. En við skynjuðum það alls ekki að við
værum að brjóta blað, að einhver hópmyndun
væri komin af stað. Svo má minna á að það
voru lesbíur í öðrum fótboltaliðum, t.d. í
Breiðabliki þar sem stöllur okkar Binna og
Addý fóru fremstar í flokki. Ég held líka að þær
hafi höndlað margt miklu betur en við, þær
voru eldri og þroskaðri.“ 

Þótt gott sé að minnast þessara ára, þá er
það ekki sársaukalaust fyrir allar. „Það er
alltaf eitthvað óuppgert við Val,“ segir Hrabba,
„sem sýnir hvað þetta var alvarlegt á þeim

árum þegar maður
átti erfiðast með að
verja sig. Og kannski
sárara vegna þess að
Valshjartað slær alltaf
í bjóstinu, Valur er mitt
lið. Ég gerði líka þau
mistök að grafa þetta,
reyna að gleyma höfn-
uninni. En við verðum að
vinna úr fortíðinni. Við
stelpurnar bárum höfuðið
hátt, en til að forðast sárs-
aukann sleit ég öllu sambandi við æskufélag-
ana frá Valsárunum. Því miður, það gerir
engum gott að slíta tengslin við upprunann.“ 

Íþróttir – mannréttindi allra
Þær vinkonur efast um að heimurinn hafi
breyst nóg frá því sem var. Að ennþá sé of
margt af ungu samkynhneigðu fólki sem hlífi
sér við því að takast á við sitt nánasta um-
hverfi, fjölskylduna, skólann, íþróttafélögin,
tómstundahreyfinguna. Þær eru sammála um
að ef fólk hlífi sér í þeim efnum þá verði
enginn þroski og hætt við að sem fullorðið fólk
lendi lesbíur og hommar á einhverju eilífu gelgju-
skeiði, vanþroska fólk í fullorðnum líkama.

„Ég held að íþróttahreyfingin sé eini vett-
vangurinn þar sem samkynhneigðir hafa enn
ekki haslað sér rými til að láta sér líða vel í
félagsskap við annað fólk,“ segir Hrabba að
lokum. „Íþróttahreyfingin á eftir að taka sig á,
og lesbíur og hommar sem sækja í íþróttir
verða að fá að koma til dyranna eins og þau
eru klædd. Ef vandræði koma upp þá verður að
efla fræðslu. Þetta rými er að myndast í
grunnskólum og framhaldsskólum, en eitt

stærsta verkefni Sam-
takanna ́ 78 er að leggj-
ast á eitt með íþrótta-
hreyfingunni um að
leysa þessi mál. Það
eru mannréttindi að
stæla sig í keppnis-
íþróttum, en alltof
mörg okkar hætta
þegar þau átta sig
á eigin kynhneigð,

ekki af áhugaleysi, heldur af
því að við treystum okkur ekki í það sem á eftir
kann að koma – eineltið, útskúfunina. Til að
leysa þetta verðum við að taka höndum saman
við hinn gagnkynhneigða heim.“

Twenty years ago a few soccer dykes
fled the homophobic attitudes of their
clubs in Reykjavík to coach and play with
a team located in the nearby town of
Hafnarfjördur. Here Gústa, Hrabba and
Sandra reminisce about the summers of
1984–85, when, with the help of several
other girls, they brought home the
Icelandic Cup for women’s soccer in the
Second Division. Against all the odds
they stood up for themselves, beat the
competition and won the division 29–4.
And they did something more, without
realizing it: as they discovered friendship
and solidarity within their group, they
actually planted the first seeds of a mod-
ern lesbian community in Iceland – root-
ed in their feverish devotion to soccer.

Vinkonurnar í boltanum

Ágústa R. Jónsdóttir (Gústa), Helena

Önnudóttir, Helga Sigurjónsdóttir, Helga

Sigvaldadóttir, Hrafnhildur Gunnarsdóttir

(Hrabba), Íris Maack, Jóhanna B.

Pálsdóttir (Jóka), Kristín Jóna

Þorsteinsdóttir (Stína Bongó) og Sandra

Björk Rúdolfsdóttir ... 

... að ógleymdum öllum gagnkynhneigðu

stelpunum sem unnu með þeim að því 

að Haukar sóttu fram til sigurs.
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Haustið 2004 sendu Samtökin ´78 félögum sínum
póst þar sem hvatt var til þess að leggja
ungliðahópi félagsins lið við að taka þátt í land-
söfnun Rauða krossins Göngum til góðs til styrkt-
ar börnum á stríðshrjáðum svæðum. Þetta vakti
athygli mína. Hafa þau orku til að huga að öðrum
málefnum en sínum eigin, hafa þau ekki nóg með
að byggja upp sitt eigið líf? hugsaði ég og fannst
þetta merkilegt. Og þar sem ég þekkti lítið sem
ekkert til ungliðahópsins, ákvað ég að slást með í
för, reyna að kynnast þeim. Við mæltum okkur
mót í Grafarvogi. 

Ég mætti tímanlega á svæðið og þar var enginn
sjáanlegur, en eftir dálitla leit fann ég bæki-
stöðvar Rauða krossins til hliðar við skólann. Ég
beið dágóða stund og fór að efast um að nokkur
myndi mæta, það var sunnudagsmorgun og varla
margir á þessum aldri sem létu hafa sig út í svona
ævintýri. En ég var forvitin að hitta þessa nýju
kynslóð. Hver var grunntónninn í hópnum og
hvernig litu þau út? Voru þau nokkuð lík okkur
sem hittumst árið 1982 á Skólavörðustíg 12?
Skyldu þetta vera útfríkaðar drottningar og
strákalegar stelpur, með pönkaða hárgreiðslu,
eða hvað? 

Mitt í þessum vangaveltum sá ég hvar tveir
bílar, drekkhlaðnir unglingum beygðu inn á bíla-
planið við skólann. Ég get ekki neitað því að þau
voru svolítið fyndin þar sem þau ultu út úr
skrjóðunum eitt af öðru. Ekki svo að skilja að neitt
væri skringilegt við útlitið, mér hafði bara ekki
komið til hugar að svo margir kæmust fyrir í
tveimur bílum. Ekkert gaf til kynna að þau væru
að neinu leyti frábrugðin öðrum íslenskum ung-
mennum, klædd í jakka og úlpur, peysur og striga-
skó, einn var með gat í augabrúninni og að ég
held í Cure-bol, og þarna var stúlka með hand-
tösku eins og amma mín hefði allt eins geta keypt
sér. 

Ekki var feimninni fyrir að fara og þau struns-

uðu beinustu leið inn á skrifstofu og lýstu því yfir
að þau væru úr ungliðahópi Samtakanna´78 og
væru hér til að leggja söfnuninni lið. Þau voru
fljót að skipta með sér svæðum og þramma af
stað eins og það væri þeirra daglega brauð að
taka þátt í landssöfnun Rauða krossins. 

Það var lærdómsríkt að fylgjast með. Eitthvað
hafði breyst frá því að mín kynslóð óx úr grasi.
Þau eru sjálfsörugg og styðja hvert við annað dyggi-
lega með smáærslum, en samt ekki á þann máta
að öðrum finnist óþægilegt að vera nálægt þeim
eins og stundum vill verða þegar að hópur ungl-
inga kemur saman með tilheyrandi látum.
Merkilegast finnst mér að þau telji það sjálfsagt
að leggja öðrum málefnum lið en þeim sem bein-
línis tengjast þeim sjálfum. Hugurinn virtist ekki
snúast um það þennan dag hvað þau ættu erfitt
eða hefðu átt erfitt, heldur var þeim það sjálfsagt
mál að taka þátt í því sem er að gerast í kringum
þau. Ungliðarnir okkar eru sú kynslóð sem hefur
notið góðs af batnandi samfélagi og þeirri virð-
ingu í garð samkynhneigðra sem einkennt hefur
síðastliðin tíu ár, allt frá því að fyrstu réttarbætur
til handa lesbíum og hommum urðu að lögum.
Þau eru ekki sú manngerð sem barmar sér á
biðstofu baranna og bíður eftir að ná aldri til að
komast inn, heldur láta þau önnur málefni og
mikilvægari til sín taka. Ég trúi því að þau eigi
betri möguleika á að finna sig og fóta í íslensku
samfélagi en fyrri kynslóðir okkar lesbía og
homma, fullgildir þáttakendur í því sem framtíðin
ber í skauti sér. Sá mannauður varðar ekki bara
þá kynslóð samkynhneigðra sem á eftir þeim
kemur, heldur samfélagið allt. 

Sá dagur kemur að til verður ný kynslóð lesbía
og homma. Hver veit nema hún fari fram úr þeirri
sem „gekk til góðs“ haustið 2004 og gangi lengra
til að skapa betri heim – heim þar sem ekki er
þörf á að ganga húsa á milli til að leiðrétta mis-
réttið í heiminum.

H R A F N H I L D U R  G U N N A R S D Ó T T I R

Gengið til góðs með nýrri kynslóð
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VOX – a unique dining experience
Nestling on the ground floor of Nordica Hotel, VOX restaurant places it’s emphases on creating a
unique dining experience. The man who makes the difference is Hákon Már Örvarsson, one of the
world’s best chefs, and a bronze medal winner from Bocuse d’Or 2001. Chef Örvarsson and his staff
use only the best seasonal products and ingredients to create a symphony of flavours. His personalized
VOX menu is a mixture of local favorites and international flavours, with that special twist which makes
good food great.

At the centre of the restaurant is a modern wine storage room where a wide selection of wines is kept at optimal temperature.
VOX’s wine selection includes wines from all over the world, with over 600 labels.

Also on site is Bar Nordica, which offers a full bar service in a romantic ambience. It is the perfect place for a pre- or afterdinner
cocktail. The bar menu consists of light bistro assortments and a variety of refreshments.

The menu at VOX Bistro is on the lighter side. The bistro offers a delightful selection of fresh and exotic choices, to be enjoyed in
a relaxed ambience. The superb and caring service creates an unparalelled dining experience that should not be missed during your
visit to Iceland.

From the finest gourmet dining to light bistro meals, spectacular lunch buffets or simply a drink at the bar, the choice is yours at
Iceland’s first ever five-star restaurant.
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A N D R I  S N Æ R  M A G N A S O N

Af sjálfstæðisbaráttum
Það var mjög merkilegt að fylgjast með Gay Pride skrúðgöng-
unni ganga niður Laugaveginn í ágúst 2003 í grenjandi
rigningu. Karnivalfílingurinn var ekki það merkilegasta, heldur
miklu frekar baráttuandinn og sigurtilfinningin sem lá í loftinu.
Þetta er eitthvað annað en 17. júní, hugsaði ég með mér, en þá
áttaði ég mig skyndilega: Svona VAR 17. júní! Svona var sigur-
tilfinningin þegar aldamótakynslóðin fór stolt og nýfrjáls í
skrúðgöngu árin eftir 1944. Ein og ein gömul kona í þjóðbún-
ingi minnir á stemningu sem var, en á 60 árum hafa allir
gleymt að 17. júní var sigurhátíð en ekki hefð. 

Gay Pride ber með sér flest einkenni þjóðhátíðar en hefur
yfir sér brag sem 17. júní hefur löngu týnt. Þarna eru ekki ein-
hverjir skátar að norpa með fánann í þegnskylduvinnu, heldur
hefur einhver gripið fána til að bera hann af hreinu stolti. Í
göngunni er einmitt hópur sem hefur barist fyrir málstað og
unnið sigur og veit að frelsi eða sjálfstæði eru alls ekki
sjálfgefin fyrirbæri eða útþvæld orð í munni stjórnmálamanna. 

Eins og í allri sjálfstæðisbaráttu notar hópurinn ýkt tákn til
að skilgreina sig. Þarna er regnbogafáninn sem tákn umburðar-
lyndis og fjölbreytileika. Í stað fjallkonunnar birtist dragg-

drottningin og þjóðsöngvar óma a la Gloria Gainor. Í stað karl-
mennskutákna sjómannsins og bóndans kemur leður og latex
og frelsishetjurnar eru lifandi en ekki steyptar í eir. 

Á Gay Pride eru margir sem hafa bælt tilfinningar sínar,
farið í felur með þær, goldið þeirra og mætt fordómum, sætt
mismunun og jafnvel ofbeldi. Þarna eru jafnvel menn sem hrökt-
ust úr landi. Í þessum hópi hefði átt að vera fólk sem tók líf sitt
af ótta við útskúfun samfélagsins. Þarna eru ættingjar og vinir
að stíga fram og sýna ástvinum sínum samstöðu. Mikil þátt-
taka almennings gerir gönguna að stórsigri, enda snýst bar-
áttan ekki síst um viðurkenningu samfélagsins. 

Kynslóðin sem nú fagnar veit fyrir hverju var barist og því
drukknar merkingin ekki í blöðrum, pylsum eða brjóstsykurs-
snuðum og aldrei myndi þeim detta í hug að skipta út regn-
bogafánanum fyrir rauðar Vodafone-veifur eins og gerðist á 17.
júní 2003. Fáninn hefur ennþá merkingu. 

Með hliðsjón af 17. júní eru það eflaust óhjákvæmileg örlög
Gay Pride að drukkna í pylsum og gasblöðrum. Þeir sem vilja
upplifa alvöru sjálfstæðisstuð ættu því að drífa sig í bæinn.
Yngri kynslóðir munu taka frelsi og umburðarlyndi sem sjálf-
sögðum hlut og jafnvel berjast gegn staðalímyndum frá dögum
baráttunnar. Ein og ein gömul draggdrottning eða aldraður
leðurhommi munu minna á stemningu sem var. 

Grein þessi birtist upphaflega í Fréttablaðinu 7. ágúst 2004
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Vordagar Samtakanna ’78 var yfirskriftin á
frétt sem birtist í Morgunblaðinu í byrjun maí
árið 1987. Það gerði útslagið fyrir mig. Orðin
22 ára, búin að pæla í þessu lesbíuveseni
árum saman og hafði lesið alla kaflana um
samkynhneigð í þeim fáu kynfræðslubókum
sem til voru á þessum árum. Þá hétum við
„kynvillingar“ og okkur var alltaf að finna
undir kaflanum Afbrigðilegt kynlíf. Mér er
sérstaklega minnisstæð bókin sem staðhæfði
það um lesbíur að sumar hverjar væru með
stóran sníp og væru því skiljanlega mjög vin-
sælar hjá þeim sem hefðu hann minni. Ég var
tólf ára þegar ég las þetta og velti því mikið
fyrir mér hvernig allar lesbíurnar vissu um
stærðina á snípnum hver á annarri. Sá bara
ekki hvaða máli það skipti. Það gerir það 
heldur ekki – ég komst að því seinna. 

Með Vordögum Samtakanna ’78 hafði ég
„ástæðu“ til að heimsækja félagið og sjá
aðrar lesbíur og homma. Einn dagskrárliður
Vordaganna var nefnilega kvennakvöld og þar
átti að sýna bíómynd um lesbíur. Þetta lagðist
alveg óskaplega vel í mig. Ég gat þá skýlt mér
bak við óstjórnlegan kúltúral áhuga og þurfti
ekki endilega að vera lesbía til að vera á þes-
sum stað. Ég meina, ég sem var búin að horfa
á skrýtnar bíómyndir árum saman í
Fjalakettinum ...

Næsta skref var að staðsetja Samtökin.
Ég vissi nú um eitthvert Brautarholt en það er
samt ekki beinlínis staður sem maður á leið
hjá þegar maður býr í Garðabæ. Svo ég hringdi
á undan mér og var vísað til vegar. Þegar á
staðinn var komið var algerlega ómögulegt að
opna útidyrahurðina og ég efaðist stórlega
um að þetta væri rétti staðurinn. Af stað aftur
til að finna sjoppu með tíkallasíma. Hringja
og ... „jú, þetta eru Samtökin ’78 og hurðin er
bara eitthvað föst, elskan“. Nú var gengið
hratt frá Hlemmi, upp í Brautarholtið þar sem
ég henti mér á andskotans hurðina og hratt
henni upp. Það er ekki á hverjum degi sem
maður þarf að brjótast inn til að komast út 
úr skápnum.

Við fyrstu sýn svipaði Samtökunum ’78
helst til Litlu kaffistofunnar á Hellisheiði.
Kaffi og pilsner og kleinur og rúlluterta með
sultu og den slags var til sölu áður en myndin
byrjaði. Þessi „eðlilegheit“ róuðu mig mikið,
því að satt best að segja hafði ég ekki vitað 
á hverju ég mátti eiga von, og minn eiginn
hjartsláttur var alveg að gera út af við mig.
Lesbíurnar sem voru þarna litu líka alveg 
venjulega út. Ég var nú kannski smáspæld yfir
því þótt það róaði mig líka. En ekkert man ég
eftir myndinni. Þurfti líka að horfa á allar
stelpurnar og svona. 

Þetta kvöld braut ég ísinn og það gerði
mér kleift að koma á gay ball sem var haldið
stuttu seinna, og hægt og sígandi kynntist ég 

öðrum lesbíum og sigraðist á einangrun minni
sem samkynhneigð manneskja.

Seinna þetta sama ár birtist viðtal við
mig og þrjár aðrar lesbíur í jólahefti tímarits-
ins Mannlíf. Þá var ég í námi í Háskóla
Íslands og ein stelpan í bekknum mínum var
vön að kaupa Mannlíf og lesa það á kaffistof-
unni. Yfirleitt vildu allir fá blaðið lánað og var
mikið talað um efni þess – þangað til jóla-
heftið kom út. Þá skall skyndilega á djúp þögn
og í hvert sinn sem ég birtist þögnuðu fjör-
legar umræður og allir urðu eins og and-
skotans fífl og asnar. Nokkrar stelpur í hópn-
um urðu beinlínis óvinsamlegar í minn garð
og fannst það algjör óþarfi að vera eitthvað
að segja frá þessu. Þetta væri bara mitt
einkamál og það ætti ekkert að vera að tala
um svona lagað, hvað þá að gera grein fyrir
því í Mannlífi. Því má samt ekki gleyma að
einni og einni skólasystur minni fannst þetta
bara gott mál og þær óskuðu mér til hamingju
með viðtalið. 

Einu og hálfu ári síðar flutti ég til útlanda
og kom sjaldan til Íslands næstu fimmtán
árin, stoppaði stutt í senn og kom yfirleitt að
hausti. Eitt árið hittist þó þannig á, mig minn-
ir að það hafi verið árið 2000, að ég var stödd
í Reykjavík á Hinsegin dögum og tók þátt í
gleðigöngunni á laugardeginum. Og þvílíkt
æði! Aldrei hafði ég séð svona marga
brosandi Íslendinga í einu! Göngufólkið og
þau sem stóðu á gangstéttinni – öll skæl-
brosandi, og það á Íslandi. Þetta var mikil
upplifun fyrir mig. 

Stuttu seinna fluttist ég heim til Íslands
og hóf að starfa sem hjúkrunarfræðingur á
Bráðamóttöku Landspítalans. Svei mér þá ef
það byrjaði ekki rétt eina ferðina enn, allt
þetta „koma út úr skápnum“ dæmi. Ég meina,
hvað með Mannlíf og allt það? Vissu þetta
ekki allir? Greinilega ekki. Og jú, aðspurð
sagði ég kollegum mínum að ég væri ekki 
gift. Ég mætti það ekki einu sinni samkvæmt
íslenskum lögum! Ha, máttu það ekki, 
akkuru? Nei, ég yrði að láta mér nægja
staðfesta samvist af því að ég væri lesbía. 

Þar með vissu allir á minni deild að ég væri 
lesbía, og ég bætti um betur og gekk með
stórt skilti í gleðigöngu Hinsegin daga það
árið:

Landspítali – Háskólasjúkrahús
Lesbíur óskast

Er ég ein?

Árið eftir ákváðum við Búbba vinkona mín að
ganga til liðs við samstarfsnefnd um Hinsegin
daga. Okkur fannst vanta kvenfólk í þetta 
batterí og við höfðum áhuga á að fá tækifæri
til að vinna með góðu fólki og móta hátíð
samkynhneigðra. Þau sem starfa í nefndinni
koma víða við í starfi sínu fyrir Hinsegin daga
og kynna sig að sjálfsögðu alltaf sem starfs-
menn hátíðarinnar. Þau eru öllum sýnileg sem
samkynhneigt fólk. Við Búbba erum göngu-
stjórar gleðigöngunnar og gerum það sama,
við kynnum okkur alltaf sem starfsmenn
Hinsegin daga í Reykjavík því að einn mikil-
vægur þáttur göngustjórastarfsins er að hafa
samskipti við ýmis fyrirtæki og fá frá þeim
alls konar hluti og þjónustu á hagstæðasta
verði. Sú krafa hvílir til dæmis á okkur göngu-
stjórum að fara út um víðan völl til að leysa
úr þúsund atriðum sem síðan eiga öll að
smella saman á einni og sömu sekúndunni –
þegar gangan leggur af stað niður Laugaveg. 

Hinsegin dagar skapa stoltan og brosandi
vettvang fyrir fólk sem er að koma út úr 
skápnum með reisn. Að taka þátt í gleði-
göngunni og ganga niður Laugaveginn með
öllu sínu fólki er alveg óstjórnlega góð og hlý
tilfinning. Að vera sýnileg með öðrum lesbíum
og hommum rýfur þögnina og einangrunina
sem alltaf leynast handan við hornið og eru
okkar verstu óvinir. 

Þegar ég kom út úr skápnum voru
Hinsegin dagar ekki til en vorkvöldið kalda í
Brautarholtinu með pönsum, lesbíum og
uppáhellingu – svo íslenskt allt saman – var
mín einkastund í því eilífðarferli að koma út
og vera úti sem lesbía. Sú stund var mikils
virði fyrir mig og lifir í huganum sem ein sú
besta í lífi mínu.

Sjáumst á Hinsegin dögum!
Katrín

K A T R Í N  J Ó N S D Ó T T I R

V O R D A G A R
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FÓTBOLTASTRÁKAR FRÁ NEW YORK
á Hinsegin dögum 2005
Meðal gesta á Hinsegin dögum 2005 er fótbolta-
lið homma frá New York, The New York Ramblers
Soccer Club. Liðið var stofnað árið 1980 og er fyrsta
skipulagða og yfirlýsta fótboltafélag samkyn-
hneigðra sem sögur fara af. Þeir hafa tekið þátt í
keppnum heima og erlendis og hvert ár í mars
standa þeir fyrir keppninni The New York Indoor
Classic. Liðsmenn The New York Ramblers Soccer
Club setja markið hátt: Að mennta og þjálfa leik-
menn í fótbolta og vinna gegn fordómum og
ranghugmyndum um homma og lesbíur í íþróttum. 

The New York Ramblers Soccer Club mun leika
við keppnislið íslenskra lesbía sunnudaginn 7.
ágúst kl. 15.

The New York Ramblers Soccer Club will be
visiting Reykjavík Gay Pride 2005. The club
was formed in 1980 and is the first organized, openly gay soccer club in the US. They participate in leagues and tournaments
locally, nationally, and internationally. In addition, they host their own tournament, The New York Indoor Classic, in mid-
March. The goal of the club remains the same as when they started 25 years ago: to educate and improve players in the sport
of soccer and to break down the stereotypes of gay and lesbian people in sports.

The New York Ramblers Soccer Club will be playing against The Icelandic Lesbian Soccer Team, Sunday 7 August at 3 p.m.
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HINSEGIN DAGAR Í REYKJAVÍK 2005

Gildir á Dívukvöld á fimmtudegi,
Opnunarhátíð og 

Kynjaböll á föstudegi, 
Hinsegin hátíðardansleik 

á laugardegi og 
fótboltaleik á sunnudegi

Verð: 4.500 kr. Til sölu á skrifstofu og
bókasafni Samtakanna ´78

REYKJAVÍK GAY PRIDE VIP CARD
Valid for all payed events. ISK 4.500

For sale at the Lesbian and Gay Center, 
Laugavegur 3, 4th floor

VIP-KORTVIP-KORT





F R Æ Ð S L A  •  M A N N V E R N D  •  S Ý N I L E I K I

Ráðgjöf og  stuðningur Á vettvangi Samtakanna ´78 bjóða sérmenntaðir ráðgjafar upp á einkaviðtöl. Þau eru einkum ætluð lesb-
íum og hommum sem þarfnast aðstoðar til að ráða fram úr málum sínum, hvort sem þau eru tilfinningalegs og félagslegs eðlis. Auk þess
hafa  félagsráðgjafar, námsráðgjafar og sálfræðingar samband við ráðgjafana til þess  að fræðast um félagslega stöðu og tilfinningar lesb-
ía og homma þegar slíkir  skjólstæðingar leita þeirra. Félagsráðgjafarnir Anni G. Haugen og Guðbjörg  Ottósdóttir sinna þessu starfi á vegum
félagsins. Ýmsir leita til ráðgjafanna um  það bil sem þau játa kynhneigð sína fyrir sjálfum sér og heiminum. Hvað bíður  mín þegar ég hef
tekið þetta skref? Hvernig á ég að segja mínum nánustu fréttirnar? Í hvaða röð á ég að nálgast þau sem ég segi þetta? Hvernig tek ég á höfn-
un? Get ég búið mig undir það sem í vændum er með því að lesa mér til eða  læra af öðrum? Oft leiða viðtölin til þess að aðstandendur
óska eftir að ræða við ráðgjafann því að þeir eru oft og tíðum óviðbúnir tíðindunum og þurfa líka stuðning. Hægt er að panta viðtal hjá
ráðgjöfum Samtakanna ´78 með því að hringja á skrifstofu félagsins alla virka daga milli kl. 13-17, sími 552 7878.

Þ I N G H O L T S S T R Æ T I  2

G A Y  C O F F E E  H O U S E

GAY PRIDE
DANSLEIKUR

6. ÁGÚST

Boys Dance Friday August 5th Strákaball föstudaginn 5. ágúst
Pride Dance Saturday August 6th Hinsegin dansleikur laugardaginn 6. ágúst

A U S T U R S T R Æ T I  2 2  -  T E L :  5 5 2  9 2 2 2  -  W W W . P R A V D A . I S
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Samtökin ´78 - félag lesbía og homma á Íslandi
www.samtokin78.is / skrifstofa@samtokin78.is

Samtökin ´78 eru elstu og stærstu samtök samkynhneigðra hér á
landi og voru stofnuð í maí 1978. Markmið félagsins eru tvíþætt:
Að vinna að baráttu- og hagsmunamálum lesbía og homma í því
skyni að vinna þeim jafnrétti á við aðra á öllum sviðum þjóðlífsins,
og að skapa félagslegan og menningarlegan vettvang til þess að
styrkja sjálfsvitund þeirra, samkennd og samstöðu um sérkenni sín.
Starf félagsins byggist að verulegu leyti á sjálfstæðum starfs-
hópum. Mikill hluti af starfi félagsins snýst um réttindabaráttu á
opinberum vettvangi. Það var að undirlagi Samtakanna ´78 að
forsætisráðherra skipaði nefnd til að kanna stöðu samkynhneigðra
á Íslandi og leggja fram tillögur til úrbóta snemma á tíunda áratug
20. aldar. Sú vinna bar þann árangur að lög um staðfesta samvist
fólks af sama kyni voru samþykkt árið 1996 og verndarákvæði í
íslensk hegningarlög síðar sama ár. Þá er skemmst að minnast
nýfengins réttar samkynhneigðra í staðfestri samvist til stjúpætt-
leiðingar árið 2000. Á vettvangi félagsins starfar fólk að fræðslu og
félagsráðgjöf og veitir aðstoð og ráðgjöf um samkynhneigð
málefni.

KMK – Konur með konum
www.geocities.com/konurmedkonum / konurmedkonum@hotmail.com

Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía fyrir
rúmum áratug og hefur starfað síðan með nokkrum hléum. Vorið
2000 var starfið endurvakið og hefur það aldrei verið blómlegra en
síðustu misseri. Tilgangur hreyfingarinnar er ekki síst að efla
sýnileika lesbía, styrkja samstöðu þeirra, gefa þeim tækifæri til að
skemmta sér á eigin forsendum og kynnast öðrum í hópnum. Á
vettvangi KMK starfar róðrarliðið Gazellurnar sem oft hefur orðið
sigursælt á Sjómannadaginn. Þá stunda stúlkurnar í KMK blak af
kappi og hafa keppt á Alþjóðaleikum samkynhneigðra – Gay
Games. Þá mála þær landsbyggðina í regnbogalitunum á
sumarhátíðum sínum og bregða sér í útilegur og veiðiferðir þegar
vel viðrar. Á hinni vinsælu vefsíðu KMK er að finna líflega umræðu
sem átt hefur drjúgan þátt í að efla styrk hreyfingarinnar.

MSC Ísland
www.msc.is / msc@msc.is

MSC Ísland var stofnað árið 1985 og sniðið eftir gay vélhjólaklúbb-
um þótt reyndar fari meira fyrir tilheyrandi klæðnaði og félagsskap
en þeysingi á hjólum. Klúbburinn hefur sínar klæðareglur, leður,
gúmmí-, einkennis- og gallaföt, og ástæðan er einfaldlega sú að
félagarnir vilja hafa karlmenn karlmannlega klædda og þá heldur
ýkt í þá áttina en hina. MSC Ísland hefur ferðamennsku og fyrir-
greiðslu við erlenda ferðamenn beinlínis á stefnuskrá sinni og fél-
agið var ekki síst stofnað til þess að Íslendingar gætu orðið form-
legur aðili að Evrópusamtökum slíkra klúbba, ECMC. Bein pólitísk
afskipti eru ekki á dagskrá en í reynd hafa ECMC-samtökin verið
ein virkustu alþjóðasamtök samkynhneigðra í heilan aldarfjórðung
og lagt mikið af mörkum til baráttunnar fyrir stolti, sýnileika og
samábyrgð. 

FSS - Félag STK stúdenta
www.gay.hi.is / gay@hi.is 

Félag STK stúdenta, FSS, var stofnað í janúar 1999 af einum 20
stúdentum við Háskóla Íslands. Brátt var hópurinn orðinn um 150
manns og hefur félagið haldið uppi blómlegu félagsstarfi síðan.
Markmið félagsins er að vera sýnilegt afl innan háskólasam-

félagsins á Íslandi og í forsvari þar þegar málefni samkynhneigðra
ber á góma. Allir nýnemar við Háskóla Íslands fá sendan kynn-
ingarbækling á hausti um félagið og starf þess og þeim boðið til
hátíðar á vegum félagsins. Félagið tekur virkan þátt í samtökum
ungs samkynhneigðs og tvíkynhneigðs fólks í Evrópu, AFFS.
Reglubundin félagsstarfsemi fer einkum fram á svokölluðum
GayDay kvöldum, en þau eru haldin hálfsmánaðarlega yfir veturinn.
Á þeim vettfangi skapast þægilegt og gott andrúmsloft þar sem
auðvelt er fyrir nýtt fólk að slást í hópinn. 

Jákvæður hópur homma
www.aids.is / aids@aids.is

Fyrir sextán árum stofnuðu nokkrir hommar, sem höfðu smitast af
HIV-veirunni, hóp til að styðja hver við annan í lífsbaráttunni á
tímum þegar aðkast í garð HIV-jákvæðra var daglegt brauð í
fjölmiðlum og lífsvonir litlar fyrir þá sem smitast höfðu. Eftir að
Alnæmissamtökin á Íslandi voru stofnuð hefur hópurinn starfað á
vettvangi þeirra samtaka og lagt mannréttindabaráttunni lið með
því að upplýsa um HIV og samkynhneigð.

The Forces behind Reykjavík Gay Pride 2005

The gay comunity in Iceland has joined forces to celebrate Gay
Pride 2005 with festivities in Reykjavík on the second weekend in
August. Reykjavík Gay Pride 2005 is organized by the Icelandic
Organization of Lesbians and Gay Men Samtökin ’78, LGBT
University Student Union FSS, the women’s group Women with
Women KMK, the leather club MSC Iceland, and the HIV-Positive
Group of Gay Men.

Útgefandi Gay Pride – Hinsegin dagar í Reykjavík
Laugavegi 3 – 101 Reykjavík
Ábyrgðarmaður Heimir Már Pétursson
Hönnun Tómas Hjálmarsson
Merki Hinsegin daga Kristinn Gunnarsson
Ljósmyndir Bára, Sóla og fleiri.
Textar Heimir Már Pétursson, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, 
Katrín Jónsdóttir, Veturliði Guðnason, Þorvaldur Kristinsson.
Auglýsingar Heimir Már Pétursson, Svavar G. Jónsson.
Prentun Ísafoldarprentsmiðja hf.

Samstarfsnefnd um Hinsegin daga

Framkvæmdastjóri Heimir Már Pétursson
Fjármálastjóri Þórarinn Þór
Fjáröflunarstjóri Svavar G. Jónsson
Sölustjóri Sigursteinn Másson
Tækniráðgjafi Anna Sif Gunnarsdóttir
Tækniráðgjafi Erlingur Óttar Thoroddsen
Tækniráðgjafi Ásta Ósk Hlöðversdóttir
Dagskrárstjóri útihátíðar Páll Óskar Hjálmtýsson
Göngustjóri Katrín Jónsdóttir
Göngustjóri Guðbjörg Ottósdóttir
Umboðsmaður stúlkna Birna Hrönn Björnsdóttir
Umboðsmaður pilta Jóhann Karl Hirst
Dreifingarstjóri Guðjón R. Jónasson
Ritstjórn og fundarstjórn Þorvaldur Kristinsson
Sviðsstjóri í Lækjargötu Ásdís Þórhallsdóttir
Sviðsstjóri í Loftkastalanum Unnar Geir Unnarsson
Útlitshönnuður Tómas Hjálmarsson
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HIV-veiran, sem veldur alnæmi, fer ekki
í manngreinarálit, hún berst milli fólks á
öllum aldri, milli gagnkynhneigðra,
samkynhneigðra, tvíkynhneigðra, og
enginn er óhultur fyrir henni nema hann
stundi öruggt kynlíf. HIV-jákvæða er
ekki hægt að þekkja á útlitinu.

HIV-veiran ræðst á ónæmiskerfi líkam-
ans svo að eðlilegar varnir hans hrynja.
Engin varanleg lækning er ennþá til við
alnæmi en á síðustu árum hafa komið
fram lyf sem gera veiruna óskaðlega
ónæmiskerfinu og auka lífslíkur manna til
muna. Slík lyfjagjöf reynist þó flestum
erfið.

Þú átt ekki að sjá ástæðu til að spyrja
þá sem þú hefur mök við hvort þeir séu
HIV-jákvæðir því að svörin veita enga
tryggingu gegn smiti. Ábyrgt kynlíf felst
í því að haga sér eins og allir kunni að
vera HIV-jákvæðir og nota smokkinn
undantekningarlaust.

Settu þér einfaldar og öruggar reglur í
kynlífi sem þú víkur aldrei frá. Mundu
að notkun áfengis og vímuefna veikir
dómgreindina og býður hættunni heim.

Öruggur ástarleikur 
er skemmtilegur leikur

Alnæmi er veruleiki

HE I LBR IGÐIS -  OG TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYT IÐ

STYRK IR  ÞESSA B IRT INGU




