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1 Ávarp formanns 
Það er óhætt að fullyrða að nú hefur lokið einu stórundarlegasta starfsári í 21 árs sögu Hinsegin 
daga í Reykjavík, en það á eflaust við um flest félagasamtök á landinu.  
 
Það varð fljótlega ljóst eftir að ný stjórn tók við í febrúar sl. að hátíðin í ár yrði með breyttum 
hætti vegna COVID-19. Stjórn hóf vinnu í að rýna í tilgang Hinsegin daga, hvernig félagið hefur 
starfað í þágu þessa tilgangs fram til þessa og hvernig við gætum haldið áfram þeirri vinnu á 
þessu starfsári. Til upprifjunar þá er markmið Hinsegin daga að halda árlega hinsegin hátíð í 
Reykjavík og stuðla með starfsemi sinni að vexti og viðgangi hinsegin menningar og félagslífs í 
íslensku samfélagi. Allt er þetta gert til að stuðla að jafnrétti og sýnileika hinsegin fólks. 
 
Ein helsta birtingarmyndin er Gleðigangan, ganga fagnaðar, sýnileika og baráttu. Í ár fögnuðum 
við því að tuttugu ár eru síðan Gleðigangan var gengin fyrst og þeim skrefum sem tekin hafa 
verið í átt að bættum réttindum hinsegin fólks á Íslandi. Hverju einasta skrefi ber að fagna, 
hverju einasta skrefi fylgir stolt. Bak við hvert skref í rétta átt er fólk sem hefur þurft að berjast 
fyrir tilverurétti sínum, réttinum til að elska, réttinum til að lifa samkvæmt eigin kynvitund, 
réttinum til að vera til, réttinum til að fá að vera það sjálft án áreitis samfélagsins. Við göngum 
saman sem eitt, en um leið fyrir alla. Ófáir hafa tekið síðasta skrefið út úr skápnum í 
Gleðigöngunni, gengið hnarreist á mót framtíðinni, stolt í eigin skinni og steytt hnefann á móti 
fordómum og gefið þrúgandi stöðlum samfélagsins fingurinn. Með hverju skrefi vonumst við til 
að útmá skömmina sem alltof oft fylgir hinsegin fólki. Skömminni yfir því að passa ekki inn í réttu 
boxin - að tilheyra ekki. Gleðigangan hefur veitt fólki tækifæri til að tilheyra.  
 
En hvað gerum við þegar ljóst er að Gleðigönguna má ekki halda með venjulegu fyrirkomulagi? 
Eftir mikla hugmyndavinnu og skoðun var ákveðið að halda margar gleðigöngur, Gleðigönguna 
þína. Einstaklingum og hópum var boðið að finna upp sína eigin gönguleið, skipuleggja sína 
eigin göngu og allar yrðu göngurnar farnar á sama tíma, þó ekki á sama stað.  
 
Önnur dagskrá varð ennþá mikilvægari en áður. Fræðsluviðburðir, skemmtanir, Opnunarhátíðin, 
menning og spjall. Allir þessi viðburðir áttu að halda uppi hátíðinni. Þrjátíu og þrír viðburðir voru 
á dagskrá, þar af tuttugu og þrír með fríu aðgengi, tólf fræðsluviðburðir, margskonar 
menningarviðburðir og skemmtanir. Til að bregðast við ástandinu fóru Hinsegin dagar í samstarf 
við RÚV um skemmtiþátt og styrktu gerð heimildarmyndar um Hinsegin daga, Fjaðrafok.  
 
Þegar nær dró hátíð jókst bjartsýninn að við yrðum hugsanlega eina Pride hátíðin í Evrópu og 
Ameríku sem færi fram í raunheimum. Þann 30. ágúst sendi sóttvarnarlæknir frá sér yfirlýsingu 
þar sem mun hertari aðgerðir gegn COVID-19 voru boðaðar. Stjórn ákvað samdægurs að aflýsa 
allri dagskrá sem ekki færi fram á netinu. Nokkrir viðburðir áttu sér stað á netinu, Hinsegin Hátíð 
ár RÚV stóð svo sannarlega undir nafni og Fjaðrafok gaf góða innsýn inn í sögu Hinsegin daga. 
Samfélagsmiðlar spiluðu þá stórt hlutverk og sýnileiki í fjölmiðlum.  
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Það er þó ljóst að viðburðarleysi ársins voru gríðarleg vonbrigði. Eina vika ársins sem hinsegin 
fólk getur verið nokkuð laust frá öráreiti og verið það sjálft var aflýst af miklu leyti. Þeir viðburðir 
og sú dagskrá sem átti sér þó stað mæltist far vel fyrir.  
 
Fyrir stjórn liggur það mikilvæga verkefni að byggja upp samfélagið í kringum Hinsegin daga og 
tryggja að hátíðin komi sterkari og ennþá heildstæðari til baka.  
 
Við tileinkuðum hátíðina í ár því fólki sem barist hefur fyrir réttindum hinsegin fólks og þorað að 
taka af skarið. Nú þurfum við að taka af skarið við frekari uppbyggingu og gera okkar besta til að 
tryggja að Hinsegin dagar 2021 bjóði sem flesta velkomna og verði þýðingarmestu Hinsegin 
dagar til þessa. 
 

Hýrar kveðjur, 
Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson 

2 Aðalfundur 
Aðalfundur, sem fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins, skal haldinn innan tímabils frá  
15. nóvember til 15. desember ár hvert, eftir lagabreytingu á aðalfundi 3. febrúar 2020. 
Mánudaginn 3. febrúar 2020 kl. 17:30 var aðalfundur Hinsegin daga í Reykjavík haldinn í 
húsnæði Samtakanna ‘78 að Suðurgötu 3. Fundurinn skipaði Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, formann 
Samtakanna ‘78, fundarstjóra og Ragnar Veigar Guðmundsson fundarritara. 
 
Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður, kynnti skýrslu stjórnar. Karen Ósk Magnúsdóttir, 
gjaldkeri, lagði fram og kynnti áritaðan ársreikning fyrir árið 2019 sem fundurinn samþykkti. Því 
næst kynnti gjaldkeri fjárhagsáætlun ársins 2020. 
 
Fyrir fundinum lágu tillögur að breytingum á samþykktum félagsins, sem eftir breytingartillögu 
Heimis Más Péturssonar, voru samþykktar samhljóða: 

● Reikningsár Hinsegin daga verði 1. nóvember - 31. október í stað almanaksársins 
● Aðalfundur Hinsegin daga verði haldinn á tímabilinu 15. nóvember - 15. desember í stað 

1. febrúar - 31. mars 
● Skilgreint starfsár félagsins sé milli aðalfunda í stað milli hátíða 
● Framboðsfrestur til stjórnar félagsins renni út þremur sólarhringum fyrir upphaf 

aðalfundar í stað viku fyrir aðalfund 
● Frestur til innsendingar lagabreytingartillagna renni út 20. september í stað 10. janúar  

. 

3 Opnir fundir 
Árið 2020 hentaði ekki vel til opinna funda. Vegna óvissunnar sem ríkti beið stjórn lengi með að 
boða til fundar. Samstarfsnefndarfundur var boðaður rétt fyrir hátíðina en var aflýst vegna 
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aðstæðna. Í stað samstarfsnefndarfunda áttu stjórnarmeðlimir stóraukinn fjölda af samtölum við 
einstaklinga í samstarfsnefnd og öðrum hinsegin félögum, til dæmis til að kanna áhuga á 
fyrirhuguðu fyrirkomulagi gleðigöngunnar.  
 
Einnig lagði stjórn áherslu á aukið samtal við Samtökin ‘78 sem meðal annars gat af sér 
fjartónleika með Elínu Ey í boði Hinsegin daga.  
 
Það er því ljóst að annað árið í röð hefur stjórn ekki fylgt lögum félagsins er varðar fjölda opinna 
funda, þótt mikið samráð hafi átt sér stað.  
 

4 Stjórnskipulag 
Aðalfundur Hinsegin daga fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins. Á milli aðalfunda er æðsta 
vald í málefnum félagsins í höndum stjórnar. Stjórn til stuðnings, ráðgjafar og aðhalds starfar 
svo samstarfsnefnd auk ýmissa undirnefnda og hópa sem í umboði stjórnar starfa að ýmsum 
verkefnum í aðdraganda árlegra hátíðahalda félagsins. 

4.1 Stjórn Hinsegin daga 
Stjórn Hinsegin daga 2020, kjörin á aðalfundi 3. febrúar 2020, var þannig skipuð: 
 

● Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson, formaður 
● Ragnar Veigar Guðmundsson, gjaldkeri 
● Ragnhildur Sverrisdóttir, ritari 
● Ásgeir Helgi Magnússon, meðstjórnandi 
● Helga Haraldsdóttir, meðstjórnandi 
● Lilja Ósk Magnúsdóttir, meðstjórnandi 
● Elísabet Thoroddsen, meðstjórnandi 

 
Á starfsárinu hélt stjórn tuttugu formlega stjórnarfundi, þriggja daga vinnuhelgi og fjóra formlega 
fundi með göngustjórn. Auk funda með stjórn Samtakanna ‘78, samstarfsnefnd, starfshópum, 
stofnunum, fyrirtækjum og  
fleiri aðilum.  

4.2 Samstarfsnefnd 
Samkvæmt samþykktum Hinsegin daga starfar samstarfsnefnd með stjórn að verkefnum hvers 
árs. Samstarfsnefnd skal vera stjórn til stuðnings og aðhalds, nefndin getur gert tillögur til 
stjórnar og skal mynda kjarna í framkvæmdaafli félagsins. 
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Á vettvangi samstarfsnefndar eru starfandi ýmsar undirnefndir og hópar sem í umboði stjórnar 
Hinsegin daga starfa að afmörkuðum verkefnum. Hér er fjallað um þær helstu sem störfuðu á 
liðnu starfsári. 

4.2.1 Göngu- og öryggisstjórn 
Göngu- og öryggisstjórn Hinsegin daga annast undirbúning, 
framkvæmd og öryggisgæslu vegna árlegrar gleðigöngu Hinsegin 
daga. Árið 2019 var stjórnin þannig skipuð: 
 

● Eva Jóa, göngu- og öryggisstjóri 
● Anna Eir Guðfinnudóttir 
● Steina Natasha Daníelsdóttir 

 
Starf göngustjórnar var mikið breytt á þessu ári og reyndi mikið á hugmyndaflug og áræðni 
stjórnarinnar. Á göngustjórn skilið sérstakar þakkir fyrir úthaldið. 

4.2.2 Fræðslunefnd 
Með aukinni áherslu á fræðsluviðburði á dagskrá Hinsegin daga hefur þörfin fyrir sérstaka 
verkefna- og sérfræðinefnd á því sviði vaxið. Á undanförnum árum hefur því verið skipaður 
sérstakur hópur sem kemur að undirbúningi og framkvæmd fræðsluviðburða hvers árs. Á árinu 
2020 komu eftirtaldir aðilar að þeim verkefnum: 
 

● Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson, formaður Hinsegin daga  
● Heiðrún Fivelstad, skrifstofustýra Samtakanna ‘78 
● Helga Haraldsdóttir, stjórn Hinsegin daga 
● Ragnar Veigar Guðmundsson, gjaldkeri Hinsegin daga 

 
Eftirtaldir aðilar voru viðburðastjórar fræðsluviðburða á árinu 2020: 
 

● Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson og Gunnlaugur Bragi Björnsson: Hinsegin og atvinnulífið: 
Fjölbreytnimenning innan fyrirtækja, í samstarfi við Nasdaq á Íslandi 

○ Viðburður fór fram á netinu. 
● Heiðrún Fivelstad: Hinsegin á landsbyggðinni, Ástandið í Póllandi, Hinsegin 

kynheilbrigði. 
○ Viðburðum var frestað en einhver viðvera var á samfélagsmiðlum 

■ Indíana Rós og Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir tóku yfir Instagram Hinsegin 
daga í stað Hinsegin kynheilbrigði 

■ Wieslaw Kaminski var með fræðslu um ástandið í Póllandi. 
● Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir: Transmálefni og íslenskur feminismi. 

○ Viðburður fór fram á netinu. 
● Tótla I. Sæmundsdóttir:  Hvað getum við gert? Líðan Hinsegin barna í skólum. 

○ Viðburði frestað en fór fram utan Hinsegin daga að frumkvæði Samtakanna ‘78 
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4.2.3 Innkaupanefnd 
Á hverju ári er þörf á innkaupum og innflutningi ýmiss varnings, einkum til endursölu í 
Kaupfélagi Hinsegin daga. Í ár var vissulega minna keypt inn en venjulega en að sama skapi þá 
var salan lítil sem engin í ljósi ástandsins.Til að tryggja fjölbreytt framboð er mikilvægt að 
innkaup séu ákvörðuð af hópi frekar en einum aðila og hafa innkaup síðustu ára því verið 
undirbúin af sérstakri innkaupanefnd. Á liðnu ári komu eftirtalin að innkaupum Hinsegin daga: 
 

● Ragnar Veigar Guðmundsson, gjaldkeri Hinsegin daga 
● Ragnhildur Sverrisdóttir, ritari 
● Lilja Ósk Magnúsdóttir, meðstjórnandi 

4.2.4 Sviðsnefndir 

4.2.4.1 Opnunarhátíð 
Ásgeir Helgi Magnússon var listrænn stjórnandi opnunarhátíðar Hinsegin daga sem átti að fara 
fram í Hafnarhúsinu/Listasafni Reykjavíkur. Hann leiddi undirbúning, dagskrárgerð, samskipti 
við listafólk og fleira.  
 
Dagskrá féll niður vegna COVID-19. 

4.2.4.2 Dragkeppni Íslands 
Ásgeir Helgi Magnússon og Sigurður Heimir Starr Guðjónsson stóðu að undirbúningi 
Dragkeppni Íslands 2020 sem átti að fara fram í Gamla Bíó.  
 
Dragkeppninni var upphaflega frestað fram á haust en svo aflýst þar sem skipuleggjendur sáu  
ekki fram á að keppnin gæti farið fram á almanaksárinu. 
 
Upphaflega frestað - aflíst síðar.  

4.2.4.3 Útihátíð í Hljómskálagarði 
Í upphafi tóku Lilja Ósk Magnúsdóttir og Helga Haraldsdóttir við skipulagni útihátíðarinnar. Það 
varð síðar ljóst þegar leið á sumarið að ekki yrði af stórum mannsöfnuðum í ágúst 2020. Þess í 
stað skipulagði stjórn Hinsegin daga hátíðardagskrá á RÚV, “Stolt í hverju skrefi - Hinsegin 
hátíðarhöld”.  
 

4.2.4.4 Stolt í hverju skrefi - Hinsegin hátíðarhöld á RÚV 
Landslið hinsegin skemmtikrafta bauð upp á litskrúðuga dagskrá í tilefni Hinsegin daga í 
Reykjavík. Vilhjálmur og Ásgeir voru listrænir stjórnendur fyrir hönd stjórnar Hinsegin daga, en 
auk þeirra var Ragnhildur í samskiptum við RÚV vegna verkefnisins. Sigurður Þorri Gunnarsson 
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og Ingileif Friðleifsdóttir voru kynnar. Framleiðandi á vegum RÚV var Ragnar Eyþórsson. 
Tónlistarstjóri var Helga Margrét Marzelíusardóttir og annaðist hún útsetningar laga 
hljómsveitarinnar. Hljómsveit skipaði Sólrún Mjöll Kjartansdóttir, Gunnar Sigfús, Halldór 
Smárason og Brynhildur Oddsdóttir. Eftirtaldir aðilar komu fram: 
 
 

● Andrean Sigurgeirsson, dansari 
● Elín Eyþórsdóttir, söngkona 
● Sigga Beinteins, söngkona 
● Páll Óskar Hjálmtýsson, söngvari 
● Hafsteinn Þórólfsson, söngvari, ásamt Þórólfur Guðnasyni sóttvarnarlækni 
● Úkulellur 
● Hinsegin félagsmiðstöð 

 
Hinsegin kórinn átti að koma fram en var afbókaður vegna fjöldatakmarkana.  
Þátturinn fékk mjög góð viðbrögð og mikið áhorf. Gaman er að nefna að hjá KÍTÓN skapaðist 
mikil og jákvæð umræða um að gítar- og trommuleikari hljómsveitarinnar væri kvennkyns.  
 
Til gaman fylgir hér innihald tölvupóstar frá Skarphéðni Guðmundssyni, 
dagskrárstjóra RÚV: 

 

“Sæl öll,  

Mátti til með að senda ykkur línu og þakka innilega fyrir gott og gæfuríkt 

samstarf.  

 

Það veitti okkur mikla ánægju að hafa fengið þetta tækifæri til að leggja 

Hinsegin dögunum lið með gerð þáttarins góða á laugardag. Ekki hvað síst 

með tilliti til þessara fjarstæðukenndu og fordæmalausu aðstæðna sem 

við þurfum enn og aftur að sætta okkur við, lifa með og vinna út frá.  

Viðbrögðin sem við höfum fengið við þættinum nafa nánast alfarið verið 

jákvæð og yfirfull af þakklæti fyrir framtakið og þessa fjölbreyttu, þéttu, 

vönduðu, kærkomnu, vel til fundnu og skemmtilegu dagskrá sem í boði 

var - og var svo vel útfærð af ykkur og okkar fólki með Ragga í broddi 

fylkingar.  

 

Við vorum að fá í hús fyrstu áhorfstölur sem gefa til kynna og staðfesta að 

áhorfið var frábært eða um 24% meðaláhorf - sem þýðir þeir sem horfu á 

þáttinn frá upphafi til enda. Svo er ennþá stærri hópur sem horfði á það 

sem í boði var í pörtum og ofan á bætast svo auðvitað allur fjöldinn sem 

er að nálgast þáttinn í spilaranum eða njóta eintaka atriða á 

samfélagsmiðlum - og munu gera áfram.  
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Enn og aftur takk fyrir okkur! 

Skarpi”  

4.2.5 Ritnefnd 
Að mörgu er að hyggja við undirbúning og útgáfu hins veglega tímarits Hinsegin daga. Árið 
2020 var ritstjórn þannig skipuð: 
 

● Vilhjálmur Vilhjálmsson formaður Hinsegin daga, ábyrgðarmaður 
● Elísabet Thoroddsen úr stjórn Hinsegin daga, ritstjóri 
● Bjarndís Helga Tómasdóttir, ritstjóri 
● Ásta Kristín Benediktsdóttir, prófarkalestur 
● Guðmundur Davíð Terrazas, umbrot og hönnun 

 
Ritnefndin hittist reglulega á fundum og var í góðum samskiptum við textahöfunda og alla þá 
sem lögðu til efni eða komu að vinnslu tímaritsins. Tímaritið var prentað hjá Odda en dreifing var 
í höndum Birtings útgáfufélags. 
 
Blaðinu var líkt og áður dreift vítt og breitt, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 

6 Dagskrá Hinsegin daga 2020 
Árið 2020 var stórfurðulegt ár en eins og kom fram í ávarpi formanns hafði COVID-19 mikil áhrif 
á fyrst undirbúning og síðar framkvæmd dagskrárinnar.  
 
Fresta og aflýsa þurfti stærstum hluta viðburða. Áður voru fyrirhugaðir fjöldi viðburða ar á 
formlegri dagskrá ársins auk ýmissa “off-venue” viðburða sem einstaklingar, félög og fyrirtæki 
stóðu fyrir, ýmist í samstarfi við Hinsegin daga eða á eigin vegum.  

6.1 Þriðjudagur 4. ágúst 
Hinsegin á landsbyggðinni 

Hvernig er að vera hinsegin á landsbyggðinni? Á þessum viðburði deila einstaklingar með 
okkur áskorunum sem fylgja því að vera opinberlega hinsegin á landsbyggðinni, stöðu 
hinsegin fólks þar og hvað sé líkt og ólíkt með höfuðborgarsvæðinu. 

Viðburðurinn átti að vera á íslensku. Rýmið var aðgengilegt fyrir hjólastóla. 
 

Umsjón: Heiðrún Fivelstad og Jódís Skúladóttir. Samskipti stjórnar Vilhjálmur. 

Aflýst 
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Söguganga 

Hinsegin söguganga – Sögur um sýnileika 

Stutt gönguferð um miðborgina þar saga hinsegin fólks á Íslandi er haldin í heiðri. Þema 
göngunnar í ár er sýnileiki. Sýnileiki hinsegin fólks er mikilvægur þáttur í réttindabaráttunni og 
sagðar verða sögur af stórum og smáum skrefum sem hafa leitt til aukins sýnileika hinsegin 
fólks í samfélaginu.  

Gangan leggur af stað frá horni Skólavörðustígs og Laugavegs klukkan 18:00. Gangan tekur um 
klukkustund og endar við Listasafn Reykjavíkur þar sem opnunarhátíð Hinsegin daga hefst kl 
19:00.  

Viðburðurinn er á íslensku. 

Umsjón: Sigurður Freyr Ástþórsson. Samskipti stjórnar Ragnar Veigar.  

Aflýst 

Opnunarhátíð Hinsegin daga 

Opnunarhátíð Hinsegin daga átti að fara fram í Hafnarhúsinu (Listasafn Reykjavíkur). Til stóð að 
dagskráin yrði í styttri en verið hefur og í afslöppuðum kokteilboðsstíl með áherslu á að gestir 
ættu auðveldara með að umgangast og blanda geði. Kynnir hátíðarinnar átti að vera geðþekka 
glæsikvendið Gógó Starr og það listafólk sem bókað var á opnunarhátíð voru Úkúlellur, Bjarni 
Snæbjörnsson, Hinsegin Kórinn, Hinsegin félagsmiðstöðin, Waacking danshópur, Gloria Hole 
ásamt dönsurum og Elín Ey.  

Umsjón: Ásgeir Helgi Magnússon.  

Aflýst 

6.2 Miðvikudagur 5. ágúst  
Trans málefni og íslenskur femínismi 

Á þessum viðburði var ætlunin að fara yfir tengsl femínisma og réttindabaráttu trans fólks á 
Íslandi. Raddir víða úr baráttunni kæmu saman og ræddu hvernig hægt væri að sporna 
gegn hugmyndafræði sem er andsnúin trans fólki innan femínistahreyfingarinnar á Íslandi. 

Umsjón: Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir og Heiðrún Fivelstad.  Samskipti stjórnar: 
fræðslusnefnd.  

Aflýst 

Ástandið í Póllandi - Queer in Poland 
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Andrúmsloftið gagnvart hinsegin fólki í Póllandi hefur farið hríðversnandi undanfarin misseri, 
sem kristallaðist í síðustu forsetakosningum þar í landi þar sem Andrzej Duda bar sigur úr 
býtum. Farið verður yfir stöðuna í Póllandi og áhrifin sem andrúmsloftið hefur á líf pólskt 
hinsegin fólks. 

Umsjón: Wiesiek Kaminski og Heiðrún Fivelstad. Samskipti stjórnar: Fræðslunefnd. 

Aflýst. 

Hinsegin á óperusviðinu 

Íris Björk Gunnarsdóttir óperusöngkona og Hjalti Þór Davíðsson píanóleikari flytja aríur í            
Safnahúsinu, úr ýmsum óperum þar sem hinseginleiki er sýnilegur. Tónlistin á tónleikunum            
spannar langt tímabil, allt frá Händel til núlifandi tónskálda. Íris Björk bregður sér í hlutverk               
ýmissa kynja, castrati-söngvara og sögulegra persóna, buxnahlutverk, samkynhneigð og         
trans hlutverk. 

Frítt inn, viðburðurinn fer fram á íslensku 

Umsjón: íris Björk Gunnarsdóttir. Tengiliður stjórnar: Lilja Ósk.  

Aflýst. 

Hommaspjall 

Hommar voru alltaf til á Íslandi en komust ekki almennilega í sviðsljósið fyrr en með stofnun 
Samtakanna ’78. Hvernig voru þessi fyrstu ár? Hvernig var hommalífið á áttunda og níunda 
áratugnum? Var þetta allt ein þrautaganga eða var kannski svolítið gaman á bak við luktar 
dyr? Og hver er staðan í dag? Felix Bergsson stjórnar umræðum með valinkunnum 
hommum af þremur kynslóðum sem veita okkur innsýn í lífshlaup sitt og tilfinningar. 

Frítt inn, viðburðurinn fer fram á íslensku 

Umsjón: Felix Bergsson. Tengiliður stjórnar: Helga Haraldsdóttir og Ragnhildur sverrisdóttir. 

Aflýst 

 

Die Schöne Müllerin - Not a word about my sad face 

Die schöne müllerin (Malarastúlkan fagra) er einn ástsælasti ljóðaflokkur 
heimsbókmenntana og tónlist Franz Schuberts við ljóðið með fegurstu perlum klassískrar 
tónlistar. Saklaus malaradrengur verður ásfanginn af malarastúlkunni fögru og tilvera hans 
riðar til falls, náttúran snýst gegn honum og hann týnir sjálfum sér. Í túlkun Sveins Dúu 
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Hjörleifssonar tenórs og leikstjórans Grétu Kristínar Ómarsdóttur er verkið skoðað í öðru 
ljósi sjálfsuppgötvunnar, kyntjáningar og húmors fyrir óreiðu tilverunnar. 
Malaradrengurinn og malarastúlkan renna saman í eitt í óviðjafnanlegri dragsýningu handan 
tvíhyggjunnar og helsta áskorunin verður þá fyrst og fremst að elska sig. 
 
Umsjón: Helga Haralds og Tjarnabíó 
 
Fór fram 
 

 

Hinsegin karlakvöld 

Dásamleg kvöldstund fyrir karla og kynsegin fólk sem hrífst af körlum þar sem spjall og 
kokteildrykkja verður í fyrirrúmi. Plötusnúður sér um að halda uppi góðri stemningu á meðan 
samræðurnar flæða ásamt sérframreiddum kokteil kvöldsins. Aðrir drykkir verða á happy 
hour verði allt kvöldið. Viðburðurinn er haldinn í stoltu samstarfi við Reykjavík Bear og 
Hump Day Social.  

Frítt inn, 20 ára aldurstakmark 

Umsjón: Reykjavík Bear og Hump Day Social. Tengiliður stjórnar: Ragnar 

Aflýst 

 

Hinsegin ladies night 

Hinsegin ladies night eru kvöld tileinkuð konum/kynsegin fólki sem heillast af konum.            
Meginhugmyndin er að skapa öruggt umhverfi til að koma saman og skemmta sér, kynnast              
og styrkja þetta samfélag. Öll eru velkomin á skemmtidagskrá og partý í Gamla bíó óháð               
aldri, sambandsstöðu eða skilgreiningu. 
 
Miðaverð: 1.900 kr. í forsölu en hækkar 1. ágúst í 2.500 kr. 
 
Umsjón: Ástrós Erla Benediktsdóttir og Lilja Ósk Magnúsdóttir  

Aflýst 

6.3 Fimmtudagur 6. Ágúst 
Hvar bregðumst við? Líðan hinsegin barna í skólum 
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Fræðslustýra Samtakanna ’78, Tótla I. Sæmundsdóttir, kynnti niðurstöður 
samanburðarkönnunar um líðan hinsegin ungmenna í grunn- og framhaldsskólum og ræddi 
hvernig hægt væri að stuðla að hinseginvænu skólaumhverfi. Í lok viðburðarins var opnað 
fyrir umræður við kennara. 

Viðburðurinn var á íslensku.  

Umsjón: Heiðrún Fivelstad og Samtökin 78´ 

Fór fram rafrænt  

 

Djammsöguganga 

Íslenskir hommar döðruðu við hermenn á Borginni á fimmta áratugnum, síðar leituðu 
lesbíurnar skjóls í Stúdentakjallaranum áður en dragið blómstraði á Rauðu myllunni. 
Íslenskt hinsegin skemmtanalíf hefur verið alls konar í gegnum árin – leynt og ljóst, hávært 
og lágvært. 

Fyrir rúmum tíu árum birtist ítarleg og hressandi úttekt Hilmars Hildar-Magnússonar á 
skemmtanalífi hinsegin fólks í gegnum tíðina í veglegu 30 ára afmælisriti Samtakanna ’78. 
Nú er tilvalið að rýna í úttektina og það á fæti! Gengið verður um miðborgina og valdar 
söguslóðir kannaðar, dreypt á hressandi drykkjum auk þess sem síðastliðinn áratugur og 
rúmlega það, sem enn er óskráður, verður tekinn fyrir. Gengið verður frá Hlemmi kl. 16 og 
endað í nálægð við Gamla bíó en þar mun Dragkeppni Íslands fara fram kl. 20. Að 
sjálfsögðu er áfengi innifalið! Leiðsögn á íslensku og ensku ef þarf. Athugið: Afar takmarkað 
miðaframboð! 

Umsjón: Árni Grétar Jóhannsson. Tengiliður stjórnar: Vilhjálmur 

Aflýst. 
 
Black lives matter 
 
Ástandið í Bandaríkjunum hefur varla farið framhjá neinum þar sem svart fólk hefur 
mótmælt lögregluofbeldi undir formerkjunum #blacklivesmatter – en hvernig hefur hreyfingin 
áhrif á Íslandi? Hinsegin svart og brúnt fólk deilir reynslu sinni af rasisma á Íslandi og ræðir 
um hvað samfélagið getur gert til að styðja við baráttuna. 
 
Umsjón: Heiðrún Fivelstad. Tengiliður stjórnar: fræðslunefnd. 
Aflýst 
 
Opnun á Gilbert og George 
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Til stóð að halda sérstakan opnunarviðburð til heiðurs listamönnunum Gilbert og George í 
Listasafni Reykjavíkur á Hinsegin dögum, en sýning á verkum þeirra er hluti af Listahátíð í 
Reykjavík. Listamennirnir treystu sér ekki til þess að ferðast til landsins en til stóð að hafa 
pallborðsumræður með þeim á opnuninni. Sýningin var opnuð þann 6. ágúst og stendur til 
3. janúar 2021.  
 
Umsjón: Listasafn Reykjavíkur. Tengiliður stjórnar: Vilhjálmur 
 
Viðburðurinn fór fram en sem einkasamkvæmi með takmörkuðum fjölda. 
 
Uppáhaldslög Hinsegin kórsins 
 

Hinsegin kórinn heldur tónleika Í Fríkirkjunni í Reykjavík þar sem strengjakvartettinn Lýra 
mun leika nýjar útsetningar með kórnum. Á tónleikunum mun Hinsegin kórinn flytja fjölbreytt 
lög, sem öll eiga það sameiginlegt að vera eftirlætislög kórmeðlima. Stjórnandi Hinsegin 
kórsins er Helga Margrét Marzellíusardóttir og píanóleikari er Halldór Smárason. 

Umsjón: Hinsegin kórinn. Tengiliður stjórnar: Ragnar. 

Aflýst 

 
Bókmenntaganga Borgarbókasafnsins 

Guðjón Ragnar Jónasson leiðir gesti um miðbæ Reykjavíkur og bregður upp svipmyndum úr 
menningarheimi sem mörgum er hulinn, segir grátbroslegar sögur úr leikhúsi næturlífsins en 
rifjar einnig upp áfagna úr langri og strangri baráttu fyrir réttindum og sýnileika hinsegin fólks. 

Gangan hefst fyrir utan Borgarbókasafnið í Grófinni. 

Guðjón Ragnar Jónasson er íslenskufræðingur og kennari en veitir nú forstöðu símenntum 
Háskólans á Bifröst. Hann hefur m.a. kennt við Menntaskólann í Reykjavík, Keili og 
Austurbæjarskóla. Hann þýddi bókina Mennirnir með bleika þríhyrninginn sem kom út árið 2013, 
hefur skrifað barna- og námsbækur og gaf nú síðast út bókina Hin hliðin, hinsegin leiftur- og 
örsögur sem gangan byggir á. Guðjón sat lengi í stjórn Samtakanna78 og Hinsegin daga. 

Kvöldgöngur eru viðburðaröð á vegum Borgarbókasafns, Borgarsögusafns og Listasafns 
Reykjavíkur. Göngurnar fara fram á fimmtudagskvöldum yfir sumarmánuðina. Þátttaka er 
ókeypis og eru allir velkomnir. 

 

Umsjón: Borgarbókasafn, Guðrún Baldvinsdóttir. Tengiliður stjórnar: Vilhjálmur 
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Aflýst.  

 

Dragkeppni Íslands 

Hin glæsilega keppni um titlana Dragdrottning og Dragkóngur Íslands var endurvakin sem liður í 
20 ára afmælishátíð Hinsegin daga 2019. Til stóð að endurtaka leikinn á Hinsegin dögum 2020. 
Keppnin átti að fara fram í Gamla bíó og 13 keppendur voru skráðir til leiks. Undirbúningi miðaði 
vel og keppendur voru vel á veg komnir með að leggja lokahönd á atriði sín. Kynnir kvöldsins 
átti að vera Sigríður Eyrún Friðriksdóttir leikkona og formaður dómnefndar var Gloria Hole. 
Umsjón með opnunaratriði keppninnar var í höndum Cameron Corbett.  

Umsjón: Ásgeir Helgi Magnússon og Sigurður H. Starr Guðjónsson / Gógó Starr.  

Frestað fram á haust og svo aflýst. 

 

6.4 Föstudagur 7. ágúst  
 

Fræðsluviðburður (Gilbert og George pallborð) 

Pallborðsviðræður með Gilberg og George þar sem rætt verður um sýninguna í Hafnarhúsinu, 
tengls hinseiginleika og minnihlutahópa við listsköpun þeirra ásamt spurningum úr sal. 

 

Umsjón: Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsið. Tengiliður stjórnar: Vilhjálmur og Elísabet 

Aflýst 

 

Hinsegin kynheilbrigði 

Eftir þrusuvinsælan viðburð í fyrra er kynfræðingurinn Indíana Rós mætt aftur og í þetta sinn 
með kynlífsráðgjafanum Aldísi Þorbjörgu, sálfræðing og kynlífsráðgjafa. Saman deila þær 
með okkur sinni vitneskju og fræðslu um kynheilbrigði sem er sérstaklega miðuð að 
hinsegin fólki. Ung sem öldruð, reynd eða óreynd, öll eru velkomin! 

Umsjón: Heiðrún Fivelstad. Tengiliður stjórnar: fræðslunefnd.  

Aflýst 
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Hýrir húslestrar 

Hinsegin bókmenntum er að vanda gert hátt 
undir höfði á Hýrum húslestrum þar sem 
hinsegin skáld lesa úr verkum sínum. 
Viðburðurinn hefur fest sig rækilega í sessi á 
síðustu árum. 

Að auki átti að tilkynna um úrslit í 
ljóðasamkeppni Hinsegin daga sem nú var 
haldin í fimmta sinn. 

Umsjón: Elísabet Thoroddsen og Bjarndís Helga Tómasdóttir 

Aflýst 

Ljóðasamkeppni Hinsegin daga 
 
Hinsegin skúffuskáld voru hvött til þess að senda sín allra bestu ljóð, á netfangið 
huslestrar@gmail.com fyrir mánudaginn 27. Júlí. 
Dómnefndin fékk ljóðin nafnlaus og liggja úrslit fyrir. Þau hafa þó ekki verið tilkynnt enn. Í 
dómnefnd að þessu sinni sátu Gerður Kristný, Harpa Rún Kristjánsdóttir og Viðar Eggertsson. 
 
Umsjón: Elísabet Thoroddsen og Bjarndís Helga Tómasdóttir 
 
Úrslit liggja fyrir en hafa ekki verið tilkynnt  
 
 
Freyðivínssmakk 
 
Til stóð að halda viðburði á Geira smart, þar sem átti að smakka og fræðast um nokkrar tegundir 
af freyðivíni og para við íslenskan pinnamat. 
 

Umsjón: Helga Haralds og Alba E H Hough 

Aflýst 

Endurminningar Valkyrju 

Til stóð að sýna verkið Endurminningar Valkyrju á hátíðinni. Um er að ræða dýrðlega og 
dansandi drag-revíu til heiðurs hinni kyngimögnuðu kvenhetju, Brúnhildi. Dragdrottningar gera 
sögunni skil í mögnuðum dansi, stórfenglegum söng og hlálegum hamagangi. Sýningin er 
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sannkölluð partýsýning sem hlaut þrjár tilnefningar til Grímuverðlaunanna 2020. Sýningin er á 
ensku. 

Umsjón: Ásgeir Helgi Magnússon 

Aflýst 

 
Hinsegin sigling - Stolt siglir fleyið mitt 

Hinsegin sigling um höfin blá! Við siglum stolt úr höfn föstudaginn 7. ágúst frá Gömlu höfninni í 
Reykjavík. Siggi Gunnars spilar alla hýrustu poppsmellina og kannski nokkra sjómannavalsa. 
Klukkustundar löng sigling í kring um eyjarnar á Faxaflóa þar sem þú sérð borgina frá nýju, hýru 
sjónarhorni. Fordrykkur og huggulegtheit í Fífli frá kl. 20:00. Vinsamlega mætið tímanlega því 
skipið leggur úr höfn á slaginu kl. 21:00 – skipstjórinn líður engar tafir!  

Verð í forsölu til 1. ágúst: 2.900 kr. Fullt verð eftir 7. ágúst: 3.500 kr. 

Við bendum á að miðaframboð er takmarkað. Síðustu ár hafa miðar selst upp snemma! 

 

Umsjón: Elding, Sveinn Hólmar Guðmundsson. Tengiliður stjórnar: Vilhjálmur 

Landleguball - á Kíkí 

Árlegt fjáröflunar partý á Kíkí. Skemmtun fyrir landkrabba og kynjaverur undirdjúpana. 500 kr við 
dyr sem rennur óskipt til Hinsegin daga.  

 

Umsjón: Kiki Queer Bar, Árni Grétar Jóhannsson. Tengiliður stjórnar: Vilhjálmur 

 

6.5 Laugardagur 8. ágúst 
Drag yourself to brunch 

Hinsegin dagar kynna í samstarfi við Kiki Queer Bar og Out of Control: Langar þig að ærast úr 
hlátri, syngja með grípandi smellum, klappa og trampa við matarborðið meðan þú nýtur rjómans 
af íslenskri dragsenu? Komdu þá í bröns og við lofum borðhaldi sem sjaldan sést á Íslandi! Ekki 
láta þennan stórkostlega viðburð framhjá þér fara. Takmörkuð sæti í boði og ógleymanleg 
upplifun. 

Umsjón: Árni Grétar Jóhannson og Jómbi Jónsson. Tengiliður stjórnar: Ásgeir og Vilhjálmur 
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Aflýst  

 

Þjóðkirkjan - Ein saga – eitt skref 

Þjóðkirkjan í samstarfi við Samtökin ´78 boðar til kynningarfundar á morgun á verkefninu Ein 
saga – eitt skref. 

Þorbjörg Þorvaldssdóttir formaður Samtakanna 78 mun segja nokkur orð í upphafi og síðan 
mun biskup Íslands, sr. Agnes M. Sigurðardóttir, taka til máls. 

Tilgangur verkefnisins er að gera upp og læra af sögu misréttis gagnvart hinsegin fólki innan 
kirkjunnar. Fyrsta skrefið verður að safna persónulegum reynslusögum af fordómum og 
andstöðu Þjóðkirkjunnar við réttindi hinsegin fólks í gegnum árin. 

Sett hefur verið upp sögusíða þar sem hver og einn, sem geymir sögu sem hann/hún/hán vill 
deila, getur fyllt út form og skilað inn. Sögunum verður safnað saman af Samtökunum ´78. 

Slóð sögusíðunnar er: https://einsaga.samtokin78.is 

Næsta vor verða síðan sögurnar gerðar opinberar. Sögurnar verða hengdar upp í kirkjum 
landsins, til vitnisburðar og lærdóms. 

Til vitnis um erfiða sögu sem mikilvægt er að endurtaki sig ekki, en einnig um þjáningu, baráttu 
og vilja hinsegin fólks til að öðlast viðurkenningu, frelsi og mannréttindi. 

Með auðmýkt gagnvart sögunni og vilja til að vera framvörður kærleika, mannréttinda og 
fjölbreytileika í komandi framtíð. 

Upphaflega var viðburðirnn opinn öllum. En í ljósi stöðunnar sem uppi er í samfélaginu, þeirrar 
baráttu sem við öll heyjum við útbreiðslu COVID og þess almannahlutverks sem við gegnum öll, 
verður viðburðinum streymt á netinu. 

Viðburðurinn verður á morgun, laugardaginn 8. ágúst, í streymi aðgengilegur á www.kirkjan.is 
og www.samtokin78.is og hefst kl. 13.00. 

Klukkan 14.00 verður regnbogafáninn dreginn að húni við kirkjur víðs vegar um landið. 

 

Umsjón: Þjóðkirkjan, Pétur G. Markan. Tengiliður stjórnar: Vilhjálmur. 

 

 

 19 



 

 

 

Gleðigöngur 

Gleðigangan er einn mikilvægasti liður í 
sýnileika, baráttu, gleði og stolti hinsegin 
fólks. Því þótti mikilvægt að gangan færi 
fram með einhverjum hætti, þó innan þess 
ramma sem almannavarnir gáfu út. 

Stolt í hverju skrefi. 

Frá upphafi Gleðigöngunnar hafa 
einstaklingar og hópar skipulagt eigin atriði 
en nú var þeim uppálagt að skipuleggja 
einnig eigin gönguleið. Hver og einn gat rölt með sjálfum sér, vinum eða fjölskyldu, í hæfilega 
stórum hópum og með smitgát í fyrirrúmi. 

Í stað þess að ganga frá Hallgrímskirkju á Skólavörðuholti áleiðis að Hljómskálagarðinum fóru 
Gleðigöngur fram víðsvegar um höfuðborgarsvæðið og um land allt. Gleðigöngurnar, í öllum 
sínum fjölbreytileika, lögðu af stað kl. 14 og hinsegin fólk og fjölskyldur þeirra voru sýnileg um 
alla borg. 

Mikil eftirspurn var eftir regnbogafánum og fólk deildi myndum af framgangi gleðiganganna á 
hinum ýmsu miðlum með myllumerkjunum. 

#glediganganmin #stoltskref #reykjavikloves #proudwalk #reykjavikpride2020 

Umsjón: Stjórn og göngustjórn 

Aflýst 

 

Skemmtiþáttur 

Stolt í hverju skrefi – Hátíðardagskrá Hinsegin daga á RÚV 

Landslið hinsegin skemmtikrafta bauð upp á 
litskrúðuga dagskrá í tilefni Hinsegin daga í 
Reykjavík! Fram komu m.a. Andrean 
Sigurgeirsson, Elín Eyþórsdóttir, Sigga 
Beinteins, Páll Óskar Hjálmtýsson, Hafsteinn 
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Þórólfsson ásamt Þórólfur Guðnasyni sóttvarnarlækni, Úkulellurnar og ungmenni úr Hinsegin 
félagsmiðstöðinni. Kynnar voru þau Ingileif Friðriksdóttir og Sigurður Þorri Gunnarsson. 

Umsjón: Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson, Ragnhildur Sverrisdóttir og Ásgeir Helgi Magnússon í 
samstarfi við Ragnar Eyþórsson ( RÚV) og Sigurð Þorra Gunnarsson. 

Viðburðurinn fór fram. 

 

Dansleikur 

Hið eina sanna Pride partý átti að halda í Gamla bíó frá 20:30 til 01:00 eða raunar til þess tíma 
sem sóttvarnatilmæli heimila. Stjórnin var bókuð til þess að halda uppi stuðinu en í ljósi 
aðstæðna var viðburðinum aflýst. 

Umsjón: Vilhjálmur Ingi ásamt öðrum stjórnarmeðlimum  

Aflýst 

6.6 Sunnudagur 9. ágúst 
Regnbogahátíð fjölskyldunnar 

Regnbogahátíð fjölskyldunnar átti að halda í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í ár. Hinsegin 
foreldrar ásamt Hinsegin dögum ætluðu að bjóða upp á skemmtilega dagskrá fyrir gesti á öllum 
aldri. Skemmtiatriði, leikir og góðgæti fyrir unga sem aldna. Viðburðinum var aflýst. 

Umsjón: Elísabet Thoroddsen og Vilhjálmur Ingi 

Aflýst 

 

Frumýning: Fjaðrafok 

Í nær tvo áratugi hefur Gleðigangan hríslast síðsumars um miðborgina með látum sínum og 
litum. Forsagan spannar tæpa tvo áratugi þar samkynhneigðir börðust fyrir réttindum sínum með 
ýmsum aðferðum, meðal annars með því að auka sýnileika homma og lesbía og síðar transfólks 
á götum úti. Fyrstu gleðisporin voru tekin frá Hlemmi árið 2000, nú tuttugu árum síðar er við hæfi 
að líta um öxl. Fjaðrafok fjallar um sýnileikann, saumsporin, skipulagninguna, þróun og þroska 
Gleðigöngunnar - Hinsegin daga og áhrifin sem hún hafði á okkur öll. 

FJAÐRAFOK er heimildamynd sem Krumma films framleiddi árið 2020 og fjallar um sögu 
Gleðigöngunnar í Reykjavík. Viðmælendur myndarinnar koma úr ýmsum áttum og sýnist sitt 
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hverjum svo myndin líkt og Gleðigangan endurspeglar fjölbreyttar hliðar mannlífsins og rekur þá 
söguslóð sem troðin var með göngunum. 

Umsjón: Hrafnhildur Gunnarsdóttir. Tengiliður stjórnar: Ragnhildur Sverrisdóttir. 

Aflýst en myndin var sýnd á RÚV sunnudaginn 23. ágúst 2020 við góðar viðtökur. 

 

6.7 Mánudagur 10. ágúst 
Á hinsegin nótum. Klassískir tónleikar í Hörpu 

Tónleikar þar sem hljóma verk eftir nokkur helstu hinsegin tónskáld sögunnar, m.a. Pjotr 
Tsjajkovskíj, Francis Poulenc, Benjamin Britten, Samuel Barber, John Cage og Stephen 
Sondheim. Einnig verða flutt verk eftir franska barokktónskáldið Jean-Baptiste Lully og ensku 
súffragettuna Ethel Smyth. 

Flytjendur eru í fremstu röð meðal íslenskra tónlistarmanna: Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari, 
Eyjólfur Eyjólfsson tenór, Hallveig Rúnarsdóttir sópran og Árni Heimir Ingólfsson píanóleikari 
sem jafnframt kynnir efnisskrána. 

Umsjón: Árni Heimir Ingólfsson og Ásgeir Helgi Magnússon 

Frestað - Haldnir 26. september. Öllum sóttvarnarreglum var fylgt og lukkuðust tónleikarnir afar 
vel. Cameron Corbett aðstoðaði við viðburðinn í fjarveru Ásgeirs Helga. Tónleikagestir voru 153. 

 

 
 

7 Upplýsinga- og kynningarmál 

7.1 Tímarit 
Líkt og fyrri ár gáfu Hinsegin dagar út tímarit sem er stór þáttur í því að kynna dagskrá 
hátíðarinnar og varpa ljósi á þema hvers árs. Þar má einnig finna ýmsar greinar og áhugaverð 
viðtöl en sérstaða tímaritsins er einmitt m.a. að vera eini reglubundni vettvangurinn sem 
skrásetur sögu og málefni hinsegin fólks á Íslandi. 
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Tímarit ársins var glæsilegt en Sigtýr Ægir Kárason hannaði forsíðu og baksíðu þess sem var 
helguð BLM hreyfingunni og baráttu svarts hinsegin fólks. Ritið kom út þann 25. júlí en útgáfuhóf 
var haldið sama dag fyrir alla þá sem komu að gerð tímaritsins.  
 
Ritstjórar voru þær Elísabet Thoroddsen og Bjarndís Helga Tómasdóttir en textahöfundar voru 
fjölmargir. Bjarndís Helga Tómasdóttir, Dagur B. Eggertsson, Daníel E. Arnarsson, Derek T. 
Allen, Elísabet Thoroddsen, Guðjón Ragnar Jónasson, Guðni Th. Jóhannesson, Guttormur 
Þorsteinsson, Harpa Kristjana Steinþórsdóttir, Helga Baldvins Bjargardóttir, Hildur Heimisdóttir, 
Katrín Oddsdóttir, Lilja Ósk Magnúsdóttir, Ragnhildur Sverrisdóttir, Saga Ómars, Salka Snæbrá 
Hrannarsdóttir, Stefán Örn Andersen, Tótla I. Sæmundsdóttir, Unnsteinn Jóhannsson, Ugla 
Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, Vera Illugadóttir, Viima Lampinen, Vilhjálmur Ingi 
Vilhjálmsson og Þórhildur Elínardóttir lögðu til texta í tímaritið. Ásta Kristín Benediktsdóttir sá um 
prófarkalestur.  
 
Nokkrar greinar voru þýddar á ensku og birtar á vef Hinsegin daga, en Melkorka Edda 
Sigurgrímsdóttir sá um þýðingar. Þær Alba Hough, Debbie Stevens, Tanya Churchmuch sáu um 
prófarkalestur á ensku. 
 
Einnig lagði Ásdís Bergþórsdóttir til hinsegin krossgátu og þeir Einar V. Másson og Jono Duffy 
gerðu myndasögu fyrir ritið. 
 
Umbrot og hönnun á tímaritinu var í höndum Guðmundar Davíðs Terrazas hjá Hvíta Húsinu.  
 

7.2 Vefsíða 
Undanfarin ár hefur vefsíða Hinsegin daga (hinsegindagar.is) verið helsti upplýsingamiðill 
hátíðarinnar. Vefsíðuna hannaði Rafn Steingrímsson árið 2013 og hefur hann annast 
vefumsjón.  
 
Á hverju ári hafa einhverjar nýjungar verið teknar í notkun. Sem dæmi var dagskrársíða vefsins 
uppfærð árið 2020 til að gera dagskránni ennþá betri skil en áður. Einnig var bakendi síðunnar 
endurnýjaður.  
 
Vefsíðan er mikilvægur upplýsingamiðill, sérstaklega mánuðina fyrir hátíð, en þar má finna 
dagskrá, greinar, tengiliðaupplýsingar og margt fleira. Síðan er einnig á ensku.  

7.3 Samfélagsmiðlar 
Fylgjendum Hinsegin daga á Facebook fer fjölgandi ár frá ári. Umsjón síðunnar er að mestu í 
höndum stjórnar. 
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Hinsegin dagar eiga einnig aðgang á Twitter og Instagram. Twitter reikningurinn hefur lítið verið 
notaður en notkun Hinsegin daga á Instagram hefur farið vaxandi, einkum í kringum 
hátíðahöldin. Myllumerki Hinsegin daga á samfélagsmiðlum er #ReykjavikPride.  
 
Mikilvægt er að fulltrúar Hinsegin daga muni áfram fara reglulega yfir ýmsa vef- og 
samfélagsmiðla sem birta upplýsingar um Hinsegin daga með það að markmiði að tryggja að 
réttar dagsetningar, vefslóðir og viðeigandi myndefni sé birt.  
 
Samfélagsmiðlar þurfa að taka aukið vægi í kynningu og samskiptum Hinsegin daga. Helga 
Haraldsdóttir og Elísabet Thoroddsen höfðu umsjón með samfélagsmiðlum á meðan Hinsegin 
dögum stóð.  

7.4 Fjölmiðlar 
Undanfarin ár hafa fjölmiðlar sýnt Hinsegin dögum mikinn áhuga. Án dagskrár og Gleðigöngu þá 
var áskorun að halda áhuga og sýnileika í fjölmiðlum.  
 
Formaður Hinsegin daga er formlegur talsmaður félagsins. Þá hefur aukist að fjölmiðlar leiti til 
Hinsegin daga sem ráðgjafa við val á umfjöllunarefni, viðmælendum og fleira. 

7.5 Auglýsingar og markaðsmál 
Hinsegin dagar hafa almennt farið afar sparlega með fjármagn á sviði auglýsinga- og 
kynningamála. Stjórn ákvað að draga alveg úr greiddum auglýsingum í ljósi aðstæðna. 
 
Árið 2020 var fyrsta starfsár Hinsegin daga sem ekki birtast auglýsingar í strætóskýlum.  
 
Fyrirhugað var að taka upp Hinsegin daga og gera myndbönd til dreifingar á samfélagsmiðlum 
ásamt því að skrásetja söguna. Ekki kom til þess. 
 
Davíð Terraszas hjá Hvíta húsinu framleiddi myndbönd og annað efni til að kynna dagskrána 
sem átti að eiga sér stað. 

8 Ýmis verkefni 

8.1 Erlend samskipti 
Hinsegin dagar eru sem fyrr aðilar að InterPride, alþjóðasamtökum hinsegin hátíða, og EPOA, 
Evrópusamtökum hinsegin hátíða. Fulltrúar Hinsegin daga hafa þó í litlum mæli sótt viðburði 
samtakanna á undanförnum árum, t.d. hafa Hinsegin dagar hvorki átt fulltrúa á EPOA AGM né 
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InterPride AGM síðustu fimm ár eða svo. Á árinu 2020 sóttu fulltrúar Hinsegin daga eftirtalda 
viðburði erlendis: 
 

● Gunnlaugur Bragi Björnsson, fyrrum formaður, sótti undirbúningsfundi með World Pride 
og íslenska sendiráðinu í Kaupmannahöfn fyrir World Pride 2021. 

 
Áfram verður unnið að eflingu samstarfs á milli Hinsegin daga, Copenhagen Pride og annarra 
hátíða á Norðurlöndunum en næst verður WorldPride haldið í Kaupmannahöfn í ágúst 2021 og 
standa vonir til að íslenskt hinsegin fólk, saga þess og menning, geti verið sýnilegt þar. 
Gunnlaugur Bragi Björnsson er fulltrúi stjórnar Hinsegin daga í Kaupmannahöfn og í 
samskiptum við World Pride. 

8.2 Aðgengismál 
Ábendingar og mótmæli bárust stjórn Hinsegin daga 2019 vegna miðaverðs á viðburði, þá 
sérstaklega á Opnunarhátíð. Stjórn mætti því með að lækka almennt miðaverð og bjóða þeim 
sem ekki treystu sér til að greiða miðaverð frían miða. Einnig var rýnt í miðaverð annarra 
viðburða. Af þrjátíu og þremur fyrirhuguðum viðburðum voru tuttugu án aðgangseyris.  

8.3 Handbók Hinsegin daga 
Mikil sérþekking hefur skapast við skipulagningu hátíðarinnar síðustu áratugi og hefur stjórn og 
samstarfsnefnd safnað saman upplýsingum síðastliðin ár í hagnýta handbók þar sem öll helstu 
verkefni eru skráð. Handbókin er lifandi plagg sem mikilvægt er að uppfæra reglulega. Þá hefur 
stjórn nýtt Google Drive til gagnavinnslu og skjalavistunar auk þess sem Facebook er mikið 
notað fyrir samskipti stjórnar og samstarfsnefndar. 
 
Komið er að uppfærslu. 

9 Fjármál 

9.1 Félagskjörinn skoðunarmaður reikninga 
Á aðalfundi Hinsegin daga árið 2020 var Leifur Örn Gunnarsson kjörinn skoðunarmaður 
reikninga Hinsegin daga. 
 
9.2 Fjármögnun 

9.2.1 Reykjavíkurborg 
Hinsegin dagar hafa um árabil notið ómetanlegs stuðnings frá Reykjavíkurborg. Árið 2017 voru 
Hinsegin dagar ein þeirra hátíða sem fengu titilinn “Borgarhátíð Reykjavíkur 2017-2019” en á 
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þeim árum fengu Hinsegin dagar samningsbundið 7 milljóna kr. framlag á ári. Árið 2019 voru 
Hinsegin dagar aftur valdir sem ein af borgarhátíðum Reykjavíkur árin 2020-2022 og fengu við 
það samning upp á 10 milljóna kr. framlag á ári.  
 
Markmiðið með útnefningu borgarhátíðanna var að styðja samfellu, framþróun og rekstrarlegan 
grundvöll hátíða í Reykjavík. Við valið var einkum horft til þeirra hátíða sem þegar hafa sannað 
ótvírætt gildi sitt hvað varðar þýðingu fyrir menningarlífið í borginni, alþjóðleg tengsl, jákvæð 
áhrif á ferðamennsku og ímynd Reykjavíkur auk efnahagslegs umfangs.  
 
Þessi stuðningur er afar mikilvægur fyrir rekstrargrundvöll Hinsegin daga en með hækkuðu 
framlagi vonast fráfarandi stjórn félagsins til að hægt verði að líta til ráðningar starfsmanns og 
mögulegra greiðslna til listamanna sem hingað til hafa að mestu gefið vinnu sína. 

9.2.2 Samstarf við fyrirtæki 
Líkt og fyrri ár nutu Hinsegin dagar stuðnings og samstarfs ýmissa fyrirtækja. Af 
samstarfsaðilum árið 2020 má helst nefna Landsbankann, Byko, Omnom, Ölgerðina & Borg 
brugghús, K100, Eldingu, Nasdaq, Borgarbókasafnið og Jómfrúna. Þá hafa Hinsegin dagar 
notið velvildar og góðra kjara hjá ýmsum fyrirtækjum vegna nauðsynlegrar þjónustu og 
vörukaupa í tengslum við dagskrá hátíðarinnar. Undanfarin ár hefur Strætó einnig heilmerkt 
vagn í tilefni hátíðahaldanna, í samráði við stjórn Hinsegin daga.  
 
Samstarf og stuðningur Hinsegin daga og fyrirtækja er með ýmsum hætti en þar má m.a. nefna 
fjárstuðning, aðstoð, aðstöðu og vöruskipti. Ýmis fyrirtæki sem styrkt hafa Hinsegin daga í 
áraraðir, jafnvel frá stofnun, sáu sér ekki fært að styrkja félagið vegna þess erfiða ástands sem 
heimsfaraldurinn hefur í för með sér. 
 
Stjórn Hinsegin daga kann öllum samstarfsaðilum bestu þakkir fyrir ómetanlegan stuðning.  
 

9.2.3 Kaupfélag Hinsegin daga 
Dagana 4-8. ágúst ætluðu Hinsegin dagar að halda úti kaupfélagi og þjónustumiðstöð í 
Listasafni Reykjavíkur. Því miður var aldrei hægt að opna kaupfélagið þar í ljósi 
samkomutakmarkanna. Að þessu sinni var því ákveðið að ráðast í uppsetningu á vefverslun í 
samstarfi við Samtökin ‘78 til að hægt væri að selja a.m.k. Hluta af þeim regnbogavarningi sem 
til var. Vefverslunin er á www.hinseginkaupfelagid.is og gekk vel miðað við það takmarkaða 
úrval sem náðist að setja í sölu á stuttum tíma. Stefnt er að því að verslunin verði opin allt árið 
og á hún því að geta aukið tekjur HD af sölu regnbogavarnings. 
 
Frá árinu 2016 hafa Hinsegin dagar staðið fyrir netsölu á helstu aðgöngumiðum og pössum í 
aðdraganda hátíðarinnar og nýtur sú þjónusta sífellt meiri vinsælda. Rekstur kaupfélagsins er 
góð þjónusta við gesti hátíðarinnar og er afar mikilvægur fyrir veltu hátíðarinnar. Lítið var keypt 
inn þetta árið miðað við undanfarin ár í ljósi aðstæðna. 
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9.2.4 Götusala og önnur sölustarfsemi 
Enginn götusala fór fram 2020 vegna COVID-19. 

9.2.5 Fjáröflunarviðburðir 
Fjáröflunarviðburðir eru mikilvægur hlekkur í fjáröflunarkeðju Hinsegin daga. Vissulega skipta 
þar miklu allir viðburðir með aðgangseyri en ekki síður fjáröflunarviðburðir þar sem Hinsegin 
dagar innheimta tekjur en þurfa að greiða lítinn eða engan kostnað á móti. Fyrirhugað var að 
halda nokkra slíka viðburði, þar ber helst að nefna Hinsegin siglingu með Eldingu og 
Landleguball á Kiki. Báðum viðburðum varð að aflýsa vegna COVID-19 en stjórn Hinsegin daga 
þakkar aðstandendum beggja fyrirtækja innilega fyrir sýndan velvilja og stuðning. 

9.3 Fjárhagur 
Hinsegin dagar voru reknir með hagnaði árið 2020 en nánar er greint frá fjárhag hátíðarinnar í 
ársreikningi. Helstu tekjulindir félagsins voru samningsbundinn fjárstyrkur frá Reykjavíkurborg 
ásamt styrkjum frá ráðherrum og samstarfsaðilum. Hagnaðurinn er aðallega tilkominn vegna 
þess að viðburðir voru felldir niður og mynduðu því engan kostnað. Félagið stendur því enn vel 
fjárhagslega, með veltufjármuni á þrettándu milljón. Það er hins vegar ekki markmið HD að 
safna digrum sjóðum og er þessi hækkun á eigin fé tilkomin vegna þess ástands sem verið 
hefur og áætlað að ganga á þessa sjóði fyrir hátíð næsta árs. Sem fyrr er fyrirhyggja í fjármálum 
nauðsynleg til að tryggja áframhaldandi rekstrargrundvöll og fjárhagslegt öryggi hátíðarinnar 
enda geta tekjur hæglega lækkað fyrirvaralaust auk þess sem reynslan sýnir hækkandi útgjöld 
milli ára. 
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