
HINSEGINDAGAR.ISFREE COPY

REYKJAVIK PRIDE 2. – 7. ÁGÚST



Landsbankinn 410 4000landsbankinn.is

J
Ó

N
S

S
O

N
 &

 L
E

’M
A

C
K

S
  

•
  

jl
.i

s
  

•
  

S
ÍA

Gleðilega hátíð



VELKOMIN Á HINSEGIN  
DAGA 2016
WELCOME TO REYKJAVIK PRIDE 2016

Sagan okkar – saga hinsegin fólks – er þema Hinsegin daga að þessu sinni. Við 
lítum um öxl og veltum fyrir okkur hvernig fortíðin hefur mótað það samfélag 
sem við búum í og okkur sjálf sem manneskjur. Á Íslandi hefur sagan okkar 
ekki verið skráð nema að litlu leyti en hún býr innra með okkur, sér í lagi þeim 
sem eldri eru. Mikilvægi þess að hlusta á frásagnir fortíðarinnar er ótvírætt því 
pólitískir sigrar jafnt sem hversdagslíf þeirra sem á undan okkur komu hefur 
áhrif á líf okkar, menningu og hugsunarhátt. Við ættum því að sýna sögunni 
virðingu og læra af henni.  
 Þó er ekki vænlegt að dvelja eingöngu í fortíðinni; samfélag okkar hefur 
breyst og við þurfum að laga baráttuna að samtímanum. Hryðjuverkaárásin 
á skemmtistaðinn Pulse í Orlando, sem tók líf 49 einstaklinga, og aðrir 
hatursglæpir sem framdir eru gegn hinsegin fólki víða um heim sýna að við 
þurfum sífellt að vera á varðbergi og minna á að baráttan gegn hómófóbíu, 
transfóbíu, rasisma og annars konar fordómum er langt því frá búin. 
 Hinsegin samfélagið verður sífellt stærra og málefnin fjölbreyttari og 
við verðum að halda áfram að berjast fyrir sýnileika okkar, virðingu og 
mannréttindum. Sagan okkar verður til þegar þessi orð eru skrifuð og lesin 
og það er á okkar ábyrgð að feta hinn vandrataða milliveg milli fortíðar og 
framtíðar; læra af því sem gerst hefur og reyna um leið að sjá fyrir hvað mun 
hafa farsælust áhrif á framtíðina og þjóna hinsegin fólki samtímans best. 
 Stjórn Hinsegin daga leggur nú, líkt og áður, áherslu á að hafa dagskrá 
hátíðarinnar fjölbreytta og höfða til eins margra og mögulegt er. Það er 
von okkar að þið finnið efni við ykkar hæfi, bæði hér í tímaritinu og á sjálfri 
hátíðinni, og að þau brot úr sögunni okkar sem birtast á þeim vettvangi séu 
bæði gagnleg og fræðandi. Gleðilega hátíð!

The theme of Reykjavik Pride this year is ‘Our History’ – the history of queer 
people. We look back and think about how the past has shaped our society and 
ourselves. In Iceland our history is still largely unwritten, but it lives within us; in 
the stories we tell about ourselves and the people around us. These stories are 
important because those who came before us, their personal and political battles 
as well as everyday lives, affect the way we live our lives and think today. We 
should thus respect our history and learn from it. 
 Yet to move forward one can not dwell in the past for too long. There are still 
battles to be fought and the horrifying events at the Pulse nightclub in Orlando 
show that we need to stay on guard and continue the fight against homophobia, 
transphobia, racism and other prejudices. Our queer community is expanding 
and we need to work towards increased visibility, respect and human rights of all 
our siblings. 
 Diversity and variety is important to the management team of Reykjavik 
Pride, and our goal is to organise events that appeal to all our guests. We hope 
that this year’s programme will be no exception therefrom, and that you will 
meet great people, learn new things about our society and our history, and last 
but not least: have great fun. Happy Pride! 

Stjórn Hinsegin daga 2016:
Reykjavik Pride’s management team 2016:
Eva María Þórarinsdóttir Lange – formaður / president
Jón Kjartan Ágústsson – varaformaður / vice president
Gunnlaugur Bragi Björnsson – gjaldkeri / treasurer
Ásta Kristín Benediktsdóttir – ritari / secretary
Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson – meðstjórnandi / board member



Við bjóðum ykkur öll velkomin á átjándu hátíðahöld 
Hinsegin daga í Reykjavík dagana 2.–7. ágúst 2016 
og hlökkum til að deila með ykkur þeirri gleði og 
baráttuanda sem einkennir hinsegin samfélagið á Íslandi. 
Á dagskránni eru kunnuglegir viðburðir sem hafa öðlast 
fastan sess, svo og nýir viðburðir sem vonandi vekja 
áhuga gesta hátíðarinnar.  
 Þema hátíðarinnar í ár er sagan okkar. Við mótun 
dagskrár hátíðarinnar var lögð áhersla á að varpa ljósi 
á þessa mikið til óskráðu en jafnframt mikilvægu sögu 
og meðal viðburða má nefna sögugöngu, sögukvöld og 
hádegisfund um hinsegin réttindabaráttu á Íslandi fyrr 
og nú. Þemað endurspeglast einnig í efni tímaritsins og 
forsíðu þess þar sem nútíð og fortíð mætast. Myndin var 
tekin á Árbæjarsafni og kápan var hönnuð af listrænum 
stjórnanda tímaritsins, Guðmundi Davíð Terrazas. Meðal 
efnis í blaðinu eru viðtöl við Önnu Kristjánsdóttur, fyrstu 
opinberu trans manneskjuna á Íslandi, og Elísabetu 
Þorgeirsdóttur, eina af stofnendum félagsins Íslensk-
lesbíska og Trúarhóps Samtakanna ‘78. Fyrrverandi 
og núverandi forseti, formaður og framkvæmdastjóri 
Hinsegin daga í Reykjavík eru einnig tekin tali og ræða 
meðal annars um tilurð hátíðarinnar og þróun hennar. 
Síðast en ekki síst er í blaðinu grein eftir Þorvald 
Kristinsson um Hótel Borg, einn helsta samkomustað 
hinsegin fólks á Íslandi lengi vel.  
 Sagan okkar er vissulega mjög víðfeðm og ómögulegt 
að gera henni fullnægjandi skil hér. Það er þó von 
ritstjórnar að lesendur blaðsins fái örlítinn nasaþef af 
þeirri sögu sem liggur til grundvallar veruleika okkar í dag 
og að það kveiki hjá þeim forvitni og hvetji þá til að leita uppi 
ýmiss konar efni sem varðar sögu hinsegin fólks á Íslandi og 
úti í heimi. Gleðilega Hinsegin daga 2016!
 
We would like to welcome you to the 18th Reykjavik Pride 
festival which takes place 2–7 August. We look forward 
to sharing with you the happiness and fighting spirit that 
have put a special mark on the LGBTIQ community here in 
Iceland. The theme for the 2016 festival is ‘Our History’ – the 
history of queer people – and the programme, as well as the 
interviews and articles in this magazine, focus on various 
aspects of the theme and remind us that our history is vast, 
complicated and varied. The present also meets the past on 
the cover photo, which was shot at Árbær Open Air Museum in 
East Reykjavik and designed by Guðmundur Davíð Terrazas. 
 We hope the festival programme will give you a tiny 
insight into our history and encourage you to take a deeper 
look into LGBTQI history in your own community.
 Welcome to Reykjavik Pride 2016!

SAGAN OKKAR  
– FRÁ RITSTJÓRN
OUR HISTORY  
– FROM THE EDITORS
Jón Kjartan Ágústsson og  
Ásta Kristín Benediktsdóttir  
ritstjórar / editors 
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REYKJAVÍK NATURA REYKJAVÍK MARINA FLÚÐIR VÍK KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Splash of color with an attitude
Welcome to our hotel, bar and café at Reykjavik Harbor

Icelandair Hotel Reykjavik Marina, Mýrargötu 2, Reykjavik
For more information and booking: www.icelandairhotels.is or tel. +354 444 4000

Icelandair Hotel Reykjavik Marina is located in the up-and-coming downtown harbor district, just a stone’s throw from 
the capital’s attractions. You´ll be blown away by the colorful and quirky design found everywhere in the hotel, from 
our innovative rooms to the funky street art on the exterior, and if that doesn’t do it for you the view is to die for.
 
If you are looking for a delicious and affordable menu we are totally dependable but if you have a thirst for cocktails 
Slippbarinn and Kaffislippur are without a doubt, no holding back, best places ever!
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GANGIÐ STOLT UM  
GLEÐINNAR DYR …
 
Dagný Kristjánsdóttir, prófessor í íslenskum 
bókmenntum við Háskóla Íslands

Ég hef oft sagt söguna af því þegar ég var á símavakt í Sokkholti, 
húsnæði Rauðsokkahreyfingarinnar við Skólavörðustíg, snemma 
á áttunda áratugnum. Þá hringdi bandarísk blaðakona og spurði 
hvort hún mætti koma og leita upplýsinga. Það var sjálfsagt. 
Konan kom og spurði kurteislega hvar hún gæti komist í 
samband við íslenskar lesbíur og ég glápti á hana gjörsamlega 
kjaftstopp. Svo stamaði ég að því miður væru þær báðar í 
Kaupmannahöfn. Þá starði hún á mig smástund, þakkaði fyrir 
upplýsingarnar og fór.
 Mér var eitthvað órótt yfir þessu þegar hún var farin því hún 
varð svo hissa og horfði svo skrítilega á mig. Mig grunaði að 
tvær af ungu Rauðsokkunum væru lesbískar og þær voru báðar 
í Kaupmannahöfn þá – en Nýja kvennahreyfingin var í upphafi 
mjög gagnkynhneigð og fannst að hún ætti nóg með fordómana 
sem hún þyrfti að berjast gegn þó að hún væri ekki að bæta á sig 
fordómum samkynhneigðra. Ég minnist þess þó ekki að þetta 
hafi nokkurn tíma verið rætt eða neinar samþykktir gerðar – 
þetta var bara viðtekið og ekki í fyrsta og ekki í síðasta sinn sem 
einstaklingar og hópar innan sömu baráttuhreyfingar snúast 
hver gegn öðrum með þöggun og höfnun að vopni. 
 Skömmu eftir þetta komu tveir af bestu vinum mínum út 
úr skápnum og ég þurfti að gjöra svo vel að endurmennta mig 
og endurmeta afskaplega margt. Eitt af því var læra að meta 
hinsegin menningarhefð. Sú hefð er orðin mjög löng og næturlíf 
og undirheimar urðu til í öllum meginborgum Evrópu þar sem 
annars konar kyn og kyngervi voru í boði. Þangað laumuðust 
borgararnir sem græddu á daginn en grilluðu (kyngervið) á 
kvöldin. Þetta var hulinn heimur og tvöfalt siðgæði sem getur 
étið sálina og orðið óhollt til lengdar. 
 Það var helst í karnivalinu og hláturmenningunni sem mátti 

snúa alvörumálum á haus, meðal annars graf-alvörumálum eins 
og hinu gagnkynhneigða regluræði. Þöglar myndir og gömul 
svart-hvít póstkort sýna kabaretta og bari fyrir hinsegin fólk þar 
sem er daðrað og duflað og brugðið á leik með kyn og kyngervi 
og erótíkin er ekki langt undan. Smám saman kemur litur á 
þessar gömlu myndir og laumuspilið hættir að vera ill nauðsyn 
til að missa ekki vinnu eða vera útskúfað af samfélaginu. Sumir 
af eldri kynslóðinni söknuðu þessarar tilveru þar sem menn 
gátu aðeins lifað í samræmi við kynhneigð sína þegar þeir voru 
öruggir meðal vina sinna. Þeir voru orðnir vanir spennunni sem 
fylgdi hinu tvöfalda lífi, óttanum og sælunni. En þeir voru fleiri 
sem hötuðu þetta líf og glöddust ósegjanlega þegar þeir gátu 
verið þeir sem þeir voru. 
 Nú vona ég að enginn sé farinn að upplifa þetta skrif eins og 
Samtal við vampíru, þar sem ég sé í hlutverki vampírunnar og 
hafi upplifað alla tíma persónulega! Ég var sjaldnar en vert væri 
með vinum mínum í þessum gleðskap. Því hinsegin menning 
er auðug af alls konar leik og sköpun; gleðileikjum, söng, dansi, 
glysi, tilraunum með það óþekkta og villta, og sömuleiðis því 
mikla næmi og fágun sem fylgir tvísæinu. Bókmenntirnar eru 
einn af verðmætustu lyklunum að hliðum þessa heims sem 
úrvalshöfundar eins og Kristín Ómarsdóttir, Vigdís Grímsdóttir og 
Guðbergur Bergsson hafa skapað handa okkur. 
 Margt má læra um af bókum en mest og best hef ég þó lært 
af vinum mínum tveimur sem minnst var á í upphafi, Þorvaldi 
Kristinssyni sem kennt hefur mér svo margt og Guðnýju Stellu 
Hauksdóttur, verkakonu frá Vestmannaeyjum sem kunni að 
gleðjast með glöðum! Blessuð sé minning hennar.

Ljósmynd: Ragnhildur Aðalsteinsdóttir.
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Hér sést Anna á þyrluæfingu með Slysavarnaskóla sjómanna en frítíma sínum eyðir hún gjarnan í sjálfboðavinnu sem vélstjóri á björgunarskipinu Ásgrími S. Björnssyni.



„The only trans    
  in the village“
 

Anna K. Kristjánsdóttir er óumdeildur 
brautryðjandi í málefnum trans fólks 
á Íslandi en hún var í mörg ár eina 
trans manneskjan sem kom fram 
opinberlega hér á landi og tjáði sig 
um málefnin og persónulega reynslu 
sína. Hér ræðir hún við Ástu Kristínu 
Benediktsdóttur um lífið, söguna, 
baráttuna, kynslóðaskiptin og léttinn 
sem fylgir því að vera ekki lengur eina 
trans manneskjan í þorpinu.
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Ég áttaði mig á því hver ég var þegar 
ég var smákrakki en eins og gefur að 
skilja var ekki nokkur leið að gera neitt 
í því lengi vel. Ég var orðin fimmtán, 
sextán ára þegar ég heyrði fyrst af því að 
leiðréttingaraðgerðir hefðu verið gerðar 
á fólki og þá leit ég á það sem mjög 
fjarlægan draum. Ég fór svo seinna á sjó 
og í siglingum úti í heimi hitti ég trans 
fólk. Árið 1974 rakst ég til dæmis á krá 
suður í Genúa á Ítalíu þar sem trans fólk 
hittist en ég þorði ekki fyrir mitt litla líf 
að fara þangað inn. En svo var ég hluta 
úr sumri í Hamburg árið 1983 og aftur 
árið 1987 og þar stundaði ég trans krá 
en var í felum gagnvart skipsfélögunum. 
Á þessum tíma fór ég einnig í gegnum 
misheppnað hjónaband og eignaðist þrjú 
börn en skildi árið 1984.

Glíman við geðlæknana
Hvenær reyndirðu fyrst að koma út úr 
skápnum?
Árið 1984 reyndi ég fyrst að sækja mér 
aðstoð. Þá voru til geðlæknar sem voru til 
í að rannsaka mig en enginn vildi í raun 
hlusta á mig. Læknirinn sem ég fór til 
var staðráðinn í að lækna mig af þessari 
vitleysu en kom aldrei fram með neina 
lausn. Dag einn mætti ég síðan í viðtal en 
þá var hann ekki við og hafði ekki skilið 
eftir nein skilaboð – hann hafði gefist upp 
á mér! 
 Haustið 1987 braut ég svo á 

mér öxlina og hætti til sjós og fór í 
öldungadeild MH til að klára nám 
sem ég var byrjuð á. Þar ræddi ég við 
námsráðgjafa, Sölvínu Konráðs, og hún 
var fyrsta manneskjan sem hafði skilning á 
mínum málum. Hún aðstoðaði mig næstu 
tvö árin á eftir, til dæmis við að ræða við 
geðlækna. Einn þeirra vildi láta leggja 
mig inn til að skoða mig betur en ég get 
ekki séð hvað ætti að koma út úr því og 
harðneitaði. Seinna frétti ég svo af því að 
trans strákur sem leitaði sér aðstoðar hér 
heima á þessum árum hefði verið lokaður 
inni á geðdeild. 

Leitaði til Svíþjóðar
Á þessum tíma var ég algjörlega ein. 
Ég frétti reyndar af íslenskri konu sem 
fór í aðgerð í Noregi árið 1989 og kom 
til Íslands þá um sumarið. Við hittumst 
meðan hún dvaldi hér heima og vorum 
í ágætis sambandi eftir það en hún kom 
aldrei fram opinberlega. Neikvæðnin hér 
heima var mjög mikil og aðgerðaleysið í 
heilbrigðiskerfinu algjört svo ég sá mér 
ekki fært að búa hér og flutti til Svíþjóðar 
haustið 1989.
Fórstu út með það í huga að fara í 
leiðréttingarferli?
Að sjálfsögðu. Það var aðaltilgangurinn. 
Formlega gaf ég reyndar upp að ég væri 
að fara út til að setjast þar að og vinna – 
sem ég gerði. En aðalástæðan fyrir því að 
ég fór var sú að þarna úti var, og er enn, 

í gildi norrænn sáttmáli um félagslegt 
öryggi og samkvæmt honum átti ég að 
eiga sama rétt á læknisþjónustu í Svíþjóð 
og sænskir ríkisborgarar. Þetta gekk 
reyndar ekki eftir og ég komst ekki í neitt 
ferli strax. Það gekk á alls konar ævintýrum 
áður en það gekk upp og ég gat loks lokið 
leiðréttingarferlinu árið 1995.

Félagið Benjamin
En þarna komstu í félagsskap sem hefur 
væntanlega skipt miklu máli?
Já, það var mjög mikilvægt fyrir andlegu 
hliðina. Þarna var starfandi félagsskapur 
fyrir transsexúal fólk sem hét Föreningen 
Benjamin og þar var ég virk öll árin sem 
ég var í Svíþjóð.  
 Í Föreningin Benjamin ríkti mikil 
nafnleynd þegar ég gekk í félagið 
og aðeins þrír aðilar höfðu aðgang 
að nafnaskrá félagsins; formaðurinn, 
gjaldkerinn og ritarinn. Margir félagar 
og jafnvel stjórnarmeðlimir notuðust 
við dulnefni og það var ómögulegt að 
sækja um styrki því það mátti ekki gefa 
styrkveitendum upp neinar upplýsingar 
um félagsmenn. Þetta var dálítið broslegt 
á köflum því leyndarhyggjan var algjör en 
nokkrir félagar, þar á meðal ég, voru mjög 
gagnrýnir á þennan feluleik. 
 Svo gerðist það að upp kom frægt 
glæpamál í Svíþjóð þar sem hinn 
svokallaði Lasermaður gerði skotárásir á 
þeldökka innflytjendur. Það greip um sig 

ÁRIÐ 1984 REYNDI ÉG FYRST AÐ 
SÆKJA MÉR AÐSTOÐ. ÞÁ VORU 
TIL GEÐLÆKNAR SEM VORU TIL Í 
AÐ RANNSAKA MIG EN ENGINN 
VILDI Í RAUN HLUSTA Á MIG.

Mynd til hægri: tekin fyrir 
starfsmannablað Orkuveitu 
Stokkhólms í ársbyrjun 1995.   
Mynd: SEkring.

Mynd tekin í janúar 1981 um borð í Bakkafossi í höfn í 
Norfolk VA. Ljósmynd: Magnús Þór Óskarsson.

Formleg tilkynning um að Önnu væri 
heimilt að fara í aðgerð með því skilyrði að 
hún gengist undir ófrjósemisaðgerð, þá 
hina sömu og nú hefur verið dæmd ólögleg 
í Svíþjóð. Anna á von á að fá skaðabætur 
vegna þessa innan tveggja ára.
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mikil hystería þegar trans manneskja var 
tekin í yfirheyrslu og alsaklaus grunuð 
um að vera Lasermaðurinn. Þetta kom 
í blöðunum og allt varð vitlaust, málið 
snerist við og trans fólk fór að verða fyrir 
aðkasti frá þeldökkum. Þá áttum við von á 
að eitthvað heyrðist frá stjórn Benjamins 
en það kom ekki orð. Þau voru þvert á 
móti fyrst til að hlaupa í felur.  
 Þetta gerði að verkum að á næsta 
aðalfund, vorið 1994, mætti bara ein 
manneskja úr stjórn með þau skilaboð 
að stjórnin segði af sér. Á endanum var 
ég kosin formaður og þar sem ég hafði 
gagnrýnt fráfarandi stjórn svo mikið 
fyrir feluleikinn var auðvitað eitt af því 
fyrsta sem ég varð að gera að koma út úr 
skápnum. 

Andlit trans fólks í Svíþjóð
Þú hefur sem sagt farið út til að fara í 
leiðréttingarferli en lendir svo í því að verða 
talskona trans fólks í Svíþjóð. Það hefur 
varla verið planið í upphafi?
Nei, alls ekki. Þetta varð til þess að ég 
varð hálfgert andlit trans fólks í Svíþjóð 
á þessum tíma. Það birtust mörg viðtöl 
við mig bæði í blöðum og sjónvarpi. En 
félagið Benjamin efldist mjög og félögum 
fjölgaði úr 49 í 130 á þeim tveimur árum 
sem ég var formaður. Við vorum með 
reglulega fundi í hverjum mánuði og 
fórum líka út fyrir Stokkhólm og vorum 
með viðburði í öðrum borgum. 
Við héldum líka stífa fundi með 
heilbrigðisyfirvöldum og tókst 
að ná mjög vel utan um þau mál. 
En svo sagði ég af mér áður en 
ég flutti heim árið 1996.

Leyndarhjúpurinn á Íslandi
Hvernig var að koma heim; búin 
með leiðréttingarferlið og með 
alla þessa reynslu á bakinu?
Viðhorfið gagnvart trans fólki 
var mjög neikvætt. Ég mældi 
göturnar atvinnulaus í sex vikur; 
fólk vildi bara ekki vita af mér. 

Óþægilegast var samt þegar fólk sneri sér 
við á götu og starði á eftir mér. Ég hafði 
verið í umræðunni hér heima líka, eins 
og í Svíþjóð, og um leið og það fréttist að 
ég væri flutt heim voru allir duglegir við 
að fylgjast með mér og glápa. Eftir þessar 
sex vikur fékk ég afleysingapláss á skipum 
Hraðfrystihúss Eskifjarðar en fékk svo starf 
hjá Hitaveitu Reykjavíkur seint um haustið 
og vinn enn hjá Veitum, arftaka gömlu 
Hitaveitunnar. 
 Hér heima var sama staða og í 
Svíþjóð; fólki var sagt að þegja ef það 
ætlaði að ná árangri í nýju kynhlutverki 
og leyndarhjúpurinn var algjör. Ég var 
eina trans manneskjan sem hafði komið 
fram opinberlega undir nafni á Íslandi en 
ég vissi um nokkrar í felum. Á árunum 
1997–2003 fóru þrjár manneskjur í 
leiðréttingaraðgerð hér heima og svo var 
hópur af fólki sem hafði farið í aðgerðir 
erlendis. En þeim var öllum sagt að halda 
þessu fyrir sig. Ung trans manneskja fékk 
á þessum tíma aðstoð hjá íslenskum lækni 
en hann setti henni skilyrði og sagði að 
daginn sem hún tjáði sig opinberlega væri 
samstarfi þeirra lokið – hún mætti ekki 
verða eins og þessi Anna. Viðkomandi 
fór auðvitað beint í felur. Auk þessa ber 
að nefna Ómel sem vissulega er trans og 
var opin um sín mál en hún var bara ekki 
tekin alvarlega af samfélaginu á þeim 
tíma.

Eina trans manneskjan í þorpinu
Í heilan áratug, frá 1996 til 2006, var 
ég nánast ein í sviðsljósinu. Ég þurfti 
ein að standa í öllu, því allir hinir voru 
í felum, og þola neikvæðni og jafnvel 
minni háttar barsmíðar þegar enginn sá 
til. Svo breyttist það þegar Anna Jonna 
[Ármannsdóttir] kom heim frá Færeyjum. 
Ég notaði tækifærið þegar fjölmiðlar 
sóttust eftir viðtölum í tengslum við 
fyrirlestur Susan Stryker í Reykjavík í 
mars 2006 og fékk Önnu Jonnu til að fara 
í viðtal í stað mín. Þar með var ég ekki 
lengur „the only trans in the village“. 
 Eftir þetta fóru hjólin að snúast, 
Samtökin ‘78 voru að opnast fyrir trans 
fólki og í febrúar 2007 var haldinn fyrsti 
undirbúningsfundurinn fyrir stofnun 
félagsins Trans Ísland. Þangað mættu um 
15 manns. Formlegur stofnfundur var svo 
haldinn í apríl en þá var ég á kafi í vinnu 
með Transgender Europe svo ég tók þá 
afstöðu að standa utan við stjórn Trans 
Íslands. Það var eiginlega ætlast til þess að 
ég yrði formaður en ég afþakkaði það og 
Anna Jonna varð fyrsti formaðurinn. 
 
Í stjórn Transgender Europe
Geturðu sagt okkur meira frá Transgender 
Europe og starfi þínu þar?
Ég fór ásamt Ástu Ósk Hlöðversdóttur 
á stofnfund samtakanna í Vínarborg 
haustið 2005 og sat í stjórn fyrstu árin. Til 
að byrja með voru haldnir fjórir til fimm 
fundir á ári en það voru engir peningar 
til svo við þurftum að borga ferðir og 
annað úr eigin vasa. Fyrir annað þingið 
vorið 2008 tilkynnti ég úrsögn mína 

Mynd tekin á spítalanum nokkrum mínútum áður en Anna fór í aðgerðina 24. apríl 1995.

Forsíða Exxet hjá Expressen 29. október 1995. Í blaðinu 
birtist löng grein um Önnu og aðgerðarferlið eftir Char-
lotte von Proschwitz og Tommy Pedersen ljósmyndara.

Í HEILAN ÁRATUG, FRÁ 1996 
TIL 2006, VAR ÉG NÁNAST EIN 
Í SVIÐSLJÓSINU. ÉG ÞURFTI 
EIN AÐ STANDA Í ÖLLU, ÞVÍ 
ALLIR HINIR VORU Í FELUM, OG 
ÞOLA NEIKVÆÐNI OG JAFNVEL 
MINNI HÁTTAR BARSMÍÐAR 
ÞEGAR ENGINN SÁ TIL.
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úr stjórn því ég hafði ekki efni á þessu 
lengur. En á því þingi komu skilaboð frá 
Evrópusambandinu um styrkveitingar og 
síðan þá hefur félagið verið rekið þannig 
að stjórnin komi nokkurn veginn skaðlaus 
út úr því. Ég var svo skoðunarmaður 
reikninga í nokkur ár á eftir og fylgdist 
með félaginu vaxa.  
 Þessi félagsskapur er aldeilis búinn 
að sanna sig. Sjö árum eftir að félagið 
var stofnað var rekstur þess farinn að 
velta hundruðum þúsunda evra og síðast 
þegar ég vissi voru starfsmenn félagsins 
um tugur. Þetta er mjög mikilvægur 
vettvangur. Þau vinna náið með 
Evrópusambandinu og ILGA og hafa tekið 
að sér ýmis verkefni eins og skráningu á 
hatursglæpum gegn trans fólki.

Barátta fyrir lagasetningu
Hver voru helstu baráttumál Trans Íslands til 
að byrja með?
Að koma á einhverri lagasetningu um 
réttindi trans fólks og breyta afstöðu 
heilbrigðiskerfisins. Það var til dæmis 

engin aðgerð framkvæmd hér heima frá 
2003 til 2009 og það var að hluta til út af 
neikvæðni hjá heilbrigðisyfirvöldum. 
 Fyrstu lögin [lög um réttarstöðu 
einstaklinga með kynáttunarvanda] voru 
sett árið 2012 og á þeim tíma vorum 
við fremst á Norðurlöndunum í þessum 
efnum. Þau eru nú þegar orðin úrelt en 
svona lagað byggist bara upp sem ferli. Þú 
étur ekki allan kjötbitann í einu lagi. Þetta 
verður að fá að þróast áfram og núna er 
kominn tími á að taka næsta skref. 

Eitt skref í einu
Í vinnunni við lögin ræddum við mikið 
að bæta þriðja kynjavalmöguleikanum 
inn í íslensk vegabréf. Það stóð í rauninni 
ekkert í vegi fyrir því að þetta væri hægt 
en það eina sem við óttuðumst var að 
ef þetta yrði sett inn í frumvarpið myndi 
það vekja of mikla neikvæðni á þinginu 
og frumvarpið kæmist ekki í gegn. Það er 
sannarlega ástæða til að berjast fyrir þessu 
en það verður að taka eitt skref í einu.  
 Það sama á við um að losna við 

sjúkdómsstimpilinn; að „kynáttunarvandi“ 
sé skilgreindur sem sjúkdómur. Ástæðan 
fyrir því að við lögðum enga áherslu á að 
reyna að fá þessu breytt var einfaldlega 
að á þessum tíma var kreppa, það var 
verið að skera niður á öllum sviðum og 
við óttuðumst að ef transsexúal yrði tekið 
út af geðsjúkdómaskrá yrði lokað á allar 
aðgerðir. Þegar þessu atriði verður breytt 
þarf að koma einhvers konar vernd í 
staðinn. 
 Í öðrum löndum hefur þetta verið 
leyst að hluta til með því að leyfa fólki að 
breyta kyni í þjóðskrá án þess að það þurfi 
sjúkdómsgreiningu. En samhliða þessu 
hef ég heyrt að til dæmis í Danmörku 
hafi myndast aukin neikvæðni gagnvart 
leiðréttingaraðgerðum, svo þetta er ekki 
einfalt mál.

Gjörbreytt umræða og sýnileiki
Gríðarlega margt hefur breyst á aðeins tíu 
árum; stór hluti af ungliðum Samtakanna 
‘78 eru trans og kynsegin og umræða um 
þessi málefni hefur stóraukist. Hvað gerðist 
eiginlega? 
Þörfin fyrir sýnileika hefur alltaf verið fyrir 
hendi en það vantaði andlit fyrir hópinn 
og það vantaði félagsskap. Um leið og 
þetta er komið fer fólk smám saman 
að koma út úr skápnum og samfélagið 
byggist upp. Til að byrja með voru til 
dæmis engir trans strákar tilbúnir að koma 
fram opinberlega. Ein aðalástæðan var sú 
að þeir höfðu ekkert andlit hérna heima. 
Nú er kominn nokkuð stór hópur af fólki 
sem er andlit trans fólks á Íslandi og það 
er stærsta breytingin, finnst mér.  
 Fólk veit líka miklu meira í dag en 
það vissi þá. Umræðan hefur gjörbreyst 
og hugmyndir fólks um trans fólk líka. 
Leyndarhjúpurinn var versti óvinur okkar. 
Þegar ég byrjaði að blogga fyrir mörgum 
árum síðan heyrði ég til dæmis að fólk 
hefði verið hissa á því að ég gæti skrifað 
því það hélt að ég væri bara eitthvert fífl. 
Þetta var almenna viðhorfið. Það var litið á 
okkur sem eins konar rugludalla.

Búin að afhenda keflið til næstu 
kynslóðar
Nú er komin fram ný kynslóð og áherslur í 
transbaráttunni hafa breyst. Hvað finnst þér 
um það?
Það er eins með transmálefni og allt 
annað í íslensku samfélagi á síðustu 
áratugum; þetta er bara þróun. Nú er 
lögð aukin áhersla á ýmislegt annað en 
transsexúal fólk og það er bara eðlilegt. 
Við verðum að leyfa ungu kynslóðinni að 
taka við; það veitir ekki af því. Ég er komin 
á þann aldur að ég er farin að draga mig 
út úr þessu. Ég lít svo á að mínum þætti sé 
að mestu leyti lokið og er búin að afhenda 
keflið til næstu kynslóðar. Nú sný ég mér 
að öðrum hlutum.

Anna gengur með Samtökunum ‘78 í gleðigöngu Hinsegin daga árið 2011. Ljósmynd: Haraldur Guðjónsson.
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Elísabet Þorgeirsdóttir hefur verið virk í Samtökunum ‘78 um árabil og sinnir 
nú félagsráðgjöf í ráðgjafahópi Samtakanna. Hún starfar sem félagsráðgjafi 

hjá Reykjavíkurborg en var um árabil blaðamaður og ritstjóri, síðast á 
kvennatímaritinu Veru. Árið 1985 stofnaði hún ásamt öðrum konum félagið 
Íslensk-lesbíska sem hafði þann tilgang að styrkja sjálfsmynd lesbía og gera 
þær sýnilegar innan kvennahreyfingarinnar. Árið 1993 var hún enn fremur 

ein af stofnendum Trúarhóps Samtakanna ‘78 þar sem kristin trú var iðkuð á 
forsendum samkynhneigðra. Við tókum Elísabetu tali og spurðum hana meðal 

annars um aðdraganda þess að Íslensk-lesbíska var stofnað.

Í góðra 
kvenna 

hópi



Ég gekk í Samtökin ‘78 árið 1984. Þá 
var ég að koma út 29 ára gömul þótt 
ég hefði vitað í mörg ár að ég væri 
samkynhneigð. Ég hellti mér strax út í 
starfið, sat í stjórn um tíma og vann að 
blaðinu okkar, Úr felum. Þegar ég kom 
inn í samfélagið fannst mér mikilvægt 
að kynnast öðrum sem voru í sömu 
sporum og þarna voru mynduð tengsl og 
skapaður grunnur að vináttu sem verður 
sterk hjá minnihlutahópum og minnir á 
fjölskyldubönd.  
 Við lesbíurnar héldum vinsæl 
kvennakvöld þar sem konur fengu 
tækifæri til að hittast í öruggu umhverfi 
og kynnast. Við höfðum margar stundað 
skemmtistaðinn Óðal við Austurvöll sem 
var vinsæll í okkar hópi eða þangað til 
eigendur staðarins meinuðu hommum 
og lesbíum aðgang. Um svipað leyti 
opnaði veitingastaðurinn Kaffi Gestur 
á Laugavegi 28 og varð fljótt vinsæll 
hjá hópnum. Þarna var eitthvað nýtt á 
ferðinni og markaði upphaf að annars 
konar skemmtanalífi í Reykjavík. Eftir að 
Kaffi Gestur hætti rekstri flutti hópurinn 
sig yfir á Laugaveg 22 og þar hafa verið 
reknir staðir sem samkynhneigt fólk hefur 
sótt allt til dagsins í dag.

Aðdragandinn að stofnun Íslensk-
lesbíska
Þegar við stofnuðum Íslensk-lesbíska 
árið 1985 var fyrir hendi þessi þörf 
fyrir að hittast og gleðjast saman í 
öruggu umhverfi og það höfðum við 
lesbíurnar gert í óformlegum hópi sem 
við nefndum Kvennahóp Samtakanna 
’78. Okkur langaði líka að efla femíníska 
vitund og gera okkur gildandi innan 
kvennahreyfingarinnar eins og lesbíur 
gerðu í öðrum löndum. Við fundum 
okkur ekki stað hvað þetta varðar innan 
Samtakanna og langaði að gera okkur 
sýnilegar með því að sækja um að fá 
herbergi í Kvennahúsinu á Hótel Vík 

við Ingólfstorg. Þar var 
Kvennaframboðið og 
Kvennalistinn til húsa og 
einnig Samtök kvenna á 
vinnumarkaði, Menningar- 
og friðarsamtök íslenskra 
kvenna og fleiri. Þannig var 
hugmyndin að baki Íslensk-
lesbíska öðrum þræði 
pólitísk. Á þessum árum 
setti sjúkdómurinn alnæmi 
mikinn skugga á okkar unga hinsegin 
samfélag og tók mikla orku, sérstaklega 
frá strákunum því sjúkdómurinn lagðist 
á þá.

Fannst ykkur þið vera útundan í 
Samtökunum?
Nei, okkur langaði bara að gera þetta 
og fannst þá betra að stofna eigið félag 
frekar en að biðja strákana um leyfi til að 
fá að vinna að okkar hugðarefnum. Það 
vó þyngra að vera sjálfstæðar og hluti 
af kvennahreyfingunni. Svo var misjafnt 
hvort konur voru áfram í Samtökunum; 
sumar voru félagar en aðrar ekki. 

Stofnun félags og starfsemin
Það tók tíma fyrir konurnar í 
Kvennahúsinu að samþykkja að við í 
Íslensk-lesbíska kæmum þangað inn. Það 
var líka tímanna tákn en árið 1985 var 
bara ekki talað um lesbíur. Það þurfti að 
taka beiðni okkar fyrir á nokkrum fundum 
í húsráði og var henni fyrst hafnað á þeirri 
forsendu að það myndi ekki vera gott 
fyrir Kvennalistann; það gæti komið óorði 
á hann að hafa lesbíur þarna inni. Það 
var eldri kona sem lét bóka þetta en svo 
skipti hún um skoðun og mér þótti mjög 
vænt um það. Hún þurfti bara að átta 
sig og hún sýndi okkur vináttu eftir að 
hún kynntist okkur. Hún var að kynnast 
lesbíum í fyrsta skipti, eins og fleiri.  
 Það var stór hluti af verkefninu 
að sýna fram á að við værum ósköp 

venjulegar stelpur. Þannig varð sú 
aðgerð að fái inni í Kvennahúsinu til 
þess að opna augu fleiri og minnka 
fordóma. Við vorum að brjóta múr. En 
fordómar voru sannarlega til staðar í 
samfélaginu og þessi aðgerð var ögrandi. 
Ég get nefnt dæmi um það sem tengist 
Kvennahúsinu. Það var ákveðið að setja 
nöfnin á öllum félögum í húsinu á glerið 
í útidyrahurðinni. Okkur fannst rosalega 
flott að sjá nafnið okkar þar, fyrsta alvöru 
merkið um sýnileikann. En kona sem var 
sendill frá Alþingi þurfti oft að sendast 
með gögn á skrifstofu Kvennalistans og 
einhvern tímann í slíkri sendiferð hafði 
hún á orði að hún gæti varla stigið fæti 
inn í þetta hús. Nafnið Íslensk-lesbíska 
virtist valda henni þessum viðbjóði.

Hvernig fór starfsemi Íslensk-lesbíska fram?
Opin hús voru meginuppistaðan í 
starfi félagsins þar sem við hittumst og 
spjölluðum eins og við höfðum gert á 
kvennakvöldum í Samtökunum áður. 
Nokkrar fóru að lesa lesbískar bókmenntir 
og þýða. Ég þýddi til dæmis kafla úr 
The Colour Purple sem var ekki komin 
út á íslensku þá. Við kynntum okkur 
líka kvennatónlist og reyndum að finna 
bíómyndir með lesbíum en það var ekki 
auðvelt.  
 Á stofnfundinum, sem var haldinn 
á Hótel Vík, kom fram hugmyndin að 
nafni félagsins frá Ragnhildi Sverrisdóttur 
blaðamanni. Okkur fannst húmor í því og 
það var samþykkt; það minnti svolítið á 

Frá stofnfundi Íslensk-lesbíska á Hótel Vík árið 1985. Elísabet í sófanum í bleikum jakka. 

Forsíða fyrsta fréttabréfs Íslensk-lesbíska í október 1986.
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heildsölu og það fannst okkur sniðugt. Á 
fundinum var sambýliskona mín, Stella 
Hauksdóttir, kosin talskona félagsins og 
tók sæti í húsráði Kvennahússins fyrir 
hönd félagsins. Á stofnfundinum veltum 
við fyrir okkur hvort við ættum að hafa 
félagaskrá en það þótti ekki æskilegt því 
margar voru ekki komnar svo langt í að 
opinbera kynhneigð sína að þær vildu 
vera á slíkri skrá þótt þær tækju þátt í því 
sem við vorum að gera. Ári seinna voru 20 
komnar á félagaskrá og fengu fréttabréf 
sem ég sá um útgáfu á. 
 Kjarninn í félaginu var konur sem 
þekktust vel og svo buðu þær öðrum 
sem þær þekktu. Við auglýstum viðburði 
okkar líka í Þjóðviljanum. Þetta var svona 
hringur sem stækkaði og stækkaði. Svo 
var auðvitað símaráðgjöf í Samtökunum 
sem hópur sjálfboðaliða sinnti og var ég 
í þeim hópi um tíma. Stundum hittum 
við konur á kaffihúsi sem höfðu hringt í 
ráðgjafasímann og langaði að ræða málin 
betur. Sumar þeirra stigu skrefið áfram; 
aðrar sáum við aldrei aftur.
  
Baráttan og sýnileikinn
Ég byrjaði með Stellu þegar ég kom út 
árið 1984. Sonur minn var þá sex ára og 
sonur hennar tólf ára. Þau fluttu til okkar 
frá Vestmannaeyjum og á heimili okkar 
varð fljótlega mikill gestagangur. Mörgum 
fannst spennandi að fá að koma inn á 
heimili þar sem tvær konur bjuggu saman 
með börn og voru eins og venjuleg 
fjölskylda. Við vorum staðfesting á því að 
þetta væri hægt og það gaf mörgum von. 
Við bjuggum á Lindargötunni, í næsta 
nágrenni við hús Samtakanna ’78, svo það 
var stutt að fara. Skólafélagar strákanna 
lærðu líka að það væri hægt að eiga 
tvær mömmur enda vorum við ekkert 
að fela og krakkarnir voru velkomnir á 
heimilið. Sonur minn sagði einhvern 
tíma í blaðaviðtali að heimilið hefði verið 
eins og félagsmiðstöð. Hann ólst upp 
við að hitta nýtt fólk og fannst það bara 
skemmtilegt. Stundum voru líka útlendir 
gestir því þegar Kvennahúsið var við lýði 
leituðu erlendar lesbíur þangað til að 
komast í kynni við lesbíur á Íslandi. Ég 
man eftir nokkrum sem komu til okkar og 
fengu jafnvel að gista. 
 Við Stella fórum í viðtal í Mannlífi árið 
1987 ásamt fleiri lesbíum og það vakti 
mikla athygli. Þetta var í fyrsta skipti 
sem lesbíur voru framan á tímariti og 
blaðið seldist vel. Reyndar hafði birst 
viðtal við Láru Marteinsdóttur og Lilju 
Steingrímsdóttur í Helgarpóstinum árið 
1983 og það var fyrsta opinbera viðtalið 
við lesbíur á Íslandi. Greinin í Mannlífi 
var virkilega vel unnin; þar var kafli um 
sögu lesbía ásamt viðtölunum. Ég heyrði 
konur segja eftir það hvað það hefði verið 
mikilvægt fyrir þær að lesa þetta blað og 
sjá að það væru í alvöru til lesbíur og að 

það væri mögulegt að lifa opnu lífi.

Voru dæmi um að konur væru reknar út af 
heimilum sínum þegar þær komu út?
Ég veit það nú ekki en þetta var löng og 
ströng barátta og mörgum fannst erfitt að 
segja foreldrum sínum frá eða koma út á 
vinnustað sínum. Fólk gat átt á hættu að 
vera rekið úr vinnu eða sagt upp húsnæði 
fyrir það eitt að opinbera kynhneigð 
sína. Sem dæmi um tíðarandann má 
líka nefna að orðin hommi og lesbía 
máttu ekki heyrast í Ríkisútvarpinu og 
málfarsráðunautar reyndu að búa til orð 
sem sæmdi þeirri virðulegu stofnun. Mig 
minnir að það hafi verið orðið kynhverfur 
og að orðið kynvís hafi verið notað um 
gagnkynhneigð. Stundum rekst ég á þessi 
orð enn í gömlum þýðingum í sjónvarpi.  

Pólitísk áhrif
Tilvera Íslensk-lesbíska var bundin 
herberginu í Kvennahúsinu. Þegar 
íslenskar konur ákváðu að kaupa 
húsin á Vesturgötu 3, sem þær skírðu 
Hlaðvarpann, lokaði Kvennahúsið á Hótel 
Vík og starfsemi kvennahreyfingarinnar 
fluttist í Hlaðvarpann. Kvennalistinn flutti 
reyndar á Laugaveg 17 ásamt tímaritinu 

GREININ Í MANNLÍFI VAR 
VIRKILEGA VEL UNNIN; ÞAR 
VAR KAFLI UM SÖGU LESBÍA 
ÁSAMT VIÐTÖLUNUM. ÉG 
HEYRÐI KONUR SEGJA EFTIR 
ÞAÐ HVAÐ ÞAÐ HEFÐI VERIÐ 
MIKILVÆGT FYRIR ÞÆR AÐ 
LESA ÞETTA BLAÐ OG SJÁ 
AÐ ÞAÐ VÆRU Í ALVÖRU TIL 
LESBÍUR OG AÐ ÞAÐ VÆRI 
MÖGULEGT AÐ LIFA OPNU LÍFI.

Veru og við Stella vorum virkar þar. Sama 
ár og Íslensk-lesbíska var stofnað lagði 
Kristín Kvaran, þingkona Bandalags 
jafnaðarmanna, ásamt fleirum fram 
þingsályktunartillögu um afnám misréttis 
gagnvart samkynhneigðu fólki. Sú tillaga 
dagaði uppi í félagsmálanefnd en í 
desember 1991 lagði Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir ásamt fleiri þingmönnum fram 
þingsályktunartillögu um skipun nefndar 
til að kanna stöðu samkynhneigðs fólks. 
Samþykkt þeirrar tillögu 19. maí 1992 
olli straumhvörfum í réttindabaráttunni 
en þar lýsti Alþingi yfir vilja sínum 
til að tryggja að misrétti gagnvart 
samkynhneigðum ætti sér ekki stað hér 
á landi. 
 Árið 1988 fór stór hópur íslenskra 
kvenna á norrænu kvennaráðstefnuna 
Nordisk Forum í Ósló og þar á meðal 
voru nokkrar úr okkar hópi. Þá nýttum 
við meðal annars tækifærið og hlýddum 
á danska konu segja frá starfi sínu við að 
hjálpa lesbíum að verða barnshafandi. 
Fjöldi barna hafði orðið til með 
hennar aðstoð en hún notaði gjarnan 
kampavínsglas til að flytja sæði á milli. 
Þetta var alveg nýtt fyrir okkur og við 
létum okkur dreyma um að íslenskar 
lesbíur gætu eignast börn í framtíðinni, 
eins og raunin hefur orðið.

Hvað varð um félagið þegar það hafði 
engan samastað?
Það lagðist bara niður en kjarninn hélt 
áfram að starfa innan Samtakanna. Árið 
1989 varð Lana Kolbrún Eddudóttir 
formaður, fyrst kvenna, og síðan tóku 
fleiri konur við, Guðrún Gísladóttir og 
Margrét Pála Ólafsdóttir. Málefni kvenna 
urðu þar með sýnilegri en samt þótti 
ástæða til þess nokkrum árum seinna að 
stofna sérstakan kvennahóp, KMK (Konur 
með konum), sem hélt uppi svipuðu 
félagsstarfi og Íslensk-lesbíska gerði áður.  

Trúarhópurinn
Árið 1991 fór ég að kynna mér 
kvennaguðfræði, sem er femínísk 
guðfræði á forsendum kvenna, og ég var 
ein af stofnendum Kvennakirkjunnar árið 
1993. Sú reynsla hvatti mig til að vinna 
í trúnni á forsendum samkynhneigðar 
sem er í raun sama hugsunin og í 
kvennaguðfræði, það er að finna að Guð 
elskar okkur eins og hún skapaði okkur. 
Við megum vera eins og við erum og 
eigum ekki að láta mótaðar hugmyndir 
um kyn eða kynhneigð kúga okkur. Af 
sama meiði er frelsunarguðfræði svartra 
og annarra minnihlutahópa. 
 Árið 1993 var Haukur F. Hannesson, 
sem hafði búið í Svíþjóð, búsettur 
hér á landi og hann hóaði saman 
áhugasömu fólki sem stofnaði Trúarhóp 
Samtakanna ’78. Við héldum helgistundir 
í húsnæði Samtakanna eða í kirkjum og 
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fengum til liðs við okkur ýmsa presta 
úr þjóðkirkjunni sem um leið voru að 
kynnast okkur. Það var mikilvægur 
þáttur starfsins sem skilaði sér í góðu 
stuðningsfólki innan kirkjunnar. 
  Meðfram helgihaldi var stefna 
okkar að koma á formlegri samræðu við 
kirkjuna um málefni samkynhneigðra sem 
var stutt á veg komin á þessum árum. 
Fyrir hönd kirkjunnar sá Ragnheiður 
Sverrisdóttir, djákni og fræðslufulltrúi 
á Biskupsstofu, um þetta samstarf sem 
endaði með málþingi snemma árs 1996. 
Það var mikilvægur áfangi að hlusta 
á Björn Björnsson, siðfræðiprófessor 
í guðfræðideild HÍ, taka afgerandi 
afstöðu með okkar málstað á þessu 
málþingi. Arftaki hans í starfi, Ólafur 
Oddur Jónsson, prestur í Keflavík, var líka 
ötull stuðningsmaður okkar á meðan 
hann lifði. Um þetta leyti voru lögin um 
staðfesta samvist að komast á lokastig og 
kirkjan varð að horfast í augu við það sem 
var að gerast.

Stór stund
Einn af eftirminnilegustu atburðunum 
sem Trúarhópurinn stóð fyrir var 
samvera í Fríkirkjunni kl. 23.30 þann 
26. júní 1996. Þar fögnuðum við 
saman þeirri stóru stund þegar lögin 
um staðfesta samvist gengu í gildi 
27. júní, á alþjóðlegum baráttudegi 
samkynhneigðra. Hvað varðar þann 
áfanga er mikilvægt að minnast þess 
mikla starfs sem fulltrúar okkar í nefnd 
um málefni samkynhneigðra, Lana 
Kolbrún Eddudóttir og Guðni Baldursson, 
lögðu af mörkum. Sú nefnd var skipuð 
af Alþingi eftir þingsályktunina frá 1992 
og lagði drög að lögunum um staðfesta 
samvist. Það var stór stund þegar Lana og 

Jóka, ásamt fjölda annarra para, gengu 
í staðfesta samvist um leið og það var 
leyfilegt. Þá var gaman að fagna með 
Vigdísi forseta og Ingibjörgu Sólrúnu 
borgarstjóra í Borgarleikhúsinu.

Samtalið við kirkjuna
Ég var blaðamaður á Mannlífi árið 1996 
og fór til Stokkhólms til að vera viðstödd 
þegar Haukur F. Hannesson gekk að eiga 
sambýlismann sinn, Jörgen Boman, og 
skrifaði um það í blaðið. Þeir fóru fyrst til 
borgarfógeta en síðan í kirkju þar sem 
prestur blessaði sambúð þeirra. Slíkar 
athafnir höfðu þá ekki átt sér stað hér á 
landi en skömmu seinna byrjuðu prestar 
að blessa pör sem staðfestu samvist sína. 
Fyrsta athöfnin sem ég vissi um var þegar 
séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir blessaði 
Guðmund blómasala og Villa, sem einmitt 
voru félagar í Trúarhópnum.  
 Eftir að Haukur flutti aftur til Svíþjóðar 
kom það yfirleitt í minn hlut að tala fyrir 
hönd Trúarhópsins. Ég kom bæði fram í 
sjónvarpi og útvarpi þegar ræða þurfti 
við presta í tengslum við ályktanir þeirra 
á prestastefnu eða kirkjuþingi þar sem 
seint gekk að samþykkja stuðning við 
málefni samkynhneigðra. Ég talaði líka á 
málþingum í HÍ og á öðru þeirra tókumst 
við Karl biskup á um málin. 
 Tregðan innan kirkjunnar varð til þess 
að margt samkynhneigt fólk varð henni 
andsnúið og það bitnaði á Trúarhópnum. 
Okkur tókst ekki að koma því nógu vel til 
skila að við vorum sjálfstæður hópur sem 
iðkaði trúna á eigin forsendum en bar 
ekki ábyrgð á stefnu þjóðkirkjunnar. Fyrir 
mér er trúin það mikilvæg að ég læt ekki 
fordóma fólks innan kirkjunnar taka hana 
frá mér. Það varð mér mikil upplyfting að 
fara til New York árið 1999 og kynna mér 

starf kirkju samkynhneigðra þar í landi, 
Metropolitan Community Church (MCC), 
sem heldur úti öflugu trúarstarfi víða um 
heim. Árið 2001 fór ég á mót norrænna 
trúarhópa samkynhneigðra í Gautaborg 
ásamt Guðrúnu K. Guðfinnsdóttur og Jóni 
Helga Gíslasyni. Það varð okkur hvatning 
til að halda starfinu áfram hér heima 
en þegar við fundum ekki hljómgrunn 
meðal félaga okkar var félaginu sjálfhætt 
nokkrum árum síðar.

Mikilvægt að við reynum að skilja 
hvert annað
Á þeim rúmu 30 árum sem liðin eru 
frá því ég gekk til liðs við Samtökin 
’78 hafa ótrúlega margir sigrar unnist. 
Stundum er eins og ekkert sé eftir – 
við megum giftast, eignast börn og 
höfum öll mannréttindi sem aðrir hafa í 
samfélaginu. En það koma alltaf upp ný 
mál sem takast þarf á við. Undanfarið 
hafa mikil átök átt sér stað innan hinsegin 
samfélagsins sem ég vona að leysist 
farsællega. Þau snúast meðal annars um 
það að eldri félögum finnst þau komin í 
minnihluta eftir því sem fjölbreytileikinn 
innan félagsins eykst. Í því efni finnst mér 
mikilvægt að við dæmum ekki á sama 
hátt og við vorum dæmd á árum áður. 
Það eru ekki allir eins; það getur verið 
erfitt að horfast í augu við þá staðreynd 
en er um leið mikil áskorun. Við þurfum 
að tala saman, kynslóðir hinsegin fólks, og 
reyna að skilja hvert annað. Vonandi tekst 
okkur það!

Hluti af Trúarhópnum í Skálholti árið 1996. Með þeim er Ragnhildur Sverrisdóttir djákni og fræðslufulltrúi á 
Biskupsstofu og prestarnir Gunnar Rúnar Matthíasson og Auður Eir Vilhjálmsdóttir.

Forsíða Mannlífs sumarið 
1996 þar sem ég skrifaði um 
það þegar samband Hauks 
og Jörgens var blessað í 
kirkju í Stokkhólmi. Það 
var stórt skref að fá birta 
mynd af tveimur hommum 
og presti á forsíðu blaðs á 
þessum tíma.
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Vonarstræti 3 • idno@idno.is • +354 562 9700

Regnbogakaffihús á Hinsegin dögum 
Pride café and restaurant 

Iðnó er eitt elsta menningarhúsið á Íslandi og í 
tilefni Hinsegin daga verða haldnir þar fjölbreyttir 
og fræðandi viðburðir frá 2. til 7. ágúst. Viðburðirnir 
eru nánar auglýstir á vefsíðu Hinsegin daga og hér í 
tímaritinu. 

Boðið verður upp á litríkar og ljúffengar veigar á 
sérstökum hátíðarseðli Iðnó veitinga.
Verið velkomin í regnbogastemninguna í Iðnó á 
Hinsegin dögum.  

The Iðnó restaurant is located in the heart of the city of 
Reykjavík, beside the City Pond, directly opposite the 
City Hall. During Reykjavík Pride 2–7 August, several 
entertaining and educating events will take place in the 
building, and colorful and delicious refreshments will 
be offered at the restaurant.

IÐNÓ 
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SJÁLFBOÐALIÐAR

FRÍÐA 
AGNARSDÓTTIR
 
Hvenær og hvers vegna gerðist 
þú fyrst sjálfboðaliði hjá Hinsegin 
dögum? 
Árið 2006, ef ég man rétt, byrjaði 
ég mitt fyrsta sjálfboðaliðastarf á 
verkstæðinu sem þá var við lýði. 
Þátttakendur komu þangað til 
að vinna í pöllunum sínum. Af 
hverju? Líklega vegna mikils áhuga 
á hinsegin málefnum, félagsstarfi 
og löngun til að gera eitthvað 
skemmtilegt. 
 
Við hvaða verkefni hefurðu 
unnið? 
Ég hef unnið á verkstæðinu, sem 
göngustjóri ásamt því að byrja með 
sjoppu S’78 á Hinsegin dögum sem 
ég sá að stórum hluta um í byrjun. 
Svo hef ég hlaupið í hitt og þetta 
eftir þörfum. 
 

Hver er uppáhaldsminningin þín 
frá Hinsegin dögum? 
Mín uppáhaldsminning er líklega 
þegar ég tók fyrst þátt í atriði. 
Dansaði niður Laugaveginn í atriði 
sem Eva María meðal annarra hélt 
utan um. Ég var í skræpóttum 
leggings, bleiku prjónavesti og 
máluð í 80‘s stíl, hrikalega gaman!

Miðborg Reykjavíkur, 
en hvar? þriðjudaginn 2. 
ágúst klukkan 12:00. 

MÁLUM 
GLEÐIRENDUR

Á síðasta ári sló opnunarviðburður 
Hinsegin daga í gegn þegar 
Skólavörðustígurinn var málaður með 
regnbogaröndum. Í ár verður sami 
háttur á þegar formaður Hinsegin 
daga, Eva María Þórarinsdóttir Lange, 
og borgarstjóri Reykjavíkur, Dagur 
B. Eggertsson, opna hátíðina með 
málningarrúllu í hönd. Stóra spurningin 
er: hvar verður regnbogamálunin í ár? 
Staðsetning verður kynnt mánudaginn 
1. ágúst. Fylgist með á samfélagsmiðlum 
og vefsíðu hátíðarinnar. Götumálunin 
er unnin í samstarfi við Umhverfis- og 
skipulagssvið Reykjavíkurborgar og 
er hluti af verkefninu „Torg í biðstöðu” í 
miðborg Reykjavíkur. 

Last year’s opening event was a big hit 
when a prominent street in downtown 
Reykjavik was painted in rainbow colors 
during the Pride festivities. This year will 
be no different. The president of Reykjavik 
Pride, Eva María Þórarinsdóttir Lange, 
and the mayor of Reykjavík, Dagur B. 
Eggertsson, will open the Pride festival with 
a paint brush in their hand. A new location 
will be painted, but the big question is 
“where?” Stay updated on the festival’s 
webpage and social media Monday 1 
August for the big reveal. The event is 
organized in cooperation with Reykjavík 
City’s “Meanwhile projects”.

VIÐBURÐUR / EVENT

ÁST ER ÁST

Bankastræti, frá þriðjudeginum 2. 
ágúst. Aðgangur ókeypis

Á þessari ljósmyndasýningu má sjá 
falleg augnablik frá stærstu stundum 
þeirra hinsegin para sem ljósmyndarinn, 
Kristín María, hefur fengið að mynda í 
íslenskri náttúru á undanförnum árum. 
Tilgangurinn með sýningunni er að sýna 
að alls konar ást, hvort sem hún er svona 
eða hinsegin, er alltaf jafn falleg. Pörin 
eiga það öll sameiginlegt að hafa komið 
til Íslands til að gifta sig og með því að 
sýna myndirnar á Hinsegin dögum vill 
ljósmyndarinn dreifa gleðinni sem ríkti á 
þeim stundum með gestum og gangandi. 

This photo exhibition displays some of 
photographer Kristín María’s favourite 
moments from her work with queer couples 
from all around the world. All the couples 
came to Iceland to experience one of the 
biggest moments of their lives: to get 
married. The point of the exhibition is to 
share with everyone the pure joy of these 
events and to make all kinds of love more 
visual to the public eye. 

VIÐBURÐUR / EVENT

Bankastræti, from Tuesday 2 August. 
Free admission.

Downtown Reykjavik,  
but where? Tuesday  
2 August at 12 p.m.

LET’S PAINT A RAINBOW

LOVE IS LOVE
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Iðnó, Vonarstræti 3,  
þriðjudaginn 2. ágúst kl. 17:00.  
Aðgangur ókeypis. 

Iðnó, Vonarstræti 3,  
Tuesday 2 August at 5:00 p.m.  
Free admission.

BÍÓSÝNING: PRIDE
FILM SCREENING: PRIDE

Breska verðlaunamyndin Pride (2014) í leikstjórn Matthew 
Warchus segir frá atburðum sem áttu sér stað á meðan verkfalli 
námuverkamanna stóð á árunum 1984–5. Á þessum árum 
voru samkynhneigðir í Bretlandi að berjast fyrir samfélagslegri 
viðurkenningu og myndin fjallar um samstöðu og samkennd 
þessara tveggja hópa, sem við fyrstu sýn gætu virst eiga fátt 
sameiginlegt. Meðal leikenda í þessari áhrifamiklu og fyndnu 
mynd eru Imelda Staunton, Bill Nighy og Dominic West. 
Sérstakur gestur á sýningunni er Lee Williscroft-Ferris, breskur 
blaðamaður, aktívisti, sonur námuverkamanns og meðlimur í 
Trades Union Congress LGBT Committee.

Award-winning British film Pride was released to critical acclaim in 
2014. Set at the height of the 1984-5 Miners’ Strike, at a time when 
Britain’s gay community was still struggling for social acceptance, 
the film depicts what happens when two seemingly disparate 
groups of people come together in solidarity. Directed by Matthew 
Warchus, Pride boasts a stellar cast including Imelda Staunton, 
Bill Nighy and Dominic West. This moving and funny film will be 
introduced by Lee Williscroft-Ferris, a British journalist, Green Party 
activist, miner's son and member of the Trades Union Congress 
LGBT Committee.  

VIÐBURÐUR / EVENT

OFF-VENUE DAGSKRÁ

Þyrstir þig í enn fleiri viðburði og enn meiri skemmtun? Á hverju 
ári er fjölmargt annað í boði á Hinsegin dögum en hin formlega 
dagskrá hátíðarinnar gefur til kynna. Off-venue dagskráin í ár í 
vinnslu allt fram að hátíð og hana má skoða á vefsíðu Hinsegin 
daga. 
 Vilt þú halda viðburð á meðan hátíðinni stendur og skrá 
hann í off-venue dagskrána? Fylltu þá út skráningarform 
sem finna má á vefsíðu Hinsegin daga og segðu okkur frá 
þinni hugmynd. Mundu að taka fram hvernig hún tengist 
markmiðum hátíðarinnar, hinsegin menningu, mannréttindum 
og margbreytileika.  Hinsegin dagar áskilja sér rétt til að hafna 
umsóknum sem ekki falla að markmiðum hátíðarinnar.

Looking for more events and fun? There are several off-venue events 
happening during the Pride week. All information about the off-
venue programme can be found on the Reykjavik Pride website. 
 
 Do you want to host your own event during the Pride week? 
Then fill out a registration form on the Reykjavik Pride website and 
tell us about your idea. Remember to outline how your event is 
related to LGBTIQ culture and human rights. Reykjavik Pride reserves 
the right to reject applications that do not conform to our policy. 

OFF-VENUE PROGRAMME
www.hinsegindagar.is/offvenue www.hinsegindagar.is/en/off-venue
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HINSEGIN 
KYNFRÆÐSLA
LGBTIQ+ SEXUAL EDUCATION

Iðnó, Vonarstræti 3, miðvikudaginn  
3. ágúst kl. 18:30. Aðgangur ókeypis. 

Iðnó, Vonarstræti 3, Wednesday 3 August  
at 6:30 p.m. Free admission.

Kynfræðsla þar sem verður lögð 
sérstök áhersla á hinsegin reynslu 
og veruleika. Hvort sem þú ert að 
stiga þín fyrstu skref í hinsegin 
samfélaginu eða hefur verið „out 
and proud“ í áratugi muntu læra 
eitthvað nýtt. Fyrirlesturinn er 
opinn öllum og verður leiddur 
áfram af Guðmundu Smára sem 
hefur langa og mikla reynslu af 
að tala um kynlíf á jákvæðan og 
skammarlausan hátt. 

Sexual education with special 
emphasis on queer lives and 
experience. Whether you are 
taking your first steps in the queer 
world or have been out and 
proud for decades, you will learn 
something new. Great emphasis is 
on discussing sex in a positive and 
shameless manner. The talk is lead 
by Guðmunda Smári, but guests 
are encouraged to participate 
actively in the discussions. 
Everyone is welcome. The event is 
in Icelandic.

VIÐBURÐUR / EVENT

NIÐRANDI ORÐRÆÐA 
UM HINSEGIN FÓLK:  
HVAÐ GETUR STARFSFÓLK  SKÓLA GERT?

NEGATIVE SPEECH:  
WHAT CAN SCHOOL PERSONNEL DO?

Iðnó, Vonarstræti 3, miðvikudaginn 
3. ágúst kl. 9:00–11:45. Aðgangur 
ókeypis. 

Iðnó, Vonarstræti 3, Wednesday 3 August 
from 9–11:45 a.m. Free admission.

Þrátt fyrir miklar framfarir 
í hinsegin fræðslu og 
réttindabaráttu líðst ennþá 
niðrandi tal um hinsegin fólk í 
grunnskólum landsins. „Faggi“ 
og „trukkalessa“ eru meðal 
orða sem enn eru notuð sem 
skammaryrði en þau geta hindrað 
hinsegin krakka í að koma út og 
þora að vera þau sjálf. Á þessu 
örnámskeiði fá gestir fræðslu og 
verkfæri sem þeir geta notað til 
að útrýma hinsegin neikvæðni 
í nærumhverfinu og skólanum. 
Starfsfólk grunnskóla og 
frístundaheimila er sérstaklega 
hvatt til að mæta.

Despite much progress in terms 
of queer rights and general 
acceptance of queer people in 
Iceland, negative speech is still 
problematic in primary schools. 
Words like ‘faggi’ (‘fag’) are used 
in a defamatory way, which can 
prevent kids from coming out and 
feeling comfortable with being 
themselves. This workshop provides 
school personnel and others who 
work with children with necessary 
tools to fight negative speech and 
prejudices. The event is in Icelandic.

VIÐBURÐUR / EVENT

ÓSÝNILEGA 
KYNHNEIGÐIN:  
TVÍ-, PAN- OG PÓLÝKYNHNEIGÐ

THE INVISIBLE SEXUAL 
ORIENTATION:  
BI, PAN AND POLY

Iðnó, Vonarstræti 3, 
fimmtudaginn 4. ágúst  
kl. 12:00. Aðgangur ókeypis. 

Iðnó, Vonarstræti 3, Thursday 4 
August at 12:00 p.m.  
Free admission.

Tvíkynhneigt, pólýkynhneigt og 
pankynhneigt fólk verður enn 
fyrir sértækum fordómum og 
neikvæðni sem er á skjön við 
þær framfarir sem orðið hafa í 
réttindabaráttu samkynhneigðra. 
Á þessum viðburði deila 
einstaklingar sínum veruleika 
og reynslu af „ósýnilegu“ 
kynhneigðinni með gestum og 
ræða hvernig hægt sé að auka 
sýnileika og viðurkenningu tví-, 
pólý- og pankynhneigðra.

Bisexual, polysexual and pansexual 
people still face prejudices and 
negative attitude in Iceland, 
despite the battles that have been 
won in the fight for gay rights. At 
this event, diverse speakers share 
their experience of the “invisible” 
sexual orientation, and discuss 
how we can work our way towards 
increased visibility and acceptance 
of bi-, poly, and pansexual people.

VIÐBURÐUR / EVENT
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KYNVILLT  
KLAMBRATÚN 
FUN AND FAIRIES AT 
KLAMBRATÚN

Klambratúni, miðvikudaginn 3. ágúst 
kl.17:00. Aðgangur ókeypis. 
 
Klambratún by Kjarvalsstaðir, Wednesday 
3 August at 5:00 p.m. Free admission.

Þriðja árið í röð mun 
Íþróttafélagið Styrmir standa fyrir 
gleði og grilli undir berum himni. 
Um er að ræða útiskemmtun 
með pokahlaupi, blaki og boltum 
þar sem hinsegin félög munu 
etja kappi. Hvaða félag er best 
í pokahlaupi? En boðhlaupi? 
Kann hinsegin fólk á hjólbörur 
og reipi? Íþróttafélagið Styrmir 
er hinsegin íþróttafélag þar sem 
allir eru velkomnir, alltaf, og allar 
íþróttir líka. Ekki er nóg með að 
Styrmir sé hinsegin félag opið 
öllum heldur býður félagið einnig 
upp á pylsur og með’í! Sjáumst á 
Klambratúni.

Who doesn‘t have a little fairy 
inside? Queer sport group Styrmir 
will host the outdoor fun, and 
compete with other queer groups. 
Everyone is welcome to come and 
join in, children, teens and adults. 
To keep everyone extra happy, the 
members of Styrmir will barbeque 
at Klambratún. Come and join the 
fun! 

VIÐBURÐUR / EVENT

AF HVERJU URÐU  
ÍÞRÓTTIR 
HÓMÓFÓBÍSKAR?  
WHY DID 
SPORTS BECOME 
HOMOPHOBIC? 

Iðnó, Vonarstræti 3,  
föstudaginn 5. ágúst kl. 12:00.  
Aðgangur ókeypis.

Iðnó, Vonarstræti 3,  
Friday 5 August at 12:00 p.m.  
Free admission.

Í þessum fyrirlestri ræðir 
Hafdís Erla Hafsteinsdóttir 
sagnfræðingur tengsl hómófóbíu 
og íþrótta í sögulegu ljósi en 
oft hefur verið talað um íþróttir 
sem síðasta vígi réttindabaráttu 
hinsegin fólks. Fjallað verður 
um þetta samspil allt frá því 
að íþróttahreyfingin varð 
til sem fjöldahreyfing við 
upphaf 20. aldar og fram til 
dagsins í dag, svo og hlutverk 
kynhneigða(r) og kynvitundar 
við sjálfsmyndasköpun innan 
íþróttahreyfinga. 

In this lecture historian Hafdís 
Erla Hafsteinsdóttir discusses 
the connection between sports 
and homophobia, from the 
establishment of sports as an 
international movement during the 
early 1900s until the dawn of the 21st 
century. The event is in Icelandic.

VIÐBURÐUR / EVENT

UNGMENNAPARTÍ
QUEER YOUTH PARTY

Hinsegin dagar og 
Ungliðahreyfing Samtakanna ‘78 
standa fyrir ungmennapartíi þar 
sem hinsegin ungmenni koma 
saman og skemmta sér. Pítsur 
verða í boði fyrir þá sem mæta 
snemma og plötusnúður sér 
um að halda uppi stuðinu. Vinir, 
foreldrar og forráðamenn eru 
velkomnir í heimsókn en áfengi 
er með öllu óleyfilegt. Rúta 
skutlar þeim sem á þurfa að halda 
í Strætó á Hlemmi klukkan 23. 
Partíið er aðeins ætlað 20 ára og 
yngri. Foreldrar og forráðamenn 
eru hvattir til að hafa samband 
ef frekari upplýsinga er óskað 
(ritari@hinsegindagar.is).    

Reykjavík Pride and the Queer 
Youth Organisation will throw on 
a fabulous party on Saturday 6 
August at 7 p.m. Early arrivers get 
pizza and a DJ keeps the party 
going until the house closes at 
11. Parents and guardians are 
welcome to visit. After the event, 
at 11 p.m., a shuttle bus drives 
from Frostaskjól to the bus stop 
at Hlemmur square. The event is 
alcohol free and only for youth 20 
years and younger. 

Frostaskjóli frístundamiðstöð, 
Frostaskjóli 2,  
laugardaginn 6. ágúst kl. 19:00–23:00.  
Aðgangur: 500 kr. Ókeypis fyrir 
meðlimi Ungliðahreyfingar S’78. 

Frostaskjól Youth Center, Frostaskjól 2,  
Saturday 6 August at 7–11 p.m.  
Admission: 500 kr. Free for members of  
the Queer Youth Organisation.

VIÐBURÐUR / EVENT
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Klambratúni,  
sunnudaginn 7. ágúst kl. 14:00. 
Aðgangur ókeypis. 

Klambratún by Kjarvalsstaðir, Sunday 7 
August at 2:00 p.m.  
Free admission.

VIÐBURÐUR / EVENT

FJÖLSKYLDUSIRKUS-
PARTÍ
FAMILYCIRCUSPARTY

Fjölskylduhátíð Hinsegin daga 
er annað árið í röð haldin í 
samstarfi við Sirkus Íslands og 
Bandaríska sendiráðið sem styrkir 
viðburðinn. Sirkuslistamenn 
verða á ferðinni og gestum býðst 
að spreyta sig í hinum ýmsu 
sirkuslistum með hjálp fagfólks. 
Við erum líka ótrúlega skotin í 
alls konar gúmmulaði sem við 
viljum deila með okkur og þess 
vegna ætlum við að bjóða upp á 
kandífloss og popp!  
 Býr trúður í þér? Eða 
húllastjarna? Komdu og spreyttu 
þig! Við verðum á hinu eina sanna 
Klambratúni! 

Sirkus Íslands and Reykjavik Pride 
invite families (and everyone 
else!) to a family circus party in 
collaboration with The Embassy 
of the United States. Circus 
performers will be roving around 
and guests are encouraged to 
try out all sorts of circus toys and 
gimmicks. 
 Are you a natural born clown? 
Or a hula hoop star? Come and join 
us!

BUBBLUBRÖNS
BUBBLY BRUNCH

Bryggjan brugghús, Grandagarði 8, 
sunnudaginn 7. ágúst kl. 12:00. Bröns: 
3.890 kr. Handhafar pride-passa fá 500 
kr. afslátt. 

Bryggjan brugghús, Grandagarður 8, 
Sunday 7 August at 12:00 p.m. Brunch: 3.890 
ISK. Pride Pass holders get 500 ISK discount.

Þátttakendur í hátíðahöldum 
Hinsegin daga þurfa á góðri 
næringu að halda eftir vikulanga 
gleðivímu. Því standa Hinsegin 
dagar í samstarfi við Bryggjuna 
brugghús fyrir sérstökum 
bubblubröns á lokadegi 
hátíðarinnar í glæsilegum 
veitingasal Bryggjunnar við 
gömlu höfnina í Reykjavík. Boðið 
verður upp á hýran árbít að hætti 
Bryggjunnar í bland við frískandi 
og freyðandi mímósu. Fyrir 
þá sem vilja bröns án áfengis 
verður að sjálfsögðu boðið upp 
á fauxmosa! Hægt er að mæta 
á svæðið en við hvetjum þig til 
að tryggja þér borð fyrirfram í 
Kaupfélagi Hinsegin daga eða á 
hinsegindagar.is. 

Bubbly brunch is a special event 
on the last day of Reykjavik Pride. 
Bryggjan restaurant will be serving 
delicious queer brunch and bubbly 
mimosas. Guests can sit back and 
relax, share their pride stories with 
friends and family and enjoy a 
good meal by the beautiful old 
Reykjavik harbour. Reserve your 
table at the Pride Service Centre or 
online at hinsegindagar.is or just 
show up at Bryggjan.

VIÐBURÐUR / EVENT

UMBREYTING:  
TORA VICTORIA – MYNDLISTARSÝNING

TRANSFORMATION:  
TORA VICTORIA – ART EXHIBITION

Ræðum um kynvitund, fögnum 
því að vera „queer“ eða bara 
hinsegin. Hinsegin myndlist sem 
er algerlega á mörkum þess að 
teljast sæmileg, hvað þá fyrir alla! 
Um er að ræða vinnustofusýningu 
listamannsins Toru Victoriu 
sem opnuð er fimmtudaginn 
4. ágúst kl. 17 og stendur yfir 
til sunnudagsins 7. ágúst. 
Opið er frá kl. 13 til 18 nema á 
laugardeginum en þá er lokað á 
meðan gleðigöngunni stendur.

Let´s talk queer or just plain taboo. 
Tora Victoria´s art exhibition, held 
at her studio, is Iceland’s first queer 
art exhibition – and you are invited. 
The exhibition is open from 1–6 
p.m. until 7 August, except during 
the Pride parade on Saturday 6 
August.

Laugavegi 49a,  
fimmtudaginn 4. ágúst kl. 17:00. 
Aðgangur ókeypis. 

Laugavegur 49a,  
Thursday 4 August at 5:00 p.m.  
Free admission.

VIÐBURÐUR / EVENT
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Iðnó, Vonarstræti 3, 
þriðjudaginn 2. ágúst kl. 21:00. 
Aðgangseyrir: 2.000 kr.  
Pride-passi gildir.

Iðnó, Vonarstræti 3, 
Tuesday 2 August at 9:00 p.m.
Admission: 2.000 ISK. Pride Pass valid.

DRAGSÚGUR 
EXTRAVAGANZA

Dragsúgur í fyrsta skipti á Hinsegin dögum í Reykavík! Síðasta 
árið hefur Dragsúgur skemmt sístækkandi hópi aðdáenda með 
kynngimögnuðum dragsýningum sem hafa breytt íslensku 
senunni að EILÍFU! Drottningarnar hafa fengið ársbirgðir 
af glimmeri og kóngarnir eru allir í fjarþjálfun hjá helstu 
heilsuræktarfrömuðum heims. Glamúr, uppistand, ævintýri 
og kynþokki í ómældu magni flæðir um allt. Dragsúgur 
Extravaganza hefur nóg handa öllum. Svo upp með pallíetturnar 
og hælana og byrjaðu Hinsegin daga með stæl. En mundu … að 
setja öryggið á oddinn!

Iceland’s only Queer Variety Performance is coming to Reykjavik 
Pride! For the past year, Dragsúgur has been entertaining an ever-
growing crowd with its transcendent and outrageous drag royalty, 
and changing the queer scene in Iceland FOREVER! Our queens are 
padded, our kings are bulging, and they have comedy, glamour, 
fantasy and fierceness oozing out of every pore. What Dragsúgur 
has planned this week will give you everything you need! So get on 
your sequins, put on those cha-cha heels and start this Pride with a 
bang! But remember… always use protection!

VIÐBURÐUR / EVENT

AUSTRALIANA

Iðnó, Vonarstræti  
3, föstudaginn 5. ágúst kl. 22:00.  
Aðgangseyrir: 2.000 kr. 
 Pride-passi gildir.

Iðnó, Vonarstræti 3,  
Friday 5 August at 10:00 p.m. 
Admission: 2.000 ISK. Pride Pass valid.

Jonathan Duffy flutti frá Ástralíu til Íslands árið 2015 og síðan 
þá hefur hann stanslaust verið spurður sömu spurningarinnar: 
„Hvers vegna í fjandanum fluttir þú til Íslands?“ Á sýningunni 
Australiana deilir Jono því með okkur hvernig var að alast upp 
sem samkynhneigður strákur hinum megin á hnettinum, því 
sem hann saknar og af hverju hann kvaddi Ástralíu. Australiana 
samanstendur af uppistandi, kabarett og danspartíi! Þar 
hljómar vel valin tónlist eftir ástralska listamenn sem hefur verið 
endurhljóðblönduð af engum öðrum en dansdúettinum Dusk.

Jonathan Duffy moved from Australia to Iceland in 2015 and has 
since then consistently been answering one question: “Why the hell 
did you move to Iceland?” In Australiana, Jono will dish the dirt on 
what it was like growing up in the land down under as a gay boy; 
what he misses, and ultimately the reason why he said goodbye. 
Part comedy, part cabaret, part dance party, Australiana is pieced 
together with carefully selected music by Australian artists that 
have been remixed by Icelandic dance duo ‘Dusk.’

VIÐBURÐUR / EVENT
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HINSEGIN 
RÉTTINDABARÁTTA Á 
ÍSLANDI FYRR OG NÚ
LGBTI RIGHTS IN ICELAND 

Iðnó, Vonarstræti 3, 
miðvikudaginn 3. ágúst  
kl. 12:00. Aðgangur ókeypis. 

Iðnó, Vonarstræti 3,  
Wednesday 3 August at 12:00 p.m. 
Free admission.

Á þessum hádegisfundi verður 
rætt um sögu réttindabaráttu 
hinsegin fólks á Íslandi, þá áfanga 
sem unnist hafa og stöðuna í 
dag. Horft verður á þróunina í 
innlendu jafnt sem alþjóðlegu 
samhengi og leitast við að 
varpa ljósi á ólíkar hliðar hennar. 
Erindi flytja: Baldur Þórhallsson, 
prófessor í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands, Íris Ellenberger 
sagnfræðingur, Ugla Stefanía 
Kristjönudóttir Jónsdóttir, 
varaformaður Trans Íslands, og 
Kitty Anderson, formaður Intersex 
Íslands. Fundarstjóri er Svandís 
Anna Sigurðardóttir.

The focus of this seminar is LGBTI 
rights in Iceland in a historical 
perspective. The presentations 
look at milestones that have been 
reached, the situation today and 
ongoing fights, in an Icelandic 
as well as international context. 
The speakers are: Professor 
Baldur Þórhallsson, historian 
Íris Ellenberger, Ugla Stefanía 
Kristjönudóttir Jónsdóttir from 
Trans Iceland, and Kitty Anderson 
from Intersex Iceland. Seminar 
chair: Svandís Anna Sigurðardóttir. 
The event is in Icelandic.

SÖGUGANGA
HISTORICAL WALK

Framan við Iðnó, Vonarstræti 3, 
þriðjudaginn 2. ágúst kl. 20:00. 
Aðgangur ókeypis. 

In front of Iðnó, Vonarstræti 3, Tuesday 2 
August at 8:00 p.m. Free admission

Á hátíð Hinsegin daga er við 
hæfi til að staldra við staði og 
stundir liðinna tíma og minnast 
mannlífs sem eitt sinn var. Í þetta 
sinn ganga Baldur Þórhallsson 
og Þorvaldur Kristinsson með 
gestum um nokkra valda 
sögustaði í miðborg Reykjavíkur 
og segja frá menningu og lífi 
nokkurra samkynhneigðra 
Reykvíkinga allt frá lokum 19. 
aldar til okkar daga. Næturlífi, 
dómsmálum, ástarævintýrum, 
skáldskap og tónlist verða gerð 
skil og rifjaðir upp atburðir í lífi 
samkynhneigðra kvenna og 
karla, lífs og liðinna. Markmið 
göngunnar er að minna á þennan 
merkilega menningarkima 

borgarinnar því víst er gamla 
Reykjavík hýrari en margur 
heldur! Safnast verður saman við 
andapollinn framan við Ráðhús 
Reykjavíkur og lagt af stað 
stundvíslega kl. 20. Ferðin tekur 
um klukkustund og í þetta sinn er 
eingöngu boðið upp á leiðsögn á 
íslensku. 

Historical walk around Reykjavík 
city center with Baldur Þórhallsson 
and Þorvaldur Kristinsson who 
share stories about queer people 
and culture, nightlife, music and 
literature with their guests.  
The event is in Icelandic.

SÖGUKVÖLD
(HI)STORY NIGHT

Sunnudaginn 7. ágúst kl. 20:00. 
Aðgangur ókeypis.  
Staðsetning auglýst síðar. 

Sunday 7 August at 8:00 p.m. Free 
admission. Venue announced later.

Að kunna skil á sögu hinsegin 
fólks á Íslandi er meira en að 
segja það. Brotin eru varðveitt 
víða en nýjar kynslóðir eru ekki 
forritaðar með sögu samfélagsins 
í heilanum og saga okkar þarf 
að vera lifandi. Því verður nú 
efnt til fyrsta sögukvöldsins af 
mörgum í samvinnu við Hinsegin 
daga þar sem hinsegin fólki er 
boðið að segja söguna í samtali 
við áheyrendur. Kvöldið er öllum 
opið og allt hinsegin fólk af öllum 
kynslóðum er hvatt til að taka þátt 
og segja sína sögu. Sögukvöldin 
verða tekin upp svo hægt sé að 
gera efnið algengilegt, meðal 
annars til að leggja grunn að 
fræðsluefni og sýningu um sögu 
Samtakanna ´78.

The history of queer people in 
Iceland is fragmented and poorly 
documented, but the need for 
remembering and staying in touch 
with the past has perhaps never 
been stronger. This event is the 
first in a series of ‘(hi)story nights’ 
where queer people get together 
to tell their stories; joining forces 
in documenting Icelandic queer 
history. Everybody is welcome and 
all generations are encouraged 
to participate. The event will be 
recorded and made accessible in 
the future. The event is in Icelandic.

VIÐBURÐUR / EVENT

VIÐBURÐUR / EVENT

VIÐBURÐUR / EVENT
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Það sem passar illa,
virkar illa
Þess vegna gerum við meira til að þú fáir
farsíma-, internet- og sjónvarpsþjónustu 
sem smellpassar fyrir þitt heimili.

Komdu í Vodafone ONE og njóttu 
ávinnings í hverju skrefi

Vodafone
Við tengjum þig

vodafone.is 29



Gleðigangan er hápunktur Hinsegin 
daga. Í henni sameinast lesbíur, 
hommar, tví- og pankynhneigðir, trans 
fólk, intersex fólk og aðrir hinsegin 
einstaklingar í einum hópi ásamt 
fjölskyldum sínum og vinum til að 
staðfesta tilveru sína, sýnileika og gleði, 
ásamt því að minna á þau baráttumál 
sem skipta hvað mestu máli hverju 
sinni. Hinsegin dagar skipuleggja 
gleðigönguna og stýra hvaða atriði fá 
aðgang að henni en atriðin sjálf eru 
sprottin úr grasrótinni. Einstaklingar 
og hópar geta skipulagt atriði og sótt 
um þátttöku í göngunni en Hinsegin 
dagar setja sem skilyrði að öll atriði miðli 
skýrum skilaboðum sem varða veruleika 
hinsegin fólks á einn eða annan hátt. 

Uppstilling og gönguleið
Byrjað verður að raða göngunni upp 
á Vatnsmýrarvegi (rétt hjá BSÍ) kl. 12 
laugardaginn 6. ágúst. Þeir þátttakendur 
sem eru með atriði verða skilyrðislaust 
að mæta á þeim tíma til að fá sitt númer 
og stilla sér upp.  
 Gangan leggur stundvíslega af 
stað kl. 14 og bíður ekki eftir neinum. 
Gönguleiðin liggur eins og undanfarin 
ár eftir Vatnsmýrarvegi, Sóleyjargötu, 
Fríkirkjuvegi og Lækjargötu og framhjá 
Arnarhóli þar sem við taka glæsilegir 
útitónleikar (sjá kort bls. 32–33). 

Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með atriði 
í gleðigöngunni skulu sækja um það 
til Hinsegin daga eigi síðar en 25. júlí. 

Nauðsynlegt er að skrá atriði með því 
að fylla út rafrænt umsóknareyðublað 
sem finna má á vefsíðunni www.
hinsegindagar.is/gledigangan. Nánari 
upplýsingar veita göngustjórarnir Ásta, 
Setta, Steina, Lilja og Anna en hægt er 
að senda þeim póst á gongustjorn@
hinsegindagar.is. Öryggisstjórinn er 
Eva Jóa og hægt er að senda henni 
spurningar varðandi öryggi í göngunni 
í pósti á netfangið oryggisstjorn@
hinsegindagar.is. 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.  
 Hinsegin dagar leggja áherslu á 
að þeir sem vilja ganga með, en hafa 
ekki sótt um þátttöku og eru ekki með 

GLEÐIGANGAN 
THE PRIDE PARADE
 
Vatnsmýrarvegi (BSÍ), laugardaginn 6. ágúst kl. 14:00.
Vatnsmýrarvegur (BSÍ), Saturday 6 August at 2 p.m.

30



GLEÐIGANGAN 
THE PRIDE PARADE
 
Vatnsmýrarvegi (BSÍ), laugardaginn 6. ágúst kl. 14:00.
Vatnsmýrarvegur (BSÍ), Saturday 6 August at 2 p.m.

sérstakt atriði, bíði með að slást í hópinn þar til síðasti vagninn 
hefur farið framhjá.  

Auglýsingar bannaðar
Hinsegin dagar eru stoltir af því að gleðigangan í Reykjavík 
er ein af fáum sambærilegum göngum í heiminum þar 
sem auglýsingar fyrirtækja og þjónustu eru óheimilar. 
Með auglýsingabanninu er undirstrikað að gangan er 
grasrótarviðburður og þátttakendur taka þátt til að styðja 
baráttuna og málstaðinn en ekki til að styrkja eða auglýsa 
fyrirtæki.  
 Í örfáum undantekningartilvikum eru auglýsingar 
heimilar en þá þarf að sækja sérstaklega um undanþágu til 
göngustjórnar. Athugið að allar ósamþykktar auglýsingar á 
bílum og fatnaði þarf að hylja áður en gangan fer af stað. Brot 
á þessum reglum verður til þess að atriði er hafnað eða vísað úr 
göngunni. 

Leikstjórn og hvatningarverðlaun 
Hinsegin dagar leggja áherslu á að þátttakendur 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.  
 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@hinsegindagar.

is) og við aðstoðum ykkur við að komast í samband við leikstjóra 
sem hafa langa reynslu af götuleikhúsi og uppákomum af öllu tagi.  

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 gunnlaugur@hinsegindagar.is. Styrkir eru 
einungis veittir gegn framvísun reikninga og skulu þeir hafa 
borist til Hinsegin daga (b.t. fjármálastjóra), Suðurgötu 3, 101 
Reykjavík, fyrir 31. ágúst. Ekki er veittur styrkur til að fjármagna 
leigu á farartækjum eða eldsneyti. Gæði atriðanna skipta miklu 
máli þegar kemur að því að meta hverjir fá styrk. Hinsegin dagar 
áskilja sér rétt til að samþykkja eða hafna öllum beiðnum um 
styrki í samræmi við fjárhag hátíðarinnar. 

The Pride Parade
Groups that wish to participate in the parade must apply to 
Reykjavik Pride before 25 July by filling out a form which can be 
found on the website, www.hinsegindagar.is. For any further 
information about the parade, please contact the parade 
managers Ásta, Eva, Setta, Steina, Lilja and Anna by e-mail, 
gongustjorn@hinsegindagar.is/en. The parade leaves from 
Vatnsmýrarvegur, close to the Bus Terminal (BSI), and ends in front 
of the concert stage at Arnarhóll in the city center. All participants 
are asked to show up at the starting point at 12 a.m. on Saturday, 6 
August. The parade starts at 2 p.m. sharp.

STARFSFÓLK FORLAGSINS Á FISKISLÓÐ 
ERU SÉRSTAKIR HJÁLPARKOKKAR 
GÖNGUSTJÓRNAR HINSEGIN DAGA OG 
FÁ HLÝJAR ÞAKKIR FYRIR!

Að gefnu tilefni minnum við á að ófiðraðir steggir og fjaðralausar gæsir eru ekki velkomin í 
gleðigöngu Hinsegin daga. Við göngum í þágu mannréttinda og mannvirðingar og biðjum 

gæsa- og steggjapartí vinsamlegast að virða það og finna sér annan vettvang.
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Iðnó, Vonarstræti 3,  
föstudaginn 5. ágúst kl. 17:00. 
Aðgangur ókeypis.

Bókmenntaviðburður Hinsegin daga 
hefur fest rækilega í sessi sem einn 
skemmtilegasti viðburður ársins. 
Dagskráin er mjög metnaðarfull í ár 
og enginn, hinsegin eða þessegin, 
ætti að láta hana framhjá sér fara. 
Hljómsveitin Eva verður í hlutverki 
kynna og ómögulegt er að vita hverju 
þær taka upp á. Ákafir aðdáendur 
glæpasagna geta glaðst yfir því að 
Lilja Sigurðardóttir les í fyrsta sinn 
opinberlega úr væntanlegri skáldsögu 
sinni Netið. Anna Margrét Grétarsdóttir 
les upp úr bók sinni Hún er pabbi minn, 
ljóðskáldin Elías Knörr og Eva Rún 

Snorradóttir lesa upp úr verkum sínum 
auk þess sem valin hinsegin skáld stíga 
út úr ljóðaskápnum. Þar með er ekki allt 
upp talið en líkur eru á því að spennandi 
leynigestir láti ljós sitt skína. 
 
Reykjavik Pride invites you once again 
to enjoy a poetic Friday afternoon 
of Icelandic literary readings and 
performances. Among the artists that 
will perform are Lilja Sigurðardóttir, Elías 
Knörr and Eva Rún Snorradóttir, and the 
hosts are the amazing and entertaining 
girls in The Band Eva. The event is in 
Icelandic.

Ljóða- 
sam- 
keppni

HÝRIR HÚSLESTRAR 
QUEEREADS

Ertu inni í ljóðaskápnum? Áttu 
örsögur í skúffunni sem þrá að verða 

sýnilegar? Núna er rétti tíminn til 
að opna sig því Hinsegin dagar 

efna til ljóðasamkeppni í samstarfi 
við Sirkústjaldið, vefrit um listir og 

menningu. Hinsegin skáld, jafnt 
óreynd sem reynsluboltar, eru hvött 
til að senda inn ljóð eða örsögur og 

taka þannig þátt í að efla og auka við 
hina blómlegu menningu okkar. 

 
 Þátttakendur sendi texta í 

tölvupósti á netfangið  
sirkustjaldid@gmail.com fyrir  

31. júlí. Dómnefnd skipuð þremur 
einstaklingum – fulltrúa Hinsegin 

daga, Sirkústjaldsins og einum 
óháðum aðila – fær textana nafnlausa 
í hendurnar og henni eru ekki veittar 
upplýsingar um höfunda fyrr en þrjú 
verðlaunaverk hafa verið valin. Úrslit 
verða tilkynnt á Hýrum húslestrum 
á Hinsegin dögum föstudaginn 5. 
ágúst þar sem verðlaunatextarnir 

verða enn fremur fluttir. Öll innsend 
verk verða birt á Sirkústjaldinu (www.
sirkustjaldid.is) nema höfundar óski 

sérstaklega eftir öðru.

VIÐBURÐUR / EVENT

Iðnó, Vonarstræti 3,  
Friday 5 August at 5 p.m.  
Free admission. 
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er stærsti styrktaraðili Hinsegin daga í Reykjavík
Við þökkum ómetanlegan stuðning

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

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

The City of Reykjavík

Reykjavíkurborg
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HINSEGIN DAGAR Í REYKJAVÍK 2016 

DAGSKRÁ 
Þriðjudagur 2. ágúst 
Tuesday 2 August 

Málum gleðirendur – bls. 22
Let’s paint a rainbow – p. 22 
Miðborg Reykjavíkur – kl. 12:00 
Downtown Reykjavik – 12:00 p.m. 

Ást er ást – bls. 22 
Love is Love – p. 22
Bankastræti 

Bíósýning: Pride – bls. 23
Film screening: Pride – p. 23 
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 17:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 5:00 p.m. 

Söguganga – bls. 28
Historical walk – p. 28
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 20:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 8:00 p.m. 

Dragsúgur extravaganza  
– bls. 27 / p. 27
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 21:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 9:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2000 kr. /  
Pride-passi gildir
Admission: 2000 ISK / Pride Pass valid 

Miðvikudagur 3. ágúst 
Wednesday 3 August 

Niðrandi orðræða um  
hinsegin fólk – bls. 24
Negative speech – p. 24
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 9:00–11:45
Iðnó, Vonarstræti 3 – 9–11:45 a.m. 

Hinsegin réttindabarátta  
á Íslandi – bls. 28
LGBTI rights in Iceland – p. 28
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 12:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 12:00 p.m. 

Kynvillt Klambratún – bls. 25
Fun and Fairies – p. 25
Klambratún – kl. 17:00
Klambratún park – 5:00 p.m. 

Hinsegin kynfræðsla – bls. 24
LGBTIQ+ sexual education – p. 24
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 18:30
Iðnó, Vonarstræti 3 – 6:30 p.m. 

Á hinsegin nótum – bls. 40 
Gay Classical Concert – p. 40
Hörpu, Norðurljósasal – kl. 20:30
Harpa, Norðurljós auditorium – 8:30 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr. /  
Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK / Pride Pass valid 
 
Improv Ísland – bls. 40 
Improv Iceland – p. 40
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 22:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 10:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2000 kr. /  
Pride-passi gildir
Admission: 2000 ISK / Pride Pass valid

Fimmtudagur 4. ágúst 
Thursday 4 August

Ósýnilega kynhneigðin – bls. 24
The invisible sexual orientation – p. 24
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 12:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 12:00 p.m. 

Umbreyting, myndlistarsýning – bls. 26 
Transformation, art exhibition – p. 26 
Laugavegi 49a – kl. 17:00
Laugavegur 49a – 5:00 p.m. 

Hrein og bein 13 árum síðar – bls. 39
Documentary and panel  
discussion – p. 39
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 17:30
Iðnó, Vonarstræti 3 – 5:30 p.m. 

Opnunarhátíð Hinsegin daga – bls. 41
Opening Ceremony – p. 41
Hörpu, Silfurbergi – kl. 21:00
Harpa, Silfurberg auditorium – 9:00 p.m.
Aðgangseyrir: 3000 kr. /  
Pride-passi gildir
Admission: 3000 ISK / Pride Pass valid



REYKJAVIK PRIDE 2016

PROGRAMME
Föstudagur 5. ágúst 
Friday 5 August 

Af hverju urðu íþróttir 
hómófóbískar? – bls. 25
Why did sports become  
homophobic? – p. 25 
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 12:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 12:00 p.m. 

Hýrir húslestrar – bls. 32
QueeReads – p. 32
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 17:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 5:00 p.m. 

Tónleikar Hinsegin kórsins – bls. 39
Reykjavík Queer Choir concert – p. 39
Fríkirkjunni í Reykjavík – kl. 19:00
Fríkirkjan Church – 7:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2000 / 2500 kr.
Admission: 2000 / 2500 ISK 

Stolt siglir fleyið mitt – bls. 38
Queer Cruise – p. 38
Ægisgarður – kl. 20:30
Old Harbour, Ægisgarður – 8:30 p.m.
Aðgangseyrir: 2500 kr.
Admission: 2500 ISK 

Australiana – bls. 27 / p. 27
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 22:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 10:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2000 kr. /  
Pride-passi gildir
Admission: 2000 ISK / Pride Pass valid 

RegnbogaRaf – bls. 20
Queertronic  – p. 20
BarAnanas, Klapparstíg 28 – kl. 23:00
BarAnanas, Klapparstígur 28 – 11:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr. / Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK / Pride Pass valid 

Landleguball – bls. 20
Shore Leave Dance– p. 20 
Kiki, Laugavegi 22 – kl. 23:00
Kiki, Laugavegur 22 – 11:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr. /  
Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK / Pride Pass valid

Laugardagur 6. ágúst 
Saturday 6 August

Gleðiganga – bls. 30–31
Pride Parade – p. 30–31
Vatnsmýrarvegi v/BSÍ – kl. 14:00   
Vatnsmýrarvegur (BSÍ) – 2:00 p.m.

Útihátíð við Arnarhól – bls. 47
Outdoor Concert at Arnarhóll hill – p. 
47
Að göngu lokinni 
After the Pride Parade

Ungmennapartí – bls. 25
Queer Youth Party – p. 25
Frostaskjóli 2, frístundamiðstöð –  
kl. 19–23:00
Frostaskjól 2, Youth Center – 7–11:00 p.m.
Aðgangseyrir: 500 kr.
Admission: 500 ISK

Reykjavik Pride Ball – bls. 43 / p. 43
Bryggjan, Grandagarði 8 – kl. 23:00
Bryggjan, Grandagarður 8 – 11:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2500 / 3500 kr. /  
Pride-passi gildir
Admission: 2500 / 3500 ISK /  
Pride Pass valid

Sunnudagur 7. ágúst 
Sunday 7 August 

Bubblubröns – bls. 26
Bubbly Brunch – p. 26
Bryggjan brugghús,  
Grandagarði 8 – kl. 12:00   
Bryggjan, Grandagarður 8 – 12:00 p.m.
Bröns: 3390 / 3890 kr.
Brunch: 3390 / 3890 ISK 

AA – Hinsegin hátíðarfundur
AA – Pride meeting
Tjarnargötu 20 – kl. 13:00
Tjarnargata 20 – 12:00 p.m. 

FjölskylduSirkuspartí – bls. 26 
FamilyCircusParty – p. 26 
Klambratún – kl. 14:00
Klambratún park – 2:00 p.m. 

Sögukvöld – bls. 28
(Hi)story night – p. 28
Staðsetning auglýst síðar – kl. 20:00
Venue announced later – 8:00 p.m.



Ævintýri á sjó

Hvalaskoðunarferðir Eldingar eru á áætlun allt að sex 
sinnum á dag á sumrin og tekur hver ferð um þrjár 
klukkustundir. Einnig eru áætlunarferðir í sjóstöng 
og lundaskoðun daglega ásamt ferjusiglingum til 
Viðeyjar. Frítt fyrir farþega Eldingar í Hvalasetrið þar 
sem gestir geta fræðst um lífríki hafsins í máli og 
myndum.

Adventures at Sea

Ever since its foundation in 2000, 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 during summer 
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 Elding passengers.

STOLT SIGLIR 
FLEYIÐ MITT
QUEER CRUISE FROM 
REYKJAVÍK HARBOUR

Frá Gömlu höfninni, Ægisgarði, 
föstudaginn 5. ágúst kl. 20:30. 
Aðgangseyrir: 2.500 kr.

From the Old Harbour, Ægisgarður, 
Friday 5 August at 8:30 p.m. 
Admission 2.500 ISK.

Föstudaginn 5. ágúst er boðið 
upp á hinsegin siglingu frá Gömlu 
Höfninni í Reykjavík. Siglt er 
um sundin blá við skemmtilega 
tónlist í um klukkustund. 
Hinsegin tilboð verða á 
barnum um borð og blaktandi 
regnbogafánar. Leiðin liggur í 
kringum eyjarnar í Faxaflóa þar 
sem gestum gefst tækifæri á að 
sjá borgina frá nýju sjónarhorni. 
Við hittumst við Fífil kl. 20:00, 
vinsamlega mætið tímanlega því 
að skipið leggur úr höfn á slaginu 
20:30.

Reykjavík Pride events invites you 
on a Queer Cruise ... Icelandic style! 
Sailing around the small islands off 
the coast of Reykjavík, this cruise 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. Meeting point by the 
Whale Watching Center at 8 p.m. 
The ship will set sail, so to speak, on 
Friday, 5 August, at 8:30 p.m. from 
the Old Harbour in Reykjavík, a few 
minutes walk from the city center.

 101 Reykjavík  | Tel. (+354) 519 5000  | elding.is
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HREIN & BEIN  
13 ÁRUM SÍÐAR  
KVIKMYNDASÝNING OG 
PALLBORÐSUMRÆÐUR

HREIN OG BEIN  
DOCUMENTARY SCREENING  
AND PANEL DISCUSSION

Iðnó, Vonarstræti 3,  
fimmtudaginn 4. ágúst kl. 17:30. 
Aðgangur ókeypis. 

Iðnó, Vonarstræti 3,  
Thursday 4 August at 5:30 p.m.  
Free admission.

Í heimildarmyndinni Hrein og bein (2003) komu fram íslensk, 
samkynhneigð ungmenni og sögðu frá reynslu sinni af því 
að koma út úr skápnum. Myndin var notuð sem kennsluefni í 
grunn- og framhaldsskólum landsins árum saman og er almennt 
talin mikilvægt innlegg í fræðslu um samkynhneigð á Íslandi. 
Margt hefur þó breyst á þeim þrettán árum sem liðin eru frá því 
að myndin var gerð og umræða um samkynhneigð og hinsegin 
málefni almennt hefur þróast í ýmsar áttir sem ekki var hægt að 
sjá fyrir – auk þess sem ungmennin sem sögðu sögu sína eru nú 
orðin fullorðið fólk. 
 Eftir sýningu myndarinnar fara fram pallborðsumræður um 
meðal annars hlutverk hennar og áhrif, þá þróun og breytingar 
sem orðið hafa síðan hún kom út og hvort þörf sé á nýrri 
heimildarmynd af svipuðu tagi. Þátttakendur í umræðunum eru: 
Þorvaldur Kristinsson og Hrafnhildur Gunnarsdóttir, höfundar 
myndarinnar, Heiðar Reyr Ágústsson og Sigríður Birna Valsdóttir, 

sem komu fram í myndinni, Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir, 
jafningjafræðari hjá Samtökunum ‘78 og Alex Blær Tryggvi Freyr 
Gíslason, meðlimur í Ungliðahreyfingu Samtakanna. Umræðum 
stjórnar Svandís Anna Sigurðardóttir.

In the documentary Hrein og bein (2003), young gay Icelanders 
stepped forward and told their coming-out stories. The film was 
used as a part of educational programs in schools, but now, 
thirteen years later, much has changed when it comes to gay rights 
and general discussion about queer issues. After the screening, a 
panel discussion will take place where the film, its influence and 
educational value, the societal changes that have occurred in the 
past 13 years, and the need for a new documentary are under 
discussion. The event is in Icelandic.

VIÐBURÐUR / EVENT

TÓNLEIKAR  
HINSEGIN KÓRSINS
REYKJAVÍK QUEER  
CHOIR CONCERT

Fríkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 5. 
ágúst kl. 19:00. Aðgangseyrir: 2.000 kr. 
í forsölu. Við hurð: 2.500 kr. Pride-passi 
veitir 500 kr. afslátt við hurð. 

Fríkirkjan Church, Friday 5 August at 7:00 
p.m. Pre-sale tickets: 2.000 ISK. Full price 
tickets: 2.500 ISK. 500 ISK discount at the 
door with Pride pass 

Líkt og fyrri ár efnir Hinsegin 
kórinn til tónleika í tilefni 
Hinsegin daga. Kórinn hefur á 
undanförnum árum getið sér 
afar gott orð fyrir góðan söng 
og skemmtilega framkomu 
en kórinn syngur undir stjórn 
tónlistarkonunnar Helgu 
Margrétar Marzellíusardóttur. 
Hinsegin kórinn hefur komið víða 
fram, bæði hér heima og erlendis, 
en kórinn hélt á vordögum 
tónleika í Hofi á Akureyri og hefur 
áður m.a. sungið í London og á 
kóramóti hinsegin kóra í Dublin.
Efnisskrá tónleikanna að þessu 
sinni er afar fjölbreytt og því 
ættu allir að finna eitthvað við 
sitt hæfi. Sérstakir gestir eru 
félagar í Bartónum, Kallakór 
Kaffibarsins. Forsala miða fer fram 
hjá kórfélögum og í Kaupfélagi 
Hinsegin daga.

The Reykjavík Queer Choir 
performs in Fríkirkjan Church in 
Reykjavík on Friday 5 August. The 
choir has performed in London 
and Dublin and recently at its 
first concert in Akureyri. The 
programme includes a great 
variety of songs so everyone should 
find something to their taste.

VIÐBURÐUR / EVENT
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Fjölbreyttir og spennandi tónleikar þar sem hljóma verk eftir 
nokkur helstu hinsegin tónskáld sögunnar, m.a. Pjotr Tsjajkovskíj, 
Francis Poulenc, Benjamin Britten, Leonard Bernstein og Steven 
Sondheim. Einnig verða flutt verk eftir franska barokkhöfundinn 
Jean-Baptiste Lully og bandaríska framúrstefnutónskáldið 
Henry Cowell. Flytjendur eru í fremstu röð meðal íslenskra 
tónlistarmanna: Ari Þór Vilhjálmsson fiðluleikari, Eyjólfur 
Eyjólfsson tenór, Hallveig Rúnarsdóttir sópran, Júlía Mogensen 
selló og Árni Heimir Ingólfsson píanóleikari sem jafnframt kynnir 
efnisskrána á sinn lipra og skemmtilega hátt.

Many of the world’s leading composers have been gay, and this 
concert celebrates their achievements. The programme includes 
works by Tchaikovsky, Poulenc, Britten, Bernstein, and Sondheim, 
as well as music by the French baroque composer Jean-Baptiste 
Lully and the American avant-garde musician Henry Cowell. 
The performers are among Iceland’s leading classical musicians, 
including Ari Þór Vilhjálmsson (violin), Eyjólfur Eyjólfsson (tenor), 
Hallveig Rúnarsdóttir (soprano), Júlía Mogensen (cello) and the 
pianist Árni Heimir Ingólfsson.

Á HINSEGIN 
NÓTUM  
GAY CLASSICAL CONCERT

Iðnó, Vonarstæti 3,  
miðvikudaginn 3. ágúst kl. 22:00. 
Aðgangseyrir: 2.000 kr.  
Pride-passi gildir.  

Tjarnarbíó, Tjarnargata 12,  
Wednesday 3 August at 10:00 p.m.  
Admission: 2.000 ISK. Pride Pass valid.

IMPROV ÍSLAND
IMPROV ICELAND

Improv Ísland sýnir spunasýningar út frá tillögum frá 
áhorfendum. Ekkert er ákveðið fyrir fram og sýningar eru 
aldrei endurteknar. Hópurinn hefur vakið mikla athygli fyrir 
sprenghlægilegt grín og færri hafa komist að en vilja á vikulegar 
sýningar þeirra í Þjóðleikhúskjallaranum. Á síðastliðnu ári hafa 
þau einnig ferðast með sýningar sínar út um allt land og til 
Bandaríkjanna. Á Hinsegin dögum mun Improv Ísland setja upp 
sérstaka sýningu í tilefni hátíðarinnar.
Hópurinn sýnir ólík spunaform, meðal annars söngleik spunninn 
á staðnum, og fær til sín óvænta gesti. Nánari upplýsingar um 
Improv Ísland er að finna á www.improviceland.com 

Improv Iceland performs improvised shows based on audience 
suggestions. Nothing is decided in advance and the shows are never 
repeated. They are known for great comedic skills and have just 
finished a sold out run at Thjodleikhuskjallarinn Theatre. In the last 
year the Improv Iceland has toured with shows around the country 
and to the United States. At Reykjavik Pride Improv Iceland will put 
on a special show. The group performs various forms of long-form 
Improv, including an improvised musical, and will bring surprise 
guests. Further information about Improv Iceland is available at  
www.improviceland.com

Hörpu, Norðurljósasal, 
miðvikudaginn 3. ágúst kl. 20:30. 
Aðgangseyrir: 1.000 kr.  
Pride-passi gildir. 

Harpa, Norðurljós auditorium, 
Wednesday 3 August at 8:30 p.m. 
Admission: 1.000 ISK.  
Pride Pass valid.

VIÐBURÐUR / EVENT
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OPNUNARHÁTÍÐ  
HINSEGIN DAGA

„STIKLAÐ Á STÓRU Í TALI OG TÓNUM“ 

 REYKJAVIK PRIDE  
OPENING CEREMONY

“LOOKING BACK - QUEER MUSIC FEAST”  
 

í Silfurbergi, Hörpu / Silfurberg auditorium Harpa
fimmtudaginn 4. ágúst / Thursday 4 August

Húsið opnar kl. 20:30 / Venue opens at 8:30 p.m.
Dagskrá hefst kl. 21:00 / Programme begins at 9:00 p.m.

Aðgangseyrir: 3.000 kr. Pride-passi gildir /  
Price of admission: 3.000 ISK or a valid Pride Pass 

 

Opnunarhátíð Hinsegin daga hefur lengi verið 
eitt stórt hinsegin ættarmót þar sem gamlir vinir 

hittast og ný vinabönd verða til. Þema Hinsegin daga 
endurspeglast í dagskrá ættarmóts ársins þar sem litið 

verður um öxl og sagan skoðuð frá ýmsum hliðum. 
Landsþekktir listamenn og skemmtikraftar munu 

stíga á svið og trylla lýðinn sem aldrei fyrr. Það er því 
óhætt er að lofa frábærri skemmtun sem hitar vel 

upp fyrir hátíðahöldin um helgina. 
Mekka Wines&Spirits býður gestum upp á Bacardi 
Mango í fordrykk frá kl. 20:30 í Eyri en dagskráin 
hefst svo í glæsilegum salarkynnum Silfurbergs 

stundvíslega kl. 21:00. Hýrir drykkir á barnum og 
gleðitónar að dagskrá lokinni.  

For over a decade, the Reykjavik Pride Opening 
Ceremony has been one of the festival’s most popular 

events. 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. 
Pre-show complimentary Bacardi Mango from Mekka 

Wines&Spirits from 8:30 p.m. 
Come celebrate the official opening of the festival in 
one of Iceland's most beautiful venues, with some of 
the country’s favourite queer performers and some 

special surprises.

Takmarkað  

miðaframboð! 

Limited tickets  

available!
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PRIDE PARTY 2016
MENU

starter
carpaccio

main course
rainbow trout

dessert
almond cake &

rainbow ice-cream

book your table online
or 00354 456 4040

Bryggjan Brugghús  Grandagarði 8  101 Reykjavík tel:  00354 456 4040 www.bryggjanbrugghus.is

PRIDE PARTY 2016PRIDE PARTY 2016PRIDE PARTY 2016

Draggkeppni Íslands fer fram í Gamlabíó 
miðvikudaginn 3. ágúst. Þemað í ár er 

„Orange is the new DRAG!“ Húsið opnar 
kl. 20 en keppnin hefst kl. 21. Hægt er að 

nálgast miða á keppnina á  www.midi.is  eða 
í miðasölunni í Gamlabíó. Handhafar Pride-
passa Hinsegin daga geta keypt miða með 

sérstökum afslætti á staðnum.  
 

Drag Competition 2016 
The Icelandic Drag Competition takes place in 
Gamlabíó, Ingólfsstræti, Wednesday 3 August. 
This year’s theme is “Orange is the new DRAG!” 
Doors open at 8 p.m and the show starts at 9 
p.m. Reykjavik Pride Pass holders are eligible 

for discount tickets at the service desk at 
Gamlabíó. Tickets are sold online at www.midi.

is and from 6 p.m. at Gamlabíó. 
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Reykjavik 

Pride Ball 2016
Bryggjan 

brugghús
, Grandagar

ði 8

6. ágúst /
 6 August, kl

. 23:00 / 
11 p.m.

Hin íslens
ka  

poppgoðs
ögn

StjórninLegendar
y Iceland

ic pop ba
nd

Forsala á hinsegindagar.is frá 20. 
júlí og í Kaupfélagi Hinsegin daga 
frá 1. ágúst. 
Pride-passi gildir og til miðnættis 
veitir hann forgang í röð. 
 
Tickets @ hinsegindagar.is/en from 
20 July and Pride Service Center 
from 1 August – Pride Pass valid w. 
access in front of line till midnight. 
 
Miðaverð: 2.500 kr. í forsölu – 
3.500 kr. við innganginn.
Pre-sale tickets: 2.500 ISK – Price at 
the door: 3.500 ISK 
 

PRIDE 
KVÖLDVERÐUR Á 
BRYGGJUNNI  
PRIDE DINNER AT 
BRYGGJAN 
 
Veitingahúsið Bryggjan býður 
glæsilega Pride-matseðla 
laugardagskvöldið 6. ágúst frá kl. 
18:30. Verð frá 7.400 kr. og innifalinn 
miði á ballið! Borðapantanir í 
Kaupfélagi Hinsegin daga og hjá 
Bryggjunni í síma 456-4040.  
 
Bryggjan Bistro & Brewery will offer 
astonishing Pride menus for the 
special occasion. The dinner starts 
at 6:30 pm. Prices from 7.400 kr. and 
a ticket to the Annual Pride Ball is 
included! Book your table at the Pride 
Service Center (Suðurgata 3, 101 
Reykjavik) or at Bryggjan Bistro & 

Brewery, tel +354-4564040. 

Takmarkað  

miðaframboð  

 Limited ticke
ts 

available
 

Ókeypis sætaferðir frá 
miðborg Reykjavíkur! Nánar á 
hinsegindagar.is/ball 

Free bus rides from downtown 
Reykjavik! See more on  
hinsegindagar.is/en/prideball



KAUPFÉLAG HINSEGIN DAGA
PRIDE SERVICE CENTER
Í húsnæði Samtakanna ’78 við Suðurgötu 3. 
At Suðurgata 3.

Kaupfélagið er opið:
Frá 1. til 5. ágúst kl. 12:00–20:00
Laugardaginn 6. ágúst kl. 10:00-13:00

The Pride Service Center is open: 
From 1 August to 5 August from 12 p.m. to 8 p.m. 
Saturday 6 August from 10 a.m. to 1 p.m.

Pride-passinn, aðgöngumiðar og 
hátíðarvarningur í miklu úrvali!

We offer everything you need for the 
pride festivities!
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Kiki
queer bar

THE QUEEN OF CLUBS

K  I  K  I

KIKI’S
PRIDE
2016
LINEUP:

S U N D A Y  T H E  7TH

H L J Ó M S V E I T I N  E VA

TUESDAY AUGUST 2ND FREE ENTRY, QUIZ
STARTS AT 9PMQUEER QUIZ

F R I D A Y  A U G U S T 5TH

WEDNESDAY 
AUGUST 3TH

All the Anthems
and other clichés

FREE ENTRY

T Ó N L E I K A R
/ /  C O N C E R T

THURSDAY
AUGUST 4TH

SATURDAY AUGUST 6TH

EFTIRPARTÝ OPNUNARHÁTÍÐAR HINSEGIN DAGA

P R I D E   P A R A D E   P A R T Y

OPENING CEREMONY AFTER PARTY
FREE ENTRY - HOUSE OPENS AT 8PM

Q U E E R   L O V E !
BÚÐABANDIÐ CONCERT AT 8PM
2500 ISK ENTRY

SHORE LEAVE DANCE

THE OFFICIAL CLUB OF REYKJAVIK PRIDE

FUNDRAISING EVENT FOR REYKJAVIK PRIDE AT 11PM
1000 ISK ENTRY

A BAND CALLED EVA
C O N C E R T @ 9PM
DOORS OPEN AT 6PM //ADMISSION: 2000 ISK

D A N I E L  H A U K U R 
I N  C O N C E R T @ 9PM
DOORS OPEN AT 6PM // ADMISSION: 1000 ISK



PRIDE PASS 
2016
Pride-passinn er fyrir þau sem vilja njóta Hinsegin daga til 
fulls! Fyrir aðeins 9.500 kr. fæst aðgangur að neðangreindum 
viðburðum en fullt miðaverð er 15.500 kr. 
 
Dragsúgur Extravaganza  
Iðnó, þriðjudaginn 2. ágúst (2.000 kr.) 
Improv Ísland  
Iðnó, miðvikudaginn 3. ágúst (2.000 kr.) 
Á hinsegin nótum  
Norðurljós – Harpa, miðvikudaginn 3. ágúst (1.000 kr.) 
Opnunarhátíð Hinsegin daga  
Silfurberg – Harpa, fimmtudaginn 4. ágúst (3.000 kr.) 
Australiana  
Iðnó, föstudaginn 5. ágúst (2.000 kr.) 
Landleguball  
Kiki, föstudaginn 5. ágúst. Passinn veitir forgang í röð til 
miðnættis (1.000 kr.) 
RegnbogaRaf  
BarAnanas, föstudaginn 5. ágúst. Passinn veitir forgang í röð til 
miðnættis (1.000 kr.) 
Pride-ball  
Bryggjan brugghús, laugardaginn 6. ágúst. Passinn veitir forgang 
í röð til miðnættis (2.500 kr. í forsölu og 3.500 kr. við hurð) 
 
Með Pride-passanum fæst einnig afsláttur og ýmis sérkjör,  
m.a. á eftirfarandi viðburði: 
Tónleikar Hinsegin kórsins – 500 kr. afsláttur við hurð  
Fríkirkjunni, föstudaginn 5. ágúst 
Bubblubröns - 500 kr. afsláttur  
Bryggjan brugghús, sunnudaginn 7. ágúst 
 
Sjá nánar á hinsegindagar.is/pridepassinn. Pride-passinn 
verður til sölu á hinsegindagar.is frá 20. júlí og í Kaupfélagi 
Hinsegin daga frá 1. ágúst. Athugið – takmarkað framboð! 
 

One ticket – multiple events. THE PRIDE PASS – for those who don’t 
want to miss a thing. For only 9.500 ISK you’ll be granted access to 
the following events (full price 15.500 ISK): 
 
Dragsúgur Extravaganza  
at Iðnó, Tuesday 2 August (2.000 ISK) 
Improv Iceland  
at Iðnó, Wednesday 3 August (2.000 ISK) 
Gay Classical Concert  
at Harpa, Wednesday 3 August (1.000 ISK) 
Opening Ceremony  
at Harpa Concert Hall, Thursday 4 August (3.000 ISK) 
Australiana  
at Iðnó, Friday 5 August (2.000 ISK)  
Shore Leave Dance  
at Kiki, F riday 5 August (1.000 ISK) 
Queertronic  
at BarAnanas, Friday 5 August (1.000 ISK) 
Pride Ball  
at Bryggjan brugghús, Saturday 6 August (2.500 ISK pre-sale or 
3.500 ISK at door)  
 
The Pride Pass also gives you discount to numbers of events. For 
for information check out hinsegindagar.is/en/pridepass. The 
Pride Pass is sold at hinsegindagar.is/en from 20 July and at the 
Reykjavik Pride Service Center from 1 August. Limited availability!

EFTIRTALDIR RÁÐHERRAR STYÐJA  
HINSEGIN DAGA Í REYKJAVÍK: 
Sigurður Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra
Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra
Ólöf Nordal, innanríkisráðherra
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra

Við þökkum stuðninginn

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE
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ÚTIHÁTÍÐ VIÐ ARNARHÓL
OUTDOOR CONCERT AT ARNARHÓLL HILL

Laugardaginn 6. ágúst eftir gleðigönguna
Saturday 6 August, after the Pride Parade

Þegar gleðiganga Hinsegin 
daga kemur á áfangastað 
hefst hin árlega útihátíð við 
Arnarhól. Þar munu koma fram 
glæsilegir skemmtikraftar og 
litríkar hljómsveitir til að fagna 
fjölbreytileika hátíðarinnar með 
gleði og söng. Um er að ræða eina 
fjölsóttustu útiskemmtun Íslands, 
þar sem allir eru velkomnir og 
allir eiga að syngja með. Gestum 
í hjólastólum er bent á að nýta 
sér sérstakan aðgengispall fyrir 
framan sviðið við Arnarhól. 
Athugið að takmarkað pláss er á 
pallinum og því er rétt að mæta 
tímanlega.

Once the Pride Parade has run 
its course, an outdoor concert 
will take place at Arnarhóll 
hill 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.
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BIRNA HRÖNN 
BJÖRNSDÓTTIR 
 
Hvenær og hvers vegna gerðist 
þú fyrst sjálfboðaliði hjá 
Hinsegin dögum?  
Árið 2004 mætti ég fyrst á fund 
og hef verið með síðan. Gleðin og 
stoltið í kringum þessa hátíð var 
ótrúlegt aðdráttarafl, eiginlega ekki 
hægt að taka ekki þátt.  

Við hvaða verkefni hefurðu 
unnið?  
Vá! Svo mörg! Plötusnúður og 
ballhaldari, viðburðaskipulagning, 
greinaskrif, samfélagsmiðlar, hef 
tekið á móti erlendum gestum, 
unnið við stóra sviðið og á 
opnunarhátíð, við miðasölu, sölu á 
varningi og margt fleira.
Einfalt svar.

Hver er uppáhaldsminningin þín 
frá Hinsegin dögum? 
Fyrsta skiptið sem ég stóð á 
hliðarlínunni á Laugaveginum 
eftir að ég kom út úr skápnum. Ég 
skammaðist mín ekki lengur heldur 
dáðist að göngufólki og hlakkaði til 
að taka þátt sjálf.

SJÁLFBOÐALIÐAR

SÉRHÆFUM OKKUR Í HREINSUN 
Á VIÐKVÆMUM FATNAÐI

#REYKJAVIKPRIDE
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RAGNAR ÓLASON
 
Hvenær og hvers vegna gerðist 
þú fyrst sjálfboðaliði hjá 
Hinsegin dögum? 
Árið 2004 þegar Hulda Jóna sem 
sá um fánaborgina í göngunni bað 
mig um að bera með sér borða í 
göngunni. Árið eftir var Hulda Jóna 
flutt til útlanda og ég tók að mér 
fánaborgina og hef gert það síðan. 
 
Við hvaða verkefni hefurðu 
unnið? 
Ég hef séð um fánana fremst í 
göngunni sem felst í því að fá 
fólk til að bera þá, passa upp á 
gönguhraða göngunnar, einnig 
að flagga við opnunarhátíðina. 
Hef líka séð um fánaborgir og 
öryggisgrindur við sviðið við 
Arnarhól. 
 

Hver er uppáhaldsminningin þín 
frá Hinsegin dögum? 
Þegar gengið var niður 
Laugaveginn í gegnum allt 
mannhafið sem var alveg upp að 
mér. Hefur alltaf fyllt mig gleði 
og stolti að sjá fólk fjölmenna í 
miðbæinn til að horfa og taka þátt, 
allir brosandi og glaðir.

SJÁLFBOÐALIÐAR

Hinsegin dagar í Reykjavík þakka 
Samtökunum ‘78 fyrir ómetanlegt starf í 

þágu mannréttinda hinsegin fólks á Íslandi 
síðastliðna áratugi.
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SAMTÖKIN '78 
BJÓÐA UPP Á FRÆÐSLU, RÁÐGJÖF OG FÉLAGSLÍF. 
ÞAU BERJAST FYRIR VÍÐSÝNI SAMFÉLAGSINS  
OG FORDÓMALEYSI Í GARÐ HINSEGIN FÓLKS. 

Trans Ísland, Intersex Ísland og Samtökin ‘78
Hagsmunaaðild Trans Íslands (2007) og Intersex Íslands 
(2015) að Samtökunum ‘78 var mikilvægur hluti af því 
að tryggja að Samtökin ‘78 hefðu forsendur til þess að 
vera félag hinsegin fólks á Íslandi. Hinsegin samfélagið 
hefur þróast mikið á undanförnum áratugum 
hérlendis sem víðar og fjölbreyttir jaðarsettir hópar 
taka nú höndum saman og berjast gegn óréttlæti og 
jaðarsetningu. Þessir hópar tengjast á margvíslegan 
hátt þrátt fyrir að vera ólíkir innbyrðis. Allir hóparnir 
glíma við sterk samfélagsleg kerfi sem ganga út frá því 
að eingöngu séu til tvö kyn, því sé ætíð úthlutað rétt við 
fæðingu og að þessi tvö kyn laðist undantekningalaust 
að hvort öðru og eignist börn og buru. Trans Ísland 

og Intersex Ísland hafa því ekki einungis notið góðs af 
þeirri reynslu sem Samtökin ‘78 búa yfir þegar kemur 
að mannréttindamálum heldur hafa Samtökin ‘78 
einnig notið góðs af fjölbreyttum sjónarmiðum og 
mismunandi upplifun og hinsegin samfélagið hefur 
blómstrað í öllum sínum fjölbreytileika. Á Íslandi er 
hinsegin samfélagið ekki ýkja stórt og því er mikilvægt 
að við tökum höndum saman og sýnum samstöðu en 
töpum okkur ekki í aðgreiningu og tölum ekki hvert úr 
sínu horninu. Við þurfum að tala saman og umræðan 
þarf að taka mið af ólíkum sjónarhornum. Við erum 
sterkari saman en sundruð og öll mannréttindabarátta 
er okkur viðkomandi enda er hinsegin fólk af öllum 
stærðum og gerðum. 

Fyrsta gleðiganga Intersex Íslands árið 2014.
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Hvað er pankynhneigð?  
Um fræðslu Samtakanna ´78
Fræðsla um hinsegin málefni hefur lengi verið einn af 
hornsteinum starfsemi Samtakanna ‘78. Þessi þáttur 
hefur farið vaxandi undanfarin ár. Árið 2015 stóðu 
Samtökin ‘78 fyrir 102 fræðslufyrirlestrum, flestum 
í grunnskólum en einnig í þjónustumiðstöðvum, 
félagsmiðstöðvum og á fleiri stöðum. Í ár stefnir í að 
þeir verði enn fleiri enda hafa Samtökin nýlega gert 
viðamikinn samning um fræðslu við Hafnarfjarðarbæ 
og fleiri sveitarfélög huga að gerð slíks samnings. Hluta 
þessarar aukningar má rekja til þess að hinsegin fólk 
kemur nú fyrr út fyrir umhverfi sínu og ekki er óalgengt 
að börn og ungmenni komi út á grunnskólaaldri. Fyrir 
örfáum árum var algjörlega óhugsandi að þetta gæti 
gerst en þessi veruleiki er til marks um að samfélagið 
er orðið opnara. Þessu fylgja nýjar áskoranir fyrir 
grunnskólana. Málefni sem áður lágu í þögn eða 
var tæpt lítillega á í kynfræðslutímum eru allt í einu 
komin upp á yfirborðið með fleiri nemendum sem 
eru komin út sem hinsegin eða eiga hinsegin foreldra. 
Grunnskólastarfsfólk vill í kjölfarið gjarnan fræðast 

um málefni hinsegin fólks, hvernig þau geta stutt 
við hinsegin nemendur og hvernig þau geta frætt 
nemendur sína um söguna, hugtökin og samstöðuna 
sem er svo mikilvæg.   
 Í fræðslu fyrir starfsfólk skóla, nemendur og aðra 
er farið yfir öll helstu hinsegin hugtökin, þ.e. þau sem 
tengjast kynhneigð, kynvitund og því að vera intersex. 
Einnig er fjallað um helstu baráttumál hópanna, skörun 
þeirra, staðalmyndir og fordóma. Þá er rætt hvernig 
bæði nemendur og starfsfólk geti gert skólann sem 
öruggastan fyrir hinsegin ungmenni. 
 Um fræðslu í efstu bekkjum grunnskólanna og í 
framhaldsskólum sér öflugt teymi jafningjafræðara 
Samtakanna ‘78. Þau eru ungt fólk á aldrinum 
16–30 ára sem fær þjálfun til að fræða um hinsegin 
málefni á persónulegan og faglegan hátt. Í vetur 
hafa 15 virkir jafningjafræðarar starfað hjá okkur. Starf 
jafningjafræðslunnar er ekki aðeins mikilvægt út á við heldur 
er hún líka mikilvægur þáttur í að byggja upp innviði hinsegin 
samfélagsins. Ungt hinsegin fólk fær í jafningjafræðslunni 
þjálfun í að koma fram og fjalla um hinsegin málefni. Það er 
fjárfesting til framtíðar fyrir hinsegin samfélagið. 

www.samtokin78.is  |  Sími: 552 7878  |  netfang: skrifstofa@samtokin78.is  |  Suðurgötu 3, 101 Reykjavík

„Jafningjafræðarar Samtakanna ´78 héldu fræðslu fyrir 10. bekkina okkar. Fræðslan 
var afar gagnleg bæði fyrir nemendur og kennara og hélt athygli unglinganna 

óskiptri. Fyrirlesararnir stóðu sig mjög vel og við erum alveg í skýjunum.“  

– Edda Arinbjörnsdóttir, umsjónarkennari í 10. bekk Víðistaðaskóla. 

Jafningjafræðarar Samtakanna ´78 ásamt framkvæmdastýru.  
Ljósmyndari: Alda Villiljós

Jón Ágúst Þórunnarson jafningjafræðari heldur fyrirlestur fyrir börn og 
fullorðna á Drangsnesi síðastliðið haust. 
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The United States and Iceland:   
From Stonewall  

to the future
Message from U.S. Ambassador Robert Cushman Barber to 

the people of Iceland and all visitors to Reykjavik Pride 2016:

I am delighted to once again extend my greetings to all the participants in Reykjavik Pride. 
The U.S. Embassy is a proud supporter of LGBTI rights and Reykjavik Pride.

This year’s focus on the history of the LGBTI movement can be tied back to the Stonewall 
Riots in New York City’s Greenwich Village in June 1969, which ignited a movement to 
fight for basic human rights for the LGBTI community. This movement led to the world’s 
first Pride Parade in New York City the following year which then spread across the United 
States and well beyond its borders.

Since then much has changed in the United States, in Iceland, and around the world.  Last 
year's historic Supreme Court decision guaranteeing marriage equality in all 50 States 
was a monumental victory for LGBT Americans, declaring equality as the law of the land. 
This historic ruling instilled newfound hope for every partnership that was not previously 
recognized as lawful, affirming the conviction that we are all more free when we are 
treated as equals.

Despite these advances, much work remains to be done.  The attack on the LGBTI community in Orlando, Florida in June 
underscores the need to increase common understanding and to respect our differences.  Last year, as a sign of commitment to 
LGBTI rights around the world, the U.S. Department of State appointed a special envoy to advocate for the rights of LGBTI people 
around the world. Randy Berry, an openly gay American diplomat with over 22 years of experience in the Foreign Service, was 
chosen for the position. Upon his appointment Randy Berry said:  

“This love still stands ground for imprisonment, harassment, torture, 
and far worse in too many places around the world. That is a violation of 
human rights… We can and we must do better. Lives, futures, hopes and 
dreams depend on that, and that is why we’re here today.”

We can be grateful that Iceland is a place where we can all join 
together and celebrate Pride, while remembering the dramatic and 
dangerous struggles that people face in many parts of the world. 

“There remains much work to do… but because of the acts of courage of 
the millions who came out and spoke out to demand justice and of those 

who quietly toiled and pushed for progress, our Nation has made great 
strides in recognizing what these brave individuals long knew to be true 
in their hearts -- that love is love and that no person should be judged by 

anything but the content of their character.”   
 

U.S. President Barack Obama, June 1, 2016.  
Presidential Proclamation – LGBT Pride Month, 2016.  

Íslensk þýðing aðgengileg á vefsíðu hátíðarinnar, www.hinsegindagar.is.52
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Strákarnir á  
Borginni

Þorvaldur Kristinsson
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„Strákarnir á Borginni hittast öll 
laugardagskvöld á barnum inni í 
Gyllta sal,“ söng Bubbi Morthens á 
plötunni Ný spor árið 1984. Söngurinn 
varð fljótt sígild perla í safni Bubba, 
sannkallað tímanna tákn – hispurslaus 
og einlægur. Enda fjölgaði þeim 
mjög á þessum árum, hommum og 
lesbíum sem voru sýnileg í íslensku 
samfélagi og heimtuðu sitt rými án 
þess að biðjast afsökunar á neinu eins 
og segir í öðrum söng. Þegar íslenskir 
hommar minnast liðinna daga ber 
barinn á Borginni oft á góma, enda var 
hann helsti samkomustaður þeirra í 
Reykjavík í aldarfjórðung. 

Á Hótel Borg var á árum áður boðið 
upp á bestu gistingu í Reykjavík. 
Þar átti metnaðarfull þjónusta við 
ferðamenn sína miðstöð og þar gisti 
flest það fólk sem kom til Reykjavíkur 
með farþegaskipum og flugvélum, 
enda hafði öll flugumferð frá Íslandi til 
meginlands Evrópu áður fyrr aðsetur sitt 
á Reykjavíkurflugvelli. Þegar bandarískt 
herlið tók land á Keflavíkurflugvelli árið 
1951 samkvæmt varnarsamningi ríkjanna 
fóru hermenn í bæjarleyfi brátt að venja 
komur sínar á Borgina. Þeir Reykvíkingar 
sem sóttu út á lífið í leit að kynnum 
við ferðalanga og óvænt ævintýri 
rötuðu þangað líka, og að sjálfsögðu 
létu hommar bæjarins sig ekki vanta 
á staðinn. Þar áttu þeir friðland árum 
saman, einkum þó á sjöunda og áttunda 
áratug aldarinnar, og gátu gengið að því 
vísu að finna þar sína líka á föstudags- og 
laugardagskvöldum.
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Alþjóðlegur samkomustaður
Inn af Gyllta sal á neðstu hæð staðarins 
var dæmigerður hótelbar, lengi sá eini 
í bænum þar til aðrir slíkir barir tóku að 
veita honum samkeppni upp úr 1960. 
Þess vegna hafði hann þá sérstöðu að 
vera einn af fáum stöðum í Reykjavík 
sem minntu erlenda gesti á næturlíf 
heimsborganna. Veturliði Guðnason kom 
fyrst á barinn á Borginni þegar hann var 
að vinna í Reykjavík sumarið 1965, þá 19 
ára menntaskólanemi vestan af Ísafirði: 
 „Það merkilegasta við Borgina var 
heimsborgarabragurinn á öllu, ferðafólk 
úr öllum heimshornum, hermenn 
af Vellinum í borgaralegum fötum, 
listamenn og listaspírur, ungt, miðaldra 
og gamalt fólk, öllu ægði saman á 
einhvern heillandi hátt. Allir karlmenn 
að sjálfsögðu í jakkafötum og með bindi 
og þjónarnir í einkennisbúningum. 
Þetta var líkast því að vera staddur á 
hótelbar í útlöndum. Barinn á Borginni 
var alþjóðlegur samkomustaður eins og 
þeir gerast bestir þrátt fyrir málverkið sem 
setti sinn svip á staðinn.“ 

Skálað við sjófuglana
Málverkið sem hér um ræðir var 
gríðarstórt og fellt inn í vegginn inn af 
barborðinu, Esjan í mildum litum við 
sólsetur. Undir henni lónaði fiskiskip og 
fremst á myndinni sátu skarfar, mávar og 
lundar í flæðarmáli og biðu næsta dags. 
Þessi sundurleita fjölskylda myndaði 
eins konar þrívídd því hún var máluð á 
sérstakan flöt sem elti útlínur fuglanna 
og stóð framan við Esjuna og Sundin. 
Undir sjófuglunum sat fólk svo í samlyndi 
kvöldsins og drakk – og hér drukku 
margir stíft. Á barnum voru bara sterkir 
drykkir á borðum, bjór var hvergi að 
hafa á íslenskum veitingahúsum fyrr en 

árið 1989 og létt vín þóttu ekki við hæfi 
á þessum tíma kvölds. Allir voru með 
long drinks í höndum enda sveif hratt á 
mannskapinn og nóttin á barnum talsvert 
styttri en nú tíðkast því klukkan hálftólf 
var útidyrum lokað og engum hleypt 
inn eftir það. Svo stóð gleðskapurinn til 
klukkan eitt um nóttina, en klukkutíma 
lengur um helgar þegar dansað var í 
Gyllta sal. Þaðan bárust kunnuglegar 
raddir inn á barinn því þar léku ýmsar 
vinsælustu hljómsveitir landsins fyrir 
dansi gegnum tíðina og margir af bestu 
dægurlagasöngvurum okkar komu 
við sögu í salnum. Seint á kvöldi fór 
hljómsveitin í sína samningsbundnu pásu 
og þegar aftur var tekið til við músíkina 
voru flekarnir sem skildu að bar og sal 
yfirleitt dregnir frá. En inni á barnum 
héldu fastagestir sínu striki. 
 Hvernig var umhorfs þar árið 1965? 
„Auðvitað sá maður strax,“ segir Veturliði, 
„að þarna var talsvert um karla í leit að 
körlum en samt var sterkur hjónasvipur 
yfir staðnum og margt um roskið fólk, á 
fimmtugs- og sextugsaldri, að minnsta 
kosti fannst manni það þegar maður 
var nítján. Nú sér maður varla fólk yfir 
fertugu á börum. Okkur strákunum utan 
af landi fannst þetta ógurlega skrýtið allt 
saman. Ég man að einu sinni horfði ég í 
augun á konu með rauða augnskugga og 
fjólubláar varir og hugsaði í sakleysi mínu: 
Ætli konan sé litblind? Aðra konu man 
ég litríka, nýkomna frá Bandaríkjunum 
til að leita upprunans. Hún talaði jöfnum 
höndum íslensku og ensku og kynnti sig 
sem skáld og leikkonu: „I’m an actress on 
radio and stage.“ Svona nokkuð fannst 
manni ægilega fyndið. Þegar ég fluttist 
heim til Íslands eftir nám í útlöndum 
árið 1974 og kom aftur á Borgina var 
hjónafílingurinn að mestu horfinn og 

yngra fólk fyllti staðinn, nýir leikarar á 
vettvangi en sviðsmyndin sú sama.“ 

Worth visiting
Það var haustið 1971 að Jón Þorsteinsson 
rataði í fyrsta sinn á barinn á Borginni, rétt 
að verða tvítugur, nýfluttur til Reykjavíkur 
norðan úr landi og orðinn starfsmaður á 
sjúkrahúsi: „Þá þegar átti ég mér dálitla 
reynslu með öðrum karlmönnum, hafði 
líka verið skiptinemi í Bandaríkjunum 
það sögulega ár 1969 og vissi alveg hvað 
ég vildi. Þegar í bæinn kom fór ég strax 
að leita að mínum líkum og fann þá í 
Klúbbnum við Borgartún og á Óðali við 
Austurvöll, en betra var að finna sér stráka 
í Glaumbæ við Fríkirkjuna því staðurinn 
var stór og meiri friður til að nálgast 
sína líka. Oftast fór ég þó á Borgina um 
helgar og þar fann ég mitt tengslanet 
og kynntist mörgum. Sumir urðu góðir 
kunningjar, aðrir vinir til lífstíðar en ég 
man líka eftir mörgum sem ég kynntist 
aldrei. Oft var margt um manninn og 
hommarnir stundum allt að helmingur 
gestanna sem töldu 100–150 á kvöldi. 
Langflestir þessara manna lifðu mjög 
aktífu kynlífi og þeir urðu á sinn hátt 
bjargvættir mínir í lífinu. Með þeim lærði 
ég að þekkja sjálfan mig.“ 
 Jón minnist ekki bara Íslendinga 
á barnum, heldur líka homma í hópi 
útlendinga, enda ekki fyrir tilviljun að þeir 
rötuðu þangað. Í Spartacus International 
Gay Guide, ferðabiblíu homma, voru tveir 
staðir í Reykjavík sagðir „worth visiting“ 
á áttunda áratug aldarinnar, Sundlaug 
Vesturbæjar og Hótel Borg, „the rear bar“. 
Brátt var Jón orðinn fastagestur á Borginni 
en þurfti stundum að gera ráðstafanir til 
að komast inn. „Ég vann oft vaktavinnu til 
miðnættis og þá hringdi maður niður eftir 
og sagðist ekki koma fyrr en eftir lokun. 
Því var tekið af skilningi og mér hleypt 
inn um bakdyrnar refjalaust. Yfirleitt var 
það fyrir orð kvennanna í fatahenginu því 
að þær reyndust okkur hommunum vel 
að ógleymdri henni Hjördísi á barnum. 
Allar urðu þær vinkonur okkar. Ég man 
eina í fatahenginu sem alltaf gekk með 
hárkollu, dálítið spes, og ég man aðra þar 
sem hafði eignast dóttur með Ameríkana 
og var enn að bíða eftir unnustanum. Aldrei 
kom hann.“ 

Þar var gerður mannamunur
Hvernig komu svo gestirnir þeim 
nýkomna fyrir sjónir? „Hommarnir voru 
úr ýmsum áttum,“ segir Jón, „ungir piltar 
og miðaldra karlar, menntaðir menn og 
fáfróðir unglingar, virðulegir borgarar 
og alþýðustrákar. Ég man líka vel eftir 
togarasjómönnum sem sóttu sitt þangað. 
Þeir voru góðir elskhugar. Aldrei kynntist 
ég að ráði amerísku hermönnunum sem 
sóttu staðinn, en þetta voru fínir strákar 
sem áttu stundum bágt því þeir gátu 
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ekki sofið í sumarbirtunni. Sumir af yngri 
strákunum í hópi íslensku fastagestanna 
komu stöku sinnum með stúlkur á 
staðinn og kynntu þær sem kærustur 
sínar. Við létum kyrrt liggja það kvöldið 
og um næstu helgi voru kærusturnar úr 
sögunni. Ekkert man ég samt eftir gömlu 
klíkunni sem hafði setið á Laugavegi 11 
nokkrum árum áður, en aðrir minnast 
hennar þarna. Því er heldur ekki að leyna 
að þarna var gerður mannamunur þótt 
fínt væri í það farið. Það þótti til dæmis 
afskaplega merkilegt að vinna í banka 
og þeir voru einir fjórir sem höfðu þann 
status í hópnum.“ 
 Þeir sem ekki státuðu af starfi í banka 
leituðu annarra leiða til að finna sína fjöl 
á staðnum. Við barinn sögðu menn sögur 
af sjálfum sér, sumpart til að skemmta 
næsta manni, sumpart til að lyfta sér yfir 
hversdagsleikann. „Þarna man ég ágætan 
mann utan af landi,“ segir Jón, „sem 
stundað hafði staðinn í átta ár þegar við 
hittumst fyrst. Ekki var nú allt satt sem 
hann sagði, til dæmis það að hann ætti 
barn heima í plássinu sínu. Hann hafði 
sína þörf fyrir að krydda fortíðina og það 
hafði ég svo sem líka. Það mátti heyra 
ýmsar skáldsögur við barinn.“ 

Af vörum meistaranna
Íslensk sagnamenning blómstraði með 
öðrum orðum á Borginni. Veturliði 
Guðnason rifjar upp kvöld eitt laust 
fyrir miðjan áttunda áratuginn þegar 
þeir „Gulli rakari og Ragnar Michelsen 
sátu á bekk undir sjófuglunum, tveir 

hugrakkir sem hvorki gátu né vildu fela 
hverjir þeir voru. Allt í einu birtist ungur 
og sætur strákur á barnum, Guðmundur 
Grímsson, síðar læknir í New York. Hann 
hafði nokkrum árum áður unnið til 
vetrarvistar í bandarískum high school 
í ritgerðasamkeppni Reader’s Digest og 
kynnst gay lífinu fyrir vestan. Nú var hann 
kominn á Borgina í fyrsta sinn. Hann 
skiptist á orðum við þá Gulla og Ragnar 
sem færðust báðir í aukana við þessa 
fallegu sjón. Krýpur þá Guðmundur ekki 
allt í einu á gólfið fyrir framan meistarana 
eins og til að drekka hvert orð af vörum 
þeirra. Gagntekinn af því að hafa loksins 
fundið sín öfugu ættmenni á Íslandi, hafði 
satt að segja ekki grunað að þá væri hér 
að finna.“ 
 Hvernig var svo andrúmsloftið á 
barnum um helgar? „Það vefst fyrir mér 
að lýsa því,“ segir Jón Þorsteinsson, „því 
maður var svo upptekinn af sjálfum sér, 
eigin kynhvöt og eigin draumum. Ég 
kom alltaf allsgáður á staðinn, oftast á 
eigin bíl og fannst erfitt að mæta þessari 
stífu drykkju þarna. Drykkjuskapurinn 
var ógæfa okkar og þarna man ég marga 
sem þá áttu skammt eftir ólifað af þeim 
sökum. En lífið var hart, fæstir höfðu gert 
hreint fyrir sínum dyrum við nánustu 
ættingja og við vorum reglulega minntir á 
stöðu okkar í lífinu. Blöðin voru iðin við að 
senda okkur útsmognar svívirðingar og 
aldrei var neinn til andsvara. 
 Ég reyndi að velja mér viðmælendur á 
staðnum, forðaðist þá sem drukku stífast 
og óttaðist lætin í þeim sumum. Ef ærslin 

gengu úr hófi fram komu dyraverðirnir og 
fjarlægðu menn kurteislega. Það þurfti 
ekki til kossa og kelerí, þeim nægðu 
bara óhljóð og kerlingarlæti. Ekki var þó 
drykkjunni alltaf um að kenna, minn góði 
vinur rakarinn gat verið alveg ferlegur 
þegar sá gállinn var á honum. Fyrir þetta 
vorum við svo látnir gjalda næstu helgi, 
þá mætti maður á staðinn, sá að fátt var 
um kunnugleg andlit á barnum og lét sig 
hverfa. Hommarnir höfðu þá ekki fengið 
inngöngu vegna einhvers sem farið hafði 
úr böndunum helgina áður.“ 

Okkar leið til að vera manneskjur
Og Jón heldur áfram: „Allt þetta fjör var 
auðvitað tilraun til að breiða yfir aðrar 
tilfinningar, óttinn var alltaf til staðar og 
þegar ég rifja þetta upp sé ég hann svífa 
þarna yfir barnum. En einmitt þess vegna 
var kynlífið svo mikilvægt, það var okkar 
leið til að létta á spennunni, kvíðanum, 
og komast undan vondum tilfinningum. 
Okkar leið til að fá að vera manneskjur. 
Menn mega kalla það kjötmarkað, en 
barinn á Borginni var „the liberation place 
of my sexuality“ eins og þar stendur og 
fyrir það er ég þakklátur. 
 Svo má ekki gleyma því að það var 
þarna við barborðið sem mér opnaðist 
leið út úr þeim lokaða heimi sem Ísland 
var á þessum árum. Ég hitti þar einu 
sinni mann sem bauð mér að búa hjá 
sér og konu sinni í Ósló á meðan ég 
leitaði mér að vinnu á sjúkrahúsi þar í 
borginni. Þangað var ég svo kominn árið 
1973 og skömmu síðar í söngnám. Ekki 
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löngu seinna var ég farinn að taka þátt í 
skemmtanalífi og félagsstarfi homma og 
lesbía í Ósló. Fyrirmynd okkar og leiðtogi 
þar var einstök kona, Kim Friele, og af 
henni lærði ég þá afstöðu til lífsins sem 
lengi hefur dugað mér: „Homofili er en 
verdig livsstil!““ 

Upprennandi stjarna
Árin liðu og mannlífið skipti um svip, 
líka á Hótel Borg. Nú áttu unglingar á 
Vesturlöndum sína sérstöku menningu 
og hennar sá sannarlega stað á Borginni. 
Gömlu danshljómsveitirnar hurfu smám 
saman af vettvangi og við tók diskótek 
unga fólksins. Nú varð staðurinn líka 
mikilvægur vettvangur upprennandi 
hljómsveita og í miðri viku hljómaði 
íslenskt rokk og pönk um sali. Skömmu 
fyrir 1980 var öll jarðhæðin opin á 
diskóteki helgarinnar og undirlögð ungu 
fólki úr öllum áttum. Athvarf hommanna 
innst í húsinu var þá orðið svipur hjá sjón 
en samt voru þeir þarna, talvert yngri 
en áður og skemmtu sér með öðrum 
gestum. Um svipað leyti urðu svo ungu 
lesbíurnar sýnilegar í sölunum. 
 Bubbi Morthens var í hópi gestanna 
á Borginni og var farinn að troða þar 
upp öðru hvoru, upprennandi stjarna 
sem sendi frá sér sína fyrstu breiðskífu, 
Ísbjarnarblús, árið 1980: „Ég átti fína 
kunningja meðal hommanna og tók vel 
eftir því sem var að gerast. Þetta voru 
stundum vondir tímar, sérstaklega eftir að 
strákarnir tóku að svara fyrir sig. Ef hvolft 
var úr glasi yfir homma var hann dreginn 
á dyr, ekki sá sem skvetti úr glasinu. Þetta 
sá ég. Svo komu dagar og vikur þegar þeir 
gátu skemmt sér óáreittir og voru meira 
að segja farnir að dansa saman. Aftur 
komu þeir tímar þegar dyraverðir höfðu 
þá á hornum sér, neituðu að hleypa þeim 
inn, „allt fullt inni“, og strákarnir ekki í 
náðinni það kvöldið. Enn snerist vindáttin, 

aftur komu góðir tímar og mannúðlegri, 
nýir dyraverðir í gættinni og allir skemmtu 
sér vandræðalaust.“ 
 Bubbi minnist sérstaklega tveggja 
slíkra liðsmanna: „Upp úr 1980 tóku Jón 
Páll Sigmarsson og Hjalti „Úrsus“ Árnason 
við dyravörslunni einn veturinn og höfðu 
allt annað viðhorf og nútímalegra til 
samkynhneigðu gestanna en maður átti 
að venjast. Ég þekkti einn ungan homma 
sem stundaði Borgina, ætli hann hafi 
ekki verið 17 ára þegar hann birtist fyrst, 
kjaftfor ef að honum var sótt, einn af þeim 
sem létu engan eiga neitt hjá sér. Ég var 
orðinn handgenginn starfsfólkinu um 
þetta leyti svo ég bað þá Jón Pál og Hjalta 
að hafa auga með stráknum, gæta hans 
svo hann kæmi sér ekki í óþarfa klandur 
og yrði fyrir barsmíðum. Og það gerðu 
þeir eins og góðir feður.“ 

Og þá varð til lag
Hvað sem þessum sviptingum leið hafði 
Borgin sérstöðu meðal skemmtistaða á 
níunda áratugnum. Dyraverðirnir sýndu 
aldrei það ofbeldi sem þekktist á öðrum 
stöðum og gerði skemmtanalíf homma 
um tíma að hreinu helvíti. Það þótti 
ekkert grín að lenda í dyravörðunum 
á vinsælum stöðum eins og Óðali og 
Casablanca við Skúlagötu þegar þeir 
gengu í skrokk á mönnum og misþyrmdu 
þeim fyrir það eitt að stíga þar inn um 
dyr. Þeim fáu kærum sem bárust lögreglu 
var stungið ofan í skúffu. „Og það var 
einhvers staðar mitt í öllu þessu ofbeldi,“ 
segir Bubbi, „sem ég samdi sönginn um 
strákana á Borginni. Sumt í textanum átti 
þó reyndar frekar við hörkuna á hinum 
stöðunum en Borgina þekkti ég best og 
þá varð til lag, inspírerað af kabarettmúsík 
millistríðsáranna í Berlín.“ 
 Lagið hefur lifað, minning um 
líf sem einu sinni var. „Strákarnir á 
Borginni“ reyndist þó eftir á að hyggja 

kveðjusöngur til fortíðarinnar því nú 
voru að renna upp nýir tímar. Barinn 
inn af Gyllta sal var ekki lengur sá 
vettvangur ættarmótsins og verið hafði. 
Samkynhneigðir fóru víða á næstu árum 
og laust fyrir 1990 lá leið þeirra flestra á 
Laugaveg 22. Þar var orðinn til staður sem 
bauð lesbíur og homma velkomin á þeirra 
á eigin forsendum, feluleikir á undanhaldi 
og auðmýkingar ekki lengur einkamál 
þeirra sem fyrir þeim urðu. 

Leyndur kraftur
Barinn á Borginni er nú horfinn í sinni 
gömlu mynd og sjófuglarnir flognir, en 
ennþá lifa minningar um fortíð, bæði 
sæta og súra. Þótt menn ættu forðum 
daga oft undir högg að sækja þá kunna 
þeir líka að segja frá leyndum krafti sem 
kann að koma flatt upp á þá sem trúa 
því að heimurinn stefni stöðugt í eina og 
sömu átt – til framfara. Jón Þorsteinsson á 
síðasta orðið: 
 „Auðvitað var lífið litað af feluleik 
þessara ára og það tók okkur ár og daga 
að finna útleiðina, það voru þeir tímar. 
En þegar ég hugsa til baka þá man ég 
líka mikla fegurð í nautninni sem fylgdi 
ástarlífinu og þessi fegurð nærðist, svo 
undarlegt sem það er, á öllu því sem við 
urðum að fela fyrir heiminum. Núna má 
hamingjan sjást utan á manni daginn 
eftir ástarnótt, ef hún er þá til staðar, en 
þarna var maður alltaf dauðhræddur við 
að hamingjan sæist á manni, að maður 
kæmi upp um hana. Og þá gerðist það 
furðulega, við það að fela hamingjuna þá 
óx hún innra með manni.“ 

Bubbi Morthens, Jón Þorsteinsson, 
Veturliði Guðnason og Þórir Björnsson 
eru helstu heimildamenn þessarar 
greinar. Höfundur þakkar þeim 
framlag þeirra. 
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Til hamingju
með daginn!
Siðmennt styður opið, víðsýnt
og fjölbreytt samfélag.

Félag siðrænna húmanista á Íslandi | sidmennt.is
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„Þetta er
 okkar
 hjartans  
 mál“

Samtal fyrrverandi forseta, fyrrverandi 
framkvæmdastjóra og núverandi 
formanns Hinsegin daga í Reykjavík
 

Heimir Már Pétursson var aðalhvatamaðurinn að stofnun 
Hinsegin daga í Reykjavík árið 2000 og sinnti stöðu 
framkvæmdastjóra hátíðarinnar frá upphafi til ársins 
2011. Hann hefur starfað sem fréttamaður frá unga aldri, 
gefið út fjórar ljóðabækur og eitt ljóðablað. Þá hefur 
hann samið texta við lög bróður síns, Rúnars Þórs, á um 
15 hljómplötur, gefið út geisladisk og annan með Þór 
Eldon undir nafni Hnotubrjótanna. 

Þorvaldur Kristinsson var forseti Hinsegin daga frá 
því að félagið var stofnað árið 2000 til ársins 2012. 
Þorvaldur er bókmennta- og kynjafræðingur að mennt 
og hefur í áratugi starfað sem bókmenntaritstjóri og 
rithöfundur. Meðal verka hans er bókin Lárus Pálsson 
leikari sem hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin 2008. 
Þorvaldur var formaður Samtakanna ´78 1986–1989, 
1991–1993 og 2000–2005. Árið 2004 var hann sæmdur 
riddarakrossi Hinnar íslensku fálkaorðu fyrir störf sín að 
mannréttindamálum  samkynhneigðra á Íslandi. 

Eva María Þórarinsdóttir Lange hefur verið formaður 
Hinsegin daga frá árinu 2012. Hún er ferðamálafræðingur 
að mennt og plötusnælda í hjáverkum. Eva María hefur 
starfað í ferðaþjónustu í rúman áratug, sem landvörður, 
viðburðastýra og var lengst af markaðsstjóri hjá Eldingu. 
Hún hefur einnig sinnt kennslu í ferðamálafræðum við 
Háskóla Íslands. Hún á nú og rekur Pink Iceland, fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í skipulagningu ferða, afþreyingar og 
brúðkaupa fyrir hinsegin ferðamenn. 

Jón Kjartan Ágústsson skráði viðtalið.
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Hvernig varð fyrsta gleðigangan til?
Heimir Már (H): Það má rekja upphaf 
Hinsegin daga til sumarsins 1999 þegar 
Samtökin ‘78 stóðu fyrir svokallaðri Hinsegin 
helgi á Ingólfstorgi. Sú hátíð var haldin að 
frumkvæði forsvarsmanna Samtakanna 
‘78 sem vöknuðu upp við það einn 
morguninn að 30 ár voru liðin frá Stonewall-
uppreisninni og vildu minnast þess með 
veglegum hátíðahöldum fyrir opnum 
tjöldum.  

Þorvaldur (Þ): Það tiltæki átti sér raunar 
merkilegan undanfara því að 27. 
júní 1993 skipulagði hópur fólks úr 
Samtökunum ´78 göngu niður Laugaveg 
frá húsi félagsins á Lindargötu 49. Ári 
síðar tók félagið höndum saman við Félag 
samkynhneigðra og tvíkynhneigðra um 
sams konar göngu en það hafði verið 
stofnað árið áður eftir átök um það hvort 
nefna skyldi tvíkynhneigða í undirheiti 
Samtakanna 78. Þrátt fyrir blöðrur, 
blístrur og fána höfðu þessar göngur 
fyrst og fremst yfir sér kröfugöngusvip 
og líktust einna helst þeim göngum 
sem ég hef gengið með félögum okkar 
í Austur-Evrópu, það er að segja þeim 
sem komast leiðar sinnar án ofbeldis. 
Þetta voru friðsamar göngur, líklega allt 
of friðsamar og illa „markaðssettar“ enda 
töldu þær hvor um 70 manns. En þær 

gerðu viðstöddum afskaplega gott því 
leiðina til sjálfsvirðingar tökum við alltaf 
skref fyrir skref. 
 Svo varð sá áfangasigur í sögunni árið 
1996 að lög um staðfesta samvist tóku 
gildi og allt í einu urðum við miðlæg í 
þjóðfélagsumræðunni. Samkynhneigðir 
voru ekki nálægt því eins óttaslegnir 
og áður, ættingjar okkar fóru að sýna 
stuðning í stað þess að blygðast sín 
fyrir afkvæmin og smám saman varð til 
jarðvegur fyrir annars konar hátíð og 
fyrirferðarmeiri. 

H: Hinsegin helgin 1999 var stórglæsileg 
og vakti mikla athygli. Þá var engin 
ganga en haldin var stór útiskemmtun á 
Ingólfstorgi og stjórnmálamenn úr öllum 
flokkum mættu til að taka þátt. Það var á 
þessu augnabliki sem ég gerði mér grein 
fyrir að nú væri kominn vendipunktur í 
íslensku samfélagi varðandi viðhorf til 
samkynhneigðra. Ég sá viðburð, sem hafði 
einungis verið auglýstur á samskiptaneti 
samkynhneigðra, draga til sín 1500 
manns til að syngja og gleðjast saman 
og mikla fjölmiðlaathygli. Þarna var 
enginn mættur til að gera grín að okkur. 
Aðstæður í þjóðfélaginu höfðu greinilega 
breyst; við vorum dýpra inni í skápnum en 
við þurftum að vera.  
 Skömmu eftir Hinsegin helgina 

talaði ég við forsvarsmenn viðburðarins 
og sagði að við þyrtum strax að hefja 
undirbúning fyrir risahátíð á næsta ári og 
að á þeirri hátíð þyrfti að vera „parade“ 
eða gleðiganga eins og ég lagði til að 
hún yrði kölluð á íslensku. Viðbrögðin 
voru blendin og sumir spurðu hvort ég 
væri orðinn brjálaður! Undirbúningur 
Hinsegin helgarinnar hafði tekið margar 
vikur og þau sem höfðu staðið að henni 
voru svo uppgefin að þau voru ekki öll 
tilbúin að ræða frekari hátíðahöld. Ég 
taldi hins vegar að þetta væri verkefni af 
þeirri stærðargráðu að undirbúningur 
yrði að hefjast undir eins. Fljótlega þar á 
eftir boðaði ég til undirbúningsfundar í 
Samtökunum ‘78.  

Hvernig gekk undirbúningurinn að 
fyrstu gleðigöngunni?
H: Fyrsti undirbúningsfundurinn var 
haldinn haustið 1999. Margir trúðu 
einfaldlega ekki á að í svona fámennu 
samfélagi eins og Íslandi myndi takast 
að halda nægilega stóra göngu, með 
vögnum og atriðum, að erlendum sið. 
Menn sögðu að íslenskir hommar og 
lesbíur myndu aldrei fást til að klifra 
upp á vagna og láta draga sig niður 
Laugaveginn, syngjandi og trallandi með 
regnbogafánann. Svo mikil var hræðslan. 
Hræðsla við að við yrðum aðhlátursefni 
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og samfélaginu okkar til skammar. 
Það voru líka margar skoðanir uppi um 
gönguleiðina. Margir töldu of langt 
að ætla að labba allan Laugaveginn. 
Margsinnis var lagt til að stytta leiðina og 
ganga til dæmis frá Hallgrímskirkju, niður 
Skólavörðustíginn að Laugavegi 3 þar 
sem Samtökin ‘78 voru til húsa. Ég sagði 
alltaf nei! Ef við ætluðum að gera þetta 
yrði það gert af fullum krafti. 
 Úrtöluraddirnar voru margar 
þetta haustið en frá þeim voru margar 
undantekningar, eins og Þorvaldur. 
Hann var samt maður með báða fætur 
á jörðinni því hann fór strax að hugsa 
um peninga. Okkur var ljóst að hátíð 
af þessari stærðargráðu gæti falið í sér 
fjárhagslega áhættu sem gæti stefnt 
starfsemi Samtakanna ‘78 í hættu. Þess 
vegna lagði ég til að Hinsegin dagar yrðu 
sjálfstætt félag með sérkennitölu. Það var 
í raun gæfuspor því hátíðin þarf að vera 
sjálfstæð.  

Þ: Það sem Heimir nefnir hér er eitt 
af því sem mér finnst einkenna allt 
grasrótarstarf; að verða að eyða tíma 
og kröftum í að mæta úrtöluröddum í 
eigin hópi. Þessar raddir eru alltaf þarna 
en berast heiminum sjaldnast til eyrna. 
Ég verð Heimi seint nógu þakklátur 
fyrir að setja stefnuna á göngu niður 
allan Laugaveginn og kröfuna á mikla 
skrautsýningu. Það vissi enginn hver 
árangurinn yrði en ég ákvað að trúa á 
þetta því það skiptir mig máli að trúa á 
það ómögulega og fara stundum fram úr 
sjálfum mér. Jafnvel þótt ég bíði ósigur. 
 
H: Það er algjör tilviljun að á sama tíma 
kom boð til Samtakanna ‘78 um þátttöku 
á ársþingi InterPride sem þá var haldið 
í fyrsta skipti í Evrópu. InterPride eru 
samtök pride-hátíða í heiminum en þetta 
var í fyrsta sinn sem ársþing þeirra var 
haldið utan Bandaríkjanna. Ég var sendur 
sem fulltrúi Samtakanna, eða hinnar 
nýju hátíðar okkar, á þingið í Skotlandi 
og það var þarna í Glasgow sem ég fékk 
hugljómun um hvernig gangan gæti 
orðið í Reykjavík.  

Hvað lærðirðu í Glasgow?
H: Ég sótti margar vinnustofur sem 
kenndu hvernig átti að skipuleggja 
gleðigöngur, hvernig átti að vinna 
með lögreglunni, tryggja öryggi, sækja 
um leyfi og svo framvegis. Þetta voru 
tæknileg atriði sem frændur okkar og 
frænkur í Bandaríkjunum voru búin að 
læra fyrir guðs lifandi löngu hvernig ætti 
að gera og búin að kenna hvert öðru. Ég 
lærði að við þyrftum að gefa fólki flotta 
titla, að við þyrftum að skipta með okkur 
verkum og ekki ætlast til of mikils af 
neinum. 

Þ: Og þetta rataði inn í hefðir Hinsegin 
daga; þar sátu „stjórar“ á öðrum hverjum 
stól: Göngustjóri, sölustjóri, fjármálastjóri, 
gas- og blöðrustjóri, sviðsstjóri, 
verkstæðisstjóri, öryggisstjóri og ritstjóri 
svo fátt eitt sé nefnt. Þannig fundu margir 
til mikilvægis síns og það með réttu, allt 
framlag skipti máli en líka það að hver 
stæði við það sem hún eða hann hafði 
lofað að gera og stæði við sitt með stolti. 
Því við vorum að biðja fólk um að gera 
eitt og annað fyrir ekki neitt. 
 Hluti af þessari góðu brellu var 
að þefa uppi það fólk sem fann sig í 
grasrótarstarfinu og bjóða því ábyrgð og 
strax á fyrsta ári Hinsegin daga varð til 
„samstarfsnefnd“ sem var öllum opin. Þar 
nutum við góðs af því að ungliðahópur 
Samtakanna ´78 var óvenju öflugur á 
fyrstu árum aldarinnar og þau reyndust 
Hinsegin dögum betri en engin! Ég 
gleymi því seint þegar við blésum upp 
fyrsta blöðrusnák gleðigöngunnar með 
hjálp ungliðanna uppi á 4. hæð á Laugavegi 
3 og þokuðum honum svo niður stigana 
og út á götu klukkutíma fyrir göngu. Enn 
skil ég ekki hvernig tókst að koma 24 
metrum af lúðuneti, gasi og partíblöðrum 
niður þessa ómögulegu leið. En oft 
snúast manns bestu minningar um 
fyrirhyggjuleysið!  

H: Svo rann dagurinn upp. 
Laugardagurinn 12. ágúst 2000. Við 
settum gönguna saman við Rauðarárstíg, 
vestan við lögreglustöðina. Allt var mjög 
skipulagt, búið að raða atriðunum upp 
og kríta staðsetningu fyrir hvern vagn. 
Eitt sem ég lagði mikla áherslu á var að 
við yrðum að útbúa að minnsta kosti 300 
metra langa göngu vegna þess að það 
væri ekki til sú myndavél í heiminum sem 
næði henni allri í einu skoti. Þess vegna, 
sama hvernig færi og þótt enginn myndi 
mæta nema við, myndu allar ljósmyndir í 
sögunni sýna gönguna eins og hún væri 
risastór. 
 Í öllum hasarnum vorum við svo 
upptekin við að skipuleggja að enginn 
hafði rænu á að kíkja fyrir hornið á 
Hlemmi niður Laugaveginn til að skoða 
mætinguna. Almenningur, fjölskylda og 
vinir voru svo kurteis að þau vildu ekki 
ónáða okkur við samsetninguna. Þegar 
við lögðum svo af stað klukkan tvö á 
eftirmiðdegi, með mótorhjólalögregluna 
í fararbroddi, og komum fyrir hornið 
stoppaði í mér hjartað. Okkur biðu um 
12.000 manns. Ekki til að stríða okkur. 
Ekki til að berja okkur. Ekki til að gera lítið 
úr okkur, heldur til að ganga með okkur. 
Þá vissi ég að okkur hefði tekist þetta og 
tárin streymdu niður kinnarnar. 
 
Þ: Hér áttuðum við okkur á því að nú var 
þjóðin loksins mætt og í mínum augum 

var hún að biðja um sátt. Fyrstu árin 
skynjaði ég það sterkt að gleðigangan var 
athöfn sáttar og fyrirgefningar. Eins og 
ég sagði áðan þá höfðu fjölskyldur okkar 
ekki sýnt mikla reisn og stuðning fyrr á 
árum; við höfðum lengi verið óhreinu 
börnin í íslenska ættarsamfélaginu, svo 
dapurlega sem það hljómar, og því varð 
gleðigangan tákn fyrirgefningar og sáttar 
án þess að það væri fært í orð. Enda var 
mikið um tár í göngunni fyrstu árin; við 
vorum að seilast til þeirrar virðingar sem 
við áttum sjálfsagðan rétt á. 

H: Þetta er rétt sem Þorvaldur segir um 
sáttina. Lykilhugtak göngunnar var og 
hefur verið stolt – að vera stolt af því hver 
við erum – og við buðum ættingjum 
okkar að vera stolt með okkur, ekki af 
okkur. Enn þann dag í dag kemur alltaf 
eitthvert augnablik í hverri göngu þar 
sem ég fer að gráta af þakklæti og stolti. 
Þ: Um leið má íhuga það að samfélag 
samkynhneigðra bar sinn hlut af sökinni 
á því hvað íslenska fjölskyldan var fjarlæg 
lengi vel. Sú var tíðin að við héldum 
fólkinu okkar frá okkur, gáfum því litla 
hlutdeild í ástum okkar og tilfinningalífi. 
Sú saga snýst um flókið gangverk 
kúgunar og sjálfskúgunar og þá varð 
gleðigangan, öllum að óvörum, leið til að 
brjótast út úr því mynstri. 

Hvernig kom það til að þú fórst að vinna 
við hátíðina, Eva María?
Eva (E): Eins og gerist oft í hreyfingum 
sem snúast um hjartans mál þá sogast 
vinir og ættingjar inn í starf sem stendur 
manni nærri. Ég byrjaði út af konunni 
minni, Birnu, sem hafði verið þátttakandi 
í göngunni og hátíðinni í þónokkurn 
tíma. Fyrstu árin var ég í samstarfsnefnd 
hátíðarinnar og sinnti þar ýmsum störfum 
en árið 2011 bauð ég mig fram í stjórn 
félagsins.  
 Eitt sem vakti athygli mína þegar ég 
hóf störf var hvað veltan var lítil meðal 
sjálfboðaliða. Þau sem voru í stjórn og 
samstarfsnefndum höfðu sinnt sínum 
störfum í mörg ár, jafnvel áratug, og voru 
orðin algjörir sérfræðingar á sínu sviði. 

Þ: Við vorum snemma mjög lagin við að 
nýta sérsvið fólks. Til dæmis var Heimir 
Már þaulreyndur fjölmiðlamaður sem 
þekkti marga og vissi þar af leiðandi 
hvaða boðleiðir giltu til að þoka málum 
áfram. Þegar Eva María hóf störf hjá 
ferðaþjónustufyrirtækinu Eldingu 
opnaðist enn önnur leið og óvænt; við 
fórum að bjóða upp á regnbogasiglingu 
um Sundin sem varð strax einn af 
vinsælustu viðburðum okkar.  
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Gleðiganga Hinsegin daga hefur 
verið gagnrýnd bæði fyrir að vera 
of fjölskylduvæn og ekki nægilega 
fjölskylduvæn. Hvar liggja mörkin þarna 
á milli?
E: Í dag eru Hinsegin dagar sex daga 
hátíð og gleðigangan bara einn dagur 
í þeirri veislu. Þetta er jákvæð þróun að 
mínu mati því það gefur okkur tækifæri 
til að kafa dýpra í hinsegin menninguna á 
Íslandi og varpa ljósi á þætti sem rúmast 
ekki innan gleðigöngunnar. Þetta er 
samt flókið því margir gera kröfu um að 
gleðigangan, og hátíðin öll, eigi að þjóna 
öllum og höfða til allra. Sumir telja að 
gleðigangan eigið að vera fjölskylduhátíð 
en ekki hátíð með pólitískan boðskap eða 
nekt. Því er ég ekki sammála en hins vegar 
má ekki gleyma því að hátíðin er haldin 
undir berum himni og aðgengileg öllum, 
þar á meðal börnum.  

Þ: Mér líður alltaf ónotalega þegar ég 
heyri fólk úti í bæ andskotast út í nektina 
fyrstu vikuna í ágúst. Ég veit ekkert 
fallegra en mannlega nekt, með og 
án aukakílóa; í henni felst mikilvægur 
réttur til persónulegrar tjáningar og 
hún er oftar en ekki ótrúlegt pólitískt 
afl í frelsisbaráttu hinsegin fólks. 
Kommentakerfi fjölmiðlanna ber fyrir sig 
andlega velferð barnanna okkar en ég hef 
aldrei heyrt börn amast við nöktu holdi á 
vögnum gleðigöngunnar. Eitt árið kvað 
ein lítil stelpa upp úr með það í viðtali 
í Morgunblaðinu að leðurhommarnir á 
vagni MSC Íslands væru langflottasta 
atriði gleðigöngunnar! Þar sást að vanda 
í þó nokkrar geirvörtur og stöku rasskinn. 
En vissulega er þetta mörgum viðkvæmt 
mál og mikilvægt að hlusta á ólíkar 
raddir. Mér finnst þó öllu máli skipta 
að við þorum að taka þessa umræðu 
sem snýst umfram allt um togstreituna 
milli heiðarlegrar líkamstjáningar og 
tepruskapar. 

H: Það er ekki bara hér sem fólk veltir 
þessu fyrir sér. Í Berlín er gangan mjög 
nakin, sums staðar í Bandaríkjunum er 
hún það einnig en annars staðar ekki. 
Í upphafi var það stefna stjórnarinnar 
að leyfa ekki ber brjóst og rassa í 
gleðigöngunni heldur láta gleðina vera 
okkar megináherslu enda hefur hún 
reynst okkar sterkasta vopn í baráttunni 
fyrir sjálfsögðum mannréttindum.  

E: Mín persónulega skoðun sú að við 
megum ekki vera svo fjölskylduvæn að 
við séum að fela okkar eigin menningu. 
Okkar kúltúr snýst að miklu leyti um 
kynhneigð sem tengist líka kynlífi. Við 
erum sannarlega ekki að fara að leyfa 
þátttakendum að sýna kynfæri í göngunni 
en við megum heldur ekki leyfa göngunni 

að verða getulaus vegna þess að við séum 
að reyna svo mikið að falla inn í normið. 
Mér finnst setningin „við þurfum að rækta 
öfuguggann í okkur“ skipta máli í þessu 
samhengi. Við megum ekki gleyma hver 
við erum og hvaðan við komum.  
 Ég þarf oft að minna fólk á að ég er 
ekki að biðja um að fá að vera eins og það, 
ég er að krefjast þess að við höfum sömu 
mannréttindi. Þetta er hátíð hinsegin 
fjölskyldunnar og allir eru velkomnir sem 
styðja okkar málstað – á okkar forsendum. 

H: Ef við eigum ekki þetta samtal munu 
aðrir skilgreina okkur og hvað við 
stöndum fyrir. Dragdrottningarnar mega 
til dæmis aldrei hverfa úr göngunni því 
það voru þær sem stóðu í fremstu víglínu 
í marga áratugi. Það voru þær sem voru 
barðar, myrtar, hrækt var á, flæmdar 
úr íbúðum og misstu vinnuna í þessari 
baráttu.  

Þ: Gleymum heldur ekki menningu 
leðurhomma og leðurlesbía heimsins. Í 
þeim hópi er að finna fólk sem lagt hefur 
ómældan skerf til baráttunnar fyrir stolti 
og sýnileika, hér á landi og annars staðar.
E: Þetta er hárrétt. Annars yrði 

gleðigangan flöt eins og gæti allt eins 
verið eins og aðrar miðborgarhátíðir. Þetta 
er ákveðið jafnvægi sem þarf að ná og er 
í sífelldri vinnslu. Við megum ekki glata 
okkar sérstöðu. 

Mun gleðigangan lifa að eilífu?
Þ: Því má velta fyrir sér. Gleðigöngur okkar 
tíma munu eflaust missa merkingu sína 
og annað taka við. Allt fölnar og deyr, 
ekki bara jurtirnar og manneskjurnar, og 
annað rís upp. Hnötturinn er á stöðugum 
snúningi. 

H: Gleðigangan mun alltaf breytast með 
nýjum kynslóðum sem hafa aðra sýn á 
hlutina. Hvort hún lifi eða deyr veltur á 
því að gangan sé skipulögð og unnin 
af heilindum. VIð höfum til dæmis alltaf 
verið heppin hvað peningahliðina varðar, 
passað að halda þessu sem sjálfboðavinnu 
en ekki sem launaðri vinnu. Við höfum 
öll lagt allt okkar sumarfrí og orlof í þetta 
starf sem tryggir að peningaöflin ná ekki 
völdum við skipulagningu hennar. Þá 
eyddum við aldrei peningum nema hafa 
aflað þeirra fyrst. Margar gleðigöngur í 
útlöndum hafa farið á hliðina vegna erja 
um fjármál.  
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E: Galdurinn er að sníða sér stakk eftir 
vexti og eiga góðan gjaldkera sem er 
skynsamur. Sum árin hafa verið mögur og 
þá hefur hátíðin þurft að herða mittisólína 
og til dæmis þurft að útiloka alþjóðlega 
skemmtikrafta. Í þessu samhengi er 
mikilvægt að muna að Reykjavíkurborg 
styrkir okkur um fimm milljónir króna 
á hverju ári sem skiptir miklu máli hvað 
varðar rekstur hátíðarinnar. Við skilum því 
til baka með þakklæti og aukinni starfsemi 
í miðborginni. Það væri áhugavert að 
setja hátíðina upp í Excel og skoða hvað 
hún í raun og veru kostar í ólaunuðu 
sjálfboðaliðastarfi og hvaða tekjur hún 
halar inn.  
 Svo lengi sem gangan er 
grasrótarhreyfing mun hún halda velli. 
Ef markaðsskrifsstofur fara að stýra er 
voðinn vís. Það sem gerir Hinsegin daga 
öðruvísi er að við leyfum ekki auglýsingar 
í gleðigöngunni. Þetta er það fallega við 
göngudaginn; þar fá mannréttindi okkar 
og baráttan fyrir þeim að skína. Ég man 
dæmi frá 17. júní eitt árið þar sem ég fór 
með frændsystkini mín að hoppa í KFC-
hoppukastala og ég hugsaði með mér: „vá 
hvað ég er fegin að hátíðin okkar er ekki 
uppblásinn hamborgari.“ 

Hvaða merkingu hefur hátíðin fyrir 
ykkur?
H: Hinsegin dagar og gleðigangan eru jól, 
áramót og afmæli allt í senn. Ég tók þátt í 
því að búa þessa hátíð til og er gríðarlega 
stoltur af því. Ég segi oft að við sem sáum 
um skipulagningu hátíðarinnar höfum 
gert okkur grein fyrir að við værum búin 
að ná til allra þegar heldri frúrnar voru 
byrjaðar að mæta í gönguna. Oft gengur 
fólk upp að mér og segir að Hinsegin 
dagar hafi bjargað lífi þeirra. Þá finn ég að 
ég hef gert eitthvað sem er ekki bara fyrir 
mig, heldur hef ég gert eitthvað fyrir aðra, 
fyrir samfélagið, og að ég hef tekið þátt í 
að gera samfélagið á Íslandi aðeins betra 
en það var. 

Þ: Ég skal játa að eftir því sem hátíðin 
varð stærri og glæsilegri og samstarfið 
öruggara þá fór mér stundum að leiðast 
þetta ævintýri. Ég nærist meira á mótlæti 
en ég vil stundum viðurkenna og mér 
finnst ég vera til á jörðinni þegar ég er á 
leiðinni upp brekkuna. En lífið sér maður 
ekki fyrir og mitt í þessum leiða varð 
mér eitt árið litið til hliðar á gangstéttina 
þar sem við göngufólkið fórum hjá og 
sá þar mann sem ég hafði einu sinni átt 

við trúnaðarsamtöl um ástir og hneigðir 
sem hann leyndi eins og mannsmorði og 
þjáðist fyrir. Einn af þeim mönnum sem 
alla tíð hafði haldið sig víðsfjarri samfélagi 
okkar hommanna. En þarna var hann 
mættur og kannski slóst hann í hóp þeirra 
sem að lokum mynduðu hala göngunnar 
þann daginn, ég veit það ekki. En þá 
vissi ég að Hinsegin dagar höfðu breytt 
einhverju sem skiptir mig máli. 

E: Í hverri einustu gleðigöngu verður 
til ákveðið augnablik þar sem allar 
tilfinningar hátíðarinnar hellast yfir 
mig og ég enduruppgötva af hverju ég 
er að þessu og af hverju þetta starf er 
svona mikilvægt. Ég held að það mesta 
sem hátíðin gefi mér sé að vera virkur 
þátttakandi í því að gera heiminn að betri 
stað og ef ég get gert eitthvað til að við 
tökum tvö skref áfram en ekki aftur á bak, 
þá er það skylda mín sem manneskja 
að gera það. Þetta er okkar hjartans mál 
sem er ástæða þess að ég er formaður 
Hinsegin daga í dag. 
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Hinsegin dagar í Reykjavík /  
Reykjavik Pride
www.hinsegindagar.is – pride@
hinsegindagar.is –  
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.
Reykjavik Pride is an independent non-
profit organisation whose one and only 
purpose is to organise the Pride festival 
in Reykjavík every year. The organisation 
is run solely by volunteers. Everyone who 
supports queer rights and wants to help 
with organising Reykjavik Pride can become 
a member. 

Samtökin ’78 – félag hinsegin  
fólks á Íslandi /  
The National Queer Organisation 
www.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. 
The National Queer Organisation of 
Iceland is the oldest queer organisation 

in Iceland and under its lead many 
great achievements in relation to queer 
rights have been made. The goal of the 
organisation is twofold: To fight for queer 
rights and interests and thereby aim for 
equality in all fields of the society, and to 
create a social and cultural context where 
queer identity and solidarity can prosper. 

Q – Félag hinsegin stúdenta /  
Q – Queer Student Association
www.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, 
Transgender-Europe og IGLYO.
Q – Queer Student Association was founded 
in 1999. It organises various events for 
queer youth and students. One of its 
main goals is moreover to be a visible 
force and advocate for queer rights and 
interests within the universities in Iceland. 
Q is an active member of the European 
organisations Transgender-Europe and 
IGLYO. 

Trans-Ísland / Trans Iceland
trans.samtokin78.is – trans@
samtokin78.is – Facebook: transisland
Trans-Ísland var stofnað árið 2007 og 
hefur að markmiði sínu að skapa trans 

fólki 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. Trans-
Ísland hefur farið ört stækkandi á síðustu 
árum í takt við trans samfélagið og 
Kynsegin Ísland er nú formlega orðið 
partur af félaginu. 
Trans Iceland was founded in 2007. Its 
goal is to create a cultural setting for 
trans people and their families and 
thereby bolster their sense of identity, to 
work towards judicial improvement and 
education on trans issues, and to cooperate 
with other queer organisations. Trans 
Iceland has grown alongside the trans 
community and Non-Binary Iceland is now 
an official part of the organisation. 

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.
Styrmir Sport Club was founded in 2006 
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and has since then been one of the most 
flourishing queer grass-roots movements 
in Iceland. The group organises football, 
swimming and volleyball training 
sessions, as well as various large and 
small-scale sport events. The members 
of Styrmir participate in competitions 
and tournaments in Iceland and abroad 
every year. Everyone is welcome to attend 
training sessions, both beginners and more 
advanced.  

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.
KMK – Women with women – is a grass-root 
movement that was established around 
1990. Its purpose is to increase the visibility 
and solidarity of lesbians and to create a 
setting where they can meet. The girls in 
KMK play volleyball and have participated 
in international tournaments. 

Félag hinsegin foreldra /  
Association of LGBT 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.
The Association of LGBT parents is one 
of the youngest queer organisations in 
Iceland. Their goal is to create a setting 
where children of LGBT parents can meet, 
and to share experiences and advice about 
parenting. 

Hinsegin kórinn /  
Reykjavík Queer Choir
www.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.

The Reykjavík Queer Choir was established 
in 2011. Its goal is to create a open-minded 
environment where people can meet and 
sing together, to increase queer people's 
participation in the cultural life, to be 
a positive role-model, and to boost the 
visibility of queer people. To achieve this the 
choir organises regular practices, concerts 
and travels both within Iceland and abroad. 
The choir is open to all who undergo a vocal 
range test that is usually held twice a year. 

HIN – Hinsegin Norðurland
www.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 árlegri dragkeppni, litlum jólum og 
mörgum öðrum viðburðum ár hvert. 
Félagið fundar á 3. hæð, nyrðri gangi, í 
félagsmiðstöðinni Rósenborg kl. 19:30 
alla þriðjudaga og allir eru velkomnir.
Hinsegin Norðurland (LGBTQ+ in Northern 
Iceland) is an educational and support 
organisation located in Akureyri. HIN 
manages education on queer issues for 
primary and secondary schools and 
organises various events, such as an annual 
drag show as well as an annual christmas 
dinner. The group meets on the 3rd floor of 
Rósenborg community centre at 7:30 p.m. 
every Tuesday and everyone is welcome. 

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.
Intersex Iceland was established on 27 
June 2014. It is an organisation for intersex 
people, their families and supporters. The 
members of Intersex Iceland meet on the 
first Tuesday of every month in the facilities 
of the National Queer Organisation. 

Kynsegin Ísland / Non-binary Iceland
nonbinaryiceland.tumblr.com 
– nonbinaryiceland@gmail.com - 
Facebook: nonbinaryiceland
Kynsegin Ísland var stofnað í september 
2013 sem stuðningshópur fyrir 
fólk á Íslandi sem upplifir sig utan 
kynjatvíhyggjunnar. Hópurinn hefur 
stækkað hægt en örugglega frá stofnun 
og heyrir nú formlega undir Trans-Ísland. 
Non-binary eða kynsegin málefni hafa 
verið lítið í deiglunni þangað til nýlega en 
Kynsegin Ísland vonast til að geta vakið 
athygli á þeim og veitt fræðslu um hvað 
það þýðir að vera ekki bara karl eða kona.
Non-binary Iceland started as a support 
group for people who don’t feel they belong 
within the gender binary. The group has 

grown slowly but steadily from the day it 
was founded in September 2013, and is 
now officially a part of Trans Iceland. Non-
binary Iceland hopes to increase people’s 
awareness about non-binary issues and 
provide education about what it means not 
to be simply a man or a woman.

Útgefandi:
Hinsegin dagar í Reykjavík /  
Reykjavik Pride
Suðurgata 3 – 101 Reykjavík
Útgáfuár: júlí 2016 
Ritstjórn: Ásta Kristín Benediktsdóttir 
og Jón Kjartan Ágústsson.
Textar: Anna Kristín Gunnarsdóttir, 
Ásta Kristín Benediktsdóttir, 
Dagný Kristjánsdóttir, Eva María 
Þórarinsdóttir Lange, Gunnlaugur 
Bragi Björnsson, Jón Kjartan 
Ágústsson, Steina Natasha 
Daníelsdóttir, Vilhjálmur Ingi 
Vilhjálmsson og Þorvaldur Kristinsson.
Prófarkalestur: Ásta Kristín 
Benediktsdóttir.
Auglýsingar: Hvíta húsið, Eva María 
Þórarinsdóttir Lange og Gunnlaugur 
Bragi Björnsson.
Ljósmyndir: Alisa Kalyanova, Davíð 
Terrazas og Pressphotos/Geirix.
Forsíðumódel: Agni Freyr Arnarson 
Kuzminov, Elísabet Þorgeirsdóttir, 
Hafsteinn Himinljómi Sverrisson, Pixy 
Strike (Pál Forisek), Natasha Monay 
Roya, Gloria Hole (Hjálmar Forni 
Sveinbjörnsson Poulsen), Turner Strait 
(Sonja Bjarnadóttir) og Russell Brund  
(Svaný Sif ), 
Teikningar á götukorti: Davíð 
Terrazas og Helga Kristjana 
Bjarnadóttir.
Merki Hinsegin daga: Aðalbjörg 
Þórðardóttir. 
Hönnun dagskrárrits: Davíð Terrazas.
Prentvinnsla: Ísafoldarprentsmiðja.
Fólkið á bakvið Hinsegin daga
Fjölmargir leggja hönd á plóg til að 
gera hátíð Hinsegin daga að veruleika 
á hverju ári. 
Stjórn Hinsegin daga í Reykjavík skipa 
þau Eva María Þórarinsdóttir Lange 
formaður, Jón Kjartan Ágústsson 
varaformaður, Gunnlaugur Bragi 
Björnsson gjaldkeri, Ásta Kristín 
Benediktsdóttir ritari og Vilhjálmur 
Ingi Vilhjálmsson meðstjórnandi. Við 
hlið þeirra starfar samstarfsnefnd að 
verkefnum ársins og yfir hundrað 
sjálfboðaliðar sem veita ómetanlega 
aðstoð meðan á hátíðinni stendur.
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#REYKJAVIKPRIDE

SHARE YOUR PRIDE!
Deildu þinni upplifun af Hinsegin dögum með heiminum 
með því að nota #ReykjavikPride. Hver veit nema myndin 
birtist í dagskrárriti Hinsegin daga á næsta ári.

WWW.HINSEGINDAGAR.IS 
HINSEGIN DAGAR

REYKJAVIK PRIDE


