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Velkomin á Hinsegin  
daga í Reykjavík

Welcome to Reykjavík Pride

Hinsegin dagar í Reykjavík eru nú haldnir í sextánda sinn og hátíðin 
er umfangsmeiri og margbreytilegri en nokkru sinni fyrr. Dagana 
5.–10. ágúst bjóðum við upp á fjölbreytta menningardagskrá, 
svo sem kvikmyndasýningar, fyrirlestra, pallborðsumræður og 
íþróttaviðburði, að ógleymdum hápunktunum: opnunarhátíð, 
gleðigöngu, útitónleikum og hátíðardansleik. 
 Að þessu sinni er þema dagskrárritsins „ögrun“ en með því 
er átt við allt það sem gengur gegn því sem þykir „venjulegt“ eða 
hefðbundið og vekur fólk til umhugsunar um slík norm. Hinsegin 
fólk er í eðli sínu ákveðin ögrun við samfélög sem gera ráð fyrir að 
gagnkynhneigð og kynjaðar staðalmyndir séu sjálfsagðar. Hér er þó 
líka lögð áhersla á það sem ögrar sjálfu hinsegin samfélaginu en í 
blaðinu birtast þrjú einlæg viðtöl við einstaklinga sem hafa meðal 
annars fundið fyrir fordómum og skilningsskorti frá öðru hinsegin 
fólki.
 Forsíða blaðsins í ár er einnig ögrandi en að þessu sinni var 
styttan af Ingólfi Arnarsyni klædd í litrík klæði og atgeirnum breytt 
í regnbogafána. Hið sama var gert við fleiri styttur sem staðsettar 
eru meðfram gönguleið gleðigöngunnar og birtast í auglýsingum 
fyrir hátíðina. Markmiðið með þessum gjörningi er meðal annars 
að benda á að langflestar stytturnar í miðborg Reykjavíkur eru 
af (eftir því sem við best vitum) gagnkynhneigðum karlmönnum 
í valdastöðum, nokkurs konar landsfeðrum, sem hafa orðið að 
þjóðhetjum í söguvitund Íslendinga. Aftur á móti hafa fáar konur 
og sárafáir – jafnvel engir – opinberlega hinsegin Íslendingar 
öðlast þann virðingarsess að fá reista af sér styttu á áberandi 
stað. Með því að klæða stytturnar í regnbogaliti vill ritstjórn ögra 
lesendum sínum og hvetja þá til að leiða hugann að því að saga 
okkar, þjóðerni og menning er að öllum líkindum mun litríkari og 
fjölbreytilegri en þessar styttur gefa til kynna dagsdaglega.        
 Fyrir hönd stjórnar og samstarfsnefndar Hinsegin daga í 
Reykjavík bjóðum við ykkur hjartanlega velkomin á hátíðina. 
Gleðilega Hinsegin daga 2014!

Iceland celebrates Reykjavik Pride for the 16th time and this 
year the festivities are bigger and more diverse than ever 
before. Between 5–10 August pride visitors are invited to enjoy 
all sorts of events, from film screenings, lectures and panel 
discussions to sports events, and of course the main annual events: 
the Opening Ceremony, the Pride Parade and the Pride Ball. 
 This year the magazine’s theme is “provocation”, or 
everything that goes against what is considered “normal” or 
traditional and urges people to think about such norms. Queers 
are a natural provocation to normative societies, but here we 
also discuss issues that challenge the gay community and its 
norms, such as bisexuality, pansexuality and intersex.
 On the cover of the magazine readers will see another 
provocation: the landmark statue of Ingólfur Arnarson on the 
top of Arnarhóll hill, dressed in colours and carrying the rainbow 
flag. Other statues, which are situated along the parade route 
and appear in advertisements for the festivities, received the 
same treatment. Our goal with this performance is to point out 
that most of the statues in Reykjavík’s city center represent 
heterosexual (as far as we know) men in power, who have 
become national heroes in Icelandic historical memory. There 
are, however, few statues of women and very few – if any – 
of openly LBGTI individuals in public places in Reykjavík. By 
dressing the statues in rainbow colours the editorial board seeks 
to encourage readers to think critically about Icelandic history, 
nationality and culture – which is much more colourful and 
diverse than the statues usually imply.
 On behalf of the board and committees we welcome you to 
Reykjavík Pride 2014. Happy Pride!

Jón Kjartan Ágústsson og Ásta Kristín Benediktsdóttir

Landsbankinn 410 4000landsbankinn.is
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Kæru þátttakendur í Hinsegin dögum

Ég á minningu um að hafa verið á gangi í Lækjargötunni 
og verið litið upp þegar nokkur „jibbí“ bárust ofan úr 
Bernhöftstorfubrekkunni handan götunnar. Þessi fagnaðarhljóð 
áttu sér upptök í fámennri samkomu þar á brekkubrúninni, litlum 
hópi fólks sem hélt á sjö blöðrum, einum regnbogalitum fána og 
tauborðum sem mig minnir að á hafi verið letrað: „Gay Pride“ og 
„Samtökin 78“. Þetta voru, sem sagt, nokkrir hommar og lesbíur 
að halda upp á alþjóðlegan baráttudag samkynhneigðra um leið 
og þau minntu á að í þeirra eigin landi vantaði mikið upp á að þau 
nytu sömu réttinda og aðrir borgarar. Og það gerðu þau með því að 
gleðjast saman fyrir allra augum.
 Ég man að ég hugsaði með mér: „Gott hjá þeim!“ 
 Svo hélt ég áfram göngu minni ...
 En saga baráttu samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks 
er náttúrlega ekki ein samfelld gleðistund, það er langt í frá. Sjálfur 
er ég er nógu gamall til að hafa lifað þá tíma að sjálfsagt þótti 
að sýna þeim algjöra fyrirlitningu sem ekki fæddust með þá einu 
kynhneigð sem samfélagið kallaði eðlilega. Óréttlætið var bundið í 
landslög, andúðin var landlæg og þeir sem þjáðust fyrir útskúfunina 
gerðu það einir og afskiptir eða flúðu land og stundum lífið sjálft. 
Þetta voru vondir tímar fyrir íslenska þjóð; hún vaknaði ekki heil til 
verka, lagðist ekki sátt til hvílu ...
 Þegar litið er til þess hversu hlutskipti hinna forsmáðu var 
ömurlegt er sú baráttuaðferð að stíga stolt fram í dagsljósið og 
bjóða meðborgurum sínum til gleðistundar yfir því „að vera það 
sem maður er“ þeim mun merkilegri. Það er hin hugrakka leið þess 
sáttfúsa, glaðbeitt ákall um að við játum að ekkert okkar á val um 
það hvernig við fæðumst í þennan heim, að öll eigum við skilið að 
fá tækifæri til að lifa til fulls þá stuttu stund sem jarðvistin er, með 
hverjum þeim gáfum og skavönkum sem við fáum í vöggugjöf.  

Það er hin milda leið mennskunnar í allri sinni „hinsegin“ fjölbreytni 
andspænis einstrengingshætti grimmdarinnar.
 Barátta hinsegin fólks á Íslandi fyrir rétti sínum hefur verið 
mikil gjöf fyrir okkar litla samfélag. Okkur var öllum boðið að taka 
þátt í því að láta af rótgrónum fordómum, að breyta rétt og af 
sanngirni, að standa saman um velferð hvers annars. Við lærðum 
merkingu orðsins „mannréttindi“. Og í þakkarskyni fyrir þann góða 
lærdóm eigum við að gera þá kröfu til þeirra íslensku ráðamanna 
sem fara með mál okkar á alþjóðavettvangi að þeir beiti sér fyrir 
því að hin fjölmörgu lönd sem enn misbjóða samkynhneigðum, 
tvíkynhneigðum og transfólki meðal þegna sinna taki sér Ísland til 
fyrirmyndar. Við vitum að það mun færa þeim gleði.
 Sem ungt skáld leitaði ég víða að áhrifum og innblæstri. Ég 
var svo heppinn að meðal þeirra sem voru til staðar í bókahillum 
verslana og safna voru hinsegin rithöfundar og bækur um hinsegin 
listamenn. Og þá eru ónefndir allir tónlistarmennirnir sem heilluðu. 
Þau voru ögrandi í því sem þau sögðu frá og sýndu – veruleiki 
líkama og huga stækkaði í óvæntri fegurð – og þetta varð mér 
mikilvægt veganesti sem höfundur og manneskja.
 Já, það var orðhagur maður sem smíðaði orðið „gleðiganga“ 
upp úr enska gönguslagorðinu „Gay Pride“. Því fátt er fallegra en 
að vera glaður, fátt eftirsóknarverðara en að hafa yfir einhverju að 
gleðjast og ekkert yndislegra en að hrífast með í gleði og upplifa 
gleðistund með öðrum. „Jibbíin“ fáeinu sem sytruðu eins og 
klingjandi lækjarspræna niður Bernhöftstorfubrekkuna fyrir öllum 
þessum árum hafa aukist að vöxtum og eru nú orðin að miklum 
fagnaðarlátum og hinsegin menningarhátíð, að máttugu fljóti, 
nærandi og frjósömu.

Gleðilega Hinsegin daga ...

Hin ögrandi gleði
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F plús fjölskyldutrygging nær til allra fjölskyldugerða 

og er hreint ótrúlega víðtæk. Í F plús er meðal 

annars heimilistrygging, slysatrygging í frítíma, 

farangurstrygging og ferðarofstrygging.

Kynntu þér kosti F plús og tryggðu öryggi 

fjölskyldu þinnar.

Gleðjumst saman örugg og áhyggjulaus.

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

Knús á ykkur öll!

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS ÓSKAR HINSEGIN FÓLKI TIL HAMINGJU MEÐ HINSEGIN DAGA
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Takmarkaður 
sætafjöldi í 

boði!

Í Silfurbergi, Hörpu / Silfurberg auditorium, Harpa
Fimmtudaginn 7. ágúst / Thursday 7 August 
Húsið opnar kl. 20:30 / Venue opens at 8:30 p.m.
Dagskrá hefst stundvíslega kl. 21:00 / Programme begins at 9 p.m.
Aðgangseyrir: 2.500 kr. Pride passi gildir 
Price of admission: 2.500 ISK or a valid Pride Pass
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Hinsegin dagar 2014 kynna
Reykjavík Pride presents

Opnunarhátíð Hinsegin daga 

WILLAM

Opnunarhátíð Hinsegin daga hefur lengi verið einn vinsælasti viðburður 
hátíðarinnar. Ekki er aðeins um að ræða glæsilega skemmtun þar sem 
snjallir skemmtikraftar koma fram, heldur er opnunarhátíðin einnig 
sannkallað ættarmót hinsegin fólks, fjölskyldna þeirra og vina.
 Það er Hinsegin dögum mikil ánægja að bjóða WILLAM velkominn 
til Reykjavíkur en hann er mörgum kunnur eftir þátttöku sína í 
sjónvarpsþættinum RuPaul’s Drag Race. WILLAM mun bjóða upp á sína 
hárbeittu kímni og óviðjafnanlegu sviðsframkomu á opnunarhátíðinni. 
Páll Óskar mun einnig stíga á svið ásamt fjölda annarra listamanna og 
því er óhætt að lofa frábærri skemmtun.
 Johnnie Walker býður upp á Johnnie Ginger í fordrykk frá 
kl. 20:30 í Eyri í Hörpu og dagskrá hefst síðan í Silfurbergi kl. 
21:00. Hýr tilboð á barnum og gleðitónlist fram eftir kvöldi að 
lokinni dagskrá.

For over a decade, the Reykjavík Pride Opening Ceremony has 
been one of the most popular events of the festival. Not only is it a 
spectacular concert showcasing the talents of a variety of artists, but 
also a yearly gathering of the extended queer family in Iceland.
 Reykjavík Pride is especially delighted to welcome the inimitable 
WILLAM, known by many for his participation in RuPaul’s Drag Race, 
Season 4. Our dear Paul Oscar will perform fabulously as always along 
with other local performers. Pre-show complimentary Johnnie Ginger 
drink from Johnnie Walker in Eyri in Harpa from 8:30 p.m. After the 
show, the evening continues with joyful atmosphere, queer offers at the 
bar and happy tunes.  
Limited tickets available! 

Reykjavík Pride Opening Ceremony



Alþjóðasamfélagið  
standi saman
Jóhanna Sigurðardóttir

Frelsi og mannréttindi. Fátt skiptir meira máli en að þessi orð séu 
virt og í heiðri höfð.  Þetta er það sem heimurinn þarfnast hvað 
mest og hver einstaklingur þráir í hjarta sínu. Frelsi og mannréttindi 
endurspegla það fegursta í lífinu, að hver maður fái lifað með reisn 
og notið lífsins eins og aðstæður bjóða. Ákall hinsegin fólks um 
allan heim er bæði skýrt og réttmætt. Enginn á að þurfa að sæta 
skoðanakúgun, ofbeldi eða frelsissviptingu – hvað þá að eiga á 
hættu líflát – vegna þeirra grundvallarréttinda hverrar manneskju að 
geta lifað í samræmi við tilfinningar sínar.

Deila og drottna
Víða um heim eru þessi mannréttindi þó fótum troðin. Þeir sem 
virða þau að vettugi eru oft sjálfskipaðir valdhafar sem telja sig 
handhafa sannleikans, einstaklingar sem deila og drottna í nafni 
einhvers „rétttrúnaðar“ eða óstjórnlegrar græðgi í verðmæti 
og völd. Valdhafar sem svífast einskis til að fá fólk til fylgis við 
andlýðræðislegan boðskap sinn. Líf manna, heilsa og hamingja 
skiptir þar engu máli.
 Mannréttindasamtök um heim allan, ásamt lýðræðissinnuðum 
stjórnmálaöflum sem aðhyllast frelsi, jafnrétti og bræðralag, hafa 
vissulega náð miklum árangri við að gera veröldina betri og vinna 
gegn öfgaöflum sem allt of víða brjóta grimmilega á sjálfsögðum 
réttindum hinsegin fólks. En það er sorglegt hve hægt miðar 
í fjölmörgum löndum og hvað við förum stundum mörg skref 
afturábak eftir góð og giftudrjúg spor fram á veginn.

Ást er einfaldlega ást
Samtökin ´78 hafa starfað hér á landi af miklum krafti í 35 ár. 
Þau komu á vettvang eins og hvítur stormsveipur með gunnfána 
réttlætis og mannréttinda einan að vopni. Þau, ásamt Hinsegin 
dögum, ögruðu fordómum, vanþekkingu og grimmd sem hér hafði 
sannarlega ríkt í garð samkynhneigðra um ár og aldir, eins og víðast 
hvar í veröldinni. Fordómum sem meðal annars höfðu kostað mörg 
mannslíf vegna sjálfsvíga, að ógleymdri þeirri vanlíðan sem fylgdi því 
að lifa alla ævi á skjön við sinn innri mann.
 Á síðustu áratugum hafa Íslendingar, með fáum 
undantekningum, blessunarlega losað sig við fordóma í garð 
samkynhneigðra og áttað sig á að tilfinningar pars af sama kyni 
eru ekkert öðruvísi en tilfinningar pars af gagnstæðu kyni. Ást er 
einfaldlega ást.
 Við sem þekkjum óttann, togstreituna, sársaukann og 
sjálfsásakanirnar sem fylgdu því að lifa í felum með tilfinningar sínar 
erum í dag stolt af íslensku samfélagi. Við erum hreykin af því að 
vera Íslendingar og búa í þjóðfélagi sem síðastliðna áratugi hefur 
verið meðal þeirra fremstu í að ryðja burt lagalegu ranglæti og 
neikvæðum viðhorfum í garð hinsegin fólks.

Alþjóðastofnanir fræði heimsbyggðina
Í sumar var okkur Jónínu, konu minni, boðið að ávarpa 
mannréttindaráðstefnu í Toronto, The WorldPride Human Rights 
Conference 2014. Þótt þar hafi verið hægt að fagna mörgum 

áföngum í réttindabaráttu hinsegin fólks í heiminum, eins og að 
í 16 löndum eru nú ein hjúskaparlög fyrir gagnkynhneigða og 
samkynhneigða, þá eru víða blikur á lofti.
 Auðvitað er mikilvægt að fagna öllum framfarasporum í þágu 
mannréttinda samkynhneigðra. Við fögnum þeim af heilum hug og 
með djúpu þakklæti til þeirra sem ruddu brautina. Það varpar þó 
vissulega skugga á gleði okkar þegar við hugsum til hinsegin bræðra 
okkar og systra sem búa á þeim stöðum í heiminum þar sem réttindi 
þeirra sem elska einstakling af sama kyni eru enn fótum troðin.
 Það sem helst kemur í veg fyrir vitræna umræðu um málefni 
hinsegin fólks eru fordómar og vanþekking. Þetta er ólíðandi ástand 
í heimi sívaxandi þekkingar. Það hlýtur að vera algjör lágmarkskrafa 
að virtar alþjóðastofnanir taki að sér, með öllum tiltækum ráðum, að 
fræða heimsbyggðina með skipulögðum hætti um samkynhneigð.

Grýtt til dauða
Er það líðandi, nú á 21. öld, að þjóðarleiðtogar komist upp með að 
leggja að jöfnu barnaníð og samkynhneigð? Er líðandi að ósvífnir 
valdhafar fullyrði að samkynhneigð sé sjúkdómur?
 Nei, það er hræðilegt að fólk þurfi að sæta grimmd og 
ofsóknum vegna slíkrar vanþekkingar. Það er hræðilegt að vita að 
fólk geti átt á hættu andlegt og líkamlegt ofbeldi, fangelsisvist og 
jafnvel líflát vegna tilfinninga sinna – og allt lögum samkvæmt. 
 Það er hræðilegt að árið 2014 skuli 83 lönd í heiminum ennþá 
hafa í gildi lög af ýmsum toga sem hamla frelsi samkynhneigðra 
(svokölluð anti-gay lög). Og í sumum þessara landa er fólki refsað 
grimmilega ef þessi lög eru brotin. Það er hræðilegt að í mörgum 
löndum heims sé löglegt að varpa hinsegin fólki í fangelsi til 
æviloka, dæma það til þrælkunarvinnu, húðstrýkja það eða senda 
í útlegð. Það er hræðilegt að dauðadómur skuli virkilega liggja við 
samkynhneigð í allt að tíu löndum heims og að til séu lög sem kveða 
á um að hinsegin fólk sé grýtt til dauða opinberlega.  

Leiðtogar þjóða taki höndum saman
Leiðtogar þeirra þjóða heims sem virða frelsi og mannréttindi mega 
ekki láta þetta viðgangast. Þeir þurfa að taka höndum saman. Þeir 
verða að knýja alþjóðastofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar til 
aðgerða gegn þeim ríkjum sem af fullkominni grimmd ganga gegn 
grundvallarmannréttindum hinsegin fólks. Ýmsir þjóðarleiðtogar 
hafa lagt mannréttindabaráttu samkynhneigðra lið, annaðhvort á 
alþjóðavettvangi eða í heimalöndum sínum. Þetta á meðal annars 
við um Obama Bandaríkjaforseta, Hollande Frakklandsforseta og 
Cameron, forsætisráðherra Bretlands. En fleiri þurfa að koma að 
málinu í alþjóðlegu samhengi, enda er hinsegin fólk að finna í öllum 
löndum. 
 Niðurstöður rannsókna benda til þess að 5–10% jarðarbúa 
tilheyri þessum hópi, það er að segja 350–700 milljónir manna. Til 
samanburðar má nefna að árið 2013 var íbúafjöldi allra 52 landa 
Evrópu tæplega 738 milljónir. Eiga þessi hundruð milljóna jarðarbúa 
ekki skilið að alþjóðasamfélagið standi betur saman í baráttu fyrir 
frelsi þeirra og mannréttindum?
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Hluti af ferðasumrinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Sýningar hefjast á  
SkjáEinum næsta haust

Vegabréf á  
ferð og flugi
Vegabréf N1 er orðinn fastur liður í sumarfríi 
margra Íslendinga. Fjölskyldur á ferð inni fá 
skemmti legar stimpil gjafir á þjónustu stöðvum 

Taktu upp myndband af fjölskyldunni að leysa 
þrautirnar í Vegabréfinu og sendu inn í gegnum 
vefsíðuna www.vegabrefaleikur.is  
– þú getur unnið glæsileg verðlaun.

Vegabrefaleikur.is 

Fjölskylduferð til Tenerife í viku í vetur

Playstation 4 
leikjatölva 

Máltíð fyrir tvo  
á Hamborgara- 
fabrikkunni

5.000 kr.  
gjafakort 
í Smáratívolí

Flug og gisting fyrir fjóra (2 fullorðnir og 2 börn) að verðmæti 500.000 kr.
1X

3X

30X 30X

Samsung 
spjaldtölva3X Samsung Ace 3 

snjallsími 3X

Áskriftarpakki  
í 3 mánuði að 
SkjáEinum

30X

Safnaðu stimplum 
og fáðu vinninga

Taktu þátt í skemmtilegum  
leik á vegabrefaleikur.is

Vinningar: 

N1 um allt land. Í lok sumars drögum við  
út hundrað fullstimpluð Vegabréf sem hljóta 
glæsilega vinninga. 

Það er alltaf stutt  
í næstu N1 stöð

Náðu í Vegabréfið 
á næstu N1 stöð
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Á undanförnum tveimur áratugum hafa málefni intersex fólks ratað í auknum mæli 
upp á yfirborð samfélagsumræðu á Vesturlöndum. Erlendis hafa mörg samtök 
hinsegin fólks bætt I-inu inn í skammstafanarunur á borð við LGBTQI og beitt sér fyrir 
hagsmunabaráttu intersex fólks. Engu að síður ríkir enn mikil þögn um þau áhrif sem 
intersex-greining og -meðferð hefur á einstaklinga og á Íslandi hefur opinber umræða 
um þetta efni verið hverfandi lítil. Kitty Anderson ríður hér á vaðið og deilir reynslu sinni 
af því að vera intersex með lesendum í viðtali við Ástu Kristínu Benediktsdóttur.

Leyndarmálið

INTERSEX 
Kitty Anderson ræðir um reynslu sína af  
því að vera intersex

Ljósmynd: Birkir Jónsson

Það ríkir ennþá oftast mikil þögn í 
kringum intersex. Oft vita bara barnið 
og foreldrarnir af greiningunni og ég 
veit meira að segja um tilfelli þar sem 
pabbinn vissi ekki einu sinni af henni! 

 „

“
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Hvað er intersex?
Intersex er regnhlífarhugtak sem nær yfir 
alla þá einstaklinga sem fæðast utan hinnar 
hefðbundnu skiptingar í karl- og kvenkyn. 
Það er bæði notað um fólk sem er útlitslega 
öðruvísi en „venjulegar“ konur og karlar, 
aðallega með tilliti til kynfæra, sem og fólk 
sem er með öðruvísi kynlitningasamsetningu 
en talið er venjulegt án þess að það sjáist 
endilega á útliti þess. Þá er um að ræða karla 
sem ekki eru með XY-litninga og konur sem 
ekki eru með XX-litninga, heldur fólk með til 
dæmis XO-litninga, XXX, XXY, XYY og svo 
framvegis. 
 Intersex-hugtakið er mjög vítt og 
nær yfir margs konar ólíkar greiningar. 
Intersex-ástand er greint á tvennan 
hátt. Stundum sést að útlit ytri kynfæra 
samsvarar ekki venjulegum kynfærum karla 
eða kvenna. Hins vegar, og það er mun 
algengara, kemur intersex-ástand í ljós með 
kynlitningagreiningu, til dæmis þegar fólk 
leitar til læknis vegna ófrjósemi. Fólk með 
óræð ytri kynfæri er því bara hluti af þeim 
margbreytilega hópi sem er intersex.

Ég greindist þriggja vikna gömul, sem 
er frekar ungt. Ég fæddist kviðslitin 
og var send í aðgerð þar sem ástandið 
uppgötvaðist. Mömmu var sagt að þetta 
yrði klukkutíma löng aðgerð en hún dróst í 
fimm eða sex tíma. Eftir aðgerðina fékk hún 
að vita að allt hefði gengið vel og við vorum 
sendar heim. Seinna var farið með mig í 
endurskoðun upp á sjúkrahús af því að það 
var komin ígerð í skurðinn og þá fyrst var 
gefið í skyn að eitthvað væri að. 
 Mamma talaði við lækni sem gaf henni 
mjög litlar upplýsingar aðrar en þær að ég 
væri líklega með alvarlegan litningagalla. 
Hún varð mjög hrædd, því hún hafði unnið 
með fólki með mjög alvarlegar skerðingar 
og vissi vel hvað litningagalli gat þýtt. Svo 
leið tíminn og engir læknar gátu gefið 
henni nein svör, heldur var henni sagt að 
það væri verið að bíða eftir sérfræðingi. 
Enginn á sjúkrahúsinu vildi ræða þetta 
og mamma segist hafa á tilfinningunni að 
sjúkrahúsið hafi verið hálflamað. Enginn 
vissi hvað átti að gera. Loks var henni 
sagt að sérfræðingur væri á leiðinni til 
landsins. Þá var það fyrsti hormóna- og 
efnaskiptasérfræðingurinn minn, Árni V. 
Þórsson barnalæknir, sem var að koma heim 
úr námi erlendis. Hann hitti mömmu og 
sagði henni frá greiningunni í fyrsta skipti.

Greining
Hver var greiningin?
Ég er með CAIS, Complete Androgene 
Insensitivity Syndrome, sem er ónæmi 
fyrir andrógeni eða karlhormónum. Ég er 
sem sagt með XY-litninga en algjörlega 
ónæma andrógen-móttakara, sem þýðir 
að öll karlhormón hafa lítil áhrif á mig. Ég 
fæddist með kynkirtla sem hefðu breyst 
í eistu ef þeir hefðu fengið testósterón. 

Sú þróun stöðvaðist á fósturstigi af því 
að hormónagjöfina vantaði en þess í stað 
þróaðist kvenkyns fóstur. Ég fæddist án 
legs og eggjastokka en það sést ekki utan 
á mér að ég sé intersex. Það þarf að skoða 
mig mjög nákvæmlega til að sjá að ég sé 
öðruvísi en aðrar konur.

Hvernig varð foreldrum þínum við?
Mömmu var rosalega létt. Hún hafði séð 
fram á eiga fjölfatlað barn en komst að 
því að það væri ekkert að mér andlega og 
í raun ekki líkamlega heldur, þannig séð. 
Henni datt ekki einu sinni í hug að spyrja 
Árna neinna spurninga, hún var svo fegin. 
Nokkrum klukkutímum seinna kom þó 
sjokkið. Þá brast hún í grát og hringdi í 
hann og spurði að því sem hún þurfti að fá 
að vita. 
 Á þessum tíma, árið 1982, var CAIS 
nánast óþekkt fyrirbæri og það var ekki fyrr 
en um fimmtán árum síðar að við komumst 
í samband við aðra með sömu greiningu. 
Læknirinn sagði okkur að ég væri ekki einstök 
en gat samt ekki bent okkur á nein samtök 
eða annað fólk sem deildi sömu reynslu.

Kynkirtlataka og hormónagjöf
Er til einhver meðferð við CAIS?
Ég kviðslitnaði aftur, en það er algengt 
hjá einstaklingum með CAIS, og fór í aðra 
kviðslitaaðgerð um þriggja mánaða aldur. 
Þá voru kynkirtlarnir fjarlægðir um leið. Á 
þessum tíma þótti slíkt brottnám sjálfsögð 
aðgerð þar sem mikil krabbameinshætta 
var talin fylgja því ef kynkirtlarnir væru 
skildir eftir. Sú vitneskja var þó ekki byggð 
á rannsóknum á CAIS heldur var miðað 
við rannsóknir á drengjum þar sem eistun 
hafa ekki gengið niður í punginn og þær 
upplýsingar yfirfærðar á CAIS-einstaklinga.

Hvað gerist þegar kynkirtlar eru fjarlægðir?
Kynkirtlatakan hefur þau áhrif að 
öll hormónaframleiðsla í líkamanum 
stöðvast og ef kirtlarnir eru teknir fyrir 
kynþroskaaldur fer einstaklingurinn ekki á 
kynþroskaskeiðið nema hann fái hormón. 
Þess vegna var ég sett á hormónagjöf tólf 
ára gömul og verð á henni það sem eftir er.
 Mínu kynþroskaskeiði var þannig stýrt 
af læknum. Það gerði það að verkum að 
hormónaflæðið hjá mér var jafnt en ekki 

Fyrsta sumarið í heimsókn hjá ömmu og afa

Systkinin Kitty og Arnar sæt saman

sveiflukennt, líkt og gerist og gengur hjá 
unglingum. Mér fannst allir á mínum aldri 
verða snargeðveikir þegar við komumst 
á unglingsárin! Allt í einu breyttust þau 
úr venjulegu fólki í eitthvað sem ég skildi 
ekki. Mamma talar um að ég hafi verið 
gelgjulausasti unglingur í heimi.

Hvaða áhrif hefur hormónagjöfin haft á þig? 
Það að fjarlægja kynkirtlana gerði mig 
háða vestrænni læknisþjónustu og 
aðgengi að læknum og apótekum. Ég 
er á hormónasprautum og það væri til 
dæmis erfitt fyrir mig að skipuleggja 
langa ferð til útlanda þar sem ég fæ bara 
þriggja mánaða skammt í einu. Ég er mjög 
bundin af hormónagjöfinni og þarf alltaf 
að hafa hana í huga. Ef ég er að leggja 
af stað í ferðalag þarf ég alltaf að hugsa: 
Er þetta á spraututíma? Kemst ég til 
hjúkrunarfræðings? Er einhver með mér 
sem getur sprautað mig?
 Hormónagjöfin hefur einnig haft 
mikil áhrif á heilsu mína. Áður en ég fór að 
fá sprautur fékk ég hormón í töfluformi, 
plástra eða gel en svo hætti ég að þola allt 
þetta. Töflurnar fóru illa í mig og plástrarnir 
og gelið brenndi á mér húðina. Það var 
ákveðið að prófa ígræðslu en þá tók við 
læknisfræðilegt helvíti. Fyrst var ég með 
ígræðslu sem átti að duga í sex mánuði. 
Hún hætti að virka eftir þrjá mánuði og þá 
tók við tímabil sem líkja má við tíðahvörf. 
Mér leið mjög illa á meðan því stóð. 
Læknarnir prófuðu að láta ígræðsluna 
vera í fimm mánuði og svo fjóra og þannig 
styttust tíðahvörfin en í fleiri ár gekk líf 

mitt engu að síður út á að eiga góðan hluta 
af hormónatímabilinu og svo mjög slæmt 
tímabil. Á nokkurra ára tímabili fór ég um 
þrjátíu sinnum í gegnum tíðahvörf og það 
hafði mjög neikvæð áhrif á heilsuna. Ég finn 
ennþá fyrir því í dag. Ég er með vefjagigt 
og ég er sannfærð um að þessi endurteknu 
tíðahvörf, eða fall í hormónabúskap, hafa 
haft áhrif á hana.

Ónauðsynleg aðgerð
Hvaða augum líturðu þá staðreynd að þú 
hafir verið send í þessa aðgerð þriggja 
mánaða gömul?
Ég vildi að ég hefði ekki verið send í 
hana. Ég þekki intersex einstaklinga sem 
eru eldri en ég en hafa ekki farið í þessa 
aðgerð. Þær þurfa bara að fara í sónar 
kannski einu sinni á ári til að láta skima fyrir 
krabbameini. Það verður líka að taka inn 
í myndina að hormónagjöf eykur hættu á 
brjóstakrabbameini og ég þarf að fara mun 
oftar í brjóstaskoðun en aðrar konur.
 Nauðsyn þessara aðgerða hefur verið 
dregin í efa og í dag er yfirleitt reynt að 
fresta kynkirtlatöku þar til eftir kynþroska. 
Krabbameinshættan er talin lítil sem engin 
fyrr en eftir kynþroska og þá er hún talin 
vera um 9%. Til gamans má benda á að 
líkurnar á að konur fái brjóstakrabbamein 
eru almennt taldar vera um 12% en við 
sjáum hvergi lækna mæla með því að allar 
konur fari í brjóstnám til að sporna við þeirri 
hættu. Þetta er mjög stór ákvörðun og þess 
vegna er núna oftast mælt með því að bíða 
þar til einstaklingurinn getur tekið hana 
sjálfur.

Bráðaaðgerðir á börnum
Svona aðgerðir á ungum intersex börnum 
eru algengar, er það ekki?
Þegar börn fæðast með óræð kynfæri hefur 
reglan verið sú á vestrænum sjúkrahúsum 
að senda þau í bráðaaðgerðir mjög ung þar 
sem kynfærin eru „lagfærð“. Þessar aðgerðir 
eru grimmilegar. Ég þekki einstaklinga 
sem geta ekki notið kynlífs af því að það 
er búið að eyðileggja kynfærasvæðið! Ef 
snípurinn þykir til dæmis of stór er hann 
klipptur í burtu. Það sem er verið að gera 
við intersex börn á Vesturlöndum jafnast 
á við umskurð kvenna en af því að þetta 
eru „normalíserandi“ aðgerðir eru þær ekki 
taldar grimmilegar eða skemmandi eins og 
umskurður í þróunarríkjum.
 Oft eru foreldrar látnir taka ákvarðanir 
varðandi aðgerðir á kynfærum barna sinna 
stuttu eftir greiningu á meðan þeir eru 
enn í geðshræringu og með mjög litlar 
upplýsingar í höndunum. Þeim er yfirleitt 
ekki komið í samband við stuðningssamtök 
fyrr en eftir á. Það er þrýst á þá um að 
taka ákvörðunina fljótt og þannig er 
þeim í raun beint í ákveðinn farveg – í 
skurðaðgerðarferlið.
 Við erum reyndar á ákveðnum 
tímamótum núna og vonandi er þetta að 
byrja að breytast. Það er verið að leggja 
meiri áherslu á sjálfræði eintaklinga þegar 
kemur að læknavísindunum og intersex-
samtök berjast meðal annars gegn svona 
bráðaaðgerðum. Það er alls engin ástæða til 
að senda eins mánaðar gamalt barn í svona 
aðgerð frekar en þriggja mánaða. Það er 
enginn ávinningur fólginn í því að flýta sér 
að taka ákvörðun.

Fermingarmynd með fjölskyldunni

Á leið á Guy Fawkes skemmtun í Skotlandi
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Er þetta gert á Íslandi líka?
Ég veit ekki um neina tölfræði hvað þetta 
varðar. Í Bandaríkjunum, þar sem búa um 
320 milljónir manna, hef ég heyrt að gerðar 
séu fimm bráðaaðgerðir á kynfærum á 
dag. Við erum bara 320.000, svo það er 
ekki líklegt að hér hafi verið framkvæmdar 
margar aðgerðir. Ég veit ekki um neinn. Mér 
finnst þó afar líklegt að ef einhver á Íslandi 
hafi fæðst með kynfæri sem falla undir 
intersex-skilgreiningu hafi þau verið lagfærð.
 
Erfitt að vera öðruvísi
Vissir þú alltaf að þú værir með CAIS?
Nei. Ég frétti fyrst af því tólf ára gömul 
þegar ég átti að byrja á hormónagjöf. 
Læknarnir mæltu þá með því að foreldrar 
héldu greiningunni leyndri fyrir barninu eins 
lengi og mögulegt væri af því að barnið 
hefði ekki getu til að skilja hvað væri um 
að vera. Það ríkir ennþá oftast mikil þögn 
í kringum intersex. Oft vita bara barnið 
og foreldrarnir af greiningunni og ég veit 
meira að segja um tilfelli þar sem pabbinn 
vissi ekki einu sinni af henni! Einnig eru til 
nýleg dæmi um að þessu hafi verið haldið 
leyndu fyrir fólkinu sjálfu fram á fertugs- og 
fimmtugsaldur. Það er talið mikilvægt að 
börn eigi áhyggjulausa æsku. En málið er 
að æskan nær fram yfir kynþroskaskeiðið 
og ég held að hún geti verið áhyggjulausari 
ef þetta er rætt frá upphafi og ekki gert að 
vandamáli.

Hvernig brást þú við þessum fréttum?
Illa. Þetta var í fyrsta og eina skiptið sem ég 
missti traustið á móður minni. Mér fannst 
hún hafa brugðist mér með því að fela 

svona mikilvægt atriði fyrir mér. Það hafði 
mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd mína að 
uppgötva að ég væri öðruvísi. Á þessum 
tíma, árið 1994, voru fordómar gagnvart 
samkynhneigðum til dæmis mun meiri en 
í dag. Ég komst þó yfir þetta og núna er 
ég ekki viss um það hefði verið betra að 
segja mér frá því að ég væri intersex fyrr 
en gert var. Það hvíldi svo mikil leynd yfir 
þessu á þeim tíma. Í dag, aftur á móti, er 
til stuðningsnet fyrir þá sem þurfa á því að 
halda, allar upplýsingar eru til á internetinu 
og miklar viðhorfsbreytingar hafa orðið í 
samfélaginu og því tel ég ekki rétt að halda 
þessu leyndu fyrir börnum.

Lítil frænka með CAIS
Svo eignaðistu litla frænku ...
Já, þegar ég var fjórtán ára gömul eignaðist 
ég frænku sem var með nákvæmlega sömu 
greiningu og ég. Mamma kemur úr sex 
systra hópi og þó að henni væri ráðlagt að 
halda minni greiningu leyndri fyrir öllum 
nema pabba hunsaði hún það og leitaði 
frá upphafi mikið til systra sinna. Þegar ein 
þeirra eignaðist stelpu, þótt það væri búið 
að koma í ljós í legvatnsástungu að hún 
gengi með strák, vissu þær því strax hvað 
væri um að vera. Þær sögðu meira að segja 
læknunum á heilsugæslustöðinni frá því en 
þeim var ekki trúað. Frænka mín hefur alltaf 
vitað að hún væri með CAIS og það hefur 
aldrei verið neitt leyndarmál, hvorki innan 
fjölskyldunnar né í hennar vinahópi.
CAIS er víkjandi arfgengt ástand. Þegar 
frænka mín fæddist fór af stað ein 
stærsta rannsókn sem gerð hefur verið á 
arfgengi CAIS. Allir kvenkyns afkomendur 

langalangömmu minnar voru prófaðir og 
í ljós kom að stökkbreyting hafði orðið í 
öðrum X-litningnum hjá ömmu og hún 
er því arfberi fyrir CAIS. Af sex dætrum 
hennar erfðist stökkbreytta genið til tveggja 
og mamma og ein systir hennar eru því 
arfberar.

Hvað breyttist á þessum fjórtán árum hvað 
varðar þögnina?
Mest lítið. Frænka mín var hjá sama 
lækni og ég og ráðleggingarnar sem 
þau fengu voru á þann veg að það væri 
óvarlegt að tala opinskátt um greininguna 
utan fjölskyldunnar. Það var aftur á 
móti ákvörðun fjölskyldunnar að hætta 
feluleiknum og koma hreint fram.

Hvernig fannst þér að eignast frænku með 
sömu greiningu og þú?
Þá urðu viss þáttaskil í mínu lífi. Síðustu 
tvö árin á undan var ég búin að fara 
í gegnum sorgarferli og mjög erfiðan 
tilfinningarússíbana. Ég leit á greininguna 
sem neikvæðan hlut; eitthvað sem ég ætti 
að skammast mín fyrir og ekki segja öðrum. 
Þetta var stærsta leyndarmálið í lífi mínu. 
Svo fæddist frænka mín. Ég sat með þetta 
litla barn í fanginu og gat ekki yfirfært á 
hana þær neikvæðu tilfinningar sem ég bar 
í garð sjálfrar mín. Þarna fyrst byrjaði ég að 
geta sætt mig við mína greiningu. Ég fór að 
geta horft á sjálfa mig með öðrum augum 
– með hennar augum. Ég vildi ekki að mín 
neikvæðni smitaðist yfir til hennar. Hún er 
eitt það besta sem hefur komið fyrir mig.

Kitty ásamt stjúpsyni og frænkum í skógarferð

Ánægð með læknisþjónustuna
Hvernig hefur íslenska heilbrigðiskerfið 
reynst þér?
Við fengum bestu ráðgjöf og aðstoð sem 
völ var á á þeim tíma. Þó að ég sé ósátt í 
dag við ýmislegt sem var gert þá fékk ég 
mjög góða þjónustu miðað við þá þekkingu 
og reynslu sem var til staðar. Þeir læknar 
sem hafa meðhöndlað mig hafa kannski 
ekki haft 100% þekkingu en þeir hafa flestir 
haft 100% vilja til að gera sitt allra besta. Ég 
var með hormóna- og efnaskiptasérfræðing 
sem hægt var að hafa samband við hvenær 
sem var og spyrja um allt. Hann veitti okkur 
meira en læknisþjónustu; hann var bjarg 
sem við gátum alltaf reitt okkur á. Við erum 
honum ótrúlega þakklát.

„We are AIS“
Hefur þú verið í sambandi við annað 
intersex fólk?
Ég þekki bara frænku mína og veit um 
svona einn eða tvo aðra á Íslandi sem 
eru intersex. Ég hef hins vegar verið í 
samskiptum við samtök á Bretlandi, mest 
við AISSG sem er stuðningshópur fólks með 
AIS (Androgen Insensitivity Syndrome) 
og aðrar líkar greiningar.  Ég hef líka farið 
á intersex-ráðstefnur erlendis. Það var 
mjög stór stund þegar ég fór á mína fyrstu 
ráðstefnu. Það gefur manni svo ótrúlega 
mikið að koma inn í herbergi og vita að 
allir þar inni eru annaðhvort sjálfir með 
sömu reynslu og ég eða eiga börn sem eru 

intersex. Á þessari fyrstu ráðstefnu héldu 
ýmsir læknar og fræðingar fyrirlestra en ég 
man ekkert hvað þeir töluðu um. Hins vegar 
man ég eftir að hafa gengið um miðbæ 
Oxford syngjandi „We are AIS, I've got all 
my XY's out with me“ með hópi af stelpum 
sem voru með AIS. Í þeim hópi var intersex 
normið og aðrir sem komu inn í hann voru 
öðruvísi. Það var ólýsanleg upplifun.

Intersex Ísland
Sérðu fyrir þér að hagsmunabarátta intersex 
fólks á Íslandi geti farið fram á vettvangi 
Samtakanna '78?
Það er möguleiki sem ég var á tímabili 
búin að afskrifa. Fyrir um áratug hafði ég 
samband við Samtökin til að athuga hvort 
hægt væri að fá að nýta aðstöðu þeirra til 
funda. Mér var þá gefið skýrt til kynna að 

intersex væri ekki eitthvað sem tengdist 
réttindabaráttu samkynhneigðra. Mér skilst 
reyndar að á þessum tíma hafi enn þurft 
að berjast fyrir tilvist tvíkynhneigðra innan 
Samtakanna, þannig að þetta kemur svo 
sem ekki á óvart. En þetta gerði mig frekar 
neikvæða gagnvart Samtökunum lengi vel. 
Ég hef heldur ekki farið í pride-göngur á 
Íslandi og mér hefur fundist erfitt að tengja 
mig við þennan félagsskap. Það var í raun 
ekki fyrr en ég fór að sjá að erlendis voru 
LGBTQ-samtök farin að taka intersex inn að 
ég fór að spá í að þetta gæti verið möguleiki 
á Íslandi. Síðan fór ég heyra útundan mér 
að Samtökin hefðu breyst mikið og prófaði 
að hafa aftur samband við þau. Þar hefur 
greinilega orðið algjör viðhorfsbreyting 
og núna sýnast mér frábærir hlutir vera að 
gerast þar.

Eru til félagasamtök eða hópar fyrir intersex 
fólk á Íslandi?
Ég hef heyrt af hópum sem eru afmarkaðir 
við eina ákveðna greiningu en ég veit ekki 
hvort þeir eru enn starfandi. Hingað til hafa 
ekki verið starfandi nein almenn samtök 
sem eru opin fyrir fólk með ólíkar greiningar 
en það er að breytast með tilkomu Intersex 
Ísland, sem eru nýstofnuð samtök undir 
regnhlíf Samtakanna ´78. Í rauninni tel ég 
að á Íslandi sé intersex fólk svo lítill hópur 
að hann gæti tæpast starfað einn og sér 
og ég held að Samtökin séu líklega besta 
regnhlífin til að vera undir, vegna þeirrar 
þekkingar og starfs sem þau hafa unnið í 
gegnum árin.
 Ég tel mikilvægt að skapa vettvang svo 
intersex fólk geti hitt aðra sem hafa svipaða 
reynslu og talað saman, deilt reynslu og 
fengið stuðning frá þeim sem eru að glíma 
við sambærilega hluti. Víða erlendis, til 
dæmis sums staðar í Bretlandi, er búið að 
koma því þannig fyrir að um leið og fólk fær 
greiningu er því vísað á intersex-samtök. 
Hér á landi þyrfti að vera til staðar hópur 
sem foreldrum intersex barna væri vísað á, 
þar sem þeir gætu fengið upplýsingar og 
hitt aðra sem hafa gengið í gengum það 
sama. Einnig er mikilvægt að vísa foreldrum 
á hópa erlendis en þar eru til sértækir hópar 
fyrir hverja greiningu.

Kitty ásamt eiginmanni, stjúpsyni og frænku í Hallormsstaðaskógi

Fjölskyldan í æfingabúðum Þórshamars: Egill, Kitty og Óli.
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Burt með feluleikinn
Hvað þarf helst að breytast hvað varðar 
málefni intersex fólks á Íslandi?
Feluleikurinn. Það er mikilvægasta atriðið. 
Það að allir séu hver í sínu horni með sína 
greiningu og upplifi sig sem einangraða. 
Það á enginn að þurfa að alast upp og halda 
að það sé svo mikið að honum að það þurfi 
að halda því leyndu.

Intersex Ísland
Hægt er að senda Intersex Íslandi tölvupóst 
á intersex@samtokin78.is. Einnig fundar 
hópurinn fyrsta þriðjudag í hverjum mánuði 
í nýju húsnæði Samtakanna á Suðurgötu 3. 
Allir sem hafa greiningu sem getur flokkast 
undir intersex eru hjartanlega velkomnir, 
sem og foreldrar og aðrir aðstandendur. 
Intersex Ísland verður enn fremur með atriði 
í gleðigöngunni og þeir sem vilja styðja hin 
nýstofnuðu samtök með því að ganga með 
þeim eru hvattir til að hafa samband með 
tölvupósti.

Kitty æfir karate hjá Þórshamri (Ljósmynd: Birkir Jónsson)

The Big Secret: Kitty Anderson discusses 
her experience of being intersex
When Kitty Anderson was only three 
months old, doctors discovered that 
she had CAIS, or Complete Androgene 
Insensitivity Syndrome. This means that 
Kitty has XY chromosomes, but the cells 
in her body are immune to androgens, and 
as a result her body developed mostly like 
a female body. She had a orchidectomy 
when she was three months old in 
1982, which at the time was a common 
practice, but is now often believed to be 
an unnecessary operation – or at least a 
decision people should make themselves 
as a teenager or an adult. CAIS is often 
treated as a big secret within families as 
well as the public health system, and Kitty 
first learned that she had CAIS when she 
was twelve and had to start a hormonal 
treatment to artificially start her puberty. 
She felt betrayed and found it difficult 
to accept that she was ‘different’, but 

gradually accepted it, especially after 
her cousin was also born with CAIS. Kitty 
knows very few other intersex people 
in Iceland, but has attended intersex 
conferences in England and been in 
contact with organisations worldwide. 
Now she has founded the organisation 
Intersex Iceland, which she hopes will be a 
step towards stopping the secrecy around 
intersex matters and improving the legal 
status of intersex people in Iceland.

Vodafone RED er 
komið í Frelsi  
Gagnamagn með mínútum, 
ótakmörkuðum SMS-um og böffer.

Þú þarft ekkert annað

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið

stærst í
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Blak, BBQ & Baywatch
Beach Volleyball at Nauthólsvík Geothermal Beach

Strandblak í Nauthólsvík

Dívur og dýfur 
Diving Divas – Live music, diving show & splashing around

Nauthólsvík 
þriðjudaginn 5. ágúst 
klukkan 17:00.  
Aðgangur ókeypis.

Nauthólsvík 
Geothermal Beach, 
Tuesday 5 August at 
5:00 p.m.  
Free admission.

Sundhöll Reykjavíkur 
miðvikudaginn 6. 
ágúst klukkan 20:00. 
Aðgangseyrir: 1.500 kr. 
Pride-passi gildir. 

Sundhöllin Swimming 
Pool, Wednesday  
6 August at 8:00 p.m. 
Admission: 1.500 ISK. 
Pride Pass valid.

Íþróttafélagið Styrmir og KMK (Konur með konum) efna 
til vináttuleikja í strandblaki á milli meðlima sinna og 
borgarfulltrúa Reykjavíkur. Plötusnúður á staðnum sér 
um að halda uppi ekta Baywatch stemmingu á meðan 
fulltrúar Styrmis og KMK grilla góðgæti ofan í gesti. Allir 
eru velkomnir, hvort sem er til að taka þátt í leikjunum eða 
styðja við bakið á sínu fólki. Aðgangur að búningsklefum, 
setlaugum og ylströndinni er ókeypis fyrir þá sem vilja æfa 
sig að hlaupa í „slow-mo“ í hvítum sandi. Hasselhoff!

Queer sports groups Styrmir and KMK have organized 
a friendly game between its athletes and Reykjavik City 
Council members. Come and enjoy some BBQ, Baywatch 
music and wholesome outdoor fun. Hasselhoff!

Miðvikudagskvöldið 6. ágúst breytist Sundhöll Reykjavíkur 
í hinsegin tónleikahöll með tilheyrandi regnboga ljósa- og 
hljóðkerfi. Sundgarpar frá íþróttafélaginu Styrmi sýna 
listir sínar í dýfingum og sannkallaðar dívur taka lagið á 
meðan gestir slaka á í laugum og pottum. Fjöldi íslenskra 
tónlistarmanna kemur fram ásamt hinni norsku Josefin 
Winther. Neysla áfengis er óheimil í Sundhöllinni en 
Hinsegin dagar bjóða upp á svalandi sumardrykki við 
sundlaugarbakkann. Þeir sem vilja síður taka stökkið 
út í laugina mega að sjálfsögðu njóta sýningarinnar og 
tónleikanna af bakkanum. 

The Reykjavík Sundhöllin swimming pool will be 
transformed into a rainbow concert hall for one night 
only. Members from Styrmir Sports Club will showcase 
their diving techniques while stunning divas perform live 
music. This is an alcohol-free event, but Reykjavík Pride 
will have refreshing drinks on hand. For those who prefer 
to remain dry, seating will be available poolside.

Lifandi tónlist, dýfingar og svaml 
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Í gleðigöngu Hinsegin daga staðfestir 
hinsegin fólk tilveru sína, sýnileika og gleði. 
Þar sameinast lesbíur, hommar, tví- og 
pankynhneigðir, transfólk og intersex fólk 
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. 
 Gangan hefst, eins og undanfarin ár, á 
Vatnsmýrarvegi (rétt hjá BSÍ) þar sem henni 
er stillt upp. Gengið er eftir Vatnsmýrarvegi, 
inn á Gömlu-Hringbraut, eftir Sóleyjargötu, 
Fríkirkjuvegi og Lækjargötu og framhjá 
Arnarhóli þar sem útitónleikarnir eru haldnir.
 Það er algjörlega óheimilt að auglýsa 
fyrirtæki eða þjónustu í göngunni án 
samráðs við stjórn Hinsegin daga. Athugið 

Gleðigangan
Pride Parade

að allar ósamþykktar auglýsingar á bílum 
og fatnaði þarf að hylja áður en gangan fer af 
stað. Brot á þessum reglum getur leitt til þess 
að atriði verði hafnað eða vísað úr göngunni.

Leikstjórn og hvatningarverðlaun
Hinsegin dagar leggja áherslu á að hvert 
atriði sem tekur þátt í göngunni miðli 
skilaboðum sem varða veruleika hinsegin 
fólks á einn eða annan hátt og vandi til 
verka við skreytingar vagna og búninga. 
Skilaboðin geta verið með óteljandi móti og 
þar skiptir hugkvæmni þátttakenda miklu 
máli. Bestu atriðin kosta oftar en ekki litla 
peninga. Í fyrra var besta atriðið heiðrað 
eftir hátíðina með hvatningarverðlaunum og 
fjárstyrk og sama hætti verður haldið í ár.
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. Sendið 
póst til Hinsegin daga í tæka tíð (pride@
reykjavikpride.com) og við aðstoðum ykkur 
við að komast í samband við leikstjóra 
sem hafa langa reynslu af götuleikhúsi og 
uppákomum af öllu tagi. 
 
Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með atriði í 
gleðigöngunni verða að sækja um það til 
Hinsegin daga eigi síðar en föstudaginn 
1. ágúst. Nauðsynlegt er að skrá atriði með 
því að fylla út rafrænt umsóknareyðublað 
sem finna má á vefsíðunni reykjavikpride.com. 
Nánari upplýsingar veita göngustjórarnir 
Ásta, Helga, Setta og Steina en hægt er að 
senda þeim póst á gongustjori@gmail.com. 
Athugið að ekki er hægt að veita fólki 
með atriði aðgang að göngunni nema 
rafræna umsóknin hafi verið fyllt út og 
send og skilmálar samþykktir. 

Would you like to participate?

Viltu vera með atriði?

Öllum er velkomið að ganga í göngunni en 
Hinsegin dagar leggja áherslu á að þeir sem 
vilja taka þátt í göngunni án þess að vera 
með sérstakt atriði fylgi henni alla leið frá 
Vatnsmýrarvegi. 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 
laugardaginn 9. ágúst. 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 Gunnlaugi Braga Björnssyni, 

fjármálastjóra hátíðarinnar, um leið og 
sótt er um þátttöku. Netfang hans er 
gjaldkeri@reykjavikpride.com. Styrkir eru 
einungis veittir gegn framvísun reikninga 
og skulu þeir hafa borist til Hinsegin 
daga (b.t. Gunnlaugs Braga Björnssonar), 
Laugavegi 3, 101 Reykjavík, fyrir 31. ágúst. 
Ekki er veittur styrkur til að fjármagna 
leigu á farartækjum eða eldsneyti. 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.
 

Göngu- og öryggisstjórar: (f.v.) 
Steina Rún Daníelsdóttir, Eva 
Jóhannsdóttir, Ásta Kristín 
Benediktsdóttir, Helga Kristjana 
Bjarnadóttir og Sesselja María 
Mortensen.

Groups that wish to participate in the 
parade must apply to Reykjavik Pride 
before 1 August by filling out a form 
which can be found on the website, 
www.reykjavikpride.com. For any further 
information about the parade, please 
contact the parade managers Ásta, Helga, 
Setta and Steina by e-mail, gongustjori@
gmail.com. The parade leaves from 
Vatnsmýrarvegur, close to the Bus 
Terminal BSI, and ends in front of the 
concert stage at Arnarhóll, city center. All 
participants are asked to show up at the 
starting point at 12 p.m. on Saturday, 9 
August. The parade starts at 2 p.m. sharp.

Að gefnu tilefni minnum við á að ófiðraðir steggir og fjaðralausar gæsir eru 
ekki velkomin í gleðigöngu Hinsegin daga. Finnið ykkur vinsamlegast annan 
vettvang fyrir steggja- og gæsapartí dagsins. Við göngum í þágu mannréttinda 
og mannvirðingar, ekki niðurlægingar! 

Trans-Ísland  
hlaut hvatningar- 

verðlaun fyrir atriði 
sitt í göngunni árið  
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takk takk
tikki takk

takk
tikki takk

takk

vér
skáld

megum ekki missa
gætur

og vald
á tímanum

vér
elskendur sem enn

enn og aftur
smölum fuglum

enn og aftur
funandi fuglum

inn í réttu reitina
enn og aftur

beint á eyðublað
vér

skáld
leigusálir sem
enn og aftur

brennimerkjum loftið

takk takk
tikki takk

tikki ta          a          akk
tikki 

takk 
tikki ta     a     akk

ég er klukka
því ég geri tilboð í ást

ég geri tilboð
í ást

ég geri
smátt og smátt

fleiri tilboð
í meiri ást

ég er í þessu vændi
því ég er skáld

með rólu
á milli læranna

ég er hóra
sem syngur dýrt

meðan tíminn sveiflast áfram
og tifar tregt
úr munni mér

takk takk
tikki takk

takk
tikki takk

takk
tikki takk

takk

Elías Knörr (Elías Portela)
Elías er skáld og þýðandi, fæddur í Galisíu. Árið 2010 kom út á íslensku 
ljóðabók hans Sjóarinn með morgunhestana undir kjólnum en á 
galisísku hefur hann birt ljóðabækurnar Imaxes na pel og Cos peitos 
desenchufados. Elías yrkir á ýmsum tungumálum og ljóð hans hafa 
birst í ljóðasöfnum bæði á Íslandi og erlendis. Elías hefur verið virkur 
í reykvísku bókmenntalífi síðustu árin og tekið þátt í og staðið fyrir 
hinsegin ljóðaviðburðum.

Söngleikur um tíma og skáld

Hinsegin bókmenntir og upplestur

Björk Þorgrímsdóttir
Björk Þorgrímsdóttir er reykvískt 
skáld. Hennar fyrsta bók, Bananasól, 
kom út árið 2013 hjá forlaginu Tunglið 
og í byrjun þessa árs kom út hennar 
fyrsta ljóðabók, Neindarkennd, hjá 
Meðgönguljóðum. Auk þess hefur hún 
fengist við dagskrárgerð og birt sögur 
og ljóð í safnbókum og tímaritum. 

Sigurður Örn Guðbjörnsson
Sigurður er fæddur árið 1966, 
mannfræðingur, bókavörður og skáld.  
Hann hefur birt greinar og ljóð í 
bókum og tímaritum.

fiskar sem 
elskast í hljóði

gutlandi öldur
undir djúpum
tifa æðar

berir
silkifingur
inni í mér

eitthvað brestur
 
augun falla saman
flóðgáttir opnast
úr munninum streymir
foss

tungur fléttast
klófesta 
tunglin 

og vegirnir koma í ljós
leggjast varlega að fótum okkar
 
tunglskinið í augnbotnum
og ást mín gleypir ljósgeisla
við hvern andardrátt

opnaði honum leið
út úr bókinni
 
burt frá þessum tollerandi konum
 
gat aldrei um frjálst höfuð strokið
 
gættu þín á strákunum,
gættu þín á strákunum,
þuldu þær
 
og köstuðu honum upp í loft
 
þó var hann hræddastur við þær
 
opnaði honum leið
 
og um kvöldið spiluðum við othello
á beddanum áður en við sofnuðum
 
þegar ég rumskaði um nóttina
opnaði ég augun og horfði á eftir honum
 
hverfa inn í aðra bók

Eva Rún Snorradóttir
Eva Rún starfar sem sviðslistakona 
með framandverkaflokknum Kviss 
búmm bang og sviðslistahópnum 
16 elskendum. Hún gaf á síðasta ári 
út ljóðabókina Heimsendir fylgir þér 
alla ævi. Hún býr með konu sinni og 
bróður sínum í Vesturbæ Reykjavíkur. 

Fjallahneigð

Prúð, stillt, mjúk og góð
ólst ég upp, umvafin blokkum
sem földu ykkur
vandlega, kyrfilega.

Það var ekki talað um ykkur
nema í fornum sögum. 
Menn fóru upp á ykkur. 
Konur úr öðrum víddum
ráfuðu um ykkur
í litríkum kjólum, 
þreifandi á grösugum
lendunum. 

Grjót rennur niður
mjúkar hlíðar ykkar.

Vindar leika 
um sællega toppana.

Rakir moldarhólar
bíða snertingar.

Og ég, 
siðspillt tröllskessa
uppfull af skömm,
lít undan
lokkandi ásjón ykkar
á ferðum mínum um þjóðveginn,
læt á engu bera.

Hinsegin ljóð
Dagskrárrit Hinsegin daga er ein helsta 
heimildin um íslenska hinsegin menningu 
en blaðið kom fyrst út árið 2002. Í ár fékk 
ritstjórn fjögur skáld til að semja frumsamin 
ljóð fyrir ritið og eru þau hér birt í fyrsta 
sinn. Einu tilmælin sem skáldin fengu voru 
að ljóðin þyrftu að takast á við hinsegin 
veruleika, sem og þema blaðsins í ár: „ögrun“.  

Upplestur
Föstudaginn 8. ágúst verður boðið upp 
á ljóða- og bókmenntaupplestur þar sem 

hinsegin skáld og aðrir velunnarar lesa úr 
verkum sínum. Upplesturinn fer fram 
á Loft Hosteli, Bankastræti 7, 4. hæð 
og hefst stundvíslega klukkan 17:00. 
Fram koma meðal annars Jónína Leósdóttir, 
Sjón, Björk Þorgrímsdóttir, Sigurður Örn 
Guðbjörnsson, Eva Rún Snorradóttir og 
Elías Knörr. Að lestri loknum verður opnað 
fyrir spurningar og samtöl milli skáldanna 
og áhorfenda. Loft Hostel býður upp á 
hamingjustund (Happy hour) frá kl. 16:00 
til kl. 20:00. 

Queer literature – Reading
Guest of Reykjavik Pride can meet local 
queer writers and poets on Friday 8 
August at Loft Hostel, Bankastræti 7, 4th. 
floor. The event will begin at 5 p.m. and 
is open to everyone. Happy hour at Loft 
Hostel is on between 4 p.m. and  
8 p.m. Please note that the event will  
be in Icelandic. 

22 23



Um nokkurra ára skeið hefur hópur hinsegin ungmenna vakið 
athygli á því á fallegan og friðsaman hátt að samkynhneigðum og 
tvíkynhneigðum karlmönnum er meinað að gefa blóð. Hópurinn 
fer saman í Blóðbankann og þeir, sem mega, geta og þora, gefa 
blóð í nafni vina sinna sem mega það ekki sökum kynhneigðar 
sinnar.
 Sam kvæmt regl um Blóðbank ans er karl mönn um ekki heim ilt 
að gefa blóð ef þeir hafa haft sam far ir við aðila af sama kyni. 
Rætur þessa má rekja til reglna sem sett ar voru hér á landi árið 
1981, sama ár og al næmi var í fyrsta skipti greint í Banda ríkj un-
um. Síðan þá hef ur margt breyst og fleiri nýsmit HIV-veirunn ar 
grein ast nú meðal gagn kyn hneigðra en sam- og tví kyn hneigðra 
á Íslandi. Blóðgjöf homm a er víðast hvar bönnuð en þó hafa lönd 
eins og Belg ía og Spánn tekið af skarið og breytt regl un um.
 Í tilefni Hinsegin daga efnir hópurinn til viðburðar í 
Blóðbankanum þar sem fólk er hvatt til að koma og gefa blóð 
í nafni vinar sem ekki má gera slíkt sökum kynhneigðar sinnar. 
Þetta er frábært tækifæri fyrir fólk til að heimsækja Blóðbankann 
og láta gott af sér leiða með blóðgjöf og vekja um leið athygli á 
málefninu. Margt smátt gerir eitt stórt og það munar um hvern 
virkan blóðgjafa. Blóðgjaf arnir fá af hent viður kenn ing ar skjal með 
nafni þess vinar sem blóðgjöf in er til einkuð – skjal sem tilvalið er 
að ramma inn og vera stolt af.

Grasagarður Reykjavíkur er lifandi safn í hjarta Laugardalsins. 
Garðurinn er opinn alla daga, árið um kring og aðgangur er 
ókeypis fyrir almenning. Í garðinum má finna ræktuð sýnishorn 
af stórum hluta íslensku flórunnar og um 3000 öðrum tegundum 
plantna víðs vegar að úr heiminum. Í safnkostinum er að finna 
margar plöntur með tengingu í hinsegin sögu og þjóðtrú, allt frá 
tíð Forn-Grikkja til nútímans.  
 Í göngunni verða þessar plöntur skoðaðar, saga þeirra sögð 
og fólksins sem tengist þeim. Leiðsögnin verður í höndum Hjartar 
Þorbjörnssonar, forstöðumanns Grasagarðsins. Að göngu lokinni 
verður boðið upp á drykki í kaffihúsi Grasagarðsins, Café Flóru, 
þar sem gestum gefst færi á að hlusta á lifandi tónlistarflutning og 
kaupa léttar veitingar. 

Calling attention to the fact that men who have had sex with 
other men are not allowed to donate blood, a group of queer 
youth has for the past few years gone together to the Blood 
Bank in Reykjavík and donated blood on behalf of their male 
friends who are not allowed to become a donor because of their 
sexuality. 
 According to Icelandic regulations, a man who has had 
sex with another man is not allowed to donate blood. Similar 
restrictions apply in many other countries, although changes 
have recently been made in for example Belgium and Spain. 
These policies were first legalised in Iceland in 1981, the year 
when the HIV virus was first detected in the United States. 
Much has changed since then and now new HIV infections are 
more common among heterosexual than homo- and bisexual 
men in Iceland.
 This year the group goes for a special Pride ‘Trueblood’ 
visit to the Blood Bank and invites all those who want to, and 
can, donate blood to join them. This is a great opportunity to 
help those in need of blood transfusion and at the same time 
call attention to the donation ban. After the donation, every 
donor gets a document with the name of the friend to whom 
the donation is attributed.

The Reykjavík Botanic Garden is an outdoor collection of 
living plants located in the heart of Laugardalur in Reykjavík. 
The garden is open to the public the whole year around and 
admission is free of charge. The garden exhibits a large part 
of the Icelandic flora and approximately 3000 other species 
from all over the world. The collection includes plants with 
connection to queer history, folklore and mythology, from 
ancient Greece to modern times. The guided tour will focus 
on these plants and their history from queer perspective. The 
guide is Hjörtur Þorbjörnsson, director of the Botanic Garden. 
The tour will end at Café Flora within the Botanic Gardens, 
where visitors can enjoy light drinks while they listen Icelandic 
musicians playing live.  

Gæðablóð  
Trueblood  
 

Grikkir, goðsögur og  
grænir hýrlingar  
Greeks, Gods and Green Queers 
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Hópferð í Blóðbankann Snorrabraut 60 
Donation visit to the Blood bank Snorrabraut 60
Þriðjudaginn 5. ágúst kl. 12.00 / Tuesday 5 August at 12 p.m. 

Grasagarðurinn í Reykjavík / Reykjavik Botanic Garden
Miðvikudaginn 6. ágúst / Wednesday 6 August
Leiðsögn hefst kl. 17:00 / Guided tour begins at 5:00 p.m.
Aðgangur ókeypis / Free admission

L U X U R Y  H O T E L  A N D  A P A R T M E N T S
 

Room with  a  V iew is  r ight  in  the heart  of  the  o ld  downtown 
area,  c lose to  a l l  the  major  cul tura l  a t t ract ions Reykjav ik 
has to  of fer  –  restaurants ,  museums,  theatre ,  des igner 
shops and n ight  c lubs.

Laugavegi 18 – 101 Reykjavík – Tel.  5527262/8962559 – info@roomwithaview.is – www.roomwithaview.is24



„Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig 
á eftir sér,“ söng Megas í laginu „Tvær 
stjörnur“ forðum daga. Það er óhætt að segja 
að þessar línur megi heimfæra upp á tilveru 
Samtakanna ´78, enda er sjálfboðastarf að 
mannréttindamálum tímafrekt og krefjandi og 
af nægu er að taka – bæði góðu og slæmu. 
Hér að neðan er stiklað á stóru yfir 
viðburði og atburði sem bar á góma í lífi 
félagsins á milli aðalfunda áranna 2013 
og 2014. Listinn er ekki tæmandi en gefur 
ágætis innsýn í það hvernig 12 mánuðir í starfi 
að mannréttindum hinsegin fólks geta litið út.

Samtökin ‘78 berjast fyrir réttindum, virðingu, 
menningu og lífshamingju hinsegin fólks 
(lesbía, homma, tvíkynhneigðra, trans- og 
intersex fólks). Þau hafa nú starfað í rúm 36 
ár og telja um 1000 félaga. Samtökin veita 
hinsegin fólki og almenningi margs konar 
þjónustu í formi ráðgjafar og stuðnings, 

Samtökin ´78:  

Ár í lífi mannréttindafélags

9. mars Ísland / Aðalfundur 
Samtakanna ´78
Anna Pála Sverrisdóttir tekur 
við formennsku af Guðmundi 
Helgasyni.
 

11. júlí Ísland / Tillaga 
borgarstjóra um að slíta 
samskiptum við Moskvu
Síðar er fallið frá tillögunni 
og Rússum þess í stað boðið 
til samstarfs um mannréttindi 
hinsegin fólks.       
 

4. ágúst Ísland / 
Ljósmyndasýningin „Hin 
fyrstu ár“ opnuð í húsnæði 
Samtakanna ‘78
 
8. ágúst Ísland / 
Mannréttindaviðurkenning 
Samtakanna ‘78 afhent
Bandaríska sendiráðið, Jón Gnarr 
borgarstjóri og Hrafnhildur 
Gunnarsdóttir, fyrrum formaður 
félagsins, hljóta viðurkenningu 
ársins.
 
10. ágúst Ísland / Ungliðar halda 
fjölmennt ungmennaball
 
24. ágúst Ísland / „Sjúddírarí 
GAY“ – Opið hús á 
Menningarnótt
 

3. september Ísland / Alþjóðleg 
mótmæli við rússneska 
sendiráðið
 
28. september Ísland / 
Mannréttindahátíðin „Glæstar 
vonir“ í Laugardalnum
 

3. október Ísland / 
Þingsályktunartillaga um skipun 
nefndar um hinsegin málefni
Þingkonurnar Katrín Jakobsdóttir, 
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
Svandís Svavarsdóttir og Oddný G. 
Harðardóttir leggja fram tillöguna.
 
24.–27. október Króatía / 
Ársþing ILGA Europe í Zagreb
Áframhaldandi áhersla á alþjóðlegt 
samstarf. Samtökin senda fulltrúa 
á þingið.

 
20. nóvember Ísland / 
Alþjóðlegur minningardagur 
transfólks
Trans-Ísland og Samtökin ´78 
halda minningarstund í Fríkirkjunni 
í Reykjavík með borgarstjóra 
og kaffisamsæti í Regnbogasal 
Samtakanna.
 

6. desember Ísland / Jólabingó 
Samtakanna ´78 í Vinabæ
 
12. desember Ísland / 
Aðventukvöld Samtakanna ´78 í 
Regnbogasalnum
 
20. desember Úganda / 
Refsingar við samkynhneigð 
hertar í Úganda
 
23. desember Ísland / 
Þorláksmessufögnuður í 
Regnbogasalnum
 
28. desember Ísland / Jóla- og 
áramótaball Samtakanna ‘78 á 
Kiki Queer Bar
 

21. janúar Ísland / Opinn 
fundur um hinsegin 
ættleiðingar
 
29. janúar Ísland / Transfólki 
í fyrsta skipti tryggð vernd í 
hegningarlögum
Breytingar á hegningarlögum taka 
gildi. Orðinu „kynvitund“ bætt inn í 
180. og 233. grein laganna.
 

4. febrúar Ísland / Mennta- og 
menningarmálaráðherra afhent 
kveðjugjöf
Samtökin ‘78 og Hinsegin 
dagar í Reykjavík afhenda Illuga 
Gunnarssyni kveðjugjöf fyrir för 
hans á Vetrarólympíuleikana í 
Sochi. Síðar birtast myndir af 
Illuga á setningarathöfninni með 
regnbogatrefil.
 
14. febrúar Ísland / Forseti 
segir Ólympíuleikana 
íþróttahátíð, ekki pólitíska 
hátíð
Forseti Íslands segist ekki hafa 
verið í aðstöðu til að ræða 
málefni hinsegin fólks við 
Rússlandsforseta í heimsókn sinni 
á Ólympíuleikana. Forseti fundar 
engu að síður með fjölmörgum 
ráðamönnum um ýmis málefni.
 
7.–23. febrúar Rússland / 
Vetrarólympíuleikarnir í Sochi
Fréttir um aukin 
mannréttindabrot og ofbeldi 
gegn hinsegin fólki.
 

6. mars Ísland / Risatónleikar 
í Hörpu 
Samtökin ´78 og Íslandsdeild 
Amnesty International halda 
tónleika til stuðnings hinsegin 
fólki í Úganda. Fjöldi vinsælla 
listamanna kom fram.
 
13. mars Ísland / Kate 
Bornstein í heimsókn hjá 
Samtökunum ´78
Hin vel þekkta transkona og 
aktívisti slær í gegn á opnu húsi 
félagsins.
 
14. mars Ísland / Ráðist á 
ungan homma og hann atyrtur 
vegna kynhneigðar
Ofbeldið á sér stað á Austurvelli. 
Lögregla mætir ekki á staðinn.
 
22. mars Ísland / Aðalfundur 
Samtakanna ´78
Hilmar Magnússon tekur við 
formennsku af Önnu Pálu 
Sverrisdóttur.

Tímalína

2013
2014

fræðslu, menningarviðburða og tengslanets 
og auðvitað réttindabaráttu – árið um kring. 
Þau hafa einungis tvo fasta starfsmenn í hálfu 
starfi en reiða sig þar fyrir utan á velviljaða 
sjálfboðaliða og velunnara.
 
Þú getur stutt okkar starf með ýmsum hætti. 
Þú getur til dæmis gengið í félagið og greitt 
félagsgjöld – en aðild er opin öllum sem vilja 

styðja málstaðinn, óháð kynhneigð, kynvitund 
eða kyntjáningu. Frjáls fjárframlög og/eða 
vinnufúsar hendur eru líka vel þegnar, sem og 
auðvitað góðar hugsanir. Kíktu í heimsókn til okkar, 
sendu okkur póst eða hringdu. Við tökum vel á 
móti þér.

Þinn stuðningur skiptir máli!  

Mars              Apríl           Maí              Júní     Júlí              Ágúst         September              Október  Nóvember              Desember      Janúar              Febrúar      Febrúar              Mars

18. apríl Ísland / Hinsegin 
Alþingi
Stjórnmálafundur Samtakanna ´78 
með frambjóðendum til Alþingis.
 
23. apríl Ísland / Kasha 
Nabagesera í heimsókn í boði 
Amnesty International
Heimsóknin verður kveikjan að 
samstarfi Samtakanna ´78 og 
FARUG í Úganda.
 

1. júní Ísland / 
Samtakamátturinn og hinsegin 
menningarhátíð
Samtökin ´78 halda fund undir 
heitinu „Samtakamátturinn – 
þjóðfundur hinsegin fólks“. Hinsegin 
menningarhátíð á Hótel Borg.
 
7. júní Ísland / Samtökin ´78 
skora á innanríkisráðherra að 
hætta við að senda nígerískan 
hælisleitanda aftur til Ítalíu.
 
11. júní Rússland / Þingið 
glæpavæðir tilveru hinsegin 
fólks
 
15. júní Ísland / Ráðgjöf 
Samtakanna ´78 fær bókagjöf
Gestir Hinsegin menningarhátíðar 
söfnuðu fyrir gjöfinni.
 
14. júní Ísland / „Allt í sleik!“ við 
rússneska sendiráðið
Fjölmenn mótmæli Samtakanna 
´78.
 
17.–19. júní Serbía / Ráðstefna 
um stöðu hinsegin fólks í 
umsóknarríkjum ESB
Samtökin ´78, Q–félag hinsegin 
stúdenta, Styrmir og Háskóli 
Íslands taka þátt.
 

16. maí Ísland / Sendiráð 
Bandaríkjanna sýnir How To 
Survive A Plague
Myndin var sýnd í tilefni IDAHO 
2013.
 
17. maí                   
Ísland / IDAHO – Alvadagur 
gegn hómó-, bi- og transfóbíu
Samtökin ´78 draga regnbogafána 
að húni ásamt mennta- og 
menningarmálaráðherra, 
sveitarfélögum og stofnunum víða 
um land.
 
17. maí Evrópusambandið / 
„Regnbogakort“ ILGA Europe 
kynnt
 

24. febrúar Úganda / Forsetinn 
staðfestir hertar refsingar við 
samkynhneigð
 
24. febrúar Ísland / 
Þingsályktunartillaga um að 
fordæma lög í Úganda
 
24. febrúar Ísland / 
Utanríkisráðherra harmar ný 
lög í Úganda
 
27. febrúar Ísland / Félagar í 
Samtökunum ´78 samþykkja 
flutninga
Félagsfundur samþykkir formlega 
að Samtökin ‘78 flytji í nýtt 
húsnæði að Suðurgötu 3.
 
27. febrúar Ísland / Call Me 
Kuchu sýnd í Bíó Paradís
 
28. febrúar Ísland / 
Utanríkisráðherra fordæmir ný 
lög í Úganda
 

Samtökin ´78 | Suðurgötu 3, 101 Reykjavík | s: 552-7878 | skrifstofa@samtokin78.is | samtokin78.is
ATH. nýtt heimilisfang
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Þegar gleðiganga Hinsegin daga kemur á áfangastað laugardaginn 
9. ágúst hefst hin árlega regnbogahátíð við Arnarhól. Þar koma 

fram glæsilegir skemmtikraftar og litríkar hljómsveitir til að fagna 
fjölbreytileika hátíðarinnar með gleði og söng á einni fjölsóttustu 
útiskemmtun Íslands, þar sem allir eru velkomnir og allir eiga að 

syngja með. Fram koma meðal annars Sigga Beinteins, Páll Óskar, 
Felix Bergsson, Lay Low og Kimono.

Árlega mæta allt að 90 þúsund Íslendingar og aðrir gestir á 
hólinn, ásamt fastagestinum Ingólfi Arnarsyni sem í ár skartar sínu 

fegursta á forsíðu dagskrárrits Hinsegin daga. Hinsegin dagar 
bjóða okkar íslensku þjóð og erlenda gesti velkomin á Arnarhól 
laugardaginn 9. ágúst að lokinni gleðigöngunni um miðborgina.

Once the Pride Parade has run its course on Saturday 9 August, 
an outdoor show will take place at Arnarhóll in Lækjargata. 
Performers include well-known Icelandic singers, bands and 

entertainers. The Arnarhóll concert has in recent years been the 
biggest outdoor event in Reykjavík, with up to 90.000 guests. 
We invite both Icelandic and foreign Pride participants to join 

us for an afternoon of song and spectacle.

Regnbogahátíð við Arnarhól  
Rainbow Concert by Arnarhóll hill



Hinsegin dagar  
í Reykjavík 2014 
Dagskrá      Programme

Þriðjudagur 5. ágúst    Tuesday 5 August

Gæðablóð – bls. 24    Trueblood – p. 24
Klukkan 12:00     12:00 p.m.
Blóðbanki Íslands, Snorrabraut 60  National Blood Bank, Snorrabraut 60

Blak, BBQ og Baywatch – bls. 18  Beach Volleyball, BBQ and Baywatch – p. 18
Klukkan 17:00     5:00 p.m.
Nauthólsvík    Nauthólsvík Geothermal Beach

Intersexion, heimildarmynd – bls. 40 Intersexion, documentary – p. 40
Klukkan 21:00    9:00 p.m. 
Bíó Paradís     Bíó Paradís Cinema

Miðvikudagur 6. ágúst    Wednesday 6 August

Grikkir, goðsögur og grænir   Greeks, Gods and Green Queers – p. 24
hýrlingar – bls. 24 
Klukkan 17:00    5:00 p.m. 
Grasagarður Reykjavíkur   Reykjavík Botanic Garden, Laugardalur

Dívur og dýfur – bls. 18   Diving Divas – p. 18
Klukkan 20:00    8:00 p.m.     
Sundhöll Reykjavíkur   Sundhöllin Swimming Pool, Barónsstígur 45a 
Aðgangseyrir: 1.500 kr. / Pride passi gildir Admission: 1.500 ISK / Pride Pass valid

Fimmtudagur 7. ágúst    Thursday 7 August

Nekt, kynlíf og önnur tabú – bls. 46 Nudity, Sex and Other Taboos – p. 46
Klukkan 12:00    12:00 p.m.
Loft Hostel    Loft Hostel, Bankastræti 7

Intersex líf – bls. 46   The Intersex Experience – p. 46
Klukkan 18:00    6 p.m.
Loft Hostel    Loft Hostel, Bankastræti 7

Opnunarhátíð Hinsegin daga – bls. 6–7 Reykjavik Pride Opening Ceremony – pp. 6–7
Klukkan 21:00       9:00 p.m.
Harpa, Silfurberg    Harpa Concert Hall, Silfurberg Auditorium 
Aðgangseyrir: 2.500 kr. / Pride passi gildir   Admission: 2.500 ISK / Pride Pass valid

Föstudagur 8. ágúst     Friday 8 August

Hinsegin og forréttindi – bls. 46  Queer and Privileges – p. 46
Klukkan 12:00    12:00 p.m.
Loft Hostel    Loft Hostel, Bankastræti 7

Reykjavík 
Pride 2014
Hinsegin bókmenntir og upplestur – bls. 22 Queer Literature – Reading – p. 22
Klukkan 17:00    5:00 p.m.
Loft Hostel    Loft Hostel, Bankastræti 7

Tónleikar Hinsegin kórsins – bls. 46  Reykjavík Queer Choir concert – p. 46
Klukkan 19:30    7:30 p.m.
Fríkirkjan í Reykjavík   Fríkirkjan Church, Fríkirkjuvegur 5 
Aðgangseyrir: 1.900 / 2.400 kr.  Admission: 1.900 / 2.400 ISK

Stolt siglir fleyið mitt – bls. 59  Queer Cruise – p. 59
Klukkan 22:00        10:00 p.m.
Ægisgarður        Reykjavík Old Harbour, Ægisgarður
Aðgangseyrir: 2.500 kr.     Admission: 2.500 ISK

Landleguball – bls. 43   Shore Leave Dance – p. 43
Klukkan 23:00      11:00 p.m.
Kiki, Laugavegi 22   Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
Aðgangseyrir: 1.000 kr. / Pride passi gildir Admission: 1.000 ISK / Pride Pass valid

Laugardagur 9. ágúst    Saturday 9 August

Gleðigangan – bls. 20–21  Pride Parade – pp. 20–21
Klukkan 14:00    2:00 p.m.
Frá Vatnsmýrarvegi að Arnarhóli  From Vatnsmýrarvegur towards Arnarhóll hill

Regnbogaútihátíð við Arnarhól – bls. 28  Rainbow Concert at Arnarhóll hill – p. 28
Að göngu lokinni       After the Reykjavik Pride Parade

Ungmennapartí – bls. 48     Queer Youth Party – p. 48
Klukkan 20:00    8:00 p.m.
Samtökin ´78, Laugavegi 3   The National Queer Organisation, Laugavegur 3 
Aðgangseyrir: 500 kr.   Admission: 500 ISK
 
Pride-ball – bls. 34      Pride Ball – p. 34
Klukkan 23:00        11:00 p.m.
Rúbín, Öskjuhlíð    Rubin auditorium, Öskjuhlíð hill
Aðgangseyrir: 2.500 / 3.500 kr. /   Admission: 2.500 / 3.500 ISK / 
Pride passi gildir     Pride Pass valid

Sunnudagur 10. ágúst    Sunday 10 August

Regnbogahátíð fjölskyldunnar   Rainbow family festival on  
í Viðey – bls. 60    Viðey Island – p. 60
Klukkan 14:30       2:30 p.m.
Siglt frá Skarfabakka   Departures from Skarfabakki harbour

Stonewall Uprising,    Stonewall Uprising, documentary – p. 44
heimildarmynd – bls. 44  
Klukkan 18:00    6:00 p.m.
Bíó Paradís    Bíó Paradís Cinema 
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Pride Ball
Rúbín laugardagskvöldið 9. ágúst kl. 23:00–3:00

Rúbin auditorium at Öskjuhlíð hill 9 August 11 p.m. to 3 a.m.

Forsala miða í Kaupfélagi Hinsegin daga 
Pride-passar gilda alla nóttina með forgang í röð til miðnættis

Tickets available at Pride Service Center – Pride Pass valid

Miðaverð: 2.500 kr. í forsölu – 3.500 kr. við innganginn
Pre-sale tickets: 2.500 ISK – Price at the door: 3.500 ISK

Hýrir plötusnúðar og glamúr gestir

Ókeypis hraðferð á 20 mínútna fresti frá kl. 23:00 - 01:00.  
Farið frá biðskýli Reykjavik Excursions, Lækjartorgi.

Engin stopp á leiðinni.  
Lækjartorg – Rúbín – Lækjartorg



Að festast í samkynhneigða skápnum
 

Tvíkynhneigð, pankynhneigð og hinsegin samfélagið

Sigurður, viltu hefja samtalið á að 
útskýra hvers vegna þú taldir þörf 
á að stofna sérstakt félag fyrir 
tvíkynhneigða og pan einstaklinga?
Sigurður: Ég taldi vera kominn tíma á að 
gera eitthvað til að lyfta málefninu upp og 
vekja umræðu. Það hafa lengi verið ýmsar 
þreifingar í gangi innan þessa samfélags 
án þess að nokkuð hafi orðið úr. Mitt 
markmið var að reyna að fá tvíkynhneigða 
og panfólk saman til að hreinlega ræða 
málin, skoða aðgerðir og velta upp áríðandi 
spurningum sem við stöndum frammi fyrir, 
eins og hver sé framtíð þessa hóps.
 Hluti af vandanum er sá að hópurinn 
er tvístraður og ólíkar hugmyndir eru uppi 
um hvað sé best að gera. Mín upplifun 
af fundinum síðasta haust var sú að 

ákveðinn hópur fólks vildi stunda þessa 
málefnavinnu alfarið utan Samtakanna 
‘78 á meðan aðrir vildu stofna félag fyrir 
tví- og pankynhneigða undir verndarvæng 
Samtakanna. Þriðji hópurinn taldi síðan 
ákjósanlegast að kljúfa félagið algjörlega úr 
Samtökunum ‘78 og stofna ný samtök fyrir 
hinsegin fólk. 

Setta og Sólver, eruð þið 
sammála lýsingunni sem kemur 
fram í fundarboðinu, til dæmis 
að tvíkynhneigðir og panfólk 
séu jaðarhópur innan hinsegin 
samfélagsins og ýmiskonar fordómar 
hafi fengið að viðgangast þar óáreittir?
Setta: Ég er algjörlega sammála þessari 
lýsingu og hef sjálf upplifað slíka fordóma. 

Það vill oft gleymast þegar talað er um 
hinsegin samfélagið að við erum ekki 
öll eins og mjög oft fellur umræðan í þá 
gryfju að tala um hópinn sem einungis 
samkynhneigða einstaklinga. Það tel ég 
vera ákveðna tegund af þöggun. 
Auk þess eru margir gagnkynhneigðir 
og samkynhneigðir haldnir margskonar 
fordómum gagnvart hópnum og viðhalda 
skrítnum hugmyndum um hvernig það sé að 
vera tvíkynhneigður eða pan. 
Sólver: Það fyrsta sem ég hugsaði var 
„loksins“. Út af sögunni var maður dálítið 
nervus vegna þess að fundurinn átti að fara 
fram undir hatti Samtakanna en á sama 
tíma vonaði ég að þetta leiddi til stofnunar 
alvöru félags sem fengi í framhaldinu 
fulltrúa í trúnaðarráði Samtakanna og þar af 
leiðandi fasta rödd þar innanborðs.

Undanfarin ár hefur hinsegin réttindabarátta á Vesturlöndum í 
auknum mæli beinst að jaðarhópum sem lengi vel stóðu í skugganum 
af réttindabaráttu samkynhneigðra. Á Íslandi stóðu málefni 
tvíkynhneigðra og seinna pankynhneigðra einstaklinga – þeirra sem 
laðast að fólki óháð kyni og gera ráð fyrir að kynin geti verið fleiri 
en tvö – lengi vel á hliðarlínunni. Árið 1993 klofnuðu Samtökin 
‘78 til dæmis vegna togstreitu innan hreyfingarinnar um stöðu 
tvíkynhneigðra í réttindabaráttu hinsegin fólks. 
 Á haustdögum síðasta árs var boðið til opins undirbúningsfundar 
um stofnun félags fyrir tví- og pankynhneigða í Regnbogasal 
Samtakanna ‘78 að frumkvæði Sigurðar Júlíusar Guðmundsssonar, 
þáverandi varaformanns Samtakanna. Í fundarboðinu stóð meðal 
annars: „Tvíkynhneigð og síðar pansexual fólk hefur lengi verið 

jaðarhópur innan hinsegin samfélagsins og hafa sætt ýmiskonar 
fordómum sem hafa fengið að viðgangast óáreittir allt of lengi. 
Margar raddir hafa heyrst tala um að tvíkynhneigðir hafi verið skildir 
eftir í réttindabaráttunni og hafi einnig orðið undir þegar kemur að 
fjölmiðlaumfjöllun og fræðslu sem hafi leitt til þess að þekking fólks 
á hugtakinu er takmörkuð og lituð fáfræði.“ Jón Kjartan Ágústsson 
settist niður með Sigurði til að ræða nánar um tilurð fundarins, sem 
og stöðu og réttindabaráttu tvíkynhneigðra og panfólks á Íslandi. 
Einnig var rætt við Sesselju Maríu Mortensen (Settu), fyrrverandi 
formann Q – félags hinsegin stúdenta, og Sólver Hafstein Sólversson 
en þau hafa bæði tekið virkan þátt í réttindabaráttu innan raða 
tvíkynhneigðra og panfólks.

Það er ennþá útbreitt viðhorf að tví- eða 
pankynhneigð sé tímabundið ástand og 
að tví- og pankynhneigðu fólki sé síður 
treystandi til stofna til stöðugs sambands 
en öðrum. Af hverju haldið þið að þessar 
hugmyndir lifi enn svo sterku lífi?
Setta: Það er alveg rétt að margir taka 
tímabil þar sem þeir kalla sig tvíkynhneigða 
á meðan þeir eru að átta sig á kynhneigð 
sinni. Það má ekki gleyma því að þetta 
getur verið erfitt tímabil og mikill 
tilfinningarússíbani. En hins vegar er ekki 
réttlætanlegt að samfélagið varpi þeirri 
upplifun yfir á allt tví- og pankynhneigt fólk.
Sigurður: Vandamálið er þessi tilhneiging 
að þurfa að draga fólk í dilka. Til dæmis er 
algengt að tvíkynhneigt fólk sem er komið 
í samband sé samviskusamlega flokkað í 
kynhneigðir út frá því af hvaða kyni maki 
þeirra er. Þetta er mál sem ég heyri mjög 
oft, að um leið og tvíkynhneigt fólk fari í 
samband með manneskju af gagnstæðu 
kyni, þá sé ekki lengur litið á það sem 
tvíkynhneigt.

Hvernig eru viðhorf gagnvart 
tvíkynhneigðum og panfólki innan 
hinsegin samfélagsins?
Setta: Hinsegin samfélagið er ótrúlega stór 
hópur, þannig að það fer algjörlega eftir 
því hverja þú umgengst og hverja þú ert að 
hitta. Ég man vel eftir fyrsta fundinum sem 
ég sat með þáverandi stjórn Samtakanna 
‘78 fyrir nokkrum árum og þurfti að hlusta á 
fyrrverandi formann segja að tvíkynhneigðir 
væru ekki raunverulegur hluti af hópnum 
sem væri að berjast fyrir réttindum hinsegin 
fólks. „Hvað er maðurinn að tala um?“ 
hugsaði ég með mér og sökk niður í sætið. 

Sigurður: Annar punktur í þessu er að 
„pansexúal“ er tiltölulega nýtt hugtak. 
Þegar ég kom fyrst úr skápnum kom ég út 
sem tvíkynhneigður en hætti með tímanum 
að skilgreina mig þannig því mér fannst 
það ekki passa. Ég upplifði mig mun sterkar 
sem samkynhneigðan. Það var ekki fyrr en 
ég fór að lesa mér til um pankynhneigð 
að hlutirnir fóru að passa aðeins betur. 
Myndin fór loks að skýrast þegar ég lærði 
um kynhneigðina „androsexúal“, sem lýsir 
sér þannig að ég laðast að karlkyns atferli 
og persónuleika fólks en ekki kyni. Oft velti 
ég fyrir mér hvort það séu ekki fleiri sem 
eru einnig á flakki á þessu litrófi. Fólk sem 
kannski hefur ekki getað skilgreint sig sem 
tvíkynhneigt og velur því eitthvað annað 
upp á einfaldleikann. Það er nefnilega ekki 
spennandi tilhugsun að vera tvíkynhneigður 
í samfélaginu eins og það er í dag.
Sólver: Í gegnum tíðina hef ég, líkt og 
margir, upplifað fordóma innan hinsegin 
samfélagsins. Viðbrögð sumra þegar þeir 
uppgötva að ég er tvíkynhneigður eru köld 
og í kjölfarið snúa þeir oft bakinu í mann. 
Sama fólk segir einnig gjarnan að það gæti 
aldrei hugsað sér að deita tvíkynhneigða.

Samtökin ‘78 létu gera könnun á högum 
hinsegin fólks á Íslandi í byrjun þessa 
árs. Þar kom meðal annars fram að 
tvíkynhneigðir upplifa oftar fordóma en 
samkynhneigðir og eiga erfiðara með 
að koma út skápnum. Hver voru ykkar 
viðbrögð við þessum niðurstöðum?
Sólver: Fyrstu viðbrögð mín voru að klípa 
mig í handlegginn og spyrja hvernig gæti 
staðið á þessu árið 2014 en eftir smá 
umhugsun kom þetta í raun ekkert á óvart. 

Maður þekkir fullt af dæmum þar sem fólk 
er fast í samkynhneigða skápnum.
Setta: Ég hef átt mörg samtöl við aðra 
tvíkynhneigða og paneinstaklinga sem hafa 
deilt því með mér að það einfaldlega nenni 
ekki að útskýra kynhneigð sína fyrir fólki, 
aftur og aftur. 
Sigurður: Það er einfaldlega svo að 
samfélagið hafnar þessu og línan er að 
tvíkynhneigð sé ekki málið og eigi ekki 
að vera til. Um leið og þú segir að þú sért 
opin/n fyrir einhverju öðru en einhverju 
einu, þá er þér ekki treystandi. Fólk á 
að drífa sig út úr skápnum og velja sér 
eitthvert lið!
Setta: Þetta voru nákvæmlega viðbrögðin 
sem ég mætti þegar ég var 17 ára og kom 
úr skápnum sem tvíkynhneigð. Ég fann 
að ef ég sást ekki í sambandi með stelpu 
fór umhverfið að ýta mér hægt og sígandi 
aftur í skápinn. Síðan eftir að ég byrjaði 
í langtímasambandi með strák var líkt 
og kynhneigð mín væri ekki lengur tekin 
alvarlega. Þess vegna hætti ég alveg að tala 
um þessi mál þar til nokkrum árum síðar 
þegar við slitum sambúð og í framhaldinu 
kom ég í raun aftur út úr skápnum, fyrst 
sem tvíkynhneigð og síðar sem pan. 
Upplifunin frá samfélaginu hefur hingað til 
verið sú að kynhneigð mín sé ekki „alvöru“ 
nema þegar ég er í sambandi með stelpu.
Sólver: Þetta kemur fram á fleiri sviðum. Í 
sjónvarpsþáttum sér maður tvíkynhneigða 
oft notaða sem illmenni eða ótraustvekjandi 
„femme fatale“.
Sigurður: Nákvæmlega, lauslátir 
einstaklingar sem eru kynferðislega leitandi. 
Wild card!
Setta: Stjórnleysingjar sem geta ekki valið 
eitthvað eitt!

Hvað þarf að gera til að auka vitund 
samfélagsins um hópinn og lyfta 
umræðunni?
Setta: Fræðsla, hvetja fólk til að gúgla!
Sólver: Fólk getur nýtt persónuleg tengsl 
inn á borð fjölmiðla til að fræða þá og 
tryggja málefnalega umræðu. 
Sigurður: Fræðsla er mjög mikilvæg og í 
gegnum tíðina hefur verið ótrúlega lítil 
fræðsla um tvíkynhneigð. Í raun tók barátta 
samkynhneigðra yfir allt og tvíkynhneigðum 
var ýtt til hliðar ásamt transfólki. Í dag 
erum við að sjá málefni transfólks fá örlítinn 
meðbyr en slíkt hið sama hefur ekki átt sér 
stað hjá tvíkynhneigðum og panfólki. Það 
sem tvíkynhneigða og panfólk hefur skort 
að mínu mati eru áberandi talsmenn. Ef við 
horfum aftur í tímann og skoðum baráttu 
samkynhneigðra þá var það breiður hópur 
sem stóð að henni. En það var líka alltaf 
einhver einn eða tveir sem voru tilbúnir að 
tala máli hópsins og afhjúpa sig fyrir alþjóð. 
Að sjálfsögðu er flókið að ætlast til þess 
að ein manneskja geti talað fyrir heilan 
hóp en það hefur gríðarleg áhrif upp á 
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F.v. Sigurður, Setta og Sólver

samfélagsumræðuna. 
Setta: Ég er ósammála þessu. Oft er 
spurningin hverjum maður gefur rödd og 
á hvern er hlustað. Fólk heyrir oft heldur 
ekki um hvað er verið að tala. Það er fullt 
af einstaklingum í okkar röðum, pan, 
tvíkynhneigðir og allskonar þar á milli, 
sem eru að tala um málefnið. Ég tala til 
dæmis um hinsegin málefni og er ekkert 
að fela með hverjum ég er. Á einhverjum 
tímapunkti hljótum við að gera þá kröfu að 
samfélagið hlusti aðeins betur. 
Sigurður: Það sem ég á við er að þetta 
talsfólk hefur ekki náð sömu athygli 
fjölmiðla og til dæmis Hörður Torfa eða Páll 
Óskar gerðu. Þar erum við einnig að tala um 
þjóðþekkta einstaklinga sem eiga töluvert 
auðveldara með að ná athygli fjölmiðla en 
við hin, sauðsvartur almúginn. 
Sólver: Gott dæmi um þörf á aukinni 
fræðslu eru orð eins og „hjónaband 
samkynhneigðra“ sem mátti heyra fjölmiðla 
hjakka á hér um árið þegar þeir þýddu 
„same sex marriage“ úr erlendum miðlum. 
Þá fannst mér mikilvægt að banka í þá 
blaðamenn sem ég þekkti til að minna 
þá á að það eru til allskonar hjónabönd, 
ekki einungis gagnkynhneigð eða 
samkynhneigð. Þetta var lítið dæmi sem var 
erfitt að koma inn í samfélagsumræðuna. 

Til hvaða aðgerða geta Samtökin ‘78 
gripið og hvaða kröfur þarf að gera til 
forystunnar?
Setta: Mér finnst ástandið hafa breyst mikið 
undir forystu tveggja síðustu formanna, 
sem hafa verið dugleg að tala í fleirtölu og 
tala um hinsegin fólk frekar en einungis 
samkynhneigða. Slíkt skiptir máli. Mér 
finnst ég vera velkomnari en áður og tek því 
virkari þátt í starfinu. Þessu þarf að viðhalda 
og samhliða því að hvetja fólk til að temja 
sér „inclusive“ orðræðu. 
Sigurður: Ég tek undir þetta. Ég myndi 
samt vilja sjá Samtökin taka tvíkynhneigða 
málaflokkinn enn sterkari tökum. Það væri 
til dæmis sterkur leikur hjá Samtökunum að 
bjóða tvíkynhneigða og panfólk á sérstaka 
fundi til að ræða hvaða málefni hvíla á 
hópnum, sérstaklega ef Samtökin ætla að 
leiða einhverja baráttu fyrir tvíkynhneigða 
og panfólk. Það vantar umræðuvettvang 
um hvað eigi að gera og hvert eigi að stefna. 
Setta: Ef til vill væri hægt að nota svipað 
fléttuform og stjórnmálaflokkar gera 
varðandi kynjahlutföll frambjóðenda sinna. 
Krefjast þess að fjölbreyttur hópur sitji í 
stjórn Samtakanna hverju sinni. 
Sólver: Núverandi formaður, ásamt 
síðustu tveimur,  hefur staðið sig mjög 
vel í að tryggja rými fyrir alla hópa innan 
Samtakanna. Hér áður fyrr, þegar ég 
starfaði fyrir FSS (sem síðar varð Q – félag 
hinsegin stúdenta) fann maður stundum 
fyrir ónotatilfinningu innan veggja 
Samtakanna vegna ýmissa atvika þar sem 
gefið var í skyn að tvíkynhneigðir og trans 

væru ekki æskilegur hluti af baráttunni. Það 
hefur sem betur fer breyst. 

Að lokum, hvað brennur á ykkur þessa 
stundina?
Setta: Mín tilfinning er sú að fólk sé of 
fljótt að draga ályktanir og þessar ályktanir 
bjóða upp á takmarkaða valmöguleika 
fyrir okkur. Ég passa ekki inn í þessar 
ályktanir og mér finnst þær leiðinlegar og 
óþægilegar. Þessi tilfinning nær yfir alla 
sem eru að velta vöngum yfir kynhneigð 
minni; gagnkynhneigt fólk sem telur mig 
vera gagnkynhneigða og samkynhneigt fólk 
sem telur mig samkynhneigða. 
Sigurður: Ég er á sömu línu og Setta. Við 
erum stanslaust krafin um að festa okkur í 
einhverjum boxum sem samfélagið vill negla 
okkur í og þar af leiðandi þurfum við að 
takmarka okkur. Tilhneiging fólks til að fella 
alla í eitthvert norm, sem það hefur búið 
til fyrir sjálft sig, gengur ekki upp fyrir alla. 
Við erum of mörg að þjást út af einhverjum 
væntingum og ímynduðu samfélagslegu 
kjaftæði. 
Setta: Við erum ekki og verðum aldrei öll 
eins. Það er ekki hægt. Það verður að gera 
ráð fyrir fleiri valmöguleikum. 
Sólver: Það er grátlegt að vita til þess að 
alls staðar er fólk fast í skápum og þorir 
ekki að koma út eins og það er. Umræðan 
verður að halda áfram að vera „inclusive“. 
Vonandi losar það tvíkynhneigða, panfólk 
og alla aðra, sama hvar þeir eru staðsettir á 
litrófinu, við þessa bagga sem við burðumst 
með á bakinu.

Stuck in the Gay Closet 
The bi- and pansexual activists, Sigurður, 
Setta and Sólver, met with the Reykjavik 
Pride magazine for a roundtable 
discussion on the most important issues 
facing the Icelandic bi-/pansexual 
community. Despite a general acceptance 
of gays and lesbians, Icelandic bi/
pansexual people still face prejudice and 
discrimination. Whilst society's acceptance 
of gays and lesbians is growing alongside 
an improved social understanding of 
transgender issues and civil rights, 
among the general population (and some 
gays) bi-/pansexuality is still regarded 
as a temporary condition, or a phase, 
that shouldn’t be taken seriously. The 
discussion reveals that a large majority of 
the bi-/pansexual community experiences 
a lack of understanding in regard to their 
identity and sexual expression, both from 
heterosexuals and the queer community. 
Therefore it is not uncommon for bi-/
pansexual people to simply choose to 
pretend to be gay or lesbian, rather 
than defend or explain their true sexual 
identity. 

 „

“

Það er einfaldlega svo 
að samfélagið hafnar 
þessu og línan er að 
tvíkynhneigð sé ekki málið 
og eigi ekki að vera til.
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Þegar nýsjálenski leikstjórinn Grant Lahood ákvað að gera 
heimildarmynd um líf intersex fólks vissi hann fátt um intersex og 
gerði ráð fyrir að það væri mjög sjaldgæft ástand. Það var áður 
en hann hitti Mani Bruce Mitchell, fyrstu „opinberu“ intersex 
manneskjuna á Nýja-Sjálandi, sem einnig er þulur myndarinnar. 
Lahood komst að því að undir intersex-regnhlífina fellur margs 
konar líkamsgerð og að ástandið er í raun fremur algengt. Til 
dæmis fæðast um það bil 1 af hverjum 2000 börnum með „óræð“ 
ytri kynfæri og því er svarið við spurningunni sem langflestir spyrja 
þegar barn fæðist – „er það strákur eða stelpa?“ – alls ekki einfalt.
 Í heimildarmyndinni Intersexion birtast viðtöl við fjölmarga 
intersex einstaklinga úr ólíkum heimshornum og áhorfendum 
er veitt innsýn í heim fólks sem passar ekki snyrtilega inn í 
kynjaflokkunarkerfið og hina hefðbundnu skiptingu í karl- og 
kvenkyn. Myndin er persónuleg, hjartnæm, hreinskilin og fyndin 
athugun á viðfangsefni sem enn þann dag í dag er mikið tabú.

When the director Grant Lahood started the journey of making 
the documentary Intersexion, he did not know too much 
about intersex, and assumed, like so many others, that it was 
something that was very rare. That was before he met Mani 
Bruce Mitchell, New Zealand’s first “out” intersex person, who 
is also the presenter of the film. Lahood discovered that the 
various conditions that fall under the banner of intersex are far 
from unusual. For example, approximately 1 in 2000 babies are 
born with ambiguous genitals, and there is thus no easy answer 
to the question most of us ask when a baby is born: “Is it a boy 
or a girl?”
 While making Intersexion, Lahood interviewed intersex 
people from all over the world, and the film takes a look into the 
world of people who do not fit neatly into the male or female 
category. The resulting documentary is a personal, moving, frank 
and funny exploration of a subject that is still very much a taboo.

Intersexion 
Heimildarmynd / Documentary and Q&A

Að sýningu lokinni mun Kitty Anderson sitja fyrir svörum

 Mani Bruce 
Mitchell, fyrsta 

„opinbera“ intersex 
manneskjan á 
Nýja-Sjálandi

Bíó Paradís / Bíó Paradís cinema
Þriðjudaginn 5. ágúst kl. 21.00 / Tuesday 5 August at 9 p.m. 
Aðgangur ókeypis / Free admission

#pinkiceland
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Hinsegin dagar – til hvers? 
 

Hugleiðing um tilverurétt hátíðarinnar

Síðan síðasta hátíð Hinsegin daga var haldin hefur margs konar 
umræða um hinsegin málefni farið fram á Íslandi í fjölmiðlum og 
á öðrum vettvangi. Sú umræða hefur oft verið jákvæð en líka 
neikvæð. Nokkuð hefur borið á gagnrýni á hinsegin fólk, raddir 
þess og sýnileika, sem sumum þykir orðinn of mikill. Orð á borð 
við „frekjusamkynhneigð“ hafa heyrst en með því er gefið í skyn 
að nú hafi samkynhneigðir öðlast öll hin sömu borgaralegu réttindi 
og aðrir þegnar og að þegar þeir bendi á óréttlæti eða mismunun 
séu þeir bara með frekju og yfirgang. Einnig hefur sú skoðun verið 
látin í ljós að gleðiganga Hinsegin daga sé klámfengin og skaðleg 
börnum, þar sem nekt og ástaratlot fólks af sama kyni eigi ekki 
að vera sýnileg þar sem börn sjá til. Svo virðist sem komið sé að 
þolmörkum hjá ákveðnum hópi fólks sem umber hinsegin fólk 
ef það hefur ekki of hátt. Um leið og sýnileikinn verður meiri og 
ögranirnar við hið gagnkynhneigða gildismat margvíslegri fara að 
heyrast kvartanir. Lítum í því sambandi nánar á tilgang og hlutverk 
Hinsegin daga.
 Hinsegin dagar eru hátíð sem þjónar að minnsta kosti þrenns 
konar hlutverki. Í fyrsta lagi að gleðjast yfir þeim áföngum sem 
náðst hafa í mannréttindabaráttu hinsegin fólks og fagna sýnileika 
samkynhneigðra, tvíkynhneigðra, transfólks, intersex fólks og 
annarra sem falla undir hinsegin regnhlífina. Í öðru lagi stuðlar 
hátíðin að umfjöllun um menningu og sögu hinsegin fólks. Í þriðja 
lagi – og þetta atriði vill oft gleymast – minna Hinsegin dagar 
á þau réttindi sem ekki hafa enn náðst og það óréttlæti og þá 
fordóma sem enn viðgangast, bæði á Íslandi og meðal annarra 
þjóða. Það er staðreynd að þótt réttarstaða samkynhneigðra á 
Íslandi sé með því besta sem þekkist þá viðgangast enn fordómar 
og mismunun og aðrir hópar innan hinsegin samfélagsins hafa ekki 
fengið sín réttindi tryggð. Í könnun sem Samtökin ’78 létu gera 
síðastliðinn vetur kom í ljós að rúm 80% þátttakenda höfðu orðið 
fyrir aðkasti vegna kynhneigðar sinnar eða kynvitundar, fengið 
óviðeigandi spurningar eða athugasemdir, heyrt fordómafulla 
umræðu eða lent í einelti – og meirihlutinn hafði upplifað slíkt á 
síðustu þremur árum.
 Það er ekki frekja að krefjast þess að fordómum sé eytt 

úr samfélaginu eða að fólk sýni umburðarlyndi og víðsýni. Það 
er heldur ekki réttmæt krafa að fólk hegði sér á ákveðinn hátt 
til að þóknast öðru fólki sem ekki er tilbúið að viðurkenna 
margbreytileika mannlífsins. Hinsegin dagar fagna margbreytileika, 
ekki bara þeim sem hegða sér eins og „venjulegt fólk“ – hvað sem 
það nú þýðir. Gleðiganga Hinsegin daga er grasrótarviðburður 
og atriðin í henni eru ekki skipulögð af stjórnendum hátíðarinnar 
heldur fólkinu sem tekur þátt. Það fólk er alls konar – 
samkynhneigt, tvíkynhneigt, gagnkynhneigt og pankynhneigt; 
transfólk, sísfólk og intersex fólk; giftir og ógiftir; mæður, 
dætur og systur; synir, bræður og feður; fólk í lopapeysum og 
fólk í lendaskýlum; konur með skegg og karlar í kjólum; fólk 
sem fílar að fara í ísbíltúr á sunnudögum og fólk sem finnst 
nauðsynlegt að ögra ríkjandi viðhorfum; fólk sem kyssist og fólk 
sem helst í hendur. Ef einhverjum finnst of mikið um nakið hold í 
gleðigöngunni eða ef einhverjum ofbýður að sjá tvo einstaklinga 
af sama kyni kyssast á almannafæri leggjum við til að viðkomandi 
líti á auglýsingar í fjölmiðlum og það sjónvarpsefni sem daglega 
er fyrir augum – til dæmis tónlistarmyndbönd – og íhugi hve oft 
þeir sjá gagnkynhneigða nekt og gagnkynhneigð atlot á almannafæri. 
Samanburðurinn leiðir að öllum líkindum í ljós að mun líklegra er að 
börn sjái nekt og kossa annars staðar en í gleðigöngu Hinsegin daga.
 Gleðigangan er fyrir alls konar fólk. Hinsegin fólk. Það er 
hinsegin af því að það er ekki „venjulegt“ og af því að kynhneigð 
þess, kynverund eða líkamar falla ekki að því sem talið er gott og 
gagnkynhneigt. Þess vegna höldum við hátíðlega Hinsegin daga – 
til að undirstrika að það er fagnaðarefni að vera hinsegin! Sú krafa 
að allir séu „venjulegir“ býður upp á mismunun, kúgun og fordóma 
sem beinast ekki bara að þeim sem alla jafna fylkja sér undir merki 
hátíðarinnar heldur líka öllum þeim sem ekki ganga í takt við 
ríkjandi gildismat. Með öðrum orðum, öllum sem eru „of“ þetta 
eða „ekki nógu“ hitt. Heimurinn verður svo miklu mannúðlegri og 
betri ef allir regnboginn fær að njóta sín. Sýnum umburðarlyndi og 
víðsýni – fögnum fjölbreytileikanum og fordæmum fordóma. 

Stjórn og samstarfsnefnd Hinsegin daga í Reykjavík Landleguball  
Shore Leave Dance 
Kiki, Laugavegi 22 
föstudaginn 8. ágúst  
kl. 23:00. Aðgangur:  
1.000 kr. Pride passi gildir. 

Kiki Queer Bar, 
Laugavegur 22, Friday 
8 August at 11:00 p.m. 
Admission: 1.000 ISK. 
Pride Pass valid.

Eftir siglingu um sundin blá býður Kiki sæförum og 
landkröbbum að hita upp fyrir hinsegin helgina með 
glæsilegu landleguballi. Plötusnúðar og lifandi tónlist 
í boði fram á nótt með hýrri sjóliðastemningu.

The annual Shore Leave Party will take place 
at Kiki Queer Bar following the Pride Cruise, 
providing the perfect chance to jumpstart your 
Pride weekend. DJs and live musical performances 
until early morning. 
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Stonewall Uprising 
 

Heimildarmynd / Documentary
Kvikmyndasýning í boði Sendiráðs Bandaríkjanna á Íslandi

Film screening supported by the Embassy of the United States of America in Iceland

Heimildarmyndin Stonewall Uprising fjallar um einstaka viðburði 
sem höfðu djúpstæð áhrif á mannréttindabaráttu hinsegin fólks á 
heimsvísu. Þann 28. júní 1969 gerði lögreglan í New York tilraun 
til að loka hommabarnum Stonewall í Greenwich Village í New 
York og handtaka gesti staðarins. Í kjölfarið tók við uppreisn og 
mótmæli á götum úti þar sem hinsegin fólk barðist gegn aðförum 
yfirvalda og krafðist réttarbóta. Myndin er sögð frá sjónarhorni 
þátttakenda – dragdrottninga, vændisstráka og lögreglumanna 
– blaðamanna og fyrrverandi borgarstjóra New York borgar 
og varpar ljósi á sögulegan viðburð sem gerðist á tímum þegar 
hinsegin athæfi var ólöglegt í flestum ríkjum Bandaríkjanna.

Stonewall Uprising explores the dramatic event that launched 
a worldwide rights movement. When police raided a Mafia-run 
gay bar in Greenwich Village, the Stonewall Inn, on June 28, 
1969, gay men and women did something they had not done 
before: they fought back. As the streets of New York erupted 
into violent protests and street demonstrations, the collective 
anger announced that the gay rights movement had arrived.  
Told by those who took part, from drag queens and street 
hustlers to police detectives, journalists, and a former mayor 
of New York, and featuring a rich trove of archival footage, 
this film revisits a time when homosexual acts were illegal 
throughout America, and homosexuality itself was seen as a 
form of mental illness.

Message from the U.S. Embassy’s Chargé d’Affaires Paul O’Friel to the 
People of Reykjavik and Visitors to Reykjavik Pride 2014 
My first introduction to Iceland was marching in the Reykjavik Pride 2013 
parade.  I was struck by the tens of thousands of Icelanders of all ages lining 
the parade route to show support for the LGBT community. 
 
Reykjavik Pride is one of Iceland’s biggest festivals, underscoring Iceland’s 
international reputation as a leader in LGBT rights.  However, 45 years ago, 
the world was a different place, and prejudice was widespread.  The Stonewall 
Riots in New York City’s Greenwich Village in June 1969 changed all that.  
While gays and lesbians in the United States had been organizing to fight for 
their rights as full and equal citizens for at least two decades before Stonewall, 
it took the outrage over the police raid on the Stonewall Inn to launch a 
movement that would spread around the world.  One year later, the world’s 
first Pride Parade took place in New York City. 
 
Stonewall is considered the single most important event leading to the gay 
liberation movement and the fight for LGBT rights in the United States and 
around the world.  According to LGBT rights activist Virginia Apuzzo, "In every 
gay pride parade, every year, Stonewall lives."  We celebrate that spirit by 
participating in the Reykjavik Pride Parade.  We also honor that history with 
a screening of the documentary “Stonewall Uprising,” which traces the Pride 

tradition back to that history-changing week in New York City in 1969.  
 
As we mark the victories of the LGBT rights movement, it is important to remember that in many countries around the world, 
people risk their safety and lives by participating in a Pride event.  As U.S. Secretary of State John Kerry recently observed 
“In many places around the world…LGBT individuals and their allies are harassed, arrested, and even killed because of who 
they are and the work they do.  Governments are enacting laws that discriminate against LGBT individuals and their allies and 
restrict their fundamental human rights.”
 
Iceland is just one of nine countries to join with the United States in the Global Equality Fund to protect and promote the 
human rights of LGBT individuals around the world.  We value this partnership with Iceland.  Together with private sector 
partners, the fund is working with civil society organizations in more than 50 countries to create an environment in which LGBT 
persons can live freely and without discrimination.  
 
While much serious work remains to be done, this week is a time to celebrate how far the LGBT movement has come since 
Stonewall 1969.  Happy Reykjavik Pride 2014! 

As we mark 45 years since the patrons of the Stonewall Inn defied an 
unjust policy and awakened a nascent movement, let us honor every 
brave leader who stood up, sat in, and came out, as well as the allies who 
supported them along the way. Following their example, let each of us 
speak for tolerance, justice, and dignity - because if hearts and minds 
continue to change over time, laws will too.
U.S. President Barack Obama, May 30, 2014 
 
Presidential Proclamation -- Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
Pride Month, 2014

Facebook
http://www.facebook.com/USEmbReykjavik

Twitter 
http://twitter.com/USEmbReykjavik

The United States and Iceland:
A Shared Commitment to Human Rights and 
Fundamental Freedoms for All

Bíó Paradís / Bíó Paradís Cinema
Sunnudaginn 10. ágúst kl.18.00 / Sunday 10 August at 6 p.m.
Aðgangur ókeypis / Free admission
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Tónleikar Hinsegin kórsins
Reykjavík Queer Choir concert

Hinsegin kórinn efnir til tónleika í tilefni Hinsegin daga í 
Reykjavík í Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 8. ágúst. 
Kórinn hefur á undanförnum misserum getið sér gott orð 
undir stjórn Helgu Margrétar Marzellíusardóttur og er meðal 
annars nýkominn frá Dublin á Írlandi þar sem hann tók þátt í 
Various Voices, alþjóðlegu kóramóti hinsegin kóra. Þar hlaut 
Hinsegin kórinn mikið lof fyrir frammistöðu sína. Kórinn 
er öllum opinn að undangengnum raddprófum. Næstu 
raddpróf fara fram mánudaginn 11. ágúst klukkan 19:30 í 
nýju húsnæði Samtakanna ´78 suðurgötu 3. 
 Að vanda er efnisskrá tónleikanna afar fjölbreytt og því 
ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Forsala miða fer 
fram hjá kórfélögum og í Kaupfélagi Hinsegin daga.

The Reykjavík Queer Choir performs in Fríkirkjan Church 
in Reykjavík on Friday 8 August. The choir participated 
in Various Voices, an international LGBT choral festival, 
in Dublin in June, where it received much praise. Their 
programme includes a great variety of songs so everyone 
should find something to their taste. 

Fríkirkjunni í Reykjavík, 
föstudaginn 8. ágúst  
kl. 19:30. Aðgangseyrir: 
1.900 kr. í forsölu. Við hurð: 
2.400 kr. Pride-passi veitir 
500 kr. afslátt við hurð. 
 
Fríkirkjan Church,  
Friday 8 August at  
7:30 p.m. Pre-sale 
tickets: 1.900 ISK. Full 
price tickets: 2.400 ISK. 
500 ISK discount at the 
door with Pride pass.

Fræðsluviðburðir á Hinsegin dögum

Nekt, kynlíf og önnur tabú   
Nudity, Sex and Other Taboos
Fimmtudaginn 7. ágúst kl. 12:00  
Thursday 7 August at 12 p.m. 

Hvernig varð nekt vandamál í 
gleðigöngunni? Eru kynlífsjaðarhópar 
velkomnir í hinsegin samfélaginu? Af hverju 
er ekki talað um vændi? Eru geirvörtur 
velkomnar í göngunni? Þessum spurningum 
og fleirum verður velt upp á lifandi og 
opnum umræðufundi.

This talk will focus on prudeness in the 
Icelandic LGBT rights movement. Where 
is the queerness? The event will be in 
Icelandic. 

Intersex líf  
The Intersex Experience
Fimmtudaginn 7. ágúst kl. 18:00   
Thursday 7 August at 6 p.m.
 
Eins og fram kemur í viðtali við Kitty  
Anderson í þessu tímariti hefur intersex 
fólk lengi þurft að glíma við margvíslega 
samfélagslega þöggun og illa meðferð á 
borð við óþarfar skurðaðgerðir. Í þessum 
fyrirlestri fræðir Kitty gesti um intersex og 
ýmis mál því tengd auk þess að greina frá 
eigin reynslu og sýn á hvernig það er að lifa 
sem intersex einstaklingur. 

In this lecture, Kitty Anderson discusses 
various problems and issues intersex 
people have to deal with in their everyday 
lives. The event will be in Icelandic.

Hinsegin dagar standa fyrir þremur fræðsluviðburðum þar sem gestir og þátttakendur fá 
tækifæri til að rökræða og fræða hver annan um málefni tengd hinsegin samfélaginu á 
Íslandi og úti í heimi. Viðburðirnir fara fram á efstu hæð á Loft Hosteli og eru öllum opnir. 
Loft Hostel býður upp á hamingjustund (happy hour) alla daga frá 16:00–20:00 og mun þar 
að auki bjóða upp á sérstök tilboð á barnum fyrir handhafa Pride-passans.
 This year Reykjavík Pride invites their guests to three educational events which focus 
on various gender and sexuality issues. The events will take place at Loft Hostel in 
Bankastræti, where Pride Pass holders get a special offer on drinks and Happy Hour is on 
between 4 and 8 p.m. 

Hinsegin og forréttindi  
Queer and Privileges
Föstudaginn 8. ágúst kl. 12:00
Friday 8 August at 12 p.m. 

Af hverju er forsvarsfólk hinsegin 
baráttunnar hvítt, ófatlað, „gender 
confirming“ og vel stætt? Á þessu pallborði 
mun fjölbreytilegur hópur fólks ræða um 
hvernig gefa megi fleirum rödd í umræðu 
um hinsegin málefni. Viðburðurinn fer fram 
á ensku. 
 Why are the spokespeople for the 
LGBT rights movement mostly white, 
non-disabled, gender conforming and 
affluent? A diverse panel of participants 
will debate how the movement can empower 
more voices to participate in the queer 
movement. The event will be in English.

Loft Hostel, 
Bankastræti 7

Aðgangur ókeypis  
Free admission

Kaupfélag Hinsegin daga 
 

Pride Service Center 

Í nýju húsnæði Samtakanna ’78 við Suðurgötu 3 / at Suðurgata 3
Kaupfélagið er opið alla daga frá 4. til 8. ágúst kl. 12:00–20:00

Open from 12 p.m. to 8 p.m. from 4 August to 8 August

Pride-passar, aðgöngumiðar og hátíðarvarningur í miklu úrvali
Offers everything you need for the Pride

NÝJAR VÖRUR  
Í BOÐI!
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PRIDE-PASSINN er fyrir þá sem vilja spara tíma og styðja 
starfsemi Hinsegin daga í Reykjavík. Verðið er 6.900 kr. og í ár 
eru eftirfarandi viðburðir innifaldir í passanum: 

• Dívur og dýfur  // Sundhöll Reykjavíkur, miðvikudaginn 
 6. ágúst (verð 1.500 kr.)
• Opnunarhátíð Hinsegin daga // Harpa,  fimmtudaginn 
 7. ágúst (verð 2.500 kr.)
• Landleguball // Kiki, föstudaginn 8. ágúst. Passinn veitir  
 forgang í röð til miðnættis (Verð 1.000 kr.)
• Hinsegin hátíðardansleikur // Rúbín, laugardaginn 
 9. ágúst. Passinn veitir forgang í röð til miðnættis  
 (verð 2.500 kr. í forsölu og 3.500 kr. við hurð)
• Plús – Reykjavík Pride-poki með regnbogavarningi að  
 andvirði 3.000 kr. fylgir öllum Pride-pössum.

Pride-passinn verður til sölu í Kaupfélagi Hinsegin daga. 
Athugið að takmarkað magn er í boði.  
 

Við erum ung, við erum hýr, við erum hinsegin  
og við erum æðisleg! 

Laugardagskvöldið 9. ágúst stendur Ungliðahreyfing 
Samtakanna ‘78 fyrir ungmennapartíi í Regnbogasalnum, 
Laugavegi 3, 4. hæð, sem þetta kvöld breytist í dúndrandi 
skemmtistað með glæsilegu ljósa- og hljóðkerfi. Plötusnúður 
stendur vaktina frá klukkan 20 til miðnættis. Vinir, foreldrar 
og forráðamenn eru velkomnir í heimsókn og áfengi er með 
öllu óleyfilegt. Samtökin ‘78, Hinsegin dagar í Reykjavík 
og Ungliðahreyfingin leggja mikla áherslu á öruggt og 
vímuefnalaust umhverfi fyrir hinsegin ungmenni og hvetja 
foreldra og forráðamenn til að hafa samband ef frekari 
upplýsinga er óskað. 
 Partíið er aðeins ætlað 20 ára og yngri. Aðgangur kostar 
500 kr. en ókeypis er fyrir meðlimi Ungliðahreyfingarinnar. Frítt 
gos er í boði á meðan birgðir endast. 
 Ungliðahreyfingin er fyrir ungt hinsegin fólk, 20 ára og 
yngra. Þau hittast hvern sunnudag kl. 19.30–22.30 og gera 
eitthvað skemmtilegt saman. Þú finnur ungliðana á Facebook: 
www.facebook.com/unglidar78.

Queer Youth Party
The Queer Youth Organization will throw on a fabulous party, 
with lights, music and a DJ, Saturday 9 August from 8 p.m. 
until midnight. Location: Laugavegur 3, 4th floor. Parents 
and guardians are welcome to visit. The event is alcohol free 
and only for youth 20 years and younger. Admission is 500 
ISK and free for members of the Queer Youth Organization.

One ticket – Four events. THE PRIDE PASS – for those who 
don’t want to miss a thing. For only 6.900 ISK you’ll be 
granted access to the following events:

• Dives & Divas at Sundhöllin swimming pool, 
 6 August (1.500 ISK)
• Opening Ceremony at Harpa Concert Hall, 7 August  
 (2.500 ISK) 
• Pride Party at KÍKÍ, F riday 8 August (1.000 ISK)
• Pride Ball at RÚBÍN, 9 August (2.500 ISK pre-sale or 
 3.500 ISK at door)
• Plus – Reykjavík Pride Goodie Bag (3.000 ISK)

The Pride Pass is sold at the Reykjavík Pride Service Center. 
Limited availability. 

Ungmennapartí
Queer Youth Party

 Pride-pass(inn) 2014

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

is the main sponsor of Reykjavik Pride
We are thankful for their invaluable support

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

The City of Reykjavík

Reykjavíkurborg

Samtökin ‘78, Laugavegi 3 
The National Queer Organisation, Laugavegur 3  
Laugardaginn 9. ágúst kl. 20:00 / Saturday 9 August at 8 p.m.
Aðgangseyrir 500 kr. / Admission: 500 ISK
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 On the cover of  the

Draggkeppni Íslands 2014
Draggkeppni Íslands fer fram í Eldborg, tónlistarhúsinu 
Hörpu, miðvikudaginn 6. ágúst. Salur opnar kl. 20 en keppnin 
hefst kl. 21. Hægt er að nálgast miða á keppnina á harpa.is 
eða í miðasölunni í Hörpu. Félagar í Samtökunum ´78 með 
gilt skírteini og handhafar Pride-passa 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 „On the cover of the DraggingStone“. 

Drag Competition 2014
The Icelandic Drag Competition celebrates its sixteenth 
anniversary this year. Both the Drag-Queen and the Drag-
King of Iceland will be nominated. The contest takes place in 
Harpa Concert Hall, Eldborg Auditorium at 9 p.m. Wednesday 
6 August. Reykjavík  Pride Pass holders are eligible for discount 
tickets at the service desk in Harpa Concert Hall.

BSÍ Bus Terminal 
101 Reykjavík 
      580 5400
main@re.is
www.re.is

WE‘LL TAKE 
YOU THERE!
ALL THE MOST EXCITING  
PLACES IN ICELAND

ON THE GOLDEN CIRCLE (RE04) TOUR.

VIP HOLDERS NOTICE!

10% DISCOUNT
PRIDE PASS HOLDERS GET A

DISCOUNT TICKETS ARE ONLY SOLD AT THE BSÍ BUS TERMINAL. 

OR



Við hittumst fyrst fyrir tæpum þrjátíu árum á fundi sem Samtökin ’78 
héldu með hópi nemenda í Menntaskólanum í Kópavogi. Þar sat hann, 

kurteis og málefnalegur, í jakkafötum með svart bindi – og bleikan 
augnskugga. Nokkrum árum síðar var hann orðinn öflugasti málsvari 

tvíkynhneigðra á Íslandi. Sigurbjörn býr nú í Danmörku með konu sinni 
Nönnu Georgsdóttur og Sól dóttur þeirra, og þar rifjaði hann upp liðna 

daga með mér eina dagstund. 

Hvað er ein 
Fríða á

milli hjóna?
Sigurbjörn Svansson í viðtali við Þorvald Kristinsson 



Ég velti því stundum fyrir mér hvernig hún 
varð til þessi þörf, að ögra heiminum og 
reyna að standa með sjálfum mér. Kannski 
á ég allt þetta að þakka þeirri staðreynd 
að ég gekk í gegnum hræðilegt einelti í 
æsku. Ég er fæddur árið 1968 og ólst upp 
í Danmörku fyrstu ár ævinnar. Fjölskyldan 
fluttist svo til Íslands þegar var ég á áttunda 
ári og ég settist í Snælandsskóla í Kópavogi, 
í hóp krakka sem höfðu verið saman frá því 
þau voru sex ára. Þeim þótti ég skrýtinn. Ekki 
svo að skilja að ég talaði með hreim, þvert 
á móti talaði ég óvenju vandaða íslensku 
sem ég hafði lært af foreldrum mínum, var 
harðmæltur eins og mamma, og kunni alls 
ekkert íslenskt slangur. Það eitt nægði til að 
gera mig öðruvísi í augum krakkanna.

Tilraun til manndráps í Snælandsskóla
Ég hafði heldur engan áhuga á þeirra 
hugðarefnum, gat til dæmis engan veginn 
skilið hvað væri svona spennandi við íþróttir 
og smám saman jókst eineltið. Þegar ég var 
tólf ára leið mér hræðilega. Þann vetur bað 
söngkennarinn okkur einu sinni um að velja 
lag sem okkur langaði til að syngja og koma 
með tillöguna í tíma. Ég fékk mikið hrós frá 
kennaranum fyrir það hvað ég hefði sett 
mál mitt vel fram og útskýrt hvað mér þætti 
svona gott við lagið. Þá tók steininn úr og 
á heimleiðinni þennan dag var setið fyrir 
mér. Ég var laminn sundur og saman, ég 
missti meðvitund, með háræðasprengingar 
í augum og illa marinn á barkakýlinu eftir 
kverkatak strákanna í bekknum. Faðir minn 
læknirinn sá til þess að ég fór í rækilega 
skoðun og þar var kveðinn upp sá úrskurður 
að aðeins hefði munað hársbreidd að ég 
hefði verið drepinn. Þetta varð auðvitað 
stórmál og kom til kasta skólastjórans en 
þar var engan stuðning að fá. Hann sneri 
málinu á hvolf, spurði hvort ég gæti ekki látið 
minna fyrir mér fara því það væri greinilega 
eitthvað við mig sem storkaði fólki. Með þann 
dóm á bakinu þraukaði ég næstu árin.

Nakinn drengur á kletti
Og svo lá leiðin í Menntaskólann í 
Kópavogi. Það varð hans mikla happ 
því að fæstir af gömlu félögunum úr 
Snælandsskóla fóru í framhaldsnám. Í 
nýjum skóla var Sibbi óþekkt stærð.
 Þessu fylgdi alveg ótrúlegt frelsi og 
nú braust hann út þessi vilji til að finna 
sjálfan mig og kveðja litlu mýsluna. Og ég 
kom út úr skápnum á þann hátt sem sextán 
ára strákur kunni best. Ég fór markvisst 
að senda heiminum mín skilaboð og 
varð „flamboyant“ svo um munaði. Einn 
daginn mætti ég í skólann með lakkaðar 
neglur, annan daginn með tvílitt hár og 
þann þriðja með gloss á vörum og bleikan 
augnskugga. Það merkilega var að þessu 
var tekið meðal krakkanna, þetta var 
um miðjan níunda áratuginn og ég féll á 
einhvern hátt inn í ærslin og ókyrrðina sem 

lá í loftinu. Stundum olli þetta fjaðrafoki á 
efri hæðum en þó keyrði um þverbak þegar 
við nokkrir strákar stofnuðum Pervertafélag 
Ingólfsskóla, PISK. Eina framtak félagsins 
var að búa til fyrstu síðu í dagatali með 
mynd af „dreng mánaðarins“ og auðvitað 
varð ég fyrstur fyrir valinu. Af mér voru 
teknar þessar fínu myndir þar sem ég sat 
nakinn uppi á kletti og síðan búið til plakat 
sem við hengdum upp á skólaganginum. 
Þá upphófst mikið fjaðrafok meðal 
sumra strákanna í skólanum, þeim fannst 
karlmennskunni ógnað og það varð til 
þess að Ingólfur skólameistari skipaði 
mannskapnum að fjarlægja myndina undir 
eins. Þar endaði félagsstarfið í PISK og 
næsti „drengur mánaðarins“ komst aldrei 
upp á vegg. En ég man að þetta voru flottar 
svarthvítar nektarmyndir!

 Á þessum árum voru Samtökin ’78 
fyrir löngu orðin sýnileg í samfélaginu, 
allir vissu af þeim og þau buðu upp 
á vandaða fræðslu og umræðufundi 
í framhaldsskólum. Fyrstu árin mín í 
menntaskóla var það reyndar átak að mæta 
á fund, og strákarnir mönuðu hver annan 
upp í alls konar fíflalátum til að geta látið 
sjá sig. Svo var sportið það að reyna að 
fíflast á fundunum. En þetta breyttist hratt 
þessi fjögur ár og síðasta veturinn minn í 
skólanum þótti sjálfsagt mál að mæta á þessa 
fundi. Nú vildu allir fá Samtökin í heimsókn. 

Sparkað inn í Samtökin ’78
Í öllum þessum fíflalátum gerðist nokkuð 
sem hafði áhrif á líf mitt. Einn daginn 
barst mér umslag frá Samtökunum ’78, 
fréttabréf og gíróseðill og mér tilkynnt að 
ég yrði þar fullgildur félagi um leið og ég 
greiddi félagsgjaldið. Einhverjir spaugarar í 
vinahópnum höfðu skráð mig símleiðis og 
haldið sig vera að gera mér grikk. En ég tók 
tilboðinu, fór niður á Lindargötu 49 þar sem 
félagið var til húsa og greiddi mitt gjald. Þar 
var fólk alveg miður sín og ég margfaldlega 
beðinn afsökunar, svona lagað átti ekki að 
geta gerst. En ég þakkaði bara pent fyrir 
mig, hrekkurinn truflaði mig ekki meira en 
svo. Eiginlega má segja að mér hafi verið 
sparkað inn í Samtökin ’78!
 Þar með var Sigurbjörn orðinn „einn af 
hommunum“. Brátt fór hann að blanda geði 
við fólk á vettvangi félagsins og það var 
„svolítið sjokk“ eins og hann orðar það.
 Ég man að þegar ég kom fyrst inn í 
félagsmiðstöðina á fimmtudagskvöldi sat 
þar fyrir hópur af miðaldra mönnum sem 
stukku beinlínis á mig – ég var jú nítján ára. 

Tólf ára í Snælandsskóla.

Drengur mánaðarins á fyrsta ári. Myndin sem eitt sinn 
olli uppnámi í menntaskóla er hins vegar löngu glötuð.

Og ég man hvað samkynhneigð var ógurlegt 
tabú fyrir mörgum. Fólk var að leggja bílum 
sínum niðri við Skúlagötu og laumast eftir 
krókaleiðum að húsinu og forðast svo að 
lenda í geislanum af næsta ljósastaur á leið 
inn í húsið. Þetta fannst mér skrýtið, en 
eftir á að hyggja er hollt að hafa fengið að 
kynnast þessum tímum og óttanum sem 
lá í loftinu. Þetta átti svo eftir að breytast 
ótrúlega hratt á næstu árum. Og áður en ég 
vissi af var ég kominn í ungliðahópinn og 
búinn að finna mér þennan fína kærasta. 
 En örlögin ætluðu Sigurbirni aðra leið. 
Kvöld eitt var hann staddur á veitingahúsi 
og við næsta borð sat stúlka með félaga 
sínum úr hópi hommanna sem Sibbi 
kannaðist við. Saman héldu þau svo öll í partí 
vestast í Vesturbænum og þar fengu gestirnir 
að gista í sófanum um nóttina. Stúlkan sem 
kúrði við hliðina á Sigurbirni hét Nanna og var 
förðunarfræðingur eins og hann.

Rændir sínum besta syni
Ég man að við löbbuðum heim um 
morguninn og stoppuðum á nokkrum 
kaffihúsum á leiðinni til að drekka te. Við 
höfðum um svo margt að tala. Þegar við 
kvöddumst vorum við orðnir vinir. Svo 
fórum við að hittast og smám saman urðu 
til sterkar tilfinningar sem hafa verið með 
okkur síðan. Þegar ég áttaði mig á því að 
ég var orðinn yfir mig ástfanginn af Nönnu 
þá fyrst fannst mér ég verða að draga 
andann djúpt. Tvíkynhneigð var ægilega 
viðkvæmt málefni innan Samtakanna ’78, 
alls staðar í kringum mig var fólk sem sagði 
að þeir sem kölluðu sig tvíkynhneigða 
væru bara að blekkja sig, þetta væru 
hommar og lesbíur sem ekki treystu sér 
til að koma úr skápnum. Eflaust var það 
brot af sannleikanum, sumir höfðu farið 
þá leið, en það var bara brot. Áður hafði 
Einar Þorleifsson talað opinberlega um 

tvíkynhneigð sína í Mannlífi árið 1986, 
en af því vissi ég ekki þá og hafði engar 
fyrirmyndir sem ég þekkti. Enn og aftur 
stakk ég í stúf við heiminn, ég hafði komið 
út sem hommi en varð svo að fara í hina 
áttina og játa það fyrir sjálfum mér og 
öðrum að ég væri tvíkynhneigður.
 Þetta kostaði mikið stríð. Ég fann 
fyrir mikilli reiði og í hópi hommanna var 
harður kjarni sem lagði bókstaflega fæð á 
Nönnu. Ýmsir muna Trixí sem nú er látinn. 
Það var hreinlega óbærilegt að hitta hann 
á götu. Hann ætlaði beinlínis í Nönnu og 
hún fékk að heyra það að hún hefði rænt 
hommaþjóðina sínum besta syni! Hún gat 
ekki komið á mannamót þar sem Trixí var 
staddur. En við áttum stuðning ungliðanna, 
þeim fannst þetta mál okkar Nönnu og voru 
ekkert að efast um tilfinningar okkar. Þetta 
var sárast fyrir þann sem ég hafði átt að 
kærasta nokkrum mánuðum áður. Þá kom 
þessi spurning: Voru þá tilfinningar þínar til 
mín bara blekking? En við fórum saman í 
gegnum sársaukann og erum nánir vinir í dag.

Átök og klofningur
Átökin færðust svo á stærri vettvang 
því að nú gerðum við ungliðarnir þá 
kröfu til Samtakanna ’78 að þau nefndu 
tvíkynhneigða í undirheiti félagsins. Málið 
bar nokkuð brátt að og við skiptumst í 
tvær fylkingar. Ég fékk að heyra það að 
verið væri að útvatna tilgang og markmið 
félagsins með þessari tillögu. Sjálfum fannst 
mér óskiljanlegt að hópur sem barðist svo 
hart fyrir réttinum til að staðfesta sig hvar 
sem væri sem samkynhneigðar manneskjur 
gæti haft svona harða afstöðu gegn 
tvíkynhneigðum. Það var mikil reiði í loftinu 
en minna um gagnleg skoðanaskipti og svo 
fór að tillaga ungliðanna um það að nefna 
tvíkynhneigða í heiti félagsins var felld á 
aðalfundi 1993. Ég sé ennþá þennan fund 

í móðu, ég var svo reiður, fannst ég hafa 
verið svikinn af hópi sem ég hélt að stæði 
með mér. Við þetta klufum við okkur út úr 
félaginu, ungliðarnir, og stofnuðum Félagið, 
félag samkynhneigðra og tvíkynhneigðra. 
Þetta var erfiður róður en við störfuðum 
þó í nokkur misseri og þar var ég formaður 
fyrsta árið. 
 Félagið var til húsa við Lindargötu, á 
efri hæð hússins sem hýsti ÁTVR og er nú 
horfið. Beint á móti stóð hús Samtakanna 
’78 og það var lítið talast við yfir götuna 
næsta árið. En svo sameinuðumst við um 
kröfugöngu sumarið 1994 og þá um haustið 
minnir mig að flest í hópnum hafi aftur verið 
komin á vettvang Samtakanna ’78.

Ertu ekki eins og þeytispjald?
Á þessum árum mæddi mikið á Sigurbirni, 
hann var skýrasti og skeleggasti málsvari 
tvíkynhneigðra í íslensku samfélagi, rólegur 
og rökfastur svo eftir var tekið. Við hann 

Hans alter ego – Fríða Johansen.

Íslenskur þokki – Fegurðarsamkeppni á Moulin Rouge 1991. Ungfrú Snæfells- og Hnappadalssýsla er fimmta frá hægri.
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voru tekin eftirminnileg viðtöl í stærstu 
tímarit landsins og hann kom iðulega fram á 
útvarpsstöðvum.
 Það má eiginlega segja að ég væri 
fræðslufulltrúi þjóðarinnar um tvíkynhneigð 
á árunum 1993–96 og það gat verið 
þreytandi því að fólk ímyndaði sér allt 
mögulegt og ómögulegt um tvíkynhneigða, 
að maður væri tvíkynja, tvítóla eða hvað 
það nú heitir. Eða þá að maður gæti aldrei 
fest sig við einn eða neinn, að maður yrði að 
sofa í annað hvert skipti hjá karli og annað 
hvert skipti hjá konu. Oft fann ég bara til 
samúðar með fólki í allri þessari vitleysu, 
það ímyndaði sér að það hlyti að vera svo 
ógurlega rótlaust líf að vera tvíkynhneigður, 
að maður væri alltaf eins og þeytispjald í leit 
að kynlífi. 
 Ég tók þann pól í hæðina að neita að 
tala um tvíkynhneigð á forsendum hinna, 
neitaði að líta á kynlífið sem upphaf og endi 
ástarlífsins. Mér fannst það mikilvægast 
við tvíkynhneigðina að geta tengst fólki 
tilfinningalega og erótískt hvert svo sem 
kynið væri. Þetta kom flatt upp á fólk því að 
allt var sexúalíserað í botn. En ég fór sömu 

leið og þau sem áður höfðu frætt þjóðina 
um samkynhneigð, að við værum umfram 
allt að tala um tilfinningar og hæfileika 
okkar til að elska.
 Á þessu voru fleiri hliðar sem margir 
þekkja vel sem hafa orðið að tala máli 
hópsins. Í mig hringdu karlmenn héðan 
og þaðan af landinu og ræðan var oftast 
sú sama: „Ég er líka tvíkynhneigður en ég 
er ekki búinn að segja konunni minni frá 
þessu. Eigum við ekki að hittast?“ Ég fór 
og hitti þessa menn en komst að því að þeir 
vildu bara að hoppa upp í rúm með mér. 
Það var nú ekki í boði, en seinna áttaði ég 
mig á því að ég hafði gefið sumum þeirra 
kjark til að játa það opinskátt að þeir væru 
tvíkynhneigðir.

The Christmas Carols
Hispursleysi Sigurbjarnar átti eftir að leiða 
hann lengra. Hann fór að koma fram sem 
draggdrottning og það ævintýri varð til 
„heima í stofu“ þar sem Nanna farðaði 
unnusta sinn af mikilli kunnáttu. Upphaf 
þess arna var fegurðarsamkeppni sem 
nokkrir strákar efndu til sumarið 1991 og var 

haldin á Moulin Rouge við Hlemm sem þá 
var heitasti vettvangur samkynhneigðra og 
tvíkynhneigðra. Þar var Sigurbjörn Ungfrú 
Snæfells- og Hnappadalssýsla og tiltækið 
vakti slíka athygli að það var endurtekið 
ári síðar og þá sem alþjóðakeppni. 
Þar var Sibbi í vanþakklátu hlutverki 
Beatrice van der Staat Transvaal, fulltrúa 
Suður-Afríku. Það var þegar átökin um 
aðskilnaðarstefnuna risu hæst. Og brátt 
varð til kvartettinn The Christmas Carols.
 Þetta vorum við Páll Óskar 
Hjálmtýsson, Ingi Rafn Hauksson og Maríus 
Sverrisson en Margrét Pálmadóttir, mamma 
Maríusar, æfði okkur. Við tróðum upp á 
Moulin Rouge og fengum síðan tilboð um 
að koma fram við alls konar tækifæri. Ég 
gleymi því aldrei þegar við stóðum uppi 
á palli í rauðum pallíettukjólum þar sem 
verið var að vígja nýbyggingu barnadeildar 
á Landspítalanum. Þarna var ríkisstjórnin 
mætt og Vigdís forseti. Mikill kliður var 
í salnum, við áttum að fara að syngja en 
enginn til að kynna okkur. Þá gerði Páll 
Óskar sér lítið fyrir og öskraði svo undir 
tók í öllu: „Þegiði!“ Ég held ég hafi aldrei 

Nanna, Sigurbjörn og Sól heima í stofu árið 1995. Fríða Johansen í heimsókn. Ljósm. Hreinn Hreinsson.

á ævinni skammast mín eins hræðilega, 
að drengurinn skyldi voga sér að segja 
forsetanum og ríkisstjórninni að þegja. Eins 
og svo oft í lífinu gekk Palli hreint til verks – 
og svo sungum við.

Sprungin vör og blóðnasir
Nú hófst merkilegt ævintýri sem tengdist 
Moulin Rouge. Einn úr okkar hópi, Gísli 
Hafsteinsson, kom þessum stað á laggirnar 
og þá gerðist það líklega í fyrsta sinn í 
Íslandssögunni að hommar, lesbíur og 
tvíkynhneigðir urðu dálítið smart! Það þótti 
flott að fara þangað. Ég skemmti þar um 
hverja helgi með félögum mínum og það 
varð sterkari reynsla en mig hafði grunað. Ég 
bjó á Grettisgötu og farðaði mig stundum 
heima, þá gat Nanna líka hjálpað mér til að 
fullkomna verkið. En það kostaði sitt. Oftar 
en einu sinni lenti ég í því að að ókunnugt 
fólk réðst á mig úti í búð með orðum eins 
og „Hvað ert þú að gera hérna, viðbjóðurinn 
þinn!“ Nokkrum sinnum var á mig ráðist 
á leiðinni niður á Moulin Rouge og ég 
laminn. Ég man eitt kvöld þegar ég lenti í 
strákagengi á Laugavegi á leiðinni niður á 
Moulin Rouge, búinn að mála mig en ekki 
kominn í dressið. Ég mætti á staðinn með 
sprungna vör, blóðnasir og útgrátinn farða 
og ég man hvað ég var vonlítill þetta kvöld 
um allt það góða í tilverunni. En upp á svið 
skyldi ég fara, það kom aldrei til greina að 
fara að klúðra fjörinu. 
 Þetta var ekkert einsdæmi. Svo mörg 
af þeim sem fædd eru á sjötta og sjöunda 
áratug aldarinnar, og fram á þann áttunda, 
voru þau sem tóku slaginn í sögu okkar 
og fengu að kenna á því. Það var mikil 
heift í fólki í þá daga og ekki auðvelt að 
vera út úr skápnum í Reykjavík á þessum 

árum. En veröldin var líka lagskipt hvað 
viðhorfin snerti, eitt var að ögra í tiltölulega 
vernduðu umhverfi í menntaskóla, 
annað að mæta lífinu úti í búð, hvað þá í 
miðbænum um miðja nótt. En að standa 
með draggsjóvunum okkar og troða 
stundum upp með bólgna vör og þrútinn 
kjálka, þetta var eins og besta þerapía hjá 
sálfræðingi. Að standa á sviði í kjól, fyrir 
framan ríkisstjórnina eða á Moulin Rouge, 
það hjálpaði mér til að átta mig á því hver ég 
væri. Og smám saman eignaðist ég einhverja 
djúpa sjálfsþekkingu sem hefur dugað mér 
síðan. Kjarni málsins er kannski bara sá að 
þarna fór ég í gegnum það sem allir verða að 
reyna, að standa með mínum innsta manni. 
Það gerði þetta líka svo sjálfsagt að Nanna 
stóð með mér án þess að depla auga. Meðal 
annars fórum við í viðtal við tímaritið Nýtt líf 
þar sem tekin var þessi fína fjölskyldumynd 
af okkur og Sól dóttur okkar – og á milli 
okkar situr Fríða Johansen sem var mitt alter 
ego á þessum árum. 

 Hvað er ein Fríða á milli hjóna? 
Draggið entist Sigurbirni lengi og hann hélt 
áfram að troða upp þótt Moulin Rouge yrði 
að engu. Hann skemmti á diskótekum og 
tískusýningum og þjálfaði tískusýningarfólk 
– kenndi meðal annars stelpum að ganga á 
háum hælum – en sneri sér loks alfarið að 
förðuninni. Árið 2001 fluttist fjölskyldan til 
Danmerkur og þar hafa þau Nanna starfað 
síðan. 

Gjafir kynhneigðanna
Eftir á að hyggja hefði ég ekki viljað vera 
án neins af því sem ég gekk í gegnum. Mér 
finnst ég hafa sigrað í lífinu og fengið flest 
það sem ég sóttist eftir. Þannig hefði mér 
ekki liðið ef ég hefði læðst með veggjum 
og afneitað tilfinningum mínum. Eiginlega 
er það mikil gjöf að hafa fengið að rúma 
allar þessar tilfinningar þótt það væri ekki 
beinlínis auðvelt í gamla daga.
 Þegar Nanna og Sigurbjörn festu ráð 
sitt fékk hann oft að heyra það á árum áður 

Nanna farðar eiginmanninn. Ljósm. Hreinn Hreinsson.

Sól forðum daga með kærum fjölskylduvini, Reyni Þór Eggertssyni.
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að nú væri hann „orðinn gagnkynhneigður“ 
og ætti þá bara að þagna um þau mál sem 
á honum brunnu. En þannig hefur Sibbi 
aldrei litið á málin, kynhneigðirnar eru hans 
stóra gjöf, og hann leggur rækt við sína 
gömlu vini í hópi hommanna og menningu 
þeirra. Og lætur sig varða baráttuna fyrir 
betra lífi okkar allra.
 Það hefur margt gott gerst í 
hreyfingum okkar síðustu áratugi og ný 
hugtök fæðst. Í dag skilgreini ég mig sem 
pansexúal, ég hrífst jafnt af konum og 
körlum, transfólki af báðum kynjum og 
fólki sem skilgreinir sig sem intersex. Til 
allrar hamingju hafa nú þessir hópar tekið 
höndum saman. Það felst í því ótrúlegur 
styrkur sem við vorum lengi að koma 
auga á. Og ég hef aldrei týnt áhuganum 
á baráttunni þótt ég lifi sjálfur ósköp 
friðsælu lífi núna. Ég hef upp á síðkastið 
verið að reyna að vekja áhuga fólks á 
baráttu hinsegin fólks í Rússlandi, reynt 
að safna saman stuðningshópi á Netinu 
til að „ættleiða“ unglinga í Austur-Evrópu 
sem eiga erfitt vegna kynhneigðar sinnar 
eða kynvitundar. Það gengur erfiðlega, fólki 
finnst hugmyndin góð en skortir viljann 
til framkvæmda. Þó að líf okkar sem erum 
hinsegin hér á Norðurlöndum sé með því 
besta sem þekkist þá er baráttunni ekki 
lokið og við verðum að taka okkar hluta af 
ábyrgðinni. Það eitt er nógu hræðilegt að 
nú er terrorinn í Austur-Evrópu beinlínis 
ríkisrekinn. Það var hann þó aldrei á Íslandi 
og á því er stór munur.
 En ég horfi ekki fram hjá því góða 
sem gerist í kringum mig. Það er til dæmis 
eitthvað ótrúlega sterkt og fallegt við það 
að dóttir okkar Nönnu hefur bæði komið 

heim með kærasta og kærustu og það þykja 
engin stórtíðindi á okkar bæ. Hún fær sitt 
rými til að leita að því lífi sem hún vill lifa án 
þess að neinn þrýsti á um að hún skilgreini 
sig eitt eða annað.

What’s One Queen Among Lovers?
Sigurbjörn Svansson dashed out of the 
closet at age sixteen. Three years later he 
had become part of the gay community 
in Reykjavík and had found himself a 
boyfriend. Then he met a girl, a makeup 
artist like himself, and she became the 
love of his life and his wife. Sibbi had to 
admit to himself and to the world that he 
was bisexual. During the 1990s he was 
one of the most prominent advocates for 
bisexuality in Iceland and cleared a path 
for others to follow. During this time, he 
was also active on the gay scene as a drag 
artist and a member of the drag vocal 
quartet, The Christmas Carols, who once 
told the president and cabinet of Iceland 
to shut up, as the queens were ready 
to perform. In a lively interview, Sibbi 
recalls the oppression of days past, a few 
defeats and many more victories, and the 
necessity of standing by one’s inner self – 
regardless of whether one is wearing pants 
or a dress. 

Sól okkar daga...

Sibbi okkar daga...

Stolt siglir fleyið mitt
Queer Cruise from Reykjavík Harbour

ÆVINTÝRI Á SJÓ
Hvalaskoðunarferðir Eldingar eru á áætlun allt 
að sex sinnum á dag og tekur hver ferð um 
þrjár klukkustundir. Einnig eru áætlunarferðir 
í sjóstöng og lundaskoðun daglega ásamt 
ferjusiglingum til Viðeyjar. Frítt er í Hvalasetrið 
þar sem gestir geta fræðst um lífríki hafsins í 
máli og myndum.
 
ADVENTURES AT SEA
Ever since its foundation fourteen years ago, 
Elding has been an actively LGBT friendly 
company, emphasizing warm welcomes and a 
friendly approach. The company specializes in 
whale watching tours and other adventures 
at sea around Reykjavík. Whale Watching 
tours are scheduled up to six 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 Center is 
free for our passengers. Elding Whale Watching

Ægisgarður 5 – 101 Reykjavík
Tel. (+354) 519 5000 – www.elding.is 

Frá gömlu höfninni 
Ægisgarði, 
föstudaginn 8. 
ágúst kl. 22:00. 
Aðgangseyrir: 
2.500 kr. 

From the old harbour, 
Friday 8 August at  
10 p.m. Price of 
admission 2.500 ISK.

Föstudaginn 8. ágúst er boðið upp á hinsegin siglingu frá 
gömlu höfninni í Reykjavík. Siglt er um sundin blá undir 
léttri leiðsögn og við skemmtilega tónlist í um klukkustund. 
Hinsegin tilboð verða á barnum um borð og blaktandi 
regnbogafánar. Leiðin liggur í kringum eyjarnar á firðinum þar 
sem gestum gefst tækifæri á að sjá borgina frá nýju sjónarhorni.

Reykjavík Pride invites you on a Queer Cruise! Sailing 
around the small islands off the coast of Reykjavík, this 
guided tour is a unique opportunity to view the city from 
a different perspective. The cruise will feature fantastic 
music as well as special offers at the bar. The ship will set 
sail, so to speak, on Friday, 8 August, at 10:00 p.m. from 
the old harbor in Reykjavík, a few minutes walk from the 
city center.
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Regnbogahátíð  
fjölskyldunnar í Viðey  

Rainbow Family Festival on Viðey island

#reykjavikpride

Share your Pride!

Regnbogahátíð fjölskyldunnar er einn af vinsælustu viðburðum 
Hinsegin daga. Viðey tekur vel á móti hinsegin fjölskyldum 
sunnudaginn 10. ágúst með frábærri fjölskyldudagskrá og 
regnbogaveitingum. 
 Ferjan siglir frá Skarfabakka í Sundahöfn á klukkustundar 
fresti frá kl. 11:15–17:15 og oftar ef þörf krefur. Ferjan leggur úr 
höfn í Reykjavík stundarfjórðung yfir heilan tíma. Hinsegin tilboð í 
ferjuna eru í boði þennan dag.
 
·   11:30–17:00: Regnbogaveitingar í Viðeyjarstofu fyrir börn 
 og fullorðna
·   14:30: Samverustund og leikir í boði Félags hinsegin foreldra

On Sunday 10 August, The Association of Queer Parents will 
host a Family Festival on Viðey Island in cooperation with 
Reykjavík Pride. The ferry departs from Skarfabakki 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. 

Viðey / Viðey island
Sunnudaginn 10. ágúst / Sunday 10 August 
Hinsegin tilboð í ferjuna / Pride offers on ferry fares

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

Hinsegin dagar í Reykjavík þakka Samtökunum '78 
fyrir ómetanlegt starf í þágu mannréttinda hinsegin 
fólks á Íslandi síðastliðin 36 ár.

Hinsegin dagar þakka eftirtöldum ráðherrum  
fyrir stuðning þeirra:
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra
Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra
Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra

Deildu þinni upplifun af Hinsegin dögum með 
heiminum með því að nota #ReykjavikPride.  
Hver veit nema hún birtist í dagskrárriti Hinsegin 
daga á næsta ári. 
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Hinsegin félagasamtök á Íslandi 
LGBTI organisations in Iceland

Hinsegin dagar í Reykjavík / Reykjavik Pride
reykjavikpride.com – pride@reykjavikpride.com –  
Facebook: reykjavikpride
Hinsegin dagar í Reykjavík – Reykjavík Pride eru sjálfstæð 
sjálfboðaliðasamtök sem árlega skipuleggja Hinsegin daga 
í Reykjavík aðra helgina í ágúst. Allir sem styðja markmið 
hátíðarinnar og vilja vinna með félaginu geta gerst félagar með því 
að greiða árgjaldið, 500 kr.
 
Samtökin ’78 – félag hinsegin fólks á Íslandi /  
The National Queer Organisation of Iceland
samtokin78.is – skrifstofa@samtokin78.is – Facebook: 
samtokin78
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. 
 
Q – Félag hinsegin stúdenta / Q – Queer Student 
Association
queer.is – queer@queer.is – Facebook: qfelag
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 / Trans Iceland
trans.samtokin78.is – transiceland@gmail.com – Facebook: 
transisland
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. Fundir Trans-Íslands eru haldnir fyrsta miðvikudag hvers 
mánaðar í félagsmiðstöð Samtakanna ’78.
 
Íþróttafélagið Styrmir / Styrmir Sport Club
ststyrmir@gmail.com – Facebook: styrmir.sport
Íþróttafélagið Styrmir var stofnað árið 2006 og er ein af 
blómlegustu grasrótarhreyfingum hinsegin fólks á Íslandi. Félagið 
heldur úti reglulegum æfingum í fótbolta, sundi og blaki og er 
virkt í að halda stóra sem smáa íþróttaviðburði. Árlega taka félagar 
þátt í íþróttamótum á erlendum og innlendum vettvangi og allir 
eru hjartanlega velkomnir á æfingar félagsins, bæði byrjendur og 
lengra komnir.
 
KMK – Konur með konum / Women with Women
kmkkonur@gmail.com – Facebook: kmk.sms
Konur með konum, KMK, varð til sem grasrótarhreyfing lesbía 
laust fyrir 1990. Tilgangurinn er ekki síst að efla sýnileika lesbía, 
styrkja samstöðu þeirra og 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.

  Félag hinsegin foreldra / Association of Queer parents
gayforeldrar@gmail.com – Facebook: felag.foreldra
Félag hinsegin foreldra eru ein 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.

Hinsegin kórinn / Reykjavík Queer Choir
hinseginkorinn.is – hinseginkorinn@hinseginkorinn.is – Facebook: 
hinseginkorinn
Hinsegin kórinn var stofnaður síðsumars 2011. Markmið hans er 
að vera fordómalaus vettvangur fólks til að hittast og njóta söngs 
saman, vinna að þátttöku hinsegin fólks í menningarlífinu, vera 
jákvæð fyrirmynd og stuðla að sýnileika hinsegin fólks. Markmiði 
sínu hyggst kórinn meðal annars ná með reglubundnum æfingum, 
tónleikum og söngferðum hér heima og erlendis. Kórinn er öllum 
opinn að undangengnum raddprófum sem að jafnaði eru haldin við 
upphaf haust- og vorannar.

HIN – Hinsegin Norðurland
hinsegin.net – hinsegin@hinsegin.net – Facebook: hinsegin
HIN - Hinsegin Norðurland eru fræðslu- og stuðningssamtök 
staðsett á Akureyri. HIN sér um fræðslu um hinsegin málefni 
fyrir grunn- og framhaldsskóla og stendur fyrir draggkeppni og 
mörgum öðrum viðburðum ár hvert. Félagið fundar á 4. hæð í 
félagsmiðstöðinni Rósenborg kl. 19:30 alla miðvikudaga og allir eru 
velkomnir!

Intersex Ísland / Intersex Iceland
intersex@samtokin78.is
Samtökin Intersex Ísland voru stofnuð 27. júní 2014 og eru samtök 
fyrir intersex einstaklinga, fjölskyldur þeirra og aðra aðstandendur. Þau 
funda fyrsta þriðjudag í hverjum mánuði í húsnæði Samtakanna ‘78. 
 
Hið íslenska Bangsavinafélag / Bears on Ice
www.bearsonice.org
Félag áhugamanna sem sér um árlega skipulagningu Bears on Ice, 
sem fer fram 4.-7. september árið 2014. Viðburðurinn er opinn öllum 
böngsum og vinum þeirra. 
 
 
Útgefandi:
Hinsegin dagar í Reykjavík / Reykjavik Pride
 Ritstjórn: Ásta Kristín Benediktsdóttir og Jón Kjartan Ágústsson
Textar: Ásta Kristín Benediktsdóttir, Björk Þorgrímsdóttir, 
Elías Knörr, Eva Rún Snorradóttir, Hilmar Magnússon, Jóhanna 
Sigurðardóttir, Jón Kjartan Ágústsson, Sjón, Sigurður Örn 
Guðbjörnsson og Þorvaldur Kristinsson.
Auglýsingar: Hvíta húsið, Eva María Þórarinsdóttir Lange, 
Gunnlaugur Bragi Björnsson og Kristín Sævarsdóttir.
Ljósmyndir: Birkir Jónsson, Dagur Gunnarsson, David Phelps, 
Davíð Terrazas, Lalli Sig, HelgiR, Hreinn Hreinsson, Ragnheiður 
Arngrímsdóttir, Alísa Kalyanova og Sigtryggur Ari Jóhannsson.
Teikningar á götukorti: Helga Kristjana Bjarnadóttir.
Merki Hinsegin daga: Aðalbjörg Þórðardóttir.
Hönnun dagskrárrits: Davíð Terrazas.
Prentvinnsla: Prentsmiðjan Oddi.
 
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. Í stjórn Hinsegin daga í Reykjavík 
2014–2015 sitja Eva María Þórarinsdóttir Lange, formaður, Baldvin 
Kári Sveinbjörnsson, varaformaður, Kristín Sævarsdóttir, ritari, 
Gunnlaugur Bragi Björnsson, gjaldkeri, og Jón Kjartan Ágústsson, 
meðstjórnandi. Við hlið þeirra starfar samstarfsnefnd að verkefnum 
ársins og þegar hátíðin nálgast kallar stjórn til tugi sjálfboðaliða 
sem veita ómetanlega aðstoð.

TUESDAY, AUG 5: 
EUROVISION PUB QUIZ 

SATURDAY, AUG 9:
KIKI QUEER PARTY!

THURSDAY, AUG 7: 

DJ J. JACKSON (CA)

WEDNESDAY, AUG 6: 

QUEER CULTURE NIGHT

FRIDAY, AUG 8: 
‘SHORE LEAVE’ DANCE

come, 
have a kiki
come, 
have a kikicome, 
have a kiki
come, 
have a kikicome, 
have a kiki
come, 
have a kikicome, 
have a kiki

reykjavik pride event:

entry: 1500 kr or Pride Pass

events every day during pride week

stay tuned! follow us on facebook:

www.facebook.com/kiki-queer-bar
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PRIDE-PASSINN – fyrir alla þá sem ekki vilja missa  af neinu!  
Hann kostar 6.900 kr. og veitir aðgang að stórviðburðum og fleira.  
 
THE PRIDE PASS – for those who don’t want to miss  a thing. For 
only 6.900 ISK you’ll be granted access to major events and more. 
  
www.reykjavikpride.com


