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Kæru vinir 

Líklega grunaði fæsta gestina sem sóttu 
Stonewall Inn-barinn í Christopher-stræti 
í New York að kvöldi föstudagsins 27. júní 
1969 hve viðburðarík og þýðingarmikil 
nótt var í vændum. Vissulega hafði Judy 
Garland verið jarðsungin fyrr um daginn 
og tilefnið til að drekkja sorgum sínum 
því ærið en þýðing næturinnar átti heldur 
betur eftir að verða önnur og meiri. 
Þessa nótt snéri hinsegin fólk í New York 
loks vörn í sókn og uppgötvaði um leið 
samtakamáttinn. Réttindabaráttan var 
hafin fyrir alvöru og grunnurinn lagður að 
pride-hátíðahöldum sem í dag þekkjast 
víða um heim. Í ár minnumst við þess 
að 50 ár eru liðin frá þessum merkilegu 
tímamótum sem skipt hafa sköpum fyrir 
öll þau réttindi og þann sýnileika sem við 
hinsegin fólk búum við í dag. 
 
En ekki nóg með það. Í ár fögnum við 
einnig 20 ára óslitinni sögu hinsegin 
hátíðahalda í Reykjavík. Það var nefnilega 
árið 1999 sem Samtökin ʼ78 stóðu fyrir 
Hinsegin helgi í Reykjavík – einmitt til 
að minnast þess að þá voru 30 ár frá 
uppþotunum í Christopher-stræti. Um 
1.500 gestir komu saman á Ingólfstorgi 
laugardaginn 26. júní og strax í kjölfarið 
var ákveðið að gera þyrfti slík hátíðahöld 
að árlegum viðburði hér í borg. Ári síðar, 
þegar fyrsta gleðigangan var gengin, 

voru gestirnir tólf þúsund talsins eða 
eins og Heimir Már Pétursson, einn af 
stofnendum Hinsegin daga, sagði í viðtali 
við tímarit Hinsegin daga árið 2017: 
„Okkar 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.“ 
 
Undanfarna tvo áratugi hafa Hinsegin 
dagar vaxið og dafnað og eru í dag ekki 
einungis ein fjölsóttasta hátíð landsins 
heldur einnig líklega alfjölmennasta 
pride-hátíð í heimi – sé miðað við 
höfðatölu. Af þessum árangri erum við 
að sjálfsögðu afar stolt en tökum um leið 
hlutverk okkar alvarlega og umgöngumst 
söguna af virðingu – því aðeins með því 
að vita hvaðan við komum finnum við 
leiðina þangað sem við ætlum. Og við 
ætlum áfram.  
 
Við ætlum áfram í átt að fullu jafnrétti – 
lagalegu og samfélagslegu. Við ætlum 
að berjast áfram gegn öllu mótlæti 
– líkamsárásunum, mismununinni og 
öráreiti daglegs lífs. Við munum halda 
áfram að ræða, fræða og ögra. En við 
ætlum líka að gleðjast áfram. Þess vegna 
standa Hinsegin dagar 2019 í tíu daga, 
með fleiri og fjölbreyttari viðburði á 

dagskrá en nokkru sinni fyrr. Þannig 
fögnum við árangri síðustu áratuga og 
sýnum hvert við ætlum. Áfram.   
 
Fyrir hönd stjórnar Hinsegin daga býð 
ég ykkur öll hjartanlega velkomin á hátíð 
ársins og vona að þið njótið sem allra 
best. Saman munum við mála Reykjavík í 
öllum litum regnbogans sem aldrei fyrr.  
 
Gleðilega hátíð! 
Gunnlaugur Bragi,  
formaður Hinsegin daga

 
Stjórn Hinsegin daga 2019 / The 
board of Reykjavik Pride 2019: 

Gunnlaugur Bragi Björnsson  
– formaður / president 
Karen Ósk Magnúsdóttir  
– gjaldkeri / treasurer 
Ragnar Veigar Guðmundsson  
– ritari / secretary 
Ásgeir Helgi Magnússon  
– meðstjórnandi / board member 
Helga Haraldsdóttir  
– meðstjórnandi / board member 
Lilja Ósk Magnúsdóttir  
– meðstjórnandi / board member 
Ragnhildur Sverrisdóttir  
– meðstjórnandi / board member

Dear friends
Probably few of those present at the New 
York’s Stonewall Inn on the evening of 
June 27, 1969 suspected what a fateful 
and meaningful night was in store. Judy 
Garland had just been buried and the 
evening was an occasion for her fans to 
drown their sorrows – but this night was to 
become something more. This night, queer 
people finally turned defense into offense 
and on the way discovered the power of 
unity. The battle for rights was begun in 
earnest, and the foundations laid for the 
Pride celebration we know worldwide 
today. This year we remember that half 
a century has passed since a watershed 
moment which has been crucial for all the 
rights and visibility we queer folk enjoy 
today. 
 But that's not all! This year we embrace 
the 20th year in a row of Reykjavík Pride. 
In 1999, the organization Samtökin ’78 
organized “Queer Weekend in Reykjavík” 
specifically to commemorate the thirtieth 
anniversary of the Christopher Street 
uprising. About fifteen hundred guests 
came together in Ingólfstorg on Saturday, 
26 June, and it was promptly decided to 
hold a similar celebration here in the city 
every year. A year later, when the first Pride 
parade was underway, twelve thousand 
people attended. In a 2017 interview, 

Heimir Már Pétursson, one of Reykjavik 
Pride’s founders, said, “We got twelve 
thousand people. Not to fight us. Not 
to make fun of us. Not to belittle us, but 
to walk with us. That’s when I knew that 
we’d succeeded at this and tears ran 
down my face.” 
 
Over the last two decades Pride has grown 
and thrived and today is not just one of 
the country’s most-attended festivals but 
probably the most-attended Pride event 
in the world – relative to the population. 
We’re obviously very proud of this success, 
but we take our role seriously and treat 
the history with respect – because only 
by knowing where we came from can we 
know where we are going. And we’re going 
forward.  
 
We will forge ahead toward full equality 
– legally and socially. We will combat all 
adversity – assault, discrimination, and 
the microagressions of daily life. We will 
continue to discuss, study, and challenge. 
And we’ll celebrate too. So for these 
reasons Reykjavík Pride 2019 will last for 
ten days, with more, and more varied, 
events than ever before. We will celebrate 
the achievements of the past decades and 
show where we are going. Onward. 
 

On behalf of the directors of Reykjavík Pride 
I wish you a hearty welcome to the festival 
of the year and hope that you enjoy it to 
the fullest. Together, we’ll paint Reykavík 
in all the colors of the rainbow like never 
before. 
 
Happy Pride! 
Gunnlaugur Bragi,  
President of Reykjavík Pride 
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FRÁ BORGARSTJÓRA 
 

 

FROM THE MAYOR 
OF REYKJAVÍK 

 

Ever since the City of Reykjavík established 
a special human rights manifesto in 2006, 
we have worked systematically to ensure 
that all individuals can flourish within our 
society. Still, we can never let go of the fight 
for equal rights, no matter how much has 
been achieved in recent years. 
 Behind every struggle there are individuals 
who have sacrificed their time and 
sometimes their lives to bring on necessary 
change within society.  Reykjavik Pride was 
established by such pioneers some twenty 
years ago, and the event is still today, fully 
prepared and organized by volunteers. For 
that we are extremely grateful. 
 The unanimously decision made by the 
City Council earlier this year to adorn a 
special place in downtown Reykjavík with a 
permanent rainbow, is both a colourful and 
symbolic reminder of the fight for human 
rights that the LGBTQIA+ community has 
carried out worldwide. This year we also 
mark the 50th anniversary of the Stonewall 

Í ár fögnum við 20 ára afmæli Hinsegin 
daga í Reykjavík. Frá upphafi hefur 
hátíðin glætt borgina lita- og lífsgleði 
en það sem gerir Hinsegin dagana svo 
einstaka er sameiningarmátturinn sem 
einkennir þá. Almenningur hefur frá 
fyrstu tíð gripið tækifærið til að sýna 
samstöðu með hinsegin fólki með því að 
fylkja liði og taka þátt í gleðinni. 
 
Hinsegin dagar hafa alltaf verið ein 
fjölsóttasta borgarhátíðin í Reykjavík. 
Hápunktur hátíðarinnar er gleðigangan 
og óhætt er að segja að hvergi annars 
staðar í heiminum safnist um þriðjungur 
landsmanna saman í miðborginni til að 
fagna fjölbreytileikanum eins og raunin 
er hér. Það er því ljóst að öflug barátta 
hinsegin fólks hefur skilað ótrúlegum 
árangri hér á landi síðustu ár – en við 
vitum líka að henni er hvergi nærri lokið 
og enn er verk að vinna að berjast gegn 
fordómum og fyrir fullum réttindum allra. 
 
Frá því að Reykjavíkurborg setti sér 
sérstaka mannréttindastefnu árið 2006 
höfum við unnið markvisst að því að 
allir fái notið sín í Reykjavík. Við verðum 
samt alltaf að minna okkur á að baráttan 

This August, we celebrate the 20th 
anniversary of Reykjavik Pride. Ever since 
the first Pride took place in 1999, the 
city has been brimming with colour and 
liveliness during this annual event. The 
general public participation in this festival 
is really what makes the Reykjavik Pride so 
unique – as thousands of people embrace 
this opportunity to show their support and 
solidarity to the LGBTQIA+ community by 
joining in the jubilation. 
 Reykjavik Pride has been one of the most 
popular city festivals in Reykjavík from the 
very beginning.  I think it is safe to say that 
nowhere else in the world can we expect 
some one third of the population to gather 
in the city centre to take part in the Pride 
Parade – the highlight of the festivities. 
This reflects the powerful struggle that 
queer people in Iceland have pursued 
throughout the years. Yet, we know that the 
fight for equal rights is far from over and that 
we constantly have to be on guard to fight 
prejudice wherever and whenever it appears.   
 

heldur áfram – því það er hættulegt 
að sofna á verðinum og ganga að 
mannréttindum sem gefnum af því við 
teljum okkur standa vel að vígi. 
 
Að baki réttindabaráttu liggur þrotlaus 
vinna einstaklinga sem leggja allt að veði. 
Hinsegin dagar í Reykjavík urðu til fyrir 20 
árum fyrir tilstuðlan slíkra einstaklinga – 
og enn í dag er hátíðin að fullu undirbúin 
og framkvæmd af sjálfboðaliðum sem 
eiga miklar þakkir skildar. 
 

Það verður enn skemmtilegra að 
fylgjast með Hinsegin dögum nú í ár 
þegar varanlegur regnbogi mun prýða 
miðborg Reykjavíkur sem áminning um 
baráttu hinsegin fólks. Það eru ekki bara 
litríkar heldur einnig táknrænar kveðjur 
til hinsegin samfélagsins af tvennum 
ástæðum. Annars vegar minnumst við 
þess að 50 ár eru liðin frá Stonewall-
uppreisninni í New York sem hratt pride-
bylgjunni af stað um allan heim. Og hér 
í Reykjavík fögnum við 20 ára afmæli 
Hinsegin daga. 
 
 

Riots in New York that set in motion queer 
liberation movements around the globe, 
as we celebrate the 20th anniversary of 
Reykjavík Pride. 

Fyrir hönd Reykjavíkurborgar óska 
ég ykkur til hamingju með farsæla 
réttindabaráttu, gleðilegrar hátíðar 
og síðast en ekki síst ótrúlega góðrar 
skemmtunar! 
 On behalf of the City of Reykjavík, I 
congratulate you for your successful queer 
rights campaign throughout the years. But 
more than anything - have fun and enjoy 
the spirit of Reykjavík Pride 2019! 
 
 
 
 
 
 
Dagur B. Eggertsson
Borgarstjóri - Mayor



„VIÐ 
ÆTLUÐUM 

EKKI AÐ 

VÍKJA“ 
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„VIÐ 
ÆTLUÐUM 

EKKI AÐ 

VÍKJA“ 
 

 „Okkur leið öllum eins; við vorum búin að 
fá nóg af þessu kjaftæði. Það var ekkert 
sérstakt sem einhver sagði við einhvern 
annan, það var frekar eins og allt sem 
gerst hafði árin á undan hefði leitt til 
þess að það dró til tíðinda þetta ákveðna 
kvöld á þessum ákveðna stað og þetta 
voru ekki skipulögð mótmæli. 
 
Allir voru samstíga í að snúa aldrei 
aftur til fyrri tíma. Þetta var kornið sem 
fyllti mælinn. Það var kominn tími til 
að endurheimta það sem alltaf hafði 
verið tekið frá okkur. Þarna var alls 
konar fólk og af alls konar ástæðum, 
þarna var botnlaus heift, reiði, sorg, 
allt í einni blöndu og allt fann þetta sér 
farveg. Lögreglan bar mesta ábyrgð á 
eyðileggingunni. Við vorum satt best að 
segja bara að reyna að komast aftur inn 
og verða frjáls. Og okkur leið eins og við 
værum loksins frjáls, eða að minnsta kosti 
hefðum frelsi til að sýna að við krefðumst 
frelsis. Við ætluðum ekki að ganga bljúg 

Stonewall-barinn við Christopher-stræti í 
júní 1969, á tíma óeirðanna. Í glugganum 
má sjá hvatningu frá Mattachine Society 
í New York um að hómósexúal fólk haldi 
ró sinni á götum Greenwich Village. Hin 
hófsama nálgun Mattachine Society hafði 
hins vegar engan hljómgrunn þegar 
þarna var komið sögu. 

um í nóttinni og láta þá ýta okkur fram 
og til baka – í fyrsta skipti ákváðum við 
að nóg væri komið og við ákváðum það 
af öllu afli og þess vegna varð lögreglan 
svona undrandi. Það lá eitthvað í loftinu, 
frelsi sem var svo löngu tímabært og 
við ætluðum okkur að berjast fyrir því. 
Sú barátta tók á sig ólíkar myndir en 
niðurstaðan var sú sama hjá öllum: Við 
ætluðum ekki að víkja og við gerðum 
það ekki.“ 
 
 
Skáldið og homminn Allen Ginsberg fór á 
Stonewall-barinn kvöldið eftir uppþotið. 
Hann var uppnuminn yfir frelsisandanum: 
„Gay power! Er það ekki stórkostlegt! Það 
var kominn tími til að við stæðum með 
sjálfum okkur!“ Þegar hann gekk heim 
af barnum um kvöldið sagði hann við 
kunningja sinn: „Veistu, strákarnir þarna 
voru allir svo fallegir. Þeir eru ekki lengur 
með þennan særða svip, sem einkenndi 
alla hommana fyrir 10 árum.“ 
 

Ragnhildur Sverrisdóttir skrifar
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og þar mátti dansa. Kúnnahópurinn 
var reyndar ekki kallaður „hinsegin“ 
eða „queer“ fyrir hálfri öld. Þarna voru 
margir hommar og töluvert færri lesbíur, 
dragdrottningar fjölmenntu gjarnan og 
þangað sótti heimilislaust, ungt fólk, 
sem hafðist við í almenningsgarði stutt 
frá. Barinn var ekki með vínveitingaleyfi 
en það kom auðvitað ekki í veg fyrir 
að mafían seldi þar áfengi. Að nafninu 
til var Stonewall einkaklúbbur og látið 
var eins og gestir kæmu með sitt eigið 
áfengi. Meginbirgðir kvöldsins voru hins 
vegar gjarnan geymdar í bifreið einhvers 
staðar í nágrenninu til að koma í veg 
fyrir að lögreglan næði öllu saman þegar 
hún kæmi til að sópa út óþjóðalýðnum. 
Vikulegar mútugreiðslur til lögreglunnar 
komu í veg fyrir að eigendurnir væru 
sóttir til saka fyrir ólöglega sölu áfengis 
en kúnnahópurinn naut engrar verndar. 
 
Vegna tengsla mafíunnar við lögregluna 
vissu eigendur Stonewall oftast nær 
hvenær búast mátti við henni á staðinn. 
En þennan dag, um kl. 1 eftir miðnætti 
aðfaranótt laugardagsins 28. júní 1969, 
voru eigendur og gestir hinir rólegustu. 

Þessi orð eins fastagests Stonewall-
kráarinnar í New York, Michael Faders, 
lýsa vel stemmningunni fyrir utan krána 
júnínótt eina fyrir 50 árum. Gestirnir 
neituðu að hlýða lögreglunni, sem hafði 
birst þar í þúsundasta skipti til að „sópa 
út“ þeim lýð sem hún taldi halda sig þar. 
En lýðurinn hafði fengið nóg, kastaði öllu 
lauslegu í lögregluna og krafðist þess 
að fá að vera í friði á sínum stað. En þótt 
mikill baráttuhugur hafi verið í gestum 
og óeirðir haldið áfram næstu daga 
óraði sjálfsagt engan þeirra fyrir því að 
síðar yrði oft vitnað til þessa kvölds sem 
upphafs virkrar baráttu fyrir réttindum 
hinsegin fólks, a.m.k. í Bandaríkjunum. 
Og áhrifanna gætti sannarlega víðar í 
hinum vestræna heimi. 
 
Óvænt árás eftir miðnætti 
Stonewall-barinn við Christopher-stræti 
í New York var ekki merkilegt öldurhús. 
Þetta var lítill og þröngur bar, rekinn af 
mafíunni. Ekkert rennandi vatn var á 
barnum, salernin stífluðust í sífellu og 
enga neyðarútganga var þar að finna. 
Barinn hafði það þó fram yfir flesta aðra 
að þar var allt hinsegin fólk velkomið 

 
Ungir heimilislausir piltar, sem höfðust 
við í Christopher-garðinum, tóku virkan 
þátt í uppreisninni við Stonewall-barinn 
fyrstu nóttina. 
 

Á 6. og 7. áratug síðustu aldar fylgdist 
Bandaríska alríkislögreglan (FBI) vel 
með þekktu hómósexúal fólki, eins 
og það hét í bókum hennar, og hélt 
skrá yfir samkomustaði þess og vini. 
Bandaríski pósturinn hélt að sama 
skapi skrá yfir heimilisföng sem fengu 
sendingar er tengdust á einhvern hátt 
hómósexúalisma. Þannig neituðu 
póstyfirvöld til dæmis árið 1953 að dreifa 
tímariti, sem fjallaði um hómósexúal 
fólk í heterósexúal samböndum, þótt 
það væri hulið brúnu umslagi. Yfirvöld 
ríkja og borga létu ekki sitt eftir liggja, 
lokuðu börum þar sem hómósexúal 
fólk safnaðist saman, handtóku gestina 
og nöfn þeirra voru birt í dagblöðum. 
Hómósexúalismi var flokkaður sem 
geðveiki af samtökum bandaríska 
geðlækna árið 1952 og stóð sú 
skilgreining allt til 1973. 
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Lögreglan hafði komið á staðinn fjórum 
dögum fyrr og yfirleitt lét hún sér nægja 
að koma mánaðarlega eða svo. Og þar 
að auki gátu menn verið nokkuð öruggir 
með að lögreglan léti ekki sjá sig eftir 
miðnættið. En nú brá nýrra við.  
 
Í dæmigerðri rassíu lögreglunnar voru öll 
ljós á staðnum kveikt og viðskiptavinir 
urðu að raða sér upp og sýna lögreglunni 
skilríki. Þeir sem ekki höfðu skilríki voru 
handteknir. Og allir sem voru í dragi voru 
handteknir, hvað sem öllum skilríkjum 
leið. Konur og karlar urðu að sæta því að 
kannað væri hvort þau væru ekki í a.m.k. 
þremur flíkum sem hæfðu líkamlegu 
kyni þeirra, annars voru þau handtekin. 
Þau lög giltu raunar víðar en í New York 
að einstaklingum var bannað að klæðast 
fatnaði sem ekki passaði við líkamlegt 
kyn þeirra samkvæmt óskeikulu mati 
lögreglunnar. 
 
Vikurnar áður en lögreglan lét til skarar 
skríða á Stonewall höfðu slíkar árásir á 
bari verið óvenju tíðar. Samt sem áður 
kom það öllum á óvart þegar lögreglan 
birtist þar skyndilega. En nú lá eitthvað 
í loftinu. Gestirnir voru ekki lengur 
tilbúnir að láta leiða sig út eins og lömb 
til slátrunar. Vissulega tókst lögreglunni 
að koma þeim út af barnum en þar lauk 
samanburðinum við hefðbundna aðgerð 
lögreglunnar. 
 
Ein sagan segir svo frá að lögreglan 
hafi tekið fantalega á þeim handteknu, 
sem hún var að troða inn í bíla sína. 
Þannig hafi lögreglumaður slegið lesbíu 
í höfuðið með kylfu og hún hrópað til 
áhorfenda að gera eitthvað. Þá hafi allt 
fuðrað upp í átökum. 

„Guð minn góður, byltingin er hafin!“ 
Ein þekktasta baráttukona þessa tíma, 
dragdrottningin Silvia Rivera, eins og 
hún kallaði sig, lýsti kvöldinu svona: 
„Það næsta sem við vitum er að ljósin 
eru kveikt og hey! Það er áhlaup! Þeir 
byrjuðu að leiða drottningarnar út í röð 
og vísa þeim inn í lögreglubílana og þeir 
höfðu tekið skammbyssurnar úr slíðrum. 
Svo flugu Molotov-kokteilarnir. Og ég 
hugsaði: „Guð minn góður, byltingin er 
hafin! Guði sé lof! Þið hafið komið fram 
við okkur eins og skít í öll þessi ár! Ónei, 
nú er komið að okkur!“ 
 
Vinkona hennar, Marsha P. Johnson, var 
í fararbroddi dragdrottninganna þetta 
kvöld og næstu árin. Hún sagði svo frá: 
„Þegar ég kom niður í bæ stóð allt í 
ljósum logum. Og við vorum á götunum, 
veltum bílum um koll og, almáttugur, 
stöðvuðum umferð, öskrandi og kallandi 
og allt!“ 
 

Lögreglan hafði aldrei lent í öðru eins. 
Þarna var hópur fólks sem yfirleitt hafði 
stillt sér upp í röð, sýnt skilríkin og flýtt 
sér á braut eða gengið handjárnað 
um borð í lögreglubíla. Núna neitaði 
fólkið að hlýða lögreglu. Og ekki nóg 
með það. Hópurinn sem kominn var út 
á gangstétt lét öllu lauslegu rigna yfir 
lögregluna. Smápeningum, grjóti og 
múrsteinum. Og reyndi að ryðjast inn á 
barinn sinn aftur. Lögreglan var fáliðuð, 
þurfti að hörfa aftur inn á barinn og 
óskaði eftir aðstoð. Óeirðalögregla, grá 
fyrir járnum, flýtti sér á staðinn, stillti 
sér upp í þétta röð og gekk hægt en 
ákveðið að mótmælendunum til að ryðja 
götuna. En hópurinn ætlaði sér ekki að 
hopa. Dragdrottningarnar stilltu sér upp í 
fremstu röð, kræktu saman handleggjum 
og dönsuðu can-can. Þær sveifluðu 
fótunum taktfast hátt í loft upp og sungu. 
Óeirðalögreglan átti ekkert svar – nema 
draga fram kylfurnar. 
 
Einhver hringdi í stærstu dagblöð New 
York og lét þau vita að dregið hefði til 
tíðinda á Christopher-stræti. Þau birtu 
fréttir daginn eftir en því miður hefur 
aðeins ein ljósmynd varðveist frá þessu 
kvöldi. Hún sýnir hóp heimilislausra 
unglinga takast á við lögreglu. 
 

Hverfa ekki lengur auðmjúk á braut
Kvöldið eftir hafði ekkert dregið úr 
baráttuandanum og fólk hópaðist saman 
á Christopher-stræti. Fólk sem áður 
hafði þurft að banka á dyr Stonewall og 
vera vegið og metið í gægjugati áður 
en því var hleypt inn, var núna „out and 
proud“, kysstist á götum úti, afneitaði 
hvorki sér né öðrum. Lögreglan kom 
á staðinn og var miklu fjölmennari en 
kvöldið áður en taldi samt þann kost 
vænstan að kalla aftur á óeirðalögreglu. 
Aftur stilltu drottningarnar sér upp 
fremstar og dönsuðu. Lögreglan ætlaði 
að yfirbuga hópinn með því að handtaka 
drottningarnar en um leið og ein var 
gripin réðst allur hópurinn fram til að 
frelsa hana. 
 
Uppreisnin á Christopher-stræti stóð alls 
í sex daga, ekki eingöngu við Stonewall-
barinn heldur einnig í nálægum götum 
og Christopher-garðinum skammt frá.  
 
Einn óeirðadaginn var Marsha P. Johnson 
tekin tali af fréttamanni sjónvarpsstöðvar. 
Inngangur fréttarinnar var á þessa leið: 
„Heimurinn þarf nú að horfast í augu 
við það sem hann hefur reynt að hunsa. 
Hómósexúal fólk hverfur ekki lengur 
auðmjúkt á braut þegar það verður 
fyrir fyrirlitningu, háði eða hatri. „Gay 
Power“ fólk nútímans berst fyrir fullu 
efnahagslegu og lagalegu jafnræði 
og viðurkenningu.“ Að því búnu sneri 
fréttamaðurinn sér að dragdrottningunni 
og spurði hvers vegna hún væri þarna. 
Og það stóð ekki á svarinu: „Elskan mín, 
ég vil gay-réttindin mín núna. Ég held að 
það sé tími til kominn að gay bræður og 
systur öðlist réttindi,“ sagði Marsha. „Og 
alveg sérstaklega konurnar,“ bætti hún 
við og blikkaði í myndavélina.  
 

Þrátt fyrir að átökin við Stonewall teljist 
marka upphaf virkrar réttindabaráttu, ef 
ekki í hinum vestræna heimi þá a.m.k. í 
Bandaríkjunum, þá fer því fjarri að þar 
hafi í fyrsta skipti bólað á samtökum 
hinsegin fólks. Í Bandaríkjunum voru 
tvö félög þekktust. Annað var The 
Mattachine Society, samtök homma 
sem stofnuð voru í Los Angeles árið 
1950. Í fyrstu voru þau róttæk samtök 
sem áttu sér það markmið að sameina 
homma og fræða jafnt þá sem aðra, 
veita þeim forystu og aðstoða í baráttu 
við dómskerfið. Þremur árum síðar gafst 
félagsskapurinn upp á svo róttækri 
nálgun og ákvað að einbeita sér að 
samlögun að samfélaginu með það að 
markmiði að öðlast virðingu. Hópurinn 
hafði þá fjarlægst marxískan uppruna 
sinn nokkuð, konur bæst í hópinn og fólk 
með fjölbreyttari pólitískan bakgrunn en 
stofnendurnir. Hugsunin var sú að fleiri 
myndu kasta fordómum sínum ef sýnt 
væri fram á að hommar og lesbíur væru 
eins og „venjulegt fólk“. Í kjölfarið stofnaði 
hópur átta lesbía í San Francisco félagið 
Daughters of Bilitis árið 1955, í fyrstu 
aðeins til að geta hist á öruggum stað 
og dansað saman. Síðar þróaðist starfið 
í stuðning við lesbíur sem voru að koma 
út en að lokum varð barátta þeirra svipuð 
baráttu Mattachine Society, þ.e. lögð var 
áhersla á að félagsmenn féllu sem best að 
samfélaginu.
 

Bæði þessi samtök urðu fyrir mikilli 
gagnrýni í kjölfar Stonewall, enda töldu 
herskáir aktívistar hins nýja tíma að 
varfærnisleg nálgun þeirra væri úrelt og 
gagnslaus. Mattachine Society starfar 
enn, þó í breyttri mynd sé, en síðasta 
aðildarfélag Daughters of Bilitis hætti 
starfsemi 1995. Að sama skapi voru mörg 
þeirra, sem aðhylltust hugmyndafræði 
Mattachine Society og Daughters of 
Bilitis, ekki ánægð með baráttugleðina 
og steytta hnefana við Stonewall. 
Dragdrottningarnar voru t.d. í þeirra huga 
birtingarmynd hinseginleika sem féll illa 
að tilraunum þeirra til að sýna fram á að 
þau væru „venjuleg“.
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„Vissulega gerðist eitthvað sérstakt 
þessa nótt“ 
Átökin við Stonewall voru ekki fyrstu 
mótmæli hinsegin fólks í Bandaríkjunum, 
fjarri því. Ýmis samtök höfðu áður sett 
upp mótmælafundi, gengið kröfugöngur 
og gert ýmislegt til að reyna að þoka 
málum í réttindaátt. Allt undirbjó það 
jarðveginn. Árið 1969 var loks komið 
að uppskerunni. Ungt fólk var almennt 
í uppreisn gegn stöðnuðu samfélagi, 
mótmæli gegn stríðinu í Víetnam voru 

Baráttudrottningarnar Silvia Rivera og 
Marsha P. Johnson, fyrsta og önnur frá 
vinstri, á mótmælafundi nokkrum árum eftir 
Stonewall. Þær voru í fararbroddi aktívista og 
stofnuðu STAR-samtökin árið 1970, róttækan 
hóp sem veitti hinsegin unglingum og 
kynlífsstarfsmönnum húsaskjól.

sæti fyrir svarta aftast í strætisvagninum 
í Montgomery í Alabama árið 1955. Sá 
atburður markaði vatnaskil í baráttu 
svartra. Og Stonewall var sambærileg 
tímamót í sögu hinsegin fólks. Lesbíska 
baráttukonan Joan Nestle orðaði það 
svo fyrir aldarfjórðungi: „Ég lít sannarlega 
ekki svo á að saga homma og lesbía hafi 
byrjað við Stonewall ... ég lít ekki svo 
á að andófið hafi byrjað þar. Það sem 
blasir við mér er söguleg samþætting 
ólíkra afla. Sjöundi áratugurinn breytti 
því hvað fólk var tilbúið til að þola í þessu 
samfélagi og hvað fólk neitaði að láta 
lengur yfir sig ganga ... Vissulega gerðist 
eitthvað sérstakt þessa nótt árið 1969 og 
við höfum ýtt undir þá tilfinningu vegna 
þess að við höfum þörf fyrir að finna 
upphafspunkt, eins og ég kalla það ... en 
þetta er flóknara en svo að hægt sé að 
fullyrða að allt hafi byrjað við Stonewall.“
 
Réttur tími í sögunni, nýir vindar blésu, 
aukin vitund um mannréttindi. Hvernig 
sem þessir þættir fléttuðust saman 
var ljóst að ekki varð aftur snúið. Áhrif 
átakanna við Stonewall voru ótrúlega 
mikil á ótrúlega stuttum tíma. Ýmis 
samtök aktívista spruttu upp á næstu 
vikum og mánuðum í Bandaríkjunum, 
miklu herskárri og meira áberandi en 
nokkur dæmi voru um áður. Byltingin var 
hafin og hún varð ekki stöðvuð.  

daglegt brauð, konur börðust af hörku 
fyrir jafnrétti  og réttindabarátta svartra 
var í algleymingi. Einn sagnfræðingur 
líkti atburðunum við Stonewall við það 
þegar Rosa Parks neitaði að færa sig í 

 
Athugasemd: Orðaval í þessari grein 
miðast við það orðfæri sem tíðkaðist á 
þeim tíma sem atburðirnir gerðust, bæði 
innan og utan hópa hinsegin fólks. Þá var 
„homosexual“ regnhlífarhugtak yfir marga 
hópa, sem án efa myndu sumir fylkjast 
undir annan fána í dag. Sama á við um 
„drag queens“ eða „transvestites“ þeirra 
tíma, eflaust voru í þeirra hópi margir sem 
á okkar tíma myndu skilgreina sig trans. Á 
sjöunda áratugnum var hinsegin fólki ekki 
lýst, og það lýsti sér ekki, sem sís, dulkynja, 
eigerva, flæðigerva o.s.frv.

Á síðustu árum hafa verið birt ýmis 
skjöl úr fórum lögreglunnar í New 
York, sem varpa ljósi á atburðina við 
Stonewall. Sakleysisleg lögregluskýrsla 
greinir frá komu óánægðs bíleiganda 
á lögreglustöð um nóttina. Hann hafði 
lagt Volkswagen-bílnum sínum við 
Christopher-stræti, andspænis Stonewall-
barnum, en einhver óþjóðalýður hafði 
stokkið upp á bílinn og beyglað bæði þak 
og vélarhlíf. 
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ER ÖFLUGASTA

FORDÓMUM
Heimir Már Pétursson fyrsti framkvæmdastjóri Hinsegin daga skrifar
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Í júní 1999 stóðu Samtökin ʼ78 að 
hátíðahöldum á Ingólfstorgi en á 
vormánuðum hafði það runnið upp 
fyrir nokkrum eldri hommum að 
27. júní það ár yrðu 30 ár liðin frá 
Stonewall-uppreisninni svokölluðu 
í New York. Lögreglunni í New York, 
sem stundaði rassíur á stöðum 
samkynhneigðra, er til vorkunnar 
að hún gerði sér ekki grein fyrir á 
hvers konar tímasprengju hún var 
að stíga á þessum degi. Þetta var 
nefnilega útfarardagur Judy Garland, 
átrúnaðargoðs homma, og þeir höfðu 
safnast saman á Stonewall-barnum til 
að fylgjast með útförinni í sjónvarpi. 
 
Hommarnir, og auðvitað lesbíurnar 
líka sem þó sigldu meira undir 
radarnum, höfðu í áratugi búið 
við fjandsamlega löggjöf og 
fjandsamlega lögreglu. En á þessum 
degi var þeim meira en misboðið. 
Þegar lögreglan var að draga 
hommana inn í Svörtu Maríurnar segir 
þjóðsagan að skáldið Allen Ginsberg 
hafi gengið hjá og sagt „ætlið þið 
virkilega að láta bjóða ykkur þetta?“ 
Við þetta byrjuðu hommarnir að 
streitast á móti lögreglunni og það 
endaði með þriggja daga óeirðum í 
Greenwich Village. 
 
Þarna liggja rætur Hinsegin daga í 
Reykjavík því árið 1970 voru fyrstu 
Gay Parades, eða gleðigöngurnar eins 
og við köllum þær á íslensku, farnar 
í nokkrum borgum Bandaríkjanna. 
Síðan þá hefur göngunum fjölgað 
bæði þar og um allan heim og nú 
er engin borg með borgum nema 
hún státi af Hinsegin dögum og 
gleðigöngum. 
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Þennan dag í júní 1999 var ég ásamt 
um fimmtán hundruð manns á 
Ingólfstorgi og fylgdist með glæsilegri 
hátíð með tónlistaratriðum og 
ræðuhöldum. Við það að verða vitni 
að þessu kviknaði á peru í kollinum 
á mér. Hátíð samkynhneigðra sem 
hvergi hafði verið auglýst opinberlega 
dró að sér fimmtán hundruð gesti, 
sem flestir voru vinir og ættingjar 
homma og lesbía. 
Það rann upp fyrir mér að það hefði 
átt sér stað viðsnúningur meðal 
þjóðarinnar. Tuttugu ára þrotlaus 
barátta Samtakanna ʼ78, sem meðal 
annars fengu það verkefni í vöggugjöf 
að upplýsa hræddan almenning um 
sannleikann um alnæmið, hafði skilað 
þeim árangri að ættingjar og vinir og 
stór hluti þjóðarinnar var tilbúinn til 
að standa við hlið homma og lesbía. 
 
Til að gera langa sögu stutta setti ég 
mig í samband við þann fámenna 
hóp sem skipulagði hátíðahöldin á 
Ingólfstorgi og sagði að nú yrði að 
hefjast handa við að skipuleggja enn 
stærri hátíðahöld að ári með göngu 
að erlendri fyrirmynd. Ekki voru 
allir hrifnir af hugmyndinni og það 
kostaði fyrirhöfn að fá fólk til liðs við 
hana. Mest óttaðist fólk að mjög fáir 
myndu mæta í slíka gleðigöngu en 
raunin varð önnur. Um tólf þúsund 
gestir mættu í fyrstu gönguna og 
þegar ég lét af störfum fyrir Hinsegin 
daga rúmlega tíu árum síðar hafði 
hátíðin breyst úr eins dags hátíð í 
fimm daga hátíð með um 80 þúsund 
þátttakendum og gestum. 



15

 
Hinsegin dagar voru stofnaðir haustið 
1999 sem sjálfstætt félag. Hugmyndafræði 
þeirra er að gleðin sé áhrifaríkasta vopnið, 
ekki hnefinn og reiðin yfir örlögum okkar 
fólks í gegnum tíðina. En ekki er allt sem 
sýnist. Með gleðinni minnumst við sigra 
þeirra hugrökku sem fóru fremst í baráttu 
samkynhneigðra og uppskáru háðung, 
niðurlægingu, fangelsun, líkamsárásir og 
jafnvel dauða. Augljósustu fórnarlömbin 
voru dragdrottningarnar og karlmenn sem 
þóttu kvenlegir, en þeir voru ekki þeir einu. 
 
Með gleðinni sýnum við menningu okkar 
og sögu en allt of oft gleymist að hún er 
einstök og sérstök. Því þótt við höfum 
víða unnið þann sigur að verða jöfn fyrir 
lögunum og gagnkynhneigðir vorum við 
ekki, erum við ekki og verðum aldrei streit.  
 
Nú á tuttugu ára afmælinu minnumst við 
áfram sigranna og fórnanna sem færðar 
voru en við megum aldrei gleyma hver við 
erum. Fullnaðarsigurinn getur aldrei og 
má aldrei verða sá að verða streit. Þannig 
myndum við vanvirða sögu okkar, baráttu 
og fórnir þeirra þúsunda sem sköpuðu 
okkur betri heim. Heim þar sem við getum 
sungið stolt: „Ég er eins og ég er, hvernig á 
ég að vera eitthvað annað?“ 
 
Til hamingju við öll. 
 
Heimir Már Pétursson
framkvæmdastjóri Hinsegin daga í Reykjavík 
1999 til 2011



SKIPULEGÐU ÞÍNA 
HINSEGIN DAGA SNEMMA 
OG BORGAÐU MINNA!

DAGSKRÁ Í 
STÖÐUGRI MÓTUNOUR PROGRAMME IS A WORK IN PROGRESS

Hinsegin dagar 2019 verða 10 daga 
veisla! Dagskráin er í stöðugri mótun 
og nýjasta útgáfan er alltaf aðgengileg 
á vefnum okkar og samfélagsmiðlum. 
Fylgstu með! 

Our programme is a work in progress 
but the current version can always be 
found on our website and on our social 
media. Stay tuned! 
 
Are you planning a colourful event to 
celebrate Reykjavik Pride? Let us know 
through the off-venue register form on 
our website. We publish all events that 
conform to our guidelines.

 
HINSEGINDAGAR.IS
REYKJAVIKPRIDE
REYKJAVIKPRIDE 
 

Ætlar þú að standa fyrir litríkum 
viðburði í tilefni Hinsegin daga? 
Láttu okkur þá endilega vita í 
gegnum off-venue skráningarformið 
á hinsegindagar.is. Við birtum þá 
viðburði sem falla að markmiðum 
hátíðarinnar. 
 

PLAN YOUR PRIDE EARLY 
AND PAY LESS!

Kauptu miðana á netinu fyrir  
7. ágúst, það er ódýrara. 

Dæmi / Examples

Buy your tickets online before  
7 August, it’s cheaper. 
 

Opnunarhátíð / Opening ceremony
 Fullt verð / Full price

2.900 ISK    3.500 ISK
Forsala / Pre-sale   

Reykjavik Pride Party
Forsala / Pre-sale    Fullt verð / Full price
2.500 ISK    3.500 ISK

Stolt siglir fleyið mitt / Queer Cruise
Forsala / Pre-sale    Fullt verð / Full price
2.900 ISK    3.500 ISK

TILBOÐ / SPECIAL OFFER
Föstudagspakkinn! / The ultimate Friday night! 

16. ágúst / 16 August
Stolt siglir fleyið mitt kl. 20 / Queer Cruise 8 p.m.
Queen of Fokking Everything! @ Gamla bíó kl. 22 / 10 p.m.
Landleguball / Shore leave dance @ Kiki Queer Bar  
+ Forgangur í röð til kl. 01 / Skip the line until 1 a.m.

5.500 ISK Fullt verð / Full price 6.800 ISK

MJÖG TAKMARKAÐ MAGN! VERY LIMITED AVAILABILITY! 



#REYKJAVIKPRIDE

 GLEÐILEGA 

HÁTÍÐ

Til hamingju með afmælið!
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18. JÚNÍ 2019 
SAMÞYKKTI 
ALÞINGI 
NÝ LÖG UM 
KYNRÆNT 
SJÁLFRÆÐI 
 

45 þingmenn greiddu atkvæði 
með frumvarpinu en þrír sátu hjá. 
Frumvarpið er mikil réttarbót fyrir 
trans fólk og intersex fólk en einnig 
fleiri hópa, svo sem kynsegin fólk. Það 
á sér langa sögu og er af mörgum 
talið eitt það framsæknasta í sögu 
hinsegin fólks. Í því felst möguleiki 
á kynhlutlausri skráningu sem 
táknuð verður með X á skilríkjum, 
kynleiðréttingarferlið verður 
mannúðlegra, 15 ára og eldri geta 
breytt kynskráningu sinni í Þjóðskrá, 
óheimilt er að skilyrða breytingu 
kynskráningar við læknismeðferðir og 
allir eiga rétt á persónuskilríkjum sem 
samræmast breyttri skráningu. Þótt 
þetta sé stórt stökk fram á við saknar 
fólk ákvæðis um intersex einstaklinga, 
banns við skurðaðgerðum á börnum og 
að þær aðgerðir séu skráðar svo hægt 
sé að átta sig á fjölda þeirra.  
 
Tótla I. Sæmundsdóttir spjallaði 
við Uglu Stefaníu Kristjönudóttur 
Jónsdóttur, formann Trans Íslands, 
og Kitty Anderson, formann Intersex 
Íslands, um tildrög frumvarpsins og 
hvað það raunverulega þýðir fyrir 
þessa hópa.  
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Okkur var mjög vel tekið og myndaður 
var vinnuhópur sem Vinstri græn héldu 
utan um. Við fengum starfsmann frá VG 
og Svandís Svavarsdóttir hélt utan um 
hópinn. Í grasrótarhópnum vorum við 
Kittý, Svandís, fulltrúar frá Samtökunum 
ʼ78 og Trans Ísland, lögfræðingur sem 
á trans son og kynjafræðingur. Við 
sömdum drögin að frumvarpinu í samráði 
við Þjóðskrá, Mannréttindaskrifstofu 
Íslands, umboðsmann barna, transteymi 
Landspítalans, landlækni og í raun 
alla sem okkur datt í hug að gætu haft 
með þetta málefni að gera. Það tók 
tvö til þrjú ár að byggja þetta upp og 
þetta var gríðarleg vinna. Svo féllu 
ríkisstjórnir, VG fór í stjórn, frumvarpið 
var flutt úr heilbrigðisráðuneytinu 

yfir í félagsmálaráðuneytið og þaðan 
yfir forsætisráðuneytið. Þar tók Katrín 
Jakobsdóttir við frumvarpinu og mælti 
síðar fyrir því. 
 Í forsætisráðuneytinu voru gerðar 
breytingar á frumvarpinu og intersex-
kaflinn að mestu tekinn út. Það sem 
var óbreytt var að börn yfir sextán 
ára aldri fengju val um hvernig þau 
yrðu meðhöndluð. Breytingarnar 
gerðu helminginn af frumvarpinu 
þýðingarlausan því undirstaða þess 
er sjálfsákvörðunarréttur og líkamleg 
friðhelgi. Að fólk geti fengið aðgang að 
þeirri heilbrigðisþjónustu sem það kýs á 
sínum eigin forsendum og að öll inngrip á 
kyneinkennum barna séu bönnuð og að 

UGLA 
 

Hvernig kom þetta til? 
Við fengum inn á borð til okkar 
þingsályktunartillögu frá Pírötum 
um þriðja kynið. Hún sneri að þriðju 
kynskráningu og vitnað var til ýmissa 
annarra menningarheima þar sem slíkt 
er viðurkennt en það átti ekki beint 
tengingu við íslenskan raunveruleika 
eða íslenskt trans samfélag. Ég og Kittý 
settumst niður í bakaríi í Skipholtinu og 
ákváðum að stofna frumvarpshóp með 
fólki úr hinsegin samfélaginu og ungu 
fólki innan ýmissa stjórnmálahreyfinga 
til að vinna þetta almennilega. Úr varð 
síðan að við boðuðum fund með öllum 
stjórnmálaflokkum á Alþingi og kynntum 
hugmyndir um umbætur fyrir trans fólk 
og intersex fólk.  
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fólk fái sjálft valdið til að ákveða hvort þau 
vilja einhver inngrip í sín kyneinkenni síðar 
meir. Hlutinn er varðar líkamlega friðhelgi 
var settur inn sem bráðabirgðaákvæði 
um að nefnd myndi skoða þetta mál og 
vinna það áfram en hópurinn okkar var 
búinn að vinna að þessu í fjögur ár með 
sérfræðingum og fullvinna þetta.  
 Við getum ímyndað okkur af hverju þessi 
kafli var tekinn út en vitum það ekki fyrir 
víst. Líklegasta ástæðan er að þarna hafi 
verið einhverjar lagaflækjur, að blátt 
bann við ónauðsynlegum aðgerðum 
á intersex börnum gæti gengið gegn 
einhverjum öðrum lögum. Önnur ástæða 
sem heyrist oft nefnd er að þetta myndi 
innihalda bann við umskurði á börnum 

og gæti flækst inn í deilur um það mál. 
Margir læknar settu sig upp á móti þeim 
hluta frumvarpsins sem sneri að intersex 
börnum en það kaldhæðnislega er að 
þeir læknar sem andmæltu mest þessu 
frumvarpi eru þeir sömu og skrifuðu 
undir samnorræna yfirlýsingu um að 
banna umskurð á börnum og óþarfa 
inngrip hjá ungbörnum.  
 Hvað þýðingu hafa þessi lög fyrir trans 
samfélagið á Íslandi? 
Lögin um kynáttunarvanda frá 2012 urðu 
strax úrelt daginn sem þau voru sett. Þá 
voru þau samt stærsta framfaraskrefið 
varðandi aðgang trans fólks að 
heilbrigðisþjónustu sem hafði verið 
tekið. Þau voru framsækin í samanburði 
við önnur lönd en á þessum sjö árum 
hefur heimurinn breyst mikið og trans 
samfélagið líka. Ísland dróst hratt aftur 
úr, ekki síst af því að gömlu lögin voru 
bundin úreltum hugmyndum um kyn 
með tilheyrandi forræðishyggju. 
 Fólk þurfti að fara í greiningar, viðtöl og fá 
leyfi, einungis til að komast á hormóna. Ef 
einstaklingar vildu svo fá nafnabreytingu 
þurftu þeir að vera í formlegu ferli í 18 
mánuði og lifa í réttu „kynhlutverki“ í 
að minnsta kosti 12 mánuði. Fólki var 
ráðlagt að vera í eins réttu kynhlutverki 
og mögulegt var. Trans mönnum var sagt 
að hætta að prjóna og trans konur sendar 
í dömuþjálfun. Þetta viðgekkst ekki 
einungis inni í heilbrigðiskerfinu heldur 
var trans samfélagið sjálft orðið gegnsýrt 
af ótta við að fá ekki þá þjónustu sem 
það þurfti. Sem dæmi má nefna að 
þegar ég fór á fyrsta fundinn minn hjá 
samtökum trans fólks 19 ára gömul var 
mér sagt að ég þyrfti að læra að labba 
upp á nýtt. Ég hugsaði að það væri alveg 
rökrétt, það gæti orðið erfitt að labba 
eftir aðgerðina. En nei, þá var mér sagt 
að ég ætti að labba eins og kona. Konur 
eiga víst að hafa öðruvísi göngulag. Þetta 
var sturlað ástand, það var greinilega 
eitthvað alvarlegt að. Ég skildi samt alveg 
hvaðan þetta kom, heilbrigðiskerfið var 
búið að ala upp í eldri trans konunum að 
þær gætu ekki verið alvöru konur nema 
ganga inn í úreltar kynjahugmyndir.  
 Þó að lögin hafi ekki breyst fyrr en nú 
hefur þjónustan samt breyst til batnaðar, 
hún er ekki jafn kynjuð og áður og 
teymið hefur reynt sitt allra besta. En 
nýju lögin taka fyrir þetta og sjá til 
þess að fólk hafi sjálfsákvörðunarrétt 
um hvaða meðferð það vill sækja. 
Heilbrigðisþjónustan hefur ekki vald 
til að banna þér að fara í meðferðir og 
þarf engar sannanir með kyntjáningu. 
Heilbrigðisþjónustan ber núna ábyrgð 
á að framkvæma grunnmat og hjálpa 
fólki að sækja þá þjónustu sem það þarf 
í næstu skrefum hjá innkirtlasérfræðingi, 

sálfræðingi eða hverjum þeim sem þörf 
er á. 
 Annar stór sigur var þessi kynhlutlausa 
skráning sem verður táknuð með X á 
skilríkjum til þess að koma til móts við 
kynsegin fólk sem hefur ekki fengið 
neitt vægi í umræðunni hingað til. 
Þetta er líka tiltölulega ný hugmynd 
fyrir mörgum þó að kynsegin fólk hafi 
alltaf verið til. Það hefur verið fjallað um 
flóknari kynvitund um allan heim, t.d. á 
Indlandi, í Afríku og Suður-Ameríku, og 
hún hefur verið nefnd ýmsum nöfnum. 
Það var ekki fyrr en Bretar fóru af stað 
með sína nýlendustefnu sem hugmyndir 
um flóknari kynvitund en tvíhyggjuna 
eyddust út og hurfu. Á Íslandi hefur þessi 
hópur svo fengið aukna umfjöllun á 
seinustu árum. 
Annað sem hefur ekki fengið eins 
mikla umræðu er að flóttafólk og 
hælisleitendur geta fengið skilríki í 
samræmi við kynvitund hér á landi, 
burtséð frá því hvað skilríki eða pappírar 
úr heimalandi segja. Þetta er gríðarlega 
stórt skref fyrir trans fólk sem er á flótta 
og er mikilvægt til að tryggja að flóttafólk 
og hælisleitendur verði viðurkennd í 
lagalegum skilningi þegar þau leita hælis 
hérlendis. 
 Ef þetta frumvarp hefði farið í gegn 
eins og við vildum hafa það væri það 
framsæknasta frumvarp í heiminum 
og ótrúlegt fordæmi fyrir önnur lönd. 
Vonandi kemst þessi nefnd sem fyrst að 
sömu niðurstöðu og við, að kaflinn okkar 
um intersex börn verði samþykktur.  
 Í lögunum er líka kafli um börn, hvaða 
þýðingu hefur það? 
Hingað til hefur ekkert verið í lögum 
sem tryggir að trans börn hafi aðgang 
að heilbrigðisþjónustu. Það hefur verið 
starfandi transteymi á BUGL (Barna- og 
unglingageðdeild Landspítala) en það 
hefur ekki haft neitt lögbundið regluverk. 
Núna er búið að tryggja þessum 
hópi aðgang að heilbrigðisþjónustu 
og að foreldrar geti breytt nafni og 
kynskráningu barna sinna. Það er 
einnig ákvæði um að börn geti sótt um 
undanþágu ef foreldrar þeirra vilja ekki 
virða óskir þeirra og það er þá metið 
sérstaklega hjá umboðsmanni barna sem 
sér um slík mál. Teymið á BUGL setti þó 
spurningamerki við þetta og taldi að það 
gæti skapað ágreining og erfiðleika milli 
barna og foreldra. Það vildi að unnið yrði 
frekar með foreldrum barnanna og reynt 
að komast að sameiginlegri niðurstöðu 
og við í frumvarpshópnum vorum 
fullkomlega sammála því. Þetta er í raun 
neyðarúrræði ef allt annað þrýtur.  
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KITTÝ 
 

útlitslegum eða sálfélagslegum ástæðum 
væri ekki lengur talinn gild rök fyrir 
yfirgripsmiklu inngripi í líkama barna. 
Við tæklum samfélagslega þætti með því 
að breyta samfélaginu, ekki með því að 
breyta börnum.  
 
Þegar frumvarpið var tekið til meðferðar 
hjá forsætisráðuneytinu um áramótin 
var fljótlega haft samband við okkur sem 
höfðum komið að frumvarpsdrögunum. 
Okkur var sagt að ákvæðin um vernd 
börnum til handa og lögbundna 
skráningu á kyni og eðli inngripa í 
kyneinkenni barna hefðu verið felld út. 

Það hefði þýtt að landlæknisembættinu 
hefði verið skylt að halda skrá yfir hversu 
mörg og hvers konar inngrip væru gerð. 
Þessu fylgir að við fáum ekki eina tækið 
sem í boði er til að safna upplýsingum 
um tíðni inngripa hjá intersex 
einstaklingum.  
 
Í stað þess að taka saman þessar 
upplýsingar og tryggja börnum þessa 
vernd hérlendis var ákveðið að skipa 
nefnd til þess að ræða nákvæmt orðalag 
og leggja til lagabreytingatillögu um 
þetta frumvarp um kynrænt sjálfræði. 
Nefndinni voru ekki sett nein tímamörk 

Hvað varð um intersex-kaflann? 
Í upprunalegu frumvarpsdrögunum 
var kafli sem hefði tryggt líkamlega 
friðhelgi barna og sjálfsákvörðunarrétt 
þeirra, þar sem inngrip í líkama barna 
með ódæmigerð kyneinkenni væru 
gerð óheimil. Sú grein var orðuð á 
þann hátt að ef ekki væru brýnar 
heilsufarslegar ástæður fyrir einhvers 
konar meðferð ætti að bíða með hana 
þar til einstaklingurinn gæti tekið virkan 
þátt í ákvarðanatökunni. Gefið væri opið 
svigrúm til að rökstyðja heilsufarslegar 
ástæður en rökstuðningur sem væri 
byggður á félagslegum, samfélagslegum, 
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þannig að hún getur verið að störfum 
næstu árin án þess að brjóta löggjöfina. 
Við hjá Intersex Íslandi hefðum viljað sjá 
að börnum væri tryggð þessi vernd og 
þau fengju sjálf að taka þessa ákvörðun 
sem hefur svo mikil áhrif á líf þeirra 
seinna. Enn óskiljanlegra finnst okkur að 
lögbundna skráningin hafi verið felld út.  
 
Hafið þið einhverja leið til að meta 
hversu mörg inngrip eru gerð á ári eða 
hversu mörg börn við erum að tala 
um? 
Árið 2015 lagði þingmaður Bjartrar 
framtíðar fram fyrirspurn til 

heilbrigðisráðherra og spurði hversu 
mörg börn hefðu fæðst intersex og 
verið látin sæta skurðaðgerðum. Svarið 
frá Landspítalanum var að það hefðu 
verið þrjú börn seinustu tíu árin. Þær 
upplýsingar sem verið er að veita þar eru 
hreinlega rangar. Í samtölum við lækna 
hérlendis kemur í ljós að þeir skilgreina 
intersex gríðarlega þröngt. Þeir sögðu 
mér beint út að fólk með mína líffræði 
væri ekki intersex. Þeirra skilgreining á 
intersex er í raun þau tilfelli þegar ekki 
er hægt að skera úr um hvaða kyn hafi 
fæðst. Ef við horfum á allra varlegustu 
tölur erlendis frá í samanburði værum við 
að tala um allra minnst þrjú inngrip á ári. 
Ef við horfum á raunhæfari tölur hljóta 
þessi börn að vera töluvert fleiri.  
 
Amnesty Ísland gerði rannsókn sem heitir 
„No shame in diversity“ á stöðu fólks 
með ódæmigerð kyneinkenni á Íslandi. 
Niðurstaða hennar var að sumir læknar 
virðast framkvæma minni inngrip en 
aðrir og það virðist ekki vera samræmi 
þar á milli. Algengt er að viðhorf um kyn, 
kyneinkenni, kynvitund, kyntjáningu 
og jafnvel kynhneigð séu mjög úrelt og 
margir blanda þessu saman. Einn læknir 
í skýrslunni segir til dæmis að það sjáist 
ekki börn með ódæmigerð kyneinkenni 
á hverju ári hér á landi, að þetta sé svo 
sjaldgæft að það gerist ekki einu sinni 
á ári hverju. Í hollenskri rannsókn var 
niðurstaðan sú að eitt af hverjum tvö 
hundruð börnum væri með ódæmigerð 
kyneinkenni. Hjá sumum koma 
ódæmigerðu kyneinkennin ekki í ljós fyrr 
en á kynþroskaskeiði eða jafnvel aldrei. 
Á Íslandi eru 4.000 fæðingar á ári svo að 
miðað við þær tölur ættu um það bil 20 
börn á ári að fæðast með ódæmigerð 
kyneinkenni.  
 
Í skýrslunni frá Amnesty segir einn 
læknir að það séu einungis tveir 
valmöguleikar á Íslandi og ef eingöngu 
sé farið eftir útliti sé auðveldara að búa 
til kvenmann. Það sé mikið hugsað um 
möguleikann á frjósemi í báðar áttir og 
lögð áhersla á hana. Við valið sé tekið 
tillit til litningasamstæðna en fólk reiði 
sig ekki jafn mikið á það og áður. Reynt 
sé að taka bestu ákvörðunina og leggja 
hana fyrir foreldrana. Læknirinn segist 
vera mjög ánægður að vera ekki sá 
sem taki endanlega ákvörðun heldur 
leggi ábyrgðina á foreldrana. Þetta er 
hins vegar alls ekki svona einfalt. Val 
foreldranna er litað af ákvörðunum 
læknanna. Það var gerð rannsókn 
við Zürich-háskólann í Sviss 2011 og 
2012 sem var svo birt 2013 þar sem 
ákvarðanataka foreldra var skoðuð. 
Foreldrunum var skipt í tvennt. Annar 
hópurinn fékk eingöngu læknisfræðilegar 
upplýsingar settar fram af læknum.  

Sá hópur valdi skurðaðgerð fyrir barnið 
sitt í 66% tilfella. Hinn hópurinn fékk 
upplýsingar sem settar voru fram af 
sálfræðingi og tölurnar hrundu niður 
í 23%. Það er rugl að halda því fram 
að þetta sé ákvarðanataka foreldra 
þegar læknar leggja til meðferðarform. 
Foreldrar munu aldrei hika við að gera 
það sem læknar segja að sé besta 
leiðin fyrir börnin þeirra. Þess vegna 
liggur ábyrgðin hjá læknunum að segja 
foreldrum að það sé ekki nauðsynlegt 
að framkvæma útlitsleg eða félagsleg 
inngrip strax. 
Frá 2015 hafa nefnd Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barna, nefnd 
Sameinuðu þjóðanna um pyntingar, 
grimmd og ómannúðlega meðferð, 
nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðra og nefnd Sameinuðu þjóðanna 
um upprætingu mismununar gegn 
konum samtals gefið út 44 tilmæli til 
mismunandi landa um að inngrip af 
þessu tagi séu brot á þeim samningum 
Sameinuðu þjóðanna sem Íslendingar 
hafa undirritað. Læknar þurfa að átta sig 
á því að það er litið á þessi inngrip allt 
öðrum augum nú en fyrir fimmtán árum 
síðan. 
 
Finnur þú mun eftir að Intersex 
Ísland var stofnað og varð sýnilegra í 
samfélaginu? 
Á vissan hátt var það að stofna Intersex 
Ísland ein versta ákvörðun sem ég hef 
nokkurn tímann tekið. Allt frá stofnun 
samtakanna höfum við sem erum tengd 
félaginu verið opin með það og talað 
um það í fjölmiðlum. Við erum ekki 
mörg en þó tvær. Ég finn mikinn mun 
á læknisþjónustu fyrir og eftir stofnun 
félagsins. Ég mætti miklu harðara 
viðhorfi hjá mínum læknum eftir hana 
og hætti að geta átt samtöl við þá. 
Það var eins og það hefði verið reistur 
veggur. Sem betur fer er ég komin með 
nýjan lækni núna sem virðist vera mjög 
hlýr og hlustar á mig þegar ég segi að 
hormónameðferðin sem ég sé á hafi 
neikvæð áhrif á heilsuna. 
Varaformaðurinn okkar var án 
læknisþjónustu í heilt ár. Það þurfti að 
fara til landlæknis og pressa á að hún 
fengi læknisþjónustu. Hormóna- og 
efnaskiptasérfræðingurinn sem hún var 
hjá hætti að taka við henni eftir stofnun 
félagsins. Sá læknir neitaði að láta 
framkvæma beinþéttnimælingu á henni 
þrátt fyrir að hún væri nýbúin að bráka á 
sér úlnliðinn. Annar læknir framkvæmdi 
að lokum mælinguna og hún var greind 
með beinþynningu. Það tók hana ár með 
þessa greiningu að fá aðgang að lækni. 
Fólk sem hefur haft samband við okkur 
lýsir skorti á trausti, skorti á upplýsingum 
og trúnaðarbresti.  
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Ljóst er að staða trans fólks 
mun gjörbreytast og batna til 
muna við þessa lagasetningu 
og hluti intersex fólks sem 
skilgreinir sig líka sem trans 
mun einnig njóta góðs af breyttu 
lagaumhverfi. Þessi lagasetning 
var löngu tímabær og mikilvægt 
framfaraskref. Það eru þó 
ákveðin vonbrigði að skrefið var 
ekki tekið til fulls til að tryggja 
réttarstöðu intersex fólks og 
stöðva mannréttindabrot sem eiga 
sér þar stað.  
 

#1) Þjóðskrá Íslands
Þjóðskráin sendi frá sér yfirlýsingu þar 
sem lagasetningunni var fagnað og sagt 
að unnið væri að því að stofnunin gæti 
tekið við nýjum tilkynningum. Stofnunin 
gefur sér allt að 18 mánuði til að laga 
skráningarkerfið að skráningu hlutlauss 
kyns. 
 
 

#2) Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra á vef 
Stjórnarráðsins 18. júní 
2019 
„Til þess að bæta réttindi fólks í raun og 
veru þarf pólitískt þor og pólitískan vilja. 
Réttindi fólks eru nefnilega því miður ekki 

sjálfsögð þótt árin líði eins og við sjáum 
þegar við horfum á stöðu mannréttinda 
á alþjóðavettvangi. Nýsamþykkt lög um 
kynrænt sjálfræði fela í sér mikilvægar 
breytingar á réttarstöðu hinsegin fólks 
og með samþykkt laganna skipar Ísland 
sér í fremstu röð á alþjóðavísu. Mín von 
er að með samþykkt þessara laga muni 
þörf umræða vakna í samfélaginu um 
það hvað þetta merkir og mikilvægi 
þess að tryggja mannréttindi allra hópa 
samfélagsins.“ 
 
 

#3) Sigmundur og 
Miðflokkurinn 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson krafðist 
þess í samtali við forsætisráðherra, 
þegar þau voru að semja um þinglok, 
að frumvarp um kynrænt sjálfræði yrði 
tekið af dagskrá Alþingis. Þetta vakti 
mikla athygli og reiði og álitið var að 
Miðflokkurinn væri að taka afstöðu gegn 
réttindum hinsegin fólks. Allir fulltrúar 
Miðflokksins sátu hjá eða voru fjarverandi 
við atkvæðagreiðslu um frumvarpið. 
 
 

#4) Nafnabreytingar 
Ný lög um kynrænt sjálfræði fela í sér 
rýmkun og breytingar á lögum um 
mannanöfn. Áður gat kona valið sér 
nafn af skrá yfir kvenmannsnöfn og karl 

valið sér nafn úr lista karlmannsnafna. 
Breytingin hefur í för með sér að einungis 
verður einn flokkur sem allir geta valið 
úr. Með nýjum lögum gefst fólki með 
hlutlausa kynskráningu auk þess kostur 
á að sleppa kyngreiningunni -dóttir og 
-son úr kenninafni eða nota endinguna 
-bur. 
 

#5) Fangelsin 
Fólk hefur velt upp þeim möguleika hvað 
gerist ef karlkyns afbrotamenn reyni að 
misnota nýju lögin til þess að komast 
frekar inn í kvennafangelsi. Páll Winkel 
fangelsismálastjóri telur þetta ekki verða 
vandamál og Fangelsismálastofnun þurfi 
að aðlaga sig nútímanum. Hann fundaði 
með Trans Íslandi og Samtökunum ʼ78 
og fór með þeim yfir þann nýja veruleika 
sem Fangelsismálastofnun stendur 
frammi fyrir. Á Hólmsheiði er möguleiki 
á deildaskiptingu sem hann telur að 
muni leysa þetta vandamál ef það kemur 
yfirhöfuð upp. 
 



Stoltur stuðningsaðili baráttu  

hinsegin fólks um allan heim

Gleðilega Hinsegin daga 2019!

Nasdaq á og rekur Kauphöllina og Nasdaq verðbréfamiðstöð á Íslandi  
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Index 2019 (CEI)
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Fatlað fólk hefur ekki verið sýnilegt í hinsegin samfélaginu og segja má að um falinn 
hóp sé að ræða. Sumt fatlað fólk á í erfiðleikum með að koma út úr skápnum vegna 
skorts á stuðningi og sumum finnst einkennilegt að fatlað fólk geti verið hinsegin og 
telur að það geti ekki stundað kynlíf eða átt í rómantískum samböndum. Þá getur 
skortur á aðgengi hamlað því að fatlað fólk geti sótt hinsegin viðburði. 
 
Daníel E. Arnarsson, framkvæmdastjóri Samtakanna ’78, segir Samtökin leggja sig fram 
við að halda viðburði í húsnæði þar sem aðgengi er gott fyrir alla. „Eins lögðum við 
okkur fram við að núverandi húsnæði væri aðgengilegt, sem er mikil breyting frá því 
sem áður var en á Laugavegi var lítill möguleiki á að manneskja sem notar hjólastól 
kæmist þar inn,“ segir Daníel. Samtökin hafa fengið táknmálstúlka til að túlka á stærri 
viðburðum og lagt áherslu á að salerni séu aðgengileg fyrir fatlað fólk. 
 
Ágústa Arna Sigurdórsdóttir ræddi við fatlaða einstaklinga um lífið og tilveruna og 
þeirra upplifun af hinsegin samfélaginu.
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Ólafur Helgi Ólafsson segir að það hafi sprungið glimmersprengja þegar hann kom út úr skápnum 
rúmlega tvítugur. Hann hefur látið fátt stoppa sig og farið sem skiptinemi til Ástralíu, stundað nám 
í tískuhönnun og komið fram sem dragdrottningin Starína, sem er skopmynd af lífi hans. Í viðtali 
við Ágústu Örnu Sigurdórsdóttur segir hann frá fordómum sem hann hefur orðið fyrir í hinsegin 
samfélaginu og viðhorfi sínu til aðgengis fyrir fatlað fólk þegar kemur að hinsegin skemmtanalífi. 
 

STATTU UPPI SEM 
SIGURVEGARI Í ÞÍNU LÍFI

Hinsegin fólk er alls konar
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STATTU UPPI SEM 
SIGURVEGARI Í ÞÍNU LÍFI

Sjúkdómur án  
íslensks heitis
Ólafur fæddist með fötlun 
sem ekkert íslenskt heiti 
er til yfir en á enskri tungu 
ber sjúkdómurinn heitið 
Hereditary motor sensory 
neuropathy (HMSN) eða 
Charcot-Marie-Tooth Disease. 
„Hluti af taugafrumunum 
veikist. Vöðvarnir í höndum og 
fótum verða veikir vegna þess 
að þeir fá ekki eðlilegan hvata 
frá taugunum og eru því ekki 
notaðir nægilega vel. Einkenni 
eru mjög mismunandi, hjá 
mér er auk vöðvaslappleika 
skortur á jafnvægi, skakkir 
fætur, hryggskekkja og ég get 
átt erfitt með fínhreyfingar. 
Ég hef mikið verið í sjúkra- og 
iðjuþjálfun síðan ég var krakki, 
svo holl og regluleg hreyfing er 
góð fyrir mig.“  
 

fjölskylda tóku fréttunum 
vel þó að sumir yrðu sárir 
yfir því að Ólafur hefði 
leynt því að hann væri 
samkynhneigður. „Ég var í 
það mikilli afneitun að mér 
tókst að sannfæra sjálfan 
mig og aðra en þau skildu 
svo að það væri erfitt skref 
að játa þetta við aðra ef 
maður gæti ekki sætt sig 
við það sjálfur,“ segir Ólafur. 
Samfélagið tók honum 
vel og hann upplifði mikið 
frelsi við að koma út úr 
skápnum. „Þetta var eins og 
glimmersprengja sem var 
búin að vera að reyna að 
springa í nokkur ár en hafði 
aldrei náð því. Vegna þess 
að ég var svo meðvitaður 
um að ég mætti ekkert gera 
eða segja því þá myndi fólk 
halda að ég væri hommi. Ég 
passaði mig mjög mikið og 
þegar ég kom út gaf ég mér 
allt það frelsi sem ég vildi.“ 
 Týndur strákur í leit að 
lífinu
Árið 1998 fór Ólafur sem 
skiptinemi til Ástralíu 
því hann langaði til að 
sjá heiminn, upplifa nýja 
hluti og gera eitthvað 
ævintýralegt. „Ég veit 
ekki af hverju ég valdi 
Ástralíu en það varð úr. Ég 
bjó á sveitabæ í Vestur-
Ástralíu hjá mjög kristinni 
fjölskyldu. Það stappaði 
í mig stálinu en það var 
líka erfið reynsla. Bæði að 
sækja um sem fatlaður 
einstaklingur og vera 
þarna, týndur strákur í leit 
að lífinu. En ég ætlaði ekki 
að gefast upp. Ég ætlaði að 
klára tímabilið. Fjölskyldan 
kenndi mér allt um Biblíuna 
og að samkynhneigð væri 
synd. Ég var mjög opinn 
fyrir öllu og ræddi allt milli 
himins og jarðar við fólk 
þarna. Ég hugsa oft að ég 
hafi verið þarna á algjörlega 
röngum tímapunkti, því ef 
ég hefði verið hjá fjölskyldu 
með opnara hugarfar 
hefði ég kannski ekki læst 
mig inn í skápnum í tvö 
ár í viðbót,“ segir Ólafur 
en bætir því við að hann 
vildi þó ekki hafa verið án 
þessarar reynslu. 

 Missti sambandið við 
alla nema mömmuna og 
dótturina
Eftir að Ólafur kom út úr 
skápnum missti hann 
nær allt samband við 
fjölskylduna sem hann 
dvaldi hjá í Ástralíu, með 
undantekningum þó. „Ég 
hef misst samband við þau 
flestöll, nema mömmuna og 
dótturina á heimilinu, eftir 
að ég kom út úr skápnum. 
Ef mamman vildi halda 
sambandi við mig varð hún 
að taka mér eins og ég var. 
Sum þeirra reyndu einhvern 
veginn að fá mig til að hugsa 
að ég væri að lifa í synd en ég 
var kominn út úr skápnum og 
það var ekkert að fá mig til að 
hætta að vera eins og ég er.“ 
 Lítill skakkur strákur 
passaði ekki inn í ímyndina
Ólafur hefur upplifað 
fordóma innan hinsegin 
samfélagsins vegna fötlunar 
sinnar. „Eftir að ég kom út úr 
skápnum eignaðist ég mína 
hinsegin fjölskyldu hér á 
Íslandi og allir tóku mér eins 
og ég var og hvöttu mig til 
dáða. En á öðrum stöðum í 
hinsegin samfélaginu snérist 
allt við og ég upplifði mikla 
fordóma fyrir að vera lítill 
og skakkur. Þegar ég bjó í 
Mílanó á árunum 2009 til 
2012 fann ég mikið fyrir því 
að fólki fannst að þessir tveir 
minnihlutahópar gætu ekki 
rúmast í einni manneskju.“ 
Fordómarnir grasseruðu ekki 
bara í Mílanó heldur einnig 
hér heima þar sem reynt var 
að halda í ákveðna ímynd. 
„Það var eins og hinsegin 
samfélagið þrifist á ímyndinni 
um glamúr, partý og tísku. 
Lítill skakkur strákur var ekki 
alveg að passa þar inn,“ segir 
Ólafur. 
 Starína skopmynd af lífinu
„Frá því að ég sá The 
Adventures of Priscilla, Queen 
of the desert, og uppgötvaði 
að það eru til karlmenn sem 
klæða sig upp og skemmta 
fólki, hef ég alltaf viljað 
vera dragdrottning. Ég man 
eftir að ég beið spenntur 
við sjónvarpsskjáinn þegar 
ég var krakki til að sjá Elsu 
Lund í sjónvarpsþættinum Á 
tali hjá Hemma Gunn. Þetta 
var eitthvað sem heillaði 

mig,“ segir Ólafur sem kom 
fram í fyrsta sinn í kjól fyrir 
framan skólafélaga sína í 
Laugalækjarskóla á miðjum 
tíunda áratugnum. Ólafur 
hefur komið fram sem 
dragdrottningin Starína 
og að hans sögn er hún 
byggð á öllu sem hann hefur 
upplifað. „Nafnið er byggt 
á mér meira að segja. Hún 
hefur þróast í skopmynd 
af mínu lífi. En karakterar 
breytast rétt eins og lífið 
breytist svo hver veit hvert 
Starína fer og hvar hún 
endar.“  
 Oft eins og fatlað fólk 
gleymist
Í gegnum tíðina hefur Ólafur 
átt auðvelt með að taka þátt 
í félagslífi hinsegin fólks með 
tilliti til aðgengis enda hefur 
hann sjaldan þurft að reiða 
sig á hjálpartæki. Hann segir 
þó að huga verði mun betur 
að aðgengismálum. „Ég tek 
eftir því að það er ekki alltaf 
hugsað um fatlað fólk. Það er 
oft eins og við gleymumst. 
Fatlað fólk þarf að hafa mikið 
fyrir því að athuga til dæmis 
með aðgengi og aðstöðu. Ég 
hef mætt á marga viðburði 
í hinsegin félagslífinu sem 
bjóða ekki upp á aðgengi 
fyrir fatlaða, bara eins og 
sæti eða pláss til að njóta 
þess sama og fólk sem er 
ekki með neinar hamlanir. 
Stundum er ekki hægt að 
vera með allt í boði vegna 
óviðráðanlegra aðstæðna en 
það er til skammar að það sé 
ekki meira hugsað til fatlaðs 
fólks.“ 
 Hugarfarið hamlar meira 
en fötlunin
Þrátt fyrir þetta segir Ólafur 
að þjóðfélagið megi ekki 
stjórna hugsunarhætti fólks 
og segja hvað megi og 
megi ekki. „Hugurinn ber 
okkur hálfa leið. Minn eiginn 
hugsunarháttur, brenglaður 
af ranghugmyndum um 
hvernig ég held að hlutirnir 
eigi að vera, hamlar mér mun 
meira en fötlunin. Svo ekki 
láta þjóðfélagið planta í þig 
hugmyndum um hvernig þú 
eigir að vera. Stattu uppi sem 
sigurvegari í þínu lífi og þú 
einn eða ein eða eitt getur 
afrekað það sjálfur eða sjálf 
eða sjálft,“ segir Ólafur Helgi 
að lokum.

Glimmersprengja sem náði 
ekki að springa
Ólafur kom út úr skápnum 
árið 2002 og segir að 
það hafi aldrei verið nein 
uppgötvun. „Þetta blundaði 
ávallt í mér. Ég hef alltaf 
fundið fyrir því að ég var 
eitthvað öðruvísi en það sem 
var presenterað fyrir manni 
af samfélaginu.“ Vinir og 
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ÞARF EKKI 
AÐ ÚTSKÝRA 
KYNHNEIGÐINA 
FYRIR NEINUM 
 

Hinsegin fólk er alls konar
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Iva Marín Adrichem efaðist 
um kynhneigð sína snemma 
á unglingsárunum án þess þó 
að velta því meira fyrir sér fyrr 
en seinna meir. Iva fæddist 
blind og hefur fengið ýmsar 
spurningar og athugasemdir 
en það heyrir þó til 
undantekninga og skrifast 
oft á fljótfærni. Í viðtali við 
Ágústu Örnu Sigurdórsdóttur 
talar Iva Marín um undarlegar 
spurningar sem hún hefur 
fengið, hvernig gert er ráð 
fyrir því að fatlað fólk geti 
ekki verið samkynhneigt og 
um vandræðalegt atvik á 
stefnumóti, sem þó var hægt 
að hlæja að eftir á. 
 
Iva er fædd í Reykjavík 
sumarið 1998 og hefur verið 
blind frá fæðingu. „Það er 
vegna þess að augu mín 
þroskuðust ekki nægilega í 
móðurkviði en það er þekkt 
undir heitinu Anopthalmia,“ 
útskýrir hún. Snemma á 
gelgjuskeiðinu fór Iva Marín 
að efast um kynhneigð sína 
án þess að velta því neitt 
meira fyrir sér: „Ég áttaði 
mig á því endanlega að 
ég væri samkynhneigð í 
menntaskóla. Mínir nánustu 
vissu að ég efaðist um 
kynhneigð mína þegar ég 
var yngri. Fjölskyldan mín 
hvatti mig hins vegar til að 
leyfa málunum að þróast því 
kynhneigð skiptir ekki máli í  
7. bekk.“ 
 
Samkynhneigð 
jafn sjálfsögð og 
gagnkynhneigð
Þegar í menntaskóla var 
komið fór Iva Marín að fikra 
sig hægt og rólega út úr 
skápnum fyrir fjölskyldu 
og vinum. „Fyrir um það bil 
tveimur árum var ég tilbúin 
að ræða kynhneigð mína 
opinberlega. Flestir voru 
mjög afslappaðir og það 
var ekkert mikið rætt inni 
á heimilinu þar sem fyrir 
flestum fjölskyldumeðlimum 
og vinum er samkynhneigð 
jafn sjálfsögð og 
gagnkynhneigð,“ segir hún.  
 
Fær skrítnar spurningar og 
athugasemdir
Iva segir að hún hafi 
eiginlega aldrei komið 
formlega út úr skápnum 

nema þá helst fyrir eldra 
fólki sem hefur alist upp 
og lifað við önnur gildi. 
„Mér finnst ég ekki þurfa að 
útskýra kynhneigðina fyrir 
neinum. Vissulega fékk ég 
einhverjar spurningar og 
athugasemdir,“ segir hún 
og bætir við að skrítnar 
spurningar og framkoma 
heyri til undantekninga. 
Sumt sé látið flakka í 
fljótfærni. „Oftast finnst mér 
bjánalegur hugsunarháttur 
fyndinn og ég leyfi mér 
hiklaust að láta fólk 
finna fyrir því með svarta 
húmorinn minn að vopni. 
Einu tilfellin þar sem 
ég gæti tekið einhvern 
klaufaskap nærri mér væri 
kannski ef einstaklingur 
sem ég þekki vel kæmi með 
svona athugasemd.“ 
 
Engin tengsl milli 
samkynhneigðar og þess 
að sjá ekki
Meðal þeirra athugasemda 
sem Iva Marín hefur fengið 
er að hún sé samkynhneigð 
vegna þess að hún sé 
blind og hafi því ekki sömu 
upplifun af hinu kyninu. 
Iva segir að engin tenging 
sé þarna á milli og að 
þetta sé vitleysa. „Að vera 
meðvitaður um kynhneigð 
sína tengist sjón ekki neitt, 
heldur bara tilfinningum. 
Auðvitað get ég nýtt mér 
aðra skynjun en sjón til að 
vita hvernig mismunandi 
fólk er,“ segir hún og bætir 
við: „Einnig hefur fólk gefið 
í skyn við mig að ég gangi 
í gegnum lesbískt tímabil 
og sé bara að uppgötva 
lífið.“ Hún segir að margar 
hinsegin konur fái slíkar 
athugasemdir án þess að 
það hafi nokkuð með fötlun 
að gera. 
 
Sjálfsmyndin fór í hnút á 
stefnumóti
„Mig grunar að fólk myndi 
sjaldan lesa mig sjálfkrafa 
sem samkynhneigða og 
þar held ég að fötlun mín 
spili stórt hlutverk því oft 
virðist ekki gert ráð fyrir 
að fatlað fólk geti verið 
samkynhneigt, eða lifað 
ástalífi yfir höfuð. Til dæmis 
hef ég lent í því þegar ég 
var á stefnumóti að fólk hélt 

að konan sem ég var að hitta 
væri systir mín. Þó svo ég viti 
að margar lesbíur fái viðlíka 
athugasemdir held ég að 
meiri líkur séu á að ég fái þær 
vegna fötlunar minnar. Oft er 
haldið að fólk sem umgengst 
mig sé að passa mig eða 
aðstoða og það getur verið 
pirrandi. Þess vegna fór 
sjálfsmyndin svolítið í hnút 
þarna, þó svo að konan hafi 
ekki tekið þessu illa og hægt 
væri að hlæja að þessu eftir 
á,“ segir Iva. 
 
Erfitt að gera ráð fyrir 
öllum
Iva Marín segir að fötluðu 
fólki sé almennt vel tekið 
í hinsegin samfélaginu og 
þar séu allir velkomnir sem 
skilgreini sig hinsegin. Þá 
hafi aðgengi fyrir fatlað fólk 
að viðburðum tengdum 
hinsegin samfélaginu batnað 
eftir að Samtökin ’78 fluttu 
í nýtt húsnæði. Þó segir 
aðgengi ekki alltaf til um 
hvort gert sé ráð fyrir fötluðu 
fólki.
„Ég hef nokkrum sinnum 
ætlað á viðburð hjá 
ungliðahreyfingu þar  sem 
þau voru að spila eða á 
teiknikvöld. Fyrir mig er það 
frekar útilokandi þar sem 
ég þyrfti mjög mikla aðstoð 
til að taka þátt í flestum 
spilum og ég get alls ekki 
teiknað. Þetta upplifi ég 
samt alls ekki sem fordóma 
enda er mjög erfitt að ætla 
alltaf að gera ráð fyrir öllum,“ 
segir Iva og bætir við að 
aðgengi fyrir hjólastóla að 
hinsegin skemmtistöðum 
í miðborginni sé lítið sem 
ekkert. „Það er útilokandi 
fyrir stóran hóp fatlaðs fólks.“ 
 
Fjarráðgjöf gæti hjálpað 
fötluðu fólki
En þarf fatlað fólk öðruvísi 
stuðning eftir að það kemur 
út úr skápnum? Iva segir 
að svo hafi ekki verið í 
hennar tilfelli en telur að 
það sé erfiðara fyrir fatlaða 
einstaklinga að koma út úr 
skápnum ef þeir hafi ekki 
sterkt bakland í fjölskyldu 
og vinum. „Einnig held ég 
að það fari eftir því hvaða 
fötlun einstaklingar búa við 
og hvort þeir fái persónulega 
aðstoð í daglegu lífi. Þegar 

kemur að því að sækja sér 
ráðgjöf eða kynnast fólki 
er margt fatlað fólk upp á 
aðstoð fjölskyldu, vina eða 
fólks sem það treystir ekki 
endilega fyrir viðkvæmum 
málefnum komið. Ég get 
ímyndað mér að það gæti 
hjálpað að hafa til dæmis 
ráðgjafa innan Samtakanna 
’78 sem hefði sérstaka 
þekkingu á stöðu fatlaðs 
hinsegin fólks og gæti 
aðstoðað það við að taka 
fyrstu skrefin út úr skápnum. 
Gott væri að veita þess 
háttar þjónustu í fjarráðgjöf, 
þar sem fyrir sumt fólk getur 
verið heljarmál eitt og sér að 
komast út úr húsi. Af eigin 
reynslu get ég til dæmis 
sagt að áður en ég kom 
út úr skápnum fyrir öllum 
fór ég nokkrum sinnum á 
viðburði hjá Samtökunum 
’78 og tók þá leigubíl á 
vegum Ferðaþjónustu 
blindra. Ég þekki marga 
sem nýta sér þessa þjónustu 
og það er ekki gefið að 
bílstjórar virði alltaf trúnað 
við skjólstæðinga sína. Því 
fannst mér þetta óþægilegt 
og var hrædd um að 
verða fyrir slúðri. Þó vil ég 
árétta að þetta er algjört 
lúxusvandamál því sumir 
notendur Ferðaþjónustu 
fatlaðra þurfa að gefa upp 
viðkomustað þegar þeir 
panta bíl en fyrir suma getur 
það verið viðkvæmt að gefa 
upp hvert þeir eru að fara,“ 
segir Iva Marín að lokum.
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Þórir 
Björnsson  

28. APRÍL 1926 - 27. APRÍL 2019

Þórir Björnsson vinur minn lést 27. apríl síðastliðinn. Við kynntumst árið 
1984 í London þar sem hann bjó hjá vinum sínum. Hann bauð mér í 
teboð með þeim. Þórir klæddist leðri og fór á klúbba. Vinir hans voru 
heldri herramenn í London, þar á meðal þjónar drottningarmóðurinnar 
en drottningin sjálf fæddist nokkrum dögum á undan honum. 
 
Þórir vinur minn ólst upp á Framnesveginum og átti sitt athvarf þar 
alla ævi. Hann varði mörgum árum í London og einhverjum í Kanada. 
Hann var í ástandinu á stríðsárunum. Braggabúðirnar voru fyrir neðan 
Framnesveginn og dátarnir gáfu mömmu hans súkkulaði en honum 
kossa. Í framhaldinu hófst líf hans í útlöndum.  
 
Hann átti engin systkini og ekki börn, var aldrei í sambúð og alltaf 
einstæðingur en þó aldrei einn. Hann var alltaf svo ungur í anda og hress. 
Hann var með strákahóp í kringum sig, stráka sem voru ungir og sætir fyrir 
nokkrum áratugum en eru nú komnir af léttasta skeiði ef ekki látnir. 
 
Það var mikill lífskraftur í honum. Hann var gestrisinn, mikið partýljón 
og aldrei var lognmolla hjá honum. Hann bauð upp á drykk sem við 
strákarnir kölluðum Arsenik, því hann var svo varhugaverður. Arsenik-
kokteillinn samanstendur af 80% gini og 20% sætu Vermont. Þessu 
sturtaði Björnsson-familían í sig, sem vorum við strákahópurinn.  
 
Margir okkar byltust niður stigann á Framnesveginum. Alltaf hringdi 
Þórir daginn eftir og sagðist ekki hafa séð eins mikið áfengi fara í einu 
partýi og þetta versnaði með árunum, fannst honum. Alltaf bauð hann 
liðinu aftur og var virkur félagslega og áhugasamur um tilveruna.  
 
Líf Þóris er stórmerkileg saga. Það er dýrmætt að hafa kynnst honum 
og heyra hann segja frá lífinu á stríðsárunum. Þórir var 33 árum eldri 
en ég og á þeim aldri sem ég er á í dag þegar við kynnumst. Hann 
var svo áhugaverður og talaði um hernámsárin eins og ég tala um 
alnæmistímann. Ár sem eru svo langt í burtu en þó svo nálægt í fólki 
eins og honum. 
 
Hann var tryggur vinur og gaf góð ráð. „Kurteisi kostar ekki peninga“, 
sagði hann við strákana á veitingastaðnum 22 þegar allt ætlaði um koll 
að keyra í baráttu- og áfallastreitu níunda og tíunda áratugarins. Hann 
kom að stofnun Samtakanna ’78 og HIV Ísland. Hann sá á eftir mörgum 
félögum í gegnum tíðina. Það var styrkur í Þóri og í huga mínum er 
einkunnarorð hans þrautseigja.  
 
Aldrei kvartaði hann yfir hlutskipti sínu eða lagði árar í bát. Hann barðist 
fyrir lífi sínu fram á síðustu stundu og dó degi fyrir 93ja ára afmælið sitt. 
Þessi lágvaxni, þrjóski herramaður var óhræddur við að segja meiningu 
sína umbúðalaust.  
 
Hann var skarpgreindur, notaði Facebook og tölvur og tileinkaði 
sér nýjungar. Hann fylgdist vel með. Þórir fékk sér nightcap eins og 
drottningarmóðirin fram yfir áttrætt. Þá fékk hann sykursýki og hætti.  
 
Þórir hafði áhrif á mig. Hann var heimilisvinur heima hjá okkur Stig, 
manni mínum. Ég dáðist að honum á margan hátt. Hann hélt reisn sinni 
og dampi allt fram á síðasta dag. Ég mun sakna þessa litríka vinar míns 
og minnast um ókomin ár. 
 
Einar Þór Jónsson
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Hinsegin 

listafólk 

Allri list ber að fagna og 
fjölbreytt flóra af íslensku 
hinsegin listafólki prýðir 
menningu okkar alla 
daga. Dr. Ynda Gestsson 
listfræðingur hefur stýrt 
sýningum í Galleríi ʼ78, 
sem sýnir list eftir hinsegin 
listafólk, frá árinu 2015. 
Undanfarið hefur hún, ásamt 
samstarfsfólki sínu, einnig 
unnið að nýrri hinsegin 
listasýningu sem opnaði 
31. maí síðastliðinn. Hún 
ber heiti „Út fyrir sviga: 
Myndlist og Samtökin ʼ78“ 
og er opin fram yfir Hinsegin 
daga, eða til 18. ágúst, á 
jarðhæð í Grófarhúsinu við 
Tryggvagötu 15.  

Sýningin er unnin í samvinnu 
við Borgarskjalasafn 
Reykjavíkur en Samtökin 
ʼ78 og Borgarbókasafn 
Reykjavíkur komu einnig 
að undirbúningnum. Sýnd 
eru verk frá tíu íslenskum 
listamönnum en öll eiga þau 
það sameiginlegt að vera 
hinsegin. Einnig eru verk 
frá tveimur Norðmönnum 
til sýningar. Verkin eru öll 
einstök, fjölbreytt og dýrmæt 
á sinn hátt og tjá kúgun, 
sársauka, gleði, stolt og frelsi. 
Við hvetjum ykkur til að 
skoða sýninguna og kynna 
ykkur sögu hinsegin listafólks 
á Íslandi.  
 

Á sýningunni eru sýnd verk 
eftir Böðvar Björnsson, 
Valgarð Gunnarsson, Valtý 
Þórðarsson, Körlu Dögg 
Karlsdóttur, Örn Karlsson, 
Unni Bragadóttur, Reynir 
Katrínarson, Sólrúnu 
Jónsdóttur og Önnu Sigríði 
Sigurjónsdóttur. Einnig eru 
verk Kjetil Berge og Göran 
Ohldieck til sýningar, en þeir 
ætluðu að opna sýningu 
í Norræna húsinu árið 
1983, en rétt fyir opnunina 
hættu stjórnendur hússins 
við þegar í ljós kom að 
þemað í myndunum var 
samkynhneigð. 
 

„Sýningin er í heild 
sinni létt-erótísk með 
hómósexúal áherslum“ 
 
HEIMILD
Kjetil Berge og Göran 
Ohldieck Grímur  
 

Karen Margrét Bjarnadóttir skrifar
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Verkið er til minningar um 
þá Íslendinga sem hafa látist 
úr alnæmi. Ein rós fyrir hvert 
fórnarlamb.
Sólrún Jónsdóttir / Sóla Við 
minnumst þeirra.   
 

Rakel Tomas er grafískur 
hönnuður og listakona. 
Hennar list einkennist af 
svarthvítum, súrrealískum 
blýantsteikningum af 
kvenlíkömum. Myndirnar 
eru oft af tveimur eða fleiri 
líkömum sem blandast 
saman á einn eða annan 
hátt. Rakel segir að það 
hafi ekki verið meðvituð 
ákvörðun að gera hinsegin 
list. Hún er sjálf hinsegin og 
listin endurspeglar hennar 
veruleika, tilfinningar 
og hugsanir. Rakel skilur 
ávallt eftir svigrúm fyrir 
áhorfendann til þess að túlka 
myndirnar á sinn eigin hátt 
en sumar myndirnar er þó 
erfitt að túlka sem annað en 
hinsegin. 
 

Alda Lilja er myndskreytir, 
búsett í Amsterdam. Hún 
vinnur flestar sínar myndir 
á stafrænu formi en nýverið 
byrjaði hún einnig að vinna 
með leir. Helstu þemun í 
list hennar eru kynhneigð, 
andleg heilsa og jákvæð 
líkamsímynd. Hún notar helst 

bjarta liti til þess að draga 
athygli að hverju málefni fyrir 
sig. Tilgangur hennar með 
listinni er að hjálpa fólki að 
líða betur með sjálft sig og 
vera öruggt í eigin skinni, 
óháð kynhneigð, fötlun, 
líkamsbyggingu eða nokkru 
öðru sem skilgreint er sem 
öðruvísi. Ef verk hennar fá 
eina manneskju til að brosa 
þá hefur Alda náð markmiði 
sínu. 
 

Dóra Dúna fæddist í 
Danmörku og hefur 
flakkað á milli Íslands og 
Danaveldis allt sitt líf. Árið 
2007 opnaði hún, ásamt 
vinkonu sinni, barinn Jolene 
í Kaupmannahöfn og seinna 
opnaði hún The Log Lady 
Café í sömu borg. Dóra 
hefur ávallt elskað að skapa 
og að hennar sögn var það 
skemmtilegasta við að opna 
barina hugmyndavinnan 
sem lá á bak við þá en þar 
nýttist ljósmyndaferill hennar 
einstaklega vel. Dóra elskar 
að geta séð hlutina fyrir sér, 
eitthvað sem enginn annar 
sér, og láta sýn sína verða 
að raunveruleika. Oft veit 
hún nákvæmlega hvernig 
myndataka kemur út áður 
en hún byrjar að mynda. Um 
leið og hugmynd nær föstum 
tökum í huga hennar bregst 
sú sýn ekki. 
 

Anna Maggý er 24 ára 
ljósmyndari og leikstjóri 
sem tekur að sér ólík 
verkefni. Hún er frjálsleg 
að eðlisfari og hefur búið 
yfir einstaklega mikilli 
sköpunargleði frá unga 
aldri. Myndlist var hennar 
ástríða lengi vel þangað til 
hún fór að taka ljósmyndir. 
Hún varð ástfangin af því 
að festa augnablik á filmu. 
Með list sinni vill Anna fá fólk 
til þess að hugsa. Hún vill 
veita öðrum konum kraft og 
stuðla að því að fólk víkki út 
heimsmynd sína, sem hefur 
að mestu verið sköpuð af 
karlmönnum. Með myndum 
sínum vill hún segja sögur. 
Sem stendur er Anna stödd á 
Indlandi með kærustu sinni 
þar sem þær taka myndir og 
njóta lífsins saman.  
 

Sveinn Snær er 28 ára 
myndskreytir og prentari. 
Í verkum sínum vill hann 
tjá femínisma og sýna 
að hann sé hinsegin 
listamaður. Hann sérhæfir 
sig í collagemyndum 
og ólíkum prentferlum. 
Collage-myndir eru gerðar 

úr klipptum eða skornum 
myndum og öðrum efnum 
og Sveinn vinnur helst með 
ljósmyndir, fundið efni og 
teikningar. Hann segir að 
vinna hans sé leidd áfram að 
miklu leyti af vinnuferlinu 
sjálfu og handverkið sem 
slíkt hafi mikil áhrif á 
lokaútkomuna. Hann sér 
eitthvað sérstakt við það 
að sjá myndir birtast með 
ólíkum collage-aðferðum og 
hvernig þær breytast þegar 
þær eru klipptar, krumpaðar, 
rifnar, sameinaðar eða 
prentaðar. Nýlega voru verk 
hans tilnefnd til Creative 
Conscience verðlauna. 
 

Reynir Katrínar hóf sitt 
listnám í Noregi þar sem 
hann lærði myndlist, dans, 
leik og tónlist. Seinna 
fór hann í Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands og fékk 
einkakennslu hjá listafólki 
sem veitti honum innblástur. 
Reynir hefur einnig stundað 
nám við hugleiðslu en 
andlega námið hefur mikil 
áhrif á list hans. Hann lifir 
lífinu eins og hann er og 
hefur aldrei lagt mikið upp úr 
því að flokka sig í ákveðinn 
hóp. Hann segir að það að 
vera hinsegin listamaður veiti 
sér ákveðið frelsi og gleði í lífi 
sínu. Reynir var nýverið með 
sýningu í Galleríi ʼ78 sem hét 
„Karlmenn eru eins og tíglar, 
þeir eru fullkomnir“.
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Í tilefni afmælis Hinsegin daga er 
viðeigandi að líta til baka og hugsa 
um fólkið sem kom okkur á þann stað 
sem við erum á í dag. Samfélagið hefur 
gjörbreyst til hins betra en það sem 
okkur finnst sjálfsagt í dag hefur kostað 
þrotlausa baráttu.  
 
Tótla I. Sæmundsdóttir fór og hitti 
Guðrúnu Ögmundsdóttur, eina af 
baráttukonunum okkar sem hefur staðið 
með hinsegin samfélaginu alla tíð. 
 

Guðrún Ögmundsdóttir hefur átt 
margbreytilega og litríka ævi. Hún 
er þekktust sem baráttukona fyrir 
mannréttindum í störfum sínum 
sem félagsráðgjafi, þingkona og 
borgarfulltrúi auk þess að hafa unnið 
fyrir fjölmörg mannréttindasamtök eins 
og UNICEF og Alnæmissamtökin (HIV-
Ísland). Hennar helstu málaflokkar hafa 
verið kvenréttindabaráttan og réttindi 
barna og fatlaðra en þar að auki hefur 
hún barist fyrir hinsegin réttindum 
áratugum saman. Hún talar frá hjartanu 
og leggur allt sitt í það sem hún trúir á.  
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Ekkert eðlilegra
Á æskuheimili Gunnu, eins og hún er 
kölluð af flestum, var samkynhneigð 
sjálfsagður og eðlilegur þáttur í 
mannlífinu. Það var hommi í fjölskyldu 
hennar, frændi sem henni þótti 
dásamlega skrýtinn og hún elskaði. Hann 
gekk um með tösku og var alla tíð svolítið 
öðruvísi en aðrir. Það var einnig talað um 
lesbíur; það var eðlilegt og gerði ekkert 
til. Mamma Gunnu sagði stundum þessi 
væri svoleiðis og það væri allt í lagi með 
það. Gunnu finnst mikill gróði að hafa 
verið alin upp við gríðarlega víðsýni og 
þegar hún komst til vits og ára skildi 
hún að þetta var veröld sem átti jafn 
mikinn rétt á sér og hennar eigin. „Ástin 
spyr ekki hvers kyns þú ert. Fólk verður 
ástfangið og á að fá að vera það sjálft. 
Það á skilið að fá að vera í friði og það 
sé borin virðing fyrir því,“ segir hún og 
bætir við að hún hafi ákveðið að reyna að 
skilja fólk, hlusta á það og taka slaginn en 
fljótlega séð að það yrði erfitt. 
 
Þekkingin heim
Gunna lærði félagsráðgjöf í Danmörku 
og þar bjó hún í kommúnu með Gísla 
manninum sínum, vinkonu sinni 
Ingibjörgu Sólrúnu og ýmsum öðrum. 
Hún kynntist mörgu hinsegin fólki í 
Danmörku og er sannfærð um að það 
hafi mótað viðhorf hennar til þessa hóps 
þar sem hún hafi tekið þar allt inn eins og 
svampur. Vinkonurnar, sem áttu seinna 
báðar eftir að verða áberandi í íslenskri 
pólitík, tóku heim með sér þekkingu 
og reynslu sem þær áttu auðvelt með 
að heimfæra á íslenskar aðstæður og 
voru ekki feimnar við að tala um það. 
Þær áttu báðar eftir að hafa mikil áhrif 
á réttindabaráttu hinsegin fólks og 
töluðu síðar hvor fyrir sínu frumvarpinu; 
öðru um staðfesta samvist og hinu um 
hjónaband samkynja para. 
 

Konurnar í hreyfingunni
Það byrjaði allt þegar Gunna var ung 
kona í Rauðsokkahreyfingunni en 
rauðsokkurnar vildu að lesbíur ættu sitt 
pláss og athvarf innan hreyfingarinnar. 
Þegar þær fóru á kvennafundi erlendis 
hittu þær tugþúsundir lesbía og smátt 
og smátt opnaðist hugur þeirra og 
hjarta fyrir hinsegin konum. Á sama 
tíma voru þó ekki margar konur á Íslandi 
opinberlega lesbíur. Gunna hlær og 
rifjar upp þegar hringt var og spurt eftir 
lesbíum í Rauðsokkahreyfingunni. Þá var 
því svarað að því miður væri hún erlendis 
þar sem þá var einungis vitað um eina. 
Kvennalistinn var stofnaður á grunni 
Rauðsokkahreyfingarinnar. Stefna hans 
var að gera konur sýnilegri í samfélaginu, 
stofna kvennaframboð og setja velferð 
barna í forgrunn. Kvennalistinn var einnig 
ein af fyrstu pólitísku hreyfingunum 
sem studdi mannréttindabaráttu 
samkynhneigðra, meðal annars var 
sérstakur kafli í stefnuskránni um réttindi 
þeirra. Gunna vill þó sérstaklega minnast 
Kristínar Kvaran frá Sjálfstæðisflokknum 
sem setti fyrst fram tillögu um afnám 
misréttis gegn samkynhneigðu fólki. 
„Það er mikilvægt að muna að þetta er 
mál sem gengur þvert á flokka og enginn 
einn á heiðurinn af því að lyfta þessu 
hlassi,“ segir Gunna.
Það voru þó ekki allir sammála um 
að baráttumál hinsegin kvenna ættu 
heima í hreyfingu Kvennalistans og 
sumir óttuðust að málefni þeirra yrðu of 
fyrirferðarmikil.    
 
Staðfest samvist
Gunna er þekktust innan hinsegin 
samfélagsins sem talskona staðfestrar 
samvistar en það var ekki auðvelt að 
koma slíku máli í gegn og margir þyrnar 
voru á leiðinni. Árið 2003 bað hún um 
að gerð yrði skýrsla um sambúðarform 
fólks og í henni var réttindaleysi 

samkynhneigðra para í sambúð staðfest. 
Þau nutu engra réttinda í samanburði 
við gagnkynhneigð pör. Skýrslan var 
vel unnin og ítarleg og er enn þann 
dag í dag notuð þegar nánari skýringa 
á lögunum er þörf. Að sögn Gunnu var 
skýrslan notuð sem vopn eða tæki þegar 
búin var til nefnd sem átti að fara yfir 
málin. Sú nefnd var farsællega skipuð og 
meðal annars áttu Samtökin ʼ78 þar sinn 
fulltrúa, Þorvald Kristinsson.  
Vinna hópsins skilaði miklu efni sem 
lögfræðingar forsætisráðuneytis Davíðs 
Oddsonar unnu  með þegar frumvarp um 
málið var samið. „Þannig var svo hægt að 
mynda grunn til að búa til frumvarp til að 
rétta hlut samkynhneigðra. Þetta er eitt 
af þeim málum sem lýtur ekki pólitískum 
lögmálum; hvorki hægri né vinstri. Mál 
hjartans. Mál sem má ekki flýta um of 
og verður að vinna sig inn í sátt. Stærra 
en einhver einn því það varðar líf svo 
margra,“ segir Gunna. 
Biskup Íslands, Karl Sigurbjörnsson, var 
mjög mótfallinn frumvarpinu sem gerði 
því erfitt fyrir. Í janúar 2006 lét hann hafa 
eftir sér í sjónvarpsviðtali: „Hjónabandið á 
það inni hjá þjóðinni að því sé ekki kastað 
á sorphaugana.“ Ekki var hægt að túlka 
ummælin á annan hátt en að hjónabönd 
hinsegin fólks gerðu hjónabönd 
gagnkynhneigðra merkingarlaus.  

Úr hátíðarræðunni 27. júní 2006 

Í dag eru tímamót. Tímamót þess 
að allir skulu jafnir fyrir lögum, 
hvern svo sem þeir kjósa að elska. 
Hommar og lesbíur fagna, þjóðin 
fagnar og unnendur mannréttinda 
og réttlætis fagna.
… Umburðarlyndi og víðsýni er 
undirstaða allrar mennsku og 
menningar hjá einni þjóð. Mikil 
vinna er framundan þó svo að 
lagaleg staða sé nú í höfn.
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Gunnu fannst hins vegar að kirkjan 
ætti að styðja við bakið á fólkinu sínu. 
Hún gerði það ekki þrátt fyrir að stór 
hluti þessa hóps væri í Þjóðkirkjunni. 
„Þjóðfélag sem ekki sýnir mennsku er á 
vondum stað,“ segir hún.
Þegar greiða átti atkvæði um 
málið á þinginu var Gunna stödd 
á Evrópuþinginu í Strassborg. 
Hún var spurð hvort hún vildi að 
atkvæðagreiðslunni yrði frestað þangað 
til hún kæmi heim en hún ákvað að gera 
það ekki. Þetta væri ekki hennar einnar 
og hún hefði trú á þinginu. „Ég treysti 
þeim til að ljúka þessu og kjósa fallega,“ 
segir hún. 
Þegar hún kom svo heim var gaman 
að mæta á fagnaðarhátíðina en haldið 
var upp á lögin með hinsegin fólki og 
aðstandendum í Hafnarhúsinu. Geir 
Haarde, þáverandi forsætisráðherra, 
hélt ræðu til að fagna því að lögin hefðu 
gengið í gegn. „Mér fannst Geir sýna 
hvað hann var stór þá. Hann kom fram 
og sagði: „Þið eruð náttúrulega ekkert að 
bíða eftir mér, þið viljið sjá hana Gunnu.“ 
Svo bauð hann mér upp á svið þar sem 
ég hélt mína ræðu.“  
 

Gunna hefur lengi verið áberandi í 
hinsegin samfélaginu og sýnt stuðning 
sinn í verki. Hún hefur verið ötul að mæta 
á samkomur og fögnuði á þeim vettvangi 
og hlustað á fólkið sitt. Hún er ein af 
þeim sem greiddi götu samfélagsins 
og stóð með því á erfiðustu tímunum 
þegar fólki var útskúfað fyrir að falla 

utan normsins. Hinsegin fólk á henni 
og öðru stuðningsfólki mikið að þakka 
og svo vitnað sé í hátíðarræðu hennar 
í Hafnarhúsinu: „Umburðarlyndi og 
víðsýni er undirstaða allrar mennsku og 
menningar hjá einni þjóð.“ 

GLEÐILEGA HINSEGIN DAGA! 
VIÐ FÖGNUM 20 ÁRA AFMÆLI HINSEGIN DAGA OG STYÐJUM 
ÁFRAMHALDANDI RÉTTINDABARÁTTU HINSEGIN FÓLKS.

AKRANESKAUPSTAÐUR 
DJÚPAVOGSHREPPUR 
FJALLABYGGÐ 

HAFNARFJARÐARBÆR 
HAGKAUP 
REYKJANESBÆR 

Fálkaorða 17. júní 2019

Guðrún Ögmundsdóttir var sæmd 
riddarakrossi fyrir framlag í þágu 
mannúðar og jafnréttisbaráttu 
hinsegin fólks. 

VÍNBÚÐIN
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Þórhildur Erla Pálsdóttir skrifar

Hinsegin 
bókmenntir 
- Ergi, barátta og minningar  
 

Guðjón Ragnar Jónasson, rithöfundur, þýðandi og kennari við Menntaskólann í Reykjavík, gaf út bókina Hin hliðin á síðasta ári. Þetta 
er ekki fyrsta bókin sem Guðjón gefur út um hinsegin málefni en hann þýddi bókina Mennirnir með bleika þríhyrninginn sem kom út 
árið 2013. Sú bók er vitnisburður manns sem var einn af þúsundum samkynhneigðra karla er báru bleikan þríhyrning í fangabúðum 
nasista og máttu þrauka skelfilega vist, en flestir þeirra dóu. Guðjón gefur út hjá bókaútgáfunni Sæmundi en það er yfirlýst markmið 
hennar að gefa út hinsegin bókmenntir.   
 
„Það er langt síðan ég byrjaði að skrifa. 
Ég er búinn að skrifa sex bækur, ég 
skrifaði tvær barnabækur og svo þýddi 
ég Mennirnir með bleika þríhyrninginn. 
Síðan gerði ég námsbók fyrir 
Námsgagnastofnun í samvinnu við 
fyrrum samkennara um fjölmenningu og 
líf í nýju landi. Ég ætlaði einhvern tímann 
að gefa út hinsegin skáldsögu, svona 
ástarrómans, en ég fann engan flöt á því 
máli. Svo fór ég að lesa upp búta úr 
bókinni fyrir ungt fólk á nokkrum 
sögukvöldum í Samtökunum ‘78 og fann 
út að best væri að tengja efnið saman í 
svona sagnasveig, ör- og leiftursögur. 
Þetta knappa form finnst mér mjög 
skemmtilegt,“ segir Guðjón.  
 
Guðjóni finnst mikilvægt að sem flestar 
raddir fái að heyrast og hann vildi skrifa 
um hvernig hlutirnir voru hér áður fyrr.  
 

„Ég dreif þetta út af því að Samtökin ‘78 
áttu afmæli þetta ár, 2018. Það var alltaf 
verið að segja að unga kynslóðin vissi 
ekkert hvernig lífið hefði verið í árdaga 
baráttunnar. Þá fór ég að velta málunum 
fyrir mér og komst að þeirri niðurstöðu 
að ekki hefði mikið verið skrifað um 
hvernig hlutirnir voru. Ég komst að þeirri 
niðurstöðu að ég yrði að miðla minni sýn 
og því hvernig hlutirnir komu mér fyrir 
sjónir, en hafa ber í huga að þetta er mín 
sýn og sumir sjá hlutina í allt öðru ljósi. 
Það er mikilvægt að sem flestar raddir 
heyrist. Þó ber þess að geta að hér er um 
skáldaða sögu að ræða sem 
skáldagyðjan fékk að móta og forma eftir 
sínu höfði. Það er mikilvægt að láta bara 
vaða og ekki kvarta í sífellu yfir því að 
ekkert sé gert,“ segir Guðjón. 
 

„Hinsegin faðir í 101“ 
Guðjón kom út úr skápnum 27 ára 
gamall. „Á þeim tíma, um aldamótin, þótti 
það ekki rosa seint en það þykir kannski 
seint í dag. Í þessari bók er ég að segja 
sögu gay samfélagsins í árdaga. Sögur 
sem ég heyrði. Ég var líka áhorfandi í 
þessu því að ég var á 22 í gamla daga, var 
bara í skápnum og skemmti mér eins og 
allir aðrir á staðnum í kringum hommana. 
Þá, þegar ég var í menntaskóla, var gay 
samfélagið svolítið að opnast. Það er 
margt búið að breytast og ég er svolítið 
að ramma inn lífið á þessum stað. Það var 
svo gaman á 22, það var frelsisandi sem 
sveif yfir vötnum.“  
 
Einhverjir vita kannski ekki hvað Guðjón á 
við þegar hann talar um 22. Blaðamaður 
játar fáfræði sína og það stendur ekki á 
svörum hjá Guðjóni.  
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„Staðurinn 22 er gamli Kiki. Það var 
kaffihús á neðstu hæðinni, þar sem Bravo 
er núna, dansað á miðhæðinni og dansað 
efst uppi. Það er eitthvað við þetta horn, 
númer 22 þar sem Kiki er núna. Það hafa 
oft verið gay staðir þarna, svo hætta þeir 
og svo koma þeir aftur. Það er einhver ára 
á þessu horni, senan hefur flust til en 
ætíð ratar hún heim aftur, á hornið góða. 
Hommarnir hafa aldrei þolað staðina á 
meðan þeir eru starfandi en svo sjá þeir 
þá alltafí rósrauðum bjarma þegar þeir 
eru hættir. Fjarlægðin gerir fjöllin blá,“ 
segir Guðjón og brosir.  
 
„Í bókinni skrifa ég um hinsegin 
samfélagið og þá sérstaklega 
hommasamfélagið, hvernig 
skemmtanalífið var og hræðsluna við það 
að koma út úr skápnum á 
alnæmisárunum. Tímarnir hafa sem betur 
fer breyst mikið. En hinsegin bókmenntir 
verða að vera sýnilegar í samfélaginu og í 
umræðunni. Ég bý í 101, kenni við MR og 
kenndi áður í Austurbæjarskóla en 
síðustu sumrum hef ég að mestu varið í 
Berlín þar sem ég hef fengist við þýðingar 
og skriftir. Ég bý ásamt 19 ára syni mínum 

og það var um svipað leyti og hann 
fæddist sem ég kom út úr skápnum. 
Þannig að ég er hinsegin faðir í 101 
Reykjavík,“ segir Guðjón.  
 
„Helför hommanna lauk ekki eftir 
stríð“ 
Guðjón gaf ekki bara út Hina hliðina á 
síðasta ári heldur þýddi hann einnig bók 
eftir Ralf Dose um Magnus Hirschfeld. 
Hirschfeld var þýskur læknir og 
baráttumaður fyrir réttindum hinsegin 
fólks. Í upphafi tuttugustu aldarinnar 
starfrækti hann framsækna 
rannsóknarstofnun á málefnum hinsegin 
fólks í Berlín. Bókin gerir grein fyrir ævi 
hans og störfum hinsegin hreyfingarinnar 
í árdaga hennar, bæði austan hafs og 
vestan.  
 
„Ég gaf út ævisögu Magnusar Hirschfeld, 
því að ég bý alltaf í Berlín á sumrin. 
Hirschfeld rak stofnun í Berlín. Ég vildi 
segja frá þessari veröld sem var á Weimar-
tímanum. Mennirnir með bleika 
þríhyrninginn greinir frá því sem kom á 
eftir seinni heimstyrjöldinni en mig 
langaði til þess að segja frá því sem kom 
á undan henni. Hirschfeld var að gera 
rannsóknir á hommum og lesbíum, veitti 
ráðgjöf og gerði mjög mikið af flottum 
hlutum á þessum tíma en það fyrsta sem 
nasistarnir lokuðu var þessi stofnun hans. 
Margt af því sem er verið að ræða í dag er 
það sem Hirschfeld var að tala um á 
sínum tíma og þess vegna ákvað ég að 
segja þessa sögu og kynna þetta aðeins 
fyrir fólki. Ég fór í kaffi á Hirschfeld-
stofnunina, talaði við Ralf Dose og hann 
gaf mér leyfi til þess að þýða bókina yfir á 
íslensku. Ég hófst síðan handa og fékk 
styrk til þess að gera þetta. Helför 
hommanna lauk ekki eftir stríð.  
 
Markmið mitt, af því að ég er 
framhaldsskólakennari, er að búa til efni 
með þessum þýðingum fyrir nemendur 
svo þeir geti lesið um hinsegin líf og 
hinsegin baráttu. Draumur okkar 
nokkurra sem í framhaldsskólunum 
störfum er að vera með áfanga um það 
efni sem yrði kenndur við nokkra skóla, 
fyrir unga nemendur og sérstaklega 
hinsegin fólk. Nemendur í öllum skólum 
gætu þó líka sótt hann, þetta yrði kennt í 
fjarnámi og með staðbundnum lotum 
þannig að þetta yrði menningarlegur 
klúbbur framhaldsskólanema þar sem 
fólk gæti hist og lært sitthvað um 
menningu og sögu hinsegin fólks. Það 
þarf að auka sýnileika hinsegin fólks 
innan skólakerfisins. 
 
Við ætlum að kynna þetta á ráðstefnu um 
framhaldsskólann nú í haust. Við erum að 
vinna að þessu nokkrir kennarar í 
nokkrum skólum. Við myndum reyna að 

vinna þetta í samstarfi við Samtökin ‘78 
og Háskóla Íslands þannig að þetta getur 
líka orðið vettvangur fyrir fólk til að 
kynnast. Sumir vilja ekkert vera í 
skemmtanalífinu. Sumir vilja bara vera að 
gera eitthvað annað,“ segir Guðjón. 
 
Guðjón segir ekki margt fram undan á 
þessu sviði þegar hann er spurður út í 
verkefni framtíðarinnar. 
 
„Ég held að ég muni ekki skrifa mikið 
meira á þessum vettvangi. Ég er orðinn 
svona frekar þurrausinn. Mér finnst að 
unga fólkið eigi að skrifa og segja frá. Það 
er svolítið gaman að sjá að þessir þekktu 
rithöfundar eins og Sjón og Auður Ava 
eru farin að fjalla um okkur, þannig að við 
erum orðin viðfangsefni í bókmenntum á 
miklu víðtækari hátt heldur en áður. Það 
vantar svolítið efni á íslensku, finnst mér,“ 
segir Guðjón og bendir á að styrkir fyrir 
bókmenntir af þessu tagi þyrftu að vera 
betri.  
 

Guðjón gaf okkur góðfúslegt leyfi til 
að birta eina sögu úr bókinni hans.  
 
Milli eftirvæntingar og örvæntingar  
Mörgum drengjannna þótti gaman að 
dansa og vissu að þeir voru ýmsum 
augnayndi á gólfinu. Þeir kunnu best við 
sig við súlu nokkra fyrir miðjum sal, 
burðarstoð sem varð eftir þegar skilveggur 
var rifinn. Þaðan sást vel til allra á staðnum 
og allir sáu þá auðvitað hver stóð við 
súluna. Þess vegna var hún kölluð 
örvæntingarsúlan. Flestum drengjanna 
fannst það þó ekki koma sér við á nokkurn 
hátt. Þeir vissu að þeir þurftu ekki að 
örvænta. Öllu heldur var þetta rétti 
staðurinn fyrir þá því að þarna fékk fegurð 
þeirra að njóta sín. Þeir álitu sig bera af 
öðrum mönnum og töldu sig þá Lilju sem 
allir vildu kveðið hafa. Þeir sem ekki áttu 
jafn mikla sénsa sveimuðu um staðinn og 
héldu sig frekar í skuggsælum skotum þar 
sem þeir voru ekki eins áberandi. Þeir biðu 
oft við hina súluna á dansgólfinu sem gekk 
undir nafninu eftirvæntingarsúlan. Frá 
súlunum höfðu menn góða yfirsýn yfir 
staðinn þar sem þetta lifandi leikhús 
bærðist á milli eftirvæntingar og 
örvæntingar. 
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Ásta Kristín Benediktsdóttir er íslenskufræðingur, fædd og uppalin í Mývatnssveit þar 
sem hún býr nú þótt hún vinni mikið í Reykjavík. Hún vinnur sjálfstætt sem prófarkalesari 
og fræðimaður og er með aðstöðu hjá ReykjavíkurAkademíunnni. Sjálfsuppgötvun á 
háskólaárunum leiddi hana inn í heim hinsegin bókmennta. 
 

„Það gerðist nú bara þannig að í miðju 
MA-náminu í íslenskum bókmenntum 
við Háskóla Íslands áttaði ég mig á því að 
ég væri lesbía og kom út úr skápnum og 
þá fékk ég áhuga á hlutum sem ég hafði 
ekki áhuga á áður. Ég endaði sem sagt á 
að skrifa doktorsverkefni um íslenskar 
hinsegin bókmenntir sem er fyrsta 
doktorsverkefnið á því sviði. Ég valdi mér 
samt auðvitað ekki doktorsverkefni bara 
af því að ég var lesbía. Ég komst að því 
að það var mjög lítið búið að rannsaka 
þetta svið og þegar ég var að velja mér 
verkefni árið 2009 eða 2010 var ekkert að 
gerast í þeim efnum. Það var enginn að 
skrifa um hinsegin bókmenntir á Íslandi 
og fáir að tala um hinsegin bókmenntir, 
allavega ekki í bókmenntaheiminum. 
Þannig að ég sá að þarna var heilt svið 
sem var bara opið og ég gat gert 
næstum hvað sem var. Mér fannst mér 
þetta því bæði áhugavert og mjög þarft,“ 
segir Ásta. 
 
Mikið skrifað undir rós hér áður fyrr 
Spurð út í hinsegin bókmenntir segir 
Ásta að það hafi alltaf verið fjallað um 
hinsegin málefni. Sýnileikinn sé aftur á 
móti meiri nú en áður. 
 
„Ef við tökum mjög víða skilgreiningu á 
því hvað hinsegin er, eitthvað sem er 
öðruvísi en normið, þá er ljóst að það 
hefur alltaf verið skrifað um það. En það 
fer svolítið eftir því hvernig maður horfir 
á það. Það er fjallað um hinsegin málefni 
í Íslendingasögunum, til dæmis ergi og 
alls konar fólk sem brýtur reglur um 
hvernig á að haga sér kynferðislega, 
konur í buxum og svoleiðis. En ef við 
erum að hugsa um hinsegin persónur 
sem eru skrifaðar sem hinsegin persónur 
í nútímaskilningi þá fer það að gerast 
snemma á 20. öld, bækurnar sem ég var 
að vinna með í mínu verkefni eru til 
dæmis skrifaðar í kringum 1940–1950. 
En þá var flest skrifað undir rós og það 
var ekki hægt að segja ákveðna hluti 
upphátt. Það breytist svo þegar við erum 
komin fram á áttunda, níunda og tíunda 
áratuginn. Þá fara hinsegin karakterar að 

birtast oftar í bókum, stundum í bókum 
eftir hinsegin höfunda en líka oft á 
fordómafullan og steríótýpískan hátt í 
verkum eftir aðra. Síðan hef ég á 
tilfinningunni að á 21. öldinni hafi bæði 
fjöldinn og sýnileikinn á hinsegin 
persónum í íslenskum bókmenntum 
aukist mjög mikið. Það er auðvitað 
skiljanlegt því að réttindabaráttan hefur 
breyst og sýnileikinn í íslensku samfélagi 
hefur aukist,“ segir Ásta. 
 
Á síðasta ári var eins og íslenskir 
rithöfundar kepptust við að hafa 
hinsegin karaktera í bókum sínum og 
fjalla um hinsegin málefni, því mýmörg 
dæmi um slíkt mátti finna í bókaflóðinu. 
Er eitthvað búið að skoða hvernig 
þróunin hefur verið undanfarin ár? 
 
„Við getum öll haft tilfinningu fyrir því 
hvað hafi gerst en það er enginn búinn 
að setjast niður og skoða alvarlega 
hvernig hinsegin bókmenntir hafa þróast 
á 21. öldinni. En ég fékk styrk til þess að 
gera það um daginn frá launasjóði 
sjálfstætt starfandi fræðimanna, þannig 
að á næsta ári get ég setið í sex mánuði 
við að skoða bara þetta og ég er 
ógeðslega spennt. Eins og staðan er 
núna get ég ekki sagt neitt fyrir víst af 
því að ég hef ekki skoðað þetta 
skipulega en mér finnst eins og eftir sirka 
2010 hafi hinsegin aukapersónur skotið 
upp kollinum í mjög mörgum bókum. 
Það er eins og hinsegin viðfangsefni sé 
ekki eitthvað sem þurfi annaðhvort að 
hunsa, fordæma eða vera í forgrunni, til 
dæmis aðalpersóna, heldur frekar 
eitthvað sem rithöfundi finnst að hann 
geti haft með án þess að takast á við á 
djúpan hátt. Þannig það eru hinsegin 
aukapersónur í fáránlega mörgum 
bókum sem við kannski munum ekki 
eftir af því að þær eru í bakgrunninum en 
þessar bækur sýna þó að fjölbreytileiki 
persóna í bókum er að aukast í þessa átt. 
Það hefur líka orðið algengara að sjá 
bækur þar sem hinseginleikinn er í 
forgrunni. Á síðasta ári komu til dæmis út 
frekar margar bækur sem fjölluðu 

beinlínis um hinsegin málefni og enn 
fleiri þar sem hinsegin persónur eru í 
aukahlutverki. Sem er mikil breyting því 
að ég held að það hafi verið frekar 
sjaldgæft hér áður fyrr,“ segir Ásta. 
 
Ásta hefur á tilfinningunni að á næstu 
árum aukist sýnileiki hinsegin málefna og 
persóna í bókmenntum enn meira. 
 
„Ég held að það verði alveg einhver tími 
núna þar sem þetta verður mjög algengt 
viðfangsefni. Ég held að samfélagið kalli 
svolítið á það. Þetta er greinilega 
viðfangsefni sem mörgum finnst að það 
þurfi að glíma við, sem er fínt. Þetta sést 
líka víða erlendis og í sjónvarpsefni eins 
og á Netflix. Þar er nú mikið af glænýju 
efni sem fjallar um hinseginleika og 
hinsegin persónur – það hefur orðið 
algjör umbylting í mörgum löndum. 
Auðvitað má ýmislegt setja út á og þetta 
á alls ekki við alls staðar en við hljótum að 
vilja meiri sýnileika og meiri umfjöllun. 
Það er mjög gott að sjá að þetta er ekki 
lengur svo umdeilt viðfangsefni að 
meirihluta útgefenda finnist hættulegt 
eða of áhættusamt að gefa það út. Við 
getum ekki gengið að því vísu að þessi 
þróun haldi endalaust áfram og það 
getur komið bakslag en ég hef á 
tilfinningunni að á næstu árum verði 
aukning eða allavega talsvert mikill 
sýnileiki á hinsegin málefnum og 
persónum í bókmenntum hér á landi,“ 
segir Ásta.  
 
Þess má geta að í haust kennir Ásta 
námskeið um hinsegin bókmenntir við 
Íslensku- og menningardeild Háskóla 
Íslands. Áhugasamir háskólanemar geta 
fundið upplýsingar um námskeiðið „Ergi, 
usli og duldar ástir: Hinsegin 
bókmenntir“ (ÍSL332G) í kennsluskrá eða 
sent Ástu póst á astakben@gmail.com.
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GLEÐIGANAGAN 
THE PRIDE PARADE 
 
FRÁ HALLGRÍMSKIRKJU,  
LAUGARDAGINN 17. ÁGÚST KL. 14:00. 
FROM HALLGRÍMSKIRKJA CHURCH,  
SATURDAY 17 AUGUST AT 2 P.M.
 

Gleðigangan er hápunktur 
Hinsegin daga. Í henni 
sameinast lesbíur, hommar, 
tví- og pankynhneigðir, trans 
fólk, intersex fólk og aðrir 
hinsegin einstaklingar í einum 
hópi með 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 en atriðin sjálf 
eru sprottin úr grasrótinni og 
einstaklingar og hópar geta 
skipulagt atriði og sótt um 
þátttöku í göngunni. Hinsegin 
dagar stýra hvaða atriði fá 

aðgang að henni en skilyrði 
er að þau miðli skýrum 
skilaboðum sem varða 
veruleika hinsegin fólks á einn 
eða annan hátt. 
 
Gönguleið 
Gangan leggur af stað frá 
Hallgrímskirkju stundvíslega 
kl. 14:00 og bíður ekki eftir 
neinum. Gengið verður eftir 
Skólavörðustíg, Bankastræti, 
Lækjargötu, Fríkirkjuvegi og 
endað á Sóleyjargötu við 
Hljómskálagarðinn þar sem 
taka við glæsilegir útitónleikar 
að göngu lokinni. 
 
Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla 

að vera með atriði í 
gleðigöngunni skulu sækja 
um eigi síðar en 1. ágúst 
á heimasíðu Hinsegin daga 
www.hinsegindagar.
is/gledigangan. Nánari 
upplýsingar um gönguna 
veitir göngustjórn 
(gongustjorn@
hinsegindagar.is) og 
Þórhallur Hafþórsson 
öryggisstjóri  
(thorhallur@hinsegindagar.is).   

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 

 
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 sérstakt 
atriði, bíði með að slást í 
hópinn þar til síðasti vagninn 
hefur farið framhjá.  
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málstaðinn en ekki til að 
styrkja eða auglýsa fyrirtæki.  
 
Í örfáum undantekningar-
tilvikum 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. 
 
Gleðigöngupotturinn
Með samstarfssamningi 
Hinsegin daga og 
Landsbankans varð til 

sérstakur styrktarpottur 
gleðigöngunnar. Pottinum er 
ætlað að styrkja einstaklinga 
og hópa til þátttöku í 
gleðigöngunni og þannig 
m.a. aðstoða þátttakendur við 
að standa straum af kostnaði 
við hönnun atriða, leigu 
ökutækja, efniskaup og fleira.  
 
Dómnefnd velur styrkþega 
úr innsendum umsóknum 
og úthlutar styrkjum með 
það að markmiði að styðja 
framúrskarandi hugmyndir 
til framkvæmda. Miðað er 
við að fjárhæðir styrkja úr 
Gleðigöngupottinum séu á 
bilinu 100.000–500.000 kr. 
Dómnefndin hefur heimild 

til að halda eftir að hámarki 
200.000 kr. til veitingar 
hvatningarverðlauna að hátíð 
lokinni.  
 
Þar með hafa allir styrkir og 
verðlaun Hinsegin daga verið 
færð undir einn hatt og því 
er ekki hægt að sækja um 
aðra styrki eða endurgreiðslu 
kostnaðar vegna þátttöku í 
gleðigöngu Hinsegin daga.  
 
Auglýst var eftir umsóknum í 
júní og umsóknarfrestur rann 
út í byrjun júlí. Áhugasamir 
þátttakendur eru hvattir til 
að fylgjast með og sækja 
um á næsta ári. Sjá nánar á 
hinsegindagar.is/styrkir. 

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.

 
The Pride Parade
Groups that wish to participate 
in the parade must apply to 
Reykjavik Pride before 1 August 
by filling out a form on the 
website, www.reykjavikpride.
is. For further information 
about the parade please 
contact the parade managers 
Eva, Steina, Lilja, Anna and 
Þórhallur at gongustjorn@
hinsegindagar.is. The parade 
starts at 2 p.m. sharp and goes 
from Hallgrímskirkja church, 
down Skólavörðustígur, 
Bankastræti, Lækjargata, and 
Fríkirkjuvegur. The parade 
concludes at Sóleyjargata, near 
Hljómskálagarður, where an 
outdoor concert takes place.  
 

VATNSMÝRARVEGUR

UPPSTILLING

REYKJAVÍK CITY
A MAP OF 
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20 ÁRA 
AFMÆLI

OPNUNARHÁTÍÐ HINSEGIN DAGA

VIÐBURÐUR  EVENTS

 REYKJAVIK PRIDE OPENING CEREMONY
“20 YEAR ANNIVERSARY” 

HÁSKÓLABÍÓ VIÐ HAGATORG   
HÁSKÓLABÍÓ BY HAGATORG  
FIMMTUDAGINN 8. ÁGÚST  
THURSDAY 8 AUGUST  
HÚSIÐ OPNAR KL. 20:00  
VENUE OPENS AT 8:00 P.M.  
DAGSKRÁ HEFST KL. 21:00  
PROGRAMME BEGINS AT 9:00 P.M.
VERÐ Í FORSÖLU: 2.900 KR.  
TIL 7. ÁGÚST. FULLT VERÐ 3.500 KR.
PRICE OF ADMISSION: EARLY BIRD PRICE 
2.900 ISK UNTIL 7 AUGUST. FULL PRICE 3.500 KR. 
 

Hið eina sanna ættarmót hinsegin fólks 
markar upphaf 20 ára afmælishátíðar 
Hinsegin daga! Hér kemur fjölskyldan 
saman og á þessum merku tímamótum 
verður litið um öxl og þess minnst sem á 
daga okkar hefur drifið frá því að fyrsta 
hinsegin hátíðin var haldin á Ingólfstorgi 
26. júní árið 1999. Við skyggnumst í 
fjölskyldualbúmið og að venju mun 
hópur framúrskarandi listafólks stíga á 
stokk og færa okkur söng, dans og gleði í 
hæsta gæðaflokki. 
 

It’s time for the annual queer family 
reunion and this year we are celebrating 
20 years of Pride in Reykjavik! As we pass 
this milestone we’ll look back at what 
we’ve accomplished since the first pride 
celebration were held in Reykjavik on 26 
June 1999. We’ll browse through the family 
album and of course enjoy a great lineup of 
performers. 

FORDRYKKUR Í BOÐI FYRIR 
FYRSTU GESTI FRÁ KL. 20:00!
PRE-SHOW COMPLIMENTARY 
DRINK FOR OUR FIRST GUESTS 
FROM 8:00 P.M.

 
Sjá nánar á hinsegindagar.is/opnunarhatid
See more on reykjavikpride.is/openingceremony
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EDUCATION DURING REYKJAVIK PRIDE

VIÐBURÐUR  EVENTS

FRÆÐSLA Á 
HINSEGIN DÖGUM 

Hinsegin dagar leggja ríka áherslu á fjölbreytta fræðsluviðburði enda 
er fræðsla ein áhrifamesta aðgerðin gegn fordómum. 
 Í ár verður meðal annars boðið upp á eftirfarandi fræðsluviðburði: 

Fræðsluviðburðirnir fara flestir fram á íslensku en viðburðir 
um Stonewall-uppreisnina og málefni hinsegin umsækjenda 
um alþjóðlega vernd verða á ensku. 

Nánari upplýsingar um viðburðina, staðsetningu þeirra 
og fleira má finna á hinsegindagar.is. 
 

During Reykjavik Pride we have a colourful line-up of 
educational events. Most of the events are in Icelandic but events 
about the Stonewall riots and LGBT+ asylum seekers will be in 
English. 

More information about the events can be found on 
reykjavikpride.is.

 
HINSEGIN BARNEIGNIR

HINSEGIN Í VINNUNNI

HATURSORÐRÆÐA Í LJÓSI HINSEGIN RÉTTINDABARÁTTU

HINSEGIN KYNFRÆÐSLA

STAÐA HINSEGIN UMSÆKJENDA UM ALÞJÓÐLEGA VERND

GEÐHEILSA HINSEGIN UNGMENNA

ÍSLENSKA LESBÍAN – FRÁ TORFI TIL TORFU 
 

 
Sjá nánar á hinsegindagar.is/opnunarhatid
See more on reykjavikpride.is/openingceremony
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DRAGKEPPNI ÍSLANDS & 
KRÝNINGARPARTÝ
THE ICELANDIC ROYAL DRAG 
COMPETITION & CROWNING PARTY
@ AUSTURBÆR
FÖSTUDAGURINN 9. ÁGÚST 
FRIDAY 9 AUGUST 
 

VIÐBURÐUR  EVENTS

DRAGBÍTUR 
DRAG BRUNCH
@ TJARNARBÍÓ
LAUGARDAGURINN 
10. ÁGÚST 
SATURDAY 10 AUGUST 
 

DRAG-SÚGUR 
@ GAUKURINN
MIÐVIKUDAGURINN  
14. ÁGÚST
WEDNESDAY 14 AUGUST 
 

MOMMIE QUEEREST
@ TJARNARBÍÓ
FIMMTUDAGURINN 
15. ÁGÚST 
THURSDAY 15 AUGUST 
 

N
ÁN
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M
ORE INFO ON REYKJAVIKPRIDE.IS



Geiri Smart fagnar fjölbreytileikanum með regnbogans glamúr!
Verið velkomin í litríkt og afslappað andrúmsloft á Hinsegin dögum. Geiri skemmti sér einstaklega vel  

í fyrra og endurtekur nú fögnuðinn með ljúffengum mat, kokteilum og lifandi tónlist. 
Sjáumst í blómstrandi gleði hjá Gayra!

GAYRI SMART

GLEÐI! GLEÐI! GLEÐI!
LIFANDI TÓNLIST  |  LJÚFFENGUR MATUR  |  KOKTEILAR

Hverfisgata 30  |  528 7050  |  geirismart.is  |  geiri@geirismart.is
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VIÐBURÐUR  EVENTS

AUSTURBÆ, SNORRABRAUT 37
AUSTURBÆR, SNORRABRAUT 37
HÚSIÐ OPNAR KL 20:00 
HOUSE OPENS AT 8 P.M. 
KEPPNIN HEFST KL 21:00
COMPETITION STARTS AT 9 P.M.
 

EVENT IN ICELANDIC AND 
ENGLISH
HINSEGINDAGAR.IS FYRIR 
MEIRI UPPLÝSINGAR
REYKJAVIKPRIDE.IS FOR MORE 
INFORMATION

Hin glæsilega keppni um titlana 
Dragdrottning og Dragkóngur Íslands 
verður haldin 9. ágúst sem liður í 20 ára 
afmælishátíð Hinsegin daga.  
 
Tíu dragdrottningar, dragkóngar og aðrar 
kynjaverur stíga á stokk og keppa um 
stærstu dragkórónur Íslandssögunnar. Við 
ábyrgjumst glimmer, glamúr og frábæra 
skemmtun. Draglistin á gífurlegum 
vinsældum að fagna um þessar mundir og 
þetta er viðburður sem enginn má láta fram 
hjá sér fara. 
 

The Drag competition is back! This drag 
pageant will be held as a part of Reykjavik 
Pride 2019. We're celebrating 20 years of 
Pride in Reykjavik so this tradition is returning 
bigger and better than ever! 
 
As the name suggests this drag competition 
is open for all Drag Royals – kings and queens 
alike! Ten performers will compete for the title 
and we can't wait to see who will snatch the 
crown. This year we are not only looking at 
performance, but also talent and charisma 
– to bring you one of the most stunning drag 
shows in Icelandic herstory. 

Enginn sykur
Bara gleði

Appelsín styrkir Hinsegin daga með stolti.



Enginn sykur
Bara gleði

Appelsín styrkir Hinsegin daga með stolti.



VIÐBURÐUR  EVENTS

HINSEGIN 
BÆKUR

HINSEGIN 
HINSEGIN 

Á borgarbokasafn.is má finna þær undir efnisorðum, t.d.
Á rafbokasafn.is eru þær í efnisflokkunum

ERU ÚTI UM ALLT Í BORGARBÓKASAFNINU

HÝRIR HÚSLESTRAR 
QUEERREADS

TJARNARBÍÓI, TJARNARGÖTU 12  
TJARNARBÍÓ, TJARNARGATA 12 
FÖSTUDAGINN 9. ÁGÚST KL. 17:00.  
FRIDAY 9 AUGUST AT 5 P.M. 
AÐGANGUR ÓKEYPIS.
FREE ADMISSION.

Bókmenntaviðburðurinn Hýrir húslestrar er fyrir löngu orðinn 
órofa partur af dagskrá Hinsegin daga enda eru bókmenntir 
mikilvægur þáttur í menningu okkar. Undanfarin ár hafa hin 
ýmsu skáld lesið úr textum sínum og það verður spennandi 
að vita hvaða mektar- og listafólk mun skapa óviðjafnanlega 
stemmningu með ljóðum sínum og sögum að þessu sinni. Úrslit 
ljóðasamkeppni Hinsegin daga verða einnig kunngjörð.
Viðburðurinn fer fram á íslensku.

LJÓÐASAMKEPPNI
Ljóðasamkeppni Hinsegin daga verður nú haldin í 
fjórða sinn. Undanfarin ár hafa fjölmörg skáld stigið 
fram á sjónarsviðið í þessari einstöku samkeppni 
sem sannarlega má segja að sé á heimsmælikvarða. 
Skúffuskáld sem önnur skáld eru hvött til þess að draga 
fram stílabækur, Word-skjöl, kassakvittanir og hvað 
annað sem verk þeirra kunnu að leynast á og senda á 
netfangið huslestrar@gmail.com. 

Ljóðin mega vera á hvaða tungumáli sem er en ekki er 
ábyrgst að dómnefnd skilji önnur tungumál en íslensku 
og ensku. Dómnefnd fær ljóðin nafnlaust og verður ekki 
upplýst um sigurvegara keppninnar fyrr en á Hýrum 
húslestrum 9. ágúst nk.

QUEER READS
Literature plays an important role in our community and this 
event has through the years become an essential part of the 
Reykjavik Pride program. Queer artists will set the mood by 
performing and reading from their work in a relaxed and poetic 
atmosphere. The winners of the Reykjavik Pride Poetry contest 
will also be announced at the event.
This event will be in Icelandic.
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PARADÍSARSKÚRINN
THE PARADISE GARAGE
LOFT HOSTEL, BANKASTRÆTI 7
LOFT HOSTEL, BANKASTRÆTI 7
LAUGARDAGINN 10. ÁGÚST KL. 20–23. 
SATURDAY 10 AUGUST AT 8 P.M.– 11 P.M. 
AÐGANGUR 1.000 KR. 
ADMISSION: 1.000 ISK. 
MIÐAR EINUNGIS SELDIR VIÐ HURÐ.
TICKETS ONLY SOLD AT THE DOOR. 
 

Á þessu merka ári í sögu hinsegin fólks 
verður Paradísarskúrinn haldinn til heiðurs 
helstu dansklúbbum síðustu aldar þar 
sem hinsegin fólk var við stjórnvöllinn. 
Þetta eru staðir eins og Paradise Garage og 
The Loft í New York sem voru mikilvægir 
samkomustaðir LGBT+ fólks á áttunda og 
níunda áratugnum en þar varð gjörbylting 
á hvernig tónlist var gerð og spiluð, til 
dæmis með tilkomu 12" smáskífunnar. 
Þessir staðir eru í dag taldir upphafsstaðir 
nútíma danstónlistarmenningar.  
 Paradísarskúrinn verður haldinn í fallegu 
rými á efstu hæð Loft Hostel þar sem 
fjórir af okkar bestu diskóplötusnúðum 
koma fram og spila tónlist frá þessum 
tíma. Frábær upphitun fyrir frekari 
ævintýri næturinnar!  
 

Paradise Garage is held in tribute to the 
great queer club music spaces of the late 
last century. Venues such as Paradise 
Garage and The Loft in New York served 
as important queer music spaces during 
the 70s and 80s where the DJs there 
revolutionized how records were made and 
heard. They are now widely considered the 
birthplace of modern dance music culture. 
 
We’ll set up our own Paradise Garage on 
the top floor at Loft Hostel, a bright and 
open space where four of Iceland's top 
disco DJ's will play all the best music from 
the heyday of these legendary NYC clubs. 
 

PARADÍSARSKÚRINN ER 
FJÁRÖFLUNARVIÐBURÐUR OG 
ALLUR ÁGÓÐI RENNUR BEINT TIL 
HINSEGIN DAGA.
PARADISE GARAGE IS A FUNDRAISING EVENT 
FOR REYKJAVIK PRIDE.

VIÐBURÐUR  EVENTS

LAG HINSEGIN DAGA 2019:  

ÉG ER EINS OG ÉG ER!
THE OFFICIAL SONG OF REYKJAVIK PRIDE 2019:  
I AM WHAT I AM! 

 
Flytjandi / Performed by: Aaron Ísak
Útsetning / Arranged by: StopWaitGo 
 

Í tilefni af 20 ára afmæli Hinsegin 
daga er lagið „Ég er eins og ég er“ 
nú endurútgefið í glænýrri útgáfu 
StopWaitGo-bræðra og í flutningi hins 
unga og hæfileikaríka Aarons Ísaks.  
 Lagið, sem samið er af hinum 
samkynhneigða Jerry Herman, var 
fyrst flutt af George Hearn í Broadway-
söngleiknum La Cage aux Folles árið 1983. 
Íslenskur texti Veturliða Guðnasonar 
við lagið tók fyrst að hljóma í flutningi 
Hafsteins Þórólfssonar árið 2003 en 
heyrðist einnig nokkrum árum síðar í 
útgáfu Páls Óskars Hjálmtýssonar. 
 

To celebrate 20 years of Pride in Reykjavik 
we now introduce a brand new version 
of the all time classic “I Am What I Am”, 
arranged by the power-duo StopWaitGo 
and performed by our young and talented 
Aaron Ísak. 
 The song, composed by the openly gay 
Jerry Herman, was first performed by 
George Hearn in the Broadway musical La 
Cage aux Folles in 1983. Icelandic lyrics 
by Veturliðni Guðnason were introduced 
by Hafsteinn Þórólfsson in 2003 and later 
recorded by Páll Óskar Hjálmtýsson. 
 

Sjá nánar á / More info at 
hinsegindagar.is/lag2019 
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VIÐBURÐUR INNIFALINN Í FÖSTUDAGSPAKKANUM  THIS EVENT IS INCLUDED IN ULTIMATE FRIDAY NIGHT PACK

L A N D

L E G U

B A L L
S H O R E  L E A V E  D A N C E 

MIÐAR EINUNGIS 

SELDIR VIÐ HURÐ.

TICKETS ONLY SOLD AT THE 

DOOR.

KIKI QUEER BAR, LAUGAVEGI 22
KIKI QUEER BAR, LAUGAVEGUR 22
FÖSTUDAGINN 10. ÁGÚST  
FRIDAY 10 AUGUST  
KL. 22:00–04:30
AT 10 P.M.–4:30 A.M.
AÐGANGUR: 1.000 KR. 
ADMISSION: 1.000 ISK. 

Öll besta tónlistin og glaðningur á 
barnum fyrir þau sem fyrst mæta. 
Allur ágóði af miðasölu rennur beint 
til Hinsegin daga. 

All the best music and a surprise at the 
bar for the early birds! All proceeds from 
ticketsales goes towards Reykjavik 
Pride.  
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Í GLEÐINAÍ GLEÐINA
SAMFERÐASAMFERÐA

Samstaða er besta leiðin í baráttunni 
fyrir opnara samfélagi. Gleðilega hátíð!

69-99-19



56

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.

101 Reykjavík     Tel. (+354) 519 5000     elding.is

STOLT SIGLIR FLEYIÐ MITT
QUEER CRUISE FROM REYKJAVÍK HARBOUR

FRÁ GÖMLU HÖFNINNI, ÆGISGARÐI
FROM THE OLD HARBOUR, ÆGISGARÐUR
FÖSTUDAGINN 16. ÁGÚST KL. 20:00
FRIDAY 16 AUGUST AT 8:00 P.M.
MIÐAVERÐ Í FORSÖLU: 2.900 KR. TIL 7. ÁGÚST
TICKET PRICE 2.900 ISK UNTIL 7 AUGUST
FULLT MIÐAVERÐ: 3.500 KR. 
FULL PRICE: 3.500 ISK
FORDRYKKUR Í FÍFLI FRÁ KL. 19:00
PRE-DRINKS AT FÍFILL FROM 7 P.M.

Við siglum stolt úr höfn föstudaginn 16. ágúst frá Gömlu höfninni 
í Reykjavík. Siggi Gunnars spilar allra hýrustu poppsmellina og 
kannski nokkra sjómannavalsa. Klukkustundar löng sigling í 
kring um eyjarnar á Faxaflóa þar sem þú sérð borgina frá nýju, 
hýru sjónarhorni. Fordrykkur og huggulegtheit í Fífli frá kl. 19:00. 
Vinsamlega mætið tímanlega því skipið leggur úr höfn á slaginu  
kl. 20:00 – skipstjórinn líður engar tafir!

VIÐBURÐUR INNIFALINN Í FÖSTUDAGSPAKKANUM THIS EVENT IS INCLUDED IN THE ULTIMATE FRIDAY NIGHT PACK 

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 produced 
by the local DJ and radio host Siggi Gunnars, as well as special 
offers at the bar. Pre-drink and queer vibes at Fífill from 7 p.m. 
before the ship will set sail at 8 p.m. from the Old Harbour in 
Reykjavík, a few minutes walk from the city center. The captain 
won’t tolerate any delays, so don’t be late!
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ÚTIHÁTÍÐ Í HLJÓMSKÁLAGARÐI
OUTDOOR CONCERT AT HLJÓMSKÁLAGARÐUR PARK
LAUGARDAGINN 17. ÁGÚST, EFTIR GLEÐIGÖNGUNA

SATURDAY 17 AUGUST, AFTER THE PRIDE PARADE 
 

Útihátíð Hinsegin daga 2019 verður 
í Hljómskálagarðinum og hefst strax 
að lokinni gleðigöngu. Þar koma 
fram glæsilegir skemmtikraftar 
og litríkar hljómsveitir sem fagna 
fjölbreytileikanum með gleði og 
söng. Um er að ræða eina fjölsóttustu 
útiskemmtun á Íslandi þar sem allir 
eru velkomnir og allir mega syngja 
með. Gestum í hjólastólum er bent 
á að nýta sér sérstakan aðgengispall 
fyrir framan sviðið. 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 in Hljómskálagarður 
park. Performers include well-
known Icelandic singers, bands and 
entertainers. We invite both Icelandic 
and foreign Pride participants to join us 
for an afternoon of song and spectacle.



The United States and Iceland:  

Milestones in  
LGBTI Rights
Message from the U.S. Embassy to the People of 
Iceland and visitors to Reykjavik Pride 2019 
 

Our U.S. Embassy team is pleased to extend warm 

greetings to the participants in Reykjavik Pride and to 

congratulate Reykjavik Pride on your 20th anniversary! 

The U.S. Embassy is a proud supporter of this festival 

and of the LGBTI community in Iceland.

We’ve watched Reykjavik Pride grow to become one of 

Europe’s most successful celebrations of LGBTI pride, 

and we welcome Americans who have traveled to take 

part. The U.S. Embassy will march in the Reykjavik Pride 

Parade for the ninth consecutive year with our families 

and friends. 

Even as Reykjavik Pride celebrates this historic 

milestone, the world is marking the 50th anniversary of 

the Stonewall Uprising in New York City’s Greenwich 

Village. Outrage over the police raid on the Stonewall 

Inn is credited for launching the global fight for LGBTI 

rights. As one activist put it: “In every gay pride parade, 

every year, Stonewall lives.”

To reinforce the shared journey toward inclusion, the 

Embassy sponsored Reykjavik Pride board members to 

attend WorldPride in New York this summer. We are 

optimistic that these Icelanders will build links to their 

American counterparts that will strengthen our shared 

quest for equality. We also will provide funding to make 

Pride accessible to disabled participants and, once 

again, we will support a family festival to provide a safe 

and welcoming environment for LGBTI families. 

The United States is also proud to join Iceland on the 

Equal Rights Coalition, the first-ever intergovernmental 

organization dedicated to the protection of LGBTI 

persons worldwide. Our Secretary of State, Mike 

Pompeo, has been clear that the United States stands 

with people around the world in affirming the dignity 

and equality of all, regardless of sexual orientation or 

gender identity.

Even as we look back, the United States pledges to keep 

looking forward and working with our Icelandic friends 

on behalf of LGBTI rights everywhere in the world. 

With warm regards from all the staff at the U.S. Embassy 

in Iceland
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Reykjavik  

Pride Party 
páll óskar

AUSTURBÆ, SNORRABRAUT 37
AUSTURBÆR, SNORRABRAUT 37
17. ÁGÚST FRÁ KL. 23:00   
17 AUGUST FROM 11 P.M.
 
VERÐ Í FORSÖLU: 2.500 KR. TIL 7. ÁGÚST  
EARLY BIRD PRICE 2.500 ISK UNTIL 7 AUGUST
FULLT VERÐ: 3.500 KR.
FULL PRICE: 3.500 ISK 

NÁNAR Á HINSEGINDAGAR.IS/PRIDEPARTY OG Á 
FACEBOOK.COM/REYKJAVIKPRIDE   
SEE MORE ON REYKJAVIKPRIDE.IS/PRIDE-PARTY AND 
FACEBOOK.COM/REYKJAVIKPRIDE



REYKJAVIK 
PRIDE GALA 

2019
Til að fagna 20 ára afmæli slá Hinsegin dagar og RIGG viðburðir 
upp glæsilegu galakvöldi. Þar mælir spariklætt hinsegin fólk sér 
mót að lokinni gleðigöngu til að njóta áframhaldandi samveru, 
tónlistar, matar, drykkja og hinnar einu sönnu hinsegin gleði.  

 
Sannkölluð hátíðarstemning, veislumatur, skemmtun í hæsta 

gæðaflokki og auðvitað ball á eftir! 

 
Austurbæ,  

Snorrabraut 37  
laugardaginn 17. ágúst.  

Fordrykkur frá kl. 19:00.  
Borðhald og dagskrá  

hefst kl. 20:00.  
Miðaverð 14.900 kr.  

Innifalið í miðaverði:    
Fordrykkur    Hátíðarkvöldverður    Frábær 

skemmtidagskrá    Reykjavik Pride Party 
 

Included in ticket price:     
Pre-drink    Dinner & Show    Access to 

Reykjavik Pride Party 

Austurbær,  
Snorrabraut 37

Saturday 17 August. 
Pre-drinks from 7 p.m.

Dinner and show  
starts at 8 p.m.

Ticket price 14.900 ISK.



Samtökin ’78 
 



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

Þegar Samtökin ’78 voru stofnuð bjóst 
líklega enginn við því að rúmum fjörutíu árum 
seinna yrði árlega haldin hátíð hinsegin 
fólks sem einnig teldist stærsta, litríkasta 
og skemmtilegasta hátíð landsins. Þökk sé 
Hinsegin dögum er þetta staðreynd í dag. 
Hópurinn sem við köllum hinsegin fólk hefur 
með auknum sýnileika og fordómaleysi 
stækkað og orðið æ fjölbreyttari með árunum. 
Samtökunum ’78 tilheyra meðal annars 
lesbíur, hommar, tvíkynhneigðir, eikynhneigðir, 
pankynhneigðir, trans fólk og intersex fólk. 
Við erum eins fjölbreytt og við erum mörg en 
barátta okkar allra er þó samtvinnuð. Það er 
einlæg sannfæring okkar í Samtökunum ’78 
að sameinuð séum við sterkari.  
 
Grunnstarfsemi Samtakanna ’78 
felst í fræðslu, ráðgjöf og réttinda- og 
hagsmunabaráttu. Við förum í hundruð 
fræðsluheimsókna á hverju ári, oftast til 
ungmenna en einnig til kennara og annarra 
fagstétta. Ráðgjöfin og stuðningshóparnir 
blómstra sem aldrei fyrr. Til ráðgjafa 
Samtakanna ’78 leita einstaklingar sem 
þurfa hinseginvæna ráðgjöf og eru t.d. að 
velta fyrir sér kynhneigð sinni, kynvitund eða 
öðrum hinseginleika. Einnig tökum við á móti 
foreldrum, fagfólki og aðstandendum sem 
þurfa á stuðningi að halda. Í réttinda- og 
hagsmunabaráttu Samtakanna ’78 kennir 
ýmissa grasa en grunnstefið í þeirri vinnu er 
að þrýsta á stjórnvöld um að bæta lífsgæði 
og lagaleg réttindi hinsegin fólks. Við skrifum 
umsagnir um lagafrumvörp og ýtum á eftir 
nýrri löggjöf. Þegar þetta er skrifað liggur fyrir 
Alþingi frumvarp um kynrænt sjálfræði sem 
vonir standa til að verði samþykkt en í því felst 
gríðarleg réttarbót fyrir trans og intersex fólk.  
 
Auk fræðslu, ráðgjafar og réttindabaráttu 
standa Samtökin ’78 fyrir viðburðum af 
ýmsu tagi. Reglulega höldum við opin hús, 
félagsfundi, umræðufundi, fjölskyldumorgna, 
sýningar hjá Galleríi ’78 og ýmsa aðra 
viðburði sem félagsmönnum dettur í hug 
að halda. Síðast en alls ekki síst má nefna 

félagsmiðstöð fyrir hinsegin ungmenni 
sem við rekum í samstarfi við Tjörnina 
hjá Reykjavíkurborg. Til okkar koma tugir 
ungmenna í hverri viku sem fá tækifæri til 
þess að vera þau sjálf í öruggu og faglegu 
umhverfi og kynnast öðrum hinsegin 
ungmennum í svipuðum sporum.  
 
Í hinsegin baráttu er mikilvægt að við sofnum 
aldrei á verðinum og sættum okkur aldrei 
við bakslag. Þó að daglegt líf hinsegin 
fólks á Íslandi hafi orðið mun auðveldara 
með árunum berast okkur enn fregnir af 
ofbeldi, fjölskylduerfiðleikum, mismunun og 
vanlíðan hinsegin einstaklinga. Þess vegna 
er nauðsynlegt að baráttan haldi áfram, bæði 
gagnvart löggjafanum en einnig til þess að 
breyta úreltum viðhorfum samfélagsins sem 
hamla okkur og reyna að troða okkur í kassa 
sem henta okkur ekki. Við hvetjum öll þau sem 
hafa áhuga til þess að vera með í þessari 
baráttu, taka þátt í starfi Samtakanna ’78, 
gerast félagar eða sjálfboðaliðar, styrkja 
félagið fjárhagslega eða bjóða sig fram til 
trúnaðarstarfa. 
 
Rúmum fjórum áratugum eftir stofnun 
Samtakanna ’78 eru aðalmarkmið félagsins 
enn þau sömu: að hinsegin fólk sé sýnilegt 
og viðurkennt og njóti fyllstu réttinda í 
íslensku samfélagi. Hinsegin dagar í 
Reykjavík hafa svo sannarlega stuðlað að 
sýnileika og viðurkenningu hinsegin fólks í 
samfélaginu okkar. Hvort tveggja ýtir undir 
að við fáum notið fyllstu réttinda, því yfirleitt 
fer almenningsálit og pólitískur vilji saman. 
Það er þess vegna ómetanlegt fyrir Samtökin 
’78 og allt hinsegin fólk á Íslandi að Hinsegin 
dagar séu jafn stór og glæsileg hátíð og 
raun ber vitni. Við óskum Hinsegin dögum til 
hamingju með 20 ára afmælið og hlökkum til 
áframhaldandi samstarfs.  
 
Takk fyrir okkur og gleðilega hátíð! 
Hýrar kveðjur,  
Samtökin ’78





– Söngvar og 
sögur úr lífi 
dívu

Hurðin er opnuð snaggaralega enda 
er líklega enginn tími fyrir neitt hálfkák 
á þessum bæ. Fyrir innan stendur hún 
brosleit og útitekin eftir góða daga fyrir 
norðan í skógrækt með fjölskyldunni. 
Hún er með símann við eyrað. Það krefst 
eflaust góðs skipulags og margra símtala 
að halda á lofti öllum þeim boltum sem 
fylgja því að vera söngkona, fasteignasali, 
húsmóðir og margt fleira. Þegar símtalinu 
lýkur setjumst við niður með kaffibolla til 
að ræða málin því frá mörgu eru að segja. 
Viðtalið tók Gunnlaugur Bragi Björnsson.
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Hækja, sæng eða teppi 
Hera Björk Þórhallsdóttir er fyrir löngu 
orðin þekkt í tónlistarheiminum, bæði 
hér heima og erlendis, en hún hefur 
einnig skipað sér sérstakan sess sem 
vinur hinsegin samfélagsins. Reglulega 
hefur hún komið fram á hinsegin 
tengdum viðburðum hérlendis og á 
erlendri grundu, allt frá því hún kom fram 
á EuroPride í Kaupmannahöfn árið 1996 
sem var fyrsta pride-hátíðin þar í borg. 
Stundum hefur hún jafnvel verið kölluð 
hommahækja Íslands.
 
„Ég gaf mér þann titil ekki sjálf!“ segir 
Hera og hlær. „Ég er ekki talskona 
hommahækjunnar því mér finnst 
hugtakið niðrandi. Hommar þurfa engar 
hækjur og við sem stöndum með 
hinsegin fólki upplifum okkur ekki sem 
einhverjar hækjur. Ég myndi frekar 
segjast vera sæng eða teppi.“ Hún segir 
þó að ef orðið sé notað í jákvæðri 
merkingu eigi það við um hana. „Á 
meðan orðið er hlaðið ást og virðingu 
skal ég glöð vera hommahækja, enda á 
ég gylltar hommahækjur sem ég nota við 
góð tilefni,“ segir Hera. 
 
Á flakki með frægri móður 
Hera á ekki langt að sækja tónlistina en 
móðir hennar, Hjördís Geirsdóttir, var um 
árabil ein þekktasta söngkona 
þjóðarinnar. „Það að alast upp við tónlist 
og landsþekkta móður er í raun bæði 
alveg frábært og um leið krefjandi og var 
oft erfitt fyrir unga stúlku,“ segir Hera og 
viðurkennir að stundum hafi hún reynt 
að afneita móður sinni. „Ég átti það til að 
segjast vera dóttir Röggu Gísla,“ segir hún 
og hlær. „Mér fannst hún bara svo 
hrikalega kúl.“ 
 
Hinni landsþekktu söngkonu fylgdi 
umstang og ferðalög sem Hera, ung að 
árum, tók þátt í með móður sinni. 
„Mamma var á flakki úti um allt og varð 
bara að hafa mig og Lóu systur með. Við 
þvældumst með henni um allt land og ég 
lærði mikið af því. Við hittum mjög margt 
fólk og lærðum öll lög og texta bara með 
því að vera þarna og fylgjast með.“ 
Þannig segir Hera að lærdómurinn sem 
þessu fylgdi hafi vegið upp ókostina og 
gott betur. „Þarna fékk ég bransann beint 
í æð, eiginlega bara með 
móðurmjólkinni. Maður lærði svo vel af 
mömmu að tala við alls konar fólk.“ 
 
Söng Guttavísur á koppnum 
Hera er næstelst í hópi fjögurra systkina 
sem öll eru músíkölsk þótt Hera sé sú 
eina sem hefur lagt tónlistina fyrir sig. 
„Það var alveg ljóst frá upphafi að ég færi 
í þetta,“ segir hún brosandi. „Það eru 
sögur af mér, frá því áður en ég lærði að 
tala, syngjandi Guttavísur utanbókar 

sitjandi á kopp. Svoleiðis sögur skilst mér 
að séu ansi týpískar frá uppvexti 
tónlistarfólks.“ Það stendur ekki á svari 
þegar Hera er spurð hvort aldrei hafi neitt 
annað komið til greina en tónlistin, hvort 
hún hafi aldrei viljað verða læknir, prestur 
eða geimfari. „Sko, séra Hera hljómar 
náttúrlega ótrúlega vel. Ég var alltaf með 
það á bak við eyrað ef ekkert annað 
virkaði. Gallinn er kannski að ég er ekki 
sannfærð um þennan eina guð. Mér 
finnst svo margir guðir hafa eitthvað til 
síns máls svo ég veit ekki alveg hversu 
sannfærandi séra Hera hefði orðið.“ 
 
Þó að Hera hafi alltaf stefnt á frama á sviði 
tónlistar hefur hún líka reynt að losna 
undan þeim harða húsbónda sem 
tónlistin getur verið. „Þetta er svo 
ótrúlega krefjandi. Það að standa í 
sviðsljósinu, í allri athyglinni, krefst alveg 
rosalega mikillar orku og ég bugaðist 
alveg á tímabili og reyndi að koma mér út 
úr þessu.“ Í dag, eftir aukna umræðu um 
streitu og álag, telur Hera að líklega hafi 
kulnun (e. burnout) verið ástæða þess að 
hún reyndi að losna úr tónlistinni upp úr 
aldamótum. „Þá ákvað ég að flytja norður 
og læra viðskiptafræði í Háskólanum á 
Akureyri. Ég held ég hafi samt aldrei 
sungið eins mikið og þá. Ég þeyttist á 
milli landshluta til að syngja og var í 
tveimur sýningum í Borgarleikhúsinu 
samhliða fullu námi og með barn fyrir 
norðan svo flækjustigið við þetta varð 
ennþá meira.“ Ofan á mikið álag bættist 
svo að Heru leiddist námið óskaplega. 
„Eftir tvö ár í viðskiptafræðinni hugsaði 
ég bara „vá hvað þetta er leiðinlegt!“ Ég 
svona rétt skreið í gegnum prófin og 
bókstaflega sá gerviblómin í gluggunum 
fölna. Þá allt í einu fattaði ég að ég væri 
ekki að blómstra í þessu.“ Hera hætti því í 
náminu og flutti til Danmerkur og settist 
þar aftur skólabekk. „Þá fór ég í 
söngkennaranám í fræðum sem kallast 
Complete Vocal Technique sem var ást við 
fyrstu heyrn og sýn. Ég kláraði það nám 
og hef verið í þeim fræðum alveg síðan. Í 
dag á ég söngskóla með Aldísi Fjólu þar 
sem við breiðum út þessa tækni til að 
létta söngvurum lífið.“ 
 
Þótt ástríðan fyrir tónlistinni hafi orðið 
ofan á og Hera segi ekkert annað í boði 
fyrir sig finnst henni samt mikilvægt að 
vera með mörg ólík járn í eldinum. „Í dag 
er ég að vinna í alls konar öðru líka sem 
ég held að haldi mér á lífi. Ef maður er 
bara í sviðsljósinu, þar sem allt snýst um 
mann sjálfan, þá getur verið svo auðvelt 
að einangrast frá mannfólkinu.“ 
 
Stefnan sett á Eurovision 
Þar sem hún nánast fæddist syngjandi 
kemur kannski ekki á óvart að Hera hafi 
ung ákveðið að setja stefnuna á 

Eurovision. „Ég vissi það nú bara í maí árið 
1976,“ segir hún og skellihlær enda þá 
ekki nema fjögurra ára gömul. „Ég vissi 
alltaf að ég stefndi á Eurovision enda var 
það lengi vel það eina sem blasti við 
tónlistarfólki á Íslandi,“ segir hún. „Það var 
kannski ekki fyrr en Björk fór að opna 
okkur svolítið gagnvart 
alþjóðasamfélaginu og heimurinn 
uppgötvaði Ísland að það fóru að vera 
fleiri möguleikar í boði, enda hugnast 
Eurovision-leiðin auðvitað ekki öllum,“ 
segir Hera og bætir við: „en ég var alltaf 
staðráðin í að ætla í Eurovision. Þetta er 
stærsti sjónvarpsviðburður í heimi og þar 
af leiðandi frábær leið til að kynna sig, 
sem skiptir öllu máli í þessum bransa.“ 
 
Leið Heru í Eurovision byrjaði árið 2008 
þegar hún fór til Belgrað í Serbíu ásamt 
Friðriki Ómari og Regínu Ósk. „Það var 
frábær upplifun að fá að fara með þeim. 
Ég skemmti mér gríðarlega vel þar sem 
bakrödd og var mjög forvitin að fylgjast 
með öllu, kynnast fólki og sjá hvernig 
þetta fer allt fram.“ Þar kynntist Hera 
dönskum lagahöfundum sem höfðu áhrif 
á hennar næstu skref í keppninni. „Ég 
kynntist þarna stelpum sem vildu fá að 
senda mér lög sem ég tók að sjálfsögðu 
vel í. Nokkrum mánuðum seinna sendu 
þær mér svo lög og þar á meðal var lagið 
Someday sem náði mér strax. Ég 
samþykkti að syngja það inn svo þær 
gætu reynt fyrir sér í dönsku 
undankeppninni, Melodi Grand Prix.“ 
Lagið komst inn í undankeppnina en ekki 
var þó hlaupið að því að Íslendingur fengi 
að syngja lagið þótt Hera væri búsett í 
Danmörku á þeim tíma. „Það þurfti að 
sækja um það og halda sérstakan 
útvarpsráðsfund til að taka ákvörðun en 
ég fékk að lokum að taka þátt sem var 
algjört ævintýri. Þar lenti ég í öðru sæti 
sem reyndist verða leiðin mín aftur heim 
til Íslands,“ segir Hera og bætir við að á 
einu kvöldi hafi hún orðið altöluð á 
Íslandi. „Íslendingar voru alveg brjálaðir 
út í Dani fyrir að hafa ekki látið mig 
vinna,“ segir hún og hlær. „Það var bara 
eins og íslenska þjóðin hefði þarna 
ákveðið að sýna þeirri dönsku hvað ég 
gæti svo það lá bara beint við að ég færi í 
íslensku keppnina árið á eftir.“ Úr varð að 
Hera og Örlygur Smári sömdu lagið Je Ne 
Sais Quoi sem varð framlag Íslands í Ósló 
árið 2010. „Við fórum út og lagið er enn 
eitt mest spilaða og tekjuhæsta íslenska 
Eurovision-lagið. Lag Hatara er nú 
sennilega búið að sprengja það, sem er 
bara hið besta mál – það var kominn tími 
á að hvíla drottninguna aðeins,“ segir 
Hera og glottir. 
 
Í kjölfarið opnuðust ýmsar dyr og Hera er 
enn þekkt í Eurovision-heiminum. „Ég hef 
verið ótrúlega heppin og er ennþá það 
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sem kallast „fan favorite“ og fæ reglulega 
boð um að syngja hist og her um allan 
heim,“ segir hún og bendir á að keppnin 
hafi einnig skapað henni tækifæri utan 
Evrópu. „Í kjölfar Eurovision fékk ég 
tækifæri til að fara til Síle þar sem ég tók 
þátt í risastórri suður-amerískri 
söngvakeppni. Þá keppni sigraði ég sem 
var mjög súrrealísk upplifun.“ Hera segir 
að í þessum efnum sé mikilvægt að hafa 
opinn huga og stíga ölduna. „Eitt leiðir 
einfaldlega af öðru. Maður verður bara að 
passa sig á að þykjast ekki vita betur. Um 
leið og maður telur sig vita æðislega 
mikið, þá fyrst veit maður ekkert.“ 
 
Sárnaði umfjöllun fjölmiðla 
Fyrir hinn almenna áhorfanda virðist allt 
ganga smurt í keppni eins og Eurovision 
en Hera segir raunveruleikann allt annan. 

„Þetta er aldrei smurt. Á bak við tjöldin er 
allt dramað og vesenið á sínum stað en 
þetta verður auðvitað að líta út fyrir að 
vera fullkomið því annars færu allir á 
taugum,“ segir hún og bendir á að 
frammistaðan á stóra sviðinu skipti máli 
fyrir fleiri en bara sjálfan flytjandann. „Það 
er ekki bara ég sem stend þarna á sviðinu 
heldur líka öll fjölskyldan og allir vinir 
mínir. Ef eitthvað myndi sjást á mér, að ég 
sé að bogna eða fríka út, þá fær öll 
fjölskyldan að heyra það í Bónus daginn 
eftir. Maður þarf bara að halda andlitinu,“ 
segir Hera hugsi. „Í rauninni þarf 
stáltaugar til þess að taka þátt í þessu. Við 
höfum alveg séð fólk koma illa út úr 
þessu, flotta einstaklinga sem bara 
bognuðu undan álaginu sem getur 
auðveldlega gerst því þetta er 
drulluerfitt.“ 

 
Þó að álagið hafi verið mikið segir Hera 
sína upplifun góða sem sé fyrst og fremst 
frábæru samstarfsfólki að þakka. „Það var 
rosalega vel passað upp á mig,“ segir hún 
og leggur áherslu á að teymið verði að 
þekkja vel til og vita hvenær þurfi 
einfaldlega að loka flytjandann inni í 
herbergi til að hvílast. „Mér var til dæmis 
bara skammtaður einn klukkutími á dag 
fyrir fjölmiðlaviðtöl sem er frábær aðferð 
því þá verða allir svo æstir í að komast að. 
Þetta vissu Valli, umboðsmaðurinn minn, 
og Lóa systir, sem var framkvæmdastjóri 
hópsins, þannig að ég var bara leidd 
niður í viðtöl í klukkutíma og svo leidd 
burt aftur.“ 
 
Hera viðurkennir að henni hafi sárnað 
sumt sem fram kom í fjölmiðlum meðan 
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á Eurovision-ævintýrinu stóð. „Það var 
mikið skrifað um útlit mitt. Ég þótti of feit 
og spurt af hverju ég gæti ekki bara 
grennt mig, líka í íslenskum fjölmiðlum. 
Það sárnaði mér gríðarlega. Þarna var 
Hera litla að gera sitt besta og reyna að 
skína með röddinni sinni en á sama tíma 
voru einhverjir bara að pæla í því hvernig 
hún leit út og hnýta í það. Þarna þurfti ég 
að taka samtal við sjálfa mig og passa að 
missa ekki sjónar á því sem raunverulega 
skipti máli.“ Í framhaldinu var það eitt af 
verkefnum teymisins að halda svona 
fréttum frá Heru sem hvorki fékk að hafa 
tölvu né síma með sér upp á 
hótelherbergi. „Þau voru kannski alveg 

brjáluð yfir einhverju en héldu því burtu 
frá mér og létu mig aldrei heyra af því,“ 
segir Hera og bendir á að sumar 
evrópskar forsíður hafi verið ansi 
ruddalegar. „Ein fyrirsögnin var „Ísland 
étur Evrópu“ með mynd af mér og 
„íslenski flóðhesturinn stígur á svið“ og 
eitthvað fleira í þeim dúr,“ segir hún, 
þakklát sínu fólki sem hélt slíku frá henni 
meðan á keppninni stóð. „Ég fékk heldur 
ekki að vita Ronnie James Dio, 
uppáhaldssöngvarinn minn, hefði látist 
meðan á öllu þessu stóð. Ég var svo bara 
alveg miður mín þegar ég fékk loksins 
fréttirnar tveimur eða þremur dögum 
eftir að keppninni lauk,“ segir hún og 

bætir við: „Facebook var ekki orðið eins 
fyrirferðarmikið og núna og hvorki 
Instagram né Snapchat til. Ég held að það 
hafi bjargað mér að mörgu leyti.“ 
 
Þótt vel hafi verið haldið utan um Heru í 
öllu ferlinu segir hún það ekki algilt. „Ég 
hef alveg séð keppendur sem eiga mjög 
erfitt að keppni lokinni. Þegar þú kemur 
heim lendir allt fiskislorið beint í andlitinu 
á þér. Glamúrinn búinn og við tekur 
harður hversdagsleikinn þar sem allir eru 
komnir með ógeð á Eurovision. Þá getur 
verið erfitt að koma heim.“ 
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Brotin tönn í búningsherberginu 
Þegar Hera er innt eftir góðri sögu frá 
Ósló skellir hún upp úr. „Það var búin að 
vera karamelluskál í búningsherberginu 
mínu þessar tvær vikur sem við vorum 
þarna. Ég var algjörlega búin að 
sniðganga karamellurnar en síðasta 
daginn, rétt fyrir lokakeppnina, hugsaði 
ég með mér að ég ætti skilið að fá mér 
eina. Ég stakk upp í mig karamellu og var 
ekki einu sinni búin að sjúga tvisvar 
þegar það losnaði fylling úr tönn!“ segir 
Hera og heldur áfram að hlæja. „Ég mátti 
bara setja allt í gang. Tannlæknirinn minn 
var í höllinni en var ekki með tannlím á 

sér og hefði ekki komist til mín vegna 
öryggisráðstafana,“ segir hún en segist 
sjálf hafa átt tannlím á hótelinu. „Silja, 
konan hans Valla, var ennþá á hótelinu 
og var nýstigin úr sturtu þegar 
hótelstarfsmaður óð inn til hennar og 
leiddi hana inn á mitt herbergi. Þar fundu 
þau tannlímið sem Silja mátti gjöra svo 
vel að hlaupa með í höllina, varla búin að 
þurrka hárið eða klæða sig, þar sem ég 
náði að líma tönnina sjálf áður en ég 
hljóp inn á svið.“ 
 
Í minningunni segir Hera þetta atvik 
ótrúlega fyndið þótt tímasetningin hafi 
varla getað verið óheppilegri. „Eftir á að 
hyggja skipti þetta auðvitað engu máli. 
Það hefði enginn tekið eftir þessu en á 
þessum tímapunkti var það að fá tönnina 
upp í mig aftur mikilvægt, bara upp á 
mína andlegu líðan,“ segir hún og bætir 
við að tannlæknirinn hennar hafi þó lært 
af þessu. „Ef Gunna vinkona, sem líka er 
tannlæknirinn minn, kemur að sjá mig 
syngja einhvers staðar er hún alltaf með 
tannlím í vasanum,“ segir Hera og 
skellihlær. 
 
Fasteignasalinn sem varð til í gríni 
Samhliða söngnum og söngkennslu er 
Hera fasteignasali hjá Fasteignasölu 
Reykjavíkur. „Þegar ég flutti heim frá Síle 
var ég ekki tilbúin að vera bara Hera 
söngkona og var þess vegna að leita að 
einhverju öðru,“ segir Hera sem íhugaði 
að taka upp þráðinn í viðskiptafræðinni. 
„Mig langaði í eitthvað annað líka, 
eitthvað alveg ótengt söngnum. Á 
þessum tíma var ég að kaupa og selja 
íbúð og foreldrar mínir líka svo ég 
hjálpaði þeim með það.“ Þegar Hera hitti 
fasteignasala foreldra sinna til að kvitta 
undir pappíra fyrir þeirra hönd má segja 
að ákvörðunin um næsta kafla hafi verið 
tekin. „Við hittumst á kaffihúsi í Kringlunni 
og ég sagði við hann að ég ætti auðvitað 
frekar að sjá um þessa pappíra sjálf. Þetta 
átti að vera grín en hann horfði á mig 
grafalvarlegur og sagði að ég yrði frábær 
fasteignasali! Ekki nóg með það heldur 
leit maðurinn minn upp úr blaðinu, sem 
þarf mikið til, og sagðist vera sammála.“ 
Þarna fóru hjólin heldur betur að snúast. 
Hera las sér til um námið, ræddi við 
fasteignasala um starfið og var innan viku 
skráð í nám til að verða fasteignasali. 
 
Hera segist ánægð með nýja starfið sem 
henti mjög vel samhliða tónlistinni. „Hin 
ástríðan mín eru hús, bæði að utan og 
innan. Ég rak verslun á Laugaveginum 
sem var bara með innanstokksmuni, sem 
mér fannst æðislegt og ég algjörlega 
elska þetta líka. Starf fasteignasalans er 
mjög margþætt og þarna koma 
samskiptahæfileikarnir sér vel. Það þarf 
oft að leysa alls konar vandamál, 

stundum mjög persónuleg hjá seljendum 
og kaupendum, eða eitthvað tæknilegt 
eða tengt byggingunni sjálfri. Svo er ég 
mikið í að gefa ráð um hvernig hægt sé 
að gera eignina seljanlegri, hvað ætti að 
mála, hverju má sleppa og svoleiðis. Svo 
smellpassar þetta með tónlistinni, 
Söng-Hera og Fasteigna-Hera vinna mjög 
vel saman!“ 
 
Queen of Fokkking Everything 
Í tilefni Hinsegin daga ætlar Hera að setja 
upp sýninguna Queen of Fokking 
Everything í Gamla bíói föstudaginn 16. 
ágúst. Um er að ræða frumsýningu á 
Íslandi en sýningin hefur áður verið sett 
upp í Svíþjóð við góðar viðtökur. „Queen 
of Fokking Everything er í rauninni búin að 
vera til í einhver ár,“ segir Hera og útskýrir 
tilurð sýningarinnar. „Við Valli vorum að 
koma heim úr rosa tónleikaferð. Ég var 
búin að vera díva fyrir allan peninginn, á 
fimm stjörnu hótelum með fullar töskur 
af hárkollum, farða og kjólum. Svo fer ég í 
inniskóna í flugvélinni, tek augnhárin af 
og skelli mér í þrítugustu og aðra röð í 
Icelandair vélinni, andvarpa og segi 
„andskotinn, ég þarf að setja í svo margar 
vélar þegar ég kem heim!“ segir hún og 
hlær. „Valli sprakk úr hlátri því að honum 
fannst þetta svo mikið spennufall en ég 
var bara búin að stimpla mig inn á 
íslensku Heru sem var bara að fara heim 
að skeina og skúra.“ 
 
Upp úr þessu samtali segir Hera að Queen 
of Fokking Everything hafi orðið til. „Þarna 
fattaði ég að maður er ekki alveg í lagi. Ég 
er náttúrlega þessi klassíska tveggja 
barna húsmóðir, eiginkona, ástkona og 
vinkona, arfaslök skúringakona sem 
þrífur klósett, setur í vélar og brosir í 
gegnum tárin. Ég hreinlega þoli ekki að 
brjóta saman þvott og ganga frá honum 
en geri það samt bölvandi og ragnandi. 
Og eigum við eitthvað að ræða þessa 
einmana einstæðu sokka uppi um alla 
veggi? Allavega, okkur fannst þetta svo 
fyndið og alveg klárt efni í ágætis 
sýningu.“ Niðurstaðan varð sýning sem 
Hera segir vera skemmtilega kvöldstund, 
fulla af söngvum og sögum úr lífi dívu. 
 
„Þetta er sýning á ensku sem ég skrifaði 
með uppistandaranum og snillingnum 
Jonathan Duffy. Þarna koma saman 
húsmóðirin, dívan, fimleikadrottningin, 
skógræktarbóndinn og söngkennarinn. 
Allar Herurnar og öll hliðarsjálfin safnast 
saman á sviðinu til að syngja og segja 
sögur. Ég veit ekki um betri stað eða 
stund til að koma út úr skápnum með 
Queen of Fokking Everything en á Hinsegin 
dögum. Ég er ótrúlega ánægð, hrærð og 
glöð með að fá að vera partur af hátíðinni 
í ár og hlakka gríðarlega til,“ segir Hera 
spennt fyrir komandi verkefnum. 
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KAFFIHÚS HINSEGIN DAGA 
REYKJAVIK PRIDE CAFÉ 

TJARNARBÍÓ, TJARNARGÖTU 12
AT TJARNARBÍÓ, TJARNARGATA 12 

Afgreiðslutími:  
8.–17. ágúst kl. 11–19  

Opening hours: 
8–17 August 11 a.m–7 p.m.  
 
Yfir hátíðina verður kaffihús Tjarnarbíós tileinkað 
Hinsegin dögum. Það er staðsett aðeins nokkrum 
skrefum frá kaupfélagi og upplýsingamiðstöð Hinsegin 
daga í Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11. Þar verður 
svo sannarlega tilvalið að líta við enda verða alltaf tilboð 
á veitingum og drykkjum og nóg af hýrum uppákomum 
í húsinu; leiksýning, uppistand, dragbítur og margt fleira. 
Hinsegin listafólk mun heimsækja staðinn og vera með 
varning til sýnis og sölu.  
 
Við mælum með heimsókn í Tjarnarbíó þar sem til 
dæmis verður gott að setjast niður með kaffibolla, blaða 
í gömlum tímaritum Hinsegin daga og hitta vini og 
kunningja til að rifja upp atburði liðinnar nætur. 
 
We encourage you to cross the street from our Pride Store 
and Information Centre at Reykjavik City Hall to Tjarnarbíó, 
where our Pride Café will be located during Reykjavik Pride. 
The Pride Café offers discounted refreshments as well as a 
whole lot of events: marvellous drag show acts, hilarious 
stand up, delicious drag brunch and much more. Local 
queer artists will display and sell their unique work at the 
Pride Café as well.  
 
We highly recommend sitting down at the Pride Café with 
a good cup of coffee to browse through old Reykjavik Pride 
magazines or simply to meet up with a friend to discuss an 
eventful previous night out.

HINSEGIN DAGAR Í REYKJAVÍK 
ÞAKKA SAMTÖKUNUM ’78 FYRIR 

ÓMETANLEGT STARF Í ÞÁGU 
MANNRÉTTINDA HINSEGIN 

FÓLKS Á ÍSLANDI SÍÐASTLIÐNA 
ÁRATUGI.
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KAUPFÉLAG OG 
UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐ
PRIDE STORE & SERVICE CENTER

Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR, 
TJARNARGÖTU 11
AT REYKJAVIK CITY HALL, TJARNARGATA 11 
 
Afgreiðslutími:
8.–16. ágúst kl. 11–18
Laugardaginn 17. ágúst kl. 10–13 
 
Opening hours: 
8–16 August 11 a.m.–6 p.m. 
Saturday 17 August 10 a.m.–1 p.m. 
 
Hjá okkur færðu allt sem  
þú þarft fyrir Hinsegin daga! 

We offer everything you need  
for the pride festivities! 
 

                 NÝ STAÐSETNING!

NEW LOCATION!

EFTIRTALDIR RÁÐHERRAR STYÐJA 
HINSEGIN DAGA 2019:

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra

Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra
Ásmundur Einar Daðason, félags- og 

barnamálaráðherra
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og 

auðlindaráðherra

HÝRAR ÞAKKIR FYRIR 
STUÐNINGINN!



Veitingastaðurinn Jómfrúin við 
Lækjargötu hefur um árabil verið eftirlæti 
margra. Allt frá upphafi hefur hún verið 
griðastaður hinsegin fólks og á síðari 
árum einnig stutt duglega við bakið á 
Hinsegin dögum í Reykjavík. Það var 
Jakob Jakobsson, heimsins fyrsta karlkyns 
smurbrauðsjómfrú, sem opnaði Jómfrúna 
árið 1996 og rak hana ásamt eiginmanni 
sínum, Guðmundi Guðjónssyni, til ársins 
2015 þegar sonur hans, Jakob Jakobsson 
yngri, tók við keflinu. 
 
Þó að ást Jómfrúarinnar á sínum hýrustu 
gestum (og ísköldu ákavíti) sé óbilandi 
er það djassinn sem á hug hennar og 

Hin Hýra 
djasselskandi 

jómfrú

jómfrúin - THe queer jazz lover in reykjavik 
hjarta yfir björtustu sumarmánuðina. 
Alla laugardaga í júní, júlí og ágúst 
fyllist Jómfrúargarðurinn því af seiðandi 
djasstónlist sem flutt er af landsliði 
tónlistarfólks. Þetta sumarið koma þar 
fram Margrét Eir, kvartett Kristjönu 
Stefáns, Siggi Flosa, Ragnheiður Gröndal, 
stórsveit Samúels J. Samúelssonar 
og þannig mætti áfram telja. 
Jómfrúargarðurinn er umlukinn þéttri 
miðborgarbyggð með lágreistum húsum 
til suðurs og því skjólsæl og sólrík paradís 
á björtum sumardögum. Skandinavísk 
sumarstemning sem enginn ætti að láta 
framhjá sér fara! 
 

For years the restaurant Jómfrúin has not 
only attracted a large group of LGBT+ 
guests but also been a proud supporter of 
Reykjavik Pride. Founder Jakob Jakobsson, 
the first man in the world to graduate as a 
“smørrebrødsjomfru”, operated Jómfrúin 
with his husband until 2015 when his son, 
Jakob Jr., took over. On a sunny summer 
day the backyard of Jómfrúin is a real 
paradise which could explain why some 
of Iceland’s best musicians show up there 
every Saturday in June, July and August to 
play live jazz music – something that’s truly 
worth experiencing!
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Útgefandi:
Hinsegin dagar í Reykjavík / 
Reykjavik Pride
Suðurgata 3 – 101 Reykjavík
Útgáfuár: Júlí 2019  
 
Ritstjórar: Tótla I. 
Sæmundsdóttir og Karen 
Ósk Magnúsdóttir.
Ábyrgðaraðili: Gunnlaugur 
Bragi Björnsson, formaður 
Hinsegin daga.
Textar: Tótla I. 
Sæmundsdóttir, Ragnhildur 
Sverrisdóttir, Þórhildur Erla 
Pálsdóttir, Ágústa Arna 
Sigurdórsdóttir, Heimir Már 
Pétursson, Karen Margrét 
Bjarnadóttir, Gunnlaugur 
Bragi Björnsson, Einar 
Þór Jónsson og Dagur B. 
Eggertsson. 
Prófarkalestur: Ásta Kristín 
Benediktsdóttir. 
Auglýsingar: Gunnlaugur 
Bragi Björnsson, Karen Ósk 
Magnúsdóttir og Ragnar 
Veigar Guðmundsson.
Ljósmyndir: Guðmundur 
Davíð Terrazas, Pressphotos/
Geirix, Geir Ragnarsson, 
Grace Chu og Alisa 
Kalyanova.  
Teikningar á götukorti: 
Guðmundur Davíð 
Terrazas og Helga Kristjana 
Bjarnadóttir.
Myndskreytingar: 
Guðmundur Davíð Terrazas. 
Merki Hinsegin daga: 
Aðalbjörg Þórðardóttir.
Hönnun dagskrárrits: 
Guðmundur Davíð Terrazas.
Prentvinnsla: Prentsmiðjan 
Oddi.

 
 
Fólkið á bak við 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 Gunnlaugur Bragi Björnsson formaður, Karen 
Ósk Magnúsdóttir gjaldkeri, Ragnar Veigar Guðmundsson 
ritari og meðstjórnendurnir Ásgeir Helgi Magnússon, 
Helga Haraldsdóttir, Lilja Ósk Magnúsdóttir og Ragnhildur 
Sverrisdóttir. Við hlið þeirra starfar öflug samstarfsnefnd að 
verkefnum ársins auk gríðarstórs hóps sjálfboðaliða sem 
vinnur ómetanlegt starf meðan á hátíðinni stendur.

Upplýsingar í tímariti þessu 
eru birtar með fyrirvara um 
villur og aðrar breytingar 
sem kunna að verða. Með 
upplýsingum er hér meðal 
annars en ekki eingöngu, átt 
við staðsetningar viðburða og 
miðaverð. Réttar upplýsingar 
eru birtar á hinsegindagar.is.



HINSEGIN DAGAR 
ERU BORGARHÁTÍÐ 
REYKJAVÍKUR 2017–
2019. VIÐ ÞÖKKUM 
REYKJAVÍKURBORG, 
OKKAR STÆRSTA 
STYRKTARAÐILA, 
FYRIR ÓMETANLEGAN 
STUÐNING. 
 
REYKJAVIK PRIDE IS AN OFFICIAL 
REYKJAVIK CITY FESTIVAL 
DURING 2017–2019. THE CITY 
IS OUR LARGEST SUPPORTER 
AND WE ARE GRATEFUL FOR THE 
INVALUABLE SUPPORT.


