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When a group of optimistic people founded Reykjavík Gay Pride 
after a festival in Ingólfstorg Square in June 1999, no one would 
have dared to believe that ten years later more than 70,000 
people would attend the Queer Days celebrations, as they did 
last year.
      Gay Pride has incredible importance for lesbian, gay, bisexual 
and transgender people in Iceland. The festival has given them 
courage and provided them with a platform to manifest their pride 
before their fellow citizens. Gay Pride confirms that 
solidarity can boost people’s daring and respect when 
approached in the right spirit.
     But the celebrations do not only mark a success-
ful stage in the struggle; Gay Pride is also one of the 
most vibrant and popular events in Reykjavík’s cultural 
calendar. Celebrating its tenth festival this year, the 
Queer Days in Reykjavík have grown over the past 
decade from a one-day event for 1,500 people to a 
major four-day festival, attended by an incredible quarter of the 
nation.
      The Board of Directors and Pride Committee have organised 
the festivities to fall on 7–10 August this year. As in previous 
years, the festival will feature a colourful line-up of Icelandic and 
foreign artists and a varied programme of events. We’re particu-
larly excited about this year’s offerings.
       It only remains to welcome Icelandic and foreign guests to the 
tenth Reykjavík Gay Pride. We hope you have a wonderful time!

Það var bjartsýnn hópur fólks sem stofnaði til Hinsegin daga í 
Reykjavík eftir hátíð á Ingólfstorgi í júní 1999. Óhætt er hins vegar 
að fullyrða að enginn í þeim hópi lét sér detta í hug að tíu árum 
síðar myndu rúmlega 70 þúsund manns mæta á Hinsegin daga, 
eins og gerðist á hátíðinni í fyrra.
     Hinsegin dagar hafa ótrúlega þýðingu fyrir samkynhneigða, 
tvíkynhneigða og transgender-fólk á Íslandi. Hátíðin hefur eflt 
fólki kjark og verið því vettvangur til að standa stolt frammi fyrir 

samborgurum sínum. Hinsegin dagar eru staðfesting 
þess að samstaða færir fólki djörfung og virðingu 
þegar rétt er á málum haldið.
     En hátíðin hefur ekki bara verið hinsegin fólki 
ávinningur í baráttunni. Hinsegin dagar eru einn 
litríkasti þátturinn í menningarlífi Reykvíkinga og 
njóta meiri vinsælda en flestir aðrir viðburðir. Hátíðin 
er nú haldin í tíunda sinn og á þessum áratug hefur 
hún þróast úr fimmtán hundruð manna hátíð, sem 

stóð í einn dag, í fjögurra daga stórhátíð sem fjórðungur þjóðar-
innar sækir.
     Stjórn og samstarfsnefnd Hinsegin daga hafa undanfarið ár 
unnið að hátíðinni sem fram fer dagana 7.–10. ágúst. Eins og fyrr 
er boðið upp á litríkan hóp innlendra og erlendra listamanna og 
fjölbreytt úrval atburða. Dagskráin í ár er einstaklega spennandi.
    Við bjóðum Íslendinga og erlenda gesti velkomna á tíundu 
hátí› Hinsegin daga í Reykjavík og óskum ykkur öllum góðrar 
skemmtunar.
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SWIVEL
Swivel eða „Snúningur“ er hljómsveit ungra Afríku-
Bandaríkjamanna sem hefur haslað sér völl í Kaliforníu á 
undraskömmum tíma. Í tónlistinni sækir hljómsveitin inn-
blástur til Manchester á Englandi þar sem pönkið og nýbylgj-
an blómstruðu í upphafi níunda áratugarins, ekki síst fyrir 
áhrif samkynhneigðra karlmanna á tónlistarsmekk þeirra 
kynslóða sem þar lifðu lífi sínu.
     Kjarninn í hljómsveitinni eru par, strákarnir Eddie og Tai, 
upprunalega frá New York, en nýfluttir til Los Angeles. Með 
þeim í hljómsveitinni eru Jet Tremonti sem spilar á bassa 
og Jason Rarick á trommur. Þau spila magnað elektró-pönk 
eða indí-rokk, og um þau er sagt að þar fari „ein ótrúlegasta 
hljómsveit sem komið hefur fram í langa tíð“, enda fer hér 
saman óvenjulegur metnaður og miklir hæfileikar. Framinn 
hefur verið skjótur síðustu misseri og þau hafa slegið í gegn 
á nokkrum gamalgrónum tónleikastöðum í LA svo sem Viper 
Room, Derby, Mint og Rainbow Room. Þá munu þau koma 
fram á Los Angeles Pride í sumar. Swivel á framtíðina fyrir 
sér og fyrsta stóra hljómplata þeirra er væntanleg á þessu ári. 
     Swivel kemur fram á tónleikum á Organ, laugardaginn 
9. ágúst kl. 21, og leikur einnig listir sínar á útihátíðinni við 
Arnarhól þann sama dag.

MAKING YOU SWIVEL AND SWAY
Swivel is an electro-punk team that has blazed a trail through 
the LA scene, lighting up such classic LA haunts as the Viper 
Room, the Derby, the Mint and the Rainbow Room with their 
powerful harmonies and unforgettable hooks. They have 
also recently performed at the Afropunk Festival in New 
York. While Swivel’s songs have often been compared to 
Aerosmith, Prince, and David Bowie, their production sensi-
bilities are much closer to that of Bjork or Outkast. Armed 
with ambition and talent, Swivel has already made an impact 
on LA’s local scene. With two videos in work and a full length 
album due out in 2008 to accompany their debut EP, Swivel 
Landing, the future looks brighter than ever, and listeners 
can look forward to more of Swivel’s infectious electro-punk 
vibes. Swivel is fronted by Eddie Tyclus and Tai Heard, also 
featuring Jet Tremonti on bass and Jason Rarick on drums. 
Tai and Eddie trade lead vocals and share most of the song 
writing credit. 
     Swivel will be performing at Club Organ, Saturday, 9 
August at 9:00 p.m., and at the Open Air Concert at Arnarhóll 
earlier that same day.

www.swivelonline.com
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Opið 10:00-20:00 virka daga │ Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 │ Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 │ www.IKEA.is

©
 In

te
r I

KE
A 

Sy
st

em
s B

.V
. 2

00
8

Gleðilega hátíð!

Hluti af því að skapa betra líf fyrir sem flesta felst í því 
að brjótast undan gömlum gildum og hefðum - og verða 
frjálsari manneskja.

Við neitum að fara eftir einhverju ákveðnu mynstri bara 
vegna þess að það er viðurkennt og hefðbundið. Við tökum 
þátt í framförum í staðinn. Við þorum að gera hlutina 
öðruvísi! Ekki bara í stórum stíl, heldur viljum við líka leysa 
litlu vandamálin í daglegu lífi.

Fyrir okkur er „samvinna“ meira en bara orð. Við viljum vera 
hluti af lífi fólks – við viljum vinna með því og taka þátt í því 
að bæta heimilislíf þess til muna. IKEA býður upp á fjölbreytt 
úrval vara svo allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. 

Við megum aldrei gleyma að sýna hvert öðru virðingu.
Okkar stefna er að gera daglegt líf betra fyrir sem flesta!

SWIVEL



Carole Pope er goðsögn í lifanda lífi. Barn að aldri fluttist hún frá 
Englandi til Kanada þar sem hún nýtur gríðarlegra vinsælda fyrir 
tónlist sína. Hún varð fyrst fræg í samvinnu við Kevan Staples í 
Toronto, en samstarf þeirra þróaðist yfir í hljómsveitina O, síðan 
The Bullwhip Brothers og að lokum The Bullwhip Brothers og að lokum The Bullwhip Brothers The Rough Trade, sem átti eftir 
að ná miklum vinsældum um allan heim.
     Hún var ein fyrsta rokkstjarnan sem gekkst opinberlega við til-
finningum sínum sem lesbía og fléttaði þá reynslu inn í texta sína 
og tónlist, því að hún syngur berort og fumlaust um ástir kvenna. 
Oft hafa íhaldsöfl af ýmsu tagi misst andann yfir list hennar og 
hrópað hástöfum gegn henni í fjölmiðlum. En umfram allt er hún 
okkar kona, stundum villt og tryllt, en umfram allt öflugur liðsmaður 
í leitinni að betra lífi.
     Þrívegis hefur Carole Pope hlotið Juno-verðlaunin í Kanada, en 
þau svara til Grammy-verðlaunanna í Bandaríkjunum, og enn kepp-
ist heimurinn við að hylla hana og verðlauna. Hún hefur slegið ótal 
sölumet í Kanada og hlotið fjöldann allan af gull- og platinumplöt-
um. Þá hefur hún m.a. samið tónlist við sjónvarpsþættina L-Word
og Queer as Folk. Queer as Folk. Queer as Folk
     Árið 2000 gaf Carole Pope út sjálfsævisögu sína, Anti-Diva, 
þar sem hún fjallaði m.a. opinskátt um ástarsamband sitt við hina 
heimsfrægu Dusty Springfield, en allt sitt frægðarlíf bjó hún í 
skápnum, sem í senn var þröngur og víður, og átti alla tíð í fjörlegum 
ástarsamböndum við ýmsar konur uns hún lést um aldur fram. 

CAROLE
POPE
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Carole Pope er enginn venjulegur gestur á Hinsegin dögum, því hún 
er sennilega skærasta erlenda stjarna sem þar hefur komið fram. 
Hún skemmtir á tónleikum á Organ föstudaginn 8. ágúst kl. 21 og 
kemur fram á útihátíðinni við Arnarhól laugardaginn 9. ágúst.

www.carolepope.com / www.myspace.com/carole pope

A N T I - D I V A
Controversial and world famous rocker Carol Pope is one 
of the star artists at Reykjavík Gay Pride 2008. Pope, whose 
wide and and piercing blue eyes smoldered out from album 
covers in the 1970s and 80s, broke taboos and laid paths 
where no bands had gone before as half of the early punk 
duo Rough Trade. Her provocative blend of hard-edged New 
Wave rock with explicit homoerotic and BDSM-themed lyr-
ics made her one of the first openly lesbian pop stars in the 
world and a triple winner of the Canadian Juno Award. 
   Carole Pope has earned numerous gold and platinum 
records for her artistic achievements as well as producing 
music for world famous television series like The L-Word music for world famous television series like The L-Word music for world famous television series like
and the US version of Queer as Folk. 
     We welcome Ms. Pope to Reykjavík Gay Pride where she 
will be performing at Club Organ, Friday, 8 August at 9 p.m., 
and at the Open Air Concert at Arnarhóll Saturday, 9  August.

G O Ð S Ö G N  Ú R  
H E I M I  S A M K Y N H N E I G Ð R A

Á  H Á T Í Ð  H I N S E G I N  D A G A
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M A R T I N  K N U D S E N  Á  J Ó M F R Ú N N I

Danski vísnasöngvarinn Martin Knudsen hefur í 
tuttugu ár hefur skemmt löndum sínum með vísna-
söng við miklar vinsældir. Hann hóf ferilinn 12 ára í 
sumarrevíum á Fjóni og hefur síðan fetað sig mark-
visst upp á við. Um árabil hefur hann komið fram á 
skemmtunum í Cirkusbygningen, gamla fjölleikahúsinu 
í Kaupmannahöfn, og þar í húsi hefur hann m.a. staðið 
fyrir skemmtunum á sérstökum Grand Prix Bar sem 
flytur Eurovision-lög og er hans eigið uppátæki. Þá má 
stöku sinnum heyra hann taka lagið á Centralhjørnet, 
einum af eldri hommabörum Norður-Evrópu.
      Söngvar Martins eru klassískir og kunnuglegir. Þeir 
sem kunna að meta danskt smurbrauð eiga líka að 
þekkja vísur og revíulög eins og „Jeg har elsket dig så 
længe jeg kan mindes“ og „Man blir så glad nå solen 
skinner“. Martin leggur áherslu á það sem skiptir máli 
í sígildum vísnasöng, það fyndna, fjöruga og alþýðlega, 
því eins og hann segir sjálfur: „Þegar ég treð upp legg 
ég alla áherslu á eininguna, lífsgleðina og virðing-
una fyrir því gamla og góða sem er kjarninn í þessum 
stórkostlegu söngvum fortíðarinnar.“ 
    Martin Knudsen skemmtir á veitingahúsinu Jóm-
frúnni í hádeginu, fimmtudaginn 7. og og föstudaginn 8. 
ágúst. Með honum í för er undirleikari hans Torben. Við 
bjóðum þá félaga velkomna til Íslands.

www.martin-knudsen.dk 

THE SONGS MY GRANNY TOUGHT ME
Martin Knudsen from Copenhagen is one of our many 
gay stars from abroad at Reykjavík Gay Pride this 
year, performing Danish ballads and classical revue 
songs with all the humour and charm which carac-
terises this form of music. Accompanied by pianist 
Torben, he will perform in the only Danish restaurant 
in Reykjavík, Jómfrúin, at noon, Thursday, 7 August, 
and Friday, 8 August. Tables should be booked well 
in advance. 

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

Þú getur lagt Samtökunum 78 lið í Einkabankanum 
og Fyrirtækjabankanum.

Leggðu góðu málefni lið



Maríus Sverrisson byrjaði kornungur að syngja og dansa en lærði 
síðar leiklist, dans og söng í Vínarborg. Hann hefur verið búsettur 
í Austurríki og Þýskalandi síðastliðinn áratug og getið sér frægðar-
orð í söngleikjaheimi Evrópu þar sem hann hefur tekið þátt í fjölda 
sýninga. Þar má nefna Pierrot lunaire á Bühne Max Reinhardt 
Seminar í Vínarborg, Moses í West London Synagogue, og 
Cabaret í Vínarborg og Düsseldorf. Hann söng við opnunarhátíð 
Potsdamer Platz í Berlín og lék og söng aðalhlutverkið í söngleikn-
um Titanic svo fátt eitt sé nefnt á glæsilegum ferli hans. Túlkun 
Maríusar á Jim Farrell í Titanic féll höfundinum, Maury Yeston, 
svo vel í geð að hann samdi sérstakt lag fyrir aðalleikarann til að 
flytja í sýningunni. Þá hefur Maríus komið fram sem einsöngvari, 
bæði erlendis og á Íslandi, meðal annars með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands og í Íslensku óperunni. 

Í ágúst 2004 kom Maríus fram á opnunarhátíð Hinsegin daga. Þar 
fór saman afburða söngur, fagmannleg kunnátta og glæsileiki sem 
við munum seint gleyma.
     Velkominn aftur á svið Hinsegin daga, Maríus!

A MUSICAL STAR RETURNS HOME

Maríus Sverrisson was born and raised in Iceland, and stud-
ied at the best schools of Europe for performing arts. He has 
acquired a name in the German speaking musical world for 
his performances in shows like Cabaret, Moses, Sound of 
Music, Kiss me Kate and La Cage aux Folles, and he made 
a lasting impression as Jim Farrell in the musical Titanic in 
Hamburg and Düsseldorf. We are proud to present Maríus 
Sverrisson at the Opening Ceremony in Háskólabíó Movie 
Theater, Thursday, 7 August.
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Það gleymir enginn Stereo Total sem einu sinni hefur heyrt og séð 
þetta yndislega par á sviði. Þegar þau heimsóttu Hinsegin daga 
árið 2002 vissu fæstir hver þau voru, en þegar þau kvöddu voru 
þau stjörnur á Íslandi. Skjár 1 gerði þátt um þau sem var sýndur 
og endursýndur margsinnis vegna mikillar eftirspurnar, og þau 
tróðu upp á lítt undirbúnum tónleikum víða í borginni. Nú ætla þau 
aftur að skella sér norður í „sumarfrí“ og fagna tíu ára afmælinu 
með okkur.
    Françoise Cactus og Brezel Göring skipa Stereo Total og flytja 
svo fjölbreytta tónlist að gagnrýnendur hafa löngu gefist upp á 
að draga þau í dilk. Sjálf leysa þau þann vanda með því að lýsa 
einfaldlega yfir því, alveg purkunarlaust, að Stereo Total sé besta 
poppsveit heims. Víst er að þau hafa alltaf farið sínar eigin leiðir. 
Françoise Cactus er upprunnin í Frakklandi, en fluttist til Berlínar 
snemma á níunda áratugnum og tók þar virkan þátt í skapandi 
menningaróreiðu sem kennd er við afburðasnjalla viðvaninga. 
    Yfir káli og pylsum í kjörbúð einni fór Françoise að daðra við 
pilt sem reyndist vera Austur-Þjóðverji að nafni Brezel Göring, 
tónlistarmaður sem smíðaði sín eigin hljóðfæri og hélt úti band-
brjálaðri tilraunahljómsveit undir því táknræna nafni Sigmund Freud 
Experience. Þau Françoise og Brezel rugluðu saman reytum sínum, 
stofnuðu Stereo Total og hafa síðan gefið út ótal plötur í Evrópu, 
Japan og Bandaríkjunum. Þau syngja einkum á móðurmálum sínum 
frönsku og þýsku, einnig á ensku, en þó heldur minna „því að allar 
þýskar hljómsveitir syngja á ensku“. Þau syngja auðvitað líka á 

tyrknesku, „því við búum í Berlín, fjölmennustu borg Tyrkja næst 
Istanbúl“ og munu að sjálfsögðu taka lagið á íslensku í sumar.
    Stereo Total koma fram á útihátíðinni við Arnarhól laugar-
daginn 9. ágúst og síðan á tónleikum á Organ að kvöldi sama 
dags. kl. 21. 

www.stereototal.de
 

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT 
... FROM BERLIN 

The eclectic duo that forms Berlin based Stereo Total, Françoise 

Cactus and Brezel Göring, claim their band to be the best pop 

group in the world. Critics say they are impossible to pigeon-

hole but attempts at definitions include that they fuse the dumb 

energy of pop culture with the elite salon fizz of high culture; 

a bottomless goldmine of clever ideas, populist yet unpreten-

tious; scuzzy, mischievous, exhilarating avante-garde pop, 

spliced with punk and garage; a thrash aesthete’s idea of heav-

en; a tri-lingual, multi-disciplined, electronic, shambolic rock’n 

roll echo from the future. The bottom line: Nobody sounds like 

Stereo Total. Emerging from the Berlin scene of „genius dilet-

tantes“, the clever and funny dual combination has made 

a long list of records in Europe, Japan and USA. 

      Stereo Total will be performing at Club Organ, Saturday, 

9 August at 9 p.m., and at the Open Air Concert at Arnarhóll 

earlier that same day.
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A F T U R  Á  S V I ‹  Í  R E Y K J A V Í K
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Þær slógu í gegn á Hinsegin dögum 2005 og landinn lá 
bókstaflega kylliflatur fyrir töfrum þeirra. Sjálfum varð 
þeim svo mikið um viðtökur íslensku þjóðarinnar að þær 
heimtuðu að fá að koma ári síðar til að auka á gleði 
landsmanna. Slíkar urðu vinsældir þeirra að eftir þessar 
tvær heimsóknir voru þær tafarlaust sæmdar nafnbót-
inni „Íslandvinir“ – á meðan þær bíða eftir fálkaorðunni. 
      Fyrir fólk sem ekkert fylgist með fréttum skal þess getið 
að Ruth & Vigdis eru báðar rétt rúmlega fertugar (hafa 
reyndar verið það um árabil) og hafa verið bestu vin-
konur frá því í grunnskóla. Þær elska bókstaflega 
homma og lesbíur sem þær segja sína tryggustu aðdá-
endur. Um Ruth & Vigdisi hefur verið sagt að í návist 
þeirra líði manni bókstaflega eins og heima hjá sér. Þar 
situr norskur alþýðleiki í fyrirrúmi í sinni fegurstu mynd.

Hópur dansara er þeim stöllum til stuðnings á sviði 
Hinsegin daga, og eins og endranær bjóða þær upp á 
glænýja dagskrá, bæði á opnunarhátíðinni í Háskólabíói 
7. ágúst, og á útitónleikunum við Arnarhól 9. ágúst.

ABSOLUTELY FABULOUS, NORWEGIAN STYLE

The famous Norwegian TV personalities Ruth & 
Vigdis are two delightful ladies, eternally in their 
early forties, who positively adore “the gays”. 
You can be sure they will make you feel right 
at home! The ladies have twice before been the 
greatest hit at the Reykjavík Gay Pride and now 
they will be honoring us at the tenth anniversary 
with a new and fabulous show – straight from 
Oslo. Ruth & Vigdis will be performing with a 
group of Norwegian male dancers at the Gay 
Pride Opening Ceremony in Háskólabíó Movie 
Theater, Thursday, 7 August, and at the Open Air 
Concert at Arnarhóll, Saturday, 9 August. 
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Elín&Myrra
Elín og Myrra koma úr ólíkum áttum og höfðu komið fram víða hvor í sínu lagi 
áður en þær hittust. Þær uppgötvuðu fljótt að þær áttu samleið í tónlistinni 
og hafa vakið mikla athygli síðustu misserin fyrir persónulegan flutning. Elín 
Eyþórsdóttir og Myrra Rós Þrastardóttir munu skemmta gestum á opnunarhátíð 
Hinsegin daga í Háskólabíói fimmtudagskvöldið 7. ágúst. Hér er á ferðinni 
sterkur og heilsteyptur söngur, fallegar og einlægar kvenraddir sem ná svo vel 
saman að áheyrendur spyrja sig agndofa af hverju þeim fylgi ekki hljómsveit, 
umboðsmaður  og plötusamningur. Bíðið bara!

KINDRED SPIRITS OF MUSICAL MAGIC
They may be young, but their talents are undeniable. Elín and Myrra 
have recently stunned Icelandic audiences with their heartfelt, 
personal performances. You can witness the brightest new talents 
the country has to offer at the Opening Ceremony in Háskólabíó 
Movie Theater, Thursday, 7 August. 

K O N U N G L E G T  S J Ó N A R S P I L

N AT T H AWA T
Frá blautu barnsbeini hafði Natthawat Voramool brennandi áhuga á söng og dansi og byrjaði 
snemma að koma fram á skemmtunum heima í sveitinni sinni í Taílandi. Hann nam söng og dans og 
sérhæfði sig í tónlist sem nefnist Molan og er ættuð úr norðausturhéruðum landsins. Um þriggja 
ára skeið starfaði hann við söng- og dansleikhús sem ferðaðist víða um land og skemmti. Síðar 
gerðist Natthawat grunnskólakennari, en fluttist til Íslands árið 2005 til að freista gæfunnar í 
framandi landi. 
      Natthawat hefur auðgað Ísland með nærveru sinni og kunnáttu, og 
á opnunarhátíð Hinsegin daga mun hann að sjálfsögðu syngja um ástina 
og hvað það er dásamlegt að vera ástfanginn. Með honum koma fram 
fjórir dansarar sem allir búa á Íslandi en höfundur dansanna er Patthama 
Meghavibhata sem hefur haldið hér námskeið í taílenskum dansi ásamt því 
að þjálfa flokka til sýninga á vegum Taílensk-íslenska félagsins. 
      Sýning þeirra er ekki aðeins veisla fyrir eyru heldur líka augu, því að 
búningur Natthawats er gerður af meistara höndum, stældur eftir ævafornum 
viðhafnarklæðum taílenskra konunga sem skörtuðu ógrynnum gersema til að sýna tign 
sína og vald. Við bjóðum Natthawat og félaga hans velkomin á svið á opnunarhátíð 
Hinsegin daga í Háskólabíói fimmtudagskvöldið 7. ágúst.

A  F E A S T  F O R  T H E  E Y E S  A N D  E A R S

A singer and dancer since childhood, Natthawat Voramool grew up to master the exot-
ic musical style of Molan, originated from his native Thailand. Natthawat, along with 
four dancers, will perform songs and dances of love, choreographed by professional Thai 
dancing instructor Patthama Meghavibhata. We welcome Natthawat and his entourage on 
stage at the Opening Ceremony in Háskólabíó Movie Theater, Thursday, 7 August. 

16



�
�
�
�
�
�
��
��

��
��
��

�
��

�
�
�
�

��������������
����������
����������

������������������������
�����������������
���������������������

��������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������



18



Varla þarf að kynna Regínu Ósk og Friðrik Ómar eftir glæsilega ferð þeirra til 
Belgrad í vor á Eurovision-keppnina þar sem þau sungu af öryggi og sjarma 
sem fáum er gefinn. Á örskömmum tíma hafa þau skipað sér í röð okkar fremstu 
dægurlagasöngvara, gefið út nokkrar vinsælar plötur og slegið í gegn í ótal 
sýningum á sviði. 
      Regína Ósk nam klassískan söng við Söngskólann í Reykjavík og djasssöng í 
Tónskóla FÍH. Hún hefur hljóðritað þrjár vinsælar sólóplötur. Friðrik Ómar birtist 
dag nokkurn norðan af Dalvík og sá og sigraði höfuðborgina á undraskömmum 
tíma. Sína fyrstu sólóplötu gaf hann út á síðasta ári. Þá starfa þau saman í 
hljómsveitinni Eurobandið sem notið hefur gríðarlegra vinsælda síðustu tvö ár 
og að sjálfsögðu mun bandið leggja þeim lið á Hinsegin dögum. Bandið skipa 
þeir Kristján Grétarsson, Benedikt Brynleifsson, Róbert Þórhallsson og Grétar 
Örvarsson.
      Friðrik Ómar og Regína Ósk komu fyrst fram á hátíð Hinsegin daga sumarið 
2006, þó ekki saman heldur hvort í sínu lagi. Í ár munu þau leggja gleðigöng-
unni lið á þann hátt sem þeim einum er laginn og syngja saman á útihátíðinni 
við Arnarhól laugardaginn 9. ágúst. 

A MATCH MADE IN EUROVISION HEAVEN

With youthful charm, Friðrik Ómar and Regína Ósk represented Iceland in 
Belgrad at the Eurovision Song Contest 2008 with their catchy song, “This is 
my Life”. Those two rising stars owe their great popularity partly to various 
musical stage shows in Reykjavík and several well received albums, as 
well as their own Euroband, specializing in Eurovision music. Friðrik Ómar, 
Regína Ósk and the Euroband will give our Pride Parade their special 
touch of colour and perform as well at the Open Air Concert at Arnarhóll, 9 
August.

www.fridrikomar.is – www.reginaosk.is
www.myspace.com/euroband – www.rigg.is

FRIÐRIK ÓMAR 
REGÍNA ÓSK OG
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Gríski söngvarinn, söngvaskáldið og dans-
höfundurinn Andreas Constantinou hefur sl. 
fjögur ár komið fram á sviði, listsýningum 
og hátíðum um víða veröld, en býr nú og 
starfar í Reykjavík. Hann kemur fram með 
eigin hljómsveit og rokktónlist þeirra er 
hrá, persónuleg og grípandi. Við bjóðum 
Andreas og félaga hans fimm velkomna á 
svið Hinsegin daga á útitónleikunum við 
Arnarhól 9. ágúst.

GREEK AND GORGEOUS

Andreas Constantinou, singer, song-
writer and choreographer, has per-
formed and presented his music and 
performance art works in theatres, 
galleries, bars and festivals through-
out Europe and Asia since 2004. His 
music is raw, sparse and individual-
istic and has its roots in alternative 
rock. Andreas now lives in Reykjavík 
and will introduce his debut album 
Fistful, accompanied by a live band, 
at the Open Air Concert at Arnarhóll, 
Saturday, 9 August. 

www.myspace.com/andreasconstantinou
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Með einstæðri og fallegri rödd sinni hefur 
Hera Björk Þórhallsdóttir haslað sér völl 
víða á tónlistarsviðinu, bæði í klassískum 
söng, djassi, poppi og rokki. Á liðnum 
árum hefur hún tekið þátt í fjölmörgum 
söngleikjasýningum í Reykjavík og sungið 
með einum af okkar bestu kórum, Schola 
Cantorum. Nú starfar hún jöfnum höndum 
á Íslandi og í Danmörku sem söngvari og 
söngkennari. Fyrir tveimur árum sendi 
hún frá sér aðra plötu sína, Hera Björk, Hera Björk, Hera Björk
sem vakti mikla athygli. Við bjóðum Heru 
Björk velkomna á svið Hinsegin daga við 
Arnarhól 9. ágúst.

ICELANDIC DIVA PAR EXCELLENCE 

In the last few years, Hera Björk has 
risen as one of Iceland’s leading per-
formers. Her unique voice covers a vast 
range of genres, from classical singing 
to jazz, pop and rock. We are honored to 
have Hera among the performers at the 
Gay Pride Open Air Concert at Arnarhóll, 
Saturday, 9 August.

Andreas Constantinou



Hálfur Íslendingur 

hálfur Bandaríkja-

maður, blíður og 

ögrandi í senn, en 

umfram allt fjölhæfur 

og litríkur heimsborgari 

sem sett hefur sinn 

svip á lífið í Reykjavík

 síðustu tvö ár. Haffi Haff 

vakti mikla athygli þegar 

hann tók þátt í undankeppni 

Eurovision-keppninnar í vetur og 

við hann eru bundnar miklar vonir. 

Hinsegin dögum er heiður að því að 

bjóða Haffa Haff velkominn á svið 

Hinsegin daga á hátíðinni 

við Arnarhól 

9. ágúst

Y O U N G ,  F R E S H  

A N D  N E W

The Icelandic-American      The Icelandic-American      T

singer Haffi Haff gained great 

attention when he partici-

pated in the Icelandic pre-run 

competition for the Eurovision 

Song Contest 2008. This multi-

talented artist will be among 

the entertainers at the Open Air 

Concert at Arnarhóll Saturday, 

9 August. 9 August. 9 August

www.mayspace.com/iamhafsteinn
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Páll Óskar sló eftirminnilega í gegn á síðasta ári 

með sólóplötu sinni Allt fyrir ástina og átti þar 

eina af söluhæstu plötum ársins. Hann raðaði 

á sig verðlaunum enda einn hæfileikaríkasti 

tónlistarmaður og skemmtikraftur Íslendinga. 

        Allt frá æskuárum hefur hann verið ein skær-

asta poppstjarna landsins og eftir hann liggja fjöl-

margar upptökur á hljómplötum, sólóplötur og 

samstarfsverkefni með öðrum tónlistar-

mönnum. Síðustu misseri hefur hann 

verið einn eftirsóttasti plötusnúður 

Íslands, en hann mun sjá um að 

trylla gesti Hinsegin daga á dans-

leiknum á NASA að kvöldi 9. ágúst. 

Hann hefur unnið með hljóm-

sveitinni Milljónamæringunum, 

keppt í Eurovision, vakið athygli 

fyrir dómgæslu sína í Idol og X-

factor og farið á kostum sem 

stjórnandi þáttarins „Alla leið“ 

á RÚV fyrir Eurovision-keppnina. 

Sólóplatan á síðasta ári færði 

honum Íslensku tónlistar-

verðlaunin þreföld. Þeim mikla 

heiðri fylgdi meðal annars titill-

inn „Söngvari ársins 2007“.

     Síðast en ekki síst er Páll 

Óskar hæfileikaríkur baráttu-

maður fyrir málstað hinsegin fólks, 

einn af bakhjörlum Hinsegin daga og 

ómissandi liðsmaður hátíðarinnar. 

A L L  F O R  L O V E

Paul Oscar has been one of Iceland’s most adored 

popstars for several years, and has frequently 

been voted the nation’s best singer and perform-

ing artist. As well as being a popular solo artist 

with five albums under his belt, Paul Oscar also 

collaborates with various groups such as the 

latin-influenced The Millionaires, 

the easy listening group Casino, 

and harpist Monika Abendroth, 

with whom he has released 

two albums. He is known 

for being an outspoken gay 

activist and is regularly seen 

and heard in the popular 

media. Last year was a time 

of great harvest for Paul 

Oscar when he released 

his album “All for Love” 

and won Icelandic Music 

Awards for “Singer of the 

Year”, “Net Voters’ Favorite” 

and “Listeners’ Favorite”. 

Paul Oscar will perform at the 

Open Air Concert at Arnarhóll, 

Saturday, 9 August, and you 

can witness his DJ splendour 

at the Gay Pride Dance at NASA 

that same evening.

www.myspace.com/palloskar
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Das Auto.

Nú er rétti tíminn til að ná 
sér í einn með topplúgu.
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Heimir Már Pétursson

Hvar byrjaði þetta allt? Skrautlegar 
stoltar konur, skringilegir málaðir 
strákar, skreytt börn og allir brosandi? 
Hvaðan kom fólkinu þessi kæruleys-
islega framkoma? Hvernig stendur 
á því að stór hluti þjóðarinnar getur 
komið saman undir regnbogafánanum 
og fagnað því einu að vera til? 

Er þetta ekki til marks um andlegt og 
líkamlegt lauslæti, já, jafnvel kæru-
leysi? 

Getur verið að það sé svona gaman 
að vera til?

Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride er 
eina hátíðin á Íslandi sem í raun fagnar 
engu öðru en ánægjunni af því að vera 
lifandi; lifandi þátttakandi í samfélagi karla 
og kvenna – og barna – fagnar því einu að 
vera manneskja. Eða eins og sagt var fyrir 
tíma pólitísks réttrúnaðar: Fagnar ánægj-
unni af því að vera maður með mönnum.
     Á þessu ári gleðjumst við vegna þess 
að Hinsegin dagar verða haldnir í tíunda 
skipti. Það var árið 1999 sem einstaklingar 
innan og utan Samtakanna ’78 mundu eftir 
því að 30 ár voru liðin frá uppreisninni á 
Stonewall, 27. júní 1969. Og nú kunna enn 
að vera karlar og konur sem spyrja sig: 
Uppreisnin á Stonewall – hvað er það?

Ráðist inn í erfidrykkju

Í þúsundir ára höfðu konur verið kúgaðar í 
blindu feðraveldi sem neitaði þeim um til-
finningalegt frelsi, allt frá vöggu siðmenn-
ingarinnar hafði karlmönnum verið neitað 
um að elska aðra karlmenn, konur og karlar 
voru lamin, pyntuð, dæmd, hædd og úthýst 
– öldum saman. Uppreisnir voru gerðar og 
barðar aftur. Einstaklingar stóðu upp og 
voru lamdir niður. Samtök voru stofnuð og 
bönnuð.
     En svo kom dagurinn sem hinsegin fólk 
getur ekki gleymt.
     Í raun var þetta ósköp venjulegur dagur,
27. júní 1969 í New York, höfuðborg heims-
menningarinnar. Það var verið að bera Judy 
Garland til grafar, fallna stjörnu í bókstaf-
legum skilningi og víða um borgina og um 
heiminn allan drúpti fólk höfði í söknuði 
og virðingu. Það var verið að hella í glös 
á börum hér og þar og sums staðar voru 
bakaðar pönnukökur og hellt upp á kaffi. En 

á einum litlum bar í Green Vill, neðarlega 
á Manhattan-eyju, voru lesbíur og hommar 
komin saman og söknuðu Judy Garland.
     Þau voru öll að syrgja hana. Litlu stelp-
una sem fór til Oz og söng fallega lagið 
um regnbogann. Þau fundu öll til samstöðu 
með þessari ólánsömu leikkonu sem hafði 
fært heiminum svo margar ógleymanlegar 
stundir og hafði sjálf glímt við ofurvald og 
kúgun allt sitt líf. Og það var þá sem hurð-
inni var hrundið upp. Það var á því augna-
bliki sem hópur lögreglumanna hóf að berja 
á samkynhneigðum gestum þessa bars eins 
og venjulega. En þetta var bara ekki einsog 
venjulega.

Ætlið þið að láta bjóða ykkur þetta?

Nei, þetta var þrátt fyrir allt ekki venjulegur 
dagur. Þegar verið var að smala sorgmædd-
um strákum og stelpum inn í löggubílana 

gekk eitt af frægari skáldum borgarinnar 
hjá og spurði stundarhátt: Ætlið þið að láta 
bjóða ykkur þetta?
     Og það var eins og hendi Guðs væri 
veifað. Ung lesbía braust úr fangbrögðum 
lögregluþjóns og sparkaði í punginn á 
honum.
     Þar með var fjandinn laus.
     Strákarnir og stelpurnar þeystu út úr 
lögreglubílunum og byrjuðu að streitast á 
móti lögregluþjónunum sem aldrei höfðu 
séð annað eins.
     Aldrei áður hafði hópur píulegra stráka 
og sterklegra kvenna sameinast gegn þeim.
     Aldrei áður hafði hópur af þessu fólki 
sameinast gegn árásum á það sjálft. 
Kristóferstræti í Greenwich Village logaði 
allt í einu í undarlegum slagsmálum. 
     Fjölmiðlar voru ekki á staðnum vegna 

þess að þeir voru ekki vanir neinni mót-
spyrnu úr þessari átt, en fljótlega fóru 
útvarpsstöðvar að greina frá slagsmálunum 
og fólk hópaðist niður í þorpið til að taka 
þátt í þessum slag.
     Í þrjá daga logaði neðri hluti Manhattan 
af glímubrögðum lögreglu, lesbía og homma 
og loks tóku fjölmiðlar við sér og fóru að 
segja fréttir. 
     Annað eins hafði ekki gerst áður; að 
kynvillingar neituðu að láta berja sig.

Hinsegin dagar verða til

Og það var sem sagt snemma árs 1999 sem 
einhver mundi eftir því að það voru 30 ár 
frá því að Judy Garland var borin til grafar 
og allt varð vitlaust á Stonewall-barnum 
í New York. Og fólk kom saman og velti 
fyrir sér hvort ekki væri rétt að minnast 
þessa atburðar með hátíðahöldum í miðbæ 
höfuðborgar Íslands. Og svarið var: Jú, 
ættum við ekki að setja upp blandaða dag-
skrá á Ingólfstorgi?
     Samtökin ’78 sem þá höfðu ein barist 
fyrir réttindum samkynhneigðra á Íslandi 
í um 20 ár ákváðu að fjármagna veisluna 
þótt lítið væri til skiptanna. Hringt var til 
listamanna og kvenna, fólk var fengið til að 
mæta, skipuleggja og gera – og viti menn, 
hinn 27. júní 1999 var sett upp dagskrá á 
Ingólfstorgi.
     Á árum áður, 1993 og 1994, þegar 
göngur höfðu verið reyndar, mættu um 70 
manns og eftirvæntingin var því ekki mikil.
     „Hver vill láta sjá sig samkynhneigðan á 
almannafæri?“ spurði fólk sjálft sig sisvona 
og bjóst við engri mætingu frekar en áður.
     En þetta reyndist ekki vera venjulegur 
dagur. Það mættu að minnsta kosti fimmtán 
hundruð manns og margir þeirra „réttkyn-
hneigðir“ vegna þess að það var svo 
mörgum mál að standa með okkur. Og þá 
stóðum við þarna með gleðigrettu í andlit-
inu en ákaflega klumsa yfir öllum stuðn-
ingnum og sum okkar fóru að velta fyrir sér 
hvort ekki mætti gera þetta einu sinni á ári 
og þá með mikilli göngu?
     Það var upp úr þeirri hugsun sem 
Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride voru 
stofnaðir á fámennum fundi á Laugavegi 3 
á haustmánuðum 1999. Það var þessi hópur 
sem ákvað að skipuleggja strax á næsta 
ári aðra slíka hátíð OG gleðigöngu. Það 
var á þeim fundi sem orðið GLEÐIGANGA 
fæddist.
     Margir í hópnum efuðust um að nokkur 
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myndi mæta í slíka göngu; hún yrði fámenn 
og hlægileg í augum þeirra sem ekki vissu 
um hvað málið snerist. En það voru líka 
eftirvæntingarfullar raddir á fundinum, full-
ar af von eftir glæsilegan dag á Ingólfstorgi 
nokkrum mánuðum áður, sem sögðu að 
engin ástæða væri til örvæntingar. 
     Nú væri Ísland tilbúið.

Fjöldinn handan við hornið

Það var hópur skelfdra en ákveðinna og 
glaðra sem kom saman við lögreglustöðina 
á Rauðarárstíg í ágúst 2000 til að setja 
saman fyrstu gleðigönguna.
     Fólk var staðráðið í að setja saman 
svo langa og skrautlega göngu að engin 
myndavél gæti náð öllum herlegheitunum í 
einu skoti. Þannig gætum við ekki verið lítil 
í augum umheimsins. Hópurinn var einbeitt-
ur og hafði ekki tíma til að líta fyrir hornið 
á Hlemmi. Fólkinu fannst eins og það væri 
í u.þ.b. 300 manna hópi, en svo var tíminn 
kominn til að leggja af stað og beygt var 
fyrir hornið á strætóstöðinni á Hlemmi.
     Það var á því augnabliki sem flestir eru 
sammála um að nokkur hundruð hjörtu hafi 
stoppað og jafnmargir kekkir myndast í 
hálsi fólks, því þegar þessi föngulegi hópur 
tók beygjuna niður Laugaveginn blasti við 
12–15 þúsund manna brosandi hópur sem 
beinlínis beið eftir því að standa með okkur!
     Á dauða okkar áttum við von, en ekki 
þessu.
     Frá þessari stundu hafa Hinsegin dagar 
verið til og vaxið frá því að vera eins dags 
hátíð með um 15 þúsund manns í fjögurra 
daga menningarhátíð hinsegin fólks með 
yfir 70 þúsund gestum.
     Á þessum sama tíma hafa miklar rétt-
arbætur átt sér stað á sviði löggjafarinnar,
en það sem skiptir mestu máli er að á þess-
um tíu árum hefur þjóðin alist upp við það 
að vita að við erum samkynhneigð, gagn-
kynhneigð og allt það – en umfram allt fólk 
sem er staðráðið í að bera virðingu fyrir 

hvert öðru og hafa gaman að lífinu og það 
er langstærsti sigurinn – fyrir okkur 
– sem þjóð.

Að standa með sjálfum sér

En það eru einnig aðrir til í heiminum og 
þeir eru ekki allir sammála okkur.
     Þess vegna hafa Hinsegin dagar þróast 
yfir í afl sem ekki er bara til á Íslandi, held-
ur minnir reglulega á litlu stúlkuna frá Oz 
með bréfasendingum til borgarstjóra, ein-
ræðisherra, forseta, forsætisráðherra og 
þjóðþinga um allan heim sem enn eru að 
níðast á samkynhneigðum, tvíkynhneigðum 
og transgender-fólki fyrir það eitt að vera til.
     Við þreytumst ekki á því að minna á þá 
staðreynd að andrúmsloftið er líka okkar 
– að við höfum öll rétt til að draga andann 
og að heimurinn er ekki bara streit – hann 
er líka hinsegin.
     Nú er oft spurt: Hefur ekki allt náðst? 
Er einhver ástæða til að halda áfram að 
berjast? Svarið er að það má aldrei sofna á 
verðinum. Vegna þess að fólk heldur áfram 
að fæðast og deyja – kynslóðir koma og 
fara og ef við höldum ekki fána okkar á lofti 
kann annar og ógeðfelldari fáni að verða 
dreginn að húni.
     Nú um stundir er þetta kannski spurn-
ingin um baráttuna um ímyndina. Hvernig 
við kjósum að láta sjá okkur, eða láta aðra 
sjá okkur – með sínum óupplýstu augum.
     Ef við látum eins og ekkert C kemur 
nefnilega að því að aðrir ráða því hver 
við erum, og þá hefur allt verið unnið til 
einskis. Þá verðum við aftur þau sem ÞEIR 
ákveða að við séum og þá styttist í að ein-
hverjir byrji að berja okkur á nýjan leik fyrir 
það eitt að vera til. 
      Þess vegna er svo mikilvægt að hafa
Hinsegin daga – þess vegna er svo mikil-
vægt að standa með sjálfum sér – alltaf. 

Heimir Már Pétursson 
is the executive direc-
tor of Reykjavík Gay 
Pride. He has been 
an invaluable and 
multitalented mem-
ber of the festival’s 

organising committee for the last nine 
years. In his article he reminisces the 
genesis of Reykjavík Gay Pride ten 
years ago and how courage and pride 
conquered the voices of doubt and fear 
to give rise to one of the most popular 
and vibrant national celebrations in 
Iceland.

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 liðs-
styrkur vina og vandamanna dugar oftast 
nær. Hinsegin dagar verða með verkstæði 
í miðborginni síðustu tvær vikurnar fyrir 
hátíðina en nánari upplýsingar um hús-
næðið verður að finna á vefsíðunni www.
gaypride.is þegar nær dregur hátíðinni. 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 Hinsegin daga.
   Þátttakendur sem ætla að vera með 
formleg atriði í gleðigöngunni verða að 
tilkynna það til Hinsegin daga fyrir 3. ágúst 
í síðasta lagi. Nauðsynlegt er að skrá 
atriði með því að fylla út eyðublað sem 
finna má á vefsíðunni, www.gaypride.is. 
Nánari upplýsingar veita Katrín göngu-
stjóri, kaos@simnet.is, eða Heimir Már 
framkvæmdastjóri, heimirmp@internet.is 
Einnig má hafa samband við Katrínu í síma 
867 2399 eða Heimi Má í síma 862 2868. 
Hægt er að sækja um styrki til einstakra 
gönguatriða.
   Byrjað verður að raða göngunni upp 
við lögreglustöðina á Hlemmi kl. 12:00, 
laugardaginn 9. 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?
As in previous years, the Reykjavík Gay 
Pride Workshop will be open for inter-
ested participators. It is located in the city 
center, 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 
must register before 3 August. You can 
register on the website www.gaypride.
is, from the link “Parade Application” on 
the English version of the website, or 
send an e-mail to Katrín, kaos@simnet.
is or Heimir, heimirmp@internet.is. Please 
inform us how many people will be partici-
pating 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 9 August by the Police Station 
at Hlemmur. The parade starts at 2 p.m. 
sharp.
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Hinsegin
Í  H E I L A N  D A G
Hinsegin dagar í Reykjavík er sameiginleg hátíð þess fjölbreytta 

hóps fólks sem kallar sig samkynhneigt, tvíkynhneigt eða trans-

sexúal. Samt yrðu Hinsegin dagar svipur hjá sjón ef ekki kæmi til 

stuðningur þess gríðarlega fjölda Íslendinga sem slæst í hópinn á 

götum Reykjavíkur á hátíðisdaginn. Þar er á ferð öll flóra íslensks 

samfélags – ungir og aldnir úr öllum stéttum. Þar eru ekki bara vinir 

okkar og fjölskyldur, heldur líka „bláókunnugir“ sem ekki tengjast 

okkur vina- eða blóðböndum, en finna samt á Hinsegin dögum rétta 

tækifærið til að láta í ljósi stuðning við baráttuna fyrir betra lífi. 

Fátt yljar okkur eins og að sjá allar þessar þúsundir Íslendinga slást 

í hópinn í gleðigöngunni niður Laugaveg. Sá samhugur er einsdæmi 

í heiminum.

     Í þakklætis- og virðingarskyni vilja Hinsegin dagar bjóða öllum 

landsmönnum og erlendum gestum að gerast hinsegin í heilan dag. 

Við hvetjum ykkur til að styrkja litina í regnboganum og auka á 

gleðina með því að bregða ykkur á spariskóna og klæðast einhverju 

því í tilefni dagsins sem þið hafið aldrei áður þorað að ganga í 

niður Laugaveg. Samkvæmiskjóllinn með pallíettunum sem fékk að 

rykfalla inni í skáp frá því á árshátíð Sveinafélags húsasmiða 1967 

– hans tími er aftur upp runninn! Eða kjólfötin góðu sem aldrei 

eru viðruð nema á stöku frímúrarafundi eða á árlegum vorkonsert 

Fóstbræðra. Að ekki sé minnst á alla dýrlegu hattana, hawaii-skyrt-

urnar, bítlaskóna og blómahálsbindin sem eitt sinn þóttu fín, en eru 

nú litin hornauga af smáborgurum þessa heims.

      Það er ekki bara hinsegin fólk sem lendir stundum inni í skáp, 

heldur líka alls kyns dýrindis fatnaður. Hann á sinn tilverurétt. 

Leyfum honum að sleppa út úr skápnum, þótt ekki sé nema einu 

sinni á ári.

      Njótið dagsins!

Gay F O R  A  D A Y
Reykjavík Gay Pride is unique in one sense: Nowhere else in the 

world do queers meet such overwhelming support from family and 

friends as we do here in Iceland. The participation in the Pride 

festivities is perfect proof of that statement, as one fourth of the 

Icelandic nation now gathers every year in the centre of Reykjavík 

for the Pride Parade and the Open Air Concert at Arnarhóll.

      To celebrate the tenth anniversary of Reykjavík Gay Pride we 

urge you to add your own special touch of colour to our rainbow 

by joining the celebration on Pride day in some fancy dress of your 

past. Whether a precious gown, tuxedo, hat or a tie – bring it out 

of the closet, into the streets!
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áforma engu að síður hátíðahöld til að efla 
sjálfsvitund sína og samstöðu. Á dagskrá 
er hinsegin kvikmyndahátíð í Minsk og 
Gomel og síðan fjölmenn ráðstefna í Minsk 
þangað sem ungu fólki víðsvegar úr Austur-
Evrópu er boðið til að ræða stöðu mála og 
skipuleggja aðgerðir. Loks er ætlunin að 
halda tvær glæsilegar hátíðir innan dyra, 
bæði í Minsk og Gomel, undir slagorðunum 

„Gegn alnæmi“ og „Saman stöndum við 
sterk“. Samtökin ’78 og Hinsegin dagar í 
Reykjavík styrkja hátíðina og félagsmenn 
þeirra hafa einnig lagt fé af mörkum í söfn-
un til hátíðahaldanna.

Einn af gestum Hinsegin daga í ágúst er 
ungur baráttumaður Svyatoslav Sementsov, 
Slava eins og hann er kallaður. Hann er í 
málsvari fyrir hreyfinguna TEMA og mun 
fræða gesti Hinsegin daga um ástand 
mála á umræðufundi í Samtökunum ’78 
og sækja reynslu til okkar. Fundurinn fer 
fram á ensku, miðvikudagskvöldið 6. ágúst 
og hefst kl. 20:30. Húsið er opnað kl. 20. 
Sýnum samstöðu og stuðning og fjölmenn-
um.

Lesa má um lífið í Hvíta Rússlandi á www.
pride.by

Alþjóðlegt samstarf og stuðningur við sam-
kynhneigða, tvíkynhneigða og transgender-
fólk í fjarlægum löndum er mikilvægur 
þáttur í starfi Hinsegin daga í Reykjavík. 
Svo lengi sem einhver úr okkar hópi mætir 
fordómum og þjáningu einhvers staðar í 
heiminum höfum við verk að vinna. 
     Til Íslands er nú litið eftir fyrirmyndum, 
því að sú jákvæða þjóðfélagsþróun, sem 
orðið hefur hinsegin fólki í hag hér á landi, 
vekur athygli um allan heim. Eitt af þeim 
löndum sem hafa leitað eftir þekkingu 
okkar og stuðningi er Hvíta Rússland 
– Belarus. Í stærstu borgum landsins, 
Minsk og Gomel, er að finna einbeittan og 
meðvitaðan hóp hinsegin fólks sem berst 
hart fyrir því að bæta hag síns fólks og 
auka meðvitund samfélagsins um sjálfsögð 
mannréttindi.
     Hinsegin fólki í Hvíta Rússlandi er 
haldið niðri á þann hátt sem reyndar er 
gamalkunnur í sögunni. Stjórnvöld lands-
ins hindra alla upplýsingamiðlun um líf 
hinsegin fólks, því er meinaður aðgangur 
að fjölmiðlum og bannað að safnast 
saman á götum þar sem athygli gæti 

vakið. Fjölmiðlar segja einungis neikvæðar 
og fjandsamlegar fréttir og nota hvert 
tækifæri til að lýsa hinsegin þegnum 
ríkisins og stuðningsfólki þeirra í öðrum 
löndum sem afbrigðilegum og andfélags-
legum. Þegar fréttist af aðgerðum grípa 
stjórnvöld oft til þess ráðs að hneppa fólk í 
varðhald um stundarsakir til að draga úr því 
kjarkinn og dreifa skipulögðum óhróðri um 
einstaklinga í fjölmiðlum.
      Hreyfing hinsegin fólks lætur samt ekki 
deigan síga í Hvíta Rússlandi. Það heyrir til 
tíðinda að í fyrsta sinn sást regnbogafáninn 
á götum Minsk í vor við árlega minningar-
athöfn um Chernobyl-kjarnorkuslysið. Slíkt 
þóttu tíðindi þar í borg. 
     Í haust halda félagar okkar í Hvíta 
Rússlandi sína Hinsegin daga í annað sinn 
í sögunni. Enn voga þau sér ekki í göngu 
út á götur, vitandi vits að stjórnvöld snúast 
hart gegn þess háttar sýnileika. En þau 

HINSEGIN AUSTAN VIÐ
FALLIÐ TJALD
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Miðvikudagur 6. ágúst  Wednesday 6 August

• Klukkan 18:00  6 p.m.
    Söguganga frá Ingólfstorgi með Baldri Þórhallssyni, á íslensku.

• Klukkan 20:30  8:30 p.m.
    Fundur um hinsegin líf í Hvíta Rússlandi með Svyatoslav Sementsov í Regnbogasal 
    Samtakanna ´78.
    Queer Life in Belarus. Meeting with Svyatoslav Sementsov at Samtökin ´78,
    Laugavegur 3. In English.

Fimmtudagur 7. ágúst  Thursday 7 August

• Klukkan 12:00  12 noon
    Klúbbur Hinsegin daga á Q-Bar opnar  Opening of The Pride Club at Q-Bar

    Martin Knudsen frá Kaupmannahöfn syngur danskar vísur og gömul dægurlög á Jómfrúnni.
    Martin Knudsen from Copenhagen: Danish ballads and revue songs at Jómfrúin restaurant.

• Klukkan 17:00  5 p.m.
   „Munu æsir mig argan kalla.“ Opnun ljósmyndasýningar eftir Wolfgang Müller frá       
    Schwules Museum Berlin. Borgarbókasafn Reykjavíkur.
   „Die Riesen werden mich für argr halten.“ Wolfgang Müller – Photo Exhibition. From  
    Schwules Museum Berlin. Reykjavík City Library.

• Klukkan 20:00  8:00 p.m.
    Háskólabíó  Háskólabíó Movie Theater

   OPNUNARHÁTÍÐ – OPENING CEREMONY
    Maríus Sverrisson, Elín & Myrra, Natthawat Voramool, Andrea Gylfa og Íslandsvinirnir   
    Ruth & Vigdis frá Ósló.
    Icelandic musical star Maríus Sverrisson, Elín & Myrra, Natthawat Voramool, Andrea 
    Gylfa. Ruth & Vigdis from Oslo.
    Aðgangseyrir 1500 kr. – Admission ISK 1500
    Pride partý og ókeypis veitingar í anddyri fyrir gesti að lokinni sýningu.
    Pride Party and free beverages at the theater after the show.

Föstudagur 8. ágúst   Friday 8 August

• Í hádeginu  During lunch hour
    Martin Knudsen frá Kaupmannahöfn syngur danskar vísur og gömul dægurlög á Jómfrúnni.
    Martin Knudsen from Copenhagen: Danish ballads and revue songs at Jómfrúin restaurant.

• Klukkan 21:00  9 p.m.
    Carole Pope – tónleikar á Organ. Aðgangseyrir 1000 kr.
    Canadian singer Carole Pope in concert at Club Organ. Admission ISK 1000.
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• Á miðnætti  Midnight
    Stelpnaball á Organ  Girls’ Dance at Club Organ
    Strákaball á Tunglinu Boys’ Dance at Club Tunglið 

Laugardagur 9. ágúst  Saturday 9 August

    Upphitun: Klúbbur Hinsegin daga á Q-Bar frá kl. 11:00. 
    Pride Club at Q-Bar opens at 11 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 á Arnarhól. 
    Line-up of the Pride Parade at Hlemmur Bus Terminal at 12:30 p.m. Down Laugavegur to 
    city center and Arnarhóll.

• Klukkan 15:30 3:30 p.m.

   HINSEGIN HÁTÍÐ VIÐ ARNARHÓL  
   OUTDOOR CONCERT AT ARNARHÓLL
    Meðal skemmtikrafta: Carole Pope, Swivel, Stereo Total, Regína og Friðrik Ómar, 
    Haffi Haff, Hera Björk, Andreas Constantinou, Páll Óskar og Ruth & Vigdis. 
    Among the performers: Carole Pope, Swivel, Stereo Total, Regína and Friðrik Ómar, 
    Haffi Haff, Hera Björk, Andreas Constantinou, Paul Oscar and Ruth & Vigdis.

• Klukkan 21:00  9 p.m.
    Stereo Total og Swivel – Tónleikar á Organ. Aðgangseyrir 1000 kr.
    Stereo Total and Swivel – Concert at Club Organ. Admission ISK 1000.

• Klukkan 23:00  11 p.m.
    Hinsegin hátíðardansleikur: NASA við Austurvöll – DJ Páll Óskar. Einnig á Organ, 
    Tunglinu og Q-bar.
    Club NASA Pride Dance – DJ Paul Oscar. Other Pride dances at Club Organ, 
    Club Tunglið and Q-bar

Sunnudagur 10. ágúst  Sunday 10 August

• Klukkan 12:00 og allan þann dag  12 noon till 01:00 a.m.
    Klúbbur Hinsegin daga á Q-Bar, diskó og brunch. 
    The Pride Club at Q-Bar – T-Dance &  Brunch all day long and into the night.

• Klukkan 20:30  8:30 p.m.
    Regnbogamessa í Dómkirkjunni. Sr. Anna Sigríður Pálsdóttir predikar. 
    Sr. Hjálmar Jónsson og sr. Þorvaldur Víðisson þjóna ásamt henni til altaris.
    A Rainbow Church Service in the Lutheran Cathedral at Austurvöllur Square with Rev.   
    Anna Sigriður Pálsdóttir, Rev. Hjálmar Jónsson and Rev. Þorvaldur Víðisson
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Spjallað við Þóri Björnsson
E F T I R  Þ O R V A L D  K R I S T I N S S O N

Þegar vagn félaganna í MSC Ísland þokast niður Laugaveg á 

hátíð Hinsegin daga stendur hann stoltur á pallbílnum og veifar 

til hátíðargesta. Þórir Björnsson lætur sig aldrei vanta, enda 

skólaður í kanadíska hernum þar sem þegnskyldan er æðst allra 

dyggða. Árum saman hefur hann tekið þátt í gleðigöngunni, alltaf 

á sínum vísa stað í fylkingunni og að sjálfsögðu alltaf í úniformi. 

Þóri er þó ekki alltaf að finna á vísum stað á jörðinni því hann 

er mikill heimsmaður og býr ýmist í London eða á Kanaríeyjum 

milli þess sem hann tyllir niður fæti í Reykjavík til að rækta vini 

og kunningja. 

      Við kynntumst fyrst í London árið 1985 þegar hann bauð 

mér með sér á „Uniform Night“ á þeim mikla stað, Heaven, sem 

nú heyrir sögunni til. Síðan hef ég vitað af sagnasjóði Þóris, 

en það var ekki fyrr en í maí 2008 að við gáfum okkur tíma til 

að setjast niður og tala um gamla daga. Við hittumst á heimili 

hans á Vesturbænum um það bil sem vorið var að gægjast upp 

úr jörðinni. Hann gaf mér allan þann tíma sem ég bað um og 

rifjaði örlátur upp minningar sínar milli þess sem við flettum í 

gegnum ljósmyndaalbúm til að létta okkur leitina að fortíðinni. 

Því Þórir Björnsson man tímana tvenna, fæddur árið 1926, 

Reykjavíkurdrengur í húð og hár, og alinn upp í hjarta bæjarins, 

á Laugavegi 8.

Maður stendur 
með sínum 
ef maður getur

39



Ég ólst upp í tíðinda-Ég ólst upp í tíðinda-
leysi kreppuáranna 
og eiginlega finnst 
mér fátt hafa gerst 
sem í frásögur er fær-
andi fyrr en breski 
herinn nam land í 
Reykjavík. Þá var ég 
fjórtán ára og manni 

fannst þetta allt alveg óskaplega spennandi 
og nýstárlegt. Ég man að ég hafði sérstak-
lega áhuga á úniformunum þeirra, allir 
strákar hafa áhuga á einkennisbúningum, 
en hvað mig snerti var eitthvað meira sem 
heillaði. Þarna hitti ég fyrstu ástina mína í 
lífinu, á Skotapilsi uppi á Skólavörðuholti 
þar sem hann bjó í hermannakampinum. 
Þá var ég fimmtán ára og hann 23 ára 
liðsforingi í breska hernum. Einhvern veginn 
fórum við að tala saman og mæla okkur 
mót, og það er ekki að orðlengja það, við 
heilluðumst bara hvor af öðrum. 
      Þetta var ógurlega spennandi en skrýtið, 
og ég verð að játa að vikuna eftir fyrsta 
ástarfundinn okkar átti ég svolítið erfitt með 
sjálfan mig. Mér fannst allir horfa á mig og 
ég roðnaði af engu tilefni ef einhver yrti á 
mig. En svo rann nú sektarkenndin af mér 
og síðan hef ég aldrei þjáðst af henni þegar 
kemur að tilfinningum mínum til annarra 
karla. Þegar ég hugsa til unglingsáranna 
finn ég bara góðar minningar.

Með offíserum í Laugarnesi
Breski liðsforinginn kvaddi Ísland, en þá var 
ég farinn að rata betur um þennan heim, og 
17–18 ára var ég kominn inn í klíkurnar sem 
sóttu partí með hermönnunum. Í einu slíku 
kynntist ég bandarískum lækni sem starfaði 
í þjónustu hersins á Laugarnesspítala. Ég 
treysti honum alveg fyrir sjálfum mér frá 
fyrstu tíð, hann var svo grandvar maður, 
háskólagenginn og mjög fágaður. Það er 
svo önnur saga að ættir hans voru ekkert 
líkar honum sjálfum, hann kom nefnilega 
úr gangsterafjölskyldu í New York, en alinn 
upp utan við glæpagengið. Það lið var þá 
farið að hugsa til þess að reyna að mennta 
sitt fólk í góðum siðum og halda afkvæmun-
um utan við sorann. Móður hans og systur 
hitti ég svo vestur í Ameríku þegar ég leitaði 
hann þar uppi síðar meir, mikið sómafólk. 
      Þessi vinur minn var með lækningastofu á 
spítalanum, en inn af henni hafði hann stóra 

stofu fyrir sjálfan sig og þar elskuðumst 
við. Og ekki vantaði tillitssemina. Þegar við 
höfðum mælt okkur mót lét hann senda eftir 
mér á bíl sem sótti mig alltaf á sama stað 
við hornið á Veghúsastíg og Klapparstíg. 
Svo var ekið inn í Laugarnes og eftir að við 
höfðum elskast var manni stundum boðið 
að borða í offíseraklúbbnum þar í húsinu. 
Aldrei var ég samt þarna yfir nótt, hvernig 
hefði ég líka átt að útskýra það heima? En 
mér var alltaf ekið heim og skilað á sama 
hornið og ég fór upp í bílinn. Þeir kunnu sig, 
þessir menn. Og þú getur rétt ímyndað þér 
allt nýjabrumið sem 
var á þessu fyrir strák 
sem hafði varla komið 
út fyrir Reykjavík. 
Svona gekk þetta í hálft 
annað ár.
       Ég man sérstaklega 
hvað hann var örlátur, 
hann var að gefa mér 
gjafir, skyrtur og bindi, 
en satt að segja lenti ég 
í hálfgerðum vandræðum 
með þetta. Ég bjó hjá móður 
minni því að foreldrar mínir 
skildu þegar ég var á þrett-
ánda ári. Hvernig átti ég að 
útskýra amerískan fatnað fyrir mömmu? Það 
var bara ekki hægt, svo ég fór aldrei heim 
með gjafirnar. En súkkulaði og sælgæti, það 
var í lagi, það var svo algengt að hermenn-
irnir gaukuðu svoleiðis að fólki.

Út úr litlum og þröngum heimi
Þórir rifjar síðan upp kynni sín af stúlkunum 
og strákunum í ástandinu, hvernig þau urðu 
kunningjar og skemmtu sér saman. Þau 
sóttu staðina, Heitt & Kalt og Kaffi Kol við 
Hafnarstræti og West-End á Vesturgötu, 
og lentu í ævintýrum, „allt of mörgum 
ævintýrum“ eins og hann orðar það. Þetta 
voru unglingarnir sem gerðu út á það að 
mynda vinskap við Tjallann og Kanann. Þau 
sóttu böllin í Baldurshaga sem hernámsliðin 
stóðu fyrir, en það var stórt samkomuhús 
uppi við Rauðavatn. Þótt aldrei sæi Þórir tvo 
karla dansa þar saman höfðu piltarnir lag á 
því að finna hver annan.
      Oftast var þetta nú bara stundargaman, 
en mörg okkar voru að vonast eftir ein-
hverju meira, eiginlega vorum við öll að 
leita að leið út úr okkar litla og þrönga 

heimi. Stelpurnar náðu sér stundum í eigin-
mann, en ævintýrin stóðu oftast styttra hjá 
strákunum, aðstæður dátanna voru þannig, 
á sinn hátt fóru þeir leynt með sjálfa sig, 
alveg eins og Íslendingarnir. Margir áttu líka 
konu og börn sem biðu eftir þeim heima. En 
ég var nokkuð laginn við að mynda tengsl og 
félagsskap við suma af þessum elskhugum 
mínum, til dæmis fór ég með einum þeirra 
í ferð norður í land þar sem við gistum hjá 
vinafólki ömmu minnar á Blönduósi. Þetta 
var heilmikill viðburður í lífi 

mínu því að ferðalög um 
Ísland voru talsvert mál árið 1943. Þessi 
vinur minn var í flughernum og ég á ennþá 
mynd af honum sem ég tók í rabarbaragarði 
á Blönduósi.

Með stúdentshúfu í rökkrinu
Það var ótrúlega mikið af karlmönnum sem 
stunduðu Reykjavíkurhöfn á þessum tíma, því 
þarna rétt hjá var kampur, þar sem kolakran-
inn stóð, og alltaf krökkt af hermönn-
um niðri við höfn. Svo birtust Íslendingarnir 
þegar fór að skyggja. Fæstir þeirra voru 
lausir og liðugir, langflestir voru giftir menn 
og margra barna feður. En allir að leita að 
því sama. Ég man eftir einum sem mætti 
alltaf með stúdentshúfuna til að ganga í 
augun á hermönnunum.
    Ég á afskaplega góðar minningar um
þessi ár, en sé það síðar að ég sigldi í gegn-
um þetta án þess að vera að velta fyrir mér 
stöðu minni í lífinu. Ég talaði aldrei á þeim 
árum um það við fjölskyldu mína að ég væri 
hommi, en var heldur ekkert brjóta heilann 
um það hvað hún héldi. Ég ímyndaði mér 
eiginlega að hana grunaði ekki neitt þótt ég 
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ætti ýmsa stráka að góðum kunningjum sem 
allir vissu að voru hommar. Þegar það kom 
í ljós mörgum árum síðar að frænkur mínar 
vissu allt um mig varð ég alveg gáttaður, 
hvernig vissu þær þetta? Þær höfðu alltaf 
vitað það, var svarið. Svona var maður nú 
grænn. En þótt ég anaði stundum áfram 
beint af augum þá hafði maður sín viðmið. 
Mamma sagði einu sinni: „Ef þú kynnist 
fólki, hugsaðu þá út í það fyrst hvort þú getir 
hugsað þér að bjóða því heim.“ Þessu hef ég 
aldrei getað gleymt.

Lulu is back in town
Árið 1946 hélt Þórir til New York og Boston 
til að leita sér lækninga. Þar dvaldi hann 
í rúmt ár, hitti vini sem hann hafði kynnst 
meðal hermannanna, sótti staði þar sem 
hommar komu saman og eignaðist nýja 
félaga. Það var í Boston sem hann varð 21 
árs, fullveðja og kominn með kosningarétt. 
Og hafði meira að segja ratað inn í heim fína 
fólksins, the society crowd.
      Í hópi hommanna sem urðu á vegi mínum 
fyrir vestan kynntist ég George Curley, syni 
borgarstjórans í Boston. Hann var af írskum 
ættum og við áttum saman margar góðar 
stundir. En hans heimur var annar en minn. 
Einu sinni var mér boðið í 300 manna veislu 
á heimili borgarstjórans. George sagði við 
mig að ég skyldi endilega taka einhvern með 
mér. Fyrr um daginn rakst ég af tilviljun á 
Fred, góðan vin minn af ítölskum ættum, og 
sagði honum endilega að koma með mér til 
borgarstjórans. Eftir að veislan var afstaðin 
tók George mig á eintal og spurði hvernig í 
ósköpunum mér hefði dottið í hug að taka 
Fred með mér í boðið. Ég minnti hann á að 
hann hefði sagt ég mætti taka með mér gest. 
„Sjáðu til, Thor, þótt við séum góðir kunn-
ingjar á börunum, þá býður maður ekki daco
heim til sín.“ Allt í einu varð ég ofboðslega 
sár, spurði hvað þetta daco þýddi og minnti daco þýddi og minnti daco
George á að hann hefði kynnt okkur Fred á 
sínum tíma. Og ekki stóð á svarinu: „Það er 
í sjálfu sér ekkert að honum Fred, hann er 
bara Ítali.“ Þetta voru mín fyrstu kynni af 
rasisma. Og mér finnst gott að geta sagt 
það að ég hef aldrei gert mun á fólki eftir 
þjóðerninu eða því hvernig það er á litinn. 
Það er meira að segja svo merkilegt að útlit 
og vöxtur skiptir mig engu máli þegar ég finn 
mér elskhuga, það eru bara augun. Ef mér 
líkar við augnaráðið þá veit ég hvað ég vil.

Þórir á nítjánda ári með eftirlætinu, 
hundinum Hrotta.



Þórir sneri aftur 
heim til Íslands og 
starfaði við ýmis-
legt, en hélt svo til 
Bretlands upp úr 
1950. Hann kann 
margar sögur af 
lífinu í London á 
þeim árum, hann 
eignaðist vini 
sem hann ræktar 
enn og kynntist 
skemmtistöðum 
homma á tímum 

kúgunar og hræðslu. Og þar sá hann karl-
menn dansa saman í fyrsta sinn í lífinu. 
Frjálslyndið náði þó ekki lengra en svo að 
þegar gestirnir í AMB-klúbbnum freistuðust 
til að dansa vangadans þá stormaði „the 
hostess“ út á gólfið, fyrirferðarmikill karl-
maður með kvenmannshatt á höfði, og skildi 
menn að. Um tíma bjó hann og starfaði hjá 
bresku vinafólki í Edinborg sem rak þar hótel 
og sú borg er í miklu uppáhaldi hjá honum. 
En aftur sneri Þórir heim til Íslands.
      Í fyrsta sinn sem ég fer á Borgina eftir 
heimkomuna svífur á mig ungur maður, 
horfir fast í augun á mér og segir: „Lulu is 
back in town.“ Ég fer allur hjá mér, hver 
fjandinn er þetta, síðan hvenær hef ég verið 
kallaður Lulu? „Æ, láttu ekki svona,“ sagði 
þá kunningi minn sem var með mér. „Þeir 
eru að spila lagið inni í sal – Lulu is back 
in town.“

Ég hef lengi verið kölluð Tóta
Það er ástæða fyrir því hvers vegna mér er 
þetta svona minnisstætt. Það hefur lengi 
verið lenska hjá hommunum að kvenkenna 
vini sína. Upphaflega var þetta hluti af 
laumuspilinu, ef einhver heyrði þá tala 
saman, hlaut sá hinn sami að halda að þeir 
væru að spjalla um stelpur. En svo varð 
þetta bara hluti af menningunni og mörg 
kostuleg nöfn urðu til, lafði Ragnheiður, 
Malla milljón, Bella í glugganum, og enn 
verða til ný nöfn. Ég hef lengi verið kölluð 
Tóta, og nafnið var meira að segja bundið 
í dýran kveðskap þegar ég varð 75 ára. Ég 
læt það svo sem kyrrt liggja, en þessi siður 
hefur alltaf farið í taugarnar á mér, það er 
heldur niðurlægjandi að karlmenn skuli ekki 
virða skírnarnöfnin sín, eiginlega óvirðing við 
karlmennskuna.

Kannski minnir þetta mann á þá staðreynd 
að margir okkar strákanna voru óttalega 
kúgaðir. Þeir kúguðu sjálfa sig og létu 
aðstæðurnar kúga sig. Til dæmis voru ýmsir 
oft þjáðir og þjakaðir af þessum giftu mönn-
um sem vildu okkur. Á þessum tímum gengu 
flestir í hjónaband því þeir kunnu engin ráð, 
sáu engan valkost. Og hvað höfðu þeir svo 
að gefa hommunum? Þeir vildu líkama okkar 
en höfðu oftast ekkert að bjóða á móti nema 
kynlíf, sjaldan félagsskap og vináttu. Eftir 
að hafa verið með þeim lá við 
að maður yrði að sverja við 
Biblíuna að segja engum frá. 
Þetta var hörmung.
     Auðvitað vissu eiginkonurnar 
hvað um var að vera, en um það 
var víst aldrei talað. Og stundum 
gat þetta tvöfalda líf tekið á sig 
myndir sem eru lyginni líkastar. 
Einu sinni voru tveir kunningjar 
mínir við skál bakatil eftir lokun 
í búð við Lækjargötu sem móðir 
annars þeirra átti. Þeir voru komnir 
þar upp á borð í ástarleik þegar 
eiginkona annars þeirra birtist í dyr-
unum með þessum orðum: „Hættið 
þessu fikti strákar og komið heim í 
súpu!“

Það þarf einn til að þekkja annan
En Þórir man líka eftir mörgum upp úr miðri 
öldinni sem báru höfuðið hátt og báðust ekki 
afsökunar á neinu. Einn þeirra var Kjartan 
Brandsson dömuklæðskeri og mikið glæsi-
menni sem var lengi í Danmörku en fluttist 
heim um miðja öldina og bjó í Hafnarfirði.
     Einhver tíma var það að einn af heldri 
borgurunum í Hafnarfirði bauð til veislu 
og þar var Kjartan, sagði hann mér. Þarna 
var fólk að skemmta sér í tveimur stórum 

stofum, 60–70 manns. Þá vindur bróðir 
frúarinnar sér að Kjartani og segir: „Þeir 
segja að þú sért sódó.“ Kjartan leit upp og 
sagði: „Já, er það? Þá skulum við takast í 
hendur, því mér hefur verið sagt að það þurfi 
einn til að þekkja annan.“ Um leið hugsaði 
Kjartan með sér að nú hefði hann gengið 
lengra en samkvæminu þóknaðist og bjóst 
við að enginn myndi yrða á hann það sem 
eftir væri kvöldsins. En það 

var nú öðru nær. Til 
hans streymdi fólk, alþingismenn og fínir 
borgarar, tók í höndina á honum og kynnti 
sig. Allt í einu var hann orðinn miðdepillinn í 
samkvæminu og botnaði ekki neitt í neinu.
     Þessir menn bjuggust svo oft við því 
versta og lentu í þá í alls konar sjálfheldu. 
Svo voru það hinir sem sigldu í gegnum lífið 
eins og þeim var eðlilegast. Og þeir voru til 
og þeir voru býsna margir, þessir hugrökku 
strákar í Reykjavík á sjötta og sjöunda 
áratugnum, hver í sinni einkauppreisn. Einn 
þeirra var Haukur Hafstein, greindur og 
glæsilegur og alltaf óskaplega vel klæddur. 
Með mikið ljóst hár og þetta stóra nef. Hann 
var áberandi í bænum þar til hann hvarf til 
útlanda og bjó þar alla tíð síðan. Ísland var 
of lítið fyrir hann. 

Teknir á teppið
Þannig var það líka með vin minn Jóhann 
Gestsson rakara – Möllu milljón. Hann fór 
sinna ferða án þess að spyrja kóng eða 
prest og var alveg einstaklega listrænn 
maður. Hann saumaði út, málaði og klippti 
vel, sérstaklega með skærum. Hann tróð upp 

Þórir með vinum sínum vestanhafs, 
þeim Charley, Fred og Ken.
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sem söngvari með hljómsveitum, og ég man 
að hann söng með Sigrúnu Jónsdóttur sem 
þá var ein okkar vinsælasta söngkona. Ísland 
var líka of lítið fyrir hann, því hann fluttist 
til New York og bjó þar í áratugi. En íbúðin 
hans þar var alíslensk, innanstokksmunirnir 
sérhönnuð tekkhúsgögn sem hann lét flytja 
yfir hafið frá Íslandi og íslensk kjötsúpa á 
borðum.
      Jóhann hafði marga kosti og einn þeirra 
var örlætið. En maðurinn hafði ákveðinn 
veikleika, hann gat verið óttalega fljótfær. 
Einhvern tíma áskotnaðist honum fimm lítra 
kampavínsflaska og sá þá ástæðu til að 
bjóða fjölda vina og kunningja í síðdegispartí. 
Þegar hann var að undirbúa veisluna varð 
honum litið á græna gólfteppið í stofunni 
og fannst það eitthvað svo leiðinlegt. Hann 
hafði frétt að Slippfélagið væri farið að 
framleiða tveggja stunda málningu sem svo 
var kölluð, því það tók hana bara tvo tíma að 
þorna. Hann rýkur niður í Slippfélag, kaupir 
málningu og þegar heim kemur strýkur hann 
voða létt yfir græna teppið með henni, 
grænt yfir grænt. Teppið varð alveg eins 
og nýtt. Svo fer Jóhann út að kaupa inn til 
veislunnar. Þegar hann kemur heim leggur 
hann höndina á teppið og finnur að það er 
orðið þurrt. Nú tóku gestirnir að streyma að 
og þar á meðal var Einar Eggertsson á hand-
saumuðum ítölskum herraskóm sem hann 
var nýbúinn að kaupa sér. Allt í einu segir 
einhver stundarhátt: „Hvað er þetta á skón-
um mínum, þeir eru allir grænir að neðan?“ 
Gestirnir fóru nú að huga að fótunum og það 
leyndi sér ekki, gólfteppið var blautt í botn-
inn, skór gestanna fagurgrænir og ítölsku 
skórnir hans Einars handónýtir.
      Þetta var Malla milljón.

Undir kristalsljósakrónu
Á árunum upp úr 1950 voru orðnar til einar 
3–4 litlar klíkur meðal hommanna í Reykjavík 
sem hittust, buðu heim, borðuðu saman og 
skemmtu sér saman. Það hefur talsvert verið 
talað og skrifað um klíkuna sem var í kring-
um Laugaveg 11. Þangað komu aðallega 
listamenn og námsmenn, þar voru þeir Elías 
Mar, Sturla Tryggvason víóluleikari, Dagur 
Sigurðarson og margir aðrir, en ég kynntist 
eiginlega ekkert þeim hópi. Samt voru engin 
illindi milli strákanna í þessum klíkum, menn 
áttu bara misjafnlega mikið sameiginlegt 
eins og gengur.
      Árið 1953 tók ævintýraþráin aftur völdin 
og Þórir hélt til Kanada þar sem hann starf-
aði hjá Manitoba Bus Terminals í Winnipeg 
og líkaði vel. Enn var hann jafn hrifinn af 
úniformum og þegar hann hitti piltinn á 

Skotapilsinu á Skólavörðuholti forðum, og 
brátt var hann kominn í undirbúningsdeild 
kanadíska hersins. Árið 1954 varð hann 
fullgildur liðsmaður í fallhlífadeild hersins og 
hlaut kanadískt vegabréf. Hann starfaði um 
tíma á vegum hersins í einni af herstöðvum 
NATO í Þýskalandi, en þegar hann slasaðist 
á ökkla við það að falla í skurð var ferill hans 
í hernum á enda og aftur hélt hann heim til 
Íslands árið 1957. Á þeim árum urðu hommar 
að fara varlega. Þórir minnist eins af félög-
unum í hernum sem var dæmdur til sex ára 
þrælkunarvinnu þegar upp komst að hann 
hafði lagt lag sitt við aðra karlmenn. Í Íslandi 
hefur Þórir lifað lífinu í hálfa öld, en líka átt 
sitt annað heimili í Bretlandi þar sem hann 
deildi árum saman húsi með góðum vini sem 
nú er nýlátinn. Og það var í London sem hann 
kynntist karlmönnum í úniformi.
     Það var árið 1974 að ég sá auglýsingu í 
ensku blaði frá einhverju sem hét Rubberman 
Club og komst í samband við þá. Stuttu seinna 
kynntist ég svo MSC London og hef verið 
virkur félagi þar í þrjátíu ár. Þeir hafa meira 
að segja gert mig að heiðursfélaga. Mér 
líkaði strax sérlega vel í þessum félagsskap. 
Það er mikill misskilningur að allt í þessum 
klúbbum gangi út á sex, þetta snýst fyrst og 
fremst um vináttu og félagsskap. Mér fannst 
sérstaklega gaman að þessu fyrr á árum, við 
fórum til dæmis oft í tjaldútilegur og höfðum 
það skemmtilegt saman. Í þessum hópi var 
aldrei verið að draga menn í dilka eftir því 
í hvaða þjóðfélagstöðu þeir voru, eins og 
maður verður svo oft var við í Bretlandi. 
Það var ekki til í þessum Bretum, það var 
frekar að þeir gerðu grín að fínheitunum. Ég 
man að einu sinni birtust tveir saman í úti-
legu og höfðu með sér þessa dýrindis kerta-
ljósakrónu úr kristal sem þeir hengdu upp í 
tjaldinu sínu.
     En lífið er ekki tómt grín. Ég var svo 
heppinn að sleppa við pláguna, guði sé 
lof, en einmitt þess vegna hef ég horft á 
eftir óskaplegum fjölda af vinum mínum í 
gröfina af völdum AIDS, hundruðum manna, 
hér heima og í útlöndum. Einn þeirra var 
Guðmundur Grímsson læknir sem lengi starf-
aði í New York. Hann var 43 ára þegar hann 
dó og var betri en við flestir, því ef hann hafði 
ekkert gott að segja um fólk þá þagði hann 
bara. Ég sat yfir honum og tveimur öðrum 
vinum mínum í banalegunni og var hjá þeim 
þegar þeir skildu við. Maður stendur með 
sínum ef maður getur. En það var erfitt.
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„Uniform Night“ getur merkt sitt af hverju.

Í undirbúningsdeild kanadíska hersins 
veturinn 1953–1954.



heim ef eitthvað var um að vera. Þegar sumir 
spurðu hvað það ætti að þýða að draga 
gamla karla í partí ungu strákanna, fengu 
þeir ævinlega sama svarið: „Bíðið bara, þið 
verðið líka einhvern tíma gamlir.“ Ég get 
eiginlega ekki lýst því hvað ég er öllum þess-
um vinum mínum þakklátur.
        Svo bíður félagslífið eftir mér í sumar og 
haust, ég er að fara aftur til Kanaríeyja þar 
sem ég var í vetur, og svo ætla ég að vera í 
Skotlandi í ágúst hjá vinafólki mínu. Ég sleppi 
ekki Edinborgarhátíðinni og vel úr það sem 
mér finnst skemmtilegast. Ég elska sérstak-
lega það sem þeir kalla Edinburgh Military 
Tattoo, voldugar skraut- og hersýningar þar 
sem piltarnir marsera fram og til baka í alls 
konar úniformi.

Þórir Björnsson has seen some changes in 
his time. Born in 1926, he has enjoyed the 
manifold delights that men have to offer 
since he was 15 years old. The Second 
World War was a time of joyful exploration 
for Þórir, providing him with the chance for 
affairs with men in the British and American 
occupying armies; positive experiences that 
gave him a belief in life’s limitless possi-
bilities. Although based in Iceland, Þórir is a 
citizen of the world and social animal, with 
a particular weakness for uniforms. He has 
lived for long periods in Britain, the US and 
Canada, spending a number of years in the 
service of the Canadian army in the 1950s. 
Here he recalls some incredible but true 
tales of his past, and reflects on the times 
of adversity and change that the gay world 
underwent in the 20th century.

Bara Vestmannaeyingar
Að spjalla við Þóri Björnsson er eins og að fá 
sögu homma síðustu sjötíu árin beint í æð. 
Hann man öll tímaskeið, hvert með sínum 
sérkennum, og lítur þau sínum persónulegu 
augum. Og veit manna best hve margt hefur 
breyst. Sumt til batnaðar þótt ekki geti hann 
neitað því að hann sakni eins og annars frá 
liðnum dögum.
      Á sjötta áratugnum var það nokkuð föst 
venja að hommarnir í Reykjavík litu við á 
hádegisbarnum á Borginni eftir að búðir 
lokuðu kl. tólf á laugardegi. Einn daginn var 
ég þar staddur þegar tveir kunningjar mínir, 
ættaðir úr Vestmannaeyjum, byrjuðu að 
kyssast í sófa á barnum. Og mannskapurinn 
fór náttúrlega að gjóa á þá augunum. Lítur 

þá ekki annar þeirra upp úr 
sófanum, beint á gestina 
og segir stundarhátt: „Nú 
halda víst allir að við séum hommar. 
Við sem erum bara Vestmannaeyingar.“
      Nú eru menn að mestu leyti hættir að 
verjast heiminum með góðu tilsvari og góðu 
sögunum fækkar. Það hefur orðið gríðarleg 
breyting á öllu hér á landi, en þetta breyttist 
seint. Sérstaklega voru menn seinir til að
mynda með sér góðan félagsskap eins og ég 
þekkti í útlöndum. Sumir kunnu þó að halda 
góð samkvæmi, til dæmis Siggi Sy klæðskeri 
sem bjó á efstu hæðinni á Laugavegi 11. 
Hann varð fjórum sinnum fimmtugur og hélt 
upp á það me› sama glæsibrag í hvert sinn. 
En fyrsta raunverulega gay veislan hér á 
landi var haldin árið 1971. Þá meina ég raun-

verulegt gay boð eins og þau gerast fínust, 
með öllu tilheyrandi. Ég á meira að segja 
boðskortið í þá veislu sem Ragnar Axelsson 
hélt. En það boð var blandað, það hefur 
lengst af einkennt Ísland að við bjóðum 
gagnkynhneigðu fólki í okkar veislur. En það 
verður þá að sitja þær á okkar forsendum.
    Mér fannst stærsta breytingin verða 
í félagslífinu um og upp úr 1985 og það 
tengist talsvert „22“ á Laugavegi. Það var 
fyrsti raunverulegi gay staðurinn hér á 
landi. Og reyndar sá eini enn sem komið 
er. Andrúmsloftið þar var sérlega gott og 
skemmtilegt, alveg eins og það sem ég 
þekki úr útlöndum, allir svo velkomnir. Þessir 
staðir sem seinna komu náðu þessu bara 
ekki. Cozy-bar og Q-bar sem seinna urðu til, 
þeir náðu því ekki að verða raunverulegir gay 
staðir, bara pick-up barir. Og fólk drekkur 
miklu meira og verr en í gamla daga. Fyrir 
nú utan allt dópið. Andrúmsloftið er orðið 
aggressíft í seinni tíð.

Þið verðið líka einhvern tíma gamlir
Ég hef gert mörg mistök um ævina, en ég 
hef reynt að leiðrétta þau ef ég sé leið til 
þess. Stundum detta orð út úr manni sem 

maður ætlaði ekki að segja. Því ég á 
það til að vera svolítið „sar-

castic“ þegar 
ég er í glasi, 

það er minn stóri 
galli, því miður. 

En ég geri það sem 
ég get til að bæta 

fyrir það. Svo reyni 
ég að forðast skuldir. 

Ég eignaðist mitt fyrsta 
kreditkort núna á dögun-

um, enda ekki seinna 
vænna. Heilsan leyfir held-

ur ekki lengur að ég fái mér 
í glas og það gerir mann yfirvegaðri, ég 
velti því meira fyrir mér en áður hverja ég 
umgengst. Og hverjum ég get hugsað mér 
að bjóða heim til mín. 
      Hér heima er ég svo heppinn að eiga 
góða vini sem ég hef aðallega kynnst í MSC 
Ísland, þeir eru tryggir og bjóða mér 
alltaf heim til sín ef eitthvað er 
um að vera og umgangast mig 
eins og jafnaldra sinn. Reynir 
Már Einarsson, einn þeirra sem 
núna er horfinn, hafði það fyrir sið 
að bjóða alltaf elstu kynslóðinni 

Þórir Björnsson 75 ára
BROT ÚR TÓTUSÖNG

Þegar fer að bregða birtu
barinn heillar lóðatík.
Klæðist þá í skárri skyrtu,
skálar fyrst í Arsenique.
Hirðarsveinum hennar, virtu,
hressing einnig skenkist slík.
Tindra augun, töfrum styrktu, 
Tóta er ung í Reykjavík.

Þá er enn sem augun ljómi,
árin verða núll og nix.
Verður öll einn æskublómi,
umhverfist í Fröken Fix.
Daðurdrós í jómfrúrdómi,
dugar ennþá gamalt trix,
játar æfðum englarómi:
„I am only twenty six.“



Baldur Þórhallsson gengur með gestum Hinsegin daga um 
sögustaði samkynhneigðra í miðborginni

Haldið af stað frá Ingólfstorgi miðvikudaginn 6. ágúst kl. 18

Hýra Reykjavík

Í tilefni af 10 ára afmæli Hin-
segin daga verður 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 til skamms tíma verið flestum 
hulin, en fjölda markverðra staða er að finna í miðborginni sem 
tengjast lífi þeirra. Markmið gönguferðanna er að svipta hulunni af 

þessum merkilega menningar-
kima borgarinnar. Reykjavík 
er hýrari en margur heldur! 
Fyrirmyndin a› göngunni er 
sótt til stórborga erlendis þar 
sem víða er boðið upp á slíka 
leiðsögn. 
   Miðvikudaginn 6. ágúst 
verður sérstök söguganga. 
Safnast verður saman á 
Ingólfstorgi og lagt af stað kl. 
18:00. Ferðin tekur rúmlega 
klukkustund og í ár er ein-
göngu boðið upp á leiðsögn á 

íslensku. Skipuleggjandi og leiðsögumaður er Baldur Þórhallsson, 
stjórnmálafræðingur. Hægt er að fá nánari upplýsingar hjá Baldri 
í síma 896 0010. 

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

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
SERVICE CENTER

LAUGAVEGUR 33

OPIN VIRKA DAGA KL. 13–18 FRÁ 19. JÚLÍ
OPEN WEEKDAYS 1–6 P.M. FROM 19 JULY

WWW.GAYPRIDE.IS

VIP-KORT OG 
VARNINGUR Á BOÐSTÓLUM

Í sögugöngunni er m.a. staldrað á Laugavegi 11 þar sem Baldur Þórhallsson segir frá 
listamönnum, lístaspírum og hommum sem sátu þar áður fyrr á árunum.
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HINN BRÁÐMYNDARLEGI

 M A R T I N  K N U D S E N  

SYNGUR DÖNSK DÆGURLÖG 
FRÁ MIÐRI SÍÐUSTU ÖLD Á JÓMFRÚNNI Í HÁDEGINU 
FIMMTUDAGINN OG FÖSTUDAGINN 7. OG 8. ÁGÚST

 
UNDIRLEIKARI TORBEN BOYE RASMUSSEN

 
THE HANDSOME MARTIN KNUDSEN PERFORMS POPULAR DANISH MUSIC FROM THE 

MID LAST CENTURY AT LUNCH-TIME THURSDAY AND FRIDAY 7 AND 8 AUGUST :
 ACCOMPANIED BY TORBEN BOYE RASMUSSEN



Myndlistarmaðurinn, tónlistarmaðurinn og rithöfundurinn Wolfgang Müller kom fyrst til     Myndlistarmaðurinn, tónlistarmaðurinn og rithöfundurinn Wolfgang Müller kom fyrst til     
Íslands í boði Listahátíðar vorið 1990 með félögum sínum úr framúrstefnuhljómsveitinni Íslands í boði Listahátíðar vorið 1990 með félögum sínum úr framúrstefnuhljómsveitinni Die 
Tödliche Doris  (1980–1987). Hann dvaldi hér síðan lengur og skemur næstu árin og gerði   (1980–1987). Hann dvaldi hér síðan lengur og skemur næstu árin og gerði Tödliche Doris  (1980–1987). Hann dvaldi hér síðan lengur og skemur næstu árin og gerði Tödliche Doris
Ísland, land og þjóð, beinlínis að efniviði í list sinni. Meðal annars hefur hann rýnt mikið        Ísland, land og þjóð, beinlínis að efniviði í list sinni. Meðal annars hefur hann rýnt mikið        
í þá mynd sem landar hans hafa gert sér af sögueyjunni í norðri og komið sér upp merku í þá mynd sem landar hans hafa gert sér af sögueyjunni í norðri og komið sér upp merku 
safni af ferðabókum Þjóðverja um Ísland. Segja má að það lýsi manninum að áhugasviðið safni af ferðabókum Þjóðverja um Ísland. Segja má að það lýsi manninum að áhugasviðið 
nær frá framsæknu pönk-rokki til fornra ferðabóka. Wolfgang Müller var gestur Hinsegin nær frá framsæknu pönk-rokki til fornra ferðabóka. Wolfgang Müller var gestur Hinsegin 
daga 2002 og gestakennari við Listaháskóla Íslands veturinn 2004. Hann hefur haldið daga 2002 og gestakennari við Listaháskóla Íslands veturinn 2004. Hann hefur haldið 

ýmsar uppákomur og listsýningar á Íslandi og þáttur hans í samsýningu íslenskra og þýskra ýmsar uppákomur og listsýningar á Íslandi og þáttur hans í samsýningu íslenskra og þýskra 
listamanna í Nýlistasafninu 1998 vakti mikla athygli hér heima og í Þýskalandi. Þá opnuðu listamanna í Nýlistasafninu 1998 vakti mikla athygli hér heima og í Þýskalandi. Þá opnuðu 

þau Ásta Ólafsdóttir myndlistarkona einkarekna Goethe-stofnun á Íslandi eftir að sú opinbera var þau Ásta Ólafsdóttir myndlistarkona einkarekna Goethe-stofnun á Íslandi eftir að sú opinbera var 
lögð niður í sparnaðarskyni. Wolfgang hefur gefið út tvær bækur um menningu, náttúru og mannlíf lögð niður í sparnaðarskyni. Wolfgang hefur gefið út tvær bækur um menningu, náttúru og mannlíf 

á Íslandi, Blue Tit (1996) og Blue Tit (1996) og Blue Tit Neues von der Elfenfront (2007) og samið fjölda blaðagreina. Þá hefur hann  (2007) og samið fjölda blaðagreina. Þá hefur hann Neues von der Elfenfront (2007) og samið fjölda blaðagreina. Þá hefur hann Neues von der Elfenfront
kynnt Ísland í útvarpi og sjónvarpi og samið átta útvarpsleikrit fyrir bæjerska útvarpið sem einnig tengjast kynnt Ísland í útvarpi og sjónvarpi og samið átta útvarpsleikrit fyrir bæjerska útvarpið sem einnig tengjast 

Íslandi á einn eða annan hátt. Í næsta útvarpsleikriti má heyra raddir ellefu útdauðra fuglategunda, þar á Íslandi á einn eða annan hátt. Í næsta útvarpsleikriti má heyra raddir ellefu útdauðra fuglategunda, þar á 
meðal geirfuglsins, endurgerðar samkvæmt lýsingum sem enn eru til. 

        Schwules Museum er einstakt í sinni röð í heiminum. Síðan 1985 hefur þar verið safnað bók-        Schwules Museum er einstakt í sinni röð í heiminum. Síðan 1985 hefur þar verið safnað bók-
staflega öllu sem snertir samkynhneigða, sögu þeirra og líf. Einn þáttur í þeirri sögu eru ofsóknir sem staflega öllu sem snertir samkynhneigða, sögu þeirra og líf. Einn þáttur í þeirri sögu eru ofsóknir sem 

samkynhneigðir sættu í Þriðja ríkinu, en rannsóknar- og söfnunarstarfið beinist einnig að lífi og menn-samkynhneigðir sættu í Þriðja ríkinu, en rannsóknar- og söfnunarstarfið beinist einnig að lífi og menn-
ingu samkynhneigðra í öðrum löndum. Safnið hefur ýmsar sýningar á boðstólum og gestir í Berlín ingu samkynhneigðra í öðrum löndum. Safnið hefur ýmsar sýningar á boðstólum og gestir í Berlín 

ættu tvímælalaust að heimsækja það. 
     Í sýningunni á Borgarbókasafni bregður Wolfgang upp ljósmyndum sínum af 13 sam-     Í sýningunni á Borgarbókasafni bregður Wolfgang upp ljósmyndum sínum af 13 sam-

kynhneigðum karlmönnum sem hann hefur hitt á leið sinni um Ísland og gefur þeim jafn-kynhneigðum karlmönnum sem hann hefur hitt á leið sinni um Ísland og gefur þeim jafn-
framt orðið.

 www.wolfgangmueller.net
 www.die-toedliche-doris.de

 Schwules Museum, Mehringdamm 61, Berlin
 www.schwulesmuseum.de

WOLFGANG MÜLLER AND SCHWULES MUSEUM BERLINWOLFGANG MÜLLER AND SCHWULES MUSEUM BERLIN
ART EXHIBITION IN THE FOYER OF THE CITY LIBRARY, ART EXHIBITION IN THE FOYER OF THE CITY LIBRARY, 

TRYGGVAGATA 15
LAST SHOWN IN BERLIN 1995

Since 1990, when he was invited to the Reykjavík Since 1990, when he was invited to the Reykjavík 
Arts Festival, the Berlin-based artist, musician Arts Festival, the Berlin-based artist, musician 
and author Wolfgang Müller has had a strong and author Wolfgang Müller has had a strong 
connection with Iceland. He was founder of connection with Iceland. He was founder of 
the avant-garde punk band Die Tödliche Doris the avant-garde punk band Die Tödliche Doris 
(1980–1987) and in 1982 he published Geniale (1980–1987) and in 1982 he published Geniale 
Dilletanten (Ingenious Dilettantes), the manifesto Dilletanten (Ingenious Dilettantes), the manifesto 
of the West Berlin underground music scene. He of the West Berlin underground music scene. He 
has written two books about Iceland, Blue Tit Blue Tit 
in 1996 and Neues von der Elfenfront, Suhrkamp  Suhrkamp 
Verlag 2007, and numerous articles in German Verlag 2007, and numerous articles in German 
newspapers and magazines. He has also written newspapers and magazines. He has also written 
and directed eight radio plays for Bavarian Radio and directed eight radio plays for Bavarian Radio 

2, and the next one, Séance Vocibus Avium, will 2, and the next one, Séance Vocibus Avium, will 
feature the reconstructed sounds of 11 extinct birds, feature the reconstructed sounds of 11 extinct birds, 
including the Great Auk.

„Die Riesen werden
  mich für argr halten“

WOLFGANG MÜLLER OG SCHWULES MUSEUM BERLÍN
7.–31. ÁGÚST 2008

Myndlistarsýning í Borgarbókasafni Reykjavíkur
Áður sýnt í Schwules Museum Berlín 1995
Myndlistarsýning í Borgarbókasafni Reykjavíkur
Áður sýnt í Schwules Museum Berlín 1995
Myndlistarsýning í Borgarbókasafni Reykjavíkur
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SPILAR ÖLL KLASSÍSKU 

GAY PARTÍLÖGIN 

ALLA NÓTTINA

VIP KORT GILDA

VIP CARDS VALID

200O,-
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„Die Riesen werden
  mich für argr halten“

WOLFGANG MÜLLER OG SCHWULES MUSEUM BERLÍN
7.–31. ÁGÚST 2008
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Guðbergur Bergsson

Fyrir mörgum árum átti ég leið fram hjá 
blaðasölu í París og rak augun í lausblöðung um 
útrýmingarbúðir nazista. Þarna var því haldið fram 
að þrátt fyrir mikla umfjöllun um málið væri til 
dæmis ekkert vitað um morð þeirra á sam-
kynhneigðum, gyðingar hefðu fengið alla athygli 

hvað varðaði þjáningar fólks í búðunum. 
Hugsjón nazista hafi hvað sem því líður 
verið að eyða allri úrkynjun og í þessu 
efni hafi oft ekki verið gerður greinar-
munur á kynstofni og kynhneigð. Með 
þögn hvað þetta varðar var sagt að engin 
leið væri að finna tölu samkynhneigðra
sem lentu í gasklefum. Tregðan til að leyfa 
rannsóknir á þessu benti á vissan hátt 
til réttlætingar vestrænna þjóða, einnig 
gyðinga, á baráttu gegn samkynhneigð. 
Eitt virtist samt nokkurn veginn víst, að í 
flokkun á úrkynjun lentu samkynhneigðir 
og gyðingar oft í sama bás og fyrir bragðið 
gæti talan á dauða gyðinga minnkað 
sem var engu ríkisvaldi í hag. Lögin gegn 
samkynhneigðum karlmönnum (konur 
voru látnar liggja á milli hluta) voru ekki 
sett af nazistum því þau höfðu verið í gildi 
frá 1871, en nazistar nýttu sér þau með 
sínum hætti. Eftir ósigur þeirra voru þau 
enn í gildi, Adenauer kanslari Vestur-
Þýskalands virtist hafa verið þeim sam-
þykkur, en þeim var beitt á mannúðlegri hátt.
      Þegar forstöðukona skjalasafnsins um 
útrýmingarbúðir nazista var spurð fyrir 
fáum árum, hvers vegna ekki hefði verið leyft að rannsaka útrýmingu 
á samkynhneigðum, sagði hún að það hefði verið gert af tillitssemi, 
hefðu þeir sloppið lifandi hefði þeirra beðið niðurlæging og skömm, 
annað en samúð, eins og gyðinga, hinna viðurkenndu fórnarlamba. 
      Á þessum árum var engin leið að vita af bókum um ógn nazista 
hverjir báru bleika þríhyrninginn. Merkisins var getið innan búðanna 
en ekki merkingar þess. Núna er vitað að ástæðan fyrir feimninni 
var sú að fordómar gegn samkynhneigð voru jafnvel fyrir hendi hjá 
þeim sem naktir biðu útrýmingar í gasklefunum.

 Við hliðina á minnismerkinu um útrýmingu gyðinga í Berlín var fyrir 
skömmu reist annað minnismerki um morðin á samkynhneigðum, en 
miklu minna. Schröder og sósíaldemókratar höfðu ákveðið að minn-
ast jafnt útrýminganna, en þeir töpuðu í kosningum og hægri stjórn 
Angelu Merkel lauk verkinu. Þegar minnismerki gyðinga var afhjúpað 
mættu forsetinn og valdalið landsins, en næstum engir nema 
venjulegar senditíkur við afhjúpun hins minnismerkisins. Ástæðan 
fyrir því kvað meðal annars vera sú að inni í því er hægt að sjá tvo 
karlmenn kyssast ef lagst er á gægjugat.

Enginn skyldi ætla að lög á borð við 
þau þýsku séu einsdæmi. Svipuð ríktu 
á Spáni fram á tíð sósíalista, „Lög um 
dáðlausa og illfygli“. Heimilt var að fang-
elsa grunaða, en þeir voru ekki teknir af 
lífi heldur skyldi lækna þá og „snúa þeim 
með heilbrigðum hætti að ást til kvenna“. 
Þetta var gert í Kynvillingafangelsinu í 
borginni Huelva. Við útrýmingu villunnar 
voru notaðar jafnt ljósmyndir og lifandi 
skírlífisgyðjur í „fullum holdum“ eins og 
sérhæfðu vændiskonurnar voru nefndar.
       Mannrækt var líka stunduð á Íslandi, 
þótt sagt hafi verið að engin lög væru til 
um kynvillu, hún aðeins dönsk eða útlend 
ónáttúra. Samt gekk saga um gamalt skar 
sem kom á kaffihúsið Laugaveg 11. Hann 
var sagður heita Haraldur Hamar. Í æsku 
átti fólk að hafa fundið inn á „eitthvað“ 
hjá honum, svo menn leiddu hann upp 
á Arnarhól og geltu hann. Engin leið var 
að vita hið rétta, en að sjá gamalmennið 

haltra á slitnum skóm um Laugaveginn í hvaða veðri sem var rak 
stoðir undir sannleikann. Ef spurt var hvort geldingin hefði farið fram 
undir styttunni af landnámsmanninum var það talið óvíst, heldur 
í felum, í slakkanum þar sem Seðlabankinn er núna. Seinna heyrðist 
að „sá gelti“ hefði verið sonur skáldsins Steingríms Thorsteinssonar 
og flúið með skömm sína úr landi en snúið aftur heim ellimóður til 
þess að drekka molakaffi fram í andlátið á Laugavegi 11, án þess að 
þora að yrða á nokkurn mann – og enginn tók hann tali. 

Svolítið um 
          samkynhneigð

Haraldur Hamar Thorsteinsson. Myndin er tekin 1912, ári› 
sem hann stó› á tvítugu. fijó›minjasafn Íslands.
Haraldur Hamar Thorsteinsson. Myndin er tekin 1912, ári› 
sem hann stó› á tvítugu. fijó›minjasafn Íslands.
Haraldur Hamar Thorsteinsson. Myndin er tekin 1912, ári› 



Svolítið um 
          samkynhneigð

H I N S E G I N  D A G A R  Í  R E Y K J A V Í K  K Y N N A

EINSTAKA TÓNLEIKA MEÐ HINNI ALRÆMDU

 CAROLE POPE 
OG HLJÓMSVEIT

CAROLE POPE CONCERT AT CLUB ORGAN FRIDAY 8 AUGUST AT 9 P.M.

ORGAN FÖSTUDAGINN 8. ÁGÚST KL. 21:00

HÚN HEFUR MARKAÐ DJÚP SPOR Í TÓNLISTARSÖGU SAMKYNHNEIGÐRA 
OG Á FJÖLDA GULL- OG PLATINUMPLATNA AÐ BAKI.

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

HIN SPRELLFJÖRUGU

STEREO TOTAL
SEM SLÓGU Í GEGN Á HINSEGIN DÖGUM 2002 SNÚA AFTUR

 EFTIR FRÆGÐARFÖR UM HEIMINN

TÓNLEIKAR Á ORGAN
LAUGARDAGINN 9. ÁGÚST KL 21:00

ÁSAMT EINU HEITASTA GAY-BANDINU Í LOS ANGELES

SWIVEL
STEREO TOTAL FROM BERLIN AND SWIVEL FROM LOS ANGELES

UNFORGETABLE CONCERT AT CLUB ORGAN   

SATURDAY 9 AUGUST AT 9 P.M.

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



R E G N B O G A M E S S A
Í DÓMKIRKJUNNI 10. ÁGÚST KL. 20:30
SR. ANNA SIGRÍÐUR PÁLSDÓTTIR PREDIKAR
Í lok hátíðar Hinsegin 
daga, að kvöldi sunnu-
dagsins 10. ágúst, verður 
efnt til regnboga-
messu í Dómkirkjunni. 
Guðsþjónustan hefst kl. 
20:30 um kvöldið. Þar 
predikar sr. Anna Sigríður 
Pálsdóttir prestur við 
Dómkirkjuna og ásamt henni þjóna sr. Hjálmar Jónsson dóm-
kirkjuprestur og sr. Þorvaldur Víðisson miðborgarprestur fyrir altari. 
Að guðsþjónustunni standa Hinsegin dagar í Reykjavík og ÁST, 
Áhugahópur samkynhneigðra um trúarlíf, í samvinnu við söfnuð 
Dómkirkjunnar. Jón Þorsteinsson óperusöngvari leiðir hóp nemenda 
sinna í söng við athöfnina. Að lokinni guðþjónustu er safnast saman 
í kirkjukaffi í safnaðarheimili Dómkirkjunnar á horni Lækjargötu og 
Vonarstrætis.
    Allir eru velkomnir.

Rainbow church service
Reykjavík Gay Pride and the gay religious group ÁST wel-
come all to attend a church service with Rev. Anna Sigrí›ur 
Pálsdóttir, Rev. Hjálmar Jónsson and Rev. fiorvaldur Ví›isson 
in the Lutheran Cathedral of Reykjavík at Austurvöllur Square, 
Sunday, 10 August at 8:30 p.m. The service will also include 
several outstanding musicians.

Bookstore
souvenirs T-shirts and gifts.

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

Open every day from 9.00 to 22.00

gay owned and operated 
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Ragnhildur Sverrisdóttir

Regnbogadagurinn í ágúst á hverju ári er þjóðhátíðin okkar. Við 
fjölskyldan, tvær mömmur og tvær stelpur, förum alltaf þegar við 
getum í gleðigönguna. Fyrst fórum við þegar systur voru tæplega 
eins og hálfs. Einu sinni gáfumst við upp. Þá vorum við albúnar, 
gengum út úr húsinu okkar, settum stelpurnar í kerrur – og fórum 
aftur inn, gjörsamlega gegndrepa í rigningunni. Regnið það árið 
dró auðvitað ekkert úr gleðinni niðri í bæ þótt smábarnamömmur 
vorkenndu sér óskaplega.

Stelpurnar okkar vita að Regn-
bogadagurinn er merkilegur. 
Hann er dagurinn okkar. Hann 
er mikilvægur fjölskyldunni 
okkar, hann er mikilvægur 
öllum konum sem elska konur, 
körlum sem elska karla og 
öllum sem þeim tengjast. Við 
erum allar að rifna úr stolti 
þennan dag.
       Í fyrra fórum við í bæinn. 
Þegar við komum heim skrif-
aði ég eftirfarandi færslu á 
bloggið mitt:

11.8.2007 | 22:47

Gleðigangan
Við vorum snemma í því, 
mættar á Hlemm um hálf-
tvö. Magga systir kom með 
okkur. Við lögðum bílnum 
við Kjarvalsstaði og röltum 
Rauðarárstíg. Þegar við nálg-
uðumst Hlemm benti ég 
stelpunum á að þar væri 
gangan, ég sæi fána og 
blöðrur. Elísabet hafði áhyggj-
ur: „Ef við göngum og gangan 
er að ganga, hvernig náum við 
henni þá?“ Ég sagði henni að gangan væri ekki lögð af stað (og 
væri þar með ekki orðin „ganga“, skiljiði?)
      Öll hersingin lagði af stað og við vorum viðbúnar að skjóta 
okkur inn í hana. En biðum kannski of lengi. Við vorum jú ekki 

„Dykes on Bikes“, ekki heyrnarlausar og samkynhneigðar, ekki 
teljumst við til aðstandenda samkynhneigðra (nema Magga systir 
en hún vildi vera samferða okkur), við tilheyrum ekki áhugafólki 
samkynhneigðra um trúmál og svo mátti lengi telja. Hver flotinn á 
fætur öðrum fór hjá, en loks þegar Páll Óskar sigldi framhjá með 
dúndrandi diskótónlist og dansandi gaura á pallinum, þá röltum við 
á eftir. Guð má vita hvað það gerir okkur. Svona fer þegar maður 
analíserar allt fjandans til.

Stelpurnar voru hrifnar af 
öllum þessum skrautlegu og 
stundum skr‡tnu búningum. 
„Svona á fólk sko að skemmta 
sér!“ lýsti Margrét hrifin yfir 
og dillaði sér svo í takt við 
tónlistina hjá Páli Óskari.
      Um miðjan Laugaveg 
vorum við farnar að dragast 
verulega aftur úr Páli Óskari 
og co og þá skelltum við okkur 
niður á Hverfisgötu, gengum 
rösklega yfir á Arnarhól, sett-
umst niður í blíðunni og biðum 
rólegar eftir að gangan kæmi 
til okkar. Mikið rosalega var 
þetta allt flott og vel heppnað! 
Og verður fjölmennara með 
hverju árinu! Og veðrið, maður 
lifandi!!! Og hvað er hægt að 
setja mörg upphrópunarmerki 
í eina málsgrein??!!!

Og aftur í ár! 
Við ætlum í næstu gleði-
göngu líka. Systur myndu ekki 
taka annað í mál og auðvitað 
þurfa þær ekki að beita okkur 
Kötu hörðu. Fátt er betra fyrir 

sálina en að slást í för með regnbogaliðinu niður Laugaveginn. 
Þar er enginn eins, en allir geta fylkt sér undir sama fánann. 
Regnbogafánann okkar, sem er tákn frelsis og fjölbreytileika.
      Er hægt að hugsa sér betri þjóðhátíð?

REGNBOGADAGURINN



  
KORTIÐ VEITIR AÐGANG AÐ 

ÖLLUM VIÐBURÐUM HINSEGIN DAGA / 
VALID FOR ALL PRIDE EVENTS

EINNIG Í FYRSTA SINN VIP-PLATINUM MEÐ 
DVD-DISKI MEÐ EFNI FRÁ FYRRI HÁTÍÐUM  

OG FLEIRA. GILDIR ALLT ÁRIÐ
ALSO VIP-PLATINUM WITH DVD 

AND RICHER PRIDE PACKAGE. VALID ALL YEAR
 

 VIP VERÐ / PRICE: 6.500 ISK
 VIP-PLATINUM  / PRICE: 15.000 ISK

KORTIN ERU SELD Í MIÐSTÖÐ 
HINSEGIN DAGA /

ON SALE AT THE PRIDE SERVICE CENTER 
LAUGAVEGUR 33 FROM19 JULY 

EINNIG MÁ PANTA MEÐ TÖLVUPÓSTI 
Á HEIMASÍÐUNNI WWW.GAYPRIDE.IS 

ÞÚ SPARAR 5.900 KRÓNUR 
MEÐ ALMENNU VIP-KORTI / 

YOU SAVE AT LEAST 5.900 ISK 
WITH REGULAR VIP

 TAKMARKAÐ UPPLAG / 
LIMITED EDITION

EINNIG Í FYRSTA SINN VIP-PLATINUM MEÐ 

AND RICHER PRIDE PACKAGE. VALID ALL YEARAND RICHER PRIDE PACKAGE. VALID ALL YEAR

    VIP
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Opið fimmtudag, föstudag og laugardag frá 23:00

Undirfatapartí sunnudagskvöld

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

Sunday night: Jocks & Underwear

GAY PRIDE
BOLIRNIR 

2008
TIL SÖLU Í MIÐSTÖÐ 

HINSEGIN DAGA
LAUGAVEGI 33



bathmate
the #1

selling
penis enlarger

in iceland

Get you’rs today by calling 
595-2066 or order on our 
website and we’ll deliver it 

right to your hotel room door!

Now you know the secret to  
why Icelandic men are so well 

hung!

www.bathmate.is

For more information about bathmate,
please visit our website at http://www.bathmate.is





MEGINLAND EVRÓPU
AMSTERDAM er einstök í sinni röð. Þar bíða þín vindmyllur, tréskór, 
túlípanar og kaffihúsin frægu. Listir og matur erta skynfærin og í borginni 
er fjöldi listasafna og frábærra veitingastaða. 

BERLÍN er vettvangur frjálslyndis, miðstöð djasstónlistar, lista og 
skemmtunar. Hún gengur sífellt í endurnýjun lífdaga og er þekkt fyrir söfn 
og frábæra matargerð. 

FRANKFURT er lífleg borg. Úrvalið af verslunum, veitingastöðum, söfnum 
og kaffihúsum er endalaust. Við mælum líka með heimsókn til Wiesbaden 
og Heidelberg. 

PARÍS er auðvitað fræg fyrir Eiffelturninn, Sigurbogann og iðandi næturlíf 
á Champs Elyssées. En París geymir einnig sögu fornra konungdæma, 
byltinga og valdarána og hægt að finna fyrir þessum liðnu tímum þegar 
gengið er um götur borgarinnar. 

BRETLAND
GLASGOW er hrein gullnáma fyrir þá sem vilja versla og þar er hægt að 
snæða á mörgum frábærum veitingastöðum, fara í leikhús eða á næstu 
krá og fá skoska stemningu beint í æð. 

LONDON er ótrúlega fjölbreytt borg sem jafnvel bornir og barnfæddir 
Lundúnabúar ná aldrei að kynnast til fulls. Piccadilly, Soho, lífvarðaskiptin 
hjá lífvörðum drottningar, svörtu leigubílarnir, rauðu tveggja hæða 
strætisvagnarnir, Westminster, Covent Garden … við gætum haldið 
endalaust áfram.

MANCHESTER er kraftmikil, músíkölsk og spennandi borg. Verslanir í 
Manchester eru jafngóðar og í London. Það sama gildir um veitingastaði 
og næturlífið. Liverpool er svo skammt undan. 

NORÐURLÖND
BERGEN er ein fallegasta borgin í Noregi og býður afþreyingu, 
skemmtun og ótal tækifæri til útivistar og náttúruskoðunar. Bergen skartar 
líka fallegum og sérkennandi miðbæ sem er að hluta til varðveittur frá 
miðöldum.

GAUTABORG er tilvalin fyrir helgarferðina. Frábærar verslanir, tónleikar, 
íþróttaviðburðir og góðir veitingastaðir. 

HELSINKI er falleg borg og hrein gullnáma fyrir þá sem hafa unun af að 
skoða frábæra byggingarlist og hönnun af öllu tagi. Auk þess er borgin 
iðandi af lífi og fjöri og góðum veitingastöðum og skemmtistöðum. 

KAUPMANNAHÖFN er borg þar sem Íslendingum líður vel. Fyrst skaltu 
ganga niður Strikið sem iðar af lífi, kaffihúsum, verslunum, veitingastöðum 
og dæmigerðum dönskum pylsuvögnum. Síðan er tilvalið að ganga 
meðfram síkjunum, um fallega almenningsgarða eða kíkja í Tívolí.

OSLÓ er falleg borg og vinaleg með áhugaverðum söfnum, heillandi 
útivistarsvæðum, kaffihúsum og veitingastöðum. Tilvalið fara í dagsferð og 
aka norður á bóginn og þræða bláa firði, aka um skógivaxnar fjallshlíðar 
og gróskulega dali. 

STOKKHÓLMUR er í fallegu umhverfi. Eyjar og klettar gera ströndina 
einstaka. Arkitektúrinn er blanda af gömlu og nýju. Stokkhólmur hefur yfir 
sér konunglegan blæ. Í Gamla Stan, einu elsta hverfi borgarinnar, er að 
finna m.a. konungshöllina, þröng stræti og aldagamlan sjarma. 

BANDARÍKIN
BOSTON er „evrópsk í anda“, borg sem fólk fellur fyrir, hreinasta gersemi 
þar sem bókstaflega allir finna eitthvað við sitt hæfi. 

MINNEAPOLIS er spennandi áfangastaður. Mall of America, stærsta 
verslunarmiðstöð Bandaríkjanna, er í Minneapolis og þar eru líka frábærir 
veitingastaðir, óviðjafnanleg söfn og gott tónlistarlíf. 

NEW YORK er heillandi suðupottur. Ys og þys á Wall Street eða 
afslappað andrúmsloft í Greenwich Village. Lífsgleði á Broadway eða 
notalegur friður á litlu kaffihúsi. New York hefur upp á allt að bjóða.

ORLANDO er í hjarta Florida. Það er tilvalið að hefja fríið í Orlando til að 
slaka á og til að upplifa allt það sem Florida hefur að bjóða. Orlando er 
líklega þekktust fyrir fjölmarga skemmtigarða, sumir þeirra eru meðal 
þeirra frægustu í heiminum. 

KANADA
HALIFAX er kjörinn staður fyrir þá sem vilja hafa það gott, skipta um gír 
og slaka á. Hérna eru fyrst flokks gististaðir, frábærir veitingastaðir, 
smitandi fjör á kránum í miðbænum, gott mannlíf og litrík menningarhefð. 

TORONTO, viðskipta- og menningarhöfuðborg Kanada á norðvestur-
bakka Ontariovatns, er nýr áfangastaður Icelandair. Borgin iðar af mannlífi 
og þrótti. Toronto er þekkt fyrir ýmiss konar hátíðir og má nefna t.d. 
Downtown Jazz Festival, Toronto Bluesfest og kvikmyndahátíðina Toronto 
International Film Festival, í september. 

ÆVINTÝRIN BÍÐA ÞÍN
Helstu áfangastaðir Icelandair

ÆVINTÝRIN BÍÐA ÞÍN
HELSTU ÁFANGASTAÐIR ICELANDAIR

W W W. I C E L A N DA I R . I S



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

BABYSAM, SKEIFUNNI 8, REYKJAVÍK

BABYSAM, SKEIFUNNI 8, REYKJAVÍK

BABYSAM

BANDALAG HÁSKÓLAMANNA, BORGARTÚNI 6, REYKJAVÍK

BJARTUR, BÓKAÚTGÁFA, BRÆÐRA  BORGARSTÍG 9, REYKJAVÍK

EDDA ÚTGÁFA HF., SÍÐUMÚLA 28, REYKJAVÍK

FÉLAG ÍSLENSKRA LEIKARA, LINDARGÖTU 6, REYKJAVÍK

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN AFLAGRANDA

FORLAGIÐ HF., BRÆÐRABORGARSTÍG 7, REYKJAVÍK

SALKA, BÓKAÚTGÁFA,  SKIPHOLTI 50C, REYKJAVÍK



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

BJARTUR, BÓKAÚTGÁFA, BRÆÐRA  BORGARSTÍG 9, REYKJAVÍK

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN AFLAGRANDA, AFLAGRANDA 40, REYKJAVÍK

SALKA, BÓKAÚTGÁFA,  SKIPHOLTI 50C, REYKJAVÍK

BÓKASAFN AKRANESS, HEIÐARBRAUT 40, AKRANESI

BÓKASAFN AKRANESS, HEIÐARBRAUT 40, AKRANESI

BÓKASAFN AKRANESS

HIV-ÍSLAND, HVERFISGÖTU 69, REYKJAVÍKHIV-ÍSLAND, HVERFISGÖTU 69, REYKJAVÍKHIV-ÍSLAND

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

MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA ÍSLANDS, HAFNARSTRÆTI 20, REYKJAVÍK

MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA ÍSLANDS, HAFNARSTRÆTI 20, REYKJAVÍK

MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA ÍSLANDS

NIKITA EHF., SKIPHOLTI 25, REYKJAVÍK

OPNA, BÓKAÚTGÁFA, SKIPHOLTI 50 B, REYKJAVÍK

VESTURBÆJARLAUG VIÐ HOFSVALLAGÖTU, REYKJAVÍK

YNDISAUKI, SÆLKERAÞJÓNUSTA, WWW.YNDISAUKI.IS



Stjórn og samstarfsnefnd 
um Hinsegin daga í Reykjavík
Þau eru fjölmörg sem leggja hönd á plóg til að gera hátíð 
Hinsegin daga að veruleika á hverju ári. Sum sýna þó meira 
úthald en önnur við undirbúninginn og vinna hörðum höndum 
í stjórn og samstarfsnefnd árið um kring, áður en kemur að 
fjögurra daga stórhátíð: 
     Í stjórn Hinsegin daga í Reykjavík árið 2008 sitja 
Þorvaldur Kristinsson, forseti, Kristín Sævarsdóttir, ritari, 
Þórarinn Þór, gjaldkeri, Katrín Jónsdóttir, erindreki, og 
Heimir Már Pétursson, framkvæmdastjóri.
     Þeim til stuðnings, aðhalds og trausts starfar öflug 
samstarfsnefnd að verkefnum ársins. Allir sem þess óska 
geta tekið sæti í samstarfsnefnd, þar þarf ekkert til nema 
góðan vilja og samstarfshug. Þau sem einkum hafa komið 
að vinnu samstarfsnefndar síðastliðið ár eru: Anna Jonna 
Ármannsdóttir, Ásdís Þórhallsdóttir, Birna Hrönn Björnsdóttir, 
Erlingur Óttar Thoroddsen, Fríða Agnarsdóttir, Guðjón Ragnar 
Jónasson, Jón Sævar Baldvinsson, Matthías Matthíasson, 
Ragnar Ólason, Svavar G. Jónsson og Vallý Helgadóttir. 
Allt þetta fólk tekur síðan forystu í ýmsum „deildum“ 
hátíðarinnar og ábyrgist meðal annars sölumál, fánaborg-
ir, öryggi hátíðargesta, fjáröflun og auglýsingar, stjórnun 
gleðigöngu, móttöku erlendra listamanna, ritstjórn útgáfu-
efnis og rekstur þjónustumiðstöðvar svo fátt eitt sé nefnt. 
Þegar hátíðin nálgast kalla stjórn og samstarfsnefnd síðan 
á mikinn fjölda sjálfboðaliða sér til aðstoðar við að gera 
hátíðina sem glæsilegasta.

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

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

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. 
Þau voru stofnuð í maí 1978 og eru því 30 ára á þessu ári. 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. Árið 2006 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 vandað og glæsilegt almennings-
bókasafn, eitt stærsta sinnar tegundar í Norður-Evrópu sem eingöngu 
safnar hinsegin efni, bókum, tímaritum og kvikmyndum.

Trans-Ísland – félag transgender fólks á Íslandi
http://groups.google.com/group/trans-is-frettabref / 
trans-is-frettabref@googlegroups.com 
Transgender fólk er hinsegin að því leyti, að það breytir kynhlut-
verki sínu meira eða minna, og skiptir jafnvel alveg um kynhlutverk, 
tímabundið eða varanlega. Transgender fólk getur verið gagnkyn-
hneigt, samkynhneigt og allt þar á milli. Trans-Ísland var stofnað árið 
2007. Félagið hefur að markmiði sínu að skapa transgender fólki og 
fjölskyldum þeirra menningarlegan vettvang og styrkja þannig sjálfs-
vitund 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.

KMK – Konur með konum / – Konur með konum / – Konur með konum www.kmk.is / kmk@kmk.is
Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía fyrir 
rúmum áratug og hefur starfað síðan með nokkrum hléum. 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. 

Q – Félag hinsegin stúdenta
Félag hinsegin stúdenta, Q, var stofnað í janúar 1999 af einum 20 stú-
dentum 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. Félagið 
tekur virkan þátt í samtökum ungs hinsegin fólks í Evrópu, IGLYO, 
og ANSO sem eru samtök hinsegin stúdenta á Norðurlöndum. Um 
þessar mundir vinnur félagið að nýrri vefsíðu og öðru kynningarefni 
sem lítur vefsins ljós í sumar. Í ágúst, rétt fyrir Hinsegin daga, mun 
Q halda ráðstefnu í samstarfi við ANSO undir yfirskriftinni „A Queer 
Wonderland“. 

Thanks to the queer community
The queer comunity in Iceland has joined forces to celebrate Gay 
Pride 2008 with festivities in Reykjavík during 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; 
Queer University Student Union, Q; the women’s group Women with 
Women, KMK; the transgender association Trans-Iceland, and the 
leather club MSC Iceland.

Útgefandi: Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride Útgefandi: Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride Útgefandi:
Laugavegi 3 – 101 Reykjavík
www.gaypride.is 
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Alnæmi er enn ólæknandi þótt lyf geti 
stundum hjálpað HIV-jákvæðum til að halda 
veirunni í skefjum.

Allir geta smitast af alnæmi, karlar, konur og börn

Ekki deyja úr fáfræði.

Stundið öruggan og allsgáðan ástarleik

NOTIÐ VERJUR

ALNÆMI KEMUR
OKKUR ÖLLUM VIÐ

HEILBRIG‹IS-  OG TRYGGINGAMÁLARÁ‹UNEYTI‹

STYRKIR fiESSA BIRT INGU




