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Fimm gangtegundir í bland við seiglu og lipurð
er góð hugmynd sem nær fótfestu hvar sem er.
Við hjá Icelandair leggjum þannig áherslu á
fjölbreytileika í starfsemi okkar, hæfni til að geta
brugðist vel við mismunandi óskum við ólíkar
aðstæður, áherslu á traust og sveigjanleika.
Saman náum við settu marki.

Welcome to Reykjavík Gay Pride 2007
Velkomin á Hinsegin daga í Reykjavík

The Gay Pride celebrations in Reykjavík have been a huge success
for eight 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 50,000
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 11 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 entertainers performing on stage.
The gay rights campaign in Iceland has a history going
back thirty 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 2007.
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.

Níunda 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 hinsegin fólks í fjörmikla og skrautlega gleðigöngu niður Laugaveg
og á glæsilega útitónleika í Lækjargötu laugardaginn 11. 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 mannréttindabaráttu sinni.
Hinsegin dagar í Reykjavík eru orðnir hefðbundinn
þáttur í borgarlífinu. Samt er hátíðin ný í hvert sinn. Í ár
munu allir þeir slást í hópinn sem voru fjarri góðu gamni
í fyrra. Vonandi taka þeir 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 táknar litrófið í margbreytilegri
menningu hinsegin fólks. Þótt litirnir séu margir mynda þeir
saman einn skínandi regnboga.
Samstarfsnefnd um
Hinsegin daga í Reykjavík 2007

SARAH
GREENWOOD
Þrátt fyrir ungan aldur er Sarah Greenwood enginn
viðvaningur á tónlistarsviðinu. Undanfarin misseri hefur
hún tryllt bæði rokksenuna í New York, gay og streit,
og er spáð skjótum frama í rokkheiminum. Henni er
stundum líkt við Chrissie Hynde og hvað textana snertir
hefur henni verið skipað á bekk me› stórum nöfnum
eins og Lou Reed og Patti Smith. Það sofnar enginn
undir tónlist og sviðsframkomu Söru. Hún er lesbía
og leiðtogi hljómsveitar sem að öðru leyti er skipuð
karlmönnum. Trymbillinn Tony Graci kom að tónlistinni
í kvikmyndinni Natural Born Killers, en aðrir hljómsveitarmeðlimir eru AJ Maltese á bassa og John Andrews á
gítar. Sjálf spilar Sarah líka á gítar og syngur.
Sarah Greenwood fæddist í Sviss og kom fyrst
fram á sviði fimm ára gömul. Þrettán ára stofnaði hún
sína fyrstu hljómsveit sem flutti frumsamin lög hennar. Átján ára flúði hún kyrrðina og fegurð fjallanna í
Sviss og hóf tónlistarnám í Boston, þar sem hún hefur
hlotið fjölda viðurkenninga fyrir verk sín. Nú ferðast
hún um Bandaríkin með hljómsveit sinni milli þess sem
hún hrærir upp í tónlistarlífinu í New York. Hljómsveit
hennar, GSX, hefur nýlega gefið út sína fyrstu plötu,
Manifest, og tónlistargagnrýnendur spá því að hún nái
Manifest
hæsta tindi í rokkheiminum innan fárra ára.
Sarah Greenwood og hljómsveitin GSX koma fram
á tónleikum á Domo fimmtudaginn 9. ágúst og á útitónleikum Hinsegin daga í Lækjargötu, laugardaginn
11. ágúst.
The metal punk-rocker Sarah Greenwood and
her band GSX will be among the artists at the
Reykjavik Gay Pride 2007. Despite her young age,
Sarah is no newcomer in the world of music.
She was only five when she started performing her own music and formed her first band
at age thirteen. After high school she left her
native Switzerland to study music in Boston.
There Sarah’s eponymous band quickly gathered
acclaim and notoriety. As The Boston Phoenix
wrote: “Greenwood has a knack for transforming
pain and anger into edgy songs which alternately
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smolder and blaze with the eloquently pissed-off attitude of
Chrissie Hynde. Her lyrics are reminiscent of Lou Reed and
Patti Smith.”
Sarah now lives in NYC where she leads her band, GSX.
They recently published their first CD, Manifest, presenting
a true girl-power empire in the world of original, rough and
true punk. Sarah Greenwood and the GSX will be performing at the Domo Club Thursday 9 August as well as at the
Open Air Concert in Lækjargata Saturday 11 August.

GLE ÐI LEGA HÁTÍÐ!

Jimmy Somerville er án efa frægasti tónlistarmaður sem komið hefur fram á hátíð
Hinsegin daga frá því að Sigur Rós tróð
þar upp árið 1999. Hann varð hin mikla
fyrirmynd margra á sínum tíma fyrir að
fara ekki í felur með kynhneigð sína og
sennilega fyrsti popptónlistarmaður nútímans úr röðum samkynhneigðra sem alltaf
hefur komið fram á eigin forsendum.
Jimmy Somerville skaust upp á
stjörnuhimininn á níunda áratugnum með
hljómsveitunum Bronski Beat og The
Communards, en eftir að þær liðu undir
lok hefur hann átt farsælan sólóferil.
Hljómsveitin Bronski Beat var stofnuð
árið 1983 og naut gríðarlegra vinsælda
víða um heim. Til dæmis komst lagið
„Smalltown Boy“ sem fjallar á beittan hátt

The Damage kom út árið 1999 en nýjasta
hljómplata piltsins og fjórða sólóplata
hans, Home Again, kom út árið 2005.
Jimmy Somerville kemur fram á opnunarhátíð Hinsegin daga í Loftkastalanum
föstudaginn 10. ágúst og á útitónleikunum
í Lækjargötu að lokinni gleðigöngunni í
miðborg Reykjavíkur laugardaginn 11. ágúst.
Jimmy Somerville who gave us
“Small-town Boy” and “Don’t Leave
Me This Way” amongst many other
hits, will be the star artist at Reykjavik
Gay Pride 2007. In the world of music,
and especially in the world of gay
music, Jimmy is a household name.
He was never in the closet as a pop
star and therefore never needed to
come out, which has
earned him a great
deal of respect with
the gay community
worldwide.

JIMMY
SOMERVILLE
A PERSONA
NAL
NA
AL
PERFORMANCE
um hómófóbíuna og grimmd hennar í þriðja
sæti á breska vinsældalistanum á sínum
tíma en af frægum lögum Jimmys með The
Communards má nefna „Don’t Leave Me
This Way“ sem Thelma Houston hafði áður
gert vinsælt.
Jimmy Somerville hóf sólóferil sinn
árið 1988. Hann átti marga vinsældarsmelli
á næstu árum og var einn þeirra fjölmörgu
tónlistarmanna sem komu fram á seinni
Band Aid tónleikunum árið 1989. Read My
Lips kom út árið 1991, þar sem m.a. má
finna hina vinsælu útgáfu Jimmys á lagi
Sylvesters, „You Make Me Feel (Mighty
Real)“. Árið 1995 kom svo út hljómplatan
Dare To Love sem m.a. hafði að geyma
lagið „Heartbeat“ en það komst í fyrsta
sæti á bandaríska danslistanum. Manage
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Jimmy Somerville was born and
raised in Glasgow. He had considerable success in the 1980s with the
pop groups Bronski Beat and The
Communards, and has also enjoyed a
successful solo career. Bronski Beat’s
biggest hit, “Smalltown Boy” was considered groundbreaking because of its
lyrical content regarding homophobia.
Somerville played the song’s titular
character in the music video, leaving
his hostile hometown for the city.
Jimmy Somerville will perform at
the Opening Ceremony of Reykjavik
Gay Pride, Friday 10 August and at the
Open Air Concert in Lækjargata on
Saturday 11 August.

Sænsku
ofurskvísurnar
í Pay-TV slógu fyrst í gegn
árið 2004 þegar þær tóku
þátt í undankeppninni fyrir
Eurovision í Svíþjóð með
laginu „Trendy Discoteque“
sem fjallar um glæsileik, fágun
og ekki síst næturlíf hinna ríku
og frægu. Þó að lagið ynni
ekki keppnina varð það geysilega vinsælt í heimalandinu
og skaut þeim Claudiu Cash,
Chanelle Ferrari og Neenu
Fatale strax upp á stjörnuhimininn. Vegna
ómælds þrýstings frá æstum aðdáendum
tók sveitin aftur þátt í undankeppninni árið
eftir með hittaranum „Refrain Refrain“ sem
skaut þessum tónlistarkonum upp í nýjar

útitónleikum Hinsegin daga í
Lækjargötu laugardaginn 11.
ágúst.
The Swedish glamour
girls of Pay-TV first experienced super-stardom
after participating in the
Swedish
preliminaries
for the Eurovision Song
Contest. Although they did
not win, their fame has
grown steadily ever since.
Pay-TV will be among the performers
at the Gay Pride Opening Ceremony
at Loftkastalinn Theater, Friday 10
August, and at the Open Air Concert in
Lækjargata, Saturday 11 August.

PAY TV
hæðir. Því er óhætt að segja að frægðarsól
þeirra skíni skært um þessar mundir.
Pay-TV mun troða upp á Opnunarhátíð
Hinsegin daga í Loftkastalanum föstudagskvöldið 10. ágúst auk þess að skemmta á

Didda og Ég elska þig, Elvis
Didda Jónsdóttir, skáldkona, söngvari og ruslakerling með meiru, mun troða upp á Hinsegin
dögum með hljómsveit sinni Mina rakastan sinuan Elvis, sem er finnska og útleggst: Ég elska
þig, Elvis. Þar munu þau endurlífga þennan einstaka listamann rokksögunnar, áður en Sarah
Greenwood og hljómsveitin GSX stíga á svið á Domo fimmtudagskvöldið 9. ágúst.
Mina rakastan sinua Elvis og Didda héldu sína fyrstu tónleika í febrúar 2007 til að safna fyrir
sektargreiðslu barnsföður Diddu á Jamaíka, með þeim undraverða árangri að hann var látinn
laus úr fangelsi næsta dag. Í hljómsveitinni eru auk Diddu Þór Eldon, fyrrverandi gítarleikara í
Sykurmolunum og óstýrilátur bróðir hans Ari Eldon, Kommi sem slegið hefur í gegn með fleiri

Takmarkaður fjöldi kemst í húsið Miðar eru seldir í forsölu.
Didda and her band, Mina rakastan sinua
Elvis (Finnish for ‘I Love You Elvis’), first
came together last February to perform at a
fundraiser. The gig turned out to be a major
success, further fuelling their ambition to
revive and honor this legendary singer and

hljómsveitum en elstu menn muna, að ógleymdri Rínu sem er handhafi finnsku sálarinnar og

his music. Didda and Mina rakastan sinua

tangósins á Íslandi. Öll hafa þau slegið í gegn hvert á sinn hátt og það er auðvitað það sem

Elvis will be performing at the Domo Club

skiptir máli, en – Þú þarft ekki að vera frægur til að vera góður!

Thursday 9 August.
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Leggðu góðu málefni lið
Stór þáttur í manneskjunni er að vilja skipta máli og taka þátt í að
skapa umhverfi sitt og samfélag. Í ������������� og �����������
�������� á landsbanki.is er þjónusta sem auðveldar einstaklingum
og fyrirtækjum að styðja við góð málefni. Á einfaldan hátt er hægt
að velja á milli fleiri en 75 góðgerðarfélaga og leggja þeim lið með
einni greiðslu eða með reglubundnum hætti allt árið. Það er auðvelt
að byrja og auðvelt að hætta. ������������������������������
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Þú getur lagt Samtökunum 78 lið í Einkabankanum
og Fyrirtækjabankanum.

Á örskömmum tíma hefur Friðrik
Ómar skipað sér í röð okkar
bestu dægurlagasöngvara. Hann
hefur tekið þátt í fjölmörgum
uppfærslum á Broadway og
slegið þar í gegn, plötur hans
rjúka út eins og heitar lummur
og samstarf þeirra Guðrúnar
Gunnarsdóttur nýtur mikilla vinsælda. Þá má ekki gleyma því að hann
samdi lag og ljóð við eitt af vinsælustu
lögum síðastliðins árs, „Farinn“ þar
sem hann syngur ástarsöng til annars
karlmanns. Friðrik var tilnefndur til
Íslensku tónlistarverðlaunanna 2006 en
það er ein mesta viðurkenning
sem söngvara getur
hlotnast hér á
landi. Nú
starfar
hann
með

Regínu Ósk í hljómsveitinni Eurobandið sem
leikur aðeins þekkt Eurovisionlög. Við bjóðum
þennan snjalla tónlistarmann og fjölhæfa
söngvara velkominn á útitónleika Hinsegin
daga í Lækjargötu laugardaginn 11. ágúst.
www.fridrikomar.is
www.myspace.com/fridriksings
www.myspace.com/euroband
Fridrik Ómar is one of the top singers of his
generation in Iceland. He was in 2nd place
in the Icelandic finals for the Eurovision
song contest in 2007 with the song “Eldur”
(Fire). Eurovision specialist Fridrik Ómar
will be among the performers
at the Gay Pride Open
Air Concert in
Lækjargata,
Saturday
11 August.

FRI‹RIK

ÓMAR
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Lóritín®

– Kröftugt ofnæmislyf
Notkun: Lóritín er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi ofsakláða af óþekktum toga.
Skömmtun: Fullorðnir og börn (>12 ára): 1 tafla á dag. Börn 2-12 ára (<30 kg): ½ tafla (5 mg) á dag. Lyfið er ekki
ætlað börnum yngri en 2 ára. Töfluna má taka hvenær sem er, án tillits til matmálstíma. Hefja ætti meðferð hjá
sjúklingum með verulega skerta lifrarstarfsemi með minni skammti. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða
hjálparefnum. Varúðarreglur: Gæta skal varúðar ef Lóritín er gefið sjúklingum með mikið skerta lifrarstarfsemi. Lyfið
inniheldur laktósa. Langvarandi notkun getur leitt til aukinnar hættu á tannskemmdum vegna munnþurrks. Notkun
Lóritíns á meðgöngu og við brjóstagjöf er ekki ráðlögð nema í samráði við lækni. Í einstaka tilfellum finnur fólk fyrir
syfju sem getur haft áhrif á hæfni þeirra til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Lóritín þolist almennt vel en
algengustu aukaverkanirnar hjá börnum á aldrinum 2-12 ára eru höfuðverkur, taugaveiklun og þreyta. Algengustu
aukaverkanirnar hjá 12 ára og eldri eru svefnhöfgi, höfuðverkur, aukin matarlyst og svefnleysi. Lesið vel
leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Desember 2005.

Q-BOY
Q

Philadelphia,
Chicago og New
York. Þá skipulagði hann evrópsku homohop hátíðina,
Peace OUT-UK
árið 2006, og
stýrði í vetur
þætti á bresku
sjónvarpsstöðinni
Channel 4, „Coming
Out To Class“, sem
frumsýndur var 26.
febrúar síðastliðinn.
Þátturinn fjallar um
reynslu samkynhneigðra í
breska skólakerfinu, m.a. um
rýran stuðning yfirvalda við ﬂá.
Þar skoraði QBoy á yfirvöld að taka
sig saman í andlitinu og skapa samkynhneigðum unglingum öryggi í breska
skólakerfinu.
QBoy þeytir skífum og skemmtir á Q Bar fimmtudagskvöldið 9. febrúar og kemur að sjálfsögðu fram á útitónleikum
Hinsegin daga í Lækjargötu 11. ágúst.

Sætasti og hugrakkasti
homo-hip-hoppari heims

Rapparinn
QBoy hefur á
undraskömmum tíma
náð að verða einn vinsælasti tónlistarmaður nýbylgjunnar í
hip-hop heiminum. Þessi spænsk-enski
tónlistarmaður hefur á rúmu ári náð
að heilla almenning í Bretlandi og um
allan heim fyrir hnittna texta og tónlist
og einlæga baráttu gegn hómófóbíu
í breska skólakerfinu, en Channel 4
hefur nýlega sýnt heimildarmynd um
það mál, þar sem QBoy er stjarnan í aðalhlutverkinu.
Fyrsta plata QBoys, Moxie, kom út í vor og hann hefur
verið tilnefndur til hinna eftirsóttu Gay and Lesbian Award í Bretlandi
sem listamaður ársins. Síðastliðið sumar kom hann fram á aðalsviði
EuroPride á Trafalgartorgi í Lundúnum en eftir það hélt hann í sína fyrstu
hljómleikaferð um Bandaríkin og kom fram á tónleikum í Los Angeles,
12

QBoy has single-handedly become one of the leading faces
emerging from a new wave in urban music: the next evolution
in pop meets hip-hop. This brave and determined artist has
carved out a prominent place for himself in a culture known
for its apparent homophobia. From being editor of ‘gayhiphop.
com’, DJ and co-promoter of gay hip-hop club ‘Pac-Man’ to
being one of the founding members of the UK homo-hop collective, ‘QFam’ and one of the most
documented openly gay rap artists in the world, he has pushed
back stereotypes and stood his ground. QBoy will be be DJ’ing
at Q Bar Thursday 9 August, and among the performers at the
Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 11 August.

H

ann hefur dansað frá því hann var lítill

daga í Loftkastalanum 10. ágúst og dansar

snáði á Indlandi. Þar varð Shiva, drott-

að sjálfsögðu niður Laugaveg í gleðigöng-

inn dansaranna, honum kveikja að kraft-

unni 11. ágúst.

miklum og litríkum dönsum í anda þjóðar
sinnar. Hann dansar berfættur og lætur

Inspired by ancient Indian Lord of

tilefnið ráða stemmningunni hverju sinni,

Dances, Shiva, and his Holy Dances for

svo að engar tvær sýningar eru eins. Hann

all occasions of Life, Sunny has, since

undirstrikar tónlistina með litlum bjöllum

his very childhood, mastered how to

sem gefa okkur þá tilfinningu að við séum

spread positive energy and relaxation

komin í hof Shiva í Himalaja-fjöllum. Sunny

to people through his energetic dances

hvetur áhorfendur til að láta músíkina

with varying styles, colors and emotions.

streyma gegnum líkamann og reyna þannig

Sunny, who now lives in Belgium, will be

að skynja það Indland sem hann þekkir best.

performing at the Opening Ceremony at

„Augu og hendur eignast mál,“ segir hann,

Loftkastalinn Theater, Friday 10 August,

„andinn fer á flug, hreyfingarnar mýkjast,

and he will of course delight us with his

tónlistin flæðir og líkami og sál verða eitt.“

dances in the Pride Parade, Saturday

Sunny kemur fram á Opnunarhátíð Hinsegin

11 August.

sunny
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Viltu vera me›
atri›i í gle›igöngunni?
Atriðum í gleðigöngunni hefur fjölgað ár
frá ári og mörg hver hafa verið einstaklega glæsileg. Til þess að setja upp gott
atriði er mikilvægt að hugsa málin með
fyrirvara. Góð atriði þurfa ekki að kosta
mikla peninga. Gott ímyndunarafl og liðsstyrkur vina og vandamanna dugar oftast
nær. Hinsegin dagar verða með verkstæði í miðborginni síðustu þrjár vikurnar fyrir hátíðina en nánari upplýsingar um húsnæðið er að finna á vefsíðunni (www.gaypride.is). 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, vinsamlegast hafið samband
við okkur.
Þátttakendur sem ætla að vera með
formleg atriði í göngunni verða að
tilkynna það til Hinsegin daga fyrir 6.
ágúst í síðasta lagi. Nauðsynlegt er að
skrá atriði á vefsíðunni, www.gaypride.
is, eða með því að senda tölvupóst á
kaos@simnet.is eða heimirmp@internet.
is Einnig má hafa samband við Katrínu
göngustjóra í síma 867 2399 eða Heimi
Má framkvæmdastjóra í síma 862 2868.
Hægt er að sækja um styrki til einstakra
gönguatriða.
Byrjað verður að raða göngunni upp
við lögreglustöðina á Hlemmi kl. 12,
laugardaginn 11. ágúst og þeir þátttakendur sem eru með atriði verða
skilyrðislaust að mæta á þeim tíma.
Gangan leggur stundvíslega af stað kl.
14 og bíður ekki eftir neinum.
Do you want a float or space
in the parade?
This year’s Reykjavík Gay Pride Workshop will be operating as previous
years. It is located in the center of
town, close to Hlemmur Square and the
Police Station. There you can build your
float or make your costumes. Those who
wish to perform a number in the parade,
please register before 6 August. You can
register on the website www.gaypride.
is, from the link “Parade Application” at
the English version of the website, or
send an e-mail to Katrín, kaos@simnet.
is or Heimir, heimirmp@internet.is.
Please inform us how many people will
be participating in your number and
whether it will involve a float or a car.
We will also need the name, address
and phone number of the contact person
in charge.
Participants please meet at 12 noon
on Saturday 11 August by the Police
Station at Hlemmur. The parade starts
at 2 p.m. sharp.
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PALL OSKAR

Hinsegin dagar án Páls Óskars eru eins og

sumardagur án sólar, því Palli er mikill baráttu-

maður fyrir málstað hinsegin fólks og dýrmætur
liðsmaður hátíðarinnar. Frá æskuárum hefur
hann verið ein skærasta poppstjarna Íslands og

eftir hann liggja fjölmargar upptökur á hljómplötum, sólóplötur og samstarfsverkefni með

öðrum tónlistarmönnum. Síðustu misseri hefur

hann verið einn eftirsóttasti plötusnúður Íslands,
en hann mun sjá um að trylla gesti Hinsegin
daga á dansleiknum á NASA að kvöldi 11.

ágúst. Hann hefur unnið með hljómsveitinni
Milljónamæringunum, keppt í Eurovision og
unnið til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir
plötur sínar og söng. Þá hefur hann vakið at-

hygli fyrir dómgæslu sína í Idol og X-factor. Þessa

dagana vinnur Páll Óskar að næstu sólóplötu sinni

sem ber heitið Allt fyrir ástina, og á sviði Hinsegin
daga í Lækjargötu flytur hann titillag plötunnar, sem er

nú er orðið einn af sumarsmellum ársins 2007. Þá flytur

hann Gay Pride lagið í ár, „International“.

Allt fyrir ástina
Paul Oscar has been one of Iceland’s most flamboyant
and adored popstars this past decade. Although first and

foremost known as a singer, he is also the most popular
DJ in Iceland. Paul Oscar is an outspoken gay activist who
appears frequently on TV and radio, sings with the latin group

The Millionaires and the easy listening group Casino. Having
released four solo albums and two albums with harpist Monika
Abendroth, he is currently working on his next solo album, the dance

project All For Love. Paul Oscar will perform at the Open Air
Concert in Lækjargata, Saturday 11 August, and you can

witness his DJ splendor at the Gay Pride Dance

at NASA the same evening.

www.myspace.com/palloskar

HARA SYSTUR
Hildur og Rakel fóru ekki framhjá neinum sem fylgdist með X-Factor

lykillinn að velgengni okkar. Best var að fá að vera við sjálfar alla

keppninni síðasta vetur, en þar tókst þeim að leggja keppinauta

keppnina og fá svigrúm til að útfæra atriðin eftir okkar höfði.“

sína að velli – alla nema færeyska sjarmörinn Jógvan. Þær syst-

Við bjóðum Hara-systur velkomnar á útitónleika Hinsegin daga í

ur eru óvenju félagslyndar, en segjast þó ekki vissar um hvort

Lækjargötu laugardaginn 11. ágúst og lofum sterkri sveiflu!

þessi áhugi kviknaði á bernskuheimilinu þar sem fjögur systkini
kepptust við að ná athygli gesta eða hvort hann barst til þeirra með

The charming and talented Hara Sisters, Hildur and Rakel,

„gróðurhúsaáhrifunum“ í Hveragerði þar sem þær ólust upp.

got their break on the Icelandic version of the popular TV

En hvers vegna X-Factor? „Eins og hjá mörgum dreifbýlistúttum

Show X-Factor. They reached 2nd place after an exciting

hefur þetta lengi verið okkar fjarlægi draumur. Við höfum líka

series of breathtaking performances and outstanding vocals.

rosalega gaman af því að vinna saman. Þótt við séum ólíkar þá

The Hara Sisters will be among the performers at the Open

vegum við hvor aðra upp á skemmtilegan hátt og það er kannski

Air Concert in Lækjargata, Saturday 11 August.

Fly and discover
Air Iceland destinations
NUUK
Greenland

GRÍMSEY

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

NERLERIT INAAT
Greenland

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 38304 07/07

KULUSUK
Greenland

NARSARSSUAQ
Greenland

REYKJAVÍK
FAROE ISLANDS

WESTMAN ISLANDS

airiceland.is
/ tel. 570 3030

Get your action-packed day tour brochure
at hotels, airports or any travel agent.

TÓMAS
TÓMASSON
O G

V I N I R

Tómas Tómasson er sennilega best þekktur fyrir það að vera bassaleikari Stuðmanna síðastliðin 30 ár. Hann hefur
tvisvar sinni áður komið fram á Hinsegin dögum, fyrst með Stuðmönnum, og síðan aftur fyrir þremur árum þegar
hann lék á útitónleikum hátíðarinnar ásamt ásamt fjölleikaflokki sínum, Sirkus Tomma Homm. Í ár ætlar Tómas að
bjóða upp á einfaldari dagskrá en kjarninn í henni verður tónlistin úr Brokeback Mountain. Tómasi til aðstoðar verða
valdir músíkantar og vinir hans til margra ára, en nöfn verða leyndarmál fram að deginum góða.
The last time we saw Tómas Tómasson at Gay Pride, he performed with his so-called “Circus” (Sirkus
Tomma Homm), a vigorous musical group. This year, he’ll be more laid back, offering easy listening in
the style of Gustavo Santaolalla’s theme for Brokeback Mountain. A select group of Icelandic musicians
will lend Tómas a hand for this special occasion. Tómas and his friends will be among the entertainers
at the Open Air Concert in Lækjargata, Saturday 11 August.
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Gleðilega og litríka hátíð!
VÍS óskar hommum og lesbíum til hamingju með daginn. VÍS leggur metnað í að skapa
fjölskyldum örugga og trausta umgjörð. Til þess þurfa tryggingarnar að vera í lagi.

F í t o n / S Í A

F plús fjölskyldutryggingin er sniðin að þörfum hverrar fjölskyldu. Í F plús er heimilistrygging,
ábyrgðartrygging í frítíma, farangurstrygging, ferðarofstrygging og ferðasjúkratrygging.
Kynntu þér ótvíræða kosti F plús og tryggðu öryggi fjölskyldu þinnar.
VÍS – ÞAR SEM TRYGGINGAR SNÚAST UM FÓLK

Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 vis.is

ﬁÚ
TRYLLIR
MIG

Hafsteinn Þórólfsson kom fyrst fram á Hinsegin dögum í Reykjavík sumarið 2003 þegar hann söng „Ég er eins og ég er“ sem síðan hefur
ómað á hverri hátíð. Þá um haustið fluttist hann til London þar sem hann nam söng við Guildhall School of Music and Drama og lauk þar
meistaraprófi sumarið 2005.
Eftir að Hafsteinn sneri heim kom hann aftur fram á sjónarsviðið í janúar síðastliðinn þegar hann tók þátt í forkeppni Eurovision á Íslandi
með laginu „Þú tryllir mig“ sem hann samdi ásamt Hannesi Páli Pálssyni. Eins og kunnugt er lenti Hafsteinn í þriðja sæti í keppninni, en
hann mun einmitt flytja það lag fyrir okkur á útitónleikum Hinsegin daga í Lækjargötu 11. ágúst.
Hafsteinn Thórólfsson’s first appearance at the Reykjavík Gay Pride was in 2003 when his Icelandic rendition of the classic “I
Am What I Am” (“Ég er eins og ég er”) was released for the first time. Since then, it has become an indispensable part of the
ceremony – a national anthem for gay Icelanders. Hafsteinn will be among the performers at the Gay Pride Open Air Concert
in Lækjargata, Saturday 11 August.
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Hinn 15. febrúar síðastliðinn var nýtt félag
stofnað í Reykjavík. Trans-Ísland eru samtök transgender fólks á Íslandi og hefur það
að markmiði sínu að skapa transgender
fólki og fjölskyldum þeirra menningarlegan
vettvang og styrkja þannig sjálfsvitund
þeirra, vinna að laga- og réttarbótum, auka
fræðslu til fagfólks og eiga samstarf við
sambærileg samtök hérlendis og erlendis.
Átta manns sátu stofnfundinn og félögum
fer hratt fjölgandi.

kyn sitt ef við teljum okkur hafa fæðst í
röngum líkama? „Það tekur stundum á,“
segir Anna Jonna, „sú var tíðin að ég
ætlaði ekki að opinbera mig fyrir heiminum
fyrr en farið væri að gróa yfir þessa erfiðu
reynslu fortíðarinnar. Samt fannst mér
alltaf að einhvern tíma bæri mér skylda til
að segja heiminum frá því sem ég hefði

Staða transgender fólks er um margt lík því
sem hún var meðal homma og lesbía hér á
landi fyrir fjörutíu árum, það mætir slíkum
fordómum og ranghugmyndum að það kýs
að fara með veggjum í stað þess að standa
við tilfinningar sínar gagnvart heiminum,
og þau eru sennilega fleiri en færri sem sjá
sig knúin til að flýja land. Það er smánarblettur á menningu okkar að enn skuli
þessi þjóð eiga til sína kynferðispólitísku
flóttamenn. En litla Ísland á sínar hetjur í
þessum hópi, fólk sem hefur gengið fram
fyrir skjöldu. Þar hefur Anna Kristjánsdóttir
verið í fararbroddi um árabil, óþreytandi
við að fræða, upplýsa og rökræða, og
hvergi gefið eftir. Önnur baráttukona úr
röðum transgender fólks er Anna Jonna
Ármannsdóttir sem fræddi tímarit Hinsegin
daga um Trans-Ísland á dögunum ásamt
Önnu Margréti en báðar sitja þær í stjórn
nýja félagsins.

Trans-Ísland –
Nýtt félag í flóru hinsegin fólks

sýnileg. Gleðin er svo mikilvæg og það er
alveg hægt að halda úti félagi sem berst
fyrir mikilvægum málum og stendur fyrir
jákvæðri umræðu.“
Hreyfing Hinsegin daga í Reykjavík tekur
undir þetta. Öll sú mannréttindabarátta
sem notar lífsgleðina sér til framdráttar
myndar sterkt vopn gegn afturhaldinu og
hrokanum, og fátt fær staðist það. Þetta
þekkjum við sem erum hinsegin af eigin
reynslu.
Trans-Ísland
– Velkomin í gleðigöngu
framtíðarinnar!

FÖGNUM
FJÖLBREYTILEIKANUM!

Landslagið varð annað
„Eins og allar þjóðfélagshræringar þá átti
þetta langan aðdraganda, en síðustu tvö ár
hafa margir lagst á eitt og allt í einu varð
formleg hreyfing orðin að veruleika,“ segir
Anna Jonna. „Hrafnhildur Gunnarsdóttir,
fyrrum formaður Samtakanna 78, hvatti
okkur mjög til að mynda samtök, og
það hafði mikil áhrif á hóp okkar þegar
sagnfræðingurinn Susan Stryker kom
til Íslands og hélt opinberan fyrirlestur í
Háskóla Íslands, sagði frá transgender
reynslu sinni og sýndi kvikmynd sína
Screaming Queens á Hinsegin bíódögum.
Transgender reynsla var reyndar eitt þema
kvikmyndahátíðarinnar, þar var til dæmis
sýnd frábær norsk mynd og önnur íslensk
um efnið. Allt í einu var› landslagið annað
og allt komið á hreyfingu.“
En hvernig er að þurfa að útskýra, kynna og
berjast fyrir mannréttindum sem ættu að
vera sjálfsögð, að eiga rétt á að leiðrétta

Recently, an organization for transgender people in Iceland, Trans-Iceland,

reynt. En þá kom Susan Stryker til Íslands
og hún sparkaði mér eiginlega út úr skápnum. Eftir á að hyggja er ég henni þakklát.
Þegar maður kemur út þá sér maður líka
miklu skýrar hvað það er margt sem þarf að
berjast fyrir. Það er bara ekki hægt að láta
eins og allt sé í besta lagi.“

Fjandsamlegt lagaumhverfi
Lagasetning á Íslandi er afturhaldssöm og
úrelt, og raunar fjandsamleg transgender
fólki. Hér gilda gömul afkynjunarlög um
það fólk sem leitar leiðréttingar á kyni sínu,
og gerir það meðal annars að verkum að
fólk fær ekki skipt um nafn fyrr en upphaflegir kynkirtlar hafa verið fjarlægðir og
líkamlegu breytingaferli lokið. Engu breytir
þó að fólk hafi lifað í ár og áratugi í því
kyngervi sem það telur vera sitt. Hér þarf
að koma til róttæk endurskoðun á lagalegu
umhverfi og ljóst að brýn þörf er á stjórnskipaðri nefnd um málefni transgender
fólks hér á landi til að styrkja réttarstöðu
þess og losa það undan þeirri auðmýkjandi
kúgunarreynslu sem fylgir því að ætla að
leiðrétta kyn sitt.

Gleðin er svo mikilvæg
Svo sannarlega er þörf á félagi og það er
á ábyrgð okkar allra að styðja transgender
ættingja okkar, vini og félaga. Ísland á líka
að verða þeim byggilegt á sama hátt og
það varð samkynhneigðum að lokum eftir
langa þrautagöngu og persónuofsóknir. Í
nýlegri grein í tímaritinu Mannlífi minnir
Anna Kristjánsdóttir, talskona Trans-Ísland
á að félagið verði að mynda þrýstihóp í
samfélaginu og bætir við: „Við ætlum þó
líka að skemmta okkur saman og vera

was founded by eight activists determined to fight against the oppression
of transgender people to ensure them
the same human rights as other citizens. Here, the organization’s president, Anna Jonna Ármannsdóttir, and
spokesperson, Anna Kristjánsdóttir,
reveal how their struggle started, and
how it keeps on going.

Magga Stína is truly a multi-talented
musician. She started out as a singer
and violinist for the band Risaeðlan
(The Dinosaur) but soon launched a
solo career that has proven both
prolific and extremely successful. Her works range from
theatre music to Christmas
albums, from the avant-garde
to more conventional works.
Magga Stína will perform at the
Opening Ceremony of Reykjavik
Gay Pride at Loftkastalinn
Theater,, Friday 10
Theater
August.

Magga Stína hefur fengist við
tónlist frá því á níunda áratugnum þegar hún söng og lék á fiðlu
með hljómsveitinni Risaeðlunni
sem vakti mikla athygli víða um
heim. Brátt hóf hún sinn eigin
feril sem skartar meðal annars
plötunni Album frá árinu 1998
sem hlaut einróma lof gagnrýnenda.
Magga Stína hefur ekki aðeins verið í
framvarðarsveit framsækinnar tónlistar í
Reykjavík, heldur hefur hún einnig sungið
og leikið danstónlist með polkasveitinni
Hringjum, gefið út jólaplötur, útsett tónlist
fyrir leikhús og starfað að tónlistarverkefnum með börnum.
Á síðustu misserum
hefur hún vakið
ómælda athygli
fyrir túlkun sína á
lögum Megasar en
platan Magga Stína
syngur Megas kom
út á síðasta ári og fékk
afar góðar viðtökur.
Magga Stína er meðal
listamanna sem koma
fram á Opnunarhátíð
Hinsegin daga í
Loftkastalanum 10.
ágúst.

MAGGA STÍNA
AMERÍSKUR SÆLUHROLLUR
HIN EINSTAKA DIDDA OG HLJÓMSVEITIN MINA RAKASTAN SINUA ELVIS
OG HIN EITURHARÐA SARAH GREENWOOD OG HLJÓMSVEITIN GSX
FRÁ NEW YORK Á
FIMMTUDAGINN 9. ÁGÚST KL. 20:00

DOMO

VIP KORT GILDA / MIÐAVERÐ 1.OOO ISK

AMERICAN PLEASURE-SHIVER
CLUB DOMO THURSDAY AUGUST 9TH AT 8 p.m.
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Upplifðu töfra
Fágun, glæsileiki og framúrskarandi aksturseiginleikar er
það sem helst einkennir nýjan Mercedes-Benz C-Class. Og
upplifunin af akstrinum er töfrum líkust. Fullkomin kyrrð í
bland við hárfína snerpu.

Komdu og reynsluaktu!

A
ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is

ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.
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HINSEGIN DAGAR Í REYKJAVÍK 2007
REYKJAVÍK GAY PRIDE 2007
Fimmtudagur 9. ágúst Thursday 9 August
• Klukkan 12:00 12 noon
Klúbbur Hinsegin daga á Q-Bar opnar – Stonewall endurlífgað. Judy Garland á kreiki!
Opening of The Pride Club at Q-Bar – Stonewall Revisited
• Klukkan 20:00 8 p.m.
Tónleikar á Domo: Didda og Mina rakastan sinua Elvis / Sarah Greenwood og GSX
Concert at Domo Club: Didda and Mina rakastan sinua Elvis / Sarah Greenwood from NYC and GSX
• Klukkan 23:00 11 p.m.
QBoy skemmtir og þeytir skífum á Q-Bar QBoy as performer and DJ at Q-Bar
MSC Ísland: Klúbbkvöld / Club Night
Föstudagur 10. ágúst Friday 10 August
• Klukkan 20:30 8:30 p.m. Húsi› opnar kl. 20:00 The theater opens at 8:00 p.m.
Loftkastalinn Loftkastalinn Theater

OPNUNARHÁTÍÐ OPENING CEREMONY

Jimmy Somerville – A Personal Performance, Miss Vicky frá Bandaríkjunum, indverski dansarinn Sunny,
Magga Stína og stúlknasveitin Pay TV frá Svíþjóð. Star artist Jimmy Somerville – A Personal Performance,
Miss Vicky from USA, Indian dancer Sunny, Icelandic singer Magga Stína, and Pay TV from Sweden
Aðgangseyrir 1500 kr. Admission ISK 1500
Pride partý og ókeypis veitingar í anddyri fyrir gesti að lokinni sýningu.
Pride Party and free beer at the theater after the show.
• Á miðnætti Midnight
Stelpnaball á Q-Bar Girls’ Dance at Q-Bar - DJ´s Birna Hrönn & Eva María
Strákaball á Barnum Laugavegi 22 Boys’ Dance at Club Barinn. DJ Fairyboy
MSC Ísland: Leður og fetish partý / Leather & Fetish Party
Laugardagur 11. ágúst Saturday 11 August
Upphitun: Klúbbur Hinsegin daga á Q-Bar frá kl. 10:00. Pride Club at Q-Bar opens at 10 a.m.
• Klukkan 14:00 2 p.m.

GLEÐIGANGA GAY PRIDE PARADE

Allir safnast saman á Rauðarárstíg, rétt hjá Hlemmi, í síðasta lagi klukkan 12:30. Lagt af stað stundvíslega
klukkan tvö í voldugri gleðigöngu eftir Laugavegi og niður í Lækjargötu. Line-up of the Gay Parade at Hlemmur
Bus Terminal at 12:30 p.m. Down Laugavegur to city center and Lækjargata.

• Klukkan 15:15 3:15 p.m.

HINSEGIN HÁTÍÐ Í LÆKJARGÖTU OUTDOOR CONCERT IN LÆKJARGATA

Meðal skemmtikrafta: Jimmy Somerville, Friðrik Ómar, Sarah Greenwood og GSX, Tommi Tomm og vinir, Hara,
Pay TV, Hafsteinn Þórólfsson, QBoy og Páll Óskar.
Among the performers: Jimmy Somerville – A Personal Performance, Fridrik Ómar, Sarah Greenwood and GSX,
Tommi Tomm and friends, Hara, Pay TV, Hafsteinn Thórólfsson, QBoy and Paul Oscar.
MSC Ísland: Garðpartý eftir útihátíð / Garden Party after the concert. Á miðnætti / Midnight: Leather Pride Party

• Klukkan 23:00 11 p.m.
Hinsegin hátíðardansleikur: NASA við Austurvöll – DJ Páll Óskar Club NASA Pride Dance – DJ Paul Oscar
Sunnudagur 12. ágúst Sunday 12 August
• Klukkan 10:00 10:00 a.m.
Klúbbur Hinsegin daga á Q-Bar. The Pride Club at Q-Bar opens – Brunch
• Klukkan 18:00 6:00 p.m.
Hairspray – Kvikmyndasýning í Háskólabíói. Premiere of the new version of the film “Hairspray”
at Háskólabíó Theater
• Klukkan 20:00 8:00 p.m.
Guðsþjónusta í Laugarneskirkju. Sr. Bjarni Karlsson og sr. Hildur Eir Bolladóttir predika
Laugarneskirkja Church: A Rainbow Church Service with Rev. Bjarni Karlsson and Rev. Hildur Eir Bolladóttir
• Klukkan 22:00 10. p,m.
MSC Ísland: Jockstraps & Underwear Party
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Heiðursgestur Hinsegin daga í ár er hin
óþreytandi Miss Vicky frá Suður-Flórída.
Hún fæddist á Manhattan, en ólst upp í
Vestur-Bronx í New York og var aðeins
fimm ára gömul þegar hún byrjaði að læra
á fiðlu. Síðar lá leiðin í hinn fræga tónlistarháskóla Juilliard, og 75 árum eftir að hún
hóf fiðlunámið er hún enn að troða upp.
Miss Vicky á tvær dætur og son. Hann
er samkynhneigður og það þýddi bara eitt
fyrir Miss Vicky: Fyrir 30 árum fór hún
að láta réttindamál samkynhneigðra sig
varða og er enn að. Hún hefur starfað á
vettvangi South Florida Pride Fest í meira
en aldarfjórðung, og eftir að sonur hennar greindist með alnæmi fyrir allmörgum
árum, hefur hún einnig verið óþreytandi í
baráttunni fyrir mannréttindum
HIV-jákvæðra.
H E I

margvíslegan tónlistarstíl, en það sem hún
býður okkur upp á á opnunarhátíð Hinsegin
daga í Loftkastalanum er nokkurs konar
revíu-djass, efni af nýlegum geisladiski
sem hún hefur sent frá sér. Diskurinn heitir
Out and About en lagið „Beaver“ af þeim
diski hefur slegið í gegn og er leikið á
útvarpsstöðvum um öll Bandaríkin. Maður
að nafni Chuck Prentiss semur öll lögin
og textana fyrir Miss Vicky, en hann á að
baki glæsilegan feril sem höfundur verka á
Broadway og víðar.
Miss Vicky hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir störf sín í baráttusamtökum
samkynhneigðra. Þótt hún eigi til gyðinga
að telja, hefur hún árum saman starfað á
vettvangi Metropolitan Community Church

M I R

M Á R

P É T U R S

The One and Only Miss Vicky
Miss Vicky of South Florida is a special guest of honor at the Reykjavik
Gay Pride 2007. She has been giving
musical performances for
over 70 years
or since she
was five
years old
in New
York. She
attended a
music and
art high
school in
New York and studied music
for three years at the
S O N famous Juilliard School.

MISS VICKY
Einstakur listamaður
og einlæg baráttukona

Þegar Jeb Bush ríkisstjóri í Flórída
ákvað að strika út niðurgreiðslur
á lyfjum til HIV-jákvæðra með
einu pennastriki án samráðs við
starfsfólk eða samtök í heilsugæslu, skrifaði Miss Vicky ríkisstjóranum og nánast
öllum þingmönnum á ríkisþinginu í Flórída
til að mótmæla. Ekki nóg með það, hún
skipulagði fjöldabréfasendingar annarra í
sama tilgangi. Sjálf hefur hún undirritað
á þriðja þúsund bréfa til ráðamanna í
Bandaríkjunum vegna málsins.
Það mætir enginn á þing InterPride án
þess að kynnast Miss Vicky, enda hafa fáir
mætt oftar á þau en hún – þau munu vera
um 20 talsins. Sá sem þetta skrifar hitti
hana fyrst á InterPride þingi í Glasgow árið
1999 og það varð upphaf að órjúfanlegri
vináttu við þessa einstöku konu.
En tónlistin er aldrei langt undan hjá
Miss Vicky. Þótt hún standi á
áttræðu kemur hún
enn fram nokkrum
sinnum í viku. Hún
heldur til dæmis
reglulega Karaoki-kvöld
þar sem hún stjórnar
uppákomunni og treður
upp sjálf. Hún ræður við
Me› Janet Reno
dómsmálará›herra Bandaríkjanna

(MCC) á Suður-Flórída, en þar er hún framkvæmdastjóri safnaðarins og hefur stjórnað
kór kirkjunnar. MCC er alþjóðleg kirkja
hinsegin fólks, en eins og margir muna kom
sr. Pat Bumgardner prestur MCC í New
York í heimsókn til okkar í fyrra og flutti
ógleymanleg predikun í Hallgrímskirkju.
Miss Vicky komst ekki til Reykjavíkur árið
2005 þegar þing InterPride var haldið hér
á landi. Þess vegna vill samstarfsnefnd
Hinsegin daga heiðra hana með því að
gera hana að heiðursgesti hátíðarinnar í ár.
Hægt er að kaupa diskinn hennar
Miss Vicky á
opnunarhátíðinni í
Loftkastalanum.

Mother of two daugters and
a gay son, she has been
living in South Florida for
decades. There she has
fought for gay rights for 30 years and
has been involved with South Florida
Pride Fest for more than twenty years,
and currently on the board. AIDS hit
home for Miss Vicky when her son was
diagnosed HIV-positive. When Govenor
Jeb Bush cut the so called Medicaid
Medically Needy Share of Cost
Program, that her son relies on to pay
for his medications, Miss Vicky fought
for her son and others. She organized
letter-writing campaign with appeals
to 30 government officials including the
governor.
Miss Vicky will perform material from
her new CD at the Pride Opening
Ceremony at Loftkastalinn Theater,
10 August. The songs and lyrics are
especially composed for her by Chuck
Prentiss. Among the
numbers is “Beaver” –
an instant hit at clubs
and radio stations all
over USA.
Mic
ichael,
sonur Vicky
V
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ÞORVALDUR KRISTINSSON
Sjaldan á ævinni hef ég orðið eins
undrandi og laugardaginn 12. ágúst
árið 2000. Við Rauðarárstíg í Reykjavík
vorum við, rúmlega 150 manns, að
stilla upp göngu. Gleðiganga Hinsegin
daga var í startholunum og brátt
skyldi haldið af stað fyrir hornið á
Hlemmi, niður Laugaveg.
Hvergi sást kvíði á nokkrum manni, samt var
þetta uppátæki litað slíkum kvíða vikurnar
og dagana á undan að mér þótti stundum
nóg um. En nú skyldi bitið á jaxlinn. Þetta var ekki í fyrsta sinn
sem hópur lesbía og homma
hafði lagt upp í göngu um
miðborgina. Árið 1993 höfðum
við farið um Laugaveginn 70
saman, og það gerði okkur
gott. Árið eftir tókst að telja 74 í hópnum. Þá
gáfumst við upp og spurðum hvert annað:
Erum við ekki bara að afhjúpa smæð okkar
og umkomuleysi?
Mikið hafði verið deilt um réttmæti
göngunnar sumarið 2000 og úrtöluraddirnar
háværar. Hvernig færi þetta allt saman?
Samt þóttumst við viss um að
tíminn hefði unnið með okkur frá
því um árið, að við gætum treyst
á að 200–300 manns úr hópi vina
og stuðningsfólks myndu mæta og
fagna. En var það nóg? Yrðum við ekki
enn sem fyrr að athlægi þeirra sem
töldu okkur smánarblett á fríðu samfélagi?
Yrði þessi dagur ekki enn einu sinni til að
sanna það sem við áttum að vita, að okkur
væri ætlað að lifa öllu okkar lífi á jaðrinum?
Að það væru nú einu sinni aðrir sem ættu
Laugaveginn og eins gott að horfast í augu
við það?

Hvaðan kom þetta fólk?
Ég var staðsettur með þrjátíu metra langan
blöðrusnák í miðri fylkingu og þegar ég náði
loks fyrir hornið á Hlemmi sá ég það sem
haft hefur meiri áhrif á mig en nokkuð annað
þau tuttugu ár sem ég hafði lagt hreyfingu
homma og lesbía lið. Þúsundir stóðu á
gangstéttunum til að fagna, vera með, bíða
eftir að komast í gönguna og mynda halann.
Og það sem meira var, ég þekkti varla
eitt einasta andlit. Hvaðan kom þetta fólk?

Ég þekkti ekki þjóð mína, en þarna var
hún komin og hafði ákveðið að upplifa
það að vera hinsegin í einn dag og mæta
okkar reynslu á jafnréttisgrundvelli. Svo
sannarlega munar um hvern þann dag sem
heimurinn gengur inn í heim okkar, gengur í
okkar spor, fylgir okkar nótum.
Með árunum vandist maður þessari sýn,
fór að líta á hana sem sjálfsagða. En þá
birtist gestur síðasta

þátttakendum – einfaldlega til að verja líf
þeirra og limi.
„En í göngunni í gær,“ sagði séra Pat
þegar við settumst niður um kvöldið til að
spjalla saman, „var fólkið á gangstéttinni
beinlínis ofan í okkur, fjölskyldufólk, gamalt
fólk, unglingar og smábörn sem veifuðu
og biðu þess að vera með. Engin lína var
dregin milli manna, allir voru ein fjölskylda. Hugsið nú um það sem ykkur er
gefið,“ sagði séra Pat, „hugsið um hvað
það þýðir að þurfa ekki að draga línu
milli ykkar og annarra. Sjáið vináttuvottinn og segið heiminum frá sérstöðu
ykkar svo hann geti lært.“

Okkar stærsta áskorun

sumar.
Séra Pat Bumgardner,
prestur úr söfnuði hinsegin fólks í New
York, Metropolitan Community Church,
kom til landsins í boði Hinsegin daga í
Reykjavík og predikaði yfir þéttsetnum
bekkjum í Hallgrímskirkju. Þar gerði hún
meðal annars sérstöðu Íslands að umræðu
efni. Hún sagði frá því að í Jerúsalem, þar
sem hún var gestur vikuna áður, hefði orðið
að aflýsa Gay Pride göngu á síðustu stundu
til að stofna ekki lífi göngufólks í hættu.
Hún minnti okkur líka á það
að í heimaborg hennar, New
York, er hliðstæð gleðiganga
vandlega umkringd girðingum
í tilefni dagsins. Alls staðar
þar sem ganga fer um borgina sér lögregla ástæðu til
að reisa virki við gangstéttarnar, halda almenningi frá

Einmitt þetta held ég að sé ein
okkar stærsta áskorun í næstu
framtíð. Að hugsa um
það hvað okkur er gefið
og reyna að nýta það
til góðs. Ísland hefur
margvíslega sérstöðu
hvað varðar stöðu
samkynhneigðra, en
eitt er þar merkilegra en
annað – fjölskylduböndin.
Stór hluti af veruleika hverrar
manneskju snýst um tengslin við ætt og fjölskyldu, við getum
ekki kvatt uppruna okkar svo glatt,
eins og svo margir gera annars staðar í
heiminum til að gera samkynhneigt líf sitt
að veruleika. Nútímamenning Íslendinga
er barnung, fyrsti vísir að vestrænu borgarsamfélagi hefur orðið til hér á landi í manna
minnum. Við stöndum ennþá öðrum fæti í
samfélagi sveitarinnar og ættarinnar, og
eftir ýmsum leiðum og með ýmsum táknum staðfestum við skyldleikann hvert við
annað. Samstaða ættar og fjölskyldu sem
svo margri ungri manneskju finnst stundum
fjötur um fót, jafnvel aulaleg tímaskekkja,
varð þrátt fyrir allt helsti styrkur hinsegin
fólks á Íslandi við aldamót. Hver skyldi nú
hafa trúað því?

Íslenska fjölskyldan útskúfar nefnilega ekki
sínum, að gera mannamun á ættarmótum
hennar er ekki aðeins óhugsandi, heldur
beinlínis illt verk. Og ef hún slysast til að
reyna eitthvað slíkt í fljótfærni þá verður
viðkomandi að draga gerðina til baka. Þegar
hinsegin fólk á Íslandi treysti sér loksins til
að staðfesta eigin tilveru í dagsbirtunni á
Laugavegi, stóð íslenska fjölskyldan þarna
tilbúin, eins og henni hafði verið innrætt.
Og það sem meira var, hún bað um að fá að
vera með í leitinni að betra lífi.

Til að hafa stjórn á þegnunum
En sú leit kostar vinnu og það verður verkefni framtíðarinnar að skipuleggja hana,
vega og meta hvað brýnast er að gera og átta
sig á því hvernig leysa skuli
málin og í

og vitund manna um hana. Allt í því skyni
að hafa stjórn á þegnunum. Því að í kjölfarið
fylgdu ráðstafanir, eftirlit og flókið kerfi
beinnar og óbeinnar frelsissviptingar sem
entist okkur alla 20. öld og lifir raunar enn
víða um lönd.

Eitt kallar á annað
En hugtakið kallaði á andstæðu sína og
henni var gefið nafnið gagnkynhneigð. Það
hugtak er líka mannanna verk og hefur tekið
ýmsum breytingum í áranna rás. Í lok 19.
aldar var það skilyrði hins góða gagnkynhneigða hjónabands á Vesturlöndum að
það hefði fjölgun mannkyns að leiðarljósi.
Barnlaust hjónaband

samkynhneigðin þó notuð leynt og ljóst til
að upphefja, staðfesta og réttlæta gagnkynhneigt líf. Gagnkynhneigðin nærist sem fyrr
á samkynhneigðinni sem hinni neikvæðu
andstæðu sinni. Ég hef um skeið unnið að
rannsóknum meðal homma á Íslandi og
í því skyni hafa ýmsir sagt mér lífssögur
sínar. Lengi vel hélt ég að ég væri að fást
við samkynhneigð en smám saman rann
upp fyrir mér að ég er í rauninni að fást við
gagnkynhneigð. Viðmælendur mínir eru í
rauninni ósköp venjulegir og hversdagslegir
og í sjálfu sér ekki í frásögur færandi frekar
en ég sem þetta rita. En lífsbarátta þeirra,
tíðindin í lífi þeirra, þetta snýst alltaf um
glímuna við þau gagnkynhneigðu gildi sem
að þeim eru rétt. Þeir urðu annars flokks
þegnar við það að mæta upphöfnum gildum gagnkynhneigðarinnar sem þeir hvorki
vildu né gátu ráðið við. Því segi ég: Okkar
brýnasta verkefni er að rekja ofan af hinu
gagnkynhneigða gildismati og sjálfupphafningu þess.

Gætum okkar á
gagnkynhneigðu gildismati

hvaða röð. Ég trúi takmarkað á stefnuskrár og legg ekki fram
verkefnabanka til handa hinsegin fólki og
fjölskyldum þeirra í leit að betra lífi – en
eitt vil ég nefna:
Þó að alltaf hafi verið til sú manngerð sem lagði ást á aðra manneskju af
sama kyni, þá hefur samkynhneigð ekki
alltaf verið til sem skilgreinandi þáttur
í menningu okkar. Heldur ekki gagnkynhneigð. Sú árátta að skilgreina og kortleggja sem varð til á 19. öld, til þess að
hafa hemil á þegnunum og birtist skýrast í
flokkunaráráttu læknisfræði og afbrotafræði,
þessi árátta bjó til hugtakið samkynhneigð

karls og
konu var perversjón, afbrigðileiki,
skilnaðarástæða. Þetta hljómar fáránlega
í dag, en svona var þetta. Og sýnin á hina
góðu gagnkynhneigð við lok 19. aldar, staðfestingin á ágæti hennar, nærðist á vitund
um andstæðu sína, að til væru hómósexúalistar án þessa möguleika, að geta börn.
Nú vitum við betur. Enn sem fyrr er

Nú veit ég að svo lengi sem ég lifi munu
þessi andstæðupör lifa, það að vera
hómó eða heteró, en það má hamla
gegn þeim, ekki bara samkynhneigðum
til góða, heldur líka gagnkynhneigðum
sjálfum. Hugmyndir gagnkynhneigðarinnar um ágæti ákveðins lífsstíls
og gilda, t.d. allt það
sem lýtur að hinum
sanna karlmanni eða
hinni sönnu móður, eru
engum til góðs þegar
grannt er að gáð.
Samkynhneigðir
þurfa líka að varast það í
réttindabaráttu sinni að
ánetjast ekki gagnkynhneigðu gildismati í
blindni. Hamingja hverrar
manneskju snýst um það að
fá að ráða lífi sínu eins og
hún telur best, svo lengi sem hún treður ekki
á öðrum og særir aðra. Svo ég taki dæmi:
Sú barátta sem ég hef tekið þátt í síðustu ár
hefur snúist um það að jafna fjölskyldurétt
og skapa fjölskylduvernd án tillits til kynhneigðar. Sami réttur til allra er vissulega
verðugt viðfangsefni. En ef þessi nýfengni
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réttur yrði til þess að við byrjum enn og aftur
að draga fólk í dilka – hvað þá?
Eins og það er mikilvægt að allar þær
lesbíur sem langar til að sinna móðurhlutverkinu fái hindrunarlaust að gera það, þá
væri það hörmulegt ef þessi nýfengni réttur
yrði til þess að til yrðu tveir hópar samkynhneigðra kvenna, sá æðri, sem ræktar
móðurhlutverkið, og sá óæðri sem vogar sér
að afþakka þetta hlutverk. Á sama hátt þætti
mér það hörmulegt ef nýfenginn hjúskaparréttur samkynhneigðra yrði til þess að til
yrðu tveir flokkar, annars vegar fyrsti flokkur, hommar og lesbíur í hjúskap, og hins
vegar þau sem ekki
vilja, geta eða kæra
sig um það lífsform.
Ef slíkir flokkadrættir
tækju að móta gildismat samkynhneigðra
og fjölskyldna þeirra
væri það ekkert annað en
dapurlegt bergmál af hinu
gamla gagnkynhneigða
gildismati sem að okkur er
rétt – að mæður séu merkilegri en aðrar konur, að hjón
séu merkilegri en stakir einstaklingar. Látum vera þótt við
flokkum kartöflur og rófur, en
við setjum ekki manneskjur í
gæðaflokka.

Ríkari og frjálsari
manneskjur
Ef við berum vit og gæfu til að sjá í gegnum
þau margvíslegu kúgunarferli, sem endalaust er þrýst yfir okkur og vinna gegn þeim,
þá er ástæða til að hlakka til framtíðarinnar.
Sú vinna er hlutverk allra manna og ég
er ekki frá því að mörgu gagnkynhneigðu
fólki fyndist það verða ríkari og frjálsari
manneskjur við að fá að taka þátt í slíkri
gagnrýni á menningu okkar allra.
Ég held með öðrum orðum að eitt af brýnustu og skemmtilegustu verkefnum lífsins sé
að vinna gegn hinu gagnkynhneigða regluveldi sem gegnsýrir lífið. Eftir því sem þessu
verkefni þokar áfram munu okkur bjóðast
betri og fleiri möguleikar til að velja hver
við viljum vera, og til að vera metin fyrir það
sem við erum og gerum, en ekki fyrir það
sem við ættum að vera og ættum að gera.

Thorvaldur Kristinsson is a writer and
editor in Reykjavík. He has been a leading figure in the lesbian and gay rights
movements in Iceland for twenty five
years. In addition to his political activism, his contribution to the lesbian and
gay cause includes books and numerous articles and lectures. Here he reminisces the first big Gay Pride parade in
Reykjavík in the year 2000 and its impact
on Icelandic community and social
values.

Hýra Reykjavík
SÖGUFRÆGIR STAÐIR
SAMKYNHNEIGÐRA Í MIÐBORGINNI
Í sumar er boðið upp á sögugöngu um staði
sem tengjast lífi lesbía og homma í miðborg
Reykjavíkur. Fjallað verður um menningu og
líf einstakra samkynhneigðra Reykvíkinga
allt frá lokum 19. aldar. Næturlífi, pólitík,
bókmenntum og tónlist sem tengjast samkynhneigðum í borginni verða gerð skil og
rifjaðir upp sögufrægir atburðir í lífi þeirra.
Menning lesbía og homma í Reykjavík hefur
verið hulin flestum hingað til, en fjölda

markverðra staða er að finna í miðborginni
sem tengjast lífi samkynhneigðra. Markmið
gönguferðanna er að varpa hulunni af þessum merkilega menningarkima borgarinnar.
Reykjavík er hýrari en margur heldur!
Fyrirmyndin a› göngunni er sótt til stórborga erlendis þar sem víða er boðið upp á
slíka leiðsögn. Leiðsögn fer ýmist fram á
ensku og íslensku og ferðin tekur rúmlega
klukkustund.

Fimmtudaginn 9. ágúst verður sérstök
söguganga á íslensku í tilefni Hinsegin
daga. Safnast verður saman á Café Cozy
í Austurstræti og lagt af stað kl. 20.
Skipuleggjendur og leiðsögumenn eru Felix
Bergsson, leikari og Baldur Þórhallsson,
stjórnmálafræðingur. Hægt er að fá nánari
upplýsingar og panta sögugöngu hjá Baldri í
síma 896 0010.

A WALK THROUGH THE GAY HISTORY
OF REYKJAVÍK
This summer a Gay Historical Walk
through the city centre of Reykjavik will
be on offer. Learn about the gay culture and the struggle for human rights
for queer people in Iceland. Nightlife,
politics, literature and music – all connected with the existence of LGBT
people in Reykjavík. Also, the lives of
a few renowned gay individuals in the
history of Iceland will be examined. In
Reykjavík, gay culture has until recently
been hidden from the public eye. The
aim of the Gay Historical Walk is to

shed some light on this interesting side
of life. There are numerous interesting
places and stories to be told in the city
centre. Reykjavik is more queer than
meets the eye!
The Gay Historical Walk is based on
similar tours in cities around the world,
and mostly aimed at tourists who want
to discover a new Reykjavik. The tour is
done in English and it takes about one
hour.
The tour guides are a couple and
they are both well-known campaign-

ers for human rights in Iceland. Baldur
Thorhallsson is a Professor of Political
Science at the University of Iceland
and Felix Bergsson is an actor and TV
presenter. For more information send
an e-mail to baldurt@hi.is or phone +354
896 0010.
A special Pride Historical Walk will be
Friday, 10 August, and starts at Café
Cozy in Austurstræti at 5 p.m.

FJÓRAR
BORGARPERLUR

LONDON I Heimsborgin á bökkum Thames, London, er
suðupottur ólíkra viðhorfa og spannar allt litróf mannlífsins.
En London er ekki bara heimsborg. Hún er líka samsafn ólíkra
bæjarfélaga eða hverfa sem hvert hefur sinn sérstaka svip,
mannlíf og hefðir. Elst er City, hin upphaflega London þar sem
ferðamaður kemst næst því að finna hina aldagömlu London.
Vestur af City er West End með Covent Garden og Soho og
enn vestar er Westminster, stjórnarhjarta hins gamla heimsveldis. Annað vinsælt borgarhverfi er Notting Hill þar sem er
gaman að bregða sér á markaðinn á Portobello Road.

BERLÍN I Berlín er aftur orðin sú gamla, góða, djarflega og
kraftmikla Berlín sem virkaði eins og segull á þá sem vildu fara
ótroðnar slóðir í Evrópu fyrir átta áratugum. Borgin ólgar af
sköpunarkrafti og heitum tilfinningum og það er margt að sjá og
upplifa. Í Mið-Berlín, „Mitte”, er hið sögufræga Brandenborgarhlið og Safnaeyjan svonefnda þar sem eru frábær listasöfn.
Annar sögufrægur staður í Berlín er „East Side Gallery” og
safnið, sem er kennt við „Checkpoint Charly” geymir muni sem
tengjast flóttatilraunum á milli Austur- og Vestur-Berlínar.

kröftuga mannlífs og menningar, gróskunnar og hins litríka og
frjálslynda mannlífs sem hvarvetna blasir við augum í New York.
Upplifun ferðamanns, sem kemur til New York í fyrsta skipti,
verður ekki lýst með orðum. Jafnvel þó menn geri ekki annað en
að skoða mannlíf og merkisstaði á Manhattan eru hughrifin svo
sterk, hlaðin andstæðum og fjölbreytileika, að nokkrir dagar
verða upplifun sem fylgir fólki til æviloka.

HELSINKI I Helsinki er heillandi borg fyrir þá sem hafa unun
af fallegri hönnun og arkítektúr á heimsmælikvarða. Hún hefur á
sér bæði norrænt og rússneskt yfirbragð, þegar horft er til
byggingarlistar, þar sem má sjá margar stórkostlegar byggingar,
sumar eins og fluttar beint inn frá gamla rússneska
keisaradæminu og aðrar með skandínavísku yfirbragði sem
gætu þess vegna verið í Stokkhólmi. Í Helsinki eru fjölmargir
áhugaverðir staðir, byggingar og söfn, og prýðisgóðir
veitingastaðir og skemmtistaðir. Enginn getur látið sér leiðast í
Helsinki.

NEW YORK I Skýjakljúfarnir á Manhattan eru ekki aðeins
tákn New York, tákn nútímans og tákn fyrir mesta viðskiptaveldi
mannkynssögunnar. Skýjakljúfarnir eru einnig táknmynd þess
Nánari upplýsingar um framangreindar borgir er að sjálfsögðu að fá á heimasíðu Icelandair, www.icelandair.is, í ferðabæklingum Icelandair
og á ferðaþjónustuvefsíðum sem tengjast þessum fjölsóttu og vinsælu ferðamannaborgum.

Katrín Jónsdóttir
Sumarið á Íslandi birtist á margan hátt.
Þá eru næturnar auðvitað bjartar og
þá er aðeins hlýrra en venjulega og
náttúrlega minni snjókoma. Svo er það
dagatalið sem segir að kominn sé júní
eða júlí og svo framvegis. Fyrir mig er
sumarið komið þegar fólk á förnum
vegi spyr hvort ég sé „þessi göngustjóri fyrir gleðigönguna. Og verður
ekki líka ganga í ár?“ Ég svara hvoru
tveggja játandi.
Það verður
gleðiganga í
ár og þetta er
í fimmta sinn
sem ég verð göngustjóri þessa frábæra
fyrirbæris, en Hinsegin
dagar hafa staðið fyrir
hátíðarhöldum með
göngu og skemmtidagskrá að henni
lokinni síðastliðin átta ár.

Hver segir svo að drottingar geti ekki drifið
sig þegar á dynur?
Það verður að segjast að eftir þetta
hefur fólki verið umhugað að setja á sig
vatnshelt make-up og hafa regnhlíf með sér
í gönguna! Enn eitt dæmi um aðlögunarhæfni
og vilja fólks og sýnir líka að þessi ganga
verður gengin þótt á móti blási og niður
rigni.

Af hverju gleðiganga?
Stundum er ég líka spurð af hverju við

eyjum og óskiljanlegt hvernig þeir reyna að
leiða hjá sér mannréttindabætur á Norðurlöndum enn þann dag í dag.

Af heitu hjarta
Þátttaka fólks í gleðigöngunni er alltaf mjög
persónuleg og markar tímamót fyrir hvern
og einn í fyrsta skipti sem gengið er. Fyrir
marga er þetta ákveðinn tilfinningalegur
þroski, að geta tekið þátt af heilum hug og
heitu hjarta sem hinsegin manneskja. Ein
lesbía sagði við mig eftir að hafa tekið þátt
í göngunni í fyrsta sinn að nú væri hún
loksins frjáls. Ég bað hana að
útskýra nánar fyrir mér við hvað
hún ætti. Þá svaraði hún að fyrst
hún gæti brosað í marga kluk
klukkutíma í einu ásamt
þúsundum
annarra af því
hún væri lesbía
í gleðigöngu
hinsegins fólks, þá gæti hún
gleymt tárum fortíðar. Þau skiptu ekki máli
lengur.
Enn er það samt þannig að ekki treysta
allir sér í gleðigönguna. Ég heyri það á
hverju ári, jafnvel frá fólki sem er fyrir
löngu komið út úr skápnum og virðist hafa
allt sitt á hreinu, að því finnst það vera
of ögrandi að taka þátt. Stundum segi
ég við þetta fólk að það sé allt í lagi að
brosa í gegnum tárin. Mörg okkar gera það
á hátíðinni. Ekki endilega af sorg og sút
heldur vegna þess að við erum hrærð og
í sérstökum fíling þennan dag. En kjarkur
fólks er mismunandi og það er okkar hinna
að styðja við bakið á öðrum og sýna með
gleði og stolti að það er sjálfsagt að vera
hinsegin og sýna það með glæsibrag um
hábjartan dag í félagsskap þúsundanna.

Gleðiganga
ganga
í sól og regni

Ég var göngustjóri í fyrsta sinn árið 2003,
en þá gegndum við Guðbjörg Ottósdóttir
því hlutverki. Og það var einmitt árið sem
rigndi stanslaust frá því að gangan lagði
af stað og þar til skemmtidagskránni lauk í
Lækjargötu.
Öll þessi rigning hafði auðvitað mikil
áhrif á öll flottu atriðin í göngunni. Allt
make-up fór til fjandans og tjull og pallíettur rennblotnuðu og límdust við fætur
og mjaðmir þátttakenda í staðinn fyrir að
flagra um létt og leikandi eins og stríðinn
ágústþeyr. Draggdrotting Íslands það árið
var með glæsilegt atriði á stórum vagni.
Hluti af því númeri voru litlar kúlur sem
ætlunin var að dreifðust tignarlega út í
loftið undan þar til gerðum loftstraumi
og svifu loks fallega og stillilega til jarðar.
Ekki tókst betur til en svo að kúlurnar
fretuðust aftan úr drottningarvagninum,
klístruðust á allt og alla í rigningunni og
byrgðu ökumönnum annarra vagna sýn.
Ekki einu sinni helíum-blöðrurnar vildu
fljúga til himins! Alveg frábært! Loks voru
allir komnir með eye-linerinn lengst út á
kinn, með tjullið fast í klofinu og útataðir í
örsmáum drottingakúlum. Sjálf gangan tók
einungis þrjú korter.
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förum í þessa göngu og af hverju hún heiti
gleðiganga en ekki skrúðganga eins og
sú á 17. júní. Vissulega er gleðigangan
skrúðganga í þeim skilningi að fólk skreytir
sig og er marglitt og fjölskrúðugt. En við
leggjum áherslu á gleðina og tilfinninguna
sem sterkasta aflið í göngunni. Ásamt
ættingjum okkar og vinum fetum við í
fótspor milljóna fólks sem gengið hefur á
undan okkur frá því að fyrsta gangan var
farin í júní 1970 í New York. Sú ganga var
til að minnast Stonewall-uppreisnarinnar
árið áður í Greenwich Village þar í borg.
Uppreisnin markaði upphaf nútíma réttindabaráttu samkynhneigðra, tvíkynhneigðra
og transgender fólks um heim allan – sem
best er að kalla hinsegin hér eftir til
hægðarauka.
Síðan hefur gleðiganga verið gengin
á hverju ári í hundruðum borga og sífellt
bætast fleiri við. Eftir að Sovétríkin leystust
upp árið 1991 hafa samtök hinsegin fólks í
Austur-Evrópu barist hetjulega fyrir því að
halda sínar gleðigöngur og efna til hátíðar.
Þeirri baráttu langt frá því að vera lokið og
sömu sögu er að segja um mörg önnur lönd
í flestum heimsálfum. Raunar þurfum við
ekki að leita langt til að sjá misréttið í raun,
því að réttindi hinsegin fólks eru vægast
sagt bágborin hjá nágrönnum okkar í Fær-

Gangan – eign okkar allra
Ég geng í fótspor forvera míns, Brendu
Howards, tvíkynhneigðrar baráttukonu frá
New York, en hún var göngustjóri fyrstu
gleðigöngunnar þar í borg árið 1970. Og
raunar geng ég í fótspor þúsunda annarra,
því það er ekki ég sem bý til gönguna heldur allt það fólk sem tekur þátt og hefur lagt
á sig ómælt erfiði til að gera allt sem flottast og fallegast. Gangan er eign okkar sem
tökum þátt og þeirra sem styðja við

bakið á okkur á óteljandi vegu. Gleðigangan er lifandi fyrirbæri og
tákn um hinsegin tilveru okkar og líf sem er sjálfsagt og eðlilegt.
Við göngum til að sýna gleði okkar og stolt, til að brjóta niður
þagnarmúrana og til að eyða valdi ósýnileikans. Við göngum til
stuðnings öllu hinsegin fólki og ættingjum þeirra, við göngum til
stuðnings baráttu þeirra um allan heim.

REGNBOGAMESSA

Í LAUGARNESKIRKJU 12. ÁGÚST KL. 20:00
sr. Bjarni Karlsson og
sr. Hildur Eir Bolladóttir predika

Gleðilega Hinsegin daga – Sjáumst í göngunni!
Knús – Katrín
Katrín Jónsdóttir has served as Parade Manager for the past
four Pride Parades in Reykjavík. Her first parade, in 2003,
is especially memorable since it rained cats and dogs the
whole time – but proud participants marched nonetheless
with unflinching joy and exuberance. Katrín also contemplates the many reasons for assembling a parade each year,
be it to commemorate the uprising at Stonewall, celebrate
political advances or take pride in our personal triumphs.
Finally, she reminds us all of the importance of such a proud
gathering for all those who have yet to find their own courage to truly be themselves.

www.gaypride.is

Í lok hátíðar Hinsegin daga, að kvöldi sunnudagsins 12. ágúst
verður efnt til regnbogamessu í Laugarneskirkju. Guðsþjónustan hefst kl. 20:00 um kvöldið og þar predika sóknarprestarnir, sr. Bjarni Karlsson og sr. Hildur Eir Bolladóttir í samtalspredikun. Að þessari guðsþjónustu standa Hinsegin dagar í
Reykjavík og ÁST, Áhugahópur samkynhneigðra um trúarlíf,
í samvinnu við söfnuð Laugarneskirkju. Fjölbreytt tónlist
verður í athöfninni.
Allir eru velkomnir.
Reykjavík Gay Pride and the gay religious group
ÁST offer you to attend a church service of Rev.
Bjarni Karlsson and Rev. Hildur Eir Bolladóttir in
Laugarneskirkja Church, Sunday 12 August at 8:00 p.m.
The service will also include other Icelandic ministers
and several outstanding musicians.

N‡ju GAY PRIDE
bolirnir komnir
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Þórhallur Vilhjálmsson
Mínar fyrstu alvarlegu tilraunir til að nálgast samfélag homma áttu
sér stað í London í janúar 1984. Eitt kvöldið sat ég á gangstéttinni
fyrir utan stað sem ég vissi að var hommapöbb, ætlaði að bíða og
sjá hverjir færu inn, og eftir smástund sagði ég við sjálfan mig:
„Hva ... þetta er bara allt saman venjulegt fólk, sjáðu þennan, bara
venjulegur maður.“

heim og býst við að fá almennilegar móttökur, en þá eruð þið bara
ömurlegir.“ Svo labbaði ég burt.
Þetta sagði ég allt á íslensku með brostinni rödd, en þeir störðu
bara á mig, utangarðsmann meðal utangarðsmanna.
Allt í einu kom einhver eldri maður á eftir mér. Það fannst mér
að minnsta kosti þá. Hann var samt ábyggilega ekki eldri en um

HIMINN OG HAF
Næsta skref var að herða sig upp og fara á Heaven, stærsta
og vinsælasta hommadiskótekið í borginni. Þegar ég kem inn og
lít yfir dansgólfið þá blasir við þessi líka fjöldi, hundruð ef ekki
þúsundir karlmanna, allir
samkynhneigðir. Ég hafði
verið að súpa bjór en allt
í einu missti ég lystina
og hætti að drekka, mér
fannst þetta svo æðislegt.
Það sem eftir var kvöldsins drakk ég bara vatn!
Ég sveimaði þarna um
Heaven með eitt í huganum: „Og ég sem hélt
að við værum svo fá.“
Hvorki fyrr né síðar hef
ég upplifað þessa tilfinningu svona sterkt, þessa
gríðarlegu fjöldaupplifun.
Allt kvöldið tautaði ég við
sjálfan mig: „Þetta er bara
eins og haf ... eins og haf.“ Þarna var náttúrlega diskótek í gangi
og voða gaman, en ég man ekki til þess að hafa hitt neinn þetta
kvöld. Ég var svo gagntekinn af hópnum, þjóðinni sem ég sá þarna,
þjóðinni minni.
Svo fór ég að færa mig upp á skaftið og einhvern tíma kom ég inn
á stað í Earls Court þar sem fyrir var hópur af hommum sem ég fór
að blanda geði við. Mér fannst fljótt að allir væru að reyna að gera
grín að mér. Ég var nýr á senunni, grænn, og talaði með íslenskum
hreim, en ég hafði miklar væntingar til þess að hommasamfélagið
tæki mér opnum örmum. En komst fljótt að því að þetta var harður
heimur, heimur vímunnar og kynhvatarinnar. Í fyrsta sinn á ævinni
fékk ég að finna fyrir því hvað það er að verða fyrir höfnun. Í hópnum var strákur sem ég var skotinn í, en allt í einu fór einhver að
hlæja að mér, og þá varð ég þetta líka ofboðslega sár og reiður,
svo ég stend upp og segi: „Hér er maður loksins kominn í þennan
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þrítugt, í köflóttri skyrtu og með yfirskegg. Hann settist niður
með mér og sagði föðurlega: „Nú þegar þú ert kominn í okkar
heim þá skaltu vita að hann er að mörgu leyti mjög harður. Það
er vegna þess að mörgum
okkar líður illa, og það brýst
út í þessari framkomu sem
þú varðst fyrir. Ég held
að þú ættir bara að fara
og finna þér minni borg.
London er of stór fyrir þig.
Farðu til Edinborgar eða á
svipaðan stað, í minna gay
samfélag.“
Ég sá þennan mann
ekki aftur en ég hef aldrei
gleymt honum ... rödd skynseminnar á bar í London ... í
Earls Court 1984.
Thorhallur Vilhjalmsson
is an ex-butler, mountain
guide, teacher, and marketing executive. In 2000 he wrote
the memoir The Pigs Butler and had excerpts published in
US magazine such as Talk Magazine and newspapers in the
US and UK. Here Thorhallur reminisces about his first visit
to a big gay disco in London in 1984.

LEATHERPRIDE
MSC ICELAND

HINSEGIN DAGAR Í REYKJAVÍK 2007

VIP-KORT
Gildir á tónleika á Domo á fimmtudegi
Opnunarhátíð og
Kynjaböll á föstudegi
Hinsegin hátíðardansleik á laugardegi
Bolur Hinsegin daga 2007
og fleiri minjagripir
Veitingar á vildarverði á Q Bar
Ver›: 5.900 kr. Til sölu á skrifstofu
og bókasafni Samtakanna ´78

EFTIR GLEÐIGÖNGU OG ÚTISKEMMTUN
Garðveisla MSC í portinu við klúbbinn
Allir karlmenn velkomnir
Klæðareglur frá miðnætti
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REYKJAVÍK GAY PRIDE VIP CARD
Valid for all payed events. ISK 5.900

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

Here is Gerry’s original e-mal:
Sir
I met HANNA LARA GUNNARSDOTTER via computer chat. I have
enjoyed her warmth, intelligence, and humour for the past few
years, but this morning she introduced me to Reykjavik’s Gay
Pride web site. On-line, I know HANNA as FRANSISKA. She promotes you, the parade, and the activities / entertainments that surround it well. I now wish to attend!
The parade-video and celebration looked joyous, and fun; your
website attractive and informative.
How would I make a small donation to the “cause”? This older,
Canadian, out-of-the-closet gay male would LOVE nothing more
than to know his name might be written on one of the balloons
that Reykjavik Gay Pride explodes into the Icelandic sky.
With love, Gerry

Góður hugur frá Kanada
Hinsegin dagar njóta stuðnings víða. Snemma í vor barst
Hinsegin dögum tölvubréf frá Gerry Pearson,
heldri borgara í Kanada. Í fyrstu áttum
við í erfiðleikum með að skilja erindi
hans en fljótlega rann það upp fyrir
okkur að það var ósköp einfalt: Hann vildi
bara senda okkur hlýjar kveðjur. Gerry
sagði frá því að íslensk vinkona hans hefði
vakið athygli hans á Hinsegin dögum og
þá skoðaði hann heimasíðu hátíðarinnar.
Eftir það urðu þessi aldni maður og John,
eiginmaður hans, svo uppnæmir af Hinsegin
dögum, að þeir ákváðu að leggja okkur lið.
Hinsegin dögum hafa borist 50 Kanadadollarar frá Gerry og John
með þeirri ósk að nöfn þeirra verði skrifuð á eina af blöðrunum
sem sleppt er í lok hátíðarinnar í miðbænum. Okkur er að sjálfsögðu mikil ánægja að verða við ósk þeirra. Í lok útihátíðarinnar
við Arnarhól 11. ágúst, verður blaðra vandlega merkt þeim
Gerry og John sett á loft með hinum 3000, og þannig tengjast
hugsanir þeirra, reynsla og góðar óskir okkur öllum, þegar
við fögnum því að vera eins og við erum.
Early this spring Reykjavik Gay Pride got the following e-mail from Gerry Pearson in Canada and
his partner John. He had been introduced to our
website by an Icelandic friend and wanted to contribute to our celebration. Later Gerry and John
sent us 50 CAD wishing us in return to write their
names on one of the balloons traditionally set
free at the end of the outdoor concert. And so
we will do.
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R E G N B O G A F Á N I N N
Árið 1978 hannaði og saumaði San Francisco-búinn Gilbert Baker fána með röndum
regnbogans. Litirnir áttu að tákna samfélag samkynhneigðra. Á þrjátíu árum hefur fáninn
orðið þekktari sem tákn þeirra en bleiki þríhyrningurinn sem um langt skeið var notaður
í réttindabaráttunni, en sögu þríhyrningsins má rekja til Þýskalands Þriðja ríkisins þegar
hommar voru látnir bera merki með bleikum þríhyrningi í fangabúðum nasista.
Vegna fánasaumsins hefur Gilbert Baker stundum verið kallaður Betsy Ross samkynhneigðra, en hún saumaði fyrsta fána Bandaríkjanna. Árið 1989 vakti regnbogafáninn
þjóðarathygli í Bandaríkjunum þegar leigjandi vann mál gegn leigusala sem hafði
bannað honum að flagga fánanum af svölum íbúðar sinnar í Vestur-Hollywood. Nú er
regnbogafáninn viðurkenndur af Alþjóðlegu fánanefndinni og blaktir við hún á hátíðisdögum samkynhneigðra um allan heim.
Litir hafa löngum verið mikilvægir í sögu lesbía og homma. Á Viktoríutímanum í Englandi
var græni liturinn tengdur við samkynhneigð. Fjólublár varð tákn fyrir baráttu samkynhneigðra seint á sjöunda áratugnum og vinsælt slagorð þeirra tíma var „Purple Power“.
Bleikt er eins og áður var nefnt liturinn í bleika þríhyrningnum og hefur líka á ýmsum
tímum átt samleið með samkynhneigðum.
Gilbert Baker notaði upphaflega átta liti í fánann sinn: bleikan, rauðan, appelsínugulan,
gulan, grænan, bláan, indigo og fjólubláan. Baker sagði þessa liti tákna kynhneigð, líf,
lækningu, sól, náttúru, list, jafnvægi og anda, og að þeir vísuðu í landið handan regnbogans í Galdrakarlinum í Oz. Þegar Baker hélt af stað með fyrsta fánann sem hann
hafði saumað og litað í höndunum í fánaverksmiðju til þess að láta fjöldaframleiða hann,
reyndist liturinn „hot pink“ ekki vera fáanlegur. Fyrsta útgáfa fánans var því með sjö
röndum.
Þegar Harvey Milk, hommi og borgarstjóri í San Francisco, var myrtur í nóvember 1978
skyldi nýi fáninn prýða göngu sem samtök samkynhneigðra stóðu fyrir eftir harmleikinn.
Þá var indigo-liturinn fjarlægður svo að tala randanna yrði jöfn því að þrír litir fánans
skyldu fylgja annarri hlið göngunnar og þrír litir hinni. Þar með voru rendur fánans
orðnar sex, jafnmargar og þær eru í dag.

HINSEGIN HREYFINGAR Á ÍSLANDI
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. Mikill hluti af starfi félagsins snýst um réttindabaráttu á
opinberum vettvangi og þar hafa unnist miklir sigrar, nú síðast í
júní 2006. Þá náðust fram mikilvægar lagabætur sem eyða fyrri
takmörkunum á lögum um staðfesta samvist og lúta að ættleiðingum og tæknifrjóvgunum. Einnig öðluðust samkynhneigð pör um
leið rétt til að láta skrá óvígða sambúð sína á Hagstofu. Í miðstöð
félagsins á Laugavegi 3 starfar fólk að fræðslu og félagsráðgjöf og
veitir aðstoð og ráðgjöf um samkynhneigð málefni. Þar er einnig að
finna almenningsbókasafn, eitt stærsta sinnar tegundar í NorðurEvrópu sem eingöngu safnar hinsegin efni, bókum, tímaritum og
kvikmyndum.
KMK – Konur me› konum / www.kmk.is – kmk@kmk.is
Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía fyrir
rúmum áratug og hefur starfað síðan með nokkrum hléum. Vorið
2000 var starfið endurvakið en tilgangur hreyfingarinnar er ekki
síst að efla sýnileika lesbía, styrkja samstöðu þeirra, gefa þeim
tækifæri til að skemmta sér á eigin forsendum og kynnast öðrum
í hópnum. Stúlkurnar í KMK stunda íþróttir, einkum blak, af kappi
og hafa keppt á ýmsum alþjóðlegum leikum. Þá halda þær sumarhátíðir og bregða sér sér í útilegur og veiðiferðir þegar vel viðrar.
Á vefsíðu KMK er að finna líflega umræðu sem átt hefur drjúgan
þátt í að efla styrk hreyfingarinnar.
MSC Ísland / www.msc.is – msc@msc.is
MSC Ísland var stofnað árið 1985. Klúbburinn hefur sínar klæðareglur, leður, gúmmí-, einkennis- og gallaföt, og ástæðan er
einfaldlega sú að félagarnir vilja hafa karlmenn karlmannlega
klædda og þá heldur ýkt í þá áttina en hina. MSC Ísland hefur
ferðamennsku og fyrirgreiðslu við erlenda ferðamenn beinlínis
á stefnuskrá sinni og félagið var ekki síst stofnað til þess að
Íslendingar gætu orðið formlegur aðili að Evrópusamtökum slíkra
klúbba, ECMC. Þau samtök hafa verið ein virkustu alþjóðasamtök
samkynhneigðra um áratugi og lagt mikið af mörkum til baráttunnar fyrir stolti, sýnileika og samábyrgð.
Trans-Ísland, félag transgender fólks á Íslandi
http://groups.google.com/group/trans-is-frettabref /
trans-is-frettabref@googlegroups.com
Transgender fólk er hinsegin að því leyti, að það breytir kynhlutverki sínu meira eða minna, og skiptir jafnvel alveg um kynhlutverk,
tímabundið eða varanlega. Transgender fólk getur verið gagnkynhneigt, samkynhneigt og allt þar á milli. Trans-Ísland var stofnað
15. febrúar 2007. Félagið hefur að markmiði sínu að skapa transgender fólki og fjölskyldum þeirra menningarlegan vettvang og
styrkja þannig sjálfsvitund þeirra, vinna að laga- og réttarbótum,
auka fræðslu til fagfólks og eiga samstarf við sambærileg samtök,
hópa og áhugafólk hérlendis og erlendis. Fyrsta miðvikudag hvers
mánaðar, stendur Trans-Ísland fyrir fundum í húsnæði Samtakanna
’78 og eru nýir félagar velkomnir. Félagið er aðili að Samtökunum
’78, Hinsegin dögum í Reykjavík og Transgender Europe, Network
and Council.

FSS – Félag STK stúdenta / www.gay.hi.is – gay@hi.is
Félag samkynhneigðra og tvíkynhneigðra 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 háskólasamfélagsins á Íslandi og í forsvari þar þegar
málefni samkynhneigðra ber á góma. Allir nýnemar við Háskóla
Íslands fá sendan kynningarbækling á hausti um félagið og starf
þess. Félagið tekur virkan þátt í samtökum ungs samkynhneigðs og
tvíkynhneigðs fólks í Evrópu, AFFS.
Draggkeppni Íslands / dragkeppni@visir.is
Draggkeppni Íslands er fyrirtæki sem stendur árlega að draggkeppni í Reykjavík, venjulega í vikunni fyrir Hinsegin daga. Keppni
ársins verður haldin miðvikudaginn 8. ágúst nk. og þar eru tveir
titlar í boði, Draggdrottning og Draggkóngur Íslands, en þetta er
í þriðja skiptið sem kóngar eiga þess kost að keppa til sigurs í
keppninni. Slíkt fyrirkomulag er fátítt í heiminum, að bæði kynin
eigi þess kost að keppa saman í einu. Skráning í keppnina er á
draggkeppni@visir.is eða í síma 696 3892.

Thanks to the queer community
The gay comunity in Iceland has joined forces to celebrate Gay
Pride 2007 with festivities in Reykjavík on the second weekend
in August. We would like to thank five organizations and activity groups: the Icelandic Organization of Lesbians and Gay Men
Samtökin ’78, LGBT University Student Union FSS, the women’s
group Women with Women KMK, the transgender association
Trans-Iceland, and the leather club MSC Iceland.
Útgefandi Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride
Laugavegi 3 – 101 Reykjavík
www,gaypride.is
Ábyrg›arma›ur Heimir Már Pétursson
Hönnun Tómas Hjálmarsson
Merki Hinsegin daga Kristinn Gunnarsson
Ritstjórnarvinna Baldvin Kári Sveinbjörnsson, Heimir Már
Pétursson og Þorvaldur Kristinsson
Augl‡singar Heimir Már Pétursson, Þorvaldur Kristinsson
Ljósmyndir Geir Ragnarsson, Kolbrún Ósk og fleiri
Prentun Ísafoldarprentsmi›ja hf

Stjórn og samstarfsnefnd
um Hinsegin daga í Reykjavík
Þau eru fjölmörg sem leggja hönd á plóg til að gera hátíð
Hinsegin daga að veruleika á hverju ári. Sum sýna þó
meira úthald en önnur við undirbúninginn og vinna hörðum
höndum í samstarfsnefnd árið um kring áður en kemur að
gleðigöngunni og útitónleikunum. Þau sem hafa komið að
vinnu samstarfsnefndar síðastliðið ár með margvíslegu
undirbúningsstarfi, fundarhöldum og skipulagningu eru:
Anna Jonna Ármannsdóttir, Ásdís Þórhallsdóttir, Baldvin
Kári Sveinbjörnsson, Birna Hrönn Björnsdóttir, Erlingur
Óttar Thoroddsen, Fríða Agnarsdóttir, Guðjón R. Jónasson,
Heimir Már Pétursson, Hrafnkell Tjörvi Stefánsson, Katrín
Jónsdóttir, Kristín Sævarsdóttir, Matthías Matthíasson,
Ragnar Ólason, Svavar G. Jónsson, Tómas Hjálmarsson,
Þorvaldur Kristinsson og Þórarinn Þór.

HE I L B R I G ‹ I S - O G T R Y G G I N G A M Á L A R Á ‹ U N E Y TI ‹
STY R K I R ﬁ E S S A B I R T I N G U

Alnæmi er veruleiki
HIV-veiran, sem veldur alnæmi, fer ekki
í manngreinarálit, hún berst milli fólks
á öllum aldri, milli gagnkynhneig›ra,
samkynhneig›ra, tvíkynhneig›ra, og
enginn er óhultur fyrir henni nema hann
stundi öruggt kynlíf. HIV-jákvæ›a er
ekki hægt a› ﬂekkja á útlitinu.
HIV-veiran ræ›st á ónæmiskerfi líkamans svo a› e›lilegar varnir hans hrynja.
Engin varanleg lækning er ennﬂá til vi›
alnæmi en á sí›ustu árum hafa komi›
fram lyf sem gera veiruna óska›lega
ónæmiskerfinu og auka lífslíkur manna
til muna. Slík lyfjagjöf reynist ﬂó flestum
erfi›.
ﬁú átt ekki a› sjá ástæ›u til a› spyrja
ﬂá sem ﬂú hefur mök vi› hvort ﬂeir séu
HIV-jákvæ›ir ﬂví a› svörin veita enga
tryggingu gegn smiti. Ábyrgt kynlíf felst
í ﬂví a› haga sér eins og allir kunni a›
vera HIV-jákvæ›ir og nota smokkinn
undantekningarlaust.
Settu ﬂér einfaldar og öruggar reglur í
kynlífi sem ﬂú víkur aldrei frá. Mundu
a› notkun áfengis og vímuefna veikir
dómgreindina og b‡›ur hættunni
heim.

Öruggur ástarleikur
er skemmtilegur leikur

