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Welcome to reykjavík gay pride 2012
V e l k o m i n á H i n se g i n d a g a í R e y k j a ví k

Hinsegin dagar í Reykjavík eru nú haldnir í fjórtánda sinn. Frá því að
vera lítil eins dags hátíð sem fimmtán hundruð gestir sóttu, hefur
hátíðin vaxið og dafnað með hverju ári og er núna litrík sex 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 Hinsegin daga hefur undanfarið ár unnið að
hátíðinni sem fram fer dagana 7.–12. ágúst. Þar er boðið upp
á litríkan hóp listamanna og óvenju 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 fjórtándu
Hinsegin daga í Reykjavík og óskum ykkur góðrar skemmtunar.

For the fourteenth 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 six 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 7–12 August, combining a colourful array of
Icelandic artists and varied events. After a few years of severe
economic hardship in Iceland, which certainly affected our spirit,
the Reykjavík Gay Pride now aims to promote joy and solidarity as
never before.
It only remains to welcome Icelandic and foreign guests to the fourteenth Reykjavík Gay Pride. We hope you have a wonderful time!

Stjórn og samstarfsnefnd Hinsegin daga í Reykjavík

The Board and Committee of Reykjavík Gay Pride

HINSEGIN DAGAR
Reykjavík Gay Pride

HINSEGIN DAGAR
Reykjavík Gay Pride

Rokkhljómsveitin BETTY vakti fyrst
athygli meðal homma og lesbía um
miðjan níunda áratuginn, en óvenjulegir textar þeirra og rokkuð sviðsframkoma gerðu þær að cult-grúppu í New
York meðal þeirra sem lifa og hrærast í
því tónlistarlífi sem forðast meginstrauminn
og leitar að alternatífu rokki. Stúlkurnar í
BETTY eru jafnframt einlægar baráttukonur
fyrir betra mannlífi og hljómsveitin hefur
löngum látið til sín taka í mótmælum og
kröfugöngum sem varða jafnrétti kynjanna
og mannvirðingu minnihlutahópa. Svo kom
að því að þær stöllur létu sér ekki lengur
nægja tónleikapallinn heldur þokuðu sér inn
í leikhúsið og urðu þá beinlínis alræmdar,
en í söngleik þeirra, BETTY: Inside Out,
voru þær sjálfar í aðalhlutverki: Amy var
dívan með risaegóið, Elizabeth var róttæki
uppreisnarseggurinn og Alyson var rólega
ofurhetjan. Sýningin varð geysivinsæl og
skaut þeim beint upp á stjörnuhimininn.
Síðan hafa þær kallað fleiri til liðs við
hljómsveitina og sett á svið off-Broadway
sýninguna BETTY RULES sem þær ferðuðust
með um Bandaríkin á sínum tíma. Í okkar
heimshluta eru þær þó sennilega frægastar
fyrir það að hafa komið fram í fjölmörgum
þáttum The L-Word, en þær sömdu eins og
kunnugt er þemalagið við þann fræga framhaldsmyndaflokk. Við bjóðum stúlkurnar í
BETTY velkomnar á Opnunarhátíð Hinsegin
daga í Háskólabíói 9. ágúst og á útitónleikana við Arnarhól 11. ágúst.

the
notorious
betty
4 4

The New York based alt-rock group BETTY quickly developed a cult following for their unique lyrics and
rocking performances. However, once they brought their act to the stage, in the hugely popular musical
show BETTY: Inside Out, they became notorious. Since then, the always-activist members of BETTY have
starred in their off-Broadway show BETTY RULES and guest-starred on a number of episodes of The L-Word,
for which they also wrote the theme song. We welcome the girls to the Opening Ceremony in Háskólabíó
Cinema Thursday, 9 August, and to the Outdoor Concert at Arnarhóll, Saturday, 11 August.

F plús fjölskyldutryggingar
í öllum regnbogans litum
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Zoe
Lyons

Einn af hápunktum Hinsegin
daga í sumar er heimsókn hinnar
óborganlegu Zoe Lyons frá
Bretlandi sem skemmtir gestum
með hinsegin gríni í Norðurljósum,
Hörpu, miðvikudagskvöldið
8. ágúst. Á undanförnum árum hefur Zoe
ferðast víða um heim og hvarvetna slegið
í gegn. Þá er uppistand hennar löngu
orðið einn af eftirsóttustu viðburðum Edinburgh Fringe Festival
og grín hennar í bresku útvarpi
og sjónvarpi nýtur ómældra
vinsælda. Á liðnu ári hlaut hún
eina mestu viðurkenningu sem
breskum skemmtikröftum
hlotnast, London Comedy Award.
Við bjóðum þessa stórstjörnu
uppistandsins velkomna á hátíð
Hinsegin daga.

„Meinfýsni hennar er hrein snilld ...
fáar stjörnur hafa þotið jafn hratt og
Zoe upp á stjörnuhimin grínistanna.
Krafturinn í henni dugar til að kaffæra hvern
þann áhorfanda í salnum sem veður í þeirri
villu að kvenfólk sé ekki fyndið!“
The Guardian
„Zoe Lyons lýsti upp sviðið í
klukkutíma með ósviknum
kvikindisskap svo að salurinn
lá gjörsamlega í hlátri.
Ég efast um að ég hafi
nokkurn tíma í lífinu
hlegið annað eins
að uppistandi.“
Edinburghguide.com
Miðaverð: 2000 kr.
Til sölu á www.midi.is og í miðasölu Hörpu
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Zoe Lyons
– Stand-up Show

One of this year’s Reykjavík
Gay Pride highlights is the
award-winning British comedienne
Zoe Lyons. She performs in the Harpa
Concert Hall (Norðurljós) on Wednesday 8
August at 9.00 p.m. Her hilarious stand-up
act has been featured at the Edinburgh
Fringe Festival and has received various awards, including the prestigious
London Comedy Award in 2011.
“In the African jungle the lion is
king, in the Fringe comedy jungle
Zoe Lyons is definitely a Queen,
she’ll pounce on you with her
witty repartee and have you
rolling about the floor in fits of
hysterics.” One4Review.com
“Lyons lit up the stage for
an hour with her genuine, bitchy sarcastic
humour that left
everyone in stitches.
I don’t think I have
laughed so hard at a
stand-up show in my life.”
Edinburghguide.com
Admission:
2000 ISK.
Tickets sold at
www.midi.is.
VIP Platinum
valid.

Splash of color with an attitude

ENNEMM / SÍA / NM50586

Brand new hotel, bustling with life at Reykjavik Harbor

Icelandair Hotel Reykjavik Marina is located in the up-and-coming downtown harbor district, just a stone’s throw from
the capital’s attractions. You´ll be blown away by the colorful and quirky design found everywhere in the hotel, from our
innovative rooms to the funky street art on the exterior, and if that doesn’t do it for you the view is to die for.
If you are looking for a delicious and affordable menu we are totally dependable but if you have a thirst for cocktails our
Slipp bar is without a doubt, no holding back, best place ever!
Icelandair Hotel Reykjavík Marina, Mýrargötu 2, Reykjavík
For more information and booking: www.icelandairhotels.is or tel. +354 444 4000

REYKJAVÍK NATURA

REYKJAVÍK MARINA
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Lögin úr leikhúsinu
Tónleikar í Norðurljósum, Hörpu, föstudaginn 10. ágúst kl. 20:30
Tríó Kristjönu Stefánsdóttur
Árni Heimir Ingólfsson kynnir
Á hátíð Hinsegin daga í Reykjavík 2011
var efnt til klassískra tónleika í Hörpu
undir yfirskriftinni „Á hinsegin nótum“
við húsfylli og dúndrandi fögnuð gesta.
Í ár er athyglinni beint að hinsegin
söngleikja- og djasstónskáldum.
Kristjana Stefánsdóttir syngur lög
eftir Cole Porter, Leonard Bernstein,
Stephen Sondheim, Jerry Herman,
Rufus Wainwright og fleiri. Tómas
Jónsson leikur á píanó og Valdimar
Kolbeinn Sigurjónsson á kontrabassa, en Árni Heimir
Ingólfsson segir hinsegin sögur af tónskáldunum og
sköpunarverkum þeirra.
Kristjana Stefánsdóttir er okkar fremsta söngkona í íslenskri
djasstónlist. Hún nam söng við Konunglega tónlistarháskólann í Haag í
Hollandi og hefur síðan sent frá sér fjölmargar geislaplötur sem notið hafa
mikilla vinsælda. Þar er skemmst að minnast Better Days Blues árið 2008.
Kristjana hefur hlotið margvíslega viðurkenningu fyrir list sína og nokkrum
sinnum verið tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Hún hefur haldið
tónleika víða um lönd, m.a. á meginlandi Evrópu, í Japan og Bandaríkjunum.
Kristjana hefur löngum farið ótroðnar slóðir í listsköpun sinni, hún er ekki
aðeins söngkona og söngkennari, hún hefur einnig starfað sem tónlistarstjóri í
leikhúsi, tónskáld og ljáð trúðnum Bellu líf í Borgarleikhúsinu í Reykjavík.
Miðaverð: 2000 kr. Til sölu á www.midi.is og í miðasölu Hörpu

A

Q u e e r

B r o a d w a y

S o n g b o o k

The “Queer Classical” concert in Harpa was among the highlights of last year’s Reykjavík Gay Pride. This year’s we
invite our guests to “Queer Broadway” concert in the Harpa Concert Hall (Norðurljós) on Friday 10 August at 8.30 p.m.,
featuring the outstanding work of queer Broadway and jazz composers. Iceland’s diva of jazz, Kristjana Stefánsdóttir,
performs songs by Cole Porter, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Jerry Herman,
Rufus Wainwright and others. She is joined by pianist Tómas Jónsson and bassist Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson, as well as musicologist Árni Heimir
Ingólfsson who will provide queer anecdotes about the composers
and their works.
Admission: 2000 ISK, on sale at www.midi.is.
VIP Platinum valid

Til hamingju!

Útihátíð
Hinsegin daga
við Arnarhól
laugardaginn
11. ágúst

Blár Ópal

Fr i ð r i k D ór

Hafsteinn Þ órólfsson

Páll Óskar

Tónleikarnir á Arnarhóli eru að vanda
einn af hápunktum Hinsegin daga. Stjórnandi dagskrárinnar á hólnum í ár er stórsöngvarinn
Friðrik Ómar sem þar býður til tónlistarveislu með einvalaliði
íslenskra skemmtikrafta, sumum úr fjölskyldu hinsegin fólks
á Íslandi. Sérstakur heiðursgestur á sviðinu við Arnarhól er
okkar glæsilega díva, Sigga Beinteins. sem heldur upp á
fimmtugsafmæli sitt í ár með bravúr, og þar er einnig
mættur sjálfur Páll Óskar, dýrmætur liðsmaður Hinsegin
daga og prýði gleðigöngunnar um árabil. Hafsteinn
Þórólfsson, annar liðsmaður Hinsegin daga og einn af okkar
ágætu söngvurum, stígur á svið og þar mæta líka strákarnir í
Bláum Ópal, sem skutust upp á stjörnuhimininn með laginu „Stattu
upp“. Hin vinsæla poppsöngkona Þórunn Antonía syngur lagið „Too
late“ og Helgi Björnsson kemur nú í fyrsta sinn fram á hátíð Hinsegin
daga. Þá stígur eitt eftirlæti ungu kynslóðarinnar, Friðrik Dór á svið og
syngur nýja lagið sitt „Að eilífu“ og hópur söngvara flytur „Whitney Houston
Tribute“. Síðast en ekki síst – bandarísku stórstjörnurnar í BETTY.

In Open Air
The outdoor concert at Arnarhóll is always one of the
highlights of the Reykjavík Gay Pride. This year’s show
features many of Iceland’s greatest pop stars, including the beloved Páll Óskar, Friðrik Ómar, and Sigga
Beinteins. Also appearing are contestants from
Iceland’s Eurovision preliminaries, a group of
singers performing a Whitney Houston
tribute, and the stars of BETTY.

Þ ó r u n n An t oní a

Si gg a Beinteins

Helgi Björnsson

Hinsegin dagar í myndum og skjölum
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Iceland Express er stoltur styrktaraðili Hinsegin daga í Reykjavík.

FÍTON / SÍA

Proud Sponsor of Reykjavik Gay Pride Festival
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skápnum
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Kirkjan
á hafsbotni
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Ásta Kristín Benediktsdóttir
Árið 1959 kom
út ljóðabók
eftir óþekktan
íslenskan höfund sem skýldi sér á bak við skáldanafnið
Arnliði Álfgeir. Bókin, sem ber titilinn
Kirkjan á hafsbotni, vakti þó nokkra athygli,
og eins og gengur með bækur sem gefnar
eru út undir dulnefni veltu menn vöngum
yfir því hver höfundurinn væri. Það var þó
ekki fyrr en 52 árum síðar, í desember 2011,
að það varð opinbert að ljóðin – sem
lýsa meðal annars harmþrunginni
ást og sorg ljóðmælandans vegna
þess að hann getur ekki verið með
konunni sem hann þráir – eru í raun
ekki eftir karlmann heldur konu.

Leyndarmálið upplýst
Um miðjan desember 2011 barst
ljóðabókin Kirkjan á hafsbotni í tal
í sjónvarpsþættinum Kiljunni. Bókin
hafði þá verið nokkuð þekkt frá því
hún kom út, að minnsta kosti meðal
einlægs áhugafólks um bókmenntir.
Einnig höfðu nokkur ljóð eftir Arnliða
Álfgeir birst í safninu Íslenzk ljóð
1954–1963 sem gefið var út árið 1972.
Í Kiljunni kom fram að talið væri að
skáldið, Arnliði Álfgeir, hefði í raun
verið Þórarinn Guðnason læknir sem
nú er látinn. Tveimur dögum síðar,
16. desember, skrifaði sonur Þórarins,
Freyr Þórarinsson, stutta grein í
Fréttablaðið og skýrði frá því að faðir
hans hefði ekki verið höfundurinn, heldur sjúklingur sem leitaði til hans og
bað hann um að fara með handritið til
útgefanda. Sjúklingurinn taldi sér ekki
vera fært að fara sjálfur með handritið,
því hann vildi ekki að það kæmist upp
hver hann væri. „Það er vegna þess,“ hafði
Þórarinn sagt, „að höfundurinn er ekki karlmaður heldur kona, gift þjóðkunnum manni,
og hann veit ekkert um ást hennar til annarrar konu.“ Freyr segist ekki vita hver konan
var, fremur en nokkur annar, því faðir hans
hafi farið með þá vitneskju í gröfina.
Fyrsta íslenska bókin um ástir kvenna?
Vitað er um afar fáar íslenskar bækur sem
lýsa ástum kvenna á Íslandi fyrir 1970, þótt

vissulega verði að telja líklegt að þær séu
til. Slíkar bækur getur verið erfitt að finna,
því umfjöllunarefnið er oftar en ekki falið
milli línanna, en ljóst er að eitt af verkefnum
framtíðarinnar verður að koma auga á samkynja ástir og þrár í bókmenntum sem ekki
hafa hingað til verið skilgreindar hinsegin.
Dagný Kristjánsdóttir skrifar um lesbíur í
íslenskum bókmenntum í greininni „Hinsegin
raddir“, sem birtist í Skírni haustið 2003,
og bendir þar á að ekkert íslenskt heiti hafi

KIRKJAN

Á

HAFSBOTNI

Þanið segl á sokknum sæ,
strönd þeirra ferða, er aldrei hlutu byr.
Turn hennar er hinn djúpi brunnur nætur,
hvar þorstanum vaxa varir til að berja vínið,
sem brýtur sér kaleik af steinum
og æðar um orðsins hljóm.
Myndin, sem fegurðin skar
úr auga þíns kviku, er altaristaflan.
Í kirkjunni á hafsbotni
kristallast gröfinni líf,
því að dauðinn er ástin,
sem eilífðin ber til tímans.
Um hverfanda hvel
fer hún sigð, er safnar að hausti
fræjum þeim, er fæða sólunni vorið.
Segl varð mér sá brotsjór,
er sáði skipi mínu
í skeljar framandi sæva.
Því að kirkjan á hafsbotni
er óskabyrinn, er safnar
öllum þeim ferðum,
sem þú aldrei fórst,
und vængi ónumdra stranda.

verið til yfir samkynhneigð kvenna fyrr en
seint á 20. öld. Þótt ýmsar konur í íslenskum
miðaldasögum séu „karlmannlegar“, ýmist
vegna klæðaburðar eða óvenju mikils sjálfstæðis, tekst Dagnýju ekki að benda á neinar
íslenskar bókmenntir um samkynhneigðar
konur eða ástir kvenna fyrr en á 8. áratug
20. aldar. Þá voru það gagnkynhneigðir karlmenn sem tóku að sér að skrifa um veruleika lesbía, svo sem Guðlaugur Arason í
skáldsögunni Eldhúsmellur (1978) og Jökull

Jakobsson í Feilnótu í fimmtu synfóníunni
(1975). Á níunda og tíunda áratugnum hófu
loks skáldkonur með Vigdísi Grímsdóttur
og Kristínu Ómarsdóttur fremstar í flokki að
skrifa bækur um hinsegin veruleika kvenna.
Sé saga Freys Þórarinssonar um höfundinn á bak við dulnefnið Arnliði Álfgeir sönn
− sem engin ástæða er til að draga í efa
− má segja að Kirkjan á hafsbotni sé komin
út úr skápnum sem lesbísk ljóðabók. Hún er
þá ein allra fyrsta íslenska bókin sem fjallar
um ástir kvenna og þar af leiðandi
afar merkilegur hluti af íslenskri bókmenntasögu.
„Aldrei get ég orðið, það sem aðrir
vilja sjá“
Það er á engan hátt undarlegt að
lesandi Kirkjunnar á hafsbotni reikni
umhugsunarlaust með því að skáldið
sé karlmaður. Ekki aðeins er dulnefnið karlkyns heldur vísar ljóðmælandi
endurtekið til sjálfs sín sem karlmanns:
„Ég sit í hrauninu – sjálfur í álögum,“
segir hann og enn fremur: „Ég var
einn“. Síðast en ekki síst er ástin fyrirferðarmikið þema í bókinni og yfirleitt
er ljóst að sú ást beinist til konu – og
þau gagnkynhneigðu samfélagsviðmið sem við lifum og hrærumst í
gera vissulega fyrst og fremst ráð fyrir
því að konur séu elskaðar af körlum
og öfugt.
Kirkjan á hafsbotni skiptist í fimm
hluta, hvern með sínu þema. Í fyrsta
hlutanum eru ýmis ljóð er fjalla um
ást, frið, fegurð, ævintýri og drauma.
Annar hluti sker sig frá hinum fjórum
því þemað þar er stríð og friður og
pólitísk ádeila gegn stríði er greinileg.
Í þriðja hluta eru ljóðin flest ástarjátningar og ávörp ljóðmælandans til konu
eða kvenna. Í fjórða hluta ræður sorg og
missir ríkjum; konan sem ástin beinist til er
horfin og ástin er dauðadæmd. Í fimmta og
síðasta hluta bókarinnar eru ljóðin einnig
ástarljóð til konu en kominn er annar og
kristinn undirtónn sem minnir á köflum á
píslarvætti.
Þegar ljóðabókin er lesin með það í huga
að skáldið sé kona er augljóst að meginþema hennar er „sú ást sem ei vogar að
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nefna nafn sitt“, svo vitnað sé í ljóð Lord
Alfreds Douglas sem notað var í réttarhöldum gegn elskhuga hans, Oscari Wilde.
Ljóðin sem birtast hér með þessari grein
standa sjálf fyrir sínu og segja allt sem segja
þarf um þær tilfinningar og þá þjáningu sem
skáldkonan óþekkta þurfti að lifa með. Eða
með hennar eigin orðum: „Aldrei get ég
orðið, / það sem aðrir vilja sjá. / Engum get
ég sagt / mína innstu þrá.“
Synduga prinsessan Dahut
Hver svo sem skáldkonan var er ljóst að
hún sótti vísanir víða, meðal annars í fornar
evrópskar sagnir. Kirkjan á hafsbotni ber
sama titil og píanóverk eftir franska tónskáldið Claude Debussy er nefnist á frummálinu La cathédrale engloutie, sem bókstaflega merkir „sokkna dómkirkjan“. Píanóverkið
er byggt á fornri sögn um prinsessuna Dahut
sem bjó í borginni Ys á strönd Brittaníu.
Dahut lifði þar villtu lífi, skipulagði kynsvall
og drap elskhuga sína að morgni. Að lokum
gekk hún djöflinum á vald og sveik föður
sinn, borgin sökk í sæ og Dahut sjálf var
dæmd til útlegðar neðansjávar þar sem hún
breyttist í hafmeyju. Sögnin segir enn fremur
að síðan megi heyra í kirkjuklukkum frá Ys
og að borgin rísi úr sæ á björtum morgnum
þegar sjórinn er sléttur og tær.
Annað ljóðið í Kirkjunni á hafsbotni, sem
einnig er titilljóð hennar, er augljós tilvísun
í þessa sögn. Í ljóðinu er kirkjan á hafsbotni
staður uppfylltra drauma og óska og túlka
má hana sem horfinn heim þar sem samkynja ástir og þrár geta, eða gátu, orðið að
veruleika. Altaristaflan er fegurðin sem býr
í augum ástkonunnar og þar bergja þyrstar
varir vín. En þessi staður er horfinn sýn og
þangað kemst fólk yfirleitt aðeins í huganum; kirkjan er „óskabyr“ fyrir ferðir sem
aldrei eru farnar. Ljóðmælandinn hefur lent í
brotsjó og skipi hans/hennar hefur verið
sáð „í skeljar framandi sæva“ og
það má líta svo á
að hann/hún hafi
komist til kirkjunnar á hafsbotni
og fengið óskir
sínar uppfylltar en
hafi til þess orðið
að fórna lífi sínu.
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Útskúfun og neðansjávarlíf
Lifnaðarhættir prinsessunnar Dahut voru
fordæmdir af kristnum mönnum og þegar
hún gekk loks djöflinum á vald var refsing

ÚTSKÚFUN
Engan vin á sá,
sem verður að sýnast
annað en það, sem hann er.
Mörgum er illa við hann,
því að menn hata, það
sem þeir ekki þekkja,
og skilja ekki það,
sem þeir hata.
Einmana eins og eyra,
sem aldrei hefur heyrt
annað en orð,
svo er sú þrá,
sem þjáist til þagnar
í hvert sinn og hún kennir
djúpan hljóm.
SYND
Eitt sinn var hjarta mitt
umgerð um mynd.
Henni virtist ástin mín
óráð og synd.
Umgerðin er gölluð,
ástin mín synd.
Þó andar mér í brjósti
þín engilmynd.
HLEKKIR
Aldrei get ég orðum ausið
óska minna hyl.
Aldrei get ég lifað,
það eitt sem ég vil.
Aldrei get ég orðið,
það sem aðrir vilja sjá.
Engum get ég sagt
mína innstu þrá.

hennar eilíf útskúfun neðansjávar.
Að sama skapi er ljóðmælandinn,
ekki bara í þessu ljóði heldur
í fjölmörgum öðrum ljóðum í
bókinni, útskúfaður/uð eða
getur ekki lifað því lífi sem

hann/hún vildi helst. Með það í huga að
kynlíf og ástarsambönd aðila af sama kyni
hafa frá upphafi verið talin ein helsta synd
kristinnar trúar er einnig rétt að benda á
tengsl ljóðabókarinnar við frásögn Fyrstu
Mósebókar af því þegar Guð eyddi borgunum Sódómu og Gómorru vegna syndsamlegs lífernis (og samkynhneigðar) íbúanna.
Í kirkjunni á hafsbotni hefur ljóðmælandinn
fundið útrás fyrir ástir sínar og þrár en þarf
að gjalda fyrir það með útskúfun úr samfélagi manna. Hann/hún hefur fundið sína
eigin kirkju undir yfirborði samfélagsins þar
sem syndir fá að þrífast. Að sama skapi fann
skáldkonan sem orti ljóðin lausn og útrás
fyrir eigin tilfinningar í ljóðabók sinni en faldi
þær fyrir samfélaginu bak við dulnefni.
Heimildir
Dagný Kristjánsdóttir. 2003.
„Hinsegin raddir: Um sannar og lognar lesbíur í
bókmenntum“. Skírnir 177 (2): 451–481.
Freyr Þórarinsson. 2011.
„Leyndarmál Kiljunnar: Hver var Arnliði Álfgeir?“
Fréttablaðið, 16. desember. Rafræn útgáfa:
http://www.visir.is/leyndarmal-kiljunnar--hvervar-arnlidi-alfgeir-/article/2011712169987
Freyr Þórarinsson. 2011.
Munnleg heimild, 16. desember.
Wikipedia.org. 2012. „Ys“. Sótt 1. júní á
http://en.wikipedia.org/wiki/Ys.
Wikipedia.org. 2012. „La cathédrale engloutie.“
Sótt 1. júní á http://en.wikipedia.org/wiki/
La_cath%C3%A9drale_engloutie.

The S u n ke n C a t he d r al
The year 1959 saw the publishing of a
book of poetry by an unknown Icelandic
author hiding behind the male pseudonym “Arnliði Álfgeir”. The book, The
Sunken Cathedral, raised some eyebrows and people wondered who this
mysterious author could be. It wasn’t
until 52 years later that it was made public that the poems – some of which told
of the poet’s painful love of a woman
and deep sorrow for not being able to
be with her – were in fact not written
by a man, but a woman. In this article,
Ásta Kristín Benediktsdóttir analyses
the contents of the poems and how they
are but a part of the eternal history of
homosexual love, a classic example of
how queer writers have had to rework
their emotions in their fiction.
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„Kynleiðrétting er ekki val, hún er nauðsyn,“
segir Hrafnhildur sem eftir 26 ára þögn tilkynnti
fjölskyldu sinni og vinum að hún væri ekki
strákur – heldur stelpa. Hún hafði þá lengi reynt
að bæla niður tilfinningar sínar og lifa sem
strákurinn Halldór Hrafn. Hlutverkaleikurinn var
henni óbærilegur og að lokum varð henni ljóst að
valkostirnir væru aðeins tveir – að svipta sig lífi
eða rjúfa þögnina.
Í þessari nýju heimildarmynd er fylgst með
Hrafnhildi leiðrétta kyn sitt. Rætt er við nánustu
aðstandendur hennar svo og geð- og lýtalækna.
Rýnt er í kynleiðréttingarferlið, fordóma samfélagsins, væntingar Hrafnhildar til lífsins og
breytta þjóðfélagslega stöðu hennar eftir aðgerð.
Veitir aðgerðin Hrafnhildi sálarró eða taka ný
vandamál við?
Heimildarmyndin Hrafnhildur verður frumsýnd í Bíó Paradís á fyrsta degi Hinsegin daga
í Reykjavík, þriðjudaginn 7. ágúst kl. 19:30.
Leikstjóri myndarinnar og framleiðandi er
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir sem hefur meðal
annars starfað í Kastljósi Ríkisútvarpsins um
fjölda ára. Áhrifamikil og opinská kvikmynd um líf
og reynslu transfólks á Íslandi og hvað felst í því
að leiðrétta kyn sitt.

Frumsýning í Bíó Paradís, þriðjudaginn 7. ágúst kl. 19:30

Hrafnhildur
Ný heimildarmynd eftir
Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur
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A new Icelandic documentary about
Hrafnhildur, who after 26 years of silence
announced to her family and friends that
she was not a man, but a woman. Finding
her former existence unbearable, she came
to realize that she was left with only two
choices: to take her own life, or break the
silence. A powerful film about the lives and
experiences of transgender individuals
in Iceland. Director: Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir. Premiere in Bio Paradis Cinema,
Tuesday 7 August, 7.30 p.m.
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Vodafone fagnar
litríkum degi
Þín ánægja er okkar markmið

Svandís Anna Sigurðardóttir

Lífið álands
Þeim sjónarmiðum var haldið á lofti vestan hafs undir
lok síðustu aldar að óhugsandi væri að skapa samfélag
hinsegin fólks í bæjum og borgum sem teldu færri en þrjú
hundruð þúsund íbúa. Á Norðurlöndum tókst okkur þó að
sýna fram á annað. Engu að síður finna margir til einmanaleika úti á landi og þrá það eitt að komast í fjöldann. Hér
veltir Svandís Anna Sigurðardóttir fyrir sér þessari ögrandi
spurningu. Eigum við okkur líf á landsbyggðinni?

Í haust flutti ég á ásamt konu minni til Ísafjarðar. Okkur langaði
að prófa að búa „úti á landi“ og voru Vestfirðir efst á listanum,
nánar tiltekið Ísafjörður. Hér er náttúran stórbrotin, fjöllin mikil
og firðirnir fagrir. Bærinn er lítill og notalegur og því gríðarlega
þægilegur fyrir bíllaust fólk eins og okkur. Hér getum við farið
allra okkar ferða gangandi eða á hjóli og í svona litlu bæjarfélagi
erum við stöðugt að heilsa fólki sem við þekkjum úti á götu.
Fyrst um sinn var þetta mikil breyting, að skipta um gír og njóta
rólegheitanna, ekki síst yfir háveturinn í myrkrinu og ófærðinni.
Önnur breyting fylgdi búferlaflutningum okkar og á þeim áttum
við svo sem von – við vorum „lessurnar í bænum“. Hér fyrir
vestan er ekki margt um hinsegin fólk, allavega ekki opinberlega.
Þegar fólk kemur út úr skápnum flytur það flest suður í höfuðborgina og fæstir virðast skila sér aftur „heim“. Samkynhneigt
fólk sem á ættir að rekja til Vestfjarða er hins vegar ansi
myndarlegur hópur; Vestfirðingar eiga hrós skilið fyrir að búa til
svo mörg hinsegin börn!

Þegar við fluttum vestur tókum við strax eftir því að margir
vissu hverjar við vorum áður en þeir kynntust okkur og vissu þá
jafnframt að við værum par. Ramminn sem okkur var ætlaður,
lesbíu„stimpillinn“, hefur hingað til ekki verið neikvæður og
margir hafa áhuga á að spjalla og spyrja spurninga. Í starfi mínu
sem grunnskólakennari hef ég oft rætt um kynhneigð og frá
fyrsta degi í starfi hef ég að sjálfsögðu aldrei leynt eigin kynhneigð og sambandinu við konu mína. Ég er afskaplega ánægð
með að hafa fengið tækifæri til að krydda kennarahópinn smá
hinsegin kryddi og að nemendurnir skuli einnig hafa fengið að
kynnast alvöru lesbíu! Allar umræður á vinnustað hafa verið
nokkuð jákvæðar.
Þrátt fyrir þetta er hinsegin líf hér á Vestfjörðum nokkuð
einmanalegt og yngra hinsegin fólk skortir fyrirmyndir sem það
getur hugsanlega leitað til, fengið stuðning hjá eða einfaldlega
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Ljósmyndir Aníta Björk Jóhannsdóttir.

Hinsegin krydd

byggðinni
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Höfundur greinarinnar, Svandís Anna og kona hennar, Sólveig Helga, undir vegg í Neðstakaupstað á Ísafirði.

vitað af. Ég viðurkenni að ég hefði eflaust
ekki afborið það að vera „lesbían í bænum“
þegar ég fyrst kom út, enda þó nokkrum
árum yngri og óöruggari þá. Hefði ég búið á
Ísafirði reikna ég með að ég hefði flúið fljótt
til Reykjavíkur, í fjöldann og félagsskapinn.
Nú er svo komið að það er raunhæft að
búa úti á landi og lifa þar samkynhneigðu
lífi, nokkuð sem hefði verið óhugsandi fyrir
nokkrum áratugum. Þegar ég fór að velta fyrir
mér hinsegin lífi á Ísafirði ákvað ég að leita
til annarra samkynhneigðra einstaklinga,
kanna hvort þeirra hugmyndir kæmu heim
og saman við mína reynslu, og talaði því við
nokkra núverandi og fyrrverandi Ísfirðinga
um það að lifa hinsegin lífi fyrir vestan.

Fólksfæðin hefur mestu áhrifin
Það sem einkenndi frásögur þeirra um
Ísafjörð var „hinsegin-fólksfæðin“, og það
kemur varla á óvart. Upplifun fólks af því að
vera hinsegin á svo litlum stað er auðvitað
misjöfn og voru taldir til bæði kostir og
gallar. Kona ein, sem kom út úr skápnum á
Ísafirði, sagðist halda að það væri auðveldara að taka skrefið í Reykjavík þar sem
fleiri búa og lesbíur og hommar eru sýnileg.
Við Skutulsfjörð var hún nánast ein á báti
og það fannst henni svolítið erfitt, þó að
fólkið í bænum væri jákvætt í hennar garð.
Hún fékk lesbíustimpilinn um leið og hún
kom út, og það kemur heim og saman við
mína reynslu. Aðrir sem ég talaði við höfðu
misjafnar sögur að segja, ein taldi það vera
stimpil sem aðfluttir fengju í fyrstu en síðan
fyrntist yfir hann og loks yrði hann bara einn
af mörgum stimplum sem fólk fær. Önnur
24

sagði það hafa komið sér á óvart hversu litlu
máli kynhneigð hennar hefði skipt á Ísafirði,
en hvaðan hún er ættuð og hverra manna
hún væri virtist frekar skipta máli. Það hef ég
sjálf sannarlega reynt, og þá er auðvitað ekki
verra að vera ættuð að vestan!
Það virðist samt sem áður vera óumflýjanlegt að fá á sig títtnefndan stimpil í
svo litlu bæjarfélagi þar sem hinsegin fólk
er í miklum minnihluta. Samkynhneigð kona
sem ég talaði við hafði einmitt orð á því
að því fylgdu bæði kostir og gallar að vera
lesbía í svo litlu samfélagi. Gallinn væri sá
að allir vissu umsvifalaust hver hún væri, en
um leið losnaði hún við að koma stöðugt út
fyrir nýju og nýju fólki eins og raunin væri í
stærra samfélagi.

Ekkert „hinsegin líf“
Allir sem ég ræddi við voru sammála um að á
Ísafirði væri ekkert „hinsegin líf“, hvergi nein
hinsegin menning, engin samtök, félagsskapur eða skemmtanir sem höfðuðu sérstaklega
til homma, lesbía eða annars hinsegin fólks.
Hvergi sjáanlegur regnbogafáni. Þegar ég
var að rita þessa grein fékk ég þær fréttir úr
höfuðborginni að til væru hinsegin samtök á
Ísafirði. Hins vegar komu Ísfirðingar af fjöllum þegar ég spurðist fyrir um þetta og enginn kannaðist við slík samtök. Aðspurð hvort
áhugi væri fyrir slíkum samtökum sagði ein
að henni þætti hálfkjánalegt að hringja í fólk,
bjóða í kaffi og stofna félagsskap á þeim
grundvelli einum að það væri samkynhneigt.
Samt viðurkenndi hún að sig dauðlangaði
til þess og saknaði hinsegin menningar úr
Reykjavík. Slíkt væri ekki að finna á Ísafirði,

og til að leita að skemmtun og félagsskap
með sínum líkum væri fólk að sækja það til
höfuðborgarinnar. Þar er hægt að finna og
sækja viðburði, skemmtanir og vera með
öðru hinsegin fólki á skipulegan hátt, en
einnig er þar möguleiki á að skapa sér nýja
tilveru án þess að því fylgi hugmyndir fólks
úr heimabyggðinni um það hver maður sé.
Þetta á auðvitað ekki aðeins við um hinsegin
fólk; að vilja flytja suður, mennta sig, kynnast annarri menningu og fólki, kveðja fólkið
sem ól okkur upp og skapa nýja sjálfsmynd.
En af eigin raun og frásögnum annarra virðist
mér löngunin jafnvel enn meiri hjá hinsegin
fólki en öðrum.

Takmarkað „hössl“
Viðmælendur mínir voru sammála um það að
lesbíur, hommar og annað hinsegin fólk ætti
sér takmarkaða möguleika á ástarlífi fyrir
vestan. Að vera einstæður hinsegin einstaklingur úti á landi væri ekki kjörin staða nema
þá að enginn áhugi væri á „hössli“. Ein
viðmælenda minna hafði orð á því að nógu
erfitt væri fyrir einstæðar gagnkynhneigðar
konur að finna sér maka á Ísafirði, hvað þá
samkynhneigðar. Hins vegar virðist Netið
og tíðar ferðir til Reykjavíkur geta hjálpað
til í þeim efnum. En að vera samkynhneigð
manneskja í makaleit úti á landi virðist ekki
alveg ganga upp. Þetta tengist auðvitað
skorti á hinsegin samtökum eða félagsskap í
litlum byggðarlögum. En þegar samfélagið er
lítið gefur það augaleið að makavalið verður
takmarkaðra.

Hinsegin félag – næsta skref?
Sáralitlir fordómar og jákvæð upplifun hinsegin fólks á Ísafirði eru vissulega góð
tíðindi. Hins vegar má ekki gleyma því að hér
sem annars staðar ræður gagnkynhneigðin
ríkjum. Það fer lítið fyrir því að verið sé
að breyta eða bylta samfélagsgerðinni og
hvergi er að sjá að neinn kyn(hneigðar)usli
sé á ferðinni. Vegna þess hve mannfæðin
er mikil þykir ýmsum kjánalegt að stofna
samtök og félagsskap með fáeinum einstaklingum, einungis vegna þess að þeir eru
hinsegin. En ef marka má áhuga viðmælenda
minna þá gæti vel verið grundvöllur fyrir
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og lesbíur geta búið í smærri samfélögum.
Hvort löngun til þess er til staðar á eftir
að koma í ljós, en þróun smærri samfélaga
og allar breytingar á fólksfjölda skipta þar
miklu máli. Þrátt fyrir einmanaleika samkynhneigðra í litlum bæjarfélögum er reynsla
mín sú að lífið sé gott fyrir lesbíur úti á landi.
Hinsegin fólki er tekið vel og það er svo
sannarlega raunhæfur valkostur að setjast
að utan höfuðborgarinnar.

Queer in the Countryside

Sólveig Helga, Svandís Anna og Aníta Björk.

skipulögðum félagsskap lesbía, homma og
annars hinsegin fólks í bæ eins og Ísafirði.
En eins og ein viðmælenda minna benti á,
þá vantar bæði aukna fræðslu og sýnileika
sem hún taldi að gæti m.a. hjálpað þeim sem
þora ekki að koma út úr skápnum. Hinsegin
félag gæti komið þar sterkt inn. Án þess
verður hinsegin fólk á svo litlum stað eflaust
áfram þögull, en þó samþykktur, minnihlutahópur.

Niðurstaða málsins er sú að því fylgi klárlega
hinsegin kostir að búa í Reykjavík, þótt ég
myndi alls ekki halda því fram að það væri
slæmt að vera hinsegin á Ísafirði. Lífið hér
afmarkast engan veginn af kynhneigð fólks.
Það getur vissulega verið ókostur að búa
í smábæ eins og Ísafirði ef fólk vill hafa
smá hinsegin blæ á lífinu, en kostirnir eru
samt ýmsir. Þó svo að hinsegin samfélag
hafi ekki skapast er raunin sú að hommar

It has been suggested – by writers hailing from metropolitan cities in Europe
and the United States – that it is impossible to create a gay community in cities and towns with less than 300,000
inhabitants. The Nordic countries have
long since debunked this theory. Yet in
smaller rural communities, many LGBT
individuals experience loneliness and
long for a bigger crowd. Having made
her home in Ísafjörður, a small town
in the Western fjords, Svandís Anna
Sigurðardóttir raises a difficult question:
Is there a life for LGBT individuals living
in the Icelandic countryside?

20
See map

26

15
See map

Á Hinsegin dögum í ágúst heldur Hinsegin kórinn tónleika í Norræna
húsinu, þriðjudagskvöldið 7. ágúst kl. 18. Kórinn gerir víðreist í sumar,
meðal annars fer hann í ferðalag til Færeyja þar sem hann kemur
fram á hátíð hinsegin fólks sem LGBT Føroyar standa fyrir í lok júlí.
Nánari upplýsingar um kórinn og tónleika sumarsins má lesa á www.
facebook.com/hinseginkorinn
Reyk j av í k Q uee r C h o i r
The recently founded Reykjavík Queer Choir is among the performers at Reykjavík Gay Pride 2012. They will perform in the
Nordic House Auditorium on the University of Iceland campus,
Thuesday 7 August at 6 p.m. We welcome the Queer Choir
to this year's festival, a fresh addition to our queer cultural
rainbow in Reykjavík.
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Reykjavík
Queer Choir

Tónleikar í Norræna húsinu,
þriðjudaginn 7. ágúst, kl. 18

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
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Authorised by
Icelandic Tourist Board
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Sýning á teikningum Kristínar Ómarsdóttur
B o r g a r b ó k a s a f n R e y k j a v í k u r v i ð T r y g g v a g ö t u þ r i ð j u d a g i n n 7. á g ú s t k l . 1 7

Marilyn og Greta
Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO og Borgarbókasafn taka höndum saman við Hinsegin daga í Reykjavík og bjóða til opnunar
sýningar á teikningum Kristínar Ómarsdóttur á neðstu hæð
Borgarbókasafnsins þriðjudaginn 7. ágúst kl. 17. Á síðasta ári
sendi Kristín frá sér bókina Við tilheyrum sama myrkrinu – Af
vináttu: Marilyn Monroe og Greta Garbo. Þar birti hún sögur og
teikningar sínar af Marilyn og Gretu, og nú birtast þær stúlkur
tvíefldar á veggjum Borgarbókasafns. Í tilefni af 50. ártíð Marilyn
Monroe 5. ágúst munu leikkonur lesa upp úr bók Kristínar við
opnunina og söngkonurnar Ragga Gísla og Lay Low taka lagið.
Sýningin stendur til 31. ágúst.
Marilyn & Greta
The Reykjavik City Library and Reykjavik, UNESCO City
of Literature, jointly present an exhibition of drawings by
author and artist Kristín Ómarsdóttir from her recent fictional book about two Hollywood legends, Marilyn Monroe
and Greta Garbo. Kristín’s fascination with the two starlets
led her to first draw them and then write about them, which
in turn inspired more drawings. Now those drawings are
presented to the public and excerpts from the book will also
be read at the opening, at Reykjavik City Library, Tuesday 7
August at 5 p.m.
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„Ég byrjaði að teikna Marilyn Monroe
og Gretu Garbo fyrir mörgum árum.
Það gerðist óvart: allt í einu teiknaði
ég mynd af Marilyn eftir ljósmynd, gaf
vinkonu minni sem hengdi teikninguna upp á vegg. Síðan fór ég að
hafa það fyrir sið að teikna Marilyn
upp úr bókum sem ég hafði keypt á
mörkuðum, eða urðu á vegi mínum
á ferðalögum, og af ljósmyndum á
Internetinu. Þegar ég skrifaði fyrstu söguna um leikkonurnar fór
ég að teikna Gretu upp úr bókum sem ég hafði eignast og lesið
ung, en bækur um Gretu voru nú horfnar úr hillum bókabúða, en
ekki af Internetinu. Þá hóf ég að búa til þessa bók með sögum
og teikningum. Ég lifði mig inn í viðfangsefnið. Stöku sinnum
brá ég mér yfir girðinguna og kíkti frá öðru sjónarhorni inn í
vinnuherbergið og sýndist mér ég vera að fást við eitthvað sem
ég gæti kallað unglingslegt, þá brosti ég út í annað, hló að sjálfri
mér og öllum heiminum, klifraði til baka og settist aftur dáleidd
og utan við mig niður við vinnuborðið.“
Kristín Ómarsdóttir
			

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
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VESTURGATA 3

TEL 551 4730
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FISKFÉLAGIÐ
RESTAURANT
Vesturgötu 2a,
Grófartorg
Tel 552-5300
www.fiskfelagid.is
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VESTURGATA 2

TEL 552 3030

10

VELTUSUND 1

TEL 511 5090
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V E I T I N G A S A L A
11

18
PINK ICELAND IS ICELAND’S FIRST AND FOREMOST
GAY OWNED AND OPERATED LGBT TRAVEL EXPERT.
WE OFFER A FREE BOOKING SERVICE AND OPERATE
LGBT TOURS ALL YEAR ROUND. VISIT OUR WEBSITE:
PINKICELAND.IS OR COME SEE US AT THE
OFFICE, ON LAUGAVEGUR 3, 4TH FLOOR.

WE LOVE YOU ALL. WE REALLY DO.
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Hafnarstræti 4 			

TEL 527 3232
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QUEER
COMMUNITY
CENTER
16

The National Queer Organization of Iceland

Café: Thursday 20-23
Library: Thursday 20-23
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Pride Service Center
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Harpa Concert Hall
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Núðluskálin
Skólavörðus�g 8
Open Mon. - Fri.
11:30 - 19:30
Menu @
www.nudluskalin.is

K L A P PA R S T Í G 4 4

SÍMI 562 3614
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Verslanir Rauða krossins, Laugavegi 12 og 116

Geysir Skólavörðustíg 16, 101 Reykjavík. Sími: 555 6310

www.geysir.net

FATABREYTINGAR & VIÐGERÐIR
Skólavörðustígur 22b Sími: 891 8514
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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.
Nýja gönguleiðin í fyrra mæltist einstaklega vel fyrir, gangan fékk nýtt og voldugt
rými og áhorfendur nutu þess að fylgjast
með. Við göngum sömu leið í ár, stillum
upp á Vatnsmýrarvegi, göngum Sóleyjargötu,
Fríkirkjuveg og Lækjargötu og framhjá
Arnarhóli þar sem útitónleikarnir eru
haldnir (sjá kort).
Mikilvægt er að þátttakendur vandi skreytingar á vögnum sínum. Atriðum í gleðigöngunni fjölgar ár frá ári og mörg hver hafa
verið einstaklega glæsileg. Hinsegin dagar
leggja áherslu á það að hvert atriði miðli
skilaboðum sem varða veruleika hinsegin
fólks á einn eða annan hátt. Skilaboðin geta
verið með óteljandi móti og þar skiptir
hugkvæmni þátttakenda miklu máli.
Bestu atriðin kosta oftar en ekki litla
peninga. Í fyrra voru tvö atriði
heiðruð með fjárstyrk fyrir framlag
sitt, vagnarnir Hinsegin Norðurland
og Human Flower.
Það er algjörlega óheimilt
að auglýsa fyrirtæki eða þjónustu
í göngunni án samráðs við stjórn
Hinsegin daga.

Leikstjórar til aðstoðar
Hinsegin dagar bjóða aðstoð leikstjóra sem
gefa góð ráð til göngufólks. Ræðið hugmyndir
ykkar við ráðgjafa okkar og þau benda á leiðir
sem kosta lítið en setja flottan svip á atriðin
ykkar. Leikstjórarnir eru Ásdís Þórhallsdóttir,
asdis.th@gmail.com – 865 2545, og Tyrfingur
Tyrfingsson, tyrfingur@gmail.com – 691
5209. Þau hafa mikla reynslu af götuleikhúsi
og uppákomum af öllu tagi.
Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með formleg
atriði í gleðigöngunni verða að sækja
um það til Hinsegin daga eigi síðar en 5.
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 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 ganga í
göngunni en Hinsegin dagar leggja áherslu á
að það fólk sem vill taka þátt í göngunni án
þess að vera með sérstakt atriði fylgi henni
frá upphafi. Aðrir eru vinsamlega beðnir um
að bíða með að slást í hópinn þar til síðasti
vagninn hefur farið framhjá.
Uppstilling
Byrjað verður að raða göngunni upp á Vatnsmýrarvegi, ofan við Læknagarð, kl. 12:00,
laugardaginn 11. ágúst og þeir þátttakendur
sem eru með atriði verða skilyrðislaust að
mæta á þeim tíma til að fá sitt númer og fara
í röð. Gangan leggur stundvíslega af stað kl.
14 og bíður ekki eftir neinum.

Göngustyrkir
Hinsegin dagar veita minni háttar fjárstyrki
til gönguatriða. Umsóknir um þá skulu berast Jóni Sævari Baldvinssyni, fjármálastjóra
hátíðarinnar, um leið og sótt er um þátttöku.
Netfang hans er jsb@tf.is, sími 691 0155.
Styrkir eru einungis veittir gegn framvísun
reikninga og skulu þeir hafa borist Jóni Sævari
fyrir 31. ágúst í Pósthólf 80, 121 Reykjavík.
Ekki er veittur styrkur til að fjármagna farartæki. Gæði atriðanna skipta hér máli en
dómnefnd starfar á göngudaginn og metur
bestu atriðin. Hinsegin dagar áskilja sér rétt til
að samþykkja eða hafna öllum beiðnum um
styrki í samræmi við fjárhag hátíðarinnar.
The Pride Parade
People who wish to perform a number in
the parade must register before 6 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. The parade leaves from
Vatnsmýrarvegur, close to the Bus Terminal
BSI (see map), and ends in front of the
concert stage at Arnarhóll. All participants
are asked to meet at 12:00 on Saturday,
11 August at the starting point. The parade
starts at 2 p.m. sharp.
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Þriðjudagur 7. ágúst Tuesday 7 August
• Klukkan 17:00 5 p.m.
Borgarbókasafn Reykjavík City Library, Tryggvagata
Marilyn & Greta
Opnun sýningar á teikningum Kristínar Ómarsdóttur
Drawings by poet Kristín Ómarsdóttir. Opening of an art exhibition.
• Klukkan 18:00 6 p.m.
Norræna húsið – The Nordic House
Hinsegin kórinn, tónleikar. Reykjavík Queer Choir, Concert
• Klukkan 19:30 7:30 p.m.
Bíó Paradís Bio Paradis Cinema
Hrafnhildur
Kvikmynd eftir Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur. Frumsýning
A documentary film by Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir. Premiere
Miðvikudagur 8. ágúst Wednesday 8 August
• Klukkan 17:00 5 p.m.
Ráðhús Reykjavíkur – Reykjavík City Hall
Hinsegin dagar í myndum 2000–2011. Opnun ljósmyndasýningar
Pride in Pictures 2000–2011. Opening of a photo exhibition
Fram í dagsljósið – Fortíð í skjölum. Sýning á skjölum frá Borgarskjalasafni
Bringing Out the Past – Documents exhibited by the Reykjavík Municipal Archives
• Klukkan 21:00 9 p.m.
Harpa – Norðurljós Harpa Concert Hall, Norðurljós Auditorium.
Zoe Lyons – Uppistand Zoe Lyons Stand-up Show
Einn frægasti uppistandari Bretlands í fyrsta sinn á Íslandi
British comedienne Zoe Lyons for the first time in Iceland
Aðgangseyrir 2000 kr. Admission 2000 ISK. VIP Platinum valid.
Fimmtudagur 9. ágúst Thursday 9 August
• Klukkan 20:00 8 p.m.
Háskólabíó Háskólabíó Cinema

OPNUNARHÁTÍÐ OPENING CEREMONY
Hinsegin kórinn, Ásgeir & Brad, Hljómsveitin Sykur, Friðrik Ómar, Viggó & Víóletta
og BETTY frá Bandaríkjunum
A concert with Icelandic and international artists. Among performers,
BETTY from the United States
Aðgangseyrir 2000 kr. VIP-kort gilda Admission 2000 ISK. VIP cards valid
Pride partý og veitingar í boði Vífilfells að lokinni sýningu.
Pride Party and free beverages after the show.


• Klukkan 20:30 8:30 p.m.
Harpa – Norðurljós Harpa Concert Hall, Norðurljós Auditorium.
Á hinsegin nótum. Lögin úr leikhúsinu A Queer Broadway Songbook
Tríó Kristjönu Stefánsdóttur flytur söngleikjatónlist og Árni Heimir Ingólfsson segir
hinsegin sögur af tónskáldunum og verkum þeirra
Iceland’s diva of jazz, Kristjana Stefánsdóttir, performs songs by various composers
Aðgangseyrir 2000 kr. Admission 2000 ISK. VIP Platinum valid.
• Klukkan 22:00 10 p.m.
Ægisgarður Reykjavík harbour, Ægisgarður
Hinsegin sigling um Sundin blá Queer Cruise off the coast of Reykjavík
Aðgangseyrir 2000 kr. Admission 2000 ISK. VIP Platinum valid.
• Klukkan 23:00 11 p.m.
Landlegufjör á Gay 46 við Hverfisgötu Queer Dance at Club Gay 46
Aðgangseyrir 1000 kr. VIP-kort gilda. Admission 1000 ISK. VIP-cards valid.
Laugardagur 11. ágúst Saturday 11 August
• Klukkan 14:00 2 p.m.

GLEÐIGANGA GAY PRIDE PARADE

Reykjavík Gay Pride 2012

Föstudagur 10. ágúst Friday 10 August
Ingólfstorg Ingólfstorg Square
• Klukkan 17:00 5 p.m.
Hinsegin bókmenntaganga um Reykjavík. Úlfhildur Dagsdóttir og Darren Foreman
Queer Literary Walk. Guided tour in English through the centre of Reykjavík.

Allir safnast saman á Vatnsmýrarvegi, austan BSÍ, klukkan 12. Lagt af stað stundvíslega klukkan tvö í voldugri gleðigöngu eftir Sóleyjargötu, Fríkirkjuvegi og Lækjargötu og fram hjá Arnarhóli.
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).
• Klukkan 15:30 3:30 p.m.

HINSEGIN HÁTÍÐ VIÐ ARNARHÓL
OUTDOOR CONCERT AT ARNARHÓLL
Meðal skemmtikrafta: Páll Óskar, Sigga Beinteins, Friðrik Ómar, Blár Ópal,
Birna Björns, Þórunn Antonía, Friðrik Dór, Helgi Björnsson, Hafsteinn Þórólfsson,
Viggó & Víóletta. Og síðast en ekki síst – BETTY frá Bandaríkjunum.
Various Icelandic and international entertainers.
• Klukkan 23:00 11 p.m.
Hinsegin hátíðardansleikur á Broadway. Pride Dance at Club Broadway
Dj Lingerine og Dj Kollster. Páll Óskar tekur sín bestu lög.
Aðgangseyrir 2500 kr. VIP-kort gilda. Admission 2500 ISK VIP cards valid.
Sunnudagur 12. ágúst Sunday 12 August
• 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.
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Reykjavíkurborg

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

City of Reykjavík

is the main sponsor of Reykjavík Gay Pride.
We are thankful for their invaluable support

HINSEGIN DAGAR
Reykjavík Gay Pride
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Það er enginn skortur á vondum tíðindum. Í
byrjun sumars reyndi Janukovitsj Úkraínuforseti að þagga niður í samkynhneigðu
fólki í landi sínu með því að þröngva löggjöf
yfir þjóðina sem gerir það glæpsamlegt að
tjá samkynhneigð á almannafæri. Þannig
höfðar hann til þeirra þjóðfélagshópa sem
tengjast grimmasta ofbeldi og býður þeim að
sveifla bareflunum. Göngur hinsegin fólks í
Rússlandi og víðar í Austur-Evrópu eiga sem
fyrr í vök að verjast. Lögregla neitar að verja
göngufólk, segist ekki geta ábyrgst líf þess
og limi, en vilji yfirvalda til að koma okkar
fólki til varnar eru orðin tóm. Á þrjátíu árum
hafa yfirvöld tekið um 4000 samkynhneigða
karla af lífi í Íran og viða í Mið-Afríku er
ástandið skelfilegt. Úr vestri berast okkur
þær fréttir að þrjátíu manneskjur hafi verið
myrtar í Bandaríkjunum á síðasta ári fyrir
það eitt að vera samkynhneigðar, og hafa
ekki verið fleiri síðustu fjórtán ár. Það er þó
aðeins lítið brot þess fjölda sem myrtur er í
Brasilíu ár hvert vegna kynhneigðar sinnar
eða kynvitundar.
Gleymum ekki góðu fréttunum. Í Varsjá
hefur orðið gjörbreyting á viðhorfum manna
og í sumar gengu 5000 manns þar í hinsegin gleðigöngu, án átaka, svo að ekkert
reyndi á annars öflugt lögreglulið á götum
úti. Þær framfarir má meðal annars þakka
Evrópusamtökum hinsegin hátíða, EPOA,
sem studdu Pólverja til að halda svokallaða
EuroPride hátíð þar í borg sumarið 2010. Í
Nuuk fór hinsegin fólk í sína þriðju gleðigöngu í vor. Sýnileiki þess vex þar í landi
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SAMSTAÐA
og hatursglæpum fækkar með hverju ári að
sögn Grænlendinga sem vinna að málefnum
minnihlutahópa. Þar þekkja yfirvöld sinn
vitjunartíma og hafa staðið með hinsegin
þegnum sínum af heilum hug. Í Tórshavn
halda LGBT Føroyar útihátíð og menningarveislu dagana fyrir Ólafsvðku. Auðvitað þykir
rammkristnum löndum þeirra sem nú sé
mönnum fátt heilagt þar í landi – að setja
blett á sjálfa þjóðhátíð Færeyinga með hinsegin hátíðarhöldum. En systur okkar og
bræður þar í landi eru vígreif sem aldrei fyrr,
þau hafa á skömmum tíma myndað hreyfingu sem nýtur aðdáunar og virðingar. Enn
eiga Færeyingar þó eftir að taka stóran slag
um hjúskaparrétt fólks af sama kyni.
Mannréttindabarátta er aldrei einkamál

þjóða. Án stuðnings Norðurlanda og þeirra
fyrirmynda sem þar var að hafa hefði
samkynhneigt fólk á Íslandi seint náð að
brjótast út úr skápnum fyrir þrjátíu árum.
Alþjóðasamfélagið er öllum samfélögum öflugra ef það tekur af skarið og þorir að taka
afstöðu. Það var mikill og góður viðburður
þegar starfsmenn Bandaríska sendiráðsins
í Reykjavík undir forystu Luis E. Arreaga,
sendiherra, tóku þátt í gleðigöngu Hinsegin
daga 2011. Einlægur stuðningur þeirra er
okkur ómetanlegur og öðrum mikilvægt
fordæmi, enda í anda þeirra stuðningsyfirlýsinga sem Obama forseti hefur sent
hinsegin þegnum sínum og raunar öllum
heiminum. Þetta varð forystu Hinsegin daga
síðan hvatning í þá veru að rita öðrum
sendiráðum í Reykjavík bréf upp úr síðustu
áramótum og bjóða þeim að styðja málstað
hinsegin fólks með þátttöku í gleðigöngunni 2012.
Hér bera íslensk stjórnvöld líka sína
ábyrgð. Því skorum við á íslenska utanríkisþjónustu að láta sig mannréttindi
hinsegin fólks varða í þeim ríkjum þar sem
sendiráð starfa og sýna hug Íslendinga með
beinni þátttöku í göngum hinsegin fólks hvar
sem þörf er á stuðningi. Liðsstyrkur ykkar
skiptir miklu máli.
Málstaður mannréttinda þekkir engin
landamæri. „Enginn maður er eyland, einhlítur sjálfum sér.“ Við erum öll hluti veraldar, brot af stórum heimi og okkur varðar um
hann allan.
Stjórn Hinsegin daga í Reykjavík
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Ör fyrirlestrar

á Jómfrúnni og

í Bókabúð Máls og menningar

Hátíð Hinsegin daga í Reykjavík snýst ekki bara um gleðigöngu og
útitónleika á Arnarhóli þótt óneitanlega séu þessir viðburðir hápunktur hátíðarhaldanna. Eins og margir hafa tekið eftir lengist dagskráin ár frá ári og dagskrárliðum fjölgar. Veisla þessa árs stendur
nú hvorki meira né minna en í sex daga. Alla þá viku leggjum við
okkur fram um að mála Reykjavík í litum regnbogans og minna
borgarbúa á hátíðina.
Í fyrsta sinn í sögunni bjóða Hinsegin dagar upp á óvenjulega
nýjung – örfyrirlestra. Úrvalslið kunnáttufólks um menningu og
sögu hinsegin fólks, siði þess og kæki, stendur upp á Jómfrúnni við
Lækjargötu og í Bókabúð Máls og menningar við Laugaveg og heldur
örstuttan fyrirlestur um aðskiljanleg málefni sem kunna að vekja
forvitni gesta á þessum stöðum, rétt á meðan þeir staldra við. Fyrirlestrarnir eru daglega kl. 12:15 og 12:45, þeir hefjast í hádeginu,
þriðjudaginn 7. ágúst og lýkur í hádeginu föstudaginn 10. ágúst.

Ekki er það ætlun þeirra sem tala að íþyngja fólki með tormeltum
fróðleik mitt í sumarblíðunni. Þess vegna talar hver fyrirlesari
aðeins í sjö mínútur. Njótið heil!

Unique Micro-Lectures
For the first time ever, Reykjavik Gay Pride presents an unusual, unique new program – micro-lectures. Hosted by
experts of culture, these connoisseurs of queer history and
culture will present short lectures in Icelandic on a variety of
topics, each lasting no more than seven minutes. The lectures
can be enjoyed daily at 12.15 and 12.45 and they begin on
the noon of Tuesday 7 August until noon of Friday 10 August.
Locations: Jómfrúin Restaurant, Lækjargata 4, and the Mál og
menning Bookstore on Laugavegur 18.

WE KNOW
THE FEELING

Bookstore

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

gay owned and operated

Open every day from 9.00 to 22.00
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HINSEGIN SIGLING UM SUNDIN BLÁ
Queer Cruise from Reykjavík Harbor

Föstudaginn 10. ágúst er boðið upp á hin-

For the fourth time in the history of Reykjavík

segin siglingu kl. 22:00 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, 10 August, at 10 p.m. from the old

frá nýju sjónarhorni.

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 ey kj 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
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The United States
Shares Iceland’s Commitment to
Supporting LGBT Rights
By Luis E. Arreaga,
U.S. Ambassador to Iceland
I am delighted to extend my greetings to all the participants in Iceland’s Gay Pride Festival. As my U.S.
Embassy colleagues and I discovered last year when
we marched in the parade, this is a time of community, a time for families from across Iceland and
elsewhere in the world to gather and celebrate. The
U.S. Embassy will march in the Reykjavik Gay Pride
Parade again this year. We enjoy a great festival, but
our participation also underscores the fact that the
United States is standing up for lesbian, gay, bisexual,
and transgender rights around the world.
Secretary of State Hillary Rodham Clinton famously
said that “gay rights are human rights, and human
rights are gay rights.” By definition, human rights are
universal and every human being should be allowed to
lead a productive and dignified life, free from discrimination, fear or violence.
Our commitment to advancing equality for LGBT
people begins at home. Under President Obama’s leadership, the U.S. has fought to secure justice for all under
the Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, a measure which expands the 1969 United
States federal hate-crime law to include crimes motivated by a victim's actual or perceived gender, sexual orientation, gender identity, or disability.
The U.S. has also taken action to end housing discrimination based on sexual orientation and gender identity
and expanded hospital visitation rights for LGBT patients and their loved ones. The Affordable Care Act ensures
that insurance companies will no longer be able to deny coverage to someone just because they are lesbian, gay,
bisexual, or transgender. In addition, the repeal of “Don’t
Ask, Don’t Tell” means that LGBT Americans can serve
openly in the U.S. military.
The United States is a proud sponsor of Reykjavik’s
Gay Pride Festival and our participation reflects
America’s commitment to advance LGBT rights at home
and throughout the world.
Embassy Website
http://iceland.usembassy.gov
Ambassador's blog
http://ambassadorblogiceland.blospot.com
Facebook
http://www.facebook.com/USEmbReykjavik
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Twitter
http://twitter.com/USEmbReykjavik

“Gay rights are human rights,
and human rights are gay rights.”

YouTube
http://www.youtube.com/user/USEmbReykjavik

Secretary of State
Hillary Rodham Clinton, 27 June 2011

Hinsegin
bókmenntaganga
um miðborg Reykjavíkur
í fylgd Úlfhildar Dagsdóttur
og Darren Foreman

Haldið af stað frá Ingólfstorgi
föstudaginn 10. ágúst kl. 17:00
Hinsegin bókmenntagöngur hafa löngum verið vinsæll liður á dagskrá Hinsegin
daga. Í ár er boðið upp á slíka göngu um miðborg Reykjavíkur í fylgd Úlfhildar
Dagsdóttur bókmenntafræðings sem staldrar við á stöðum og staðleysum og
rifjar upp gamlan og nýjan skáldskap – gamlar vögguvísur, kveinstafi kvalinna ásta
og minningar um varanlegar nætur, jafnvel úr stáli. Í fylgd með henni er Darren
Foreman sem les brot úr skáldskap liðins tíma.
Gangan er í boði Borgarbókasafns og Reykjavíkur – Bókmenntaborgar UNESCO.
Hún hefst á Ingólfstorgi föstudaginn 10. ágúst kl. 17:00. Ferðin
tekur um klukkustund og þátttaka er ókeypis.
Leiðsögnin er í þetta sinn eingöngu á ensku.

Q uee r L i t e r a r y W alk

Ljósm. Kaldal

This event has been a popular
staple of the Reykjavík Gay Pride
Festival for years. This year we
turn to literary scholar Úlfhildur
Dagsdóttir to lead guests on a
trek through Reykjavík’s most
interesting nooks and crannies,
recalling literature both old and new
– ancient lullabies, the cries of doomed lovers, and memories of endless nights. She is
accompanied by Darren Foreman who will
read excerpts from literature of a time passed
by. The walk is sponsored by the Reykjavik
City Library and Reykjavík, UNESCO
City of Literature. It starts at
Ingólfstorg, Friday 10 August
at 5 p.m., lasts for about
an hour and is free of
charge. This year, the
guides will only speak in
English.

Ef þú getur ekki
sýnt mér virðingu...
Birna Hrönn Björnsdóttir
Þorvaldur Kristinsson

“If you can’t respect me,
you’ve got no business being here.“
Homminn Harvey við móður sína í
Torch Song Trilogy

Það er engin tilviljun að ganga Hinsegin daga
kennir sig við gleði. Hún er staðfesting á stolti sem fæstum okkar
reyndist auðfengið og auðfundið. Með gleðigöngunni fögnum við
sigrum sem unnist hafa í mannréttindabaráttu hinsegin fólks á
Íslandi og látum í ljósi þakklæti til ættingja okkar og vina fyrir
að koma með á bátinn og standa með okkur af heilum hug. Með
sýnileikanum styrkjum við líka það fólk sem vildi svo gjarnan brjótast út úr skápnum en sér ennþá ástæðu til að hika.
Það stingur þess vegna í stúf við markmið okkar þegar mannvirðing og jafnrétti eru höfð að háði og spotti. Það hefur gerst hvað
eftir annað hin síðustu ár að gagnkynhneigt fólk, sem verið er að steggja og gæsa fyrir væntanlegt brúðkaup, reynir að troðast
óboðið inn í gleðigönguna, ekki til að sýna samstöðu, heldur er tilgangurinn sá að lýsa niðurlægingu viðkomandi steggs eða
gæsar. „Ha, ha, auminginn, villtist inn í Gay Pride gönguna! Er hann kannski hommi?!“ Myndbandsupptökur af „ævintýrinu“
eru síðan sýndar í brúðkaupsveislunni og hlegið dátt að óförum brúðarinnar eða brúðgumans.
Þátttakendum sem ganga gleðigöngu með mannréttindum, gegn fordómum, er alls ekki bjóðandi að lenda við hlið einhvers
sem sýnir göngunni og þátttakendum þá lítilsvirðingu sem fylgir steggjum og gæsum í brúðkaupshugleiðingum á þessum vettvangi. Við bjóðum alla hjartanlega velkomna sem slást í hóp göngufólks af góðum hug – líka fuglana á Tjörninni ef þeim býður
svo við að horfa – en við biðjum ófiðraða steggi og fjaðralausar gæsir um að skemmta sér annars staðar þennan dag.

Kveðja til Hinsegin daga í Reykjavík
Fyrir hönd Sendiráðs Noregs á Íslandi óska ég
Hinsegin dögum í Reykjavík allra heilla á hátíðinni, 11. ágúst 2012.
Að fagna margbreytileikanum snýst ekki um það að hylla einn lífsstíl umfram annan; það snýst
um að stuðla að virðingu fyrir grundvallarréttindum allra manna. Það snýst um kjarna lýðræðishugsjónarinnar, að allir menn njóti sömu mannréttinda án tillits til kynhneigðar eða kynvitundar.
Því vil ég nota þetta tilefni og lýsa yfir einlægum stuðningi við allt það folk sem vinnur að því
við fáum öll notið mannréttinda okkar, án manngreinarálits, rétt eins þeim er lýst
í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Ég óska ykkur giftusamlegrar og gleðilegrar hátíðar!
Dag Wernø Holter
Sendiherra Noregs á Íslandi
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Guðmundur Sigurjónsson,
22 ára, nýkominn til Reykjavíkur.
Ljósm. Pétur Brynjólfsson

Þorvaldur Kristinsson

Glæpurinn
gegn náttúrulegu
eðli
Saga Guðmundar glímukappa
Enn er hans minnst fyrir glímuafrek og áratuga
starf í þágu íþróttanna. Þó fór svo fyrir duttlunga örlaganna að nú er hans oftar minnst sem
sökudólgs í dómsmáli. Árið 1924 var hann kærður,
hnepptur í varðhald og dæmdur til átta mánaða
betrunarhúsvistar fyrir kynmök við aðra karlmenn.
Þar var dæmt eftir 178. grein hegningarlaganna
frá 1869: „Samræði gegn náttúrulegu eðli varðar
betrunarhúsvinnu.“ Lög þessi giltu í 70 ár uns ný
hegningarlög tóku gildi. Ekki er fullkannað hvort
fleiri hlutu dóm á þessum árum fyrir brot á nefndri
lagagrein, en eftir 1940 hafa ekki legið refsingar við
mökum tveggja fullveðja einstaklinga af sama kyni
hér á landi.
Guðmundur Sigurjónsson fæddist á Litluströnd í
Mývatnssveit 15. apríl 1883, sonur hjónanna Friðfinnu
Davíðsdóttur og Sigurjóns Guðmundssonar, næstyngstur
tíu barna þeirra. Bræður Guðmundar og afkomendur
þeirra bjuggu síðar á Grímsstöðum í sömu sveit. Af systkinum Guðmundar hefur minning Benedikts trúlega lifað
lengst, hann var Fjalla-Bensi sá sem sagður er fyrirmynd
nafna síns í Aðventu Gunnars Gunnarssonar.
Guðmundur Sigurjónsson ólst upp í sárafátækt en
þótti snemma knár þótt lágvaxinn væri og ungur lærði
hann að glíma og iðka skautahlaup. Glíma Mývetninga
fór ekki bara fram á sumrin heldur líka á ísilögðu
Mývatni þegar menn sátu og dorguðu á vetrum. Þannig
var léttara að halda á sér hita í frostinu, en í öðrum sýslum þótti þetta skrýtið uppátæki – að glíma á svelli!
Aldamótin næstsíðustu voru vakningarár ungmennafélagshreyfingarinnar sem á sinn sérstæða en einlæga
hátt tvinnaði saman sjálfstæðishugsjónir Íslendinga og
metnað til íþrótta. Nú voru þeir tímar þegar vekja skyldi

æskuna af „doðadúr“ til líkama og sálar og í ljósi þeirra
hugsjóna er nærtækt að skilja lífshlaup Guðmundar.
Hann kom fyrst til Reykjavíkur haustið 1905, 22 ára, og
ætlaði sér í verslunarskóla. Þá reyndist skólinn fullskipaður og aldrei settist Guðmundur á skólabekk á langri
ævi. En hann kunni að glíma flestum betur, hóf æfingar
með Glímufélaginu og sumarið 1907 var hann kominn
í flokk pilta sem þreyttu kapp í Konungsglímunni á
Þingvöllum til heiðurs Friðriki konungi VIII. Ári síðar var
Guðmundur kominn á fjórðu Ólympíuleikana í London þar
sem flokkur Íslendinga sýndi íslenska glímu undir forystu
Jóhannesar Jósefssonar.

Glímulag hans var sérstætt
Eftir að Glímufélagið Ármann var stofnað var Guðmundur
lífið og sálin í þeim félagsskap um tugi ára. Þar átti
hann samfellda sigurgöngu og var það mál manna að
Guðmundur væri snjallasti glímumaður landsins í sínum
þyngdar- og stærðarflokki á fyrstu árum aldarinnar.
„Glímulag hans var sérstætt,“ segir í heimildum, „fáir
náðu að læra það og enn færri að beita stígandi þeirri er
hann tamdi sér. Hann lagði oft keppinauta sér sterkari og
stærri með undralítilli fyrirhöfn. Þar kom til hugsun hans,
útsjónarsemi og leikni í brögðum.“ Á næstu árum ferðaðist Guðmundur um landið á vegum Ungmennafélags
Íslands og kenndi íþróttir, var fyrsti umferðarkennari í
sögu þess félags og eftirsóttur leiðbeinandi. Því lauk
þegar hann hélt til Englands árið 1913 til að læra íþróttaþjálfun og nudd en þaðan lá leiðin til Vesturheims.

Fálkar hlaðnir gulli
Í Kanada snerist líf Guðmundar sem fyrr um íþróttir, þar
lærði hann grísk-rómverska glímu og ísknattleik sem
hann lék með Winnipeg Falcons og varð brátt þjálfari
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1920 til að keppa á Vetrarólympíuleikunum
í Antwerpen, og var það í fyrsta sinn sem
ísknattleikur varð viðurkennd ólympíugrein.
Skemmst er frá að segja að Fálkarnir sigruðu alla andstæðinga sína með yfirburðum
og komu heim hlaðnir gulli. Guðmundur fór
þó ekki vestur um haf með félögum sínum
heldur hélt hann til Svíþjóðar þar sem hann
sinnti þjálfun en kom svo heim til Íslands
í lok árs 1920 eftir sex ára útivist. Þá var
hann 37 ára og átti að baki ævi sem var
ævintýri líkust.

Ofurseldur sorglegum lesti

Glímumenn á gólfi í þinghúsinu í Mývatnssveit. Guðmundur kynni að vera annar glímumanna en það er þó
ekki víst. Ljósm. Bárður Sigurðsson.

þeirra, en nær allir í liði Fálkanna voru af
íslenskum ættum. Þegar heimsstyrjöldin
braust út gat Guðmundur eða Gordon
Sigurjonsson, eins og hann nefndist, ekki
hugsað sér að sitja hjá og árið 1916 slóst
hann í hóp sjálfboðaliða í kanadíska hernum
sem héldu á vesturvígstöðvarnar í Evrópu.
Þar starfaði hann til ársins 1919 sem
hjúkrunarmaður í fremstu víglínu og veitti

særðum fótgönguliðum þá hjálp sem hægt
var að veita. Síðar vildi hann sem minnst
um þessa reynslu sína tala.
Starfsemi Winnipeg Falcons lagðist af
á stríðsárunum enda börðust félagarnir
allir á vígvöllum Evrópu, en þegar heim
kom tóku þeir upp þráðinn og hófu að æfa
undir forystu Guðmundar. Eftir frækna sigra
á heimaslóðum voru þeir svo valdir árið

Aftur hóf Guðmundur störf í Reykjavík sem
glímukennari, þjálfari í frjálsum íþróttum og
nuddari íþróttamanna. Þá gerðist hann
gæslumaður geðsjúkra á útibúi Kleppsspítala við Laufásveg sem kallaðist LitliKleppur, starfaði með guðspekihreyfingunni,
spíritistum og góðtemplurum, enda mikill
bindindis- og hugsjónamaður, andlega
sinnaður og athafnasamur með afbrigðum.
Fyrir góðtemplara sinnti hann því sérstæða
hlutverki að upplýsa lögregluna um sprúttsölu því nú voru bannár á Íslandi. Það starf
átti eftir að kalla yfir hann mikla ógæfu.
Það orð virðist snemma hafa farið af
Guðmundi að hann liti aðra pilta hýru auga.
Um það vitnar tvíræður kviðlingur sem

Sýningarhópur íslenskra glímumanna á Ólympíuleikunum í London 1908. Jóhannes Jósefsson er lengst til vinstri, klæddur að hætti fornkappa. Guðmundur
Sigurjónsson er þriðji frá vinstri.
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kveðinn var um hann og hlutverk hans í
London 1908, en hann var fánaberi hópsins
sem sýndi þar íslenska glímu:
Gvendur undan gutta her
gekk og bar sinn klafa,
af því hann á eftir sér
enginn vildi hafa.

mjög svo sorglega lesti.“
Tíu dögum síðar barst annað bréf frá
Steindóri þar sem hann dró kæruna til baka
og sagði hana til komna fyrir tilstilli nokkurra andstæðinga Guðmundar sem stunduðu leynivínsölu. Hefðu þeir viljað hefna sín
á honum fyrir að hafa lagt lögreglunni lið
við að ljóstra upp um iðju þeirra. Í

Í árdaga túrisma. Íslendingar sýna þýskum
ferðamönnum glímu á Austurvelli sumarið 1925.
Ljósm. Magnús Ólafsson.

Á þeim árum var samkynhneigð nær hvergi
höfð á orði nema í klámvísum og kjaftasögum og varla væri nokkurri vitneskju til að
dreifa um hneigðir Guðmundar ef ekki
hefði dregið til tíðinda í janúar 1924. Þá
barst lögreglu kæra frá Steindóri nokkrum
Sigurðssyni þar sem hann sakar Guðmund
Sigurjónsson um illa meðferð á því fólki
sem hann annaðist á Litla-Kleppi.
En kærandinn hafði fleira saknæmt fram
að færa:
„Það orðspor hefur legið á Guðmundi og
verið að umtali hér í bænum að hann hefði
sterka tilhneigingu til að hafa samræði við
sitt eigið kyn (homosexualisme). Sjálfur hefi
ég í umgengni minni við Guðmund að mestu
sloppið við þetta utan einu sinni á Akureyri
í sept. sl. þegar ég er staddur á herbergi
hans, reyndi hann þá að sýna mér ástaratlot
og gerði ítrekaðar tilraunir til þess að fá
mig til að sýna sér blíðuatlot og að fá mig
til að hneppa frá mér buxnahnöppunum
o.s.frv. en þess utan hefi ég af umgengni
við Guðmund og kunningja hans komist að
því að Guðmundur er ofurseldur þessum

sennilegt að Goodtemplarreglan mundi
vilja vinna að því, að þau mállok yrðu.“
Hér er komið eitt elsta dæmi sögunnar um hugsun sem síðan lifði lungann úr
öldinni: Ekki aðeins var kynvillan versti
smánarblettur sem hægt var að hugsa sér.
Hún var umfram allt útlendur ágalli og varla
annað ráð við henni ef upp kæmi á Íslandi
en að senda menn af landi brott – þangað
sem hún var upp runnin.

Yfirheyrslur og gæsluvarðhald

bréfinu segir Steindór þá hafa heitið sér fé
þegar Guðmundur væri kominn í fangelsi.

Úr landi með hann!
Marklaus kæra eða hvað? Hér mætti
ætla að málið hefði verið látið niður falla,
en lögregla var þá tekin að yfirheyra
menn og eftir að hafa borið sig upp við
dómsmálaráðuneytið var Jóhannesi
Jóhannessyni bæjarfógeta fyrirskipað að
taka málið til meðferðar. Hann var tregur til
og sá fyrir sér að virðingu margra væri
stofnað í hættu. Í bréfi til dómsmálaráðuneytisins bendir Jóhannes á að kærður sé
„mjög hátt settur í Goodtemplarreglunni og
myndi þá falla mikill blettur á hana ef böndin bærust að kærðum í opinberri rannsókn
þótt ekki yrði hann talinn sannur að sök.
Með tilliti til þess, hvernig kæran er til
komin og sérstaklega þess, að nauðsynlegt
væri að geta losnað við mann með ágalla
þeim, sem kærðum er gefinn að sök, þættu
mér merkilegust úrslit þessa máls vera þau,
að kærður færi af landi burt og málið væri
svo látið niður falla og þykir mér mjög

Nítján einstaklingar voru kallaðir til
yfirheyrslu lögreglunnar, allt karlar
nema Valgerður ráðskona á Litla-Kleppi.
Vitnaleiðslur hófust í lögreglurétti
Reykjavíkur 28. febrúar 1924 og þeim lauk
12. mars. Magnús Magnússon, fulltrúi
bæjarfógeta, stýrði þeim og kallaði fjórtán
manns fyrir réttinn. Brátt varð ljóst að
lítið hald var í ásökunum um illa meðferð
Guðmundar á sjúklingunum á Litla-Kleppi.
Eðli málsins samkvæmt var hins vegar
erfiðara að sanna eða afsanna áburðinn
um kynmök hans við karla en sjálfur neitaði
sakborningur staðfastlega öllu því sem á
hann var borið.
Ekki verður sagt að mál Guðmundar
hafi verið tekið neinum vettlingatökum.
Strax eftir fyrstu yfirheyrslur yfir vitnum og
sakborningi var Guðmundur úrskurðaður
í gæsluvarðhald og einangrunarvist. Viku
síðar gafst hann upp og játaði þá að hafa
átt mök við suma þá karlmenn sem leiddir
höfðu verið fyrir réttinn og raunar ýmsa
fleiri síðustu 15–18 ár. Í dómsorðunum
segir:
„Ákærður segist aldrei hafa gert mjög
mikið að þessu en alltaf nokkurn veginn
jafnt. Hann segir að fýsn sín til þessa sé
eigi mjög sterk og hann geti vel látið á
móti henni, en segist hafa álitið að þetta
væri hvorki syndsamlegt né refsivert. Hann
segist hafa fullkomna samræðishneigð til
kvenmanna og hafa gert talsvert að því að
hafa holdlegar samfarir við þá. Ákærður
hefur neitað því að hafa nokkru sinni haft
holdlegar samfarir við unglinga innan 16
ára aldurs og ekkert hefur komið fram í
prófum málsins sem veikti þá neitun hans.“
Þá þótti sannað af vitnisburðum og
játningu að ákærði og þrjú vitni hefðu átt
kynmök saman, einkum með því að fróa
sér, tvisvar til þrisvar sinnum með hverjum
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Fálkarnir sigursælu í Winnipeg. Þjálfari þeirra, Guðmundur Sigurjónsson, er lengst til vinstri.

þeirra. Hefði „samræði þetta átt sér stað án
nokkurrar nauðgunar af hendi ákærðs og að
því er virðist af nokkurn veginn fúsum vilja
hjá vitnunum.“
Margt kemur nútímalesanda kynlega fyrir
sjónir í dómsskjölunum. Smámunasamar
lýsingar í yfirheyrslunum á tilburðum til
kynlífs lýsa ekki beinlínis sakleysi vitnanna
og ekki er laust við að sumum þeirra virðist
nokkur nautn að frásögnum sínum. Nema
ritari réttarins hafi fært óvenju vel í stílinn
þessa vetrardaga! Þá er það sérkennilegt
við málið að þótt sumir þessara manna játi
að hafa gengið til leiks með Guðmundi án
nauðungar er hvergi að sjá að þeir teljist
sjálfir hafa til saka unnið. Samkvæmt lögum
voru þó báðir aðilar sekir ef sekt sannaðist.
Að baki þessu lá trúlega sá skilningur að
ef einangra ætti meinið og útbreiðslu þess
bæri að líta á þann eldri sem meinvaldinn.
Enda má í dómsskjölunum sjá tilhneigingu
til að yngja upp vitnin eins og til að undirstrika varnarleysi æskunnar í málinu.
Til dæmis er 23 ára karlmaður þar titlaður
„unglingur, Vesturgötu 14B“. Hvað sem
þessu líður var öllum réttarreglum fylgt af
samviskusemi og Guðmundi boðinn talsmaður, ígildi verjanda á þeim tíma, en hann
afþakkaði.

Úrelt hegningarlög
Guðmundur Sigurjónsson var dæmdur til
átta mánaða fangelsisvistar fyrir samræði
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gegn náttúrulegu eðli en sýknaður af áburði
um illa meðferð sjúklinga. Hann hóf ekki að
afplána dóm sinn fyrr en níu mánuðum eftir
að hann féll, í janúar 1925, en var náðaður
eftir þriggja mánaða vist í fangelsinu á
Skólavörðustíg. Þá var löngu orðið hljótt um
mál hans opinberlega. Aðeins einn maður
kom honum til varnar eftir að dómur féll,
Guðmundur Thoroddsen læknir. Hann ritaði
dómsmálaráðherra bréf og kvað sér ofboðið
við að frétta að slíkir dómar væru dæmdir
hér á landi. Fór hann hörðum orðum um yfirvald á villigötum í skjóli úreltra hegningarlaga og lagði til að nafni hans yrði náðaður.
Það er athyglisvert að hér tekur læknir til
máls, fulltrúi þeirrar stéttar sem um þetta
leyti var að breyta samkynhneigð úr glæp í
sjúkdóm og rækta þar nýja hjörð sjúklinga
næstu áratugi. En Guðmundur Thoroddsen
fer hér allt aðrar leiðir, hann tekur til máls
sem róttækur talsmaður mannréttinda
og forðast í bréfi sínu að sjúkdómsvæða
hneigðir hins dæmda. Í hans augum er hér
um að ræða einkamál þeirra sem í hlut
eiga:
„Ég hef, sem kennari í réttarlæknisfræði við Háskólann, athugað hvernig
réttarmeðvitund manna um kynvillu hefur
breyst á seinni árum í útlöndum, þar sem
kynvilla er miklu útbreiddari en hér hjá oss
og þori nú að fullyrða, að í öllum nágrannalöndum okkar er hætt að hegna fyrir kynvillu ef unglingar eru ekki tældir eða menn

teknir með valdi (nauðgað) eða vakið er
opinbert hneyksli. Og það er jafnvel hætt að
hegna fyrir kynvillu í löndum sem hafa enn
jafn úrelt hegningarlög og vér, og því síður
mundi vera hegnt fyrir athæfi sem aðeins
mætti kalla gagnkvæma masturbatio milli
fullorðinna karlmanna.“

Flugvöllur og friðarhöll
Fátt segir af Guðmundi Sigurjónssyni fyrstu
árin eftir þessa atburði, en vitað er að eftir
dóminn hraktist hann úr Ungmennafélagi
Reykjavíkur þar sem hann var áhrifamaður.
Um 1930 var hann aftur tekinn að starfa
í íþróttahreyfingunni og árið 1942 hóf
hann að kenna glímu hjá Íþróttafélagi
Reykjavíkur. Þá hafði hann tekið sér ættarnafnið Hofdal. Sagt er að í ÍR hafi hann átt
manna mestan þátt í því að vekja glímuna
af dvala og kalla til liðs ýmsa Mývetninga
af nýrri kynslóð sem brátt komust í hóp
fremstu glímumanna okkar. Það er til
marks um traust manna að árið 1948 fylgdi
Guðmundur liði Íslendinga á Ólympíuleikana
í London sem nuddari íþróttafólksins.
Hans síðasta verk í ellinni var að semja
kennslubók í glímu og taka þátt í því að
endurskoða íslenskar glímureglur.
Guðmundur þótti glaðvær og greiðvikinn
félagi, „grínisti góður“ en nokkuð stríðinn.
Aldrei varð hann auðugur en taldi sig
þó ekkert skorta og ekki bar hann á sér
seðlaveski. Síðari áratugi ævinnar bjó hann

lengstum á Hjálpræðishernum í Reykjavík.
Hugðarefnin voru mörg og sveitunga sína
studdi hann með ráðum og dáð, jafnvel
stórgjöfum. Eftir að hann eignaðist landspildu við Sandvatn, vestan Mývatns, lét
hann ryðja þar flugvöll árið 1946 til að bæta
samgöngur og auka straum ferðamanna.
Um tíma hafði hann í huga að byggja þar
gistihús, gott ef ekki „friðarhöll“ að hætti
guðspekisinna, en ekkert varð úr því og loks
gaf hann kvenfélaginu í sveitinni landið.

Svo veistu að þú varst ekki hér
Fáum sögum fer af því hvernig Guðmundi
leið með lífsreynslu sinni en þó glittir þar
í sært stolt og varnarstöðu þess sem á
jaðrinum stendur. Hann sætti sig aldrei
við málalyktir þótt refsitíminn hefði verið
styttur til muna, en sótti um uppreisn
æru og hlaut hana með konungsbréfi sem
Kristján X undirritaði á sumarsetri sínu,
Marselisborg, í ágúst 1935.
Lengi var samt hvíslað um eðli hans
heima í sveitinni þótt lágt færi. Um það
vitnar lítil saga af balli í Mývatnssveit, en
þar var Guðmundur hrókur alls fagnaðar
enda ágætur dansari. Þegar tískudansinn
Boomps-a-Daisy barst til landsins um 1940
varð hann fyrstur manna til að stíga hann

heima í sveitinni eitt sumarið og sveiflaði
dömunni í kringum sig af öryggi og festu.
Var þá hvíslað svo ungur maður heyrði:
„Ætli hann sé nú búinn að fá réttar áttir?“
Önnur saga og átakanlegri hefur
líka varðveist. Eitt sinn fyrir löngu brá
ungur Mývetningur sér til Reykjavíkur
og hitti Guðmund þar sem hann bjó á
Hjálpræðishernum. Þegar þeir kvöddust
sagði sá eldri við þann yngri: „Svo veistu
að þú varst ekki hér,“ en ekki botnaði
pilturinn í því hvað Guðmundur var að
fara. Það var ekki fyrr en árið 2008, þegar
hann aldraður maður heyrði í fyrsta sinn
vikið að hremmingum Guðmundar í sjónvarpsþætti, að hann skildi hvað í orðunum
lá. Á sveitunga hans íþróttakappann hafði
eitt sinn fallið smán sem ætla má að hafi
hvílt á honum eins og mara alla tíð síðan,
dæmdur í þeirri litlu Reykjavík fyrir að spilla
ungum mönnum. Hvað stoðar manninn eitt
konungsbréf?

Útlend óværa
„Stóra kynvillumálið“ eins og það var kallað markaði að því leyti tímamót í sögunni
að hér varð samkynhneigð íslensks manns
í fyrsta sinn fréttaefni í blöðum. Á fyrstu
árum aldarinnar höfðu íslensku blöðin

Í Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg var Bæjarþing Reykjavíkur til húsa og þar var réttað í máli Guðmundar.
Þar tók hann líka út dóm sinn. Ljósm. Magnús Ólafsson.

stundum tæpt á „kynvilluhneykslum“ en
þar var alltaf um útlenda spillingu að ræða.
Nú hafði óværan sannanlega borist til
landsins, enda segir Magnús Magnússon
dómarafulltrúi, sem stjórnaði réttarhöldunum, frá því í minningum sínum að
Guðmundur hafi að eigin sögn vanist á mök
við aðra karla í skotgröfunum í Þýskalandi
á heimsstyrjaldarárunum. Um það höfum
við aðeins orð Magnúsar því þetta kemur
hvergi fram í dómsskjölunum þótt ekki
skorti þar ítarlegar lýsingar á meintu ástarlífi Guðmundar Sigurjónssonar. Útlend
skyldi kynvillan vera!
Það er líka dæmigert fyrir stöðu samkynhneigðar í vitundarlífi þjóðarinnar að
málefnið var í raun handan hinnar opinberu
þjóðfélagsumræðu. Þær fáu fréttir sem
sagðar voru af „stóra kynvillumálinu“ voru
svo smáar að erfitt er að koma auga á
þær í blöðum. En þeim mun meira var um
þær skrafað. „Um fátt er meira talað hér í
bænum,“ segir í blaðafréttum og um það
vitnar Magnús dómarafulltrúi í minningum
sínum þegar hann segir umtalið hafa verið
slíkt að hann hafi ekki fengið frið fyrir
símanum á meðan hann réttaði í málinu.
Um leið er ekki laust við að Magnús
Magnússon fyllist nokkru ergelsi yfir

breyttum tíðaranda þegar hann rifjar upp
málaferlin fjórum áratugum síðar: „Nú
mundi það ekki vekja neina eftirtekt, því að
fjöldi manna og það jafnvel ekki af verra
taginu eru sagðir „hommar“, og mun jafnvel
ekki fjarri, að það þyki „fínt“ og bera vott
um háþroskað listamannseðli.“

Fuglasöngur í Reykjahlíð
Guðmundur Sigurjónsson lést í Reykjavík
14. janúar 1967. Haldin var kveðjuathöfn
yfir honum þar, en fimm mánuðum
síðar, 14. júní, var hann jarðsunginn frá
Reykjahlíðarkirkju við Mývatn og grafinn
í reit fjölskyldu sinnar. Margir urðu til að
minnast hans í blöðum. Rifjaðar voru upp
minningar um ljúfan en einbeittan leiðbeinanda, orðheldinn og tryggan félaga
sem aldrei lagði illt til nokkurs manns. Á
auðmýkingar hans veturinn 1924 var hvergi
minnst. Sagt er að þegar Guðmundur fann
dauðann nálgast hafi hann mælt svo fyrir
að hann skyldi ekki grafinn fyrr en að
sumri – svo fuglarnir fengju að syngja yfir
honum. Hvort rétt er eftir haft skal ósagt
látið, en svo mikið er víst að þannig kusu
Mývetningar að minnast hans: Hann er
sá eini af sveitungum þeirra sem beðið
hefur sérstaklega um Fuglakórinn við
útförina sína.
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Dómabók 1923–1925. VII, 28.
Ágúst Ásgeirsson. 2007. Heil öld til heilla: Saga ÍR í
100 ár. Reykjavík: Íþróttafélag Reykjavíkur.
Bjarni Bjarnason. 1967. „Minning – Guðmundur S.
Hofdal.“ Tíminn, 25. janúar.
Eysteinn Þorvaldsson. 1967. „Guðmundur S. Hofdal
– Minning.“ Skinfaxi 58 (1).
Frímann. 1967. „Minning – Guðmundur S. Hofdal.“
Þjóðviljinn, 25. janúar.
Magnús Magnússon. 1969. Syndugur maður segir
frá, Reykjavík: Leiftur.
Þorgerður H. Þorvaldsdóttir. 2007. „Iceland
1860–1992: From Silence to Rainbow Revolution.“
Criminally Queer, Amsterdam: Aksant.
Þorsteinn Einarsson. 1967. „Guðmundur
Sigurjónsson Hofdal – Kveðjuorð.“ Morgunblaðið,
25. janúar.
Ég þakka Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur, Baldri
Þórhallssyni og Kolbirni Arnljótssyni og sem færðu
mér munnlegan fróðleik eftir eldri Mývetningum.
Einnig þakka ég Jóni M. Ívarssyni sagnfræðingi fyrir
að benda mér á heimildir og færa mér myndir.

The Wres tling Champion
In 1924, the Icelandic athlete and wrestling champion Guðmundur Sigurjónsson was sentenced to eight months
in prison for having sexual relations
with other men. This was during the
prohibition era in Iceland, and it has
been suggested that bootleggers were

behind the case against Guðmundur,
who was active in an influential society
of teetotalers. This is the only case in
Iceland known of a man having been
sentenced according to a law that was
in place from 1869–1940. Since 1940,
sexual relations between consenting
adults of the same sex have not been
punishable by law in Iceland. In this
article, Þorvaldur Kristinsson traces
Guðmundur’s case and his life, which
was filled with adventures. He was
not only an outstanding wrestler, but
an excellent athlete overall and a pioneer in physical education in Iceland.
He lived in Canada for several years
prior to his court case and coached
the Winnipeg Falcons to win the gold
medal for ice hockey at the Antwerp
Winter Olympics in 1920.
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Hinsegin dagar þakka
eftirtöldum ráðherrum fyrir stuðning þeirra
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra
Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra
Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra

Hallgrímur Helgason

Ljósm. Jóhann Páll Valdimarsson

Hinsegin dagar, hinsegin ár…
Við uxum úr grasi í dálítið imbalegu sveitasamfélagi. Ég var kominn yfir tvítugt þegar
ég heyrði fyrst talað um samkynhneigð,
orð sem þá var reyndar ekki til. Orðið
„hómósexúalisma“ sá ég fyrst á bók eftir
Laxness og „homminn“ og „lesbían“ rötuðu
ekki inn í daglegt mál fyrr en eftir 1980. Í

Listheimurinn á Manhattan var einn stór
hommi. Stórstjörnurnar allar gei eða bæ:
Warhol, Haring, Mapplethorpe og Basquiat.
(Aðeins Julian Schnabel sá um að halda
uppi macho-merkinu með klunnalegum
málverkum í yfirstærð). Nánast allir galleríistarnir voru ofurgellur á la Mary Boone

eyrum okkar hljómuðu þau exótísk, eins og
„mango“ og „avocado“ gerðu síðar, en nú
virðist allt í einu kominn á þau neikvæður
blær. Í dag þykir flestum þægilegra að nota
enska orðið „gay“. Okkur skortir bjart og
jákvætt orð yfir samkynhneigð.
Haustið 1984 hélt ég málverkasýningu
í Nýlistasafninu (bjartir litir, landslag
og Lækjartorg!) og mátti sitja yfir henni
sjálfur. Á hverjum degi kom fíngerður og
lágvaxinn Kanadamaður og sat með mér,
hafði með sér forláta kasettu. Í heilar tvær
vikur sátum við og hlustuðum á Chet Baker.
Heyri ég „Funny Valentine“ í dag birtist
mér ætíð portið við Vatnsstíginn í septemberstillunum ’84. En svo var ég saklaus að
ég áttaði mig ekki á því fyrr en síðar hvers
vegna Hr. Kanada var svona hrifinn af
sýningunni.
Þá var ég kominn til New York, úr
sveitaþorpinu heima í annan heim.

eða glæsihommar á la Massimo Audiello.
Skyndilega var gagnkynhneigður karlmaður kominn í minnihluta. Svona eins og
þegar manni var vísað frá dyrum hip-hopklúbbanna vegna hörundslitar. Maður hafði
gott af því. Í listheiminum á Manhattan var
hinsegin að vera „straight“.
En með þá reynslu í farteskinu var
maður hinsvegar hálfgerður hómó heima. Í
þá daga var New York svo framandi heimur
Íslendingum að það var nánast engin leið
að útskýra hann fyrir fólki í Reykjavík.
Maður stakk því öllum áhrifunum (hipphoppinu, simúlakruminu, Koons, Baudrillard,
McCollum, McInerny, Michael Jackson og
La Di Da Di) inn í skáp og gerðist andleg
skápadrottning. Á árunum fyrir Björk var
listamaðurinn ennþá talsverður hommi hér
á landi. Maður gat ekki flíkað listhneigð
sinni á almannafæri.
Karlinn sat enn á veldisstól sínum og
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langt frá því farinn að væla yfir valdaskiptum, enda virtust þau vart í augsýn (Sóley
Tómasdóttir var enn bara 13 ára). Honum
nægði að totta vindilinn og þusa út í loftið
um sementspoka og sjávarútveg og hvurslags aumingjadekur það væri að hleypa
efnisfólki í „föndurskóla“. Þó var kominn
á hann ögn forneskjulegur blær. Vindlar
voru að verða óvinsælir í heimahúsum og
ameríska drossían fékkst ekki endurnýjuð
lengur, nú voru allir á japönskum.
Og nú voru allir í útlöndum. Smám
saman flæddu áhrifin inn í landið, allt þetta
sem maður hafði sogið í sig á Manhattan.
Fyrst kom pizzan, síðan bjórinn og loks
homminn. Hafi Hörður Torfa verið Jóhannes
skírari var Kristur sjálfur nú mættur á
svæðið til að frelsa sitt fólk: Páll Óskar
breytti miklu.
Tveimur áratugum síðar er staðan
þannig að nú er Karlinn sjálfur orðinn hinsegin. Á meðan almenningur flæðir frjáls
niður Laugaveginn í formi stoltra hommaforeldra eða nýbakaðs lesbísks föður er
gamla „normið“ í tómu tjóni. Eða hvað
er meira hinsegin í dag: Ólétta listræna
lesbían eða ofur-macho útrásarvíkingur á
fleginni skyrtu? Hvað er meira „óeðlilegt“
en klæða sig í fótboltabúning til að horfa á
sjónvarp? Hvað er meira „pervert“ en mæla
skilrúm í kjörklefum með millimetramáli?
Hvað er meira „drag“ en að stilla sér upp
á tröppum Landsdóms og öskra úr sér
reiðina? Hvað meira „gay“ en að flytja álfa í
körfu til Vestmannaeyja?
Við þurfum ekki lengur að hræðast
Karlinn. Því nú þarf hann bráðum að hefja
réttindabaráttu sína: Að tíu árum liðnum
mun hann marsera um miðborgina
þúsundum saman á Male Pride, með
rjúpnariffla og veiðistangir um öxl: Við
megum líka vera til!
Hinsegin dagar hófust sem baráttuhátíð
en eru nú orðnir að staðfestingarhátíð. Og
þótt aldrei megi sofna á verðinum er kannski
í lagi að staldra við og fagna stöðunni. Hin
fjölbreytta flóra mannlífsins hefur orðið
ofan á. Hinsegin dagar urðu hinsegin ár …
Gleðilega hátíð!

Regnbogahátíð
fjölskyldunnar í Viðey
Sunnudaginn 12. ágúst

Viðey fagnar Hinsegin dögum með frábærri fjölskyldudagskrá og
regnbogaveitingum í Viðeyjarstofu sunnudaginn 12. 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.
• 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. Hestaleiga fyrir börnin

Ra i n b o w F a m i ly F es t i val
o n V i ð ey Isla n d
On Sunday 12 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.

GAY PRIDE
BOLIRNIR 2012
Til sölu í KAUPFÉLAGI
Hinsegin daga
IÐU Lækjargötu 2a
FRÁ 28. JÚLÍ
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Fimmtánda Draggkeppni Íslands fer fram í
Silfurbergi, tónlistarhúsinu Hörpu, miðvikudaginn 8. 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 VIP-korta 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 „Dragg“. Stjórnandi keppninnar er Georg

Draggkeppni
Íslands
2012

Erlingsson Merritt. Hér til hliðar má sjá Robert
Angobong sem var kjörinn Draggdrottning
Íslands 2011.

Drag Competition
The Icelandic Drag Competition celebrates
its fifteenth 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 8 August.
Reykjavík Gay Pride VIP-holders are eligible for discount tickets at the service
desk in Harpa Concert Hall.
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CINTAMANI
FYRIR ALLA

Rich and contrasting

Colours

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.

e-mail; art41@simnet.is www.sjofnhar.is www.sim.is

K A U P F É L A G

H I N S E G I N

D A G A

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
THE PRIDE CENTER
IÐA LÆKJARGATA 2A
OPIN ALLA DAGA VIKUNNAR
FRÁ 28. JÚLÍ TIL 11. ÁGÚST KL. 12–20. SÍMI 775 3560
OPEN 12 NOON TO 8 P.M. FROM 28 JULY
VIP-KORT, AÐGÖNGUMIÐAR, GAY PRIDE BOLIR
OG HÁTÍÐARVARNINGUR Í MIKLU ÚRVALI:
R
REGNBOGAFÁNAR
Í SEX STÆRÐUM, TERMÓKÖNNUR, HATTAR Í TVEIMUR
GERÐUM, BLÆVÆNGIR OG FJAÐRASKÚFAR, HÁLSKLÚTAR, HÁLSBINDI,
FJAÐRAGRÍMUR OG ENGLAVÆNGIR, REGNSLÁR OG SÓLSLÁR,
SÓLGLERAUGU OG SEÐLAVESKI

O FFER S EV ER Y T H ING YOU NEED F OR P RID E
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TIL HAMINGJU
Vinstrih

Forlagið hf – Bræðraborgarstíg

reyfingin

- Grænt

7, Reykjavík

jónusta
Yndisauki, Sælkeraþ

framboð

– Reykjavík

– www.yndisauki.is

Bjartur & VERÖLD

– Bræðraborgarstíg

Uppheimar – Vesturgötu

9, Reykjavík

45, Akranesi

CCP hf – www

.ccpgames.com
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ME‹ HÁTÍ‹INA!
VR – Kringlunni
Sjálfstæðisflokkurinn – Háaleitisbraut 1, Reykjavík

7, Reykjavík

ötu 6, Reykjavík

ikara – Lindarg
Félag íslenskra le

SALKA – BÓKAÚ

TGÁFA, SKIPHOLT

I 50c, Reykjavík

BHM – Borgartúni

Kristín Jóna Þors

teinsdóttir margmi

ðlunarfræðingur –

Efling stéttarfélag – Sætúni 1, Reykjavík
ötu 69,

d – Hverfisg

n

HIV-Ísla

6, Reykjavík

www.bongo.is

Reykjavík
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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, Twitter, YouTube
Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride eru sjálfstæð sjálfboðaliðasamtök sem árlega skipuleggja Hinsegin daga í Reykjavík aðra
helgi í ágúst. Allir sem styðja markmið hátíðarinnar og vilja vinna með
félaginu geta gerst félagar með því að greiða árgjaldið, 1000 kr.

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.

Samtökin ’78 – félag hinsegin fólks á Íslandi
www.samtokin78.is / skrifstofa@samtokin78.is – Facebook
Samtökin ’78 eru elstu og stærstu samtök hinsegin fólks á Íslandi og
undir forystu þeirra hafa unnist miklir sigrar í mannréttindamálum á
liðnum árum. Markmið félagsins er tvíþætt: Að vinna að baráttu- og
hagsmunamálum hinsegin fólks í því skyni að vinna því jafnrétti á við
aðra á öllum sviðum þjóðlífsins, og að skapa félagslegan og menningarlegan vettvang til þess að styrkja sjálfsvitund þess, samkennd og
samstöðu um sérkenni sín. Í miðstöð félagsins á Laugavegi 3 starfar
fólk að fræðslu og félagsráðgjöf og veitir aðstoð og ráðgjöf. Þar hittist
ungliðahópur einu sinni í viku og þar er vandað almenningsbókasafn
með hinsegin efni, bókum, tímaritum og kvikmyndum.

Thanks to the Queer Community
The LGBT comunity in Iceland has joined forces to celebrate Gay
Pride 2012 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
Asssociation of Queer Students, Q; the women’s group Women with
Women, KMK; the transgender association Trans-Iceland; the leather
men’s club, MSC Iceland; Styrmir Sports Club, and Queer Parents’
Association.

Q – Félag hinsegin stúdenta
www.queer.is – Facebook
Félag hinsegin stúdenta, Q, var stofnað í janúar 1999. Það heldur
uppi öflugu félagsstarfi meðal ungs fólks og hittist á Q-kvöldum í
félagsmiðstöð Samtakanna ’78. Eitt af markmiðum félagsins er að
vera sýnilegt afl innan háskólasamfélagsins á Íslandi og í forsvari þar
þegar málefni hinsegin fólks ber á góma. Félagið er virkur þátttakandi
í tveimur samtökum ungs fólks í Evrópu, ANSO og IGLYO.
Trans-Ísland
http://trans.is/ transiceland@gmail.com – Facebook
Trans-Ísland var stofnað árið 2007 og hefur að markmiði sínu að skapa
transfólki og fjölskyldum þess menningarlegan vettvang og styrkja
þannig sjálfsvitund þeirra, vinna að laga- og réttarbótum, auka fræðslu
og eiga samstarf við sambærileg samtök hérlendis og erlendis.
Fyrsta miðvikudag hvers mánaðar hittist Trans-Ísland í félagsmiðstöð
Samtakanna ’78.
Íþróttafélagið Styrmir
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 nú í vor stóð Styrmir fyrir alþjóðlegu sundmóti
450 þátttakenda í Reykjavík sem vakti mikla athygli.
KMK – Konur með konum
www.kmk.is / kmk@kmk.is – Facebook
Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía laust
fyrir 1990. Tilgangurinn er ekki síst að efla sýnileika lesbía, styrkja
samstöðu þeirra, gefa þeim tækifæri til að skemmta sér á eigin forsendum. Stúlkurnar í KMK stunda íþróttir af kappi, einkum blak, og
hafa keppt á alþjóðlegum leikum. Þá halda þær sumarhátíðir og bregða
sér sér í útilegur og veiðiferðir þegar vel viðrar.
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 sem lagt hafa mikið af mörkum til baráttunnar fyrir stolti, sýnileika og samábyrgð.
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Útgefandi: Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride
Pósthólf 80 – 121 Reykjavík – www.gaypride.is
Ritstjórn: Þorvaldur Kristinsson (ábm.).
Textar: Árni Heimir Ingólfsson, Ásta Kristín Benediktsdóttir,
Birna Hrönn Björnsdóttir, Erlingur Óttar Thoroddsen, Svandís Anna
Sigurðardóttir og Þorvaldur Kristinsson.
Auglýsingar: Eva María Þórarinsdóttir Lange, Jón Sævar Baldvinsson,
Hvíta húsið, Kristín Sævarsdóttir og Þorvaldur Kristinsson.
Ljósmyndir: Aníta Björk Jóhannsdóttir, Bára, Bárður Sigurðsson,
Bragi Bergþórsson, Brjánn Baldursson, Geir Ragnarsson, Jóhann
Páll Valdimarsson, Jón Kaldal, Magnús Ólafsson, Pétur Brynjólfsson,
Pressphoto og fleiri. Hinsegin dagar í Reykjavík þakka Ljósmyndasafni
Íslands, Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Minjasafninu á Akureyri og Jóni
M. Ívarssyni fyrir lán á myndum.
Merki og bolur Hinsegin daga: Aðalbjörg Þórðardóttir.
Hönnun dagskrárrits: Tómas Hjálmarsson.
Forsíða dagskrárrits: Oddvar.
Kærar þakkir – Apríl Smáradóttir, Marta Hildur Richter, Hrafnhildur
Guðmundsdóttir, Kristján Jörgen Hannesson, Sigurður Jónas
Eysteinsson, Sigríður Kristjánsdóttir, Hildur Rósa Konráðsdóttir, Kristín
Júlía Kristjánsdóttir, Michelle Marie Morris, Ásta Sigurðardóttir,
Selma Stefánsdóttir, Gunnar Helgi Guðjónsson, Anna Aðalheiður
Smáradóttir, Listaháskóli Íslands, Þvottahús ríkisspítalanna, Málning
hf. og Cintamani.
Stjórn og samstarfsnefnd um Hinsegin daga í Reykjavík
Fjölmargt fólk leggur hönd á plóg til að gera hátíð Hinsegin daga
að veruleika á hverju ári. Sum sýna þó meira úthald en önnur við
undirbúninginn og vinna hörðum höndum árið um kring áður en
kemur að sex daga stórhátíð.
Í stjórn Hinsegin daga í Reykjavík árið 2012 sitja Eva María
Þórarinsdóttir Lange, formaður, Þorvaldur Kristinsson, varaformaður,
Kristín Sævarsdóttir, ritari, Jón Sævar Baldvinsson, gjaldkeri, og
Guðni Kristinsson, meðstjórnandi. Við hlið þeirra starfar samstarfsnefnd að verkefnum ársins. Allir þeir sem gerast félagar Hinsegin
daga og greiða félagsgjöld geta starfað með henni. Þegar hátíðin
nálgast kallar stjórn síðan á nokkur hundruð sjálfboðaliða sér til
aðstoðar. Þar má nefna öflugt lið sölufólks á götum og SEEDS með
um 40 manna liðsafla sem veitir ómetanlega aðstoð.

VEL FE RÐARR Á ‹UNE Y TI ‹
STY R KIR ﬁE S S A B IRTINGU

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

Öruggur ástarleikur
er skemmtilegur leikur

Welcome
to Reykjavík
See More and Save More with
the Reykjavík Welcome Card
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.
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