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Gleðilega
hátíð!
Mannréttindi eru hagsmunamál okkar allra.
Við óskum samkynhneigðum og fjölskyldum
þeirra til hamingju með Gay Pride 2011.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

V e l k o m i n
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H i n se g i n

Hinsegin dagar í Reykjavík eru nú haldnir í þrettánda sinn. Það sem
eitt sinn var lítil eins dags hátíð, sem fimmtán hundruð gestir sóttu,
hefur vaxið og dafnað með hverju ári og er núna litrík fjögurra daga
hátíð sem 80–90 þúsund manns sækja.
Hinsegin dagar hafa ótrúlega þýðingu fyrir samkynhneigða,
tvíkynhneigða og transfólk á Íslandi. Hátíðin hefur eflt fólki kjark og
verið því vettvangur til að standa stolt frammi fyrir samborgurum
sínum. Hinsegin dagar eru staðfesting þess að samstaðan færir
okkur djörfung og virðingu þegar rétt er á málum haldið.
En hátíðin hefur ekki eingöngu verið hinsegin fólki ávinningur
í baráttu þess. Hinsegin dagar eru einn litríkasti þátturinn í menningarlífi Reykvíkinga og njóta meiri vinsælda en flestir aðrir
viðburðir á Íslandi. Viðurkenningin sem þjóðin sýnir með þátttöku
sinni, gleði og stuðningi er stærsta inneign Hinsegin daga.
Stjórn og samstarfsnefnd Hinsegin daga hafa undanfarið ár
unnið að hátíðinni sem fram fer dagana 4.–7. ágúst, og boðið er
upp á litríkan hóp listamanna og fjölbreytt úrval atburða. Á þeim
erfiðu tímum sem þjóð okkar hefur gengið í gegnum síðustu ár er
mikilvægara en nokkru sinni fyrr að leita samstöðu og gleði á þann
einlæga hátt sem einkennir Hinsegin daga.
Við bjóðum Íslendinga og erlenda gesti velkomna á þrettándu
Hinsegin daga í Reykjavík og óskum ykkur góðrar skemmtunar.
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R e y k j a ví k

For the thirteenth time, we celebrate Gay Pride in Reykjavík. Our
cozy little pride, originally visited by some fifteen hundred onlookers, has blossomed and evolved into a colourful four day celebration that attracts well over 80 thousand guests from all over the
world. Reykjavík Gay Pride is, in fact, one of the biggest small
Prides in the world.
Gay Pride is an unquestionably important event for lesbian, gay,
bisexual and transgender people in Iceland. The festival promotes
visibility and courage and provides us with a platform to manifest
our pride before our fellow citizens. The celebrations do not only
mark a successful stage in our struggle; Gay Pride is also one of the
most vibrant and popular events in Reykjavík’s cultural calendar.
By participating in the event in such large numbers, the Icelandic
people have shown us valuable support, recognition and respect.
This year, we have organized a programme that runs from 4–7
August, combining a colourful array of Icelandic artists and varied
events. Even though our nation’s economy has seen brighter days,
the Reykjavík Gay Pride aims to promote joy, solidarity and support
for one another during times of hardship.
It only remains to welcome Icelandic and foreign guests to the
thirteenth Reykjavík Gay Pride. We hope you have a wonderful
time!
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tvo áratugi hafa Nikki og Been
átt samleið og skemmt unnendum
rokksins á tónleikum um allan heim.
Nikki Lamborn hóf feril sinn í Bristol
og vakti snemma athygli fyrir magnaða
rödd sem þótti minna á söngkonur á
borð við Janis Joplin og Tinu Turner.
Catherine „Been“ Feeney kemur frá
Glasgow og semur tónlistina, leikur á
hljómborð og syngur auk þess sem hún
grípur í gítarinn þegar svo ber undir.
Þær Nikki og Been hittust fyrst þegar
þær komu fram hvor í sínu lagi á tónleikum í London og hafa síðan átt langa
og farsæla samvinnu sem hefur getið
af sér sjö hljómplötur og samvinnu við
ýmsar frægar stjörnur í rokkheiminum.
Má þar nefna The Who, Robert Plant,
Alice Cooper og Roger Daltrey. Dame
Shirley Bassey var ein þeirra sem
snemma hreifst af stelpunum í Never
the Bride og tók upp samvinnu við þær.
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„Þær gefa mér gæsahúð og hárin rísa í
hnakkanum,“ voru orð dívunnar og hún
fylgdi þeim eftir með því að gera eitt
af lögum þeirra fleygt á plötu – „The
Living Tree“. Never the Bride kemur nú
fram á Íslandi í fyrsta sinn. Okkur er það
sérstakur heiður að mega bjóða Never
the Bride velkomnar á opnunarhátíð
Hinsegin daga í Háskólabíói 4. ágúst og
á útitónleikana við Arnarhól 6. ágúst.

Rocking Out
Making their Icelandic debut, the
English rock duo Never the Bride is
made up of two powerhouse performers, vocalist Nikki Lamborn and composer, keyboard player and occasional

guitarist Catherine “Been” Feeney.
This electrifying duo has released
seven albums and collaborated with
some of the biggest names in rock,
including Alice Cooper, The Who
and Roger Daltrey, as well as Dame
Shirley Bassey. Nikki’s extraordinary
voice, described as Tina Turner and
Robert Plant rolled into one, combined
with Been’s unique compositions
make a live performance by Never
the Bride something not to be missed.
We welcome the girls to the Opening
Ceremony in Háskólabíó Cinema
Thursday, 4 August, and to the Outdoor
Concert at Arnarhóll, Saturday, 6
August.

F plús fjölskyldutryggingar
í öllum regnbogans litum

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3
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Meðal gesta Hinsegin daga er kornung
söngkona frá Svíþjóð, Mariette Hansson
sem vakið hefur mikla athygli í heimalandi
sínu. Hún fæddist og ólst upp á Skáni þar
sem hún kom fyrst fram með unglingahljómsveitum sem léku á krám en síðan
leiddi eitt af öðru. Árið 2008 sendi hún frá
sér sína fyrstu hljómplötu, In This Skin undir
nafninu MaryJet og söng þar eigin lög og
texta. Þáttaskil urðu á ferli söngkonunnar
árið 2009 þegar hún tók þátt í sænsku
Idol-söngkeppninni með afbragðs árangri
þótt ekki færi hún með sigur af hólmi í það
sinn, og síðan hefur hún notið einstæðra
vinsælda í heimalandinu fyrir söng sinn
og einlæga sviðsframkomu. Sumarið 2010
söng MaryJet á opnunarhátíð Gay Pride
í Stokkhólmi og var þá útnefnd „lesbía
ársins“. Síðan tóku við tónleikaferðir um
Svíþjóð og nú í sumar sendir hún frá sér
aðra plötu sína. Við bjóðum MaryJet og
hljómsveit hennar velkomin á opnunarhátíð
Hinsegin daga í Háskólabíói 4. ágúst og á
útitónleikana við Arnarhól 6. ágúst.

maryjet
Lesbian of the Year

Mariette Hansson, or MaryJet as she
calls herself on stage, has made quite an
impression in Sweden, her home country. In
2008, she released the critically acclaimed
album In This Skin, impressed audiences
with her strong, honest performances in
the Swedish Idol competition, and was
named “Årets homo”, or “Lesbian of the
Year” during the 2010 Stockholm Gay Pride
festival. She’s been touring ever since and
will soon release her sophomore album. It
is with great pride that we present MaryJet
and her band at the Opening Ceremony in
Háskólabíó Cinema, Thursday, 4 August,
and at the Outdoor Concert at Arnarhóll,
Saturday, 6 August.
6

Hreint
og beint
eldhús
Honest Icelandic Food
Satt Restaurant posesses its own Icelandic
culinary style, sense of place and a talented
executive chef in charge of the kitchen. Fresh
and organic ingredients, local flavours and
warm, thoughtful service is our passion.

Satt – Hreint og beint eldhús
Þú velur það sem þér þykir gott því þú veist hvað er gott fyrir þig. Við matreiðum fyrir þig af innlifun úr besta hráefni sem
við ﬁnnum. Við vitum upp á hár hvaðan það kemur og hversu lítið þarf til að gera úr því lostæti. Það þarf ekki að fara langt.
Besta fæðan er yﬁrleitt skammt undan.
Reykjavík Natura Nauthólsvegi 52 Reykjavík Borðapantanir 444 4050 satt@sattrestaurant.is

Hann söng sig inn í hjörtun þegar hann frumflutti „Ég er eins og ég er“ á hátíð Hinsegin
daga sumarið 2003 og síðan hefur lagið ómað
í flutningi hans á flestum okkar hátíðum og
orðið einkennislag Hinsegin daga. Hafsteinn
nam söng í Söngskóla Reykjavíkur og lauk
síðan MA-prófi í söng við Guildhall School of
Music & Drama í London vorið 2005.
Nú í vor lauk hann BA-námi í tónsmíðum við
Listaháskóla Íslands. Hafsteinn er ekki bara
hæfileikaríkur söngvari heldur líka athyglisvert tónskáld. Kórverk hans „Komdu nú klár“
var flutt á Myrkum músíkdögum 2009 og
Schola cantorum flutti verk hans „Prope est
dominus“ á tónleikum í Hallgrímskirkju 2010
og einnig í Kölnardómkirkju. Á þessu ári mun
Hafsteinn senda frá sér sína fyrstu plötu með
lögum langafa síns, Oddgeirs Kristjánssonar
í Vestmannaeyjum. Við bjóðum Hafstein
Þórólfsson velkominn á svið á opnunarhátíð
Hinsegin daga í Háskólabíói 4. ágúst.

Hafsteinn
Þórólfsson
Multitalented Performer
Hafsteinn Þórólfsson made gay history in
Iceland when he premiered a translated version of the queer classic I Am What I Am at
the 2003 Reykjavík Gay Pride. His version of
the song has since become Reykjavík Gay
Pride’s signature anthem. Also a gifted
composer, Hafsteinn has written several
pieces for choir and orchestra that have
been performed internationally. This year,
Hafsteinn will release his first full album,
containing the songs of his great-grandfather,
Oddgeir Kristjánsson. We welcome Hafsteinn
to the Opening Ceremony in Háskólabíó
Cinema, Thursday, 4 August.
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Hann er einn hæfileikaríkasti tónlistarmaður
og skemmtikraftur sem Íslendingar eiga, ómissandi liðsmaður Hinsegin daga og höfuðprýði
gleðigöngunnar um árabil. Hann hefur uppskorið
Íslensku tónlistarverðlaunin margföld og eftir
hann liggja fjölmargar hljómplötur sem náð hafa
metsölu. Skemmst er að minnast þess þegar hann
heillaði landa sína á fjölmörgum tónleikum með
Sinfóníuhljómsveit Íslands fyrir fullu húsi, fyrst í
Háskólabíói og síðan í Hörpu. Hann hefur sungið
með Milljónamæringunum, keppt í Eurovision og
farið á kostum sem stjórnandi sjónvarpsþáttarins
„Alla leið“ fyrir Eurovision-keppnina svo fátt eitt
sé nefnt. Við bjóðum Pál Óskar velkominn á svið
útitónleikanna við Arnarhól 6. ágúst.

Iceland’s Pop Icon
Paul Oscar is one of the nation’s most beloved
performing artists and one of Reykjavík Gay
Pride’s most valuable benefactors. His flourishing
solo career includes a triple win at the Icelandic
Music Awards in 2007 for his solo album, Allt fyrir
ástina (Anything For Love). He has represented
Iceland in the Eurovision Song Contest, was a
judge in both the Icelandic Idol and X-Factor TV
series, and is Iceland’s most sought-after DJ. His
legendary Gay Pride Dance will wrap up the celebrations on Saturday 6 August, when he will
DJ until the early dawn. Paul Oscar will
also join the Outdoor Concert at Arnarhóll,
Saturday, 6 August.

Gunni
og
Felix

Gunnar Helgason og Felix Bergsson byrjuðu að skemmta saman árið 1994, og
sama ár tóku þeir við Stundinni okkar í Sjónvarpinu. Síðan eru liðin sautján ár
og með árunum urðu þeir sérfræðingar í að skemmta á vegum félagasamtaka og
bæjarfélaga, í leikskólum og fyrirtækjum. Hringirnir í kringum landið eru orðnir
býsna margir og skemmtanirnar eru af öllu því tagi sem Íslendingar halda til að
gera sér glaðan dag. Þeir komu fram á fyrstu útihátíð Hinsegin daga
fyrir þrettán árum og sameinast nú aftur á útitónleikum Hinsegin
daga við Arnarhól, laugardaginn 6. ágúst.

Unique Entertainers
For roughly 17 years, Gunni and Felix have been among
Iceland’s most popular performers. They are in high-demand all
around the country and over the years they’ve made their unique
brand of entertainment into a fine art. The energetic duo originally
performed at Reykjavík Gay Pride’s first Open Air concert in 1999
and now, twelve years later, they will return with full and renewed
force. You can see them at the Open Air Concert at Arnarhóll,
Saturday, 6 August.

Hera
Björk
Hún átti hug og hjörtu aðdáenda um allan heim þegar hún söng „Je ne sais quoi“ á Eurovision í
Ósló 2010, og síðan hefur lagið lifað góðu lífi á vinsældalistum og tónlistarrásum víða um heim.
Hera Björk Þórhallsdóttir hefur fengist við margt á tónlistarsviðinu, bæði í klassískum söng, djassi,
poppi og rokki, með sinni einstæðu og fallegu rödd. Hún söng með einum af okkar bestu kórum,
Schola Cantorum, og er ein af hinum íslensku Frostrósum sem hlotið hafa lof fyrir söng sinn. Hún
starfar sem söngvari og söngkennari á Íslandi en eftir ævintýrið í Ósló 2010 hefur hún verið á ferð
og flugi um heiminn til að skemmta. Meðal annars kom Hera Björk fram á New York Pride og New
Orleans Southern Decadence nú í sumar. Þá hefur hún verið valin „The Official Artist of Mr. Gay
World USA 2011“. Við bjóðum Heru Björk velkomna á útihátíð Hinsegin daga við Arnarhól,
6. ágúst.

A Talent That Can’t Be Described
Icelanders have always known what an amazing performer Hera Björk is, but it wasn’t until she
performed “Je ne sais quoi“ at the 2010 Eurovision Song Contest in Oslo, that the world got a taste
of her powerful voice. The song has had a successful life post-Eurovision, and Hera has travelled
the world in the wake of its success, having even been named The Official Artist of Mr. Gay World
USA 2011. We welcome Hera Björk to the Open Air Concert at Arnarhóll, Saturday, 6 August.
12
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WE‘LL TAKE
YOU THERE!
DAY TOURS TO ALL THE MOST
EXCITING PLACES IN ICELAND

VIP Holders Notice
Holders of VIP Gay Pride Platinum cards
get a free Golden Circle (RE04) tour.

MORE DETAILS
ON TOURS IN
OUR BROCHURES
BSÍ Bus Terminal
101 Reykjavík
580 5400
main@re.is
www.re.is

IgVkZa6\ZcXn

Authorised by
Icelandic Tourist Board
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Það eru aðeins fimm ár síðan Lay Low, Lovísa Elísabet
Sigrúnardóttir, sló í gegn með fyrstu plötu sinni, Please
Don’t Hate Me, og síðan hefur hún verið einn af farsælustu flytjendum þjóðarinnar. Hún hefur hlotið
Íslensku tónlistarverðlaunin sem „Besta söngkonan“ og „Vinsælasti flytjandi ársins“, og á að
baki tvær metsöluplötur. Hún hefur jafnframt komið
fram á virtum tónlistarhátíðum, haldið fjölmarga
sjálfstæða tónleika og átt lög í íslenskum kvikmyndum.
Aðdáendur hennar eiga von á góðu því að í ár mun koma
út þriðja plata hennar, með lögum við ljóð eftir íslenskar
konur. Við bjóðum Lay Low og hljómsveit velkomin á svið
á útitónleikunum við Arnarhól 6. ágúst.

T h e Q u i e t S t o rm
Even though her music is often quiet and soothing, Lay
Low’s introduction to the Icelandic music scene was anything but. She took the country by storm, seemingly coming
from out of nowhere, and quickly became one of Iceland’s
most celebrated and popular singer-songwriters. Her first
two albums, Please Don’t Hate Me and Farewell Good
Night’s Sleep, have already confirmed her position within
the Icelandic music scene, and so her third album – set to
be released this year – is eagerly awaited. We welcome
Lay Low to the Open Air Concert at Arnarhóll, Saturday, 6
August.

Hnotubrjótarnir
Undanfarin þrjú ár hafa skáldin Þór Eldon og Heimir Már lagt leið sína í hljóðver. Upphaflega var það til að hljóðrita eitt lag sem
síðan leiddi til annars og áður en þeir vissu voru lögin orðin tíu. Það er hljómplatan Leiðin til Kópaskers og lögin eru eins ólík og
þau eru mörg. Þó eiga þau sitthvað sameiginlegt. Allir textarnir eru eftir Heimi Má nema söngurinn um drengina sem leiðast í
lundinn frá í gær, „Vor í Vaglaskógi“. Þá eiga lögin það einnig sameiginlegt að vera í uppáhaldi hjá Heimi Má,
en þau koma úr ólíkum áttum og kalla á fjölbreytt úrval tónlistarmanna
sem tekur þátt í flutningnum á hljómplötunni. Við bjóðum Hnotubrjótana
velkomna á opnunarhátíð Hinsegin daga í Háskólabíói 4. ágúst.

The Nutcrackers
The two founding members of The Nutcrackers met when they were
young, penniless poets, selling their collections on street corners
and in coffee shops. They formed a friendship that later evolved
into musical collaboration. Þór Eldon became the lead guitarist and
co-songwriter of the Sugarcubes, and Heimir Már a member of the
punk group Reflex, and later the executive director of Reykjavík
Gay Pride for twelve years. Only recently did the duo reconvene
to record their debut album, The Road to Kópasker, released this
summer. We welcome The Nutcrackers to the Opening Ceremony
in Háskólabíó Cinema, Thursday, 4 August.
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The Esoteric Gender neitar því ekki að
hafa fæðst í Reykjavík en rætur hljómsveitarinnar eru næsta alþjóðlegar. Meðlimirnir
koma úr fjórum ólíkum áttum, frá Englandi,
Frakklandi, Danmörku og Kanada, og því er
ekki að undra hve fjölbreytt og litrík tónlist
þeirra er. Margir hafa orðið til að lofa The
Esoteric Gender. Tónlistarframleiðandinn
frægi Tony Platt hafði meðal annars á orði
að hljómsveitin væri í miklu uppáhaldi hjá
sér og að tónlist hennar þyrfti að berast
sem víðast. Þá valdi breska tímaritið Dazed
& Confused hana eina af uppáhaldssveitum sínum á Iceland Airwaves 2010. Fyrsta
smáskífa sveitarinnar, Prelude, kom út í
byrjun þessa árs og var í heilan mánuð ein
af söluhæstu skífum á vefnum gogoyoko.
com. Við bjóðum þau velkomin á svið á
Arnarhóli 6. ágúst þar sem þau flytja lög
af Prelude ásamt lögum af væntanlegum
diski sínum.

A Colourful, Lively Blend

the

The Esoteric Gender might have been
born in Reykjavík, but the band’s members
all come from separate corners of the
world. As a result, the music touches vast
scopes of genres, from dance to triphop,
rock to electronica. The band has drawn
worldwide attention for its colourful
music; described by legendary producer
Tony Platt (Bob Marley, AC/DC, Sparks) as
his “favorite ... for a long time now”, and
named by Dazed & Confused Magazine as
one of the best acts of the 2010 Iceland
Airwaves music festival. They have
recently released their first EP, Prelude,
and will give audiences a taste of both
their new and older material at Arnarhóll
Outdoor Concert, Saturday, 6 August.

esoteric
gender
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Ásta Kristín Benediktsdóttir

Neisti
sem stundum
slokknar
Rætt um ástina við

Ingunni Snædal
Ingunn Snædal er kennari í Brúarási á Fljótsdalshéraði, fædd
og uppalin á Skjöldólfsstöðum í sömu sveit en hefur búið víða og
unnið við ýmislegt, svo sem að þýða Harry Potter. Hún er tvífráskilin og á eina 11 ára dóttur, fyrrverandi konu og stjúp-fósturson
í Reykjavík og fyrrverandi mann á Spáni. Síðast en ekki síst er
Ingunn verðlaunaskáld og hefur meðal annars ort af mikilli snilld
um ástina.

I

Ljósmynd: Eyþór Árnason

Ég kynntist John, fyrrverandi manninum mínum, úti í Galway á Írlandi en
þangað fór ég eftir Kennaraháskólann til að læra írsku. Ég fór til vinkonu
minnar að horfa á fótboltaleik og þá var hann þar, þessi dásamlegi írski
drengur með þessi fallegu bláu augu. Ég man að ég horfði á hann allt
kvöldið og hann á mig. Þegar ég horfði í augun á honum fékk ég þessa
yndislegu tilfinningu sem maður fær ekki oft á ævinni – ég fæ hana
kannski oftar en aðrir, ég veit það ekki. Svo horfðum við á United vinna
Juventus, sem var ekki verra. Strax daginn eftir bankaði hann upp á, við
fórum í göngutúr og vorum óaðskiljanleg eftir það.
Við ferðuðumst og bjuggum saman á Írlandi, Indlandi, Íslandi, Danmörku,
Mið-Ameríku, Spáni og fleiri stöðum. Þegar ég varð ólétt árið 2000 giftum
við okkur síðan, af praktískum ástæðum, hjá sýslumanninum á Egilsstöðum.
Það var enginn hvítur kjóll og ekkert vesen en við fórum í kaffi heima á
Skjöldólfsstöðum á eftir. Ég var í náttbuxum. Kannski ekki hjá sýslumanninum en ég er allavega í náttbuxum á öllum myndum frá þessum degi. Þegar
Lára var fædd fórum við til Spánar en fluttum aftur til Íslands þegar hún var
tveggja ára. Mér bauðst þá að kenna í Reykjavík og þar hitti ég svo konuna
mína, fyrsta daginn sem ég fór að kenna.
21

Út úr skápnum í IKEA

John og Ingunn árið 2000, nýgift og barn á leiðinni.

Æ, ég er ástfangin af konu
Ég var bara sveitastelpa. Ég vissi alveg
hvað samkynhneigð var en það var bara
ekki „option“ í mínu lífi. Mér hefði aldrei
dottið í hug að horfa á stelpur. Þegar ég
flutti til Reykjavíkur og fór í framhaldsskóla
djammaði ég mikið á „22“, sem var rosalegur partýstaður á þeim árum, og þá fór
ég stundum í sleik við sætar stelpur inni á
klósetti. Ég hélt að það gerðu allir! Bestu
vinkonu minni fannst það líka eðlilegt og
ég spáði aldrei neitt sérstaklega í þetta. En
þótt mér fyndust margar stelpur sætar varð
ég aldrei hrifin af stelpu fyrr en ég kynntist
Eydísi.
Ég var í einhverjar vikur að velta fyrir
mér hvað væri í gangi. Mér fannst hún
bara svo sæt. Ég var alltaf að horfa á
hana og sótti mjög mikið í að vera nálægt
henni. Svo fórum við kennararnir á bar eitt
föstudagskvöldið um haustið og þá fattaði
ég að ég væri orðin dauðskotin í henni. Ég
fór heim, vakti John og sagði: „Æi John,
nú er ég orðin ástfangin af konu.“ Hann
sagði bara „Oh, really?“ og svo ræddum
við málin. Neistinn á milli okkar hafði
fjarað út þótt við værum mjög góðir vinir.
Skilnaðurinn var samt helvíti. Við bjuggum
áfram saman þennan vetur því við áttum
lítið barn, vorum nýbúin að kaupa íbúð og
áttum ekki mikinn pening. Um vorið ældi

ég á hverjum morgni í sjö vikur, álagið var
svo mikið. Það var ekki illt á milli okkar
Johns en ástandið var bara svo sjúkt. Mér
leið mjög illa og átti erfitt með að sætta
mig við að Lára yrði skilnaðarbarn. Ég vann
eins og skepna og ofan á allt annað þá vildi
Eydís mig ekki. Ég hélt að ég væri að verða
vitlaus.
Eydís treysti mér ekki, eðlilega kannski,
því ég var gift og með barn. Hún var ekki
í neinu veseni með sig, hafði alltaf vitað
að hún væri lesbía og hafði engan áhuga
á svona drama. Ég þurfti að ganga á eftir
henni í heilt ár en þá fórum við að vera
saman og ég var óskaplega hamingjusöm.
Hún sagðist samt eiga erfitt með að treysta
mér og var viss um að þetta ætti ekki eftir
að endast. Ég sagði bara „hvaða vitleysa,
my love is forever“ og allt það. En svo
kom í ljós að þetta var rétt hjá henni. Við
vorum saman í rúm sex ár og giftum okkur
en ég veit ekki hvað gerðist. Einhvern
tímann hvarf neistinn bara. Þegar tvær
konur eru saman er auðvelt að búa saman
sem vinkonur þótt ekkert annað sé í gangi.
Auðvitað er það einstaklingsbundið en ég
held að það sé munur á þeim samböndum
og öðrum. Sjálfsagt hefði ég reyndar getað
búið áfram með John – en það leið raunar
ekki nema ár þangað til hann kom til mín og
sagðist sjálfur vera að koma út úr skápnum!

Gjörsamlega fabulous!
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Hann sagði mér þetta við sjálfsafgreiðsluna
í IKEA á laugardegi. „Ingunn, I have to tell
you something,“ og svo sagðist hann ekkert
vera fyrir konur. Ég er eina konan sem hann
hefur verið ástfanginn af því hann hafði
aldrei átt kærustu á undan mér. Kannski
voru það karlhormónin í mér; ég hef talsvert
af þeim! Ég hef samt aldrei upplifað neina
höfnun eða sálarflækjur út af þessu. Ég
varð ástfangin af honum og hann af mér en
svo bara einhvern veginn dó það. Síðustu
árin í okkar sambandi voru mjög platónsk
og það er skiljanlegt eftir á að hyggja. Hann
er nefnilega hrifinn af spænskum strákum,
vill dökkhærða og sæta latínó stráka. Það
er dálítið langt frá því að vera ég!
Við John erum bestu vinir og við eigum
eitthvað saman sem verður aldrei tekið frá
okkur. Við höfum farið í taugarnar hvort á
öðru en hann þekkir mig afskaplega vel. Við
bjuggum náttúrlega saman í sjö ár og það
sama verður sagt um Eydísi. Þegar maður er
búinn að ganga í gegnum svona hluti eins
og barneignir, hvernig er annað hægt en að
vera vinir?

Barn og annar skilnaður
Við Eydís ákváðum líka að eignast barn
saman og gengum saman í gegnum það
ferli. Maður heyrir stundum talað um að
pör eignist barn til að reyna að bjarga sambandinu. Vorum við að gera það? Ég veit
það ekki. Kannski. Maður hugsaði það ekki
þannig en það er voða auðvelt að gleyma
sér við svona sameiginlegt verkefni þegar
neistinn er horfinn. Þetta var allt mjög
skipulagt hjá okkur og planað eins og
kennsluáætlun. Þegar Eydís var ólétt fluttum við austur, hún fór að kenna og ég
skrifaði. Hún var ótrúlega dugleg því það
var erfitt fyrir hana að fara burt frá vinum
og fjölskyldu. Hún eignaðist meira að segja
barnið hérna fyrir austan á Norðfirði, sem er
meira en margir gera. Svo fæddist barnið,
Eydís var heima og ég fór að kenna. En mér

Þótt þetta væri erfitt fyrir mig var það
auðvitað miklu erfiðara fyrir Eydísi en okkur
hefur gengið vel og erum góðir vinir. Lára
heimsækir Eydísi og Jökul, sem hún kallar
bróður sinn, og Eydís hefur líka komið með
hann hingað austur.

Ást og heiðarleiki

Lára og Jökull

leið aldrei eins og ég ætti hann, þennan
fallega dreng, og það var mesta sjokkið
fyrir mig. Ég veit ekki hvort það var af því
að ég saknaði tilfinningarinnar sem ég fékk
þegar ég fæddi sjálf barn eða hvort það var
út af því að við vorum ekki eins ástfangnar
og áður. Þetta er ein versta tilfinning sem
ég hef upplifað. Mér fannst ég vera svo
hræðilega vond manneskja og bregðast á
svo margan hátt.
Ég vissi ekkert hvernig ég ætti að höndla
þetta. Þegar Jökull var fæddur hugsaði ég:
Núna get ég aldrei skilið við hana, af því
að ég fann að Lára myndi tengjast barninu
og þá yrði ómögulegt að fara. Og þá fannst
mér að ég yrði að komast út, strax. Við
ákváðum að skilja og það var hrikalegt.

Ef þú hefðir spurt mig um reynslu mína af
ástinni fyrir tíu árum hefði ég sagt að ég
væri alltaf ástfangin. Núna velti ég því
hins vegar fyrir mér hvort ég hafi nokkurn
tímann verið ástfangin, eða kannski frekar
hvað ástin er. Eins og ég verð hrikalega
ástfangin, með líkamlegum einkennum og
öllu, skil ég ekki af hverju þetta endist ekki
hjá mér. Ég og systir mín byrjuðum með
fyrstu kærustunum okkar á sama balli á
Vopnafirði. Ég var mjög ástfangin af þeim
strák en hef átt í ófáum samböndum síðan.
Systir mín er aftur á móti enn hamingjusamlega gift sínum manni. Ef það sem ég átti
var ást, hvað er þá það sem þau eiga?
Ég er að reyna að losa sjálfa mig við
sektarkenndina og segja mér að það hafi
verið rétt ákvörðun að skilja í seinna skiptið.
Ég hef gert marga vitleysuna um dagana
og maður reynir alltaf að réttlæta það sem
maður gerir, annars gæti maður ekki lifað.
Miðað við það sem ég sé í kringum mig,
ótrúlegan fjölda af óhamingjusömu fólki í
samböndum, þá finnst mér þetta hafa

Ljóð úr bókinni
komin til að vera, nóttin (2009)
samhengi
það er samhengi á milli þess
að langanir mínar mótast
og laga sig að þínum meðan
þínar langanir móta mínar
það er samhengi milli þess
að ég finn fyrir þörf til að vernda þig
meðan þú þarfnast mín alls ekki
það er eitthvað sem hnýtir okkur saman
þrátt fyrir gleymdar afsakanir
og ótalmörg svikin loforð
það er samhengi þarna á milli
og við getum svo sem kallað það ást
spurt
ef ég skrifa nafnið þitt
á þessa síðu
aftur og aftur
svona tíu sinnum
með mismunandi skrift
hvort er ég þá
ótrúlega rómantísk
eða tólf ára
ljóð
sú sem var uppspretta þessa ljóðs
er farin
og því fellur þetta líka um sjálft sig

Eydís og Ingunn á Hinsegin dögum 2005
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stráka. Þeir sem þekkja mig gera sér líklega
grein fyrir því smátt og smátt að ég hef ekki
bara áhuga á konum heldur körlum líka en
það er kannski ekki rætt neitt. Það er ekki
eins og ég sé lóða á eftir öllum – ég er bara
manneskja þótt ég hafi kannski orðið oftar
ástfangin á ævinni en margir aðrir.

T h e F li c ke r i n g F la m e

Eydís og Lára á Hinsegin dögum 2007

verið rétt ákvörðun. Sumir segja að neistinn
endist bara fyrstu sex til tólf mánuðina
og eftir það taki við vinna. Kannski er það
málið, að ég nenni ekki að leggja vinnuna í
að halda sambandinu við. Það er voðalega
erfitt að vita hvað er rétt í þessum efnum
en ég hef alltaf reynt að koma heiðarlega
fram. Maður særir oft djúpt með hreinskilninni, ég veit það, en þegar upp er staðið
held ég að heiðarleiki sé rétta leiðin.

Lesbía – eða hvað?
Eftir að ég hætti með Eydísi ber svolítið á
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því að fólk reikni með að ég sé lesbísk og
það er kannski alveg eðlileg ályktun. Meira
að segja fólk sem þekkir mig vel heldur að
ég hafi engan áhuga á karlmönnum. Ég er
ekki mikið fyrir merkimiða og hef yfirleitt
aldrei kallað sjálfa mig neitt en fyrst eftir
að ég fór að vera með Eydísi hugsaði ég að
líklega væri ég bara lesbía. Þegar ég fór að
horfa yfir farinn veg sá ég samt að það var
ekkert vit í því. Ég var með karlmönnum af
því að ég var hrifin af þeim og fannst gott
að stunda kynlíf með þeim. Sem einhleyp
kona í dag horfi ég bæði á stelpur og

Ingunn Snædal is a teacher, translator,
and award-winning poet. She met her
ex-husband, John, in Ireland; she fell
for his beautiful blue eyes, they married and lived together for seven years.
They had a daughter, and lived in various exotic places before moving back
to Iceland: India, Costa Rica, Spain,
Denmark. On the first day on her new
job as school teacher in Reykjavík she
met Eydís, fell in love, and came out
as a lesbian. It took her a whole year
to convince her new attraction of her
love, but they eventually began a relationship that lasted for six years. Today,
Ingunn is single, sexually and emotionally attached to men as well as women,
and one of the lessons she has learned
is that although “honesty sometimes
hurts deeply, it is still the only way.”

L U X U R Y H O T E L AND A P A R T M E N T S
Room with a View is right in the heart of the old downtown
area, close to all the major cultural attractions Reykjavik
has to offer – restaurants, museums, theatre, de signer
shops and night clubs.

Laugavegi 18 – 101 Reykjavík – Tel. 5527262/8962559 – info@roomwithaview.is – www.roomwithaview.is

Svikarinn

Leiksýning byggð á skáldskap Jean Genet
Sýning í Tjarnarbíói, sunnudaginn 7. ágúst, kl. 20
Svikarinn er einleikur Árna Péturs
Guðjónssonar og byggist að hluta til
á Vinnukonunum eftir Jean Genet.
Leikritið er brotið upp og notað sem
leiðarhnoða í verki sem öðrum þræði
fjallar um glímu leikarans við hlutverk
sitt, fortíð sína og samtíma. Í sýningunni
rikir óreiða og í henni miðri er leikarinn
sjálfur þungamiðja verksins. Hann er
sá sem leikur og sá sem
leikið er á, sá sem kúgar
og er kúgaður, sá
sem svíkur
og er svikinn.
Jean Genet
voru „svikin“
ofarlega í huga
og sem leikritahöfundur vildi hann svíkja
leikarann. Nú er stund
hefndarinnar runnin upp og
leikarinn fær tækifæri til að svíkja
skáldið, stela því sem honum sýnist
frá þjófnum Jean Genet.
Svikarinn er ávöxtur náins samstarfs
þeirra Rúnars Guðbrandssonar og Árna
Péturs Guðjónssonar en leikfélagið
Lab Loki stendur á bak við hana og
býður gestum Hinsegin daga til þessarar kvöldstundar. Frá fornu fari þekkti
Rúnar áhuga Árna Péturs á Jean Genet
og átti hugmyndina að verkefninu. Hann
freistaði síðan félaga síns, leikarans, til
þess að takast á við það og í samvinnu

þeirra varð til sýningin sem hér birtist.
Árni Pétur var tilnefndur til
Grímuverðlaunanna fyrir þetta hlutverk
og saman voru þeir Rúnar og Árni
Pétur tilnefndir sem leikskáld ársins til
Grímuverðlaunanna fyrir
leikverkið. Svikarinn var
frumsýndur í

Reykjavík í febrúar 2011, en er nú
endursýndur í tilefni Hinsegin daga í
Reykjavík. Aðgangseyrir 1000 kr. VIPPlatinum gildir á sýninguna.

The Traitor

An actor takes on a journey into Jean
Genet’s world, in a monologue based
on the French dramatist’s 1947 play,
The Maids. In this innovative reworking,
the actor plays out his fantasies and
frustrations, dreams and desires,
fears and hopes, anger
and admiration. Actor
Árni Pétur Guðjónsson
was nominated for the
Icelandic Theater
Award earlier this year
for his performance.
Performed in Icelandic
at Tjarnarbíó Theater,
Sunday, 7 August, at 8
p.m. Admission ISK 1000.
VIP-Platinum valid until 7:45 p.m.

Leikfélagið Lab Loki:
Birna Hafstein og Rúnar Guðbrandsson
Höfundar: Árni Pétur Guðjónsson og
Rúnar Guðbrandsson.
Leikari: Árni Pétur Guðjónsson.
Leikstjóri: Rúnar Guðbrandsson.
Búningar og útlit: Filippía Elísdóttir
Tónlist og lýsing: Garðar Borgþórsson
Ljósmynd: Snorri Gunnarsson

26

HINSEGIN SIGLING UM SUNDIN BLÁ
Queer Cruise from Reykjavík Harbor

Föstudaginn 5. ágúst er boðið upp á hin-

For the third time in the history of Reykjavík

segin siglingu kl. 21:30 frá gömlu höfninni í

Gay Pride we offer a special Queer Cruise.

Reykjavík, Ægisgarði. Siglt er um sundin blá

Sailing around the small islands off the coast

undir léttri leiðsögn og skemmtilegri

of Reykjavík, this guided tour is a unique

tónlist. Hinsegin tilboð á barnum um borð

opportunity to view the city from a different

og blaktandi regnbogafánar. Siglingin

perspective. The cruise will also feature fantas-

tekur um eina klukkustund og siglt verður í kringum

tic music as well as special offers at the bar. The ship will set

eyjarnar þar sem gestum gefst tækifæri á að sjá borgina

sail, so to speak, on Friday, 5 August, at 9:30 p.m. from the

frá nýju sjónarhorni.

old harbor, a few minutes walk from the city centre.

– Verð: 2000 kr. VIP Platinum gildir.

– Price of admission: 2000 ISK. VIP Platinum valid.

ÆVINTÝRI Á SJÓ

ADVENTURES AT SEA

Hvalaskoðunarferðir eru áætlaðar sex sinnum á dag og

Ever since its foundation ten years ago, Elding has been an

tekur hver ferð um þrjár klukkustundir. Einnig eru

actively gay friendly company, emphasizing

áætlaðar ferðir í sjóstöng og lundaskoðun daglega ásamt

welcomes and a friendly approach. The company special-

ferjusiglingum til Viðeyjar. Frítt er í Hvalasetrið þar sem

izes in whale watching tours and other adventures at sea

gestir geta fræðst um lífríki hafsins í máli og myndum.

around Reykjavík. Whale Watching tours are scheduled six

warm

times a day and each tour is approximately three hours
long. Other tours are scheduled daily, including sea angling,
puffin tours and a ferry to Viðey Island. Access to the Whale
Watching Centre is free for our passengers.
R e y k j avík Wh a le Watc h in g
Æ gisga rðu r 7 – 101 R ey kj av í k – Tel. (+354) 555 3565 – w w w. e l d i n g. i s

á h i n se g i n n ó tu m

T ó n l e i k a r í N o r ð u r l j ó s u m, H ö r p u
Föstudaginn 5. ágúst kl. 20

Reykvíkingar hafa eignast glæsilegt tónlistarhús sem um ókomin ár mun marka svip
borgarinnar okkar í menningarlegu tilliti. Hinsegin dagar í Reykjavík óska borgarbúum og
öllum þeim sem í húsinu starfa til hamingju með þessa glæsilegu og vönduðu byggingu.
Að því tilefni er við hæfi að Hinsegin dagar í Reykjavík geri Hörpu að vettvangi hátíðar
sinnar eina kvöldstund í ágúst.
Margir af helstu listamönnum sögunnar hafa hneigst til eigin kyns og það á jafnt við
um tónlistina og aðrar listgreinar. Á klassískum tónleikum í Hörpu, föstudagskvöldið 5.
ágúst, verður flutt sýnishorn af þeirri stórkostlegu tónlist sem samkynhneigð tónskáld
hafa fært heiminum allt frá 17. öld til dagsins í dag. Meðal tónskáldanna eru Arcangelo
Corelli, Pjotr Tsjajkovskíj, Camille Saint-Saëns, Reynaldo Hahn, Francis Poulenc,
Benjamin Britten, Leonard Bernstein og John Cage. Kvöldið fær líka sitt íslenska yfirbragð því að hér verður frumflutt nýtt söngverk
eftir tónskáldið Hreiðar Inga Þorsteinsson við ljóð eftir Walt Whitman.
Einvalalið íslenskra tónlistarmanna sér um flutninginn. Í þeim hópi eru fiðluleikararnir Gunnhildur Daðadóttir
og Sigrún Eðvaldsdóttir, söngvararnir Bergþór Pálsson, Eyjólfur Eyjólfsson, Hafsteinn Þórólfsson og Herdís
Anna Jónasdóttir, Einar Jóhannesson klarinettleikari, og píanóleikararnir Anna Guðný Guðmundsdóttir, Árni
Heimir Ingólfsson og Tinna Þorsteinsdóttir. Tónleikarnir eru haldnir í Norðurljósum, sem er einn af sölum
Hörpu, og hefjast kl. 20, föstudagskvöldið 5. ágúst. Rétt er að geta þess að hátíðargestir sem ætla sér í
hinsegin siglingu sama kvöld munu auðveldlega geta sameinað báða þessa viðburði.
Aðgangur er ókeypis á tónleikana í Hörpu.
C lassical P ride
Reykjavík Gay Pride invites its guests to a concert of classical music by gay composers on Friday 5 August at 8 p.m. in the Harpa Concert Hall (Norðurljós
Auditorium). Many of the world’s greatest composers have been attracted to the same sex, and the concert explores the wealth of classical
music written by gay composers from the 17th century until the present
day. Among the composers represented are Corelli, Tchaikovsky, SaintSaëns, Hahn, Poulenc, Bernstein, Britten, and John Cage. Several leading Icelandic musicians will perform in this concert. Free admission.
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FISKFÉLAGIÐ
RESTAURANT
Vesturgötu 2a,
Grófartorg
Tel 552-5300
www.fiskfelagid.is
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VESTURGATA 3
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TEL 551 4730
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VESTURGATA 2

TEL 552 3030
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VELTUSUND 1

TEL 511 5090
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AÐALSTRÆTI 10

15

TEL 517 7797

11

Hafnarstræti 4 			

TEL 527 3232
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Núðluskálin
Skólavörðus�g 8
Open Mon. - Fri.
11:30 - 19:30
Menu @
www.nudluskalin.is
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Amtmannsstíg 1 - Tel. 561 3303 - www.humarhusid.is
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QUEER
COMMUNITY
CENTER
VEGAMÓTASTÍGUR 4
TEL 552 4687

The National Queer Organization of Iceland

Café: Thursday 20-23
Library: Thursday 17-22
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Háskólabíó Cinema
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Geysir Skólavörðustíg 16, 101 Reykjavík. Sími: 555 6310

www.geysir.net
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Gleði
gangan

Viltu
vera með
atriði

Í gleðigöngu Hinsegin daga staðfestir
hinsegin fólk tilveru sína, sýnileika og
gleði. Þar sameinast lesbíur, hommar,
tvíkynhneigðir og transfólk í einum hópi
ásamt fjölskyldum sínum og vinum.
Gleðigangan er hápunktur og stolt hátíðarinnar. Hinsegin dagar skipuleggja hana
og ráða alfarið hvaða atriði fá aðgang að
henni. Gangan er engu að síður sprottin
úr grasrótinni og það eru einstaklingar og
hópar sem móta og setja saman einstök
atriði hennar.
Í ár fær gangan nokkuð annan svip
en áður. Í stað þess að ganga Laugaveg,
eins og við höfum gert frá upphafi, verður
nú stillt upp á Vatnsmýrarvegi, gengið
Sóleyjargötu, Fríkirkjuveg og Lækjargötu og
framhjá Arnarhóli þar sem útitónleikarnir
eru haldnir (sjá kort). Þessi nýja gönguleið
er gagngert valin til að tryggja öryggi
hátíðargesta í mannþrönginni.
Með nýrri gönguleið fá atriðin og vagnarnir líka mikið og voldugt rými sem áður
var óþekkt og því er mikilvægt að þátttakendur vandi skreytingar á vögnum sínum.
Atriðum í gleðigöngunni fjölgar ár frá ári
og mörg hver hafa verið einstaklega glæsileg. Hinsegin dagar leggja áherslu á það
að hvert atriði miðli skilaboðum sem varða
veruleika hinsegin fólks á einn eða annan
hátt. Skilaboðin geta verið með óteljandi
móti og þar skiptir hugkvæmni þátttakenda
miklu máli. Til þess að setja upp gott atriði
þarf líka að hugsa málin með fyrirvara.
Bestu atriðin kosta oftar en ekki litla peninga. Gott ímyndunarafl og liðsstyrkur vina
og vandamanna hrekkur langt.
Það er óheimilt að auglýsa fyrirtæki
eða þjónustu í göngunni án samráðs við
Hinsegin daga. Einungis fyrirtæki sem
auglýsa í dagskrárriti Hinsegin daga mega
auglýsa í göngunni að höfðu nánu samráði
við stjórn félagsins og göngustjórana, og
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fjöldi auglýsinga í henni er takmarkaður.

Leikstjórar til aðstoðar
Hinsegin dagar bjóða nú í fyrsta sinn
aðstoð leikstjóra sem gefa góð ráð til
göngufólks um það hvernig atriðin megi
njóta sín sem best. Ræðið hugmyndir ykkar
við ráðgjafa okkar og þau benda á leiðir
sem kosta lítið en setja ótrúlega flottan
svip á atriðin ykkar. Leikstjórarnir sem
veita aðstoð og gefa góð ráð eru Tyrfingur
Tyrfingsson, tyrfingur@gmail.com (691
5209), Ásdís Þórhallsdóttir, asdis.th@gmail.
com (865 2545) og Sigríður Jónsdóttir,
sigridur_j@hotmail.com (898 6893). Þau
hafa öll mikla reynslu af leikhúsi og uppákomum af öllu tagi.

Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með formleg atriði í gleðigöngunni verða að sækja
um það til Hinsegin daga eigi síðar en
1. ágúst. Nauðsynlegt er að skrá atriði
með því að fylla út eyðublað sem finna má
á vefsíðunni,www.gaypride.is, og senda
það síðan í tölvupósti til göngustjóra á
netfangið gongustjori@gmail.com. Nánari
upplýsingar veita göngustjórarnir Helga
(775 3562), Ásta (775 3561) og Setta (775
3563) en hægt er að senda þeim póst á
gongustjori@gmail.com. Sími Evu öryggisstjóra er 775 3564. Athugið að ekki er
hægt að veita fólki með atriði aðgang
að göngunni nema það hafi verið
tilkynnt skilmerkilega til göngustjóra.
Öllum er velkomið að taka þátt í göngunni
en Hinsegin dagar leggja áherslu á að það
fólk sem vill taka þátt í göngunni án þess
að vera með sérstakt atriði fylgi henni frá
upphafi. Aðrir eru vinsamlega beðnir um að
bíða með að slást í hópinn þar til síðasti
vagninn hefur farið framhjá.

Uppstilling
Byrjað verður að raða göngunni upp á
Vatnsmýrarvegi, ofan við Læknagarð, kl.
12:00, laugardaginn 6. ágúst og þeir þátttakendur sem eru með atriði verða skilyrðislaust að mæta á þeim tíma til að fá
sitt númer og fara í röð. Gangan leggur
stundvíslega af stað kl. 14 og bíður ekki
eftir neinum.

Göngustyrkir
Hinsegin dagar veita minni háttar fjárstyrki
til einstakra gönguatriða. Umsóknir um
styrki verða að berast göngustjórum leið og
sótt er um þátttöku og styrkir eru greiddir út
eftir hátíðina í lok ágúst, þó einungis gegn
framvísun reikninga. Ekki er veittur styrkur
til að fjármagna farartæki. Frumleikinn
skiptir líka máli en sérstök dómnefnd starfar
á göngudaginn og heiðrar eitt atriði sem
henni þykir setja eftirminnilegan svip á
gönguna. Hinsegin dagar áskilja sér rétt til

að samþykkja eða hafna öllum beiðnum um
styrki í samræmi við fjárhag hátíðarinnar.

The Pride Parade
People who wish to perform a number
in the parade must register before
1 August. You can register by filling
out a form which can be found on the
website, www.gaypride.is, from the link
“Parade Application” on the English version of the website. Then you send the
form by e-mail to the parade directors:
gongustjori@gmail.com. For any further
information about the parade, please
contact the parade directors Helga, Ásta
and Setta by e-mail or phone; 775 3561,
775 3562 or 775 3563. This year’s parade
route leaves from Vatnsmýrarvegur,
close to the Bus Terminal BSI (see
map), and ends in front of the concert
stage at Arnarhóll. All participants are
asked to meet at 12:00 on Saturday, 6 August at the starting point.
The parade starts at 2 p.m. sharp.
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Fimmtudagur 4. ágúst Thursday, 4 August
• Klukkan 9:00 9 a.m.
Klúbbur Hinsegin daga á TRÚNÓ opnar The Official Pride Club TRÚNÓ opens
• Klukkan 16:00 4 p.m.
Fjölmiðlafundur með erlendum gestum í húsi Samtakanna ’78, Laugavegi 3
Press meeting in English in the Queer Center, Laugavegur 3, 4th floor
• Klukkan 20:00 8 p.m.
Háskólabíó Háskólabíó Cinema

OPNUNARHÁTÍÐ OPENING CEREMONY

MaryJet, Hafsteinn Þórólfsson, Never the Bride, Hnotubrjótarnir og Bloodgroup
MaryJet, Hafsteinn Þórólfsson, Never the Bride, Hnotubrjótarnir and Bloodgroup
Aðgangseyrir 1700 kr. VIP-kort gilda Admission ISK 1700. VIP cards valid
Pride partý og veitingar í boði Vífilfells að lokinni sýningu.
Pride Party and free beverages after the show.
Föstudagur 5. ágúst Friday, 5 August

• Klukkan 20:00 8 p.m.
Tónlistarhúsið Harpa – Norðurljós
Á HINSEGIN NÓTUM. Klassískur konsert með tónlist eftir samkynhneigð tónskáld
frá ýmsum öldum. Tíu íslenskir tónlistarmenn flytja. Ókeypis aðgangur.
Classical Pride. A concert in Harpa Concert Hall, Northern Lights Auditorium.
Free admission.
• Klukkan 21:30 9:30 p.m.
HINSEGIN SIGLING um sundin blá við veitingar og tónlist. Lagt upp frá Ægisgarði.
Queer Cruise from the Reykjavík old harbour.
Aðgangseyrir 2000 kr. VIP-Platinum gilda. Admission ISK 2000. VIP Platinum valid.
• Klukkan 23:00 11 p.m.
Landlegufjör á Trúnó. Ókeypis aðgangur. Queer Fun at Trúnó. Free admisson
Strákaball á Barböru. Boys’ Dance at Club Barbara. DJ Dramatik
Aðgangseyrir 1500 kr. VIP-kort gilda. Admission ISK 1500. VIP-cards valid.
Laugardagur 6. ágúst Saturday, 6 August
Upphitun: Klúbbur Hinsegin daga á Trúnó frá kl. 11:00.
Pride Club at Trúnó opens for parade warm-up at 11 a.m.

• Klukkan 14:00 2 p.m.

GLEÐIGANGA GAY PRIDE PARADE

Allir safnast saman á Vatnsmýrarvegi, austan BSÍ, klukkan 12:00. Lagt af stað
stundvíslega klukkan tvö í voldugri gleðigöngu eftir Sóleyjargötu, Fríkirkjuvegi og
Lækjargötu og fram hjá Arnarhóli.

• Klukkan 15:30 3:30 p.m.

HINSEGIN HÁTÍÐ VIÐ ARNARHÓL
OUTDOOR CONCERT AT ARNARHÓLL

Meðal skemmtikrafta: Páll Óskar, Lay Low, The Esoteric Gender, Never the Bride,
Gunni og Felix, MaryJet, Bloodgroup og Hera Björk.
Among the performers: Paul Oscar, Lay Low, The Esoteric Gender, Never the Bride,
Gunni & Felix, MaryJet, Bloodgroup, and Hera Björk.
• Klukkan 24:00 At midnight
Hinsegin hátíðardansleikur á NASA Pride Dance at Club NASA – DJ Páll Óskar.
Aðgangseyrir 2000 kr. VIP-kort gilda. Admission 2000 kr. VIP cards valid.
Stelpnaball á Square Girls’ Dance at Club Square – DJ Kolla
Aðgangseyrir 1500 kr. VIP-kort gilda. Admission ISK 1500. VIP cards valid.
Barbara – Hinsegin hátíðardansleikur Pride Dance at Club Barbara
Aðgangseyrir 1500 kr. Í forsölu á Trúnó 1000 kr. VIP-kort gilda. Admission ISK 1500.
VIP cards valid.
Sunnudagur 7. ágúst Sunday, 7 August
• Klukkan 12 og fram á nótt 12 noon till 1 a.m.
Klúbbur Hinsegin daga á Trúnó. The Pride Club at Trúnó.
• Klukkan 14:30 2:30 p.m.
Regnbogahátíð fjölskyldunnar í Viðey. Rainbow Family Festival on Viðey Island.
Bátsferðir á klukkutíma fresti frá 11:15. Boats start sailing at 11:15 a.m.
• Klukkan 17:00 5 p.m.
Tónlist á Trúnó. Elín Ey og fleiri Elín Ey and other musicians at Trúnó
• Klukkan 20:00 8 p.m.
Leikfélagið Lab Loki í Tjarnarbíó Tjarnarbíó Theater
SVIKARINN. Einleikur Árna Péturs Guðjónssonar í Tjarnarbíó
The Traitor. The actor Árni Pétur Guðjónsson takes on a journey into
Jean Genet’s world. Performed in Icelandic.

REYKJAVÍK GAY PRIDE 2011

Line-up of the Pride Parade at Vatnsmýrarvegur (close to BSI Bus Terminal) at 12
p.m. Down Sóleyjargata, Fríkirkjuvegur and Lækjargata to Arnarhóll (see map).

Bíó Paradís Paradís Cinema
Kvikmyndasýningar alla vikuna Queer films through the festival week
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Sundlið Styrmis hefur verið sigursælt á erlendum sundmótum
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Þ o rv a l d ur

Kr i st i n ss o n

Ætli þetta sé
lykilorðið?
Kolbjörn Arnljótsson
segir frá lífi í tveimur löndum

Hann birtist í Reykjavík fyrir margt löngu, kominn norðan úr Mývatnssveit.
Það var árið 1979, um það bil sem samtök samkynhneigðra voru að verða til
og heimur þeirra að komast á svolitla hreyfingu eftir kyrrstöðu og tíðindaleysi.
Kolbjörn Arnljótsson lærði til þjóns á Hótel Sögu en lét ekki staðar numið þar,
enda er fag hans alþjóðlegt, og nokkru síðar hélt hann til Spánar þar sem hann
starfaði árum saman. Upp úr aldamótunum sneri hann heim í sveitina sína til
að vera móður sinni til halds og trausts. Við vildum forvitnast um líf manns sem
er bæði á heimavelli á Benidorm og Arnarvatni og báðum Kolba að byrja á því
að rifja upp fyrstu sporin í Reykjavík.
Fjölskylda mín á veiðirétt í Laxá og sumarið sem ég var nítján kom þjónn á Hótel Sögu
norður til að veiða. Hann var að leita að lærlingi og ég stökk á agnið – eins og laxarnir
í ánni. Ég var að vinna í Kísiliðjunni við Mývatn og ég man að ég hafði einhverjar
áhyggjur af uppsagnarfrestinum, en verksmiðjustjórinn tók af skarið: „Drífðu þig nú
suður, Kolbi minn, það er ömurlegt að sjá ykkur strákana ætla að festast hérna!“
Með það fór ég og á Hótel Sögu mætti mér besti vinnustaður sem ég gat hugsað mér.

Veistu hvað klukkan er?
Ég vissi það frá því fann fyrst fyrir kynhvötinni að ég var til karla, en að koma út í
sveitinni án þess að þekkja nokkurn homma, það var meira átak en svo að ég legði í
það. Ég kom mér upp kærustu til málamynda, svona til að falla betur inn í umhverfið,
og auðvitað hafði ég fordóma gagnvart sjálfum mér, ég var bara afkvæmi þess heims
sem bjó mig til. En eftirleikurinn var auðveldur.
Ég fór að fara með þjónunum á Sögu á skemmtistaðina og komst inn í Óðal þótt
ég væri undir aldri. Ég svipaðist um eftir strákunum og eitt kvöldið hitti ég Ármann
Guðmundsson, þann fyrsta sem ég þóttist viss um að væri hommi. Hann hafði þetta
staðlaða hommaútlit sem þá var í tísku í útlöndum, með lítið svart yfirvaraskegg sem
allir amerískir hommar urðu að hafa á þeim árum. Nú kom hann til mín og spurði hvað
klukkan væri. Ég sá að maðurinn var með úr og hugsaði með mér: Ætli þetta sé lykilorðið sem þeir nota – dulmálið? En mér fannst hann alltof myndarlegur fyrir mig, þorði
ekki fyrir mitt litla líf að spá í hann svo ég valdi þann ófríðasta á staðnum það kvöldið.
Ljósmynd: Inga Sólveig
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Á Benidorm veturinn 1995–96

Ég var dauðhræddur við glæsilegu strákana
en það átti eftir að hverfa. Okkur Ármanni
varð seinna vel til vina svo lengi sem hann
lifði.

Skæruliðahernaður Bubba
En þarna var ég kominn inn í hópinn og nú
tóku við skemmtileg ár, svo skemmtileg að
það tók mig fjögur ár að ljúka þjóninum í
staðinn fyrir þessi hefðbundnu þrjú. Án
þeirra hefði ég samt ekki viljað vera. Að
eignast vini og kærasta og glíma við lífið í
Reykjavík sem var í rauninni svo undarlega
þversagnafullt á þessum árum. Ég hefði
ekki getað hugsað mér frjálslyndara og
fordómalausara fólk en hópinn sem vann
með mér á Sögu, en við Austurvöll stóð
Óðal eins og út úr fornöldinni. Þar beið fólk
í biðröð fyrir utan allar helgar og ef hommarnir sáust snertast á dansgólfinu var
maður settur í straff næstu vikurnar og fékk
ekki að fara inn. Eitt laugardagskvöldið árið
1980 lenti ég í þessu á eftirminnilegan hátt.
Við vinur minn vorum stöðvaðir í dyrunum
fyrir að hafa verið að „dansa of áberandi“
helgina á undan eins og það var orðað. Ekki
neitt slow dancing milli stráka þar á bæ.
Rétt fyrir aftan okkur var Bubbi Morthens
sem þá var orðinn frægur maður og þegar
hann sá hvað var að gerast hrópaði hann
aftur fyrir sig í röðina: „Við förum ekki inn á
stað sem meinar þessum strákum aðgang,
nú förum við öll á Borgina!“ Eins og hendi
væri veifað sneri hann fimmtíu manns við,
og hópurinn streymdi beint yfir götuna. Eitt
orð frá Bubba og hópurinn fylgdi honum.
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fjöldanum, en á einhverju tímabili ævinnar
Tveimur dögum seinna gerði Bubbi
var mér nauðsynlegt að finna til þess að
þetta svo að umræðuefni í sjónvarpsþætti
við hommar erum stór þjóð, ekki bara einog næsta dag fékk ég skilaboð frá Óðali
staklingar á stangli. Það spillti heldur ekki
þar sem ég var boðinn velkominn næst
fyrir að þarna var ég „norræn blondína“ og
þegar ég færi út á lífið. Starfsmennirnir á
þær fá sína athygli. En ég sé þetta líf ekki
Óðali urðu seinna góðir kunningjar mínir,
í neinum hillingum, ég hef mínar skoðanir
en þarna áttaði ég mig á staðreyndum
á hommum og veit ekki hvort ég á að kalla
lífsins. Það var fylgst með hommunum við
það fordóma eða raunsætt mat. En þeir sem
hvert skref sem þeir tóku á dansgólfinu og
leggja lífið og sálina í það að vera hommar
það gat kostað sitt. Þeir voru ýmsir sem
og stunda næturlíf á sólarströnd geta verið
lentu illa í dyravörðunum þar, jafnvel misótrúlega yfirborðskenndir. Þar er ekki neinn
þyrmingum.
grundvöllur fyrir vináttu, elskulegheitin eru
Ég var samt aldrei einn af þeim samþarna en þau rista ekkert dýpra.
kynhneigðu strákum sem voru sýnilegastir
á þessum árum, ég var aldrei í hringiðunni,
Að virða vini sína
átti fáa en góða hommavini og var mikið
Þess vegna var það eitt af því besta sem
með félögunum á vinnustaðnum. Svo það
fyrir mig hefur komið að eignast raunveruvar eiginlega fyrir tilviljun að ég rak mig
lega vini á Spáni. Ég gerði það sem skipti
þarna á veggi. En vissi meira um lífið fyrir
vikið. Rétt upp úr tvítugu sagði ég foreldrum máli, lagði mig fram um að læra spænsku.
Maður getur ekki lifað í þjóðfélagi nema
mínum frá því að ég væri hommi, eitthvað
læra tungumálið, annars er maður alltaf
hafði líklega kvisast norður, því pabbi tók
til hliðar við allt og alla. Auðvitað er ég
þessu af mikilli stillingu, en mamma átti
útlendingur á Spáni en ég er þar á þeirra
erfiðara með að skilja þetta. „En þú átt
forsendum, ekki mínum. Og þegar maður
bara venjuleg föt,“ man ég að hún sagði
sýnir tungumáli Spánverja virðingu og
og sá eitthvað allt annað fyrir sér en hann
áhuga, þá standa manni allar leiðir opnar.
Kolbjörn sinn. En hún jafnaði sig á klukkuÉg man að
tíma, því ég á góða að og hef alltaf verið
í miklu eftirlæti. Þau stóðu ævinlega með
mér þegar á reyndi og ég
þurfti á stuðningi að halda.
ildi Zoega

Blondína á Spáni

Með H
atugnum
á níunda ár

Ég var ekki á neinum flótta frá
Íslandi þegar ég fór til Spánar
tuttugu og þriggja ára og fór
að vinna á Torremolinos. Ég
var í ævintýraleit og eftir á að
hyggja finnst mér maður varla
verða að manni nema þekkja
heiminn. Fyrstu árin flakkaði ég á
milli landa, vann í nokkra mánuði
þarna suður frá og svo í Reykjavík
þess á milli. Það var ekki fyrr en
1993 að íslensk kona opnaði Íslendingabar
á Benidorm og bauð mér vinnu, og þá settist ég að á Spáni og bjó þar í áratug.
Þarna úti fann ég strax fyrir einhverri
vídd í tilverunni sem ennþá er óhugsandi
á Íslandi. Maður var ekki bundinn við einn
stað eða tvo til að hitta aðra samkynhneigða, þetta var heilt samfélag og
hommar úr öllum áttum, þúsundum saman.
Ekki svo að skilja að ég leggi allt upp úr

ég hafði unnið þrjá
mánuði á Benidorm þegar inn á barinn minn
kom maður sem rak staðinn við hliðina,
talaði ensku og bað mig að hringja á lögregluna fyrir sig. Hann hafði búið þarna í
fimmtán ár og gat ekki hringt í spænsku
lögregluna, svo ég, nýliðinn, varð að leysa
málið með nokkurra vikna spænskukunnáttu. Að loka á tungumálið og halda að
enska sé eina mál heimsins er ekkert annað
en lítilsvirðing við þjóðina sem þarna býr.
Þegar ég hugsa til Spánar finn ég hvað

mér þykir vænt um fólkið þar, það er svo
Adolfo kann að meta sveitina og kannski
opið og jákvætt í viðmóti, öll gatan býður
sækist hann eftir því sama í Mývatnssveit
mig velkominn í hvert sinn sem ég kem
og ég, kyrrðinni og nálægðinni við náttí heimsókn. Sennilega hef ég notið þess
úruna. Þarna eru rætur mínar.
að hafa fyrst kynnst Spánverjum um það
Ég er frekar hlédrægur að eðlisfari og
bil sem einræðinu var að ljúka. Þeir muna
ég tók aldrei beinan þátt í þessu skipunefnilega ennþá fortíðina, þá daga þegar
lagða starfi sem ýmsir unnu til að breyta
lögreglan stöðvaði sýnilega homma á götu
lífi samkynhneigðra. En ég gerði það sem
og rændi þá, vitandi vits að þeir gátu ekki
mér finnst mikilvægast, að vera sýnilegur
ekki kært þjófnaðinn. Fólkið á Spáni legghommi hvar sem er, fara ekki í felur
ur sig ótrúlega mikið fram um að vera
eða afneita sjálfum
lýðræðislegt og hommarnir njóta
góðs af því. Hér heima er stundum 1980
um talað um mikinn sýnileika
Úti á lífinu
samkynhneigðra á Íslandi. Mér
finnst hann satt að segja fara fyrir
lítið þegar ég horfi til Spánverja.
Við gætum lært margt af þeim.

Staðreyndir lífsins
á bárujárni
Nú má segja að ég sé kominn í hring,
aftur fluttur heim í sveitina mína
þar sem ég bý með móður minni á
Arnarvatni og sinni mínum störfum.
Spánn er ekkert horfinn úr lífi mínu,
ég heimsæki félaga mína og hluta úr
árinu kemur Adolfo, góður vinur minn, til
okkar í sveitina og vinnur þar mánuð og
mánuð. Við áttum í ástarævintýri saman
fyrir löngu, nú erum við vinir og látum okkur
varða hvor um annan. Fyrstu árin hans hér
vildu margir hafa okkur fyrir par og það tók
mig þrjú ár að kveða það niður. Það er hluti
af fáfræðinni og fordómunum sem enn lifa
á Íslandi hvað fólk á erfitt með að skilja
að tveir hommar geti verið vinir gegnum
þykkt og þunnt þótt þeir séu ekki elskendur.

hvaða rekstur væri best að hafa þar. „Við
opnum bara gay bar,“ sagði ég, nýkominn úr
fjörinu á Torremolinos, „það er enginn staður
á okkar forsendum í Reykjavík.“ Stelpurnar
tóku mig á orðinu og síðan var ákveðið
að biðja Inga Rafn Hauksson um að stýra
rekstrinum sem hann gerði með glæsibrag.
Stuttu seinna var svo sett upp bleikt neonljósaskilti, GAY BAR, yfir inngöngudyrunum
á Klapparstíg, þar sem gengið er upp
á aðra hæð, og þetta bleika skilti
markaði enn ein tímamótin í sögu
samkynhneigðra. Út úr skápnum og
upp á bárujárnið með staðreyndir
lífsins! Síðan hefur Laugavegur 22
– með minni háttar hvíldum – verið
miðstöð í lífi homma og lesbía hér
á landi.

Spanish Lessons

mér fyrir öðrum
eftir að hafa tekið fyrsta skrefið. En þegar
ég hugsa málið þá átti ég dálítinn þátt í
merkilegum áfanga í sögu okkar og er stoltur af því – að fyrsti gay bar á Íslandi varð
að veruleika. Ég var að vinna á Laugavegi
22, neðri hæðinni, og árið var 1989. Á
loftinu var Ölkeldan og báðir staðir talsvert
sóttir af hommum og lesbíum í bland við
alla hina sem „áttu svæðið“. Þá gerðist það
að þær Hjördís og Hildur sem ráku neðri
hæðina áttu þess kost að taka yfir rekstur
Ölkeldunnar á loftinu og veltu því fyrir sér

Kolbjörn Arnljótsson, also
known as Colby, was raised
on a farm near Mývatn in
Northern Iceland. He arrived
in Reykjavík in 1979 and came
out, then later moved to Spain which
became a second home to him. Having
experienced the lively nightlife in Torremolinos, he wanted to see something
similar in Reykjavík and was instrumental in turning Laugavegur 22 into a haven
for gay entertainment back in 1989. He
has now moved back to Iceland where
he is able to stay closer to his mother.
Here he discusses his experience of
having lived in two different cultures,
and the differences between gay culture in Spain and Iceland.
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SEEDS
í samstarfi við Hinsegin daga

Í kringum þátttakendur og áhorfendur í gleðigöngu
Hinsegin daga eru alls staðar öryggisverðir sem
gæta þess að enginn verði nú fyrir óhappi. Og á
Arnarhóli þekkjum við öll augnablikið þegar 2000
blöðrur svífa til himins í lok hátíðarinnar. Færri vita
þó að stór hópur sjálfboðaliða frá samtökunum
SEEDS myndar kjarnann í öryggisgæslu okkar á
götum, og það eru þau sem aðstoða okkur á
laugardagsmorgni við að blása upp allar blöðrurnar. Án þeirra væri margt erfiðara en ella.
Samtökin SEEDS voru stofnuð árið 2005 af
Oscar-Mauricio Uscategui frá Kólumbíu og félögum
hans og er þetta fimmta árið sem samtökin liðsinna hátíð Hinsegin daga. Stofnendur SEEDS vildu skapa valkost fyrir Íslendinga sem hafa
hug á að gegna sjálfboðaliðastörfum um allan heim og bjóða útlendingum til Íslands til þess að taka þátt í sams konar verkefnum. SEEDS
leiðir saman fólk úr öllum heimshornum með ólíka reynslu af mismunandi menningu og stuðlar þannig að friði, skilningi, samúð og samvinnu. Umhverfismál eru ofarlega á baugi í starfi samtakanna. Á hverju ári koma hátt í þúsund manns á vegum SEEDS til Íslands til að
vinna að ýmsum verkefnum, ekki síst að umhverfismálum, og stuðla að kynnum fólks úr öllum áttum. Að starfa með Hinsegin dögum einn
laugardag í águst er hluti af því að fá að kynnast þeim anda skilnings og samstöðu sem ríkir í Reykjavík þennan dag.
Hinsegin dagar í Reykjavík þakka SEEDS og sjálfboðaliðum þeirra fyrir ómetanlega aðstoð og við óskum starfi þeirra alls góðs á
komandi árum.

í hjarta miðborgarinnar
Komdu við á besta stað í bænum þar sem stemmningin er mest. Ljúffengur
matseðill fyrir alla sem vilja upplifa einstaka stund hjarta miðborgarinnar.
S K Ó L A B R Ú
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E l l e n b er g er

Ef við getum
skapað viðhorf
þá getum við líka
breytt
þeim
Emblu
R æ t t

v i ð

Ágústsdóttur

Hún er tvítug lesbía, nemi, femínisti,
fyrirlesari og formaður NPA-miðstöðvarinnar sem aðstoðar fatlað fólk
við að lifa sjálfstæðu lífi. Hún hefur
undanfarið vakið athygli fyrir pistla sína
um fötlun og viðhorf til fatlaðs fólks.
Færri vita að Embla Ágústsdóttir þekkir
af eigin raun hvernig það er að tilheyra
tveimur mismunandi hópum sem hafa
oft og tíðum frekar neikvæð viðhorf í
garð hvor annars. Við vildum skyggnast inn í reynsluheim ungrar fatlaðrar
lesbíu á Íslandi í dag. Þá liggur beinast
við að spyrja hvernig það fari saman að
vera fötluð kona og gera um leið tilkall
til þess að vera kynvera með því að lýsa
yfir samkynhneigð sinni.

Ljósmynd: Bára

Embla segir að samspil fötlunar og samkynhneigðar geti verið flókið í samfélagi
sem geri ráð fyrir því að fatlað fólk sé
kynlaust og þar af leiðandi ekki með neina
kynhneigð: „Það er engin krafa gerð til
fatlaðs fólks um að uppfylla ákveðin kynhlutverk en aðrar konur eiga aftur á móti
að vera kvenlegar og aðrir karlar eiga að
sýna karlmennsku. Það er frekar gerð krafa
um kynleysi og það þykir bara óviðeigandi
að fatlaðar konur sýni kvenleika. Það var
því svolítið snúið að vera unglingur því að
annars vegar var ég unglingsstelpa og átti
þess vegna að vilja vera eins og allar mjóu
fyrirmyndirnar. En um leið var ég fötluð og
átti bara að vera í jogging-gallanum. Það
var eins og ég þyrfti að velja því ég gat ekki
verið bæði kona og fötluð.

Mér finnst gaman að ögra staðalmyndum og klæða mig eins og ég má ekki klæða
mig. Það er nefnilega gaman að sjá hvað
mér er bannað að klæða mig kvenlega. Öll
viðbrögð og augnaráð gefa til kynna að ég
sé að gera eitthvað sem ekki má. Mér er
t.d. mjög oft sagt hvað ég sé fín, sama hvar
ég er. Fólk er einhvern veginn hissa á því að
ég sé ekki á náttsloppnum.“

Þegar ég lít til baka þá vissi ég alltaf að
ég væri samkynhneigð þótt ég hefði ekki
skilgreint mig þannig. Mér fannst bara
augljóst að konur væru fallegri en karlar,
einfaldlega vegna þess þær eru konur. Og
þegar stelpurnar töluðu um sætan karlmann
þá hélt ég að þær meintu að hann væri
sætur „miðað við að vera karl, greyið“. Mér
þótti það svo sjálfsagt að ég skilgreindi mig
aldrei sem hinsegin eða öðruvísi.“

Tortryggni á báða bóga

Konur augljóslega fallegri
„Ég var 14 ára þegar ég vissi að ég var
samkynhneigð. Ég reyndi fyrst að vera
trukkalessa en það var ekki alveg minn stíll.
Þá trúðu margir því að ég gæti ekki vitað að
ég væri samkynhneigð því ég átti að vera
kynlaus. Ég á í hugum fólks ekki að vera
kynvera, hvað þá samkynhneigð. Fólk sagði
það samt aldrei beint við mig enda eru
skilaboðin til fatlaðs fólks oft óbein.
Mér fannst ekkert mál að vera samkynhneigð en ég var samt hrædd við viðhorfin
því kynhneigð mín var ekki viðurkennd.

„Eftir að ég kom út úr skápnum tók ég
eftir því hversu miklir fordómar ríkja milli
ákveðinna minnihlutahópa. Bæði fatlað
fólk og samkynhneigðir virðast hafa nokkra
fordóma gagnvart samkynhneigðu fötluðu
fólki. Þau virðast hafa þörf fyrir að halda
uppi ákveðinni ímynd innan hópsins. Innan
hóps fatlaðs fólks er það álitið skemma
ímyndina ef einhver er samkynhneigður og
á móti þykir það skemma ímynd hóps hinsegin fólks að þar sé einhver fatlaður.
Mér finnst þetta mjög skrítið en þetta
er eitthvað sem þekkist út um allan heim.
Og víða erlendis eru hópar samkynhneigðs
fatlaðs fólks sem berjast fyrir því að vera
viðurkenndir innan beggja hópa. En hér á
Íslandi hefur ekki verið nein umræða um
þessi viðhorf og þess vegna komu þau mér
mjög á óvart. Ég hélt að það væri meira
umburðarlyndi innan minnihlutahópa, að
fólk sem tilheyrði minnihlutahópi hefði
meiri skilning á hlutskipti annarra minnihlutahópa. En svo er greinilega ekki. Það er
reyndar ekki skrítið en það er heldur ekki í
lagi,“ segir Embla og leggur áherslu á að
það þyrfti að vinna í að minnka tortryggni
47

hinsegin fólks og fatlaðs fólks gagnvart
hvort öðru.

Fatlandi viðhorf
Embla undirstrikar að líffræðilegar skerðingar ættu ekki að vera vandamál. Hún
segir fötlun ekki meðfædda heldur sé það
samfélagið sem skapi hana með því að
viðhalda ákveðnum hindrunum og viðhorfum. Það sé samfélagið sem fatli fólk: „Ég
tala oft um fatlandi viðhorf gagnvart fötluðu
fólki. Vinir mínir eru t.d. stundum spurðir:
Vill hún fá kaffi? Hvað heitir hún? Hvað er
hún gömul? Þetta er mjög lúmskt því fólk
trúir því að það sé að vera gott en er í rauninni að sýna fordóma og forræðishyggju
með ákveðinni hegðun. Það heldur að við
séum börn og alltaf glöð. Og þetta háir mér
mjög. Það háir mér ekkert svo mikið að
vera með líkamlega skerðingu. En það háir
mér að geta ekki farið út í búð án þess að
einhver klípi mig í kinnina og segi að ég sé
krúttleg. Það er það sem gerir mig fatlaða.“

Í raun sama baráttan
„Ég finn fyrir því að það eru miklu minni
fordómar gagnvart fötluðu fólki í löndum
þar sem það hefur háð háværa baráttu fyrir
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réttindum sínum. Þess vegna er áhugavert
að skoða baráttuna út frá réttindabaráttu
samkynhneigðra. Vandinn er nefnilega sá
sami. Fatlað fólk er álitið vera á lægra plani
en aðrir og það átti einnig við um samkynhneigða. Birtingarmyndirnar eru kannski
ólíkar en það er samt hægt að nota sömu
tæknina í baráttunni. Það væri hægt að
gera svo margt með því að vinna saman.
Við höfum öll reynslu af því að tilheyra
minnihlutahópi eða kúguðum hópi í samfélaginu, reynslu sem hægt er að deila.
Einu sinni sagði fólk „kynvillingur“ og það
þótti allt í lagi en það hvarflar ekki að okkur
í dag. Eins viljum við að það sé sagt „fatlað
fólk“, ekki „fatlaðir“, því við viljum náttúrlega vera fólk. Sumum finnst það flókið en
þetta er í raun nákvæmlega sama krafa og
sú að hætta að nota orðið „kynvillingur“.
Krafa um að vera álitin fólk. Mér finnst
mikilvægt að tengja þessa baráttu við aðra
hópa svo að við áttum okkur á því hvers
eðlis hún er og að þetta sé í raun sama
baráttan.
Ég fyllist alltaf orku þegar ég skoða
baráttu kvenna og samkynhneigðra því hún
hefur skilað svo miklum árangri. Fyrir þrjátíu
árum hefði enginn trúað því að ástandið

myndi breytast svona mikið. Það er gagnlegt að skoða þessa baráttu í samhengi og
nýta hugmyndir og baráttu hvers hóps fyrir
sig því þeir eru í raun svo tengdir. Stundum
stangast markmið okkar á að einhverju

Sex ára á Flórída með Guðmundi frænda Felixsyni.

leyti. Femínistar berjast t.d. fyrir því að líf
kvenna sé ekki einskorðað við móðurhlutverkið en fatlaðar konur eru einmitt að
berjast fyrir því að fá að vera mæður. Þarna
ríkir ákveðin andstæða í baráttumálum en
grundvallarhugmyndin er sú sama. Við nálg-

umst vandamál okkar út frá því sjónarhorni
að það sé ekki erfitt eða flókið að vera
kona, samkynhneigð eða fötluð heldur sé
það samfélagið sem gerir það flókið. Það sé
ekki náttúran sem skapi vandamálin heldur
samfélagið.“

neikvæð viðhorf eru innprentuð í okkur mjög
snemma. Ég hef til dæmis heyrt barn segja:
„Vá hvað þessi er í flottum hjólastól, mig
langar að eiga svona hjólastól!“ En þá segir
mamman: „Nei, þú mátt ekki óska þér þess

Auðveldara að breyta viðhorfum
„Við lærum það snemma að fötlun sé
slæm. Við lítum á hana sem læknisfræðilegan galla, vandamál eða mistök en ekki
eðlilegan hluta af mannlegu samfélagi.
Það má ekki óska neinum þess að eiga
fatlað barn og það má eyða fötluðum
börnum í móðurkviði. Það yrði allt brjálað
ef börnum yrði eytt vegna þess að þau
gætu orðið samkynhneigð en það verður
ekki allt brjálað þegar börnum er eytt bara
vegna þess að þau gætu verið „gölluð“.
Það er alvarlegt að okkur finnist það í lagi.
Við trúum því að það sé ömurlegt að vera
fatlaður og það er í raun rót vandans. Ef
við litum á fötlun sem eðlilegan hluta af
samfélaginu þá myndi það leysa mörg
þeirra vandamála sem við glímum við. En

að lenda í hjólastól“ og þannig lærir barnið
að það sé slæmt að vera fatlaður.
En ef við getum skapað viðhorf þá
getum við líka breytt þeim. Það er auðveldara en að laga líffræðilegar skerðingar.

Aðalmálið er að við lærum að njóta fjölbreytileikans, hvað við erum ólík, í stað
þess að dæsa yfir því hvað það sé flókið.“

We Can Change
Our Own Attitudes
Embla Ágústsdóttir is a twenty-year old
disabled lesbian who has been openly
critical of how society regards disabled
as “sexless”. She says that when she
came out, aged 15, no-one believed
she could have any idea about her own
sexuality. She is inspired by the campaigns for feminist and LGBT rights,
and feels they should be an inspiration
for disabled people as well. In the end,
all these groups are fighting for the
same thing: the right to be themselves.
Society “disables” people by clinging
to certain obstacles and negative attitudes. Yet Embla is positive that since
we create our attitudes, we are also
in a position to change them, and she
encourages us to rejoice in the variety
of human existence.
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Tea for Two
			

— og tvíbökur með

Herder Andersson
				
u m ást i n a o g l íf i ð á áru m á ð ur
Þ o rv a l d ur Kr i st i n ss o n

Hann fæddist árið 1933 í Svíþjóð og
ólst upp í litlum strandbæ norðan við
Gautaborg. Herder Andersson vissi
snemma hvaða mann hann hafði að
geyma og dreymdi um að læra ballett.
En það var ekki fyrr en hann treysti
sér til að standa á eigin fótum að hann
fór til Stokkhólms og lét drauminn
rætast. Að heiman var engrar hjálpar
að vænta. Þá var hann 21 árs. En
dansinn var ekki eina ástríðan í lífi
hans, hann lærði að teikna og mála
og hannaði föt jafnframt því sem hann
vann hörðum höndum fyrir námi sínu.
Í Stokkhólmi kynntist hann íslenskum
dýralækni sem þar starfaði, Guðbrandi
Hlíðar frá Akureyri. Þeir urðu elskendur
og saman fluttust þeir til Íslands þar
sem Guðbrandur lést á gamlársdag
árið 2000.

Ljósmynd: Bára

Þegar ég var á átjánda ári varð bylting í
Lysekil, litla bænum mínum. Virtur borgari sagði frá því í blöðum og tímaritum
að hann væri hommi. Þetta var Allan
Hellmann sem rak járnsteypuverkstæði í
bænum. Bæjarbúar brugðust við með miklum ofsóknum og lögðu rekstur hans í rúst,
en Allan stóð við sitt og um páskana 1951
útnefndi vikublaðið SE hann „hugrakkasta
mann Svíþjóðar“. Hann varð sama ár einn
af áhrifamestu stofnendum RFSL, landssamtaka samkynhneigðra, og stórt nafn í
okkar sögu. Ég kannaðist vel við Hellmann,
hann hafði stundum gefið mér hýrt auga,
og seinna sá ég hvað ég átti honum mikið
að þakka, Hugrekki hans kom róti á hugann

og nú vissi ég að það var ekki möguleiki
fyrir mig að lifa í Lysekil – nema sem
munkur!
Ég á góðar minningar um lífið í Stokkhólmi. Ég stritaði fyrir menntun minni hjá
Madame Lilian Karina, einum besta ballettkennara landsins, og tók þá vinnu sem

Guðbrandur Hlíðar í Stokkhólmi árið 1953

bauðst, en oft fór ég svangur að sofa. Ég
gat fengið miða fyrir lítið í Óperuna og
á ballettsýningar þar í húsi, og stundum
sat ég þar þrisvar, fjórum sinnum í viku í
ódýrustu sætum. Þarna heyrði ég og sá
marga landa mína sem þá voru fræg um
allan heim, Jussi Björling, Birgit Nilsson
og Nikolai Gedda. Mig dreymdi um að
verða atvinnudansari og ballettkennari en
það rættist ekki. Af karlamálum mínum
hef ég ekki margt að segja, ég kom aldrei
á þá staði þar sem helst var von til að

hitta homma, líf þeirra í höfuðborginni var
líka ægilegt felulíf. En stundum kom fyrir
að einhver horfði fast á mig og þá tók ég
á sprett, uppeldi mitt hafði snúist um að
hlýða skilyrðislaust og sjálfsöryggið var
þess vegna ósköp lítið.

Má ég kyssa þig?
Svo var það einn daginn að ég sat heima
og var að mála. Eins og til mín væri talað
stóð ég allt í einu upp og gekk út, gegnum
Humlegården og yfir á Sturegatan. Þar sem
ég stóð við útstillingarglugga á kvikmyndahúsi fann ég að einhver var að horfa á mig.
Ég leit við og horfðist í augu við karlmann
um fertugt, dökkan yfirlitum, en tók svo á
rás niður götuna og inn í lystigarðinn þar
sem ég settist á bekk. Hann kom á eftir
mér og settist á bekkinn við hliðina og við
fórum að spjalla saman. Svo bauð hann
mér heim í eldhús til sín í te og tvíbökur,
það var nú allur lúxusinn, og þegar ég
kvaddi spurði hann: „Má ég kyssa þig?“
„Já,“ sagði ég. Eftir kossinn spurði hann:
„Má ég bjóða þér í mat á laugardaginn?“
„Já, takk,“ sagði ég. Þetta var fyrsti fundur
okkar Guðbrands Hlíðar og upp frá því
vorum við saman flestum stundum. Fjörutíu
og fjórum sinnum héldum við jól saman.
Hann gaf mér allt það öryggi sem ég
þarfnaðist, stóð alltaf við það sem hann
sagði, án undanbragða, og það var mín
hamingja. Og svo var hann bæði gáfaður
og glaðlyndur. Það spillti heldur ekki fyrir
að við höfðum svipaðan húmor og hann
hafði mikinn áhuga á klassískri tónlist og
ballett sem ekki er nú sjálfgefið meðal
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Á Sauðárkróki

Herder Andersson í Stokkhólmi

karlmanna. Allt þetta batt okkur sterkum
böndum. En hann var átján árum eldri en
ég og að sama skapi stjórnsamur í sambandinu. Hann vildi móta unga manninn
að sínum vilja. Guðbrandur var í rauninni
af annarri kynslóð en ég og fannst hann
verða að fara ógurlega dult með það að við
værum par. Auðvitað leyndi það sér ekki,
við bjuggum saman og vorum alltaf saman.
Ári eftir okkar fyrsta fund vildi hann svo
að við settum upp hringana og bað mig
að verða sinn. Og ég sagði já, nema hvað,
hann gerði þetta svo fallega.
Við fórum fyrst til gullsmiðs og keyptum minn hring og svo yfir í næstu götu til
annars gullsmiðs til þess að velja hringinn
hans Guðbrands. Að kaupa þá báða í
sömu verslun kom ekki til mála, engan
mátti gruna neitt. Þegar heim kom opnaði
Guðbrandur Biblíuna, lagði hringana á hana
og svo settum við þá upp. Þetta var 23.
nóvember 1957 og í mínum augum er það
vígsludagurinn okkar.
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Svo var það árið 1958 að Guðbrandi var
boðin staða dýralæknis í Skagafjarðarumdæmi og um sama leyti lést bróðir hans
sviplega. Hann vildi heim til að vera nálægt
fólkinu sínu og sagði mér það, „en þú getur
ekki komið með,“ bætti hann við. Ég lét
kyrrt liggja, en næsta dag hafði eitthvað
gerst innra með honum því að hann spurði
hvort ég gæti hugsað mér að koma til
Íslands og verða aðstoðarmaður hans á
Sauðárkróki. Hvort ég gat! En hafði ekki
hugmynd um hverju ég var að játa.
Okkar fyrsta ferð út í sveit var farin til
að hjálpa kú sem ekki gat borið. Í ljós kom
að fóstrið lá dautt inni í henni og nú varð
að bjarga kúnni. Til að leysa málið þurfti
að saga fóstrið í sundur með þar til gerðum
tækjum og ná því út. Guðbrandur gekk til
verka en leit svo allt í einu á mig og sá
hvernig mér leið. „Farðu nú út, Herder,“
sagði hann og ég hlýddi. Svo hugsaði ég
málið við fjósdyrnar. Ég hafði verið í sveit
hjá ömmu minni í Svíþjóð en aldrei komið í
fjós. Þegar ég fann lyktina í dyrunum sagði
ég við sjálfan mig: Nei, þetta megið þið
eiga fyrir mér, og sneri við. En hér varð ég
að taka ákvörðun. Annaðhvort færi ég út á
Krók, tæki tannburstann minn og héldi til
Svíþjóðar – eða aftur inn í fjósið. Og ég fór
inn. Eftir þetta gat ég horft upp á hvað sem
var og verið Guðbrandi sú hjálp sem hann
þarfnaðist
.

Glóandi símalínur
Guðbrandur var afskaplega vinsæll dýralæknir og óþreytandi við að miðla Skagfirðingum af þekkingu sinni á skepnum. Hann
var í eðli sínu mikill kennari. Enda mætti
okkur ekkert nema velvilji í Skagafirði,
alls staðar vorum við velkomnir og varla
haldin sú veisla að við værum ekki boðnir.
En auðvitað var horft á mann. Ég hafði
haft með mér talsvert af tískufötum frá
Stokkhólmi en nú voru haftaár á Íslandi og
lítið um slík föt, enda voru allar gardínur
á fleygiferð þegar ég gekk um göturnar á
Króknum. Í heila viku sýndi ég klassískan
dans á Sæluviku og mætti á hestamannamót í mínum fínustu reiðfötum. Þegar ég
áttaði mig á því að fólki varð starsýnna á
mig en hrossin spurði ég Guðbrand hvort
við gætum ekki bara farið heim. Hann hristi
höfuðið og ég lét mig hafa það. Rétt fyrir

jól brugðum við okkur til Akureyrar til að
kaupa gjafir til hátíðarinnar. Löngu seinna
frétti ég að allar línur hefðu verið glóandi
eftir heimsóknina, að Guðbrandur Hlíðar
hefði komið í bæinn „með þennan fallega
sænska dreng“. Mér hlýnar ennþá þegar ég
hugsa til þess að hafa einu sinni verið kallaður fallegur sænskur drengur á Akureyri.
Seinna tóku við fáein ár í Svíþjóð en
aftur fluttumst við til Íslands og störfuðum árum saman á rannsóknarstofu Mjólkursamsölunnar sem Guðbrandur stýrði,
því nú hafði ég lært gerlafræði til að geta
unnið með mínum manni. Hér hef ég verið
síðan og hér vil ég vera.

Konurnar vilja ekki sitja hjá þér
Foreldrar Guðbrands voru gott fólk. Þau tóku
mér frá fyrsta degi eins og syni sínum og
allir hans ættingjar áttu eftir að reynast mér
vel. Ég mætti aldrei vondu viðmóti á Íslandi
– fyrr en árið 2007. Nokkru áður var ég
byrjaður að hanna altaris- og messuklæði
því þar fékk ég útrás fyrir sköpunarþörfina
og fyrstu munina gaf ég Langholtskirkju til
minningar um manninn minn. Af því tilefni
var viðtal við mig í Morgunblaðinu þar sem
ég sagði frá þessari iðju minni og ástum
okkar Guðbrands.

Herder hefur samið tíu skáldsögur og þrjár
þeirra hafa komið út í Svíþjóð. Hann hannar
sjálfur bókarkápurnar svo fjölhæfur sem
hann er.

Gerlafræðingurinn Herder.

Ég er nefnilega mikill trúmaður. Móðir
mín var kirkjurækin og öll hennar ætt og
aldrei þurfti að reka mig í sunnudagsmessuna, ég fór þangað af löngun. Hefði
ég átt þess kost þá hefði ég ábyggilega
lesið til prests. Mér liður alltaf vel í kirkju
og ekki spillir fyrir ef presturinn klæðist
einum af höklunum mínum.
Ég var vanur að mæta í hádegisstund
í Langholtskirkju á miðvikudögum. Þar
safnaðist eldra fólkið saman til hugvekju
og síðan var boðið upp á súpu og samverustund. Eftir blaðaviðtalið brá svo við
að enginn tók undir þegar ég heilsaði eða
yrti á mig, og þegar ég settist með súpuna
mína við borð stóð fólk upp og færði sig.
Nokkru seinna var gamla fólkinu boðið í
jólahlaðborð í kirkjunni og þar mætti ég
auðvitað því ég ætlaði ekki að láta þetta á
mig fá. Samverustundin hófst á hugvekju
og ég hafði sest á bekk í miðri kirkju þegar
tvenn hjón komu og settust þar líka. En
stóðu svo allt í einu upp og ruddust út úr
bekknum til að finna sér annað sæti. Þegar
karlinn sem fór síðastur tróð sér framhjá
mér hvæsti hann á mig: „Konurnar vilja ekki
sitja hjá þér.“
Þótt ég nyti stuðnings og velvilja séra
Jóns Helga, sóknarprestsins míns sem ég á
margar góðar stundir að þakka, þá var þetta
mál aldrei rætt til fulls, því miður. Samt er
opinská samræða eina leiðin til að vinna á
fordómunum, það verður að draga þá upp
á borð. Og eftir þetta fór ég aldrei aftur í
þessar hádegisstundir. Hvað sem hvatningu
guðspjallanna líður þá eru takmörk fyrir því
hvað maður býður oft fram vinstri kinnina
þegar maður er sleginn á þá hægri.

mannsins míns að sveipa sambandið þögn
og ósýnileika. Það átti nú ekki við mig að
fela mig og ég get heldur ekki leynt því svo
glatt hver ég er. Uppruninn skipti líka máli,
ég var af alþýðufólki og án bakhjarla sem
mér fannst ég þurfa að taka tillit til. Ég stóð
og féll með sjálfum mér. En Guðbrandur
var úr fjölskyldu virtra borgara sem allir
landsmenn könnuðust við, „Socialgrupp I“
kalla þeir það í Svíþjóð, og það hefti hann
mikið hugsa ég. Hann vildi til dæmis ekki
að nafnið mitt stæði á dyrabjöllunni og
síminn var lengst af bara á hans nafni. Það
var hann sem bauð í veislur, ekki við tveir.
Þetta særði mig oft en ég hélt friðinn því

ég þekkti tilfinningar hans til mín þrátt fyrir
allt. Nútíminn á kannski erfitt með að skilja
svona lagað, en maðurinn minn var einfaldlega af annarri kynslóð en ég og nýir tímar
náðu aldrei til hans. Ég varð aftur á móti
fyrir áhrifum af tíðarandanum og fannst
það alveg stórkostlegt þegar unga fólkið
reis upp og gerði hreint fyrir sínum dyrum.
Ég átti eftir að blanda mér í þann hóp og
segja opinberlega frá mínu lífi og af því er
ég stoltur. Ekki grunaði mig átján ára að ég
ætti eftir að feta í fótspor Allans Hellmann.
En sannleikurinn er sá að laumuspilið kallar
ekkert yfir okkur nema sársauka.

Ástfangnir og nýtrúlofaðir. Guðbrandur Hlíðar og Herder Andersson í Stokkhólmi árið 1957.

Af annarri kynslóð
Auðvitað hafa skipst á skin og skúrir.
Erfiðast var að lifa með þeirri tilhneigingu
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í athöfninni. Því fylgdi nefnilega texti sem
hún myndi þá lesa.
„Nei, þess þarf ekki,“ sagði ég. „Við settum þá upp fyrir fjörutíu árum.“

Í staðfesta samvist
Þegar lögin um staðfesta samvist tóku gildi
árið 1996 var Guðbrandur orðinn áttræður.
Mér var þessi réttur mikils virði og fannst
við ættum að láta gefa okkur saman. Í því
var líka fjárhagslegt öryggi sem við höfðum
ekki, skattar og skyldur höfðu alla tíð verið
eins og hjá tveimur óskyldum mönnum, og
þótt við hefðum gert erfðaskrá þá hefði sá
sem lifði hinn orðið að greiða himinháan
erfðafjárskatt. En að tala um þetta við minn
mann, það var eins og að ganga á klett,
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Í skagfirskri sumarblíðu árið 1959.

lögleg viðurkenning á ástarsambandinu
var bara óhugsandi í hans heimi. Loksins
samþykkti hann hugmyndina „en þú verður
að sjá um þetta,“ sagði hann sem alltaf
vildi leysa praktísku málin á heimilinu.
Athöfnin fór svo fram í stofunni okkar að
viðstöddum tveimur nánustu vinum okkar,
vígsluvottunum, og það var góður dagur.
Þegar ég gekk frá pappírunum fyrir vígsluna
spurði dómarafulltrúinn sem átti að annast
hana hvort við ætluðum að setja upp hringa

T ea f o r T w o
Herder Andersson was born in a small
Swedish town in 1933 and was a ballet
student in Stockholm when he met an
Icelandic veterinarian, 18 years older
than himself. Having shared their first
cup of tea, they immediately fell in
love and lived together in Iceland for
decades. They put on their wedding
rings privately in 1957 and were among
the first Icelandic couples to be legally
joined in a civil union in 1996. Herder
Andersson has worked as a dancer,
bacteriologist, author, and designer
of liturgical vestments. Here he reminisces about his life in Stockholm in
the fifties, how it was to move to the
small Icelandic community, and how he
found the courage to become visible
in a society that was only prepared to
accept gay love as a secret. He also
reminds us that gays of earlier generations, by accepting these conditions,
also played a role in the silencing that
took place.
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Hinsegin dagar þakka
eftirtöldum ráðherrum fyrir stuðning þeirra
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra
Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra
Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra

Draggkeppni
Íslands 2011
Fjórtánda Draggkeppni Íslands fer fram í Silfurbergi, tónlistarhúsinu Hörpu, miðvikudaginn 3. ágúst. Kvöldið hefst
með kokteil kl 20 en keppnin hefst kl. 21. Hægt er að nálgast
miða á keppnina á www.harpa.is eða í miðasölunni í Hörpu.
Félagar í Samtökunum ´78 með gilt skírteini og handhafar VIPkorta Hinsegin daga geta keypt miða með sérstökum afslætti
þar á staðnum. Að vanda er bæði keppt um draggkóng og
draggdrottningu Íslands og þemað í ár er „Glamúrös slash
Dramatík“. Stjórnandi keppninnar er Georg Erlingsson Merritt.
Hér til hliðar má sjá Draggdrottningu Íslands 2010, Mary
Fairy, en hún er annar helmingur Magnúsar Jónssonar.
D rag C ompetition
The Icelandic Drag Competition celebrates its fourteenth anniversary this year. Both the Drag-Queen and
the Drag-King of Iceland will be nominated. The contest
takes place in Harpa Concert Hall, Silfurberg Auditorium
at 9 p.m. Wednesday 3 August. Reykjavík Gay Pride VIPholders are offered discount on tickets at the service
desk in Harpa Concert Hall.
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Regnbogahátíð
fjölskyldunnar í Viðey
Sunnudaginn 7. ágúst

Viðey fagnar Hinsegin dögum, hýr og kát, með frábærri fjölskyldudagskrá og glæsilegum regnbogaveitingum í Viðeyjarstofu
sunnudaginn 7. ágúst.
Siglt er frá Skarfabakka í Sundahöfn á klukkustundar fresti frá
kl. 11:15–17:15 og oftar ef þörf krefur. Ferjan leggur úr höfn í
Reykjavík stundarfjórðung yfir heilan tíma. Hinsegin tilboð í ferjuna
þennan dag: 500 kr. og frítt fyrir börn, sex ára og yngri.

Rainbow Family Festival on Viðey Island
On Sunday 7 August, The Association of Queer Parents will host a
Family Festival on Viðey Island in cooperation with Reykjavík Gay
Pride. A boat will leave Sundahöfn Harbor in Reykjavík every 60
minutes throughout the day, starting at 11:15 a.m. The program
starts at 2:30 p.m. Delicious rainbow refreshments will be served
in Viðeyjarstofa throughout the day. Those who are single and/or
without children, but enjoy staying in touch with their inner child,
are especially welcome to the Rainbow Family Festival.

• 11:30–17:00: Regnbogaveitingar í Viðeyjarstofu fyrir börn og
fullorðna
• 14:30: Samverustund og leikir í boði Félags hinsegin foreldra
• Öll börn fá sérstakan glaðning við komuna
• Leikvöllur við Viðeyjarstofu – Frí afnot af hjólum og alls kyns
leikföngum
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G e r ð u r

K r i s t n ý

Verksmiðjueigandinn
í Dhaka

Í fyrra var ég svo lánsöm að vera boðið á
alþjóðlega ljóðahátíð í Bangladesh. Ég flaug
utan í upphafi aðventu og lenti í hitamollu
á flugvellinum í Dhaka. Þar tók Assís á móti
mér, maðurinn sem falið hafði verið að ,,sjá
um mig“ meðan á þessari fimm daga hátíð
stóð. Þetta var ákaflega alvarlegur maður um
sextugt með hárið greitt yfir skallann. Assís
átti verksmiðju, en á milli þess sem hann
stýrði henni orti hann ljóð.
Auðsætt var að ljóðahátíðin hafði ekki
úr djúpum sjóðum að ausa. Sjálf hafði ég
orðið mér úti um styrk fyrir fargjaldinu en
heimamenn hugðust annast uppihald mitt.
Fyrstu nóttinni varði ég í bleiku barnaherbergi
sonardóttur Assís. Á heimili fjölskyldunnar
bjuggu fjórar kynslóðir, öldruð móðir Assís,
dóttir hans, sonur, tengdadóttir og tvö barnabörn. Og Assís réði. Hann talaði skipandi
rómi við heimilisfólkið og þjónustustúlkurnar
fimm sem horfðu stóreygar og þegjandi á
mig þegar mér varð á að heilsa þeim. En
hvað um það, maturinn var dásamlegur og
Disneyprinsessurúmið mjúkt.
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Daginn eftir var haldið í rútu út á land með
hinum skáldunum sem reyndust koma frá
Indlandi, Myanmar, Pakistan og Bangladesh
sjálfu. Ljóðahátíðin fór nefnilega fram á
Cox’s Bazaar, lengstu sandströnd í heimi.
Engin dagskrá hafði verið prentuð og ég
áttaði mig á því að ég var algjörlega upp á
hann Assís komin – ekki aðeins varðandi
allar upplýsingar um hátíðina, heldur líka
mat og reyndar sitthvað fleira. Í hvert skipti
sem rútan var stöðvuð leit Assís nefnilega
á mig og sagði á sinn hvassa hátt: „Þarftu á
klósettið? Þú þarft á klósettið! Það er þarna,“
og benti. Þegar ég kom aftur hafði hann valið
einhvern rétt handa mér og keypt hann líka:
„Gjörðu svo vel. Borðaðu.“
Assís vildi ekki að gestir hátíðarinnar
gæfu sig að mér í tíma og ótíma og átti það
til að banda þeim frá mér eins og flugum.
Einhverju sinni varð mér það á að taka undir
kveðju drukkins ungs manns úti á götu og þá
kreisti Assís á mér handlegginn af afli og dró
mig í burtu. Ég átti ekki að tala við drukkið
fólk, hvæsti hann. Sjálfur reykti Assís og
drakk bjór en tók fram að það gerðist bara
þegar hann væri úti á landi. „Ef ég tæki upp
á því að reykja eða drekka bjór svo fjölskylda
mín sæi, myndi hún missa alla virðingu fyrir
mér,“ sagði hann og hló við. Honum fannst
hann algjör villingur.
Ljóðahátíðin var indæl. Fólk las helstu
tíðindi úr eigin sálarkirnum af miklum
móð eins og fara gerir. Síðasta deginum í
Bangladesh vörðum við síðan í rútu því nú
þurftum við að koma okkur aftur til Dhaka.
Á leiðinni þangað tókum við Assís að fræða
hvort annað um helstu ráðamenni landa
okkar. Ég sagði honum hvað forsetinn okkar
héti og forsætisráðherrann. Síðan tók ég
það fram að eiginkona Jóhönnu, hún Jónína
Leósdóttir, væri líka rithöfundur og skáld –
svona eins og við Assís. Þá kom á vin minn.
„Tvær konur! Tvær konur sem búa saman!“
fussaði hann. „Ekki skil ég hvernig þær
bjarga sér!“
„I don’t understand, how they cope!“
Þannig orðaði hann það og eitt andartak sá
ég það sem honum flaug fyrir hugskotssjónir:
Tvær ringlaðar konur hringsólandi fyrir framan baðherbergisdyrnar, svona líka klosslens
yfir því hvort þeim væri mál eða ekki. Og
enginn til að segja þeim það.

Rich and contrasting

Colours

Bookstore

souvenirs T-shirts and gifts.
magnets, jewelry, Icelandic handcraft, music, calendars, mugs & more.

gay owned and operated

Sjøfn Har. has exhibited in Iceland,
around Europe and in the US.
Her paintings can be found in almost 30
countries around the world.
She has her own gallery in “Listaskálinn” in
Stokkseyri, 45 minutes’ drive from the capital
Reykjavik.
Sjøfn Har. graduated both as an artist and an art
teacher from the Icelandic Collage of Arts and Crafts
and then finished postgraduate studies at the Royal
Academy of Fine Arts in Copenhagen
as a Cand. Phil. in Art.
She is present at galleries in Reykjavík / contakt
the artist.

Open every day from 9.00 to 22.00

e-mail; art41@simnet.is www.sjofnhar.is www.sim.is
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Mannréttindaverðlaun
Reykjavíkurborgar
Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar
2011 voru veitt við hátíðlega athöfn í
Höfða 16. maí. Í þetta sinn komu þau í hlut
Hinsegin daga í Reykjavík fyrir framlag
þeirra til mannréttindabaráttu hinsegin
fólks á Íslandi. Það var borgarstjórinn í
Reykjavík, Jón Gnarr, sem afhenti forseta
Hinsegin daga, Þorvaldi Kristinssyni,
verðlaunin, en hann þakkaði fyrir sitt fólk
með stuttu ávarpi. Það er mannréttindaráð
Reykjavíkurborgar sem tilnefnir Hinsegin
daga til verðlaunanna, en formaður þess er
Margrét K. Sverrisdóttir.
Í ávarpi sínu þakkaði forseti Hinsegin
daga sérstaklega Heimi Má Péturssyni fyrir
stjórnarstörf og dýrmætt framlag hans í
þágu hátíðar Hinsegin daga síðastliðin tólf
ár og sagði að lokum: „Það kemst enginn í
gegnum lífið án vina. Án stuðnings Reykjavíkurborgar á liðnum árum hefði hátíð Hinsegin
daga ekki orðið sú sem hún varð. Á stund sem þessari er mér ljúft að þakka þann góðvilja
sem borgarstjórar og borgarstjórnir liðinna ára hafa sýnt okkur – bæði í orði og verki.
Með stuðningi ykkar allra hafið þið lagt merkilegri mannréttindahugsjón lið á þann hátt
sem minnst verður um ókomna tíð.“

Kaupfélag Hinsegin daga

Þjónustumiðstöð
SERVICE CENTER
IÐA Lækjargötu 2a
Opin alla daga vikunnar frá
23. júlí til 6. ágúst kl. 11–20. Sími 775 3560
Open 11 a.m. to 8 p.m. from 23 July
VIP-kort, Gay Pride bolir og
litríkur hátíðarvarningur í miklu úrvali
Offers everything you need for Pride
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Vinstrih

reyfingin

Forlagið hf – Bræðraborgarst

íg 7, Reykjavík

- Grænt

VR – Kringlu

jónusta
Yndisauki, Sælkeraþ
vík

Uppheimar – Vesturgötu

45, Akranesi

ík

– Bræðraborgarst
íg 9, Reykjavík

CCP hf – www

.ccpgames.com

Sjálfstæðisflokkurinn – Háaleitisbraut 1, Reykjavík

Fylgifiskar – Sé

– Reykjav

– www.yndisauki.is

Bjartur & VERÖLD

nni 7, Reykja

framboð

ötu 6, Reykjavík

ra – Lindarg
Félag íslenskra leika

rverslun með sjá

varfang, Suðurlandsbra

6, Reykjavík
BHM – Borgartúni

Kristín Jóna Þorstei

ut 10, Reykjavík
u

Hvíta húsið – A

nsdóttir margmiðl

Efling stéttarfélag – Sætúni 1, Reykjavík

Brautarholti 8,
glýsingastofa,

Reykjavík

unarfræðingur – www

.bongo.is

ötu
HIV-Ísland – Hverfisg

69, Reykjavík

T IL H A M I N GJ U ME ‹ H ÁT Í‹INA !

H i n s e g i n f é l a g a s a mt ö k á Í s l a n d i
Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride
www.gaypride.is – Facebook
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 hinsegin fólks eru félagar í Hinsegin dögum ásamt einstaklingum sem standa saman að skipulagi hátíðarinnar. Allir sem styðja
markmið hátíðarinnar geta gerst félagar í Hinsegin dögum með því að
greiða árgjaldið, 500 kr.
Samtökin ’78 – félag hinsegin fólks á Íslandi
www.samtokin78.is / skrifstofa@samtokin78.is – Facebook
Samtökin ’78 eru elstu og stærstu samtök samkynhneigðra á Íslandi
og undir forystu þeirra hafa unnist miklir sigrar í mannréttindamálum
á liðnum árum. Markmið félagsins er tvíþætt: Að vinna að baráttu- og
hagsmunamálum hinsegin fólks í því skyni að vinna því jafnrétti á við
aðra á öllum sviðum þjóðlífsins, og að skapa félagslegan og menningarlegan vettvang til þess að styrkja sjálfsvitund þess, samkennd og
samstöðu um sérkenni sín. Í miðstöð félagsins á Laugavegi 3 starfar
fólk að fræðslu og félagsráðgjöf og veitir aðstoð og ráðgjöf um samkynhneigð málefni. Þar er vandað almenningsbókasafn með hinsegin
efni, bókum, tímaritum og kvikmyndum.
Q – Félag hinsegin stúdenta
www.queer.is – Facebook
Félag hinsegin stúdenta, Q, var stofnað í janúar 1999 af nokkrum stúdentum við Háskóla Íslands. Það heldur uppi öflugu félagsstarfi meðal
ungs fólks á aldrinum 18–28 ára og hittist á Q-kvöldum í hverri viku í
félagsmiðstöð Samtakanna ’78. Eitt af markmiðum félagsins er að vera
sýnilegt afl innan háskólasamfélagsins á Íslandi og í forsvari þar þegar
málefni samkynhneigðra ber á góma. Félagið tekur þátt í alþjóðlegu
samstarfi og er virkur þátttakandi í tveimur samtökum ungs hinsegin
fólks í Evrópu, ANSO og IGLYO.
Trans-Ísland – félag transgender fólks á Íslandi
http://trans.is/ transiceland@gmail.com – Facebook
Transgender fólk er hinsegin að því leyti, að það breytir kynhlutverki sínu meira eða minna, og skiptir jafnvel alveg um kynhlutverk,
tímabundið eða varanlega. Transgender fólk getur verið gagnkynhneigt, samkynhneigt og allt þar á milli. Trans-Ísland var stofnað árið
2007 og hefur að markmiði sínu að skapa transfólki og fjölskyldum
þess menningarlegan vettvang og styrkja þannig sjálfsvitund þeirra,
vinna að laga- og réttarbótum, auka fræðslu og eiga samstarf við
sambærileg samtök hérlendis og erlendis. Fyrsta miðvikudag hvers
mánaðar hittist Trans-Ísland í félagsmiðstöð Samtakanna ’78.
Íþróttafélagið Styrmir
www.ststyrmir.is / ststyrmir@gmail.com – Facebook
Íþróttafélagið Styrmir var stofnað árið 2006 og er nú ein af blómlegustu grasrótarhreyfingum hinsegin fólks á Íslandi. Í vegum félagsins
æfa konur og karlar fótbolta, sund og blak og boðið er upp á fjölmarga
íþróttaviðburði í hverri viku. Árlega tekur félagið þátt í íþróttamótum á
erlendum vettvangi og hefur átt þar góðu gengi að fagna.
KMK – Konur með konum
www.kmk.is / kmk@kmk.is – Facebook
Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía fyrir
tveimur áratugum og hefur starfað síðan með nokkrum hléum.
Tilgangurinn er ekki síst að efla sýnileika lesbía, styrkja samstöðu
þeirra, gefa þeim tækifæri til að skemmta sér á eigin forsendum og
kynnast öðrum í hópnum. Stúlkurnar í KMK stunda íþróttir af kappi,
einkum blak, og hafa keppt á alþjóðlegum leikum. Þá halda þær sumarhátíðir og bregða sér sér í útilegur og veiðiferðir þegar vel viðrar.
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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 er
aðili að Evrópusamtökunum ECMC, en þau hafa verið ein virkustu
alþjóðasamtök samkynhneigðra um áratugi og lagt mikið af mörkum til
baráttunnar fyrir stolti, sýnileika og samábyrgð.
Félag hinsegin foreldra
gayforeldrar@gmail.com – Facebook
Félag hinsegin foreldra eru yngstu samtökin í flóru hinsegin hreyfinga
á Íslandi. Þau hafa það að markmiði að gera lífið skemmtilegra fyrir
börn sín, gefa þeim kost á að kynnast og miðla reynslu af foreldrahlutverkinu.
Thanks to the Queer Community
The queer community in Iceland has joined forces to celebrate Gay
Pride 2011 with festivities in Reykjavík during the second weekend
in August. We would like to thank seven organizations and activity groups: the Icelandic Queer Organization, Samtökin ’78; The
Association of Queer Students, Q; the women’s group Women with
Women, KMK; the transgender association Trans-Iceland; the leather
men’s club MSC Iceland; Queer Parents’ Association; and Styrmir
Sports Club.
Útgefandi: Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride
Pósthólf 80 – 121 Reykjavík – www.gaypride.is
Ritstjóri: Þorvaldur Kristinsson (ábm).
Textar: Árni Heimir Ingólfsson, Ásta Kristín Benediktsdóttir,
Erlingur Óttar Thoroddsen, Íris Ellenberger og Þorvaldur Kristinsson.
Hönnun: Tómas Hjálmarsson.
Ljósmyndir: Bára, Eyþór Árnason, Geir Ragnarsson, Inga Sólveig, Snorri
Gunnarsson og fleiri.
Auglýsingar: Eva María Þórarinsdóttir Lange, Jón Sævar Baldvinsson,
Kristín Sævarsdóttir og Þorvaldur Kristinsson.
Bolur Hinsegin daga: Guðmundur Davíð Terrazas.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja hf.
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V ELFER ÐA R R Á ‹U NE Y T I ‹
ST YRKIR ﬁE S S A B I R T I NGU

Alnæmi kemur
okkur öllum við
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

The Official Tourist
Information Centre
ALL YOU NEED FOR A GREAT HOLIDAY
ICELAND’S LARGEST BOOKING SERVICE • MAPS AND BROCHURES • TOURIST
INFORMATION FOR ALL PARTS OF ICELAND • MONEY EXHANGE • VAT CASH REFUND
• INTERNET AND IP PHONE CENTRE • MULTILINGUAL AND KNOWLEDGABLE STAFF.

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

