


Fegurð í 
frelsi 
Beauty of freedom 
Velkomin á Hinsegin daga í Reykjavík 
Welcome to Reykjavik Pride
 

Enn á ný fögnum við Hinsegin dögum 
í Reykjavík. Yfirskrift ársins, fegurð í 
frelsi, er fengin að láni úr lagi Lay Low, 
Með hækkandi sól, sem var framlag 
Íslands í Eurovision í ár. Yfirskriftin 
vísar ekki bara til frelsisins til að hittast 
á ný og sameinast eftir einsemd 
og einangrun síðustu tveggja ára 
heldur einnig fegurðarinnar sem er 
fólgin í frjálsu, fjölbreyttu mannlífi. 
Frelsið hefur einmitt verið hinsegin 

samfélaginu hugleikið lengi en fyrir 
að verða þremur áratugum gengu 

kjarkaðir hinsegin einstaklingar 
einmitt frelsisgöngur 
um götur Reykjavíkur 
og kröfðust sjálfsagðra 
mannréttinda „í þjóðfélagi 
sem hatar þá”, eins og 
skáldið sagði. 
 
Þó að margt hafi áunnist 

á síðustu árum þá vitum 
við samt að enn í dag fær 

fegurðin ekki að njóta sín 
til fulls. Fullu frelsi hefur ekki 

verið náð og á hverjum degi 
er vegið að fegurð og frelsi 

hinsegin fólks, bæði hér heima 
og erlendis. Okkur setti hljóð í 

júnímánuði þegar hinsegin fólk 

var myrt fyrir utan skemmtistaðinn 
London Pub í Osló, enda er árás á 
eitt okkar árás á okkur öll. Á sama 
tíma berast ógnvænleg tíðindi 
af auknu áreiti og ofbeldi í garð 
hinsegin fólks hér á Íslandi. Þessi 
skýru merki um bakslag í baráttu 
okkar fyrir sjálfsögðum réttindum 
og virðingu verður að taka alvarlega 
og bregðast við án tafar. Áfram þarf 
að stoppa í göt löggjafar til verndar 
hinsegin fólki og efla þarf fræðslu í 
samfélaginu öllu til muna.  
 
Þá skipta sýnileiki, fyrirmyndir og 
söguskráning sköpum nú sem fyrr en 
þar leika Hinsegin dagar og tímarit 
þetta lykilhlutverk. Á Hinsegin 
dögum fá hinsegin saga, menning 
og listir, hinsegin fólk og baráttumál 
þess, loks að njóta sín. Þá hefur 
tímarit Hinsegin daga um árabil 
verið eina reglubundna útgáfan um 
hinsegin sögu og samfélag. Sögulegt 
gildi hvers tölublaðs er því gríðarlegt. 
Við tökum hlutverki okkar af ábyrgð 
en leggjum nú tímarit þetta og 
dagskrá Hinsegin daga 2022 með 
stolti í þínar hendur.  
 
Gleðilega Hinsegin daga! 
 
Gunnlaugur Bragi Björnsson, 
formaður Hinsegin daga 
Bjarndís Helga Tómasdóttir,  
ritstjóri tímarits Hinsegin daga 
 



It’s time for Reykjavik Pride! This year’s 
theme, ‘Beauty of Freedom’, is borrowed 
from ‘Með hækkandi sól’ (e. With the 
rising sun), by our one and only Lay Low, 
which was Iceland's entry to Eurovision 
2022. The theme not only refers to the 
freedom to gather and reunite after 
the loneliness and isolation of the past 
two years, but also to the beauty of an 
open, diverse, and free society. Freedom 
has been in the focus of the Icelandic 
LGBTQIA+ community for a long time. 
Almost three decades ago, brave queer 
people marched the streets of Reykjavik 
and demanded basic human rights in a 
small, hostile society.  
 
In recent years, a lot has been achieved. 
However, the beauty of human diversity 
is still not fully celebrated. Full freedom 
has not been achieved and every 
day the beauty and freedom of the 
LGBTQIA+ community is under attack. 
An attack on one of us is an attack 
on all of us and we were all deeply 
shocked in June when queer individuals 
were murdered outside the London 

Pub in Oslo. At the same time, we see 
alarming signs of increased harassment 
and violence against our community 
here in Iceland. These clear signs of a 
setback in our struggle for human rights 
and respect must be taken seriously 
and acted immediately. Protective 
legislation must be further strengthened 
and education on all levels needs to be 
significantly improved. 
 
Visibility, role models and documenting 
our story are crucial and that’s where 
Reykjavik Pride and this magazine play 
a key role. At Reykjavik Pride, queer 
history, culture and arts, LGBTQIA+ 
people and their struggles, are in the 
absolute forefront. For many years, 
Reykjavik Pride Magazine has been 
the single regular publication on queer 
history and society in Iceland. The 
historical value of each issue is therefore 
enormous. We take our role seriously 
and proudly present this 2022 issue, and 
the Pride programme in full. 
 
Happy Reykjavik Pride!
 
Gunnlaugur Bragi Björnsson,  
President of Reykjavik Pride 
Bjarndís Helga Tómasdóttir,  
Editor-in-chief 
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Kveðja frá Elizu Jean Reid, forsetafrú 
Greetings from the First Lady of Iceland, 
Eliza Jean Reid 
 Kæru hinsegin vinir 
 
Ég vil gjarna trúa því að Ísland sé 
jafnréttissamfélag þar sem öll fá að 
njóta sín. Samfélag sem viðurkennir 
takmarkanir sínar og vinnur af heilindum 
að því að bæta um betur. Engu að síður 
er það staðreynd að baráttunni fyrir 
lagalegum réttindum hinsegin fólks er 
enn ekki lokið hér á landi. Enn þurfum 
við að berjast gegn fordómum og hatri 
og því miður er enn ekki sjálfgefið að fólk 
geti lifað eigin lífi án áreitis.  
 
Utan landsteinanna sjáum við 
uggvekjandi þróun þar sem vegið er að 
grundvallarmannréttindum í sumum 
nágrannalöndum okkar og í öðrum er 
beinlínis ráðist gegn tilvistarrétti hópa 
í hinsegin samfélaginu. Öll erum við 

líka slegin eftir hryðjuverkaárásina hjá 
nágrönnum okkar í Osló. Þessir atburðir 
eru hryggilegir, en hljóta líka að brýna 
okkur enn frekar í baráttunni. Við verðum 
að láta í okkur heyra og berjast fyrir 
réttlátu samfélagi og við verðum að 
tryggja að raddir allra heyrist. 
 
Ég sé ykkur. Ég stend með ykkur. Við 
erum ótalmörg sem styðjum við bakið á 
ykkur.  
 
Ég hlakka líka mikið til að taka þátt í 
gleðinni á Hinsegin dögum í ár, eins 
og alltaf, til að fagna þessu dásamlega, 
fjölbreytta og skemmtilega samfélagi.  
 
Baráttukveðja,
Eliza 
 

Dear friends in the queer community –  
 
I like to believe that Icelandic society is an 
inclusive one, one that acknowledges our 
imperfections and works to improve them. Yet 
here too, the fight for the queer community to 
have all rights enshrined in law, to live without 
prejudice and hatred, to live authentically, is 
an ongoing struggle.  
 
Away from our shores, the recent terrorist 
attack in Oslo, the ongoing chipping away of 
fundamental rights in many other nations, 
and the outright efforts of many others to 
criminalize members of the queer community 
are demoralizing, but also galvanizing. We 
must all stand up for what is right and to 
make sure all voices are heard.  
 
I see you. I stand with you. I support you. So 
many others do too. 
 
I am looking forward to taking part in 
Reykjavik Pride festivities this year, as always, 
to celebrate this loving, diverse, and fun 
community.  
 
Yours in solidarity,
Eliza Reid
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Heildarsamtök launafólks styðja stolt við réttindabaráttu hinsegin 
fólks og skuldbinda sig til samstarfs og rannsókna á stöðu þess
á íslenskum vinnumarkaði. Við hlökkum til samstarfsins.



Kveðja sendiherra 
Evrópusambandsins á Íslandi 
Greetings from the Ambassador of 
the European Union to Iceland 
 

Jafnrétti er eitt af helstu áhersluatriðum 
Evrópusambandsins, samanber átak 
okkar um „Samband jafnréttis“ (Union 
of Equality). Við trúum því að fjölbreytt 
samfélög séu sterkari fyrir vikið. Aðgerðir 
sem stuðla að jafnrétti taka á sig ýmsar 
myndir og er okkur mjög annt um að 
styðja við réttindi hinsegin fólks, en við 
teljum það vera eina af grunnstoðum 
jafnréttisbaráttunnar.
Það er mikilvægt að missa ekki sjónar á 
mikilvægi baráttunnar þótt hátíðarhöldin 
hér á Íslandi séu haldin fyrir opnum dyrum 
– víða í heiminum er einfaldlega ekki í 
boði að flagga regnbogafánanum jafnvel 
þótt árið sé 2022. Á undanförnum árum 
hefur ESB staðið fyrir ýmsum verkefnum 
í löndum þar sem réttindi hinsegin fólks 
eru takmörkuð og þar sem almennir 
borgarar jafnt sem aðgerðasinnar upplifa 
útskúfun og ofsóknir. Sendinefndir ESB 
víða um heim hafa unnið með hinsegin 
aðgerðasinnum sem hafa tengsl við 
samfélögin og grasrótina á hverjum 
stað fyrir sig, markmiðið er að aðlaga 
baráttuna fyrir mannréttindum að 
aðstæðum hverju sinni. Sem dæmi um 
slík verkefni má nefna 350 milljóna króna 
verkefni sem stendur vörð um réttindi 
hinsegin fólks í Mjanmar, El Salvador, 
Hondúras og Máritíus. Eins hratt ESB 
af stað verkefni sem vinnur að þjálfun 
og valdeflingu hinsegin aðgerðasinna 
í Bólivíu, Kólumbíu, Ekvador og Perú. 
Sendinefnd ESB í Suður-Afríku hefur einnig 
komið á laggirnar starfshópi í samstarfi 
við þarlent dómsmálaráðuneyti, en 
hópurinn vinnur að samantekt á stöðu 
mannréttinda í landinu og hefur eftirlit 
með mannréttindabrotum gegn hinsegin 
fólki. Jafnframt stofnaði ESB sérstakt teymi 
í Rúanda sem stendur vörð um hinsegin 
aðgerðasinna á svæðinu og ver þá fyrir 
áreiti og ofbeldi. Þetta eru einungis 
nokkur dæmi um þau fjölbreyttu verkefni 
sem ESB er stolt af því að sinna í samstarfi 
við aðgerðasinna og stjórnmálafólk. 
 
Við erum líka vel meðvituð um að það er 
víða pláss fyrir umbætur heima við. Gott 

dæmi um verkefni sem snúa að aðstæðum 
innan ESB er skýrsla um herferðir 
upplýsingafölsunar um hinsegin fólk, en sú 
skýrsla var framkvæmd fyrir Evrópuþingið. 
Skýrslan kortleggur upplýsingaóreiðu 
sem beinist að hinsegin fólki og greinir 
hvaðan hún kemur og hvernig hún dreifist 
innan ESB – markmiðið er að berjast gegn 
herferðunum, dreifa staðreyndum í stað 
uppspuna og standa vörð um hinsegin fólk 
innan ESB.  
 
Jafnréttisbaráttunni er aldrei lokið. Að 
standa vörð um og bæta réttindi hinsegin 
fólks um allan heim krefst tíma og orku 
og hefur ESB skuldbundið sig til árangurs í 
þeim efnum. Fyrir hönd sendinefndar ESB 
á Íslandi er það sannur heiður að styðja 
við bakið á Reykjavík Pride 2022. 
 
The European Union is committed to 
a true Union of Equality. We believe 
that diversity makes societies stronger. 
Promoting equality can take many 
different forms, and supporting LGBTQIA+ 
rights - one of the essential pillars of 
equality - is very close to our heart. 
 
As we celebrate pride in Iceland, it is 
imperative that we do not lose sight of the 
situation in many other countries of the 
world, where proudly hoisting a rainbow 
flag is simply not an option, even in 2022. 
Over the past years, the EU has engaged 
in diplomatic as well as practical efforts 
in many countries where LGBTQIA+ rights 
are limited, and where individuals as well 
as human rights’ defenders face social 
stigma or persecution. To this end, EU 
Delegations have cooperated with local 
LGBTQIA+ activists to decide the best 
way to improve human rights in respect 
of the local context. As an example, I can 
mention a 2.5 million EUR (350 million 
ISK) programme to protect and defend 
the rights of queer people in Myanmar, El 
Salvador, Honduras, and Mauritius; or a 
regional programme focused on training 
and empowering LGBTQIA+ rights activists 
in Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru. 

In South Africa, the EU Delegation jointly 
with the South African Department of 
Justice launched an LGBTQIA+ task force 
to review the situation of human rights in 
the country, and to monitor violations of 
the rights of queer persons. In Rwanda, 
the EU offers a rapid response mechanism 
to protect individual LGBTQIA+ rights 
defenders vulnerable to violence or 
harassment. These are just some 
examples of the many ongoing projects 
the EU is proud to be a part of, in close 
cooperation with local activists and 
political actors. 
 
At the same time, we also recognise that 
there is always room for improvement 
closer to home. A good example of some 
of our internal work is a recent report 
on disinformation campaigns about 
LGBTI+ people in the EU, produced for 
the European Parliament. The report 
identifies the types of disinformation 
being spread and their sources, so that we 
can better fight them, offer facts instead 
of fiction, and protect LGBTQIA+ persons 
in the EU.  
 
The work towards true equality is never 
completed. Protecting, improving, and 
safeguarding the rights of LGBTQIA+ 
people all over the world is an ongoing 
mission that requires time and energy. 
The European Union has a strong 
commitment to this mission. On behalf of 
the EU Delegation to Iceland, I am proud 
to support the 2022 Reykjavík Pride. 
 
Lucie Samcová - Hall Allen
sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi 
Ambassador of the European Union to 
Iceland



Dragkeppni Íslands fór fram í maí
Höfundur: Siggi Gunnars 
 





„Viltu typpi í rass?“ Spurning sem er 
hugsanlega ekki við hæfi að hafa eftir 
á prenti í virðulegu tímariti sem þessu 
en engu að síður nauðsynlegt því þetta 
er spurningin sem skóp sigur Lady 
Zadude í dragkeppni Íslands sem fór 
fram í Tjarnarbíó í maí sl., og það á sjálfan 
uppstigningardag.  
Keppendur buðu upp á sannkallað 
hlaðborð af fjölbreyttum atriðum. 
Twinkle Starr opnaði keppnina með 
kröftugum flutningi á standardinum My 
Way og gaf „croonerum“ þessa heims 
ekkert eftir. Tókst atriðið svo vel að 
Twinkle hlaut þriðja sætið í keppninni. 
Keppnin var fjölbreytt og svona til þess 
að undirstrika fjölbreytileikann í þessari 
keppni saumaði næsti keppandi á svið 
eftir frú Twinkle Starr í magann á sér með 
nál og tvinna. Það þótti heldur óvenjulegt 
enda barst kliður um salinn og einstaka 

vein heyrðust meðal áhorfenda.
Lola Von Heart hreppti annað sætið í 
keppninni. Lola mætti í fögrum, rauðum 
kjól og var greinarhöfundur hreinlega 
ekki viss um hvort þarna stæði Sigga 
Beinteins endursköpuð úr Eurovision 
1990 eða Lola, því kjóllinn minnti mjög 
á fræga kjólinn hennar Siggu. Lola er 
greinilega lunkinn dansari en hún steig 
óaðfinnanleg spor á sviðinu sem, eins 
og áður sagði, skilaði henni silfrinu í 
keppninni í ár.  
 
En það sem skóp sigurinn var eilífa 
spurningin sem flestir hommar kannast 
við, ertu toppur eða botn? Vilhjálmur 
Ingi Vilhjálms eða Lady Zadude spurði 
þessarar spurningar í frumsömdu lagi 
og texta sem sló vægast sagt í gegn, því 
ekki nóg með að hún næði sér í titilinn 
Dragdrottning Íslands heldur hlaut 

hún titilinn vinsælasta stúlkan, eða „fan 
favourite“ og þreyttist Lady Z ekki á að 
minna fólk á það eftir keppnina. Það 
er ljóst að þessi drolla er komin til að 
vera og verður hún áberandi á Hinsegin 
dögum í ár.  
 
„Lady Zadude hefur verið að þróast 
og gerjast í nokkur ár, eða frá því 
ég fór í drag fyrst. Líkt og allir 
dragskemmtikraftar, ögrar hún 
kynjanormum samfélagsins, það 
eitt og sér er mér afar hugleikið og 
mikilvægt,“ sagði Vilhjálmur Ingi, sem 
er alltaf kallaður Villi, þegar hán var 
spurt út í karakterinn eftir sigurinn í 
Tjarnarbíói. „Hennar sérkenni er lifandi 
flutningur á þekktum lögum með 
breyttum textum sem segja frá hinsegin 
veruleika, frá hennar sjónarhorni að 
sjálfsögðu. Það getur nefnilega enginn 

Nálar, söngur, glimmer og typpi í rass í Tjarnarbíói
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með heilindum sagt hinsegin sögur 
nema við sjálf. Húmorinn er svo mín 
nálgun og minn frásagnarstíll, en það 
breytir ekki umfjöllunarefninu eða 
skilaboðunum,“ bætir Villi við og það var 
öllum áhorfendum í Tjarnarbíó einmitt 
ljóst, að húmorinn er Villa ofarlega í huga 
þegar hán býr til efni fyrir Lady Zadude. 
Hán bætti við að hán sækti innblástur 
til dragdrottningarinnar Sherry Vine, en 
hún einmitt sérhæfir sig í að snúa textum 
vinsælla laga upp í hinsegin grín.  
 
Villi hefur fyrst og fremst sérhæft sig í að 
standa bakvið sviðið við skipulagningu 
viðburða á hinsegin senunni og segir að 
Lady Zadude hafi beðið allt of lengi á 
hliðarlínunni. „Þegar ég sá auglýsinguna 
fyrir Dragkeppni Íslands fannst mér það 
kjörið að demba mér út í djúpu laugina 
og fara í dragið af fullum krafti. Fólk eins 

og ég, þ.e. sem er með offramboð af 
ADHD, þarf nefnilega eitthvað svona til 
að koma sér af stað stundum,“ segir Villi 
og hlær.  
 
Eins og áður kom fram hlaut Villi styrk 
í verðlaun til þess að koma fram á 
Hinsegin dögum og mega áhorfendur 
vænta mikillar gleði í atriðunum háns. 
„Ég lít á draglistamenn sem nokkurs 
konar sjúkrahústrúða. Árið er búið að 
vera heldur betur ömurlegt þar sem 
ráðist er að okkur úr ótrúlegustu áttum, 
þó sér í lagi að trans fólki. En líkt og 
sjúkrahústrúðar koma oft inn í erfiðar 
aðstæður til að gefa fólki þó ekki sé 
nema smá hlé frá raunveruleikanum, 
komum við dragfólkið inn og gerum 
okkur besta til að lyfta upp gleðinni og 
baráttuandanum. Það er markmiðið með 
atriðinu mínu í ár, að gefa okkur orku fyrir 

áframhaldandi baráttu,“ segir Villi, spennt 
fyrir Hinsegin dögum í ár.  
 
 

Needles, singing, glitter and a 
cock in the ass in Tjarnabíó
The Icelandic drag competition 2022 
 
The 2022 Icelandic drag competition was 
held in Tjarnarbíó in May. The winner of 
a vibrant  and diverse competition was 
Lady Zadude, who performed an original 
song about the age old question: are you 
a top or a bottom? She views drag artists 
like hospital clowns: they come in to lift the 
spirits of queer people when the going gets 
tough and we all need a short break from 
reality. Lady Zadude will be performing 
during Reykjavík Pride. 
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Hinsegin daga 
 

Ungmennaráð 
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Ungmennaráð 

Ungmennaráð Hinsegin daga var 
stofnað vorið 2022. Tilgangurinn með 
stofnun þess er að leyfa ungu fólki á 
aldrinum 13-25 ára að taka virkan þátt í 
mótun og skipulagningu dagskrár fyrir 
þennan aldurshóp á Hinsegin dögum 
í Reykjavík. Eftirspurn eftir ráðgjöf og 
félagslegum tækifærum fyrir hinsegin 
ungmenni hefur stóraukist síðustu ár 
og mæta t.d. rúmlega eitt hundrað 
einstaklingar á aldrinum 13-18 ára í 
hinsegin félagsmiðstöð í Reykjavík í 
hverri viku. Ekki hefur verið margt í 
boði fyrir ungt fólk á Hinsegin dögum 
en það stendur heldur betur til bóta. Í 
Pride vikunni verða fjölmargir skemmti- 
og fræðsluviðburðir ætlaðir þessum 
aldurshópi. 
 
Starfsemi ungmennaráðsins gefur 
áhugasömu ungu fólki kost á því að 
koma með hugmyndir að viðburðum 
og leiðum til að auka sýnileika ungs 
hinsegin fólks á Hinsegin dögum. Ráðið 
mótar hugmyndirnar og fær í lið með 
sér önnur ungmenni til að aðstoða við 
framkvæmd viðburða. Ungmennaráð 
vinnur í nánu samstarfi við stjórn 
Hinsegin daga í Reykjavík.
Í ráðinu eru níu frábærir einstaklingar 
sem hafa verið að skipuleggja dagskrá 
á Hinsegin dögum. Rætt var við nokkra 
þeirra og eru öll sammála um mikilvægi 
þess að vera með ungmennaráð sem 
tengist Hinsegin dögum.  
 
1.     Af hverju ákvaðst þú að vera 
með í ungmennaráði Hinsegin 
daga?
Sigur: Mér finnst mikilvægt að ungt 
hinsegin fólk fái líka að njóta daganna 
eins og eldri kynslóðin og mér finnst 
mikilvægt að hjálpa því ég fékk það ekki 
þegar ég var yngri.
 
Freyja: Eftir að ég var í Hinsegin 
götuleikhúsinu á síðasta ári VARÐ ég 
að taka þátt í Hinsegin dögum aftur á 
þessu ári.
 
Alexander: Mig langaði að hjálpa til 
við að plana viðburði fyrir hinsegin 
ungmenni.
 
Snæfríður: Ég vildi hafa áhrif og fannst 
þetta góð hugmynd. 
 
2.     Finnst þér mikilvægt að 
ungmennaráð Hinsegin daga sé til 
og haldi áfram?
Sigur: Já!! Hundrað prósent mikilvægt. 
Ekki bara gefur þetta ungu fólki tækifæri 
til að njóta hátíðarinnar heldur kennir 
þeim í ráðinu að vinna sjálfstætt.
 

Freyja: Já það er mjög mikilvægt. Ungt 
hinsegin fólk á skilið að fá eitthvað 
svona skemmtilegt að gera í hinsegin 
vikunni og fá einhvers konar rödd.
 
Alexander: Mér finnst mikilvægt að 
ungmennaráðið sé til af því að þá fá 
ungmenni að hafa áhrif á dagskrá sem 
gerir hinsegin ungmenni sýnilegri.
 
Snæfríður: Mér finnst þetta mjög 
mikilvægt vegna þess að við fáum að 
hafa áhrif og gera dagskrána betri. Ég vil 
endilega að þetta haldi áfram. 
 
3.     Hvað f innst þér 
skemmtilegast við þátttökuna í 
þessu starf i?
Sigur: Að kynnast nýju fólki og sjá allar 
frábæru hugmyndirnar sem koma fram.
 
Freyja: Að fá að koma með hugmyndir 
að alls konar uppákomum og 
skemmtilegum hlutum sem fólk fær að 
gera.
 
Alexander: Að fá að láta hugmyndir 
okkar blómstra. Að hjálpast að við að 
gera hugmyndirnar að veruleika.
 
Snæfríður: Mér finnst krakkarnir 
skemmtilegastir en líka að fá að plana 
skemmtilega hluti. 
 
4.    Hvað hlakkar þú mest til að 
gera á Hinsegin dögum í ágúst?
Sigur: Til dragkvöldins, tónleikanna 
í húsi Máls og menningar og til 
göngunnar sjálfrar. 
 
Freyja: <3  
 
Alexander: Ég hlakka til að taka þátt í 
sem flestu sem ungmennaráðið hefur 
verið að plana. Ég hlakka mikið til að 
taka þátt í ApocalypsticK og koma þar 
fram í dragi. Svo auðvitað hlakka ég 
mikið til Gleðigöngunnar. 
 
Snæfríður: Ég hlakka mest til 
sundlaugarpartýs. Ég held að það verði 
ÆÐI!
 
Reykjavík Pride youth council
Reykjavík Pride youth council was 
established in the spring of 2022. The 
need for a more youth inclusive Pride 
has become apparent, with around 100 
teens showing up for a queer youth center 
every week during the winter. The youth 
council plans the teen centred events, 
both educational and entertainment, in 
cooperation with the board of Reykjavík 
Pride. Some of the teen events are a drag 
night, pool party and a concert. sími 551-2344

tapas.is

Spánn
er handan 
við hornið

SJÁUMST Á TAPASBARNUM

gleðilega hátíð!
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Í skólastofum landsins starfa yfir 7000 
kennarar, um 5300 í grunnskólum og 
1800 í framhaldsskólum. Margir þeirra 
þekkja hinseginleikann vel og reynast 
góðir bandamenn, en einnig eru þeir 
kennarar til sem tala á þá vegu að 
hreinlega skaðlegt er gagnvart hinsegin 
nemendum og hinsegin kennurum 
og starfsfólki skólanna. Nýlega birti 
grunnskólakennari færslu á fésbókinni 
þar sem tekið var undir hatursfull 
sjónarmið Dr. Jordan Peterson gagnvart 
trans ungmennum og trans fólki. 
Eftir kvörtun og ábendingar brást KÍ 
við með yfirlýsingu þar sem tekinn 
er af allur vafi um að stefna KÍ er að 
virða og styðja hinsegin samfélagið 
og fordæma hatursorðræðu, 
fordóma og fáfræði innan veggja 
skólasamfélagsins. Fréttina má finna á 
síðu Kennarasambandsins.
Arna Magnea Danks, leikkona, 
áhættuleikstjóri, kennari og aktívisti, 
hefur starfað sem grunnskólakennari í 
17 ár, ásamt því að sinna stundakennslu 
í áhættuleik við Kvikmyndaskóla 
Íslands, LHÍ og Menntavísindasvið HÍ 
af og til frá árinu 2012. Hún deildi með 
okkur nokkrum grunnatriðum sem 
mikilvægt er fyrir kennara að hafa í 
huga í starfi sínu. 
 
1. Mikilvægt er fyrir skólasamfélagið 
að hlusta á og virða raddir hinsegin 
kennara og taka mark á þegar er verið 
að leiðrétta rangfærslur, benda á 
öráreiti, fáfræði og fordóma. 
 
2. Ávallt að sýna nemendum sem koma 
út nærgætni, virðingu og hlusta á óskir 
nemenda um fornöfn. Enda skylda 

kennara og samfélagsins að hlíta 
samþykkt barnasattmála Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barna.  
 
3. Sækja fræðslunámskeið á vegum 
Samtakanna ‘78 sem hluta af sí- og 
endurmenntun kennara. 
 
4. Lesa sér til á viðurkenndum og 
opinberum síðum og bókum er fjalla 
um hinseginleikann, t.d. otila.is/ 
 
5. Alltaf, alltaf spyrja annan 
kennara, vin, ættingja sem tengist 
hinseginleikanum, ef þú ert í vafa 
um hvernig þú getir sem best stutt 
við hinsegin nemendur, foreldra og 
starfsfólk. 
 
6. Ef trans/kynsegin nemandi vill 
nota annað nafn en viðkomandi fékk 
úthlutað, þá ber að virða tilfinningar 
og vilja nemandans. Enda kveður 
barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
skýrt á um rétt barna til að á þau sé 
hlustað og tilfinningar þeirra virtar. 
 
7. Sýnið samstöðu í verki þegar 
nemendur, starfsfólk og/eða trans/
kynsegin einstaklingar verða fyrir 
öráreiti, gaslýsingu, rangkynjun eða 
fordómum. 
 
8. Þrýstið á ykkar skóla að 
innlima aðgerðaáætlun gagnvart 
einelti, áreitni og ofbeldi vegna 
hinseginleika í aðgerðaráætlunina 
um jafnréttismál. 
 
9. Þrýstið á aukna fræðslu innan 
skólans, bæði með því að fá hinsegin 

kennara/nemendur/starfsfólk til að ræða 
við annað starfsfólk og nemendur, en 
ekki síst með því að fjölga þeim skiptum 
sem Samtökin ‘78 koma inn með fræðslu. 
Ekki er nóg að vera með fræðslu á 3-4 ára 
fresti fyrir nemendur og starfsfólk, þetta 
þarf að vera á hverju einasta hausti til að 
skila virkilegum árangri í baráttunni gegn 
fáfræði, fordómum og hatri. 
 
10. Á undan allri menntun þarf að koma 
umhyggja, tilitsemi og virðing. Einungis ef 
barni líður vel er það tilbúið til að hlusta 
og læra. Tökum frá tíma til að ræða við 
nemendur um fjölbreytileika mannlegrar 
tilvistar og hlustum á raddir hinsegin 
nemenda þegar þau segja frá sinni 
upplifun. Á bakvið hugtakið menntun er 
mennskan og hana þurfum við að rækta 
á kærleiksríkan, umburðarlyndan og 
skilningsríkan máta, framar allri annarri 
menntun. 
 
Ten points for queer inclusive schools 
and teachers.  
Teacher and trans activist Arna Magnea 
Danks lays out a 10-point action plan for 
schools and teachers to embrace their queer 
students. Iceland has over 7000 teachers 
and the teachers’ union has in a recent case 
affirmed their pro queer rights stance. Arna 
provides us and her colleagues with the 
actions they need to take.   

Vellíðan nemenda er 
grundvöllur að árangri 
þeirra í námi
Ábendingar frá hinsegin kennara 
Höfundur: Arna Magnea Danks 
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Við erum Ungmennaráð Samtakanna ‘78 
 

Við erum fulltrúar hinsegin ungmenna 
á Íslandi, sem þýðir að við sjáum 
um væntingar og þarfir  yngri 
kynslóðarinnar. Ungmennaráðið var 
samþykkt í mars 2021, en við hófum ekki 
störf okkar fyrr en í janúar síðastliðnum. 
Í ráðið er valið með kosningum á vegum 
Hinsegin félagsmiðstöðvarinnar í 
ágústmánuði. Þetta árið eru Sólbjartur 
Oddviti, Andreas Tinni, Teddy Coda Birna, 
Refur Leó, Sóley, Nóam Óli og Dagbjartur 
Jóhannsson í stjórn. Við viljum koma 
með ný, fersk sjónarmið inn í Samtökin 
og tala fyrir hönd ungmenna.  
 

Hæ! 
Í síbreytilegum heimi er stanslaus þörf 
á túlkun og tjáningu. Fólk er að koma 
út úr skápnum yngra en nokkur sinni 
fyrr og því er þörf á að bregðast við 
því með meiri stuðningi. Við viljum 
opnara samfélag og öruggari rými til 
að gera ungmennum kleift að sýna 
heiminum hver þau eru. Okkur finnst 
óþolandi að fólk, þá mestmegnis börn 
og unglingar, séu að gelta á hinsegin 
fólk og fólk sem passar ekki inn í þröngt 
box kynjatvíhyggjunnar. Ungt fólk 
virðist ekki átta sig á því hve skaðleg 
þessi hegðun getur verið. Það að gelta 
á hinsegin manneskju er ekki skaðlaust 

grín. Það að gelta á manneskju lítillækkar  
þolendur þess. Það gefur til kynna að 
þolandi sé ekki meira virði en hundur. 
Það að hinsegin manneskjur þurfi að 
forðast hluti/aðstæður, og að þau séu 
ekki örugg úti á götu er ekki í lagi. Jafnvel 
þótt hatur liggi ekki alltaf  að baki þessari 
hegðun þá dregur það ekki úr skaðleika 
geltsins. Ungt fólk telur sig vera bara að 
taka þátt í skrítnu net-trendi en þetta 
eru hreinlega ekkert annað en fordómar. 
Það þarf að fræða ungt fólk um hversu 
skaðlegir fordómar geta verið. Það er 
sorglegt að  árið 2022 þurfi hinsegin 
fólk enn að lifa við fordóma. Það að 
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hinsegin ungmenni þurfi að vera hrædd 
þegar þau eru ein niðri í bæ er bakslag  
í mannréttindabaráttu alls staðar í 
heiminum. Við verðum að passa það að 
Íslandi fari  ekki aftur þegar kemur að  
mannréttindum. Það hefur aldrei verið 
betra að vera hinsegin hérlendis, við 
viljum halda því þannig.  
 
Við brennum fyrir jafnréttisfræðslu fyrir 
öll skólastig og höfum nýtt orku okkar í 
ýmis verkefni eins og fjáröflun til að gefa 
trans unglingum bindera. Við óskum 
þess að halda áfram verkefnum okkar 
og opna umræðuna fyrir fleirum næsta 
haust, með jafn miklum krafti og ástríðu 
og áður fyrr.  
Hinsegin dagar eru afar mikilvæg hátíð, 
bæði til að fagna hve langt við erum 
komin í réttindabaráttunni, en einnig til 
að minna á það að enn er langt í land. 
Við munum aldrei hætta að hafa hátt, við 
erum hinsegin og stolt.  
 

Kæru lesendur, við vonum að framtíðin 
sé bjartari, að íslenska hinsegin útópían 
geti loksins orðið að raunveruleika. Við 
óskum ykkur gleðilegra hinsegin daga og 
lukku í framtíðinni! 
 
 
Hi! We are the youth council of 
Samtökin ‘78. 
The youth council was established in 2021 
and the current board has been working 
since January 2022. They are elected 
by the teens that attend Samtökin ‘78’s 
youth centre and wish to bring new and 
fresh ideas into Samtökin ‘78. People are 
coming out at a younger and younger 
age and they need to be met with more 
support. The youth council wants a more 
open society where young people are safe 
to show the world who they are and hope 
we can make the Icelandic queer utopia a 
reality. 



STJÖRNUSPEKIHORNIÐ
HÖFUNDUR: HEL ADA

 
 

HRÚTUR
Jæja, elsku hrútur. Við vitum vel að þú 

ert stóra barnið í stjörnuþokuættinni og 
hagar þér eftir því. Þú býrð yfir miklum 

krafti og metnaði í lífinu. Það hefur reynst 
þér vel en á sama tíma hugsar þú lítið um 
glundroðann sem þú átt til að skilja eftir 

þig og hin stjörnumerkin þurfa svo að 
leysa úr. Það þarf ekki að snapa slag við 
alla. Stundum þarftu að velja bardagana 

sem skipta máli og hunsa aðra. 
 

Okkur hinum er samt ekki illa við þig 
þótt það kunni að hljómi svo. Við erum 
bara að bíða eftir að þú áttir þig á hvort 
viljir vera top, bottom eða switch frekar 

en þessi óreiða sem þú kallar fram í 
núverandi formi. Því um leið og þú 

áttar þig á hver þú ert þá getum við hin 
mögulega boðið þér betri hluti. 

 
Eins og oft á við um börn hrjáir þig 

eitthvert óþarfa stolt sem leyfir 
þér stundum ekki að brjótast út úr 

forminu. Þessi stirðleiki er þér ekki til 
framdráttar, þú þarft að leyfa þér að fara 

út á dansgólfið og vera smá lúði, eins 
Elton John. Ekki reyna að vera töffari 

eða einhver frumkvöðull, hreyfðu bara 
skankana eftir taktinum í mislitum 

sokkum án þess að spá hvað aðrir hugsa, 
vertu þú sjálft. Þannig skapar þú þér 

sérstöðu. 
 

Frægir hrútar: Elton John, Mariah 
Carey, Lady Gaga, Lee Pace, Andrea 

Jónsdóttir 
 

 
Jú, jú, fólk mun mögulega særa eða skilja 

þig eftir á dansgólfinu, en einungis þannig 
lærir þú á lífsins leik og hvað það er að 

vera hýr í hjarta, hljóði og verki. 
 

Ég veit að það er oft mjög erfitt að breyta 
til og segja bless við gamlan vana og 

þægindi en þú þarft að prófa það sem 
lífið hefur upp á að bjóða. Ananas á pizzu 
hljómar kannski illa í eyrum þínum en þú 

veist ekki hvort þú fílir það nema þú prófir. 
Sama á við um samneyti karla, kvenna og 
kvára og allt það sem þú getur notið með 

því. 
 

Því ég vil ekki að þú hættir að vera 
nautnadýr. Ég vil bara að þú stígir út úr 
rammanum og leyfir þér að njóta með 
einhverju öðru en leikfangakistunni. 

 
Fræg naut: Kelly Clarkson, Cher, George 

Takei 

NAUT 
Elsku nautið mitt, legðu nú frá þér 

víbradorinn og kíktu út í garð með fólki. 
Þú átt svolítið til að loka þig af í þínu 

örugga umhverfi og missa af öllu því sem 
heimurinn og annað fólk hefur upp á að 

bjóða. 

 

TVÍBURAR 
Þú ert bölvaður táningur og glyðra, en það 

er það sem við elskum við þig. Þú virðist 
til í flest allt en á sama tíma ertu ekkert 
að pæla of mikið í framtíðinni því þú ert 

fiðrildi mannlegu holdi klætt. 
 

Af öllum stjörnumerkjunum þá ert þú það 
merki sem er líklegast til að hafa deitað 

helminginn af því fólki sem er á skrá í 
Samtökunum ‘78 og þar af leiðandi hafa 

allir einhverja sögur að segja af þér, sumar 
góðar og aðrar slæmar, en eins og með allt 

annað þá lætur þú það eins og vind um 
eyru þjóta. Því fyrir þér er lífið núna. 

 
Þú þarft samt að læra að bera ábyrgð ef 

þú ætlar að byggja eitthvað fallegt með 
öðru fólki. Eins falleg og fiðrildi geta 

verið þá er líf þeirra stutt og auðgleymt 
og þess vegna þarftu að byggja eitthvað 
sem endist til frambúðar, hvort sem það 
er með manneskju eða einhvers konar 

“polycule”. 
 

Því ég vil ekki að þú hættir að vera 
táningur í hjarta. Einungis að þú lærir 

að bera ábyrgð á meðan þú dansar inn í 
nóttina á Kiki. 

 
Frægir tvíburar: Sir Ian McKellan, 

Laverne Cox, Anderson Cooper 

 

KRABBI 
Jæja, elsku besti krabbi. Það er kominn 

tími á að þú hættir að vera svona passíf-
aggressíf manneskja og bara standir upp 

fyrir sjálfu þér. 
 

Þú ert stundum svo upptekið við að 
smíða einhvers konar fjölskyldu að þú 

gleymir að þú átt nú þegar vini og stærri 
hinsegin fjölskyldu sem þú getur notið 
þín með. Þú þarft að leyfa þér að sletta 

úr klaufunum og fá þér dýran bjór á 
barnum á meðan fólk rennir til þín hýru 

auga. 
 

Þú þarft ekki að sjá fyrirþér heila framtíð 
með manneskju sem þú hittir rétt í 

þessu. Stundum er bara nóg að kynnast 
fólki létt og halda áfram án þess að pæla 

í endalausu „hvað ef”. Lífið er rússíbani 
og tilgangslaust að hugsa um hvert 

hann leiðir. 
 

Þú þarft líka að leyfa þér að finna fyrir 
þeim  tilfinningum sem bærast innra 
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með þér. Þú þarft ekki alltaf að vera sterka 
manneskjan og stundum er allt í lagi þótt 

þú sért tilfinningarík og berskjölduð.  
 

Frægir krabbar: Gunnlaugur Bragi 
Björnsson, Jaden Smith, Jane Lynch, 

Lana Wachowski

MEYJA 
Ég var að hugsa um að segja eitthvað vont 
um þig, elsku meyja, en svo mundi ég eftir 
því að þú ert að öllum líkindum alltaf valin 
til að vera ritari eða gjaldkeri og hýðir þig 

sjálft bak við luktar dyr. 
 

Eitt sem ég veit að þú vilt ekki að aðrir viti: 
Þú ert í raun og veru fokking frík. Þú ert 

músin sem laumast meðfram veggjunum 

sem umlykja dansgólfið en um leið og 
finnur traust með annarri manneskju 
birtist oft einhver latex klædd skepna 

sem enginn bjóst við.  
 

Það er líka bara allt í lagi að vera svona 
villt og ég mæli eindregið með að þú 

temjir þér að leyfa dýrinu að ganga lausu 
reglulega því það er engum hollt að 

halda öllu þessu inni.  
 

Get ég annars fengið símanúmerið hjá 
þér? Þarf nefnilega einstakling til að 

hjálpa mér með bókhaldið. 
 

Frægar meyjur: Blu Del Barrio, Marsha 
P. Johnson, Vera Illugadóttir, Lady 

Zadude, Hörður Torfason 
 

SPORÐDREKI 
Þú átt svolítið erfitt í þessum heimi, það 
eru miklar tilfinningar sem bærast um 
í hjarta þínu ásamt helvíti erfiðu karma 
sem fær þig til að stinga alla í kringum 
þig sama hvort það eru vinir eða óvinir.  

 
Það eru bara ekki allir sem vilja þér illt 

og þú þarft að róa þig áður en þú hrekur 
fólk endanlega frá þér. Þú þarft bara að 

taka smá Netflix og tjill og fá kannski eitt 
naut með þykkan skráp með þér í fjörið. 
Jafnvel steingeit ef þú ert með einhver 
foreldra-issues sem þú þarft að vinna 

þig í gegnum og vilt vera smá bottom í 
sambandinu. Þú gætir jafnvel lært hitt og 

þetta um sjálft þig. 
 

Því innst inni ertu smá frík. Frík sem á 
ekkert að fela sig. Frík sem á bara að leyfa 
sér að vera fríkí og hafa gaman af lífinu. 

 
Frægir sporðdrekar: Jodie Foster, 

Anthony Rapp, RuPaul

 

BOGAKVÁR 
Þið eruð glaumgosar og gleðigjafar sem 
eruð alltaf að horfa á það sem er handan 
næstu stjörnu. Engin bönd halda þér og 
þú ert alltaf á hreyfingu, hvort sem það 

er í holdsins heimi eða huga.  
 

Þú ert líka bjáni. Grade-A bjáni. 
Þú ert manneskjan sem flissar í 

jarðarförinni yfir þinni eigin hótfyndni. 
Þú ert bjáninn sem byrjar að hlæja að 
einhverju random drasli meðan þú ert 

að kaupa frosinn kjúkling. Því fyrir þér er 
lífið einhvers konar brandari sem enginn 
skilur nema þú. Lífið er náttúrlega bara 

leikbrúðusýning í anda Brúðubílsins. 
 

LJÓN 
Veistu, við vitum alveg að þú ert rosa 

fabúljös og að þú ert mögulega barnabarn 
bresku konungsfjölskyldunnar úr annarri 
vídd. Við erum bara smá þreytt á að hrósa 
þér því stundum er eins og það sé aldrei 
hægt að hrósa þér nóg. Þú ert nefnilega 

svolítið frekt á sviðsljósið og okkur er bara 
orðið frekar kalt á meðan þú situr þarna 

eitt og nýtur birtunnar/sviðsljóssins. 
 

Við viljum samt ekkert hrekja þig í burtu. 
Þegar þú keyrir áfram af fullum krafti þá 
ertu eins og stórstjarna á leið í gegnum 
vetrarbrautina. Gallinn er bara sá að það 

er hætta á að brenna sig ef man fer of 
nálægt. 

 
Þess vegna selur þú alltaf meira þegar 

þú temur þér aðeins meiri auðmýkt. Við 
erum nefnilega svolítið ginnkeypt þegar 

stórstirni eins og þú sýnir auðmýkt á 
dansgólfinu og leyfir okkur að vera með. 
Hefur eitthvað með hunang og býflugur 

að gera skilst mér, en hvað veit ég. 
 

Fræg ljón: Madonna, Gillian Anderson, 
Anna Paquin, Sigga Beinteins 

 

VOG 
Þú ert fætt pólítíkus og átt til að vera 

álíka leiðinlegt. Fá merki nenna að setja 
sig í spor annarra eins og þú, en þú vilt 
líta gaumgæfilega á öll mál frá öllum 

hliðum. Það er samt ekki sætt og á 
einhverjum tímapunkti þarftu að velja 
þér hlið og standa við hana því ef þú 

gerir það ekki þá munu óprúttnir aðilar 
nýta sér hlutleysi þitt til ills. 

 
Ef þú værir hundur, sem þú gætir verið 

ef þú stundar einhvers konar „puppy 
play”, þá værir þú Golden Retriever. Þú 
vilt að allir séu vinir. Þú ert svo mikið að 
reyna að vega salt með öllum í kringum 
þig sem er eiginlega ógerlegt. Kannski 
er bara tími kominn á smá skammt af 

raunveruleika og að átta sig á að lífið er 
hundasvæði þar sem ekki öllum kemur 

vel saman. 
 

Ég ætla að gefa þér smá ráð: Að reyna 
að gera alla ánægða og sætta alla getur 
gert þig rosalega litlaust og það er fátt 
dapurlegra en litleysi. Enda er fáninn 

okkar regnbogafáninn en ekki svarthvíti 
fáninn. 

 
Frægar vogir: Matt Bomer, Ben 

Wishaw, Julie Andrews, Jóhanna 
Sigurðardóttir, Sandra Sigurðardóttir 
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Þetta er náttúrlega/auðvitað ástæðan 
fyrir því að þú ert hin besta sál og átt 

allt hið besta skilið. „Consequences be 
damned“, enda er það framtíðarvandamál 

sem þú þarft ekkert að hugsa um þrátt 
fyrir sviðna jörð að baki þér. Mundu samt 
bara að hinsegin samfélagið er frekar lítið 

þannig að þegar þú hefur brennt allar 
brýr að baki þér þarftu helst að hoppa 

upp í næstu þotu og fara eitthvert annað. 
 

Höfundur er bogameri og neitar öllum 
ásökunum um brenndar brýr. 

 
Frægt bogafólk: Miley Cyrus, Britney 

Spears, Sarah Paulson 
 

STEINGEIT 
Ef það væri til blæti sem einkenndi þig þá 

væri það „Financial Domination”. Þú ert 
manneskjan sem ert með báðar fætur á 
jörðinni á meðan þú rukkar grimmt fyrir 

störf þín.  
 

Þú ert framkvæmdastjórinn í tilvistinni, 
eða þú telur þig í það minnsta vera það, 

og hikar ekki við að skipa öðrum fyrir eins 
og versti harðstjóri. Þér finnst gaman að 
siða vitleysinga og fáfróða til og jafnvel 

núa þeim um nasir hversu mikið þú veist, 
enda áttu til að vera fáránlega duglegt. 

 
Þú ert líka merkið sem er líklegast 
til að vera einhvers konar „Daddy” í 

sambandinu, sama hvers kyns þú ert, 
enda er engin manneskja nógu góð til 
að halda utan um þessa ringulreið sem 

samband hefur í för með sér.  
 

Ef ég ætti eitthvað ráð handa þér, sem 
ég veit að þú vilt ekki, þá er það að taka 
í  faðm þér þá ringulreið sem lífið hefur 

upp á að bjóða og hætta að reyna að 
stjórna því. Ef þú vilt stjórna einhverjum 
þá færðu þér sub eða hund. Því lífið er 

köttur og enginn skipar ketti fyrir. 
 

Frægar steingeitur: Ugla Stefanía, 
Siggi Gunnars, Ricky Martin, Wilson 

Cruz 
 

VATNSBERI 
Þú ert bara fokking geimvera. Innst inni 
þráir þú eitthvað venjulegt en gallinn er 

að venjulegt verður bara aldrei nógu gott 
fyrir þig. Enda kemur þú frá plánetu þar 

sem kynlíf og ást eru afstæð hugtök sem 
„basic bros and bitches“ stunda, ekki þú. 
Þinn helsti styrkur er að þú ert frá annarri 
plánetu. Á meðan þú afneitar þeim styrk 
ertu  alltaf að afneita hluta af sjálfi þínu. 

 
Fyrir þér er þín mannlega húð lítið annað 

en einhvers konar „gimp suit“ sem þú 
klæðist meðan þú ert fast hér. Svona eins 
og það að reyna að vera „mannleg vera” 

sé einhvers konar blæti sem þú hefur 
þróað með þér í gegnum aldirnar og það 
að vera á þessum hnetti sé lítið annað en 
risastórt geimveru BDSM partý. Ég satt að 

segja skil ykkur ekki. 
 

Þið eruð samt fínasta fólk og ef við getum 
uppfyllt þetta mannlega blæti, „so be 
it“. Mæli bara með að finna einhverja 
dominant manneskju til að leiða þig í 
reipi og þá ertu komin í gott partý. Því 
innst inni vitum við að þú ert bölvað 

bottom. 
 

Frægir vatnsberar: Adam Lambert, 
Portia de Rossi 

 

FISKUR 
Úff, fiskar. Þið eruð rosalega passívir en 
á sama tíma rosalega erfiðir. Því þegar 

straumurinn er á móti þér þá vilt þú 
leiðrétta strauminn frekar en að átta þig á 
því að mögulega hafir þú rangt fyrir þér. 
Svona eins og einn fiskur sem er ósáttur 
við hvert þjóðfélagið er að fara og þarf 

því að öskra eins og gamall hvítur karl á 

ský og bölva yfir trans fólki. Enda skilur 
hann ekkert af hverju restin af hjörðinni 
syndir fram á við á meðan hann er sáttur 
við einhverja 60’s heimsmynd sem aldrei 

var til. 
 

Ástæðan samt fyrir þessu öllu saman er 
að þú ert mikil tilfinningavera. Innra með 
þér eru sterkar tilfinningar sem þú hefur 

vægast sagt enga stjórn á og bærast 
þar þangað til þær spretta út í söng eða 
einhverju álíka. Sem er ástæðan fyrir að 
mörgum kann að líka vel við ykkur, því 

þessar tilfinningar eru oft uppspretta alls 
konar fegurðar í söng, ljóðlist og bókum.  

 
Ímyndunaraflið þitt er eins og hafið: 

Djúpt og seiðandi og fullt af mögnuðum 
hlutum.  

 
Þú verður samt að átta þig á að 

ímyndundaraflið er ekki allt og stundum 
þarftu bara að drullast til að gera 

húsverkin eins og við hin. 
 

Frægir fiskar: Páll Óskar, Elliot Page, 
Ruby Rose
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Höfundur: Vera Illugadóttir 
 
Ég fór til Oslóar í vor í fyrsta sinn. Ég var í 
félagsskap hinsegin fólks og náttúrulega 
leituðum við uppi hinsegin staði að 
heimsækja.  
 
Fyrsta kvöldið sáum við vinkona mín 
auglýst barsvar á gamalgrónum hinsegin 
bar rétt við hótelið okkar. Verandi 
áhugafólk um slíkt sport æddum við 
af stað og stóðum okkur alveg svona 
mátulega miðað við fjölda spurninga um 
norska pólitík og landafræði.  
 
En það sem stóð upp úr var staðurinn 
sjálfur. London Pub var stofnaður 1979 
og ber þess merki — innréttingarnar 
hafa lítið breyst frá opnun, og breskt 
pöbbaþema er líklegast frekar óvenjulegt 
á hinsegin börum í dag. Mörg voru 
greinilega fastagestir, höfðu jafnvel verið 
fastagestir allt frá opnun fyrir meira en 
fjörutíu árum. Aldursbil gesta var með 

því mesta sem ég hef séð á hinsegin stað 
nokkurs staðar. 
 
Við fórum aftur kvöldið eftir. Þá 
var rífandi dragbingó í gangi og 
kúnnahópurinn jafn fjölbreyttur í aldri 
og öðrum eiginleikum. Svo litríkar týpur 
að maður gat ekki annað en fyllst stolti 
og kærleika yfir að tilheyra sama litríka 
en þó samhenta hinsegin samfélagi. Það 
fór svo að þá fimm daga sem við vorum 
í Osló gátum við ekki annað en farið á 
London Pub hvert einasta kvöld. Fimm 
kvöld í röð.  
 
Eitt kvöldið fylgdist hálfur barinn með 
æsispennandi pool-keppni lesbía þar 
sem lá við slagsmálum af kappsemi. 
Annað kvöld lögðum við á okkur talsvert 
erfiði við að útvega klink til að geta notað 
fornfálegan glymskratta í einu horni 
barsins og barþjónninn sem virtist alltaf á 

vakt varð í þessa örfáu daga okkar besti 
vinur í Osló.  
 
Dansstaðir og barir eru góðir til 
síns brúks en maður fékk strax á 
tilfinninguna að London væri eitthvað 
annað: hinsegin félagsmiðstöðin sem 
vantar svo víða. Til dæmis í Reykjavík. 
 
Þrjátíu og þremur dögum eftir 
síðasta kvöldið sem við vörðum á 
London Pub, aðfaranótt 25. júní 
2022, skaut hryðjuverkamaður að 
fólki á líflegu útisvæðinu við London 
og næstu krá við hliðina. Þetta var á 
heitu föstudagskvöldi, daginn fyrir 
gleðigöngu Oslo Pride og eflaust 
sjaldan skemmtilegra á London en 
einmitt þetta kvöld. Tveir létu lífið 
fyrir utan krárnar tvær og um tuttugu 
særðust. Oslóarbúar, úti á lífinu, 
eltu árásarmanninn, snéru niður og 
afvopnuðu. 
 

NOKKUR KVÖLD 
Á LONDON PUB

22



Oslo Pride var aflýst daginn eftir, en 
þúsundir Oslóarbúa buðu banninu 
birginn og gengu samt um götur og 
veifuðu regnbogafánanum og öðrum 
litríkum fánum þessa litríka og samhenta 
samfélags.  
 
London Pub opnaði aftur dyr sínar á 
mánudagskvöldi bara þremur dögum 
eftir árásina. Vinur okkar barþjónninn var 
mættur á vaktina eins og alltaf og það var 
fullt út úr dyrum.  
 
Ég — og eflaust ótalmargir — 
hlakka til að fá aftur að spreyta mig 
í spurningakeppni, setja tíkalla í 
glymskrattann og upplifa þetta litríka og 
samhenta samfélag sem mönnum með 
byssur mun ekki takast að eyðileggja. 
 
 

A few nights at London Pub 
 
A personal account of the London pub in 
Oslo. Vera Illugadóttir visited the pub for 
five nights in a row in late May. The pub 
made an impression on Vera as it had a 
very varied queer crowds, nice atmosphere 
and a very late ‘70s look. Thirty-three 
days after Vera’s last visit, the pub was the 
sight of a shooting, a hate crime against 
the queer community that shut down the 
official Oslo Pride parade. The people of 
Oslo marched in their neighbourhoods, 
carrying the flags of the queer community. 
Only 3 days after the attack London Pub 
re-opened its doors and Vera hopes to visit 
again.

Andreas, vinur okkar á barnum, sendi okkur nokkrar myndir.
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Hvert 
förum 
við nú? 



Veruleiki 
hinsegin eldri 
borgara

Hinsegin dagar! Hátíðin þar sem 
við sameinumst um að fagna 
mannréttindindum og umburðarlyndi 
með fjölskrúðugri dagskrá, litasprengjum 
og gleði. En einmitt þá er jafnframt tilefni 
til að horfa til baka, að horfa til þeirra 
sem ruddu brautina. Hvar eru þau stödd í 
dag, brautryðjendurnir sem skópu þessa 
gleðihátíð? 
 
Þetta var fólk sem hafði mátt sæta 
ofsóknum og lítillækkun samfélagsins 
alla sína tilveru. Það þurfti mikið 
hugrekki, áræðni og sannfæringarkraft 
fyrir mannréttindum hinsegin fólks til að 
stíga fram úr felum og neita að sætta sig 
við útskúfun og forsmánun. En þau höfðu 
baráttuþrek og sannfæringu um að við 
værum öll jöfn og samfélagið væri fyrir 
okkur öll.  
 
Þetta er fólkið mitt. Þetta er mín kynslóð.  
 
Ég man svo langt aftur þegar Hörður 
Torfason kallaði saman á sellufund 
lítinn hóp manna sem læddist inn í 
litla íbúð í háhýsi í austurbænum í 
skammdegisdrunganum til að ræða 
stöðu sína og hugsanlega stofnun 
baráttuhóps. Margir í hópnum höfðu 
orðið illilega fyrir barðinu á fordómum og 
hatri. Orðið fyrir barsmíðum, mismunun 
á vinnumarkaði og sum hreinlega misst 
bæði atvinnu og húsnæði fyrir það eitt að 
vera hinsegin.  
 
Þetta var veturinn 1977-1978. Það var 
tekist á um hversu árennilegt það væri 
að storka opinberlega svo fordómafullu 
samfélagi með að bindast samtökum 
um mannréttindi hinsegin fólks. Harðasti 
kjarninn í þessum litla hópi stofnaði síðan 
Samtökin ‘78. Full sannfæringar um að 
ástin fari aldrei í manngreinarálit og ástin 
sigri allt. 
 
Jafnréttis- og mannréttindabarátta er 
okkur öllum mikilvæg. Þá fyrst verður 
hún lífsnauðsynleg þegar við sjálf verðum  
fyrir misrétti.  
 

Það hefur fyllt mig endurnýjaðri orku 
og gleði að sjá hversu mikið hefur 
áunnist í þessari mannréttindabaráttu 
og ekki síst hversu margir hafa fundið 
lífshamingju sína vegna baráttu fólksins í 
Samtökunum ‘78.  
 
Þetta er líka hreyfingin sem hefur 
skapað skemmtilegustu og litríkustu 
fjölskylduhátíð ársins. Hátíð sem 
hefur til skamms tíma sprengt hvert 
þátttökumetið á fætur öðru,  ár eftir ár, í 
Gleðigöngunni. En við lifum á fallvöltum 
tímum og ekkert er gefið. 
 
Það hefur verið gæfa Samtakanna að 
stöðugt hafa nýjar hendur komið og 
lagst á árarnar, þegar aðrar lúnari hafa 
þurft á hvíld að halda og frá að hverfa. 
Þótt við hin eldri séum orðin göngumóð 
þá er það þó eðli baráttufólks að það 
dregur sig aldrei alveg í hlé. Því það veit 
að baráttunni er aldrei endanlega lokið. 
Mannréttindi eru aldrei sjálfsögð í augum 
alltof margra og við þurfum stöðugt að 
vera viðbúin nýjum hatursáróðri. Nýjum 
þvingunum. Vaktinni er aldrei lokið. 
 
Okkar hinna eldri, kynslóðarinnar sem 
hrinti af stað baráttunni, hvort sem við 
vorum í fararbroddi eða fylgdum fast á 
eftir, bíður núna nýtt hlutskipti og þar 
með nýjar áskoranir.  
 
Við erum flest orðin eftirlaunafólk í 
dag. Helsta áskorunin er að máta sig 
við tilveruheim eldri borgarans eins 
og samfélagið hefur mótað hann. 
Þar sem ekki hefur verið gert ráð fyrir 
hinsegin eldra fólki. Okkar er að verða 
enn á ný brautryðjendur, nú sem fyrstu 
opinberlega hinsegin eldri borgarar 
landsins. 
 
Mörg í okkar hópi eru einhleyp og sum 
farin að þurfa stuðning við daglegt líf og 
þá þarf að leita á náðir þeirra sem veita 
slíka þjónustu. Þá geta komið, í einu 
vettvangi, hatrammar endurupplifanir 

frá fyrri tíð þegar fólk er komið í þessa 
viðkvæma stöðu og er upp á aðra komið 
og þarf jafnvel að bjóða ókunnum inn á 
heimili sitt, gefa sig þeim á vald, eða deila 
húsnæði með ókunnu fólki. Þau eru sett í 
þá stöðu að verða upp á náð og miskunn 
þeirra sem þau verða að umgangast 
án þess að hafa valið þau sem vini, 
varnarlaus bak við luktar dyr. Geta orðið 
útsett fyrir hvers kyns misrétti og ofbeldi; 
andlegu, líkamlegu og fjárhagslegu. 
Í þeirri stöðu kjósa sum að loka sig af, 
einangra sig og afþakka þá aðstoð sem 
þau eiga rétt á -  því þau treysta ekki 
samfélaginu. Treysta því ekki að það verði 
ekki brotið á þeim - aftur. Það er brothætt 
tilvera.  
 
Því meint umburðarlyndi í samfélaginu er 
veikt; brothætt. Afar brothætt.  
 
Það sýnir okkur hraður uppgangur haturs 
í okkar vestræna heimi, bæði í Evrópu og 
vestanhafs. Þessar haturshreyfingar auka 
fylgi sitt dag frá degi og færast nær okkur 
með hverjum deginum. Mesta grimmdin 
og taumlaust hatrið beinist nú að trans 
fólki með skelfilegum afleiðingum. 
 
En hversu lengi þurfum við að bíða þess 
að hatrið og grimmdin verði allsráðandi í 
garð hinsegin samfélagsins?  
 
Baráttunni er svo fjarri lokið. Henni lýkur 
aldrei. Gætum hvert að öðru. Sofum með 
opin augu. 
 
“The fragility of  tolerance”  
The generation of queer people that 
started Samtökin ‘78 and paved the way 
in the fight for queer rights in Iceland is 
entering a new stage of life, the world of 
the pensioner. This is a generation that 
had been beaten, denied housing and 
job opportunities for being queer, and 
now they are getting on in age and need 
assistance. It is a right they are entitled 
to but the fact that it’s mainly provided 
by strangers creates extra vulnerabilities. 
Strangers need to be let into people’s 
homes and trusted not to harm the person 
they are tasked with assisting. Elderly queer 
people might struggle to extend such trust 
because they do not have faith in society 
and realize that tolerance can be very 
fragile. “The fight is far from over. The fight 
is never over. We need to watch over each 
other. Sleep with one eye open. “

Viðar Eggertsson
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Doctor Carlton
@doctorcarlton 
Endaþarmsmök 101, 
kynsjúkdómar og ýmsar 
hugmyndir af skemmtilegu 
og öruggu kynlífi. Dr. 
Carlton er giftur hommi 
með tvö börn og vinnur 
sem meltingafæralæknir. Í 
heimsfaraldrinum datt hann 
inn á tiktok og áttaði sig á 
því að það var mikil vöntun á 
fræðslu um endaþarmsmök. 
Instagrammið hans er bæði 
skemmtilegt og fræðandi.

Rebecca Minor
@gender.specialist 
Rebecca er félagsráðgjafi 
sem hefur síðustu fjórtán ár 
helgað sig vinnu með trans 
og kynsegin ungmennum 
og fjölskyldum þeirra. 
Instað hennar er uppfullt af 
fróðleik sem er settur fram 
á mannamáli. Sjálf er hún 
hinsegin Gyðingur. Rebecca 
leggur mikla áherslu á að allt 
sem hún gerir sé áfallamiðað.

leggur áherslu á að auka reisn 
jaðarsetts fólks, sérstaklega 
svarts trans fólks. Hún er 
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
tímaritsins Out. Algjört gull 
sem glóir skært.

Serqininguak 
Ketura
@xsiqiniqx 
Serqininguak er kynsegin 
aktívisti, Inúíti frá Grænlandi 

sem hefur vakið athygli á 
hinsegin málum og málefnum 
frumbyggja. Hán er listakvár 
sem liggur ekki á skoðunum 
sínum. Virkileg fyrirmynd sem 
ég mæli með að öll fylgi. 

Todd Baratz
@yourdiagnonsense 
Vantar þig stundum að 
heyra hlutina umbúðalaust? 
Þarftu að láta afflækja/hrekja 
mýtur og ráða úr furðulegu 
regluverki sem gerir ekkert 
annað en að flækja hlutina? 
Todd, sem er kynlífs- og 
sambandsráðgjafi, veltir við 
hverjum steini þegar kemur 
að sjálfinu og samböndum. 
Hann er óhræddur við að 
segja hlutina nákvæmlega 
eins og þeir eru sem er 
virkilega hressandi. 

Matt Bernstein
@mattxiv
Ef þið eruð ekki að fylgja 
Matt þá er kominn tími 
til. Það er nákvæmlega 
svona sem hægt er að nýta 
samfélagsmiðla til að hafa 
áhrif; með virðingu fyrir 
sögu hinsegin fólks, dassi 
af attitjúdi og hárbeittum 
skilaboðum. Það er virkilega 
hressandi og valdeflandi að 
fylgja Matt.

Schuyler Bailar
@pinkmantaray
Schuyler er hvað þekktastur 
fyrir að vera fyrsti opinberi 
trans maðurinn til að keppa 
í NCAA (National Collegiate 
Athletic Association) sundliði 
þar sem hann keppti fyrir 
hönd Harvard.  Á snilldarlegan 
hátt nær hann að gera jafnvel 
fjölbreytt og flókin málefni 
aðgengileg og hrífandi. 

Annie Segarra
@annieelainey 
Þekkt fyrir frábæra YouTube-
rás þá gefur grammið ekkert 
eftir. Líkamsvirðing, fötlun, 
geðheilbrigði, hinsegin 
málefni og lífið með krónískan 
sjúkdóm. Instagrammið er er 
fullt af fróðleik sem hreyfir við 
manni á sama tíma og fatastíll 
Annie er legendary, algjörlega 
þess virði að fylgja.

Raquel Willis
@raquel_willis 
Raquel Willis er aðgerðarsinni 
af lífi og sál, rithöfundur 
og fjölmiðlafræðingur sem 

The Butch 
Bourdoir Project
@butchboudoirproject 
Ert þú butch? Eða elskar þú 
bara butch týpur? Hér má sjá 
butch fegurð í allri sinni dýrð 
og það er nóg af dýrðinni! 
Markmið reikningsins er að 
auka sýnileika buch kvenna 
og kvára. 

Old Gays
@theoldgays  
Ef ykkur vantar eitthvað 
gott í hjartað þá eru gömlu 
hommarnir það besta. Síðustu 
ár hafa þeir verið með þætti 
á YouTube sem eru með því 
skemmtilegra þar sem þeir 
bæði miðla af þekkingu sinni 
og visku. Þótt stundum taki 
þeir fyrir erfið viðfangsefni 
er alltaf stutt í hláturinn og 
gleðina. 

SOAR OVER ICELAND IN REYKJAVÍK
Experience Iceland’s natural wonders as you hang 
suspended before a 20-metre spherical screen, 
feeling the wind in your hair and the mist on your 
skin. Find this spectacular all-ages, all-weather ride 
right in the heart of Reykjavik. 

BOOK YOUR SEAT AT FLYOVERICELAND.COM

+354 527 6700   |   info@flyovericeland.is   |   The Ultimate Flying Ride

Instagramhorn Unnsteins
Fræðarinn, pepparinn og kærleikskúturinn Unnsteinn er snúinn aftur með hið 
stórkostlega meðmælahorn. Í ár beinir hann sjónum sínum að Instagram og því sem 
það hefur upp á að bjóða en eins og hann segir sjálfur: „Instagram er eins og þinn eigin 
persónulegi fræðsluvefur. Það er bara að velja rétta reikninga til að followa“.
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„… þangað sem 
gamlir hommar 
koma til að 
deyja“ Tyrfingur Tyrfingsson, 

leikskáld og persóna

Höfundur: sigríður jónsdóTtir  
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Við Tyrfingur kynntumst í Listaháskóla 
Íslands fyrir röskum áratug, 
bekkjarfélagar í námi sem þá kallaðist 
Fræði og framkvæmd, nú 
Sviðshöfundabraut. Skömmu eftir að við 
hittumst spurði hann mig: „Ertu ekki 
örugglega lessa?“ Tyrfingur orðar hlutina 
umbúðarlaust en til að gæta sanngirni þá 
var ég í vesti með einstaklega ljótt brúnt 
bindi. Við urðum strax vinir.  
 
Leikskáldið Tyrfing Tyrfingsson þarf varla 
að kynna fyrir Íslendingum. Stundum 
kallaður enfant terrible íslenska 
leikhússins en sjálfur talar hann um sig 
sem kynvilling og „mikla persónu“. Leikrit 
hans stuða áhorfendur en vekja þá líka til 
að íhuga og endurmeta lífið og lífsgildin, 
fá okkur til að hlæja og gráta (stundum 
gráta af hlátri). Tyrfingur skrifar um fólk á 
jaðrinum, fólk sem hefur ýmist hrakist 
þangað af eigin völdum eða annarra, en 
hann fyrirlítur það ekki, heldur rannsakar 
hvers vegna fór sem fór. Persónurnar eru 
breyskar, meingallaðar og oftar en ekki 
hinsegin. Áhorfendur heillast af þeim því 
þessar manneskjur heilla og segja á sína 
vísu dagsatt frá. 
 
Fyrr í sumar hreppti Tyrfingur Íslensku 
sviðslistaverðlaunin - Grímuna fyrir besta 
leikrit leikársins, og það í annað sinn. Sjö 
ævintýri um skömm var tilnefnt til tólf 
verðlauna og vann sex þeirra. Sýningin 
var frumsýnd í Þjóðleikhúsinu 1. apríl 
síðastliðinn, vissulega viðeigandi 
dagsetning, gekk þar fyrir fullu húsi og 
fer aftur á svið í haust. Leikritið fjallar um 
ævintýri áfalla, mæjónes og aldraðar 
kanamellur sem geymast svo vel í vodka. 
Verkið markar glæsileg tímamót á ferli 
leikskálds sem starfað hefur óslitið í 
áratug, en alltaf skal hann vera kallaður 
„ungskáld“ þótt orðinn sé 35 ára gamall. 
Á þeim tímamótum er við hæfi að líta yfir 
farinn veg og rýna í leikrit hans. 
 

Bláskjár 
Valter: (hægt) Bíddu, bíddu, bíddu, 
bíddu, bíddu, bíddu, bíddu – hold the 
phone! Smáratorg? Er það ekki 
staðurinn þar sem gamlir hommar 
koma til að deyja? 
 
Ella: (hratt) Nei, það er Kanarí. 
Smáratorg er bara mjög smart 
restaurant. Hamborgari með kínakáli, 
franskar og Tab og … klaki. Svona 390 
krónur. 
 
Valter: Já. Ókei. Var gaman? 
 
Ella: Valter, þetta var ótrúlegt. 
Fyrsta leikrit Tyrfings í fullri lengd var 
Bláskjár, sviðsett í Borgarleikhúsinu árið 
2014 í samstarfi við Óskabörn 

ógæfunnar, leikstjóri var Vignir Rafn 
Valþórsson. Leikritið gerist í kjallara í 
Kópavogi, bæjarfélagi sem kemur 
iðulega fyrir í leikritum hans enda sjálfur 
ættaður þaðan. Í kjallaranum kúldrast tvö 
systkini, Valter og Ella, lokuð inni árum 
saman af föður sínum sem andast í 
upphafi leiks. Yngsti sonurinn og 
óskabarnið Eiríkur snýr aftur til að 
skipuleggja jarðarförina og moka þessu 
þrotaða pari út úr húsinu. Það reynist 
þrautin þyngri. Tíminn virðist afstæður í 
leikritinu, persónur rifja upp gamla tíma, 
endurtaka sig í sífellu og segjast ætla að 
gera eitt og annað án þess að nokkuð 
gerist. Valter er í stöðugri leit að ástinni 
með hjálp internetsins en draumur hans 
um bátsferð með miðaldra og örlítið 
bústnum leigubílstjóra rætist ekki. 
Bláskjár var gefið út á bók eins og öll 
leikrit Tyrfings en þau hafa verið þýdd á 
fjölmörg tungumál, þar á meðal frönsku, 
ítölsku og pólsku. Hægt er að sjá 
leiklestur á Bláskjá á YouTube-síðu 
Borgarleikhússins sem var fluttur í beinni 
útsendingu á vormánuðum 2020. 
Leikritið var einnig flutt á frönsku á einni 
virtustu leiklistarhátíð í Evrópu í Avignon 
2018. 
 

Auglýsing ársins 
Dóttirin: (grípur fram í) Ef ég mætti 
aðeins. Sko, með þessar sögur þínar. 
Og með svona karla eins og þig. Þið 
dáist að sögunum ykkar, þær eru svo 
snjallar og fyndnar og það er mjög 
fallegt. En við hin verðum eins og 
fangar sem hafa ekki framið neinn 
glæp. Við engjumst af tómleika og 
viðbjóði … og veistu hvað er verst? 
Ekki hversu óviðeigandi sögurnar eru 
alltaf og alls staðar, heldur að maður 
veit aldrei hversu langar þær verða. Er 
þetta skrýtla sem tekur eina mínútu? 
Eða liggur öll þín ævi til grundvallar, 
skilurðu mig? Hversu lengi þarf ég að 
hlusta á þig? Þú gerir hlé á lífi mínu. 
 
Í kjölfarið var Tyrfingur útnefndur 
Leikskáld Borgarleikhússins þar sem 
hann starfaði næstu misserin og sat auk 
þess í verkefnavalsnefnd leikhússins. 
Auglýsing ársins var afraksturinn og rataði 
á svið í leikstjórn Bergs Þórs Ingólfssonar 
árið 2016. Leikritið gerist á rykfallinni 
auglýsingastofu sem má muna fífil sinn 
fegri. Eitruð karlmennska, leikkona í 
klandri og smáar kleinur koma við sögu. 
Það má með sanni segja að Auglýsing 
ársins sé eitt umdeildasta verk Tyrfings 
enda gengu áhorfendur gjarnan út af 
sýningunni í fússi. Fólki misbauð til 
dæmis langar og undarlegar kynlífssenur 
Leikkonunnar og konu hennar, Maríu. En 
Tyrfingur sá við því og sjálfur Tennessee 
Williams leit við í leikritinu til að leggja 

blessun sína yfir herlegheitin. 
Hinseginleikinn ólgar nefnilega í öllum 
leikritum Tyrfings. Tilraunir með formið 
eru fasti í verkum hans en öll eru þau ólík 
þegar kemur að byggingu og 
framsetningu. Aftur á móti er textinn 
meitlaður og lifandi. Hann er krefjandi, 
bæði fyrir áhorfendur og leikara, enda fer 
ekki á milli mála að Tyrfingur skrifar fyrir 
leikara, hann skrifar fyrir leiksvið. Kristín 
Þóra Haraldsdóttir vann Grímuna fyrir 
frammistöðu sína í hlutverki Maríu, en 
bæði hún og Ólafía Hrönn Jónsdóttir sem 
lék Leikkonuna áttu síðar eftir að koma 
rækilega við sögu í sýningu á öðru verki 
leikskáldsins. 
 

Kartöfluæturnar 
Lísa: En hvað með frúna?  
Brúna: Við segjum Möggu ekkert frá 
því? 
Lísa: Núnú, konan þín má ekki vita að 
þú ert að fara til besta læknisins í 
Mjóddinni. Þú ert að fela þetta. Þessi 
lessuklessa þarna, veistu það, Brúna, 
ég hef mínar efasemdir um þetta 
samband … 
Brúna: (grípur fram í) Þú malar svona 
eins og karl í heitum potti … 
 
Að lokinni dvöl á auglýsingastofunni, 
eftir að Leikkonan hefur kastað sér 
nokkrum sinnum ofan úr glerturninum lá 
leiðin aftur í Kópavog árið 2017, enda 
falla víst öll vötn í skítalækinn þar í bæ. 
Kartöfluæturnar dregur nafn sitt af 
málverkinu De Aardappeleters eftir 
Vincent van Gogh. Ólafur Egill Egilsson 
leikstýrði sýningunni sem fjallar um 
fjölskylduuppgjör og gömul leyndarmál. 
Eins og í flestum leikritum Tyrfings má 
finna hinsegin persónur í verkinu, en 
sagan hverfist ekki um kynhneigð þeirra 
heldur er hún eðlilegur hluti daglegs lífs. 
Brúna, leikin af Eddu Björgu Eyjólfsdóttur, 
er bara þessi venjulegi lesbíski 
strætóbílstjóri sem eyðir töluverðum 
tíma í Mjóddinni og á í vonlausum 
samskiptum við móður sína, sem Sigrún 
Edda Björnsdóttir gæddi lífi. Brúna er 
dæmigerður karakter úr ranni Tyrfings. 
Leikrit hans eru nefnilega rammpólitísk 
án þess að hafa hátt um það, hið 
persónulega er pólitískt án þess að vera 
leiðinlegt, án þess að skáldið freistist til 
að messa yfir leikhúsgestum. 
 

Helgi Þór rofnar 
Helgi Þór: Maður er samt alltaf barn 
innan um foreldra sína. Hann hefði átt 
að laga sambandið. 
 
Katrín: Ég var svo feitt barn, hélt að 
þess vegna nennti hann mér ekki, en 
það var ekkert út af því … 
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Helgi Þór: Nei. Svona … herrar, eins og 
pabbi þinn. Maður heldur að þeir séu 
siðblindir eða eitthvað en þeir eru 
bara latir og tillitslausir. Ekkert illir. 
Þeir kannski ætla að kaupa gjöf á 
sumardaginn fyrsta en finnst verð á 
leikföngum svo fáránlega hátt. Þannig 
að þeir ákveða að smíða eitthvað en 
svo nenna þeir því ekki. Nenna ekki að 
finna einhverja spýtu. Svo með 
samviskubit þegar þeir eru þunnir.  
 
Eftir að búið var að leggja ofangreint 
heimilishald í rúst lá leið Tyrfings í 
líkbrennslu og bakarí í sama bæjarfélagi. 
Helgi Þór rofnar er grískur harmleikur 
með skandinavísku yfirbragði, leikstjóri 
sýningarinnar var Stefán Jónsson. Við 
sögu koma kjúklingur í örbylgjuofni, 
jarðarfarir, bakari sem harðneitar að 
afgreiða súrdeigskjaftæði ofan í freka 
stelpuskjátu og auðvitað Helgi Þór sjálfur 
sem á erfitt með að finna sinn stað í 
lífinu. Tyrfingur leitaði aftur í myndlistina 
að innblæstri en í þetta sinn voru það 
verk Egons Schiele sem lituðu textann. 
Persónur verksins eru hverdagslegar en 
umfjöllunarefnið er það ekki. Hér á 
ferðinni leikrit um líf og dauða, 
fyrirgefningu syndanna og eilíft líf. Getur 
manneskja storkað örlögunum eða er 
hún fyrirfram dæmd? Eru spádómar hinn 
heilagi sannleikur eða framköllum við 
óafvitandi það sem fyrir var spáð? 
Harmleikur hversdagsins og leiðindi 
daglegs amsturs hafa sjaldan verið 
epískari. Fyrir Helgi Þór rofnar hlaut 
Tyrfingur Grímuverðlaunin fyrir besta 
leikrit ársins og Bureau des Lectures sem 
er kynningarstofa franska 
þjóðleikhússins, Comédie-Française, 
valdi það á lista yfir eftirtektarverðustu 
leikrit ársins 2021. 
 

Sjö ævintýri um skömm 
Amma Malla: Akranes! Það eina Nes í 
þessum heimi sem skiptir einhverju 
máli er mæjónes.  
 

Sjö ævintýri um skömm er nýjasta leikrit 
Tyrfings, hans stærsta hingað til og það 
fyrsta af verkum hans sem frumsýnt er á 
stóru sviði. Reyndar er þetta líka í fyrsta 
sinn sem leikrit eftir hann ratar á fjalir 
Þjóðleikhússins. Stefán Jónsson heldur 
hér sem fyrr um leikstjórnartaumana og 
leikhópinn skipa sum af fremstu 
leikurum þjóðarinnar: Ilmur 
Kristjánsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Steinunn Ólína 
Þorsteinsdóttir, Kristín Þóra Haraldsdóttir, 
Eggert Þorleifsson og Kristbjörg Kjeld, 
sem auðvitað stelur senunni sem sú 
áleitna og raka kanamella Fanney. Í þetta 
sinn leitar Tyrfingur í minningasjóð 
fjölskyldu sinnar en föðuramma hans, 
amma Malla, birtist hér sem ein af 
aðalpersónunum. Eitt af mínum 
uppáhalds ævintýrum í sýningunni fyrir 
utan „Dauði heimilislæknisins úr skömm 
og aðkoma Ingu Briem konu hans að því 
máli öllu saman“ er ævintýrið „Bók um 
kúk“ sem gerist í brúðkaupi. 
Lögreglukonan Agla situr til borðs með 
kærustunni sinni, dýralöggunni og 
leikkonunni Hönnu, og foreldrum sínum. 
Á yfirborðinu virðist allt eðlilegt nema 
hvað Friðgeir, faðir Öglu, malar látlaust 
um væntanlega bók sína sem fjallar um 
ólíkar tegundir af dýrakúk, með myndum 
auðvitað. En undir niðri krauma átök sem 
birtast aðallega í gegnum móður Öglu, 
lögreglustjórann Eddu, leikin af Steinunni 
Ólínu. Atriðið hverfist um það sem er ekki 
sagt og hvernig hlutir eru sagðir – 
bardagasena þar sem vopnin eru orð og 
myndir á Instagram. 
 

Hafðu það hinsegin / Keep It Gay 
Roger: Theatre‘s so obsessed / With 
dramas so depressed / It‘s hard to sell 
a ticket on Broadway / Shows should 
be more pretty / Shows should be 
more witty / Shows should more more 
… / What‘s the word? 

Leo: Gay?  
 

Roger: Exactly! 
 
Á YouTube má finna myndbrot úr 
kvikmyndinni The Producers, söngleikinn 
sem Mel Brooks skrifaði upp úr sínu eigin 
kvikmyndahandriti. Myndbrotið heitir því 
ágæta nafni Keep It Gay – The Producers 
og núverandi tölur sýna að horft hefur 
verið 364.000 sinnum á myndskeiðið. 
Gróflega má ætla að við Tyrfingur séum 
sameiginlega ábyrg fyrir 50 þúsundum 
þeirra. Mín tilgáta er sú að þessi tiltekna 
sena leynist í nánast öllum leikritum 
Tyrfings. Smekkleysa, sviðslistahommar 
og Village People í bland við leiftrandi 
texta og hárbeittan húmor. Leikritin 
hans snúa upp á hvað það er að vera 
hinsegin, fagna fólkinu á jaðrinum og 
gagnrýna það í senn. Leikhús á nefnilega 
að vera skemmtilegt og hinsegin þótt 
það fjalli um alvarleg málefni, hvort sem 
um er að ræða innrás Hitlers í Pólland 
eða hversdagslegan fjölskylduharmleik 
í Kópavogi. Roger Elizabeth DeBris veit 
nefnilega nákvæmlega hvað hann syngur 
í laginu: „Keep it happy, keep it snappy, 
keep it gay!“, - og það gerir Tyrfingur líka! 
 
“... Where old gays come to die” 
Tyrfingur Tyrfingsson, playwright and 
persona 
Sigríður Jónsdóttir writes about her friend 
and colleague Tyrfingur Tyrfingsson, 
who in 2022 was awarded the Icelandic 
performing arts award Gríman for his 
newest play, and chronicles his works for 
the last 10 years. Tyrfingur’s plays tend 
to shock and to awaken people, move 
them to reevaluate their lives and values, 
and to laugh and cry. Tyrfingur writes 
about people on the fringes of society: his 
characters tend to be weak, flawed, and 
often queer. Tyrfingur’s plays contend with 
what it means to be queer as they celebrate 
and criticize people on the margins.
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Stoltur stuðningsaðili 
baráttu hinsegin fólks 
um allan heim

Gleðilega Hinsegin 
daga 2022!
Nasdaq er fjórða árið í röð útnefnt sem “Best 
Place to Work for LGBTQ Equality” samkvæmt 
Corporate Equality Index 2022 (CEI).

Nasdaq á og rekur Kauphöllina og Nasdaq 
verðbréfamiðstöð á Íslandi. 

nasdaq.com



H
öfundur: U

gla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir
  

það ætti að senda þau í útrýmingarbúðir.  
 
Þetta eru aðeins örfá dæmi sem lýsa 
veruleika hinsegin fólks á Íslandi, sem 
verður ennþá fyrir gríðarlega miklum 
fordómum og jafnvel ofbeldi hérlendis. 
Kannanir á vegum Samtakanna ‘78 sýna 
að líðan hinsegin ungmenna í skólum er 
mun verri en  annarra ungmenna og eru 
mörg dæmi til um alvarlegt einelti sem 
hinsegin ungmenni verða fyrir í skólum 
landsins.  
 
Svona atvik verða ekki til í tómarúmi. 
Þau eiga sér sögu, eru uppsöfnuð og oft 
fyrirsjáanleg.  
 
Á undanförnum árum hefur 
hatursorðræða í garð hinsegin fólks 
aukist til muna víðsvegar um heim 
og er Ísland þar engin undantekning. 
Undanfarin misseri og ár hafa verið 
gefnar út greinar, tekin viðtöl og viðhöfð 
orðræða á samfélagsmiðlum sem reynir 
að grafa undan réttindabaráttu hinsegin 
fólks, og þá sérstaklega trans fólks. Ýmsar 
leiðir eru farnar og eru sumar meira 
afgerandi en aðrar.  
 

ORÐ ERU 
TIL ALLS 
FYRST

Eftir rómantískt deit þar sem tveir 
karlmenn fögnuðu fjögurra ára 
sambandsafmæli urðu þeir varir við hóp 
af ungum karlmönnum sem geltu á 
eftir þeim þegar þeir stigu inn í leigubíl. 
„Geltu á þessi helvíti”, segir einn þeirra 
og upp skerst mikill hlátur.  
 
Sömu sögu hefur hópur hinsegin 
ungmenna og foreldrar þeirra að segja, 

en í sláandi viðtali í Kastljósi fyrr á árinu 
lýstu þau niðurlægjandi og ítrekuðu áreiti 
sem þau urðu fyrir af hálfu jafnaldra sinna 
— sem hefur leitt til þess að mörg þeirra 
fara ekki úr húsi af ótta við frekara áreiti.  
 
Fyrr á árinu byrjaði hinsegin fólk að fá 
skilaboð og símtöl frá ungum karlmönnum 
sem sögðust vera „hommabanasveitin“ og 
hótuðu hinsegin fólki ofbeldi og sögðu að 
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sérfræðinga sem hamast við að úthrópa 
fólk sem andstæðinga málfrelsis og að 
þau séu að reyna að „slaufa“ fólki eða 
þagga niður í þeim. Ekki er langt í hinn 
klassíska frasa „má ekkert lengur?“ í 
slíkum umræðum.  
 
En málfrelsi þýðir ekki að fólk sé 
hafið yfir gagnrýni og er tal um 
slaufunarmenningu því oft á tíðum 
afskaplega þýðingarlítið. Oftar en 
ekki er um að ræða fólk sem neitar 
að viðurkenna að ákveðin orðræða 
sé fordómafull, þrátt fyrir að fólk sem 
tilheyrir viðeigandi hópi segi að hún sé 
það vissulega.  
 
Fólk sem er sagt vera fórnarlömb 
slaufunarmenningar á oft á tíðum ekki 
í miklum vandræðum með að koma 
skoðunum sínum á framfæri, enda 
eru þau oftar en ekki í öllum helstu 
fjölmiðlum síns lands eða jafnvel heims, 
þar sem skoðanir þeirra eru bornar á torg 
fyrir heiminn. Tal um slaufunarmenningu 
er því í besta falli afvegaleiðing þar sem 
öll athyglin er færð frá hópnum sem 
verður fyrir barðinu á henni og  yfir áþað 
hversu mikið fórnarlamb viðkomandi 
einstaklingur er sem tjáði fordómafullar 
skoðanir sínar. Aðstæðum er því snúið 
í andhverfu sína þar sem gerendur eru 
gerðir að fórnarlömbum.  
 
Gagnrýni á skoðanir fólks, sér í lagi þegar 
þær eru fordómafullar, er mikilvægur 
liður í okkar lýðræði og málfrelsi. Það 
er mikilvægt að við sem samfélag 
fordæmum slíka orðræðu, enda hefur 
sagan kennt okkur að hatursorðræða og 
fordómar leiða til alvarlegri atburða og 
ofbeldis.  
 
Það að kynda undir hatri og mismunun 
snýst nefnilega ekkert um málfrelsi. 
Hatursfull orðræða sem niðurlægir og 
ræðst að hópum fólks eða á einstakling 
er ekkert annað en ofbeldi. Ef við leyfum 
slíkri orðræðu að standa óáreitt og án 
afleiðinga þá grasserar hún og leiðir 
til grófari fordóma, áreitis og jafnvel 
ofbeldis. 
 
Um leið og við leyfum henni að 
viðgangast, hvort sem er um að 
ræða greinar á netinu, fordómafulla 
orðræðu á Alþingi eða gelt út á götu, 
þá erum við að færa mörkin um hvað 
telst ásættanlegt og hvað ekki. Slíkt 
grefur ekki aðeins undan öryggi fólks í 
samfélaginu, heldur ógnar frelsi, lýðræði 
og friðhelgi fólks.  
 
Í mínum huga er það því mikilvægt 
að við tökum skýra afstöðu gegn 
hatursorðræðu, enda áhrif hennar 
augljós og sýnileg. Slík orðræða grefur 

undan réttindastöðu fólks, hefur áhrif á 
þeirra andlegu líðan og býr til hindranir í 
nærumhverfi þeirra. Það gerir þeim erfitt 
að fóta  sig  í samfélaginu af ótta við 
fordóma og áreiti.  
 
Ef við ætlum að skapa réttlátt, fallegt 
og öruggt samfélag þá verðum við að 
vera tilbúin að setja skýr mörk um hvað 
telst ásættanleg orðræða á opinberum 
vettvangi og ákveða hvernig við ætlum 
að bregðast við orðræðu sem elur á 
fjandsemi og andúð. 
 
Það hefur í raun aldrei verið mikilvægara 
en nú til að koma í veg fyrir ógnvænlega 
þróun sem hefur átt sér stað undanfarin 
ár víðsvegar um Evrópu. Við þurfum 
ekki að fara lengra en til Noregs þar sem 
hræðileg og ógnvekjandi skotárás átti sér 
stað á hinsegin bar í Osló — þar sem fólk 
var skotið fyrir það eitt að vera hinsegin. 
Slík voðaverk gerast ekki upp úr þurru 
og eru afleiðing hatursfullrar orðræðu 
og innrætingar sem hefur heltekið huga 
einstaklingsins sem framdi verkið.  
 
Við skulum ekki bíða eftir því að slíkt 
verði raunveruleikinn á Íslandi. Komum 
í veg fyrir það strax og berjumst öll sem 
eitt gegn því að hatursfull orðræða 
í garð hinsegin fólks og annarra 
minnihlutahópa fái að viðgangast án 
afleiðinga.  
 
Baráttunni er svo sannarlega hvergi 
nærri lokið. 

The Power of Words 
This year the Icelandic queer community 
has faced multiple incidents of 
dehumanizing behaviour. Ugla Stefanía 
writes about the hateful speech that leads 
to these incidents. 
Hate speech against queer people has 
grown all over the word and Iceland is no 
exception where articles and interviews 
that undermine the fight for queer rights 
are published and the social media 
discourse is even worse. In Icelandic law, 
hate speech is any speech intended to 
mock, shame or threaten a person based 
on their gender or sexuality. Speaking up 
against hate speech often triggers shouts 
of “cancel culture” and “what about the 
right to free speech?” But the right to free 
speech does not give people the right to 
harass, and it is a part of our free speech 
to defend our humanity. If we want a 
beautiful, safe society we need to firmly 
draw the line on what is acceptable to say 
in public and how to handle hate speech. 
The fight is nowhere near over. 

Einnig hafa verið stofnuð „samtök“ að 
breskri fyrirmynd sem einblína á það 
að berjast gegn réttindum trans fólks, 
á sama tíma og ákveðinn flokkur sem 
er hægt og rólega að fjara út á þingi 
keppist við að flytja fordómafulla og 
afvegaleiðandi orðræðu inn á Alþingi og 
í opinberri umræðu.  
 
Hatursorðræða hefur því oft verið nefnd 
í þessu samhengi, enda um orðræðu 
að ræða sem ýtir undir fjandsemi og 
tortryggni í garð hinsegin fólks. En hvað 
er eiginlega hatursorðræða og hvernig 
virkar hún? 
 
Ekki er til nein algild skilgreining á 
hatursorðræðu en samkvæmt íslenskum 
lögum er það talið varða við lög að 
hæðast að, smána eða ógna fólki með 
ummælum eða tjáningu — þar með 
talið á grundvelli kynhneigðar og 
kynvitundar.  
 
Það er  afar sjaldgæft að fólk á Íslandi 
sé sakfellt fyrir hatursorðræðu en árið 
2017 voru tveir karlmenn sakfelldir 
fyrir hatursorðræðu gegn hinsegin 
fólki eftir að Samtökin ‘78 kærðu mjög 
gróf og fordómafull ummæli þeirra. 
Ummælin féllu í tengslum við samning 
Hafnarfjarðarbæjar við Samtökin 
‘78 um fræðslu í skólum, en þar lýstu 
þeir hinsegin fólki sem kynvillingum 
og barnaníðingum sem ætluðu sér 
að innræta ungum börnum með 
hinseginleika sínum. 
 
Hatursorðræða er slungin og getur 
verið erfitt að koma auga á hana ef þú 
þekkir ekki til hópsins sem um ræðir 
eða hefur ekki upplifað hana á eigin 
skinni. Oft á tíðum felur fólk einnig sín 
raunverulegu skilaboð með svokölluðum 
„hundaflautum“ þar sem fordómar og 
andúð eru klædd í búning áhyggja, 
öryggis og „skynsemi“.  
 
Þegar bent er á að ákveðin orðræða sé 
fordómafull eða jafnvel hatursorðræða 
þá er ekki langt í sjálfskipaða 
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Endurreisn 
butch-
lesbíunnar 

Þegar ég var líklega fjórtán ára fór ég á 
skólaball í Austurbæjarskóla. Það var í 
sjálfu sér í frásögur færandi, ég var ekki 
mikið félagsljón á þessum tíma. Annað 
sem var talsvert óvenjulegra var að ég 
keypti mér flík sérstaklega fyrir skólaballið 
— stutt, rauðköflótt pils. Ég þóttist vera 
pönkari þarna og taldi þetta pönklegan 
klæðnað. En ég sá eftir fatavalinu um leið 
og ég gekk inn á ballið — þótti óbærilegt 
að vera meðal fólks í pilsi og endaði á því 
að fela mig allt kvöldið, tók sannarlega 
engan þátt í ballinu.  
 
Ég skil ekki alveg hvað mér gekk til, því 
fram að þessu hafði ég ekki farið í pils 
eða kjól síðan ég var eitthvað um átta 
ára gömul og tók æðiskast þegar ég 
komst að því að það að fara með hlutverk 
Soffíu frænku í Kardimommubænum í 
skólaleikriti fylgdi að ég yrði að vera í kjól. 
(Mig langaði líka meira að vera Kasper, 
Jesper eða Jónatan.) 
 

Allavega, frá þessu kvöldi í 
Austurbæjarskóla hef ég aldrei farið í 
hvorki pils né kjól, geng alltaf í buxum og 
kaupi eiginlega eingöngu karlmannsföt. 
Að klæða mig þannig hefur, 
persónulega, veitt mér mikla ánægju. Ég 
upplifi mig bæði sátta í eigin skinni og 
fötum og svo eru auðvitað miklu betri 
vasar á karlmannsbuxum.
Þrátt fyrir að hafa gengið í 
karlmannsfötum í fjölda ára rak mig 
þó í rogastans einhvern tímann fyrir 
nokkrum árum þegar önnur manneskju 
talaði um mig sem „butch“. Nei, varla er 
ég þannig? Fyrir það fyrsta átti ég, þá, 
ekki eina einustu flannelskyrtu (hef ráðið 
bót á því síðan), ég er með hár niður fyrir 
eyru og þó ég sé stolt af borvélinni minni 
er ég í raun og veru ekkert sérstaklega 
handlagin. En því meira sem ég hugsaði 
út í þetta orð og sögu þess hefur það 
orðið mér hugleiknara. 

 
Slátrarar og harðjaxlar
Lesbíufræðingar hafa sett fram ýmsar 
kenningar um uppruna enska orðsins 
„butch“ en líklegast þykir að þetta sé 
stytting á enska orðinu „butcher“ — 
slátrari, bókstaflega, en sem slangur 
notað í merkingunni „harðjaxl“ eða 
„vandræðagemsi“, eitthvað slíkt, í byrjun 
síðustu aldar.  
 
Upphaflega hefur það verið notað í 
niðrandi tilgangi um karlmannlegar 
konur, en þær sem áttu að móðgast — 
karlmannlegar hinsegin konur, voru 
fljótar að grípa orðið á lofti og tileinka sér 
það — á sjötta áratug síðustu aldar var 
það orðið nokkuð algengt í máli kvenna 
sem stunduðu lesbíusenurnar og -bari í 
New York, San Francisco og víðar.
 
Konurnar sem tóku orðið upp á arma 

Hvað er butch — og hvar? 

Texti: Vera Illugadóttir 
 

Gladys Bentley, vinsæll dragkóngur í Harlem á fjórða áratug 20. aldar.
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gagnkynhneigðra karla og kvenna 
og butch-menning vegsama toxíska 
karlmennsku.  
 
Öðru baráttufólki fannst ennfremur 
tilvist butch-kvenna og annarra slíkra 
„vandræðagemsa“ í samfélaginu 
óheppileg staðreynd. Butch-konur 
stuðluðu, var þankagangurinn, að 
ofsóknum og jaðarsetningu hinsegin 
fólks með sinni óhefðbundnu 
kyntjáningu, að vera svona augljóslega 
öðruvísi. Svipuð rök voru notuð meðal 
homma til að draga úr kvenlegum 
karlmönnum á sama tíma. 
 
Ein fyrstu samtök lesbía, Daughters 
of Bilitis, stofnuð í San Francisco 
1955, litu butch-konur sannarlega 
hornauga. Dæturnar bönnuðu konum 
lengi að mæta á fundi væru þær í 
karlmannsbuxum — máttu bara mæta 
í buxum væru þeir augljóslega með 
kvensniði. Konur sem tóku þátt í starfi 
samtakanna á fyrstu árum þess hafa svo 
síðar meir minnst þess að pressa hafi 
verið á „karlmannlegar lesbíur“ að taka 
upp kvenlegri klæðaburð og siði. Barbara 
Gittings, formaður Daughters of Bilitis 
í New York 1958-1963, minntist eins 
lýsandi atviks í viðtali við Jonathan Katz 
1974: 
 
„Það var á einni af fyrstu ráðstefnum 
Daughters of Bilitis þar sem að kona, sem 
hafði lifað svo gott sem klæðskiptingur 
mestan part lífs síns, var sannfærð 
um, til að komast á ráðstefnuna, að 

fara í kvenmannsföt, að gera sig eins 
„kvenlega“’- og hún gæti, miðað við að 
kvenmannsföt voru henni algjörlega 
framandi,“ sagði Gittings. „Allar fögnuðu 
þessu eins og miklum sigri hefði verið 
náð við að „endurkvengera“ þessa konu. 
Í dag myndi okkur hrylla við hverjum 
þeim sem þætti svona evangelismi hafa 
einhvern réttmætan tilgang. En ég man 
að ég tók þátt í fögnuðinum.“ 
 
„Butch-hvarfið“ mikla
Eftir nokkra eyðimerkurgöngu fór 
orðið butch og butch-týpur að verða 
fyrirferðarmeiri á ný í lesbískri umræðu 
upp úr 1990. Útkoma Stone Butch Blues 
árið 1993 kveikti áhuga margra á þessu 
fyrirbæri og sögu þess. Í ágúst sama ár 
var kanadíska tónlistarkonan k.d. lang 
á forsíðu Vanity Fair í jakkafötum með 
léttklæddri Cindy Crawford í ágúst 1993 
og hefur vafalaust kveikt í nokkrum 
hjörtum. Nýjar undirtegundir eins og 
„soft butch“ litu dagsins ljós — og 
butch-staðalímynd dagsins í dag varð 
niðurnelgd;flannelskyrtan, verkfærin og 
töffarastælarnir. 
 
Þótt aldrei hafi verið meira af allskonar 
hinsegin fólki allstaðar af litrófinu á 
sjónvarpsskjánum en um þessar mundir 
eru butch-konur þar enn ekki sérlega 
áberandi. Það þótti altjént fréttaefni 
þegar Rosie O’Donnell fékk hlutverk í 
annarri seríu The L Word: Generation Q 
— eftir sjö seríur af ævintýrum hinsegin 
kvenna í Los Angeles birtist á skjánum 
loksins eitthvað sem líktist butch-lesbíu. 

sína voru að sjálfsögðu ekki að finna 
upp karlmannlega kyntjáningu kvenna 
heldur bjuggu að áratugalangri sögu 
karlmannlegra lesbía, klæðskiptinga, 
dragkónga, og kynusla og hverskyns 
hinseginleika í leik og starfi.  
 
Til eru eldri hugtök sem notuð hafa 
verið um karlmannlegar hinsegin konur, 
eins og hið enska „bull dyke“. En það var 
eitthvað við „butch“ sem féll í kramið og 
það varð fljótt ekki bara orð, heldur að 
menningu og samfélagi, fagurfræði og 
pólitískri yfirlýsingu. 
 
Butch í verksmiðjunni
Höfuðrit butch-menningarinnar er án 
efa Stone Butch Blues, sjálfsævisöguleg 
skáldsaga Leslie Feinberg frá 
1993. Í bókinni segir frá uppvexti 
ungrar samkynhneigðrar konu af 
verkamannastétt í New York-ríki og 
ferðalagi hennar í samfélagi hinsegin 
fólks. 
 
Ekki er farið leynt með að bókin er að 
stórum hluta byggð á lífshlaupi Feinberg. 
Og lífsbaráttan er hörð: Söguhetjan, 
Jess, er ung send á geðveikrahæli af 
foreldrum sínum vegna óhefðbundinnar, 
karlmannlegrar kyntjáningar, og ofsótt 
og niðurlægð af flestum í nærumhverfi 
sínu. Hún kynnist svo samfélagi hinsegin 
kvenna sem verður hennar lífsbjörg. 
Harðgerar verkamannalesbíur sem kenna 
henni að ganga í jakkafötum og hnýta 
bindishnút, heilla femme-konurnar, þær 
„kvenlegu“, á börunum og berjast og lifa 
af þegar lögreglan ræðst inn á barina, 
aftur og aftur, með ofstopa og ofbeldi.  
 
Eins og þegar Jess er send í fyrsta sinn að 
reyna við konu eina á barnum:
„Á föstudagskvöldið kýldu butch-
konurnar mig í axlirnar, klöppuðu mér á 
bakið, löguðu hjá mér bindið og sendu 
mig á borðið [til Monique].“ 
 
Samfélagið í bókinni er mjög tvískipt. 
Konur eru annaðhvort butch eða femme, 
karlmannlegar eða kvenlegar, og 
samböndin öll eftir þeim línum, ein er 
butch og hin er femme. Butch-konurnar 
vinna karlmannsstörf í verksmiðjunum 
og femme-kærustur þeirra hlúa að þeim 
þegar þær koma þreyttar heim í lok 
vinnudags.  
 
Karlmannsbuxur bannaðar!
Meðfram sigrum í réttindabaráttu 
hinsegin kvenna og uppgangi lesbísks 
femínisma á sjöunda og áttunda áratug 
síðustu aldar varð butch að umdeildu 
fyrirbæri. Einhverjum þótti butch/
femme-sambönd bara vera að „apa 
eftir“ hefðbundnum samböndum 

Gladys Bentley, vinsæll dragkóngur í Harlem á fjórða áratug 20. aldar.

Greinarhöfundur í flannelskyrtu, 2022.
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Því miður var persóna Rosie einkar 
ólánleg, þunglynd og drykkfelld, og 
skilaboðin því enn að það borgar sig að 
vera vel femme í heimi glamúrlesbíanna 
í LA.  
 
Breska ljóðskáldið Joelle Taylor talaði 
um butch út frá eigin reynslu sem slík 
í samnefndum útvarpsþætti á BBC 
vorið 2020. Hún fór með hlustendur 
í fataskápinn sinn, uppfullan af 
jakkafötum og bindum — föt sem hún 
kallaði „vopnin sín“. „Hluti af því að vera 
butch er að vilja komast hjá athygli 
karlmanna, að fela varnarleysi. „Þegar ég 
geng í jakkafötum líður mér eins og ég 
sé með handlegg annars butch á öxlinni,“ 
sagði Taylor. Tilefni þáttarins var einmitt 
það sem hún kallar „butch-hvarfið“, að 
butch-konur og butch-menning sé aftur 
að hverfa úr samfélagi hinsegin fólks. 
Allavega séu þær ekki sérlega sýnilegar.  
 

Hluti af ástæðunni er auðvitað að ungt 
hinsegin fólk í dag hefur fleiri möguleika 
og fleiri orð til að skilgreina sig og 
sína. Einn ungur viðmælandi Taylor í 
þættinum sagðist vera kynsegin (e. non-
binary) en sagðist líklega hafa skilgreint 
sig sem butch fyrir tuttugu árum. Orðið 
butch hafi þannig mögulega yfir sér 
gamaldags blæ í augum yngri kynslóða. 
 
Butch er ekki blótsyrði
Það er sömuleiðis sorglega algeng 
fullyrðing fordómafullra andstæðinga 
trans fólks að butch-lesbíur og 
„karlmannlegar konur“ séu að hverfa 
af sjónarsviði hinsegin samfélagsins 
þar sem allar konur með óhefðbundna 
kyntjáningu sé ýtt út í kynleiðréttingu og 
að skilgreina sig sem karlmenn. 
 
Þetta er að sjálfsögðu ekkert annað en 

þvættingur. Ekki er hægt annað en að 
fagna því að fólk hafi nú til dags fleiri 
tækifæri til að lifa í sínu sanna sjálfi. 
Saga butch og trans fólks hefur svo 
ætíð verið nátengd og mörkin þar 
á milli oft fljótandi. Alltaf hafa verið 
til þær butch-týpur sem hafa notað 
fornöfn í karlkyni, og svo framvegis. 
Þetta er einnig leiðarstef í Stone 
Butch Blues — söguhetjan Jess fer í 
kynleiðréttingu og lifir um hríð sem 
karlmaður en finnur sig að lokum sem 
kynsegin.  
 
En er butch gamaldags og butch-
konur að hverfa? Það er ekki upplifun 
mín að minnsta kosti. Þótt vissulega 
séu til ótal aðrar leiðir fyrir hinsegin 
fólk að tala um sjálft sig í dag lifir þetta 
hugtak og þessi menning. Úti í heimi 
eru haldin butch-kvöld á klúbbum og 

Par úti á lífinu í New York, 1941.
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börum sem sjaldan fyrr og heilu tímaritin 
um butch-fólk og butch-menningu gefin 
út.  
 
Esther Godoy ritstýrir tímaritinu Butch Is 
Not A Dirty Word sem kemur út reglulega. 
Ritið er gefið út í Melbourne í Ástralíu 
en á sér lesendur um heim allan. Hún 
var einnig til viðtals í þætti Joelle Taylor. 
„Orðið butch getur passað fyrir allskyns 
hinsegin fólk. Þegar maður skoðar þá 
reynslu að vera kynsegin, trans masc, 
trans kona sem er butch — allt þetta er 
að einhverju leyti svipuð reynsla,“ sagði 
Godoy. „Orðið butch gerir okkur þannig 
kleift að fókusera á þessa sameiginlegu 
reynslu okkar. Og það mikilvægasta er að 
það hefur gert karlmennsku kvenna hluta 
af samtalinu á ný.“ 
 
Af efnistökum og lesendahópi Butch 
Is Not A Dirty Word að dæma er ekkert 
„butch-hvarf“ í gangi, heldur þvert á móti 
hafa nýjar kynslóðir tekið orðið, sögu þess 
og samfélag upp á sína arma af áhuga og 
ákefð.  
 
Butch er því alls ekki gamaldags — þó er 

það kannski smá gamaldags og ekkert 
að því. Persónulega finnst mér eitt það 
besta við butch vera þessi tenging við 
söguna og fyrri kynslóðir, leið til þess að 
viðhalda og fagna sögu hinsegin kvenna 
sem hefur verið eins gleðileg og hún 
hefur verið erfið.  
 
Svo ég er stolt af því  að nota þetta orð 
og að það hafi verið notað um mig. Og 
stolt af því að hafa tækifæri til læra af 
þeim sem undan fóru, rétt eins og eldri 
konurnar á barnum kenndu Jess í Stone 
Butch Blues að hnýta bindishnút og 
reyna við konur. Vera svo kannski örlítið 
óþægilega áberandi og til vandræða 
— eða eins og ljóðskáldið Joelle Taylor 
sagði í útvarpsþætti sínum: „Butch hefur 
aldrei verið hljóðlátt orð. Það skapar 
vandræði.“  
 

BUTCH Á ÍSLENSKU
Ein flækjan við að skrifa þessa grein 
var hvernig fara ætti með orðið butch í 
íslenskum texta. Ekki er til góð þýðing 
á orðinu á íslensku. Í Ensk-íslenskri 
orðabók frá 1985 segir einfaldlega 
„Óforml. (um kvenmann) líkari karli en 
konu í útliti og háttum; með kynhneigð til 
eigin kyns. 2. Óforml. kona sem svipar til 
karla í útliti og háttum eða kynhneigð.“ Til 
er orðið trukkalessa sem flestum þykir 
niðrandi. Líklega er ómögulegt að þýða 
orðið — enda reynsla greinarhöfunds að 
butch sé notað talsvert í daglegu tali á 
íslensku í dag, og ekkert að því.

The resurection of the 

butch-lesbian
What is butch – and 
where?
The word butch probably comes from 
‘butcher’ and was originally used, as 
so many of our words, as a slur against 
masculine women. By the 1950s the 
word was in common use for women 
in the US lesbian scene. Butch is not the 
first word used to describe masculine 
queer women but it soon settled in as a 
favorite and took on meaning as culture 
and community, as an aesthetic and a 
political statement. In the ‘60s and ‘70s 
butch became a contested phenomenon 
where butch/femme relationships 
were seen as replicating heterosexual 
relationships, and butches as embracing 
toxic masculinity. 
 The 1990s saw a re-emergence 
of the the butch for a while. But now 
in the 2020s butch may be on the 
way out again. Perhaps it seems old-
fashioned to younger queer people. This 
“disappearance of butches” has also 
been weponized by transphobes who 
claim that butches do not exist now 
because all masculine women are forced 
into transitioning. This is a load of bull. 
The histories of butch and trans people 
have allways been intertwined and the 
space that people now have to self-
iidentify should be celebrated. 
 But is butch truly outdated and 
are butch women disappering? In this 
author's view the answer is no. For 
example the magazine Butch Is Not A 
Dirty Word caters to a diverse group 
of people that identify with the word: 
young people who have embraced the 
term, its history, and its culture.

Leslie Feinberg, höfundur Stone Butch Blues, 
lést 2014.

Í París, um 1930.
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„Mannréttindi 
okkar eru bara 

þunn skán“
Ragnhildur Sverrisdóttir skrifar 
um hinsegin samfélagið þá og nú
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Við kunnum ekki það heiti á þeim 
árum, en við sem þreifuðum okkur út úr 
myrkrinu á sínum tíma erum áreiðanlega 
flest með einhverja útgáfu af áfallastreitu. 
Eftir öll árin sem við vorum að átta okkur 
á hver við værum og sættum öllu þessu 
öráreiti frá samfélaginu. Allir þessir litlu 
skurðir, klipið örlítið hér, klórað dálítið 
þar. Stóru sárin inn á milli. Af því að við 
pössuðum ekki. Við kunnum ekki einu 
sinni heiti yfir af hverju við pössuðum 
ekki. Ég átti ekkert heiti, ekkert hugtak 
yfir það þegar ég varð skotin í stelpu í 
fyrsta sinn. Samfélagið átti ýmis heiti yfir 
mig og ég mátaði þau við mig. Þau áttu 
það öll sameiginlegt að fólk spýtti þeim 
út úr sér. Ég kærði mig ekkert um að 
ganga með þann hráka framan í mér. 
 
Samfélag okkar var svo smátt og svo 
hikandi og svo brotið. Við vorum að 
komast á fullorðinsár en höfðum 
ekki fengið að vaxa úr grasi í réttum 
hlutverkum. Ekki fengið að játa að vera 
skotin í þessari eða hinni þegar við 
vorum varla komin á kynþroskaaldur, 
ekki fengið að kyssa þá sem við vorum 
raunverulega skotnar í fyrsta kossinum. 
Þeim kossi var svo splæst á einhvern 
dreng, þótt það væri augljóslega alrangt, 
af því að annað var bara ekki hægt. Það 
var ekki til. 
 
Svo vorum við þarna, milli tvítugs og 
þrítugs, þessi sundurleiti hópur. Við 
hittumst allar helgar, drukkum of mikið, 
rifumst, grétum, hlógum, sórum þess 
dýran eið að gera eitthvað annað næstu 
helgi, mættum aftur næstu helgi af 
því að þetta var eina samfélagið þar 
sem okkur leið vel, leið illa, drukkum 
allt of mikið eins og alltaf, gátum ekki 
annað, gátum þetta ekki, þarna vorum 
við með kjaft, áttum allan heiminn, svo 
ótrúlega kjarkmiklar og svo skíthræddar. 
Alltaf meira og minna skíthræddar. Við 
samveruna, við einveruna. 
 
Tókum ekki á okkar fólki með 
hönskum 
Þegar strákarnir fóru að veikjast héldum 
við áfram að drekka og skemmta okkur. 
Strákarnir sem eftir voru ekki síður en við 
stelpurnar. Við drukkum ennþá meira. 
Mörg notuðu alls konar efni önnur 
en áfengi. Ég kann enga tölu yfir það, 
en allt of mörg okkar hurfu í neyslu. 
Áfallastreitan, sem var ekki ennþá búið 
að nefna, hún sá til þess. Reyndar skoðaði 
ég það mál lítillega á dögunum og þetta 
er ekki bara tilfinning, áfallastreita er 
sannarlega algengari hjá hinsegin fólki 
en þeim sem falla betur að samfélagi 
sínu og losna við öráreitið. Nema hvað. 
 
Ég hef líklega aldrei lifað í jafn mikilli 
afneitun eins og árin sem strákarnir voru 



að deyja. Leiddi hugann sem minnst 
að þessu, forðaðist heldur þá sem voru 
búnir að missa einhvern nákominn, 
fannst erfitt að láta minna mig sífellt 
á þennan nálæga dauða. En auðvitað 
komst ég ekkert hjá því. Við héldum samt 
öll áfram að skemmta okkur. Alltaf. 
 
Eitt kvöldið lyftu þeir honum í 
hjólastólnum upp á efri hæðina á 22 og 
við fögnuðum honum öll. Föðmuðum 
hann og kysstum. Við tókum ekki á 
okkar fólki með hönskum, við vissum 
betur. Eða vissum við betur? Ég man það 
ekki, en þetta gerðum við allavega. Og 
svo drukkum við meira og dönsuðum 
og það liðu mörg ár þar til ég leiddi 
sérstaklega að því hugann að þarna sá 
ég hann í síðasta skipti, næstum blindan 
í hjólastólnum. Ég veit ekki af hverju 
þessi minning hefur sótt svona stíft á mig 
undanfarin ár. Ég hélt að þetta væri liðin 
tíð. En ekkert af þessu er liðin tíð, lúrir 
bara þarna undir og laumast svo aftan að 
manni þegar minnst varir. Eru það ekki 
einkenni áfalla? 
 
Aldrei alveg örugg nema með öðru 
hinsegin fólki 
Ég veit ekki af hverju ég hugsa svona 
mikið um þetta allt núna. Kannski er 
það óhjákvæmilegt, fyrst mér hefur 
tekist svona vel að þræða borgaralega 
meðalveginn öll þessi ár. Svo vel 
að Þorvaldur okkar Kristinsson sá 
ástæðu til að minna mig á að maður 
yrði að næra öfuguggann í sér. Ég 
skildi alveg hvað hann átti við, kveikti 
vandræðalega snöggt á því og vissi upp 
á mig skömmina. Ég var bara þreytt 
og skildi ekki af hverju þetta væri enn 
svona. Gat ég virkilega ekki komist 
undan þessu öráreiti öllu með því að lifa 
hamingjusamlega það sem eftir væri 
með konunni minni og dætrum okkar? 
Var ekki allt eins og það átti að vera? 
 
Við með áfallastreituna erum ekki flink 
að tala um þetta og átta okkur á hvað 
vantar, hverju er ofaukið, hvað við sitjum 
uppi með. En ég hef spurt þau mörg, 
jafnaldra mína, hvort þau upplifi það 
sama og ég: Að vera hvergi 100% örugg 
og óhrædd að vera við sjálf nema í hópi 
annars hinsegin fólks. Og þau taka öll 
undir að þannig sé það. Það er alveg 
sama hversu dásamlega foreldra, systkini, 
tengdafólk, vini, samstarfsfólk þú átt. 
Þú ert hvergi 100% óhult nema í hópi 
annars hinsegin fólks. Í hvert sinn sem 
ég hitti dásamlegu hinsegin vinina mína 
þá léttir af mér fargi sem ég hafði ekki 
áttað mig á að lægi á mér. Ég get andað 
dýpra en áður, það er bjartara, hlýrra. 
Það skiptir auðvitað engu hvort þar eru 
jafnaldrar mínir á ferð eða yngra hinsegin 
fólk, sá hópur hefur ekkert komist undan 

áreitinu frekar en við sem eldri erum.  
 
Mig grunar reyndar að allt þetta rifjist 
upp núna vegna þess að stundum líður 
mér eins og mér hafi verið kippt 40 ár 
aftur í tímann. Hatrið sem núna beinist 
að trans fólki lýtur öllum sömu lögmálum 
og hatrið sem áður beindist að okkur. 
Það eru öll sömu rökin. Nei, öll sama 
rökleysan. Allt sama fólkið sem talar og 
talar og talar um tilfinningar annars fólks. 
Hvernig því getur hreinlega ekki liðið 
svona, hvernig því hlýtur að líða eða ætti 
a.m.k. að líða, hvernig heimsmyndin öll 
er undir því komin að þetta fólk sé ekki 
það sjálft. Að það sé kannski pínulítið 
öðruvísi, það má sko alveg, en bara upp 
að þeim mörkum að allt eðlilega fólkið 
með normal skoðanirnar geti sætt sig 
við það. Ekki fara út fyrir þann ramma, 
þá má tala um þig eins og hver önnur 
óhreinindi sem þarf að afmá. 
 
Troddu þessu helvítis umburðarlyndi 
Verst hefur það alltaf lagst í mig þegar 
fólk hreykir sér af eigin „umburðarlyndi“. 
Það er auðvitað ekkert upp á 
umburðarlyndi sem slíkt að klaga. Við 
ættum öll að umgangast hvert annað af 
virðingu, kærleik og umburðarlyndi. Mér 
er hins vegar gjörsamlega ómögulegt 
að færa merkingu umburðarlyndis í 
samskiptum yfir á það að einhver verði 
að þola tilvist mína. Þola að ég lifi lífi 
mínu eins og ég kýs. „Þú getur troðið 
þessu helvítis umburðarlyndi þínu!“ hef 
ég öskrað. Margoft. En oftast í hljóði.  
 
Ég hef líka dregið andann djúpt og 
reynt að ræða málin, útskýra að ég skilji 
og viti að viðkomandi sé svo ósköp 
fordómalaus og sjái ekkert að mér og 
takk kærlega fyrir það sko (því ég veit 
að það er betra að fara ofur varlega 
að þessum meirihluta, hann er svo 
undarlega styggur þegar efast er um 
ágæti hans), en mér sé svo meinilla 
við þetta orð í þessu samhengi. Af því 
að mér þyki alltaf, samkvæmt orðsins 
hljóðan, að þar með hafi fólk tekið 
meðvitaða ákvörðun um að umbera mig. 
 
Núna veit ég að allar tilraunir til að ræða 
þetta eru dæmdar til að mistakast. Streit 
fólkinu sárnar alveg svakalega, ég á 
sko alveg að vita hvað þau eru góðar 
manneskjur og það er ótrúlega grimmt 
af mér að ætla þeim eitthvað illt og 
hvaðan kemur mér eiginlega rétturinn til 
að gefa í skyn að hugsanlega sé grynnra 
á fordómunum hjá þeim en þau vilja 
vera láta? 
 
Já, hvaðan ætli mér komi sá réttur? 
 
Ég er öll svona öfugsnúin og vanþakklát 
og samt þreytist fólk ekki á að segja 

manni að það sé svo fordómalaust að því 
sé andskotans sama þótt ég sé hinsegin. 
Það er bara ekkert sem þarf að ræða í 
því samhengi. Umburðarlyndið, sjáðu til. 
Sem þýðir auðvitað þegar að er gætt að 
hinn öruggi meirihluti nennir bara ekki 
að leggja á sig að hugsa hálfa hugsun 
um hinseginleikann, býður ekkert upp á 
raunverulegan skilning og setur mig þar 
með óhjákvæmilega á minn sérstaka bás. 
Svona örlítið til hliðar við hina.  
 
Ég er samt í allra skástu stöðunni af 

okkur öllum. Komin yfir miðjan aldur, 
allir voða sáttir við borgaralegu lesbíuna 
sína og hennar fjölskyldu, ekkert nema 
umburðarlyndið á alla kanta. Þetta er 
bara komið hjá mér, frágengið. Full 
mannréttindi í höfn. Ekki málið. Ég trúði 
þessu meira að segja sjálf um tíma, á þeim 
árum sem ég var í minnstu sambandi við 
hinsegin samfélagið og þar með sjálfa 
mig. 
 
En það vantar alltaf herslumuninn hjá 
þeim langflestum. Mannréttindi okkar 
eru bara þunn skán. Eða öllu heldur litrík 
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olíubrák sem liggur yfir öllu, nóg til að 
lægja stærstu öldurnar. En auðvitað allt 
of þunn til að halda aftur af kraftinum 
í djúpinu til lengri tíma, fari að hvessa 
duglega. 
 
Líklega getur enginn sem nýtur fullra 
mannréttinda sett sig 100% í spor þeirra 
sem ekki gera það. Gott dæmi um slíkt 
er regnboginn á Skólavörðustíg. Hann 
birtist þar á Hinsegin dögum, en árið 
2019 var ákveðið að þarna skyldi hann 
vera framvegis. Regnboginn okkar átti 

við að regnbogann væri hvergi að sjá í 
þessum tillögum. Nema auðvitað við í 
hinsegin samfélaginu. Okkur var brugðið. 
 
Þegar við kölluðum eftir skýringum 
þá kom í ljós hversu þunn olíubrákin 
er. Fólk datt nánast hvert um annað í 
æsingnum að ryðjast fram á ritvöllinn og 
segja okkur að þetta væri sko ekkert mál, 
auðvitað yrði bara fundinn einhver annar 
staður fyrir regnbogann, hann væri æði, 
allir elskuðu hann og það væri sko fullt af 
öðrum stöðum í borginni þar sem hann 

að vera þarna um aldur og ævi! Ég man 
tilfinninguna, hún líktist einna helst 
öryggi. 
 
Tveimur árum síðar var ákveðið að 
endurhanna götuna, einmitt þar 
sem regnboginn okkar var. Það kom 
einhver fín tillaga en þá var enginn 
regnbogi lengur. Enginn hafði sagt 
hönnuðunum að þeir yrðu að reikna 
með regnboganum, því hann ætti að 
vera þarna um aldur og ævi. „Varanlega“ 
hlyti alla vega að þýða meira en 2 ár? 
Og reyndar virtist enginn kippa sér upp 

myndi sóma sér vel. 
 
Af því að þau gátu ekki sett sig 
100% í spor okkar. Þau voru jákvæð, 
fordómalaus og sum þeirra ábyggilega 
umburðarlynd, hefðu þau verið spurð. 
En þau sáu bara ekki hversu sorglegt það 
var að þau hefðu ekkert leitt hugann 
að varanleika regnbogans okkar á 
Skólavörðustíg. Hversu sorglegt það var 
að þau hefðu talið hreint ekkert mál að 
flytja hann bara eitthvert annað, eins og 
það fagra og innihaldslausa skraut sem 
hann var í þeirra augum. Það vantaði 

þessi örfáu prósent upp á skilninginn. Af 
því að þetta eru ekki þeirra mannréttindi. 
Það vantaði sömu prósentin og gera mér 
auðveldara að anda þegar ég er innan 
um hinsegin fjölskylduna mína, þegar 
birtir og hlýnar. 
 
Auðvitað hefur margt batnað 
stórkostlega frá því við vorum nokkur að 
þreifa okkur áfram í fordómamyrkrinu. 
Miklu fleiri sjá ljósið núna. Eða hafa a.m.k. 
vit á að halda neikvæðum skoðunum 
sínum leyndum. En við megum ekki 
sofna á verðinum. Við megum ekki 
halda að réttindabarátta annarra hópa 
hinsegin fólks en þess sem við tilheyrum 
komi okkur ekki við. Við eigum að vera 
eins konar hinsegin NATO: Árás á eitt 
okkar er árás á okkur öll. Og þá tökum 
við öll til varna. Við sjáum öll hvernig 
ráðist er að ýmsum hópum hinsegin fólks 
og þar er transfóbían mjög áberandi. 
Við sjáum eiginlegar, líkamlegar árásir, 
eins og skotárásina í Osló. Öllum þessum 
árásum verðum við að hrinda, í nafni 
okkar allra. 
 
 
“Our human rights are but a thin skin”  
Undirtitill á ensku: On the queer 
community then and now.  
“We didn’t know the words at the time, but 
all of us that fumbled out of the darkness 
at the time, we probably have some 
form of post-traumatic stress.” When the 
Icelandic queer community was young 
it was a small community of broken and 
scared people in their 20’s. People who 
grew up without the words to describe 
themselves. This varied group of young 
people turned to partying, talking, crying, 
fighting and drinking with each other for 
comfort. After every weekend they swore 
to do something different next weekend 
but every time they came back, because 
this was the only community they felt good 
in. Then the boys began to fall sick, and the 
community partied on.  
 
Memories from that time have come up 
regularly the last couple of years. The 
trauma and the stress never quite went 
away; the feeling of only being safe in 
the company of other queer people, no 
matter how nice others are, has lingered. 
The resurrection of these memories and 
feelings might be the result of seeing the 
hatred and lies once levied against us now 
being levied against other groups of queer 
people, trans people in particular. Many 
things are better now, many people can 
now see the light of our humanity, and 
others have the good sense to hide their 
disdain. But we must continue to fight 
together and view hatred and attacks on 
one part of the queer community as an 
attack on all of us. 

Í hvert sinn sem ég hitti 
dásamlegu hinsegin vinina mína 
þá léttir af mér fargi sem ég 
hafði ekki áttað mig á að lægi 
á mér. Ég get andað dýpra en 
áður, það er bjartara, hlýrra
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Regnbogakortsins. Í stað þess að hafa 
aðeins einn flokk er fellur að líkamlegu 
friðhelgi og viðurkenningu á skráðu kyni 
(e. Legal gender recognition & bodily 
integrity)  er nú búið að skipta þeim flokki 
í tvennt: „Legal gender recognition“ og 
„Intersex bodily integrity“. Með þessu  
breytist vægi flokkana örlítið, sérstaklega 
í þeim síðari sem snýr að intersex 
málum. Árið 2022 eru fjórir punktar 
undir þeim flokki og Ísland uppfyllir 
aðeins einn þeirra, þ.e. „Prohibition of 
medical intervention before child is able 
to informed consent (intersex)“. Þessi 
punktur er algjört lágmark, þarna er verið 
að tala um að hin almenna regla sé bann 
við inngripum þrátt fyrir að einhverjir 
annmarkar séu á því banni eða hvort 
einhverjar aðgerðir falli utan þess líkt 
og raunin er á Íslandi en aðgerðir vegna 
micropenis og hypospadias eru enn 
leyfðar á Íslandi. Þrátt fyrir að þær séu 
enn leyfðar þá þurfa aðgerðirnar að fylgja 
lögunum til hins ítrasta, ákvarðanataka 
um þær og upplýsingagjöf lúta ströngum 
skilyrðum. Einnig er áætlað að nefnd um 
þessar aðgerðir verði skipuð ekki síðar en 
á næsta ári. Vegna þessa ströngu skilyrða 
og af því að endurskoðunarákvæðið er til 
staðar þá var ákveðið að Ísland myndi fá 
punkt fyrir þetta atriði, en einungis þann 
punkt. 
 
Lögskýringartexti og samanburður við 
Noreg 
Það sem kemur eflaust flestum á óvart 
við uppfærslu Regnbogakortsins árið 
2022 er að nú uppfyllir Ísland þrjú en 
ekki bara eitt skilyrði í flokknum um 
alþjóðlega vernd. Ísland fékk í fyrsta 
skipti punkt í þessum flokki árið 2020 en 

þá tóku lög um kynrænt sjálfræði gildi 
sem veitti einstaklingum er leita að 
alþjóðlegri vernd þau réttindi að ákveða 
sjálf sína kynskráningu. Árið 2022 
bættust við tveir punktar, einn er varðar 
kynhneigð og annar um kynvitund. 
Þetta kemur mögulega einhverjum 
spánskt fyrir sjónir því engin ný lög eða 
reglugerðir sem snúa að alþjóðlegri 
vernd eða hinseginleika hafa verið 
samþykkt. Þar sem Ísland, líkt og t.d. 
Noregur, leit til flóttamannasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna við gerð laga 
um útlendinga þá kom ýmislegt fram í 
lögskýringartexta sem féll að kynhneigð 
og kynvitund. Samtökin ’78 hafa ætíð 
sagt að ekki ætti að gefa punkta fyrir 
þessi atriði þar sem lögskýringartexti er 
ekki lög, en ILGA-Europe lítur til laga og 
reglugerða við gerð Regnbogakortsins 
en ekki endilega til lögskýringartexta. 
Þó kemur það örsjaldan fyrir að misræmi 
er á milli landa og hafði Noregur t.d. 
túlkað þetta mun víðar heldur en Ísland 
gerði og að mati ILGA-Europe  varð að 
samræma þessi atriði, þ.e. hjá Noregi og 
Íslandi.  

Þrátt fyrir að ósk þess sem ritar hefði 
verið sú að taka ætti punkta af Noregi í 
stað þess að veita Íslandi þessa punkta 
þá var það mat ILGA-Europe að gefa 
punktana þar sem sannanlega hefur 
alþjóðleg vernd verið veitt vegna 
kynhneigðar og/eða kynvitundar. Þetta 
eru ekki mörg dæmi en fyrir þessu eru 
fordæmi sem eru nægjanleg til þess að 
Ísland fái þessa punkta, í bili. 
 
Áfram í mótun 
Regnbogakortið er mikilvægt tæki fyrir 

ILGA Europe, Félag hinsegin fólks 
í Evrópu og Mið-Asíu, gefur út 
Regnbogakort ár hvert. Síðustu ár hefur 
Ísland fengið um 45-50 í einkunn af 100 
og þar af leiðandi verið í 14.-18. sæti af 
þeim löndum sem tekin eru fyrir. 
 
Árið 2022 urðu nokkrar breytingar 
þar á en Ísland er komið í 9. sæti af 49 
löndum og hefur ekki setið svo hátt 
á Regnbogakortinu í yfir áratug. Fyrir 
þessu eru nokkrar ástæður, sumar 
einfaldar en aðrar fremur flóknar og 
mun undirritaður reyna að útskýra þessa 
breytingu á eins greinargóðan máta og 
mögulegt er. 
 
Umboð stofnana 
Það hefur ekki verið nógu skýrt 
samkvæmt íslenskum lögum hvaða 
stofnun kemur að málefnum hinsegin 
fólks. Forsætisráðuneytið, og þar með 
skrifstofa jafnréttismála sem er undir 
forsætisráðuneytinu, fer vitaskuld 
fyrir lögum um kynrænt sjálfræði en 
Jafnréttisstofa heyrir undir lög sem snýr 
að banni við mismunun á vinnumarkaði. 
Vegna þessa  hefur gætt misskilnings 
á því hver fer í raun með umboð þegar 
kemur að málefnum hinsegin fólks. 
Eftir samtal við ILGA-Europe og einnig 
eftir að stjórnvöld skerptu á lögum um 
banni við mismunun  fer það ekki á 
milli mála að umboð stofnana á Íslandi 
er sterkt, en bæði Jafnréttisstofa og 
skrifstofa jafnréttismála sem heyrir 
undir Forsætisráðuneytið vinnur í 
málaflokknum. 
 
Breyting á flokkum 
Ein breyting hefur orðið á flokkum 

Höfundur: Daníel E. Arnarsson

Regnbogakortið 
og aðgerðaáætlun 
Alþingis í málefnum 
hinsegin fólks
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okkur sem vinnum í hinsegin málum til 
að bera okkur saman við nágrannalöndin 
og einnig til að læra af þeim, vita hvað 
við getum gert betur og halda þannig 
mikilvægum þrýstingi á stjórnvöld, þá 
sérstaklega löggjafarvaldið. En til þess 
að samanburðurinn sé réttur og faglegur 
þá þarf kortið að bera saman sömu lög/
reglugerðir/lögskýringartexta á milli 
landa. Það getur verið afar flókið og því 
koma oft upp atriði sem betur mætti 
fara, t.d. sem tæpt var á um alþjóðlega 
vernd. Samtökin ’78 hafa þegar sent 
ILGA-Europe erindi vegna þessa og 
vonast er til þess að skerpt verði á 
flokknum um alþjóðlega vernd við 
gerð næsta Regnbogakorts. Að hækka 
á Regnbogakortinu er skref í rétta átt, 
en stundum hækkum við því önnur 
lönd lækka, það er ekki jafn jákvætt. 
Við þurfum að horfa á Regnbogakortið 
heildstætt en ekki aðeins líta á það sæti 
sem við lendum í.  
 
Að uppfylla aðeins 61% af kröfum 
Regnbogakortsins er ekki nándar nærri 
nóg, Ísland á að uppfylla allar þær kröfur 
sem kortið setur. Því eins og staðan 
er núna, þá vantar hinsegin fólk 39% 
réttinda á Íslandi í dag 

 
Næstu skref 
Mikil vinna hefur verið lögð í 
framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin 
fólks sem samþykkt var á Alþingi með 
öllum greiddum atkvæðum. Það verður 
áhugavert að sjá hvernig sú vinna þróast 
en ef litið er til framkvæmdaáætlunar 
í jafnréttismálum þá byrja slíkar 
áætlanir gjarnan mjög vítt og verða svo 
markvissari með hverju árinu.  
 
Þó skal nefna að gríðarmargt sem tæpt 
er á í málaflokknum er eitthvað sem 
Samtökin ’78 hafa unnið að, án fjármagns, 
í mörg ár ef ekki áratugi.  
 
Það jákvæðasta við áætlunina er þó 
sú stefnubreyting stjórnvalda að fara í 
vinnu við að vernda hinsegin fólk fyrir 
hatursáróðri og/eða hatursglæpum, 
en fyrir aðeins fjórum árum  ætlaði 
þáverandi dómsmálaráðherra að 
þrengja lagagrein um hatursáróður. 
Þetta er mikið fagnaðaefni enda sá kafli 
Regnbogakortsins sem er hvað rýrastur 
þegar litið er til Íslands.  
 
Mannréttindabarátta er langhlaup, við 
megum aldrei sofna á verðinum og við 
þurfum að mæta öllu mótlæti af krafti en 
á sama tíma fagna sigrunum. Hinsegin 
samfélagið má vita að Samtökin ’78 eru til 
staðar, alltaf. 

 
ILGA-Europe rainbow map and 
Alþingi’s action plan for queer issues 
Iceland ranks 9th out of 49 countries 
on the ILGA-Europe rainbow map, this 
highest in a decade. This article details the 
changes to the rainbow index contributing 
to the recent jump. It highlights the fact 
that meeting 31% of the requirements 
is not nearly good enough as that 
means that queer people in Iceland are 
still missing 69% of their basic rights. 
It will be interesting to see how the 
Alþingi’s recently-approved action plan 
for queer rights plays out – many of its 
points are ones Samtökin ‘78 have been 
working on for years or decades without 
proper funding. Human rights work is a 
marathon and Samtökin ‘78 are here for 
the community for every step of the way. 

Þó skal nefna að 
gríðarmargt sem tæpt 
er á í málaf lokknum er 
eitthvað sem Samtökin 
’78 hafa unnið að, án 
f jármagns, í mörg ár ef 
ekki áratugi
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Dagskrá 2022 
Programme 2022

 

Þriðjudagur 2. ágúst 
Tuesday 2 August 
 
Setning Hinsegin daga 
Opening of Reykjavik Pride 
Bankastræti – kl. 12:00  
Bankastræti – 12 pm 
 
Opnunarhátíð Hinsegin daga 
Reykjavik Pride Opening Ceremony 
Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a – kl. 20:30  
Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a – 8:30 pm  
Miðaverð: 1.900 kr. / 2.900 kr. 
Ticket price: 1,900 ISK / 2,900 ISK
 
Miðvikudagur 3. ágúst 
Wednesday 3 August  

Regnbogaráðstefna Hinsegin daga 
Reykjavik Pride’s Rainbow Conference 
Gayrsgötu 9 og Borgarbókasafni Grófinni –  
kl. 12:00 - 17:00  
Geirsgata 9 & Grófin City Library – 12 - 5 pm 
 
Regnbogahátíð fjölskyldunnar 
Family Rainbow Festival 
Kaffi Dalur, Sundlaugavegi 34 – kl. 16:30 
Dalur Family Café, Sundlaugavegur 34 – 4:30 pm
 
Öxulþungaþokkadísir 
Diesel lovin’ dyke with buzz cut hair 
PRIDE CENTER, Gayrsgötu 9 – kl. 17:00 
PRIDE CENTER, Geirsgata 9 – 5 pm
 
Barsvar: Pride edition 
Pub Quiz: Pride edition 
PRIDE CENTER, Gayrsgötu 9 – kl. 18:45 
PRIDE CENTER, Geirsgata 9 – 6:45 pm
 
Ukulellur – Pride tónleikar 
Ukulellur – Pride concert 
PRIDE CENTER, Gayrsgötu 9 – kl. 20:00 
PRIDE CENTER, Geirsgata 9 – 8 pm
 
Viðlag á Hinsegin dögum 
Viðlag the musical choir 
Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12 – kl. 20:00 
Tjarnarbíó, Tjarnargata 12 – 8 pm 
Miðaverð: 4.500 kr. / 5.500 kr. 
Ticket price: 4,500 ISK / 5,500 ISK
 
Ungar hinsegin raddir - tónleikar 
Young Queer Voices - concert 
Hús Máls og menningar, Laugavegi 18 – kl. 20:00 
Hús Máls og menningar, Laugavegur 18 – 8 pm
 

Fimmtudagur 4. ágúst 
Thursday 4 August 
 
Regnbogaráðstefna Hinsegin daga 
Reykjavik Pride’s Rainbow Conference 
Gayrsgötu 9 og Borgarbókasafni Grófinni – 
kl. 12:00 - 17:00  
Geirsgata 9 & Grófin City Library – 12 - 5 pm 
 
Hinsegin djammsöguganga - á ensku 
Queer nightlife stories - in English 
Frá Hlemmi – kl. 16:00 
From Hlemmur bus terminal – 4 pm  
Miðaverð: 5.490 kr. 
Ticket price: 5,490 ISK
 
Að vera maður með mönnum 
To be a man that likes men 
PRIDE CENTER, Gayrsgötu 9 – kl. 17:00 
PRIDE CENTER, Geirsgata 9 – 5 pm
 
Kvöldganga – Sögusvið hinsegin 
bókmennta 
Literary walk – The queer streets of 
Icelandic city 
Frá Borgarbókasafninu Grófinni – kl. 20:00 
From Grófin City Library – 8 pm 
 
LOKI Pride Partý 
LOKI Pride Party 
PRIDE CENTER, Gayrsgötu 9 – kl. 20:00 
PRIDE CENTER, Geirsgata 9 – 8 pm 
Miðaverð: 1.500 kr. 
Ticket price: 1,500 ISK
 
Föstudagur 5. ágúst 
Friday 5 August 
 
Hinsegin vinnumarkaður 
Queer at work  
Veröld - húsi Vigdísar, Brynjólfsgötu 1 – kl. 14:30  
Veröld - house of Vigdís, Brynjólfsgata 1 – 2:30 pm
 
Hinsegin djammsöguganga - á íslensku 
Queer nightlife stories - in Icelandic 
Frá Hlemmi – kl. 16:00 
From Hlemmur bus terminal – 4 pm  
Miðaverð: 5.490 kr. 
Ticket price: 5,490 ISK
 
Hýrir húslestrar 
QueeReads 
PRIDE CENTER, Gayrsgötu 9 – kl. 17:00 
PRIDE CENTER, Geirsgata 9 – 5 pm



Dagskráin er í  
stöðugri mótun 
Our programme is a  
work in progress
 
Að vanda verða Hinsegin dagar 2022 sex 
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 social media. Stay tuned!
hinsegindagar.is 
reykjavikpride.is  
 
Facebook: Hinsegin dagar - Reykjavik Pride 
Instagram: @reykjavikpride

 

 
Stolt siglir fleyið mitt 
Queer cruise  
Frá gömlu höfninni, Ægisgarði – kl. 19:30 
From the old harbor, Ægisgarður – 7:30 pm  
Miðaverð: 3.500 kr. 
Ticket price: 3,500 ISK
 
Drag Djók 
Drag Joke 
Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a 
Meet&Greet kl. 20:00 – 8 pm 
Miðaverð: 9.900 kr. 
Ticket price: 9,900 ISK 
Show kl. 21:00 – 9 pm 
Miðaverð: 4.900 kr. / 5.900 kr.  
Ticket price: 4,900 ISK / 5,900 ISK
 
Laugardagur 6. ágúst 
Saturday 6 August 
 
Gleðigangan 
Reykjavik Pride Parade 
Frá Hallgrímskirkju – kl. 14:00 
From Hallgrímskirkja Church – 2 pm 
 
Útihátíð 
Outdoor concert 
Hljómskálagarðinum – eftir Gleðigönguna 
Hljómskálagarður Park – after the Pride Parade 
 
Lokaball Hinsegin daga 
Official Reykjavik Pride Closing Party 
Bryggjan, Grandagarði 8 – kl. 21:00  
Bryggjan, Grandagarður 8 – 9 pm  
Miðaverð: 3.500 kr. / 4.500 kr. 
Ticket price: 3,500 ISK / 4,500 ISK
 
Sunnudagur 7. ágúst 
Sunday 7 August 
 
Afréttarinn 
Sunday pick-me-up 
Reykjavík EDITION, The Roof, Austurbakka 2 – kl. 13:00  
Reykjavik EDITION, The Roof, Austurbakki 2 – 1 pm 
 
Svona fólk - kvikmyndasýning 
Movie screening: People like that 
Reykjavík EDITION, Sunset, Austurbakka 2 – kl. 16:00  
Reykjavik EDITION, Sunset, Austurbakki 2 – 4 pm  

Ert þú að skipuleggja 
viðburð á Hinsegin dögum? 
Are you planning an event 
during Pride?
 
Ætlar þú að standa fyrir litríkum viðburði í 
tilefni Hinsegin daga? Láttu okkur þá endilega 
vita í gegnum off venue skráningarformið á 
www.hinsegindagar.is/offvenue. Upplýsingar 
um þá viðburði sem falla að markmiðum 
Hinsegin daga birtast á hinsegindagar.is/
dagskra. 
 
Are you planning a colourful event to celebrate 
Reykjavik Pride? Let us know through the off 
venue register form at www.hinsegindagar.
is/en/offvenue. Information on events that 
conform to our guidelines will be published on 
hinsegindagar.is/en/programme.
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Regnbogaráðstefna 
Hinsegin daga 2022
Reykjavik Pride’s Rainbow Conference

Hinsegin dagar hafa lengi lagt ríka áherslu á fjölbreytta 
fræðsluviðburði og umræðufundi um málefni tengd 
hinsegin fólki, sýnileika þeirra og réttindum. Nú fara þessir 
mikilvægu viðburðir fram á sérstakri Regnbogaráðstefnu 
í PRIDE CENTER Gayrsgötu 9 og á Borgarbókasafninu í 
Grófarhúsinu, miðvikudaginn 3. ágúst og fimmtudaginn 
4. ágúst. Nánari upplýsingar um fjölbreytta dagskrárliði 
ráðstefnunnar má finna á www.hinsegindagar.is/dagskra 
 

For many years, Reykjavik Pride has hosted various educational 
events on issues related to LGBTQIA+ people, their visibility and 
rights. In 2022, these important events take place at our Rainbow 
Conference on Wednesday 3 August and Thursday 4 August at our 
PRIDE CENTER and at Grófin City Library. Further information on 
the conference's agenda can be found at www.hinsegindagar.is/en/
programme 

 

Youth Pride 
 
Í fyrsta sinn stendur ungmennaráð Hinsegin daga, með 
stuðningi Hinsegin daga, fyrir sérstakri ungmennadagskrá 
eða Youth Pride. Fjölbreyttir viðburðir í öruggu umhverfi 
fyrir ungt hinsegin fólk á aldrinum 13-17 ára. Nánari 
upplýsingar á www.hinsegindagar.is/dagskra 
 

For the first time Reykjavik Pride’s youth committee, with the support 
of Reykjavik Pride, has organized a special Youth Pride programme. 
Various safe space events for LGBTQIA+ youth aged 13-17 years old. 
More information on www.hinsegindagar.is/en/programme 

 

Aðgengismál 
Accessibility 
 
Hinsegin dagar leggja áherslu á að þau sem taka þátt í 
hátíðinni hafi góðan og greiðan aðgang að viðburðum. 
Leitast er við að húsnæði þar sem viðburðir fara fram sé 
aðgengilegt, sérstakur aðgengispallur verður til staðar 
á útihátíðinni í Hljómskálagarðinum auk þess sem ýmsir 
viðburðir verða táknmálstúlkaðir. Nánari upplýsingar má 
finna á hinsegindagar.is 

Sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi er sérstakur 
styrktaraðili aðgengismála á Hinsegin dögum í Reykjavík. 
 

At Reykjavik Pride we want to emphasize accessibility for all. Where 
possible, events are held at accessible venues, in addition to a 
special access platform at our outdoor concert in Hljómskálagarður 
Park and sign language interpretation at various events. More 
information can be found on our website, www.reykjavikpride.is 
 
The Delegation of the European Union to Iceland is a proud Pride 
partner and a special sponsor of accessibility at Reykjavik Pride.





Gleðilega hátíð

Lífið er litríkt og við
njótum þess saman
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Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a
Þriðjudaginn 2. ágúst, kl 19:00
Tuesday 2 August, 7 pm

Standandi: 1.900 kr.  
Sitjandi: 2.900 kr. ATH: Takmarkað sætaframboð!
Standing: 1,900 ISK 
Seated: 2,900 ISK (limited number of seats)

Hinsegin dagar bjóða upp á fjölmarga ókeypis viðburði. Í 
öðrum tilvikum er aðgangseyri stillt í hóf. Við viljum ekki að 
aðgangseyrir á Opnunarhátíð Hinsegin daga sé útilokandi fyrir 
neitt okkar, svo ef þú treystir þér ekki til að greiða fyrir miða 
getur þú sent okkur tölvupóst á midi@hinsegindagar.is og við 
sendum þér frímiða.
 

Opnunarhátíð 
Hinsegin daga
Reykjavík Pride Opening 

Ceremony
Fegurðin í frelsinu verður allsráðandi á 
Opnunarhátíð Hinsegin daga 2022!

Hátíðin hefst með fordrykk í anddyri 
Gamla bíós kl. 19:00. Dagskráin hefst 
svo kl. 20:30. Fjölbreytt skemmtiatriði en 
meðal þeirra sem fram koma eru Systur, 
Una Torfadóttir, Selma Björnsdóttir, Bjarni 
Snæbjörnsson, Margrét Eir, Regína Ósk, 
Bergþór Pálsson, Sigríður Beinteinsdóttir 
og fleiri. Hátíðarræðu ársins flytur 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- 
og vinnumarkaðs ráðherra. Stjórnandi 
opnunarhátíðar er Friðrik Ómar.

Komu saman og njótum takmarkalausrar 
samveru með hinsegin stórfjölskyldunni!

It’s time for our annual queer family reunion 
- a pure beauty of freedom! Gamla bíó opens 
at 7pm with pre-show complimentary drinks. 
At 8:30pm we officially start the festivities 
followed by performances from some of our 
fantastic local entertainers.
 
Come, meet the family and partake in the 
festivities.
 
 

Reykjavik Pride offers many free events during the festival. At 
other events we try to keep the ticket cost moderate. We don’t 
want anyone to miss the Opening Ceremony due to ticket cost, 
so if you are not able to pay the entrance fee please send us a 
message at midi@hinsegindagar.is and we will provide you 
with a free ticket.



Gleðigangan  
The Pride Parade 
 

Frá Hallgrímskirkju,  
laugardaginn 6. ágúst kl. 14:00 
 

Gleðigangan er hápunktur Hinsegin 
daga. Í henni sameinast hinsegin fólk 
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 skráð sig til þátttöku í 
göngunni. Skilyrði fyrir þátttöku er að 
atriðin miðli 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 31. júlí á 
hinsegindagar.is/gledigangan. 
Nánari upplýsingar um gönguna 
veitir göngustjórn á netfanginu 
gongustjorn@hinsegindagar.is. 
 
Athugið að ekki er hægt að veita 
atriðum aðgang að göngunni 
nema rafræn umsókn hafi verið 
send inn og skilmálar samþykktir.  
 

Hinsegin dagar leggja áherslu á að 
þau 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.  
 
Auglýsingar bannaðar
Hinsegin dagar eru stoltir af því 
að Gleðigangan í Reykjavík er ein 
af fáum sambærilegum göngum í 
heiminum þar sem auglýsingar eru 
óheimilar. Með auglýsingabanninu 
er undirstrikað að gangan er 
grasrótarviðburður og þátttakendur 
taka þátt til að styðja baráttuna og 
málstaðinn en ekki til að styrkja eða 
auglýsa fyrirtæki.  
 
Í örfáum undantekningartilvikum 
eru auglýsingar heimilar en þá þarf 
að sækja sérstaklega um undanþágu 
til göngustjórnar. Athugið að allar 
ósamþykktar auglýsingar á bílum og 
fatnaði þarf að hylja áður en gangan 
fer af stað. Brot á þessum reglum 
getur valdið brottvísun 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 

From Hallgrímskirkja church,  
Saturday 6 August at 2 pm
 
 

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.  
 
Sjá nánar á  
www.hinsegindagar.is/
gledigongupottur 
 
The Pride Parade
Groups that wish to participate in the 
parade must apply to Reykjavik Pride 
before 31 July by filling out a form on 
the website, www.reykjavikpride.is. For 
further information about the parade 
please contact the parade managers 
via gongustjorn@hinsegindagar.is. 
The parade starts at 2 pm 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.  
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Gleðigangan  
The Pride Parade 
 

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 vinsamlega að 
finna sér annan vettvang.
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Lokaball Hinsegin daga
The Official Reykjavík Pride Closing Party

Stjórnin

Bryggjan, Grandagarður 8
Laugardaginn 6. ágúst, kl 21:00 - 03:00
Saturday 6 August, 9 pm - 3 am

Forsöluverð: 3.500 kr. Fullt verð: 4.500 kr.
Ticket price for early birds: 3,500 ISK.  
Full price: 4,500 ISK

Miðasala og nánari upplýsingar 
á hinsegindagar.is og 
hinseginkaupfelagid.is

Tickets and more info on reykjavikpride.is and hinseginkaupfelagid.is

Reykjavik Pride offers many free events during the 
festival. At other events we try to keep the ticket cost 
moderate. We don’t want anyone to miss the Official 
Closing Party due to ticket cost, so if you are not able to 
pay the entrance fee please send us a message at midi@
hinsegindagar.is and we will provide you with a free 
ticket.

Hinsegin dagar bjóða upp á fjölmarga ókeypis 
viðburði. Í öðrum tilvikum er aðgangseyri stillt í hóf. 
Við viljum ekki að aðgangseyrir á Lokaball Hinsegin 
daga sé útilokandi fyrir neitt okkar, svo ef þú treystir 
þér ekki til að greiða fyrir miða getur þú sent okkur 
tölvupóst á midi@hinsegindagar.is og við sendum 
þér frímiða. 
 



Útihátíð í 
Hljómskálagarði 
Outdoor concert at Hljómskálagarður park

Once the Pride Parade has run its course, 
we invite everyone to an outdoor concert in 
Hljómskálagarður park. Performers include 
well-known Icelandic singers, bands and 
entertainers. 
 
An accessibility platform for guests in 
wheelchairs will be located in front of the 
outdoor stage.
The Pride Parade and introduction to its 
participants will be live streamed on a screen 
in Hljómskálagarður park from 2 pm
 
Join us for an afternoon of music and 
spectacle!

Að lokinni Gleðigöngu bjóða Hinsegin 
dagar til útihátíðar í Hljómskálagarðinum. 
Þar koma fram glæsilegir skemmtikraftar 
og litríkar hljómsveitir sem fagna 
fjölbreytileikanum. Um er að ræða eina 
fjölsóttustu útiskemmtun á Íslandi þar 
sem öll eru velkomin og hvött til að 
syngja með. 
 
Gestum í hjólastólum er bent á að nýta sér 
sérstakan aðgengispall fyrir framan sviðið. 
Einnig er bent á að Gleðigöngunni og 
kynningum atriða verður streymt á skjá í 
Hljómskálagarðinum frá kl. 14. 
 

Laugardaginn 6. ágúst, eftir Gleðigönguna
Saturday 6 August, after the Pride Parade 
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PRIDE 
CENTER
Verið öll velkomin í PRIDE CENTER á Gayrsgötu 9, 
við gömlu höfnina í Reykjavík.
 
Kaupfélag Hinsegin daga, upplýsingamiðstöð, 
viðburðir, kaffihús, bar og góður félagsskapur!
Á Gayrsgötunni verður Pride upphitun alla 
verslunarmannahelgina og svo auðvitað galopið 
meðan á Hinsegin dögum stendur.  

Upplýsingar um afgreiðslutíma má finna á  
www.hinsegindagar.is/pride-center/ 
 
We welcome you all to our PRIDE CENTER at 
Geirsgata 9, by the old harbor. 
 
Pride Store, information and service center, events, 
pride café and bar. The perfect hangout!
 
A Pride warmup at the PRIDE CENTER during 29 
July - 1 August and the real Pride spirit throughout 
Reykjavik Pride. 
 
You can find opening hours at  
www.hinsegindagar.is/en/pride-center/

GÓÐA
SKEMMTUN!

HAPPY HOUR 15-18
saetasvinid.is





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
Föstudaginn 5. ágúst kl. 19:30
Miðaverð: 3.500 kr.
From the Old Harbour, Ægisgarður
Friday August 5th at 7:30 pm
Ticket price: 3.500 ISK

Við siglum stolt úr gömlu höfninni í Reykjavík föstudaginn 
5. ágúst. Siggi Gunnars spilar alla hýrustu poppsmellina og 
kannski nokkra sjómannavalsa. Klukkustundarlöng sigling í 
kringum eyjarnar á Faxaflóa þar sem þú sérð borgina frá nýju 
sjónarhorni. Fordrykkur og huggulegheit frá kl. 18:30. Vinsamlega 
mætið tímanlega því skipið leggur úr höfn á slaginu kl. 19:30 – 
skipstjórinn líður engar tafir! Við bendum á að miðaframboð er 
takmarkað – síðustu ár hefur selst upp snemma.

Reykjavik Pride invites you on a Queer Cruise … Icelandic style! 
Sailing around the small islands off the coast of Reykjavík, this cruise 
is a unique opportunity to view the city from a different perspective. 
The cruise will feature fantastic music provided by the local DJ and 
radio host Siggi Gunnars, as well as special offers at the bar. Pre-
drinks and queer vibes from 6:30 pm before the ship sets sail at 7:30 
pm from the Old Harbour in Reykjavík, a short walk from the PRIDE 
CENTER. The captain won’t tolerate any delays, so don’t be late! 
Limited Availability – very likely to sell out fast.



Þau Axel Ingi Árnason, Bjarni 
Snæbjörnsson og Gréta Kristín 
Ómarsdóttir eru þríeykið 
sem stendur á bak við lag 
Hinsegin daga í ár. Lagið er 
upprunalega úr söngleiknum 
Góðan daginn, faggi sem var 
frumsýndur á Hinsegin dögum 
2021 við dæmalaust góðar 
undirtektir og er enn í sýningu 
í Þjóðleikhúskjallaranum. Lagið 
hefur nú verið endurunnið 
sérstaklega fyrir Hinsegin 
daga og að því tilefni klætt í 
diskógallann.
Texti lagsins talar beint inn 
í hinsegin þjóðarsálina og 
þörf okkar fyrir að skrifa eigin 
sögu. Það er ekki ólíklegt að 
þetta verði eitt þeirra laga sem 
mun hljóma á hverju einasta 
hinsegin balli og um hverja 
hinsegin daga um ókomna tíð.  
 
Hvernig kom það til að lagið 
Næs varð lag Hinsegin daga 
í ár?
Söngleikurinn okkar Góðan 
daginn, faggi gekk gríðarlega 
vel í Þjóðleikhúskjallaranum 
síðasta vetur og við fengum 
svo mörg falleg og ljúfsár 
skilaboð frá fullt af hinsegin 
fólki í kjölfarið á því að þau 
sáu sýninguna. Við upplifum 
að sýningin hafi öðlast sitt 
eigið líf sem heilandi stund 
fyrir hinsegin fólk því fólk 
var að tengja svo djúpt. 
Okkur datt því í hug að bjóða 
Hinsegin dögum upp á að 

gera eitt af lögunum að lagi 
Hinsegin daga. Þetta lag hafði 
augljóslega mikla þýðingu 
fyrir hinsegin fólk og því fannst 
okkur liggja beinast við að 
nota það. 
 
Um hvað er textinn?
Textinn fjallar um baráttu 
hinsegin fólks frá sjónarhorni 
söngvarans sem er 
samkynhneigður maður.. Bæði 
fjallar textinn um ytri baráttu 
okkar við samfélag sem gerir 
sögulega ekki ráð fyrir okkur 
eða gerir okkur oft erfitt fyrir 
að vera frjáls og örugg, og líka 
um innri baráttu hinsegin fólks 
og styrkinn sem við búum 
yfir, draumana og vonirnar og 
þá réttmætu kröfu okkar til 
heimsins að við þurfum ekki 
að afsaka okkur fyrir að vera 
við sjálf.
 
Hvernig er þessi útgáfa 
frábrugðin þeirri sem er í 
söngleiknum? 
Í söngleiknum er lagið kröftug 
ballaða og á þeim stað í 
sögunni þar sem Bjarni þráir 
að skilja af hverju hann er 
með djúpt sár á sálinni og 
hann langar að finnast hann 
tilheyra samfélaginu. Svokallað 
„want-song” sem er mikilvægt 
augnablik í öllum söngleikjum. 
Í nýju útgáfunni klæðum við 
lagið í fjörugan diskógalla og 
breytum textanum örlítið til að 
hann eigi frekar við okkur öll 

og þrá okkar um að öll fái að 
tilheyra. 
 
Verður ekki örugglega tækifæri 
fyrir þau sem ekki hafa séð 
sýninguna Góðan daginn, 
faggi  til að sjá hana?
Það verða nokkrar sýningar í 
Þjóðleikhúskjallaranum í lok 
ágúst og byrjun september, 
síðan fer sýningin á ferðalag 
og við munum sýna ókeypis 
fyrir efstu bekki grunnskóla um 
land allt og nokkrar almennar 
sýningar víðsvegar um landið; 
í Samkomuhúsinu á Akureyri, 
í Sláturhúsinu á Egilsstöðum 
og í Dunhaga á Tálknafirði. 
Seinna á leikárinu munum við 
líka sýna fyrir framhaldskóla 
um allt land. Svo er aldrei 
að vita nema Góðan 
daginn, faggi haldi áfram í 
Þjóðleikhúskjallaranum, við 
munum halda áfram svo lengi 
sem fólk vill koma.  
 
Er lífið næs í dag? 
Já, það er næs og það gæti 
líka verið miklu meira næs. 
Við þokumst upp listann hjá 
Rainbow Europe hvað varðar 
lagalega réttarstöðu hinsegin 
fólks og samfélagið er alltaf 
að verða opnara og víðsýnna. 
En það er líka augljóst bakslag 

Næs 
Mikið væri það nú næs að leyfa sér að 
dreyma,
það væri næs að vita hvar ég á heima. 
 
Það væri rosa næs ef fengi ég að vera
sá sem ég er og ekkert þyrft’að fela 
og ég vissi upp á hár hvaða mann ég hef 
að geyma. 
Það væri næs að finna hvar ég á heima.  
 
Bros gegnum tár 
græðir mín sár 
ennþá hér eftir öll þessi ár. 
 

Mig langar svo nýja sögu að skrifa
og alla leið lífinu lifa. 
Ég vil allt, vil það strax, ég vil meira. 
Mikið verður það næs er við öll megum fá 
að tilheyra 
 
Það er svo rosa næs að leyfa sér að vona
að öll gætu séð, við erum bara svona. 
 
Það er svo næs að þurfa bara að elska.  
 
Bros gegnum tár 
græðir mín sár 
ennþá hér eftir öll þessi ár. 
 

Mig langar svo nýja sögu að skrifa
og alla leið lífinu lifa. 
Mig langar svo nýja sögu að skrifa
og alla leið lífinu lifa. 
Ég vil allt, vil það strax, ég vil meira. 
Mikið verður það næs er við öll megum 
fá að tilheyra

í gangi akkúrat núna. Þess 
vegna eru Hinsegin dagar enn 
grundvallaratriði fyrir baráttu 
hinsegin fólks, fyrir sýnileikann 
og samstöðuna. Við erum 
minnt á það stöðugt að við 
megum ekki sofna á verðinum 
og verðum að vera til staðar 
fyrir hvert annað. Það skiptir 
ekki síst gríðarlega miklu máli 
að halda áfram að búa til list 
og segja sögur sem fjalla um 
hinsegin fólk og okkar líf á 
okkar forsendum.  
 
Höfundur lags: Axel Ingi 
Árnason
Pródúser: Pétur Karl
Höfundar texta: Bjarni 
Snæbjörnsson og Gréta Kristín 
Ómarsdóttir
Upptökur og hljóðblöndun: 
Aron Þór Arnarsson 
Söngur: Bjarni Snæbjörnsson
Bakraddir: Sigga Eyrún og 
Sigga Beinteins
Trommur: Svanhildur Lóa 
Bergsveinsdóttir
Fiðla: Matthías Stefánsson
Beat: Daði Freyr 
 
Framleitt af Stertabendu 
 

Mikið væri 
það nú næs… 
Lag Hinsegin daga 2022  
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Tryggjum 
hinsegin
tilveru

DRAG DJÓK 
 



DRAG DJÓK 
 

Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a 
Föstudaginn 5. ágúst, kl. 21:00 

Friday 5 August, 9 pm 
 

All Stars drottningin  

Trinity the 
Tuck 

Agatha P, Faye Knús, Gloria Hole, Gógó Starr,  
Lady Zadude, Lola Von Heart & Trinity the Tuck 

 Meet&Greet hefst kl. 20:00 
Meet&Greet starts at 8 pm 

Húsið opnar fyrir almenna 
gesti kl. 20:30 
Doors open at 8:30 pm 
Sýning hefst kl. 21:00 
Show starts at 9 pm 
 

Forsöluverð: 4.900 kr. 
Ticket price for early birds: 4,900 ISK
Almennt verð: 5.900 kr. 
Ticket price: 5,900 ISK
Meet & Greet verð: 9.900 kr. 
Meet&Greet: 9,900 ISK 
 

18 ára aldurstakmark  
Age limit: 18+ 
 

Miðasala og nánari upplýsingar á hinsegindagar.is 
og hinseginkaupfelagid.is 
Tickets and more info on reykjavikpride.is and 
hinseginkaupfelagid.is 



 

GAYRI SMART

GLEÐI! GLEÐI! GLEÐI!
LIFANDI TÓNLIST    LJÚFFENGUR MATUR    KOKTEILAR

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

Fögnum �ölbreytileikanum!
Gayri býður öll velkomin í litríkt og afslappað umhverfi á Hinsegin dögum. Hann getur varla beðið eftir að leyfa 
uppsafnaðri gleðinni að springa út. Gleðjumst saman með ljú�engum mat, litríkum kokteilum og lifandi tónlist.

Sjáumst í glimrandi gleði hjá Gayra!



Off venue viðburðir sem 
styðja Hinsegin daga
Off venue events supporting 
Reykjavik Pride

Drag Afternoon Tea
Sólon, Bankastræti 7a
Föstudaginn 5. ágúst, kl. 15:30-18:00 
Friday 5 August, 3:30 pm - 6 pm
Aðgangur: 5.990 kr.
Admission: 5,990 ISK 
 
Gúmmelaðisdragdrottningarnar okkar 
koma ykkur í föstudagsfjörið á meðan þið 
gæðið ykkur á smáréttaplöttum og tjúttið 
og trallið við borðin. Þetta verður tryllt! 
Takmarkaður sætafjöldi í boði.
 

Our fabulous drag queens are surely gonna 
get you into the weekend mode while you 
enjoy food platters, party, clap and stomp 
your ass off by the table. This is gonna be 
wild! Limited number of tickets. 
 

Landleguball 
Shore Leave Dance 
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
Föstudaginn 5. ágúst, kl. 22:00–04:30 
Friday 5 August, 10 pm–4:30 am
Aðgangur: 1.500 kr. 
Admission: 1,500 ISK 
 

Öll besta tónlistin og glaðningur á 
barnum fyrir þau sem fyrst mæta. 
Takmarkað miðaframboð og miðar 
aðeins seldir við hurð. 
 

All the best music and a surprise at 
the bar for the early birds. Limited 
number of tickets and tickets only 
sold at the door! 
 

Drag Brunch
Sólon, Bankastræti 7a
Laugardaginn 6. ágúst, kl. 11:00-13:30 
Saturday 6 August, 11 am - 1:30 pm
Aðgangur: 5.990 kr.
Admission: 5,990 ISK 
 

Langar þig að ærast úr hlátri, syngja með 
grípandi smellum, klappa og trampa við 
matarborðið? Þá er þetta viðburðurinn 
fyrir þig! Ógleymanleg upplifun - 
takmarkaður sætafjöldi í boði. 
 

Feel like roaring with laughter, 
singing along with some catchy 
tunes, clapping and stomping by 
the table? Then this is the event 
for you! Limited number of tickets.
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Um heiðursmerki 
Samtakanna ´78
Höfundur: Álfur Birkir Bjarnason 
 

Öllum er mikilvægt að þakka fyrir veitta 
aðstoð, velvild eða samvinnu en laun fyrir 
ævistarf í þágu mannréttinda geta aldrei 
orðið önnur en heiðurinn. Þar að auki 
hafa félagasamtök gjarnan fátt annað 
að gefa en velvild, heiður og mögulega 
lítið barmmerki. Þetta er einmitt hlutverk 
heiðursmerkis Samtakanna ‘78, að þakka, 
heiðra og launa ómetanleg störf í þágu 
hinsegin fólks. Merkið er veitt þeim sem 
hafa unnið stórvirki á sviði mannréttinda 
hinsegin fólks, stjórnmála, samfélagsmála 
eða á bak við tjöldin, hvort sem það 
hefur verið með beinni aðkomu eða 
óbeint. Á undanförnum fimm árum hefur 
heiðursmerki Samtakanna ‘78 verið veitt 
fjórum sinnum. 
 



Árið 2017 hlaut Fríða 
Agnarsdóttir heiðursmerkið 
fyrir óeigingjörn störf í þágu 
félagsins. Fríða hafði um árabil 
setið í stjórn félagsins, haft 
umsjón með regnbogasal 
Samtakanna ‘78 og mannað 
barinn á opnum kvöldum. 
Hún hafði stýrt, stokkið til, 
aðstoðað, ráðlagt, skúrað og 
allt þar á milli. Segja má að á 
vettvangi Samtakanna ‘78 hafi 
Fríða unnið ósýnilegt ævistarf 
en það er engu að  síður 
mikilvægt starf. Samtökin ‘78 
væru ekki þau sem þau eru 
í dag ef ekki hefði verið fyrir 
dýrmæt störf Fríðu, sem þó 
voru oft unnin í sjálfboðavinnu. 
 
Guðrún Ögmundsdóttir hlaut 
heiðursmerki Samtakanna 
‘78 árið 2019 fyrir þrotlausa 
baráttu, m.a. fyrir jöfnum 
hjúskap samkynja para. 
Guðrún, eða Gunna eins og 
mörg okkar kölluðum hana, 
sat á þingi árin 1999-2007 og 
var þar einn helsti erindreki 
hinsegin fólks. Það var meðal 
annars fyrir tilstilli Gunnu 
að frumvarp sem færði 
okkur fullan hjúskaparrétt, 
ættleiðingarrétt para af sama 
kyni og rétt allra kvenna til 
tæknifrjóvgunar varð að lögum 
árið 2006. Þótt kirkjan stæði 
enn utan við þessi lög var 
þetta mikilvægur áfangasigur 
fyrir hinsegin fólk á Íslandi og 
til marks um eldmóð Gunnu 
á sviði mannréttinda. Guðrún 
var heiðruð fyrir að vera 
fyrirmyndarbandamaður, vinur 
og baráttukona. 
 
Heiðursmerki Samtakanna 
‘78 var veitt Jóhönnu 

Sigurðardóttur, fyrsta 
opinberlega samkynhneigða 
forsætisráðherra heims, árið 
2021. Þegar Jóhanna varð 
forsætisráðherra árið 2009 
þótti það ekki endilega 
tiltökumál hér heima að hún 
væri lesbía en enginn skyldi 
efast um mikilvægi þessa 
áfanga í baráttu hinsegin fólks 
á heimsvísu. Í Jóhönnu fékk 
hinsegin fólk sterka fyrirmynd 
sem fór í opinberar heimsóknir 
um víða veröld með konu sinni 
og braut hvert glerþakið á 
fætur öðru. Það var því sérlega 
sælt að ein hjúskaparlög 
voru að endingu samþykkt í 
forsætisráðherratíð Jóhönnu 
og að þær Jónína hafi verið 
með fyrstu samkynja pörunum 
til að ganga í hjónaband eftir 
gildistöku þeirra. Það skiptir 
máli hver ræður. Með tilvist 
sinni og samfélagsstöðu hefur 
Jóhanna haft áhrif á sjálfsmynd 
ótal hinsegin fólks. 
 
Nú síðast í vor hlaut Einar 
Þór Jónsson heiðursmerki 
Samtakanna ‘78 fyrir 
samtvinnaða baráttu sína 
fyrir réttindum HIV jákvæðs 
fólks og hinsegin fólks á 
Íslandi. Einar Þór var einn 
fyrsti Íslendingurinn til að 
tala opinskátt um líf sitt með 
HIV undir nafni. Þetta var 
fyrir þrjátíu árum og alla tíð 
síðan hefur Einar Þór verið 
hluti af forystu HIV jákvæðra 
á Íslandi. Saga HIV á Íslandi 
er samofin sögu Samtakanna 
‘78. Með jákvæðni, æðruleysi 
og þrautseigju hefur Einari og 
samstarfsfólki hans tekist að 
snúa viðhorfi almennings til 
HIV. Fyrir samfélag hinsegin 

fólks er ævistarf Einars Þórs 
hvalreki sem seint verða gerð 
almennileg skil. 
 
Þau eru fjölbreytileg handtökin 
í sögu hinsegin fólks á Íslandi. 
Hver ævi einstök, hver sigur 
mikilvægur og ekkert unnið 
eitt síns liðs. Samtökin ‘78 
standa í þakkarskuld við 
fjölmargt fólk og ég vona að 
ég fái tækifæri til að smella 
litlu barmmerki í vel valið 
hnappagat við tækifæri. Það 
er í senn það minnsta og 
mikilvægasta sem ég get gert. 
 
Samtökin ‘78’s badge of 
honour  
Samtökin ‘78, the national queer 
organization of Iceland, award a 
badge of honour to “individuals 
who have made a great impact 
in the fight for human rights for 
queer people, be that in politics, 
social issues, or behind the 
scenes.” In the last five years the 
badge has been awarded four 
times: to a lifelong volunteer 
with Samtökin ‘78 Fríða 
Agnarsdóttir, politician Guðrún 
Ögmundsdóttir, former prime 
minister Jóhanna Sigurðardóttir, 
and HIV/AIDS activist Einar Þór 
Jónsson. The opportunity to 
thank people for their hard work 
is important to organizations 
such as ours and we are thankful 
for the opportunity to do so. 
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Regnbogaparadísin 
Ísland?

Derek T. Allen og Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir 
 

Reynsla aðflutts 
hinsegin fólks
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Að flytja til nýs lands er krefjandi og 
jafnvel ógnvekjandi upplifun. Hinsegin 
fólk þarf oft að hugsa út í eigið öryggi í 
nýju landi og fyrir þau sem koma hingað 
ein síns liðs er fyrsta skrefið að finna 
öruggt skjól. 
Derek T. Allen flutti til Íslands frá 
Bandaríkjunum árið 2016 þegar hann 
hóf íslenskunám í Háskóla Íslands. „Síðan 
þá hef ég lengi verið involveraður í 
alls konar aktívisma. Í fjögur ár var ég 
virkur í stúdentahreyfingunni og endaði 
með því að vera forseti Landssamtaka 
íslenskra stúdenta (LÍS). Var ég fyrsta 
manneskjan af lituðum kynþætti til að 
gegna embættinu.“ Derek var einnig 
einn af stofnendum Black Lives Matter 
hreyfingarinnar á Íslandi og hefur áður 
skrifað um málefni því tengdu í tímarit 
Hinsegin daga árið 2020. „Annars reyni 
ég bara að njóta lífsins þegar ég er ekki 
að gæta hagsmuna einhvers hóps! 
Síðastliðinn apríl hlaut ég íslenskan 
ríkisborgararétt og þess vegna skilgreini 
ég mig sem Nýslendingur (nýr + 
Íslendingur), og mun gera það þangað til 
ég dey. “
Hann hefur nú safnað upplifunum 
aðflutts hinsegin fólks hér á landi - 
frásögnum hinsegin fólks sem fæddust 
ekki hérlendis heldur fluttu hingað á 
sínum fullorðinsárum. Íslenskt samfélag 
er lítið og hinsegin samfélagið enn 
minna. Það gerir það ekki auðvelt fyrir 
fólk að tjá sig um erfiðar upplifanir 
sínar innan þess. Flestir viðmælenda 
Dereks óskuðu eftir því að fá að vera 
nafnlaus af ótta við aðkast eða fordóma. 
Nauðsynlegt er að hinsegin samfélagið 
lesi frásagnir þeirra og læri af þeim, það 
er greinilega tilefni til.  

Hinsegin paradísin 
 
Einn viðmælandi Dereks er hinsegin 
kona, lesbía sem flúði andúð í heimalandi 
sínu í Evrópu og kom til Íslands árið 2010 
í von um opnara umhverfi: 
 
„Ég hafði séð fréttirnar um ein 
hjúskaparlög en vildi ekki gera mér of 
miklar væntingar um stöðuna á Íslandi. 
Sumt lítur bara vel út á blaði, þú veist? 
Ég var því vör um mig í fyrstu þótt fólk 
virtist almennt vera frekar opið en lagði 
mig líka fram við að drífa mig á hinsegin 
hitting sem fyrst. Ég vissi að þar myndi ég 
finna fólkið mitt. Við fyrstu sýn fannst mér 
hinsegin samfélagið ótrúlega frjálslegt 
miðað við það sem ég þekkti heima, það 
var smá sjokk en samt gott sjokk. Ég var 
komin heim.“ 
 

Derek tók einnig eftir því hvað hinsegin 
fólk á Íslandi virtist frjálst þegar hann 
kom inn í hinsegin samfélagið. Hann segir 
að tilfinningar sínar hafi verið blendnar. 
„Annars vegar fannst mér magnað hvað 
það var frjálst, eða allavegana leit það 
þannig út. Fólk … var bara!“ Þetta er 
sannarlega ekki sjálfgefið og fáir staðir í 
heiminum þar sem slíkt frelsi fyrir hinsegin 
manneskju er að finna. „Hins vegar tók ég 
fljótlega eftir því að hinsegin Íslendingar 
lifa í smá forréttindabúblu,“ segir Derek 
en hann er ekki sá eini sem tók eftir 
forréttindabúbblunni. 
 
„Að flytja til Íslands var æðislegt og 
ömurlegt á sama tíma. Ég hafði heyrt 
svo mikið af fallegum sögum frá Íslandi 
og hinsegin samfélaginu hér. Ég byrjaði 
strax að mæta á margvíslega viðburði 
hjá hinsegin samtökum en það tók 
mig langan tíma, jafnvel nokkur ár, að 
finnast eins og ég ætti heima á slíkum 
viðburðum. Mér fannst eins og fólkið á 
viðburðunum væri allt hvítt, íslenskt og 
hámenntað. Það var enginn eins og ég 
og það tók enginn eftir þessu nema ég.“ 
(Trans maður, Bandaríkin.) 
 
„Það voru, og eru, alltaf öll alveg viss 
um að þau væru svo fordómalaus og 
frábær en það er bara ekki satt. Þau fela 
forréttindin sín bak við hinseginleikann og 
neita að gera sér grein fyrir því að þau eru 
betur sett en mörg önnur og verða jafnvel 
reið ef það er minnst á það.“ (Hommi, 
Suður-Ameríka.) 
 
Derek minnir á að baráttunni sé ekki 
lokið og að það séu ýmsar hindranir 
sem standa í vegi fyrir hinsegin fólki á 
Íslandi. Barátta hinsegin fólks á Íslandi er, 
segir Derek, lituð af hinni hvítu vestrænu 
forréttindastöðu. „Þar sem Íslendingar 
eru mestmegnis hvítir og búa í vestrænu 
þjóðfélagi kom þetta mér ekki á óvart, 
en samt sem áður er þetta atriði sem mér 
hefur mislíkað í gegnum tíðina sökum 
þess að íslensku baráttuna sárvantar fleiri 
sjónarhorn og það á ekki alltaf að vera á 
ábyrgð „hinna“ (þ.e.a.s. þeirra sem njóta 
ekki fyrrnefndrar forréttindastöðu) að vera 
til taks fyrir aðra hópa hinsegin fólks.“ 
 
Fordómar í paradís 
 
Forréttindum fylgja oft fordómar og 
gildir þetta um hinsegin samfélagið jafnt 
sem samfélagið almennt. Fyrir aðflutta 
geta þessir fordómar einfaldlega birst í 
tungumálinu sem er notað, eða jafnvel 
tungumálinu sem er ekki notað. 
 

„Fólk var oft búið að ákveða að ég talaði 
ekki íslensku þegar það sá mig af því 
ég er ekki hvítur á hörund eins og þau.“ 
(Trans maður, Bandaríkin.) 
 
„Ég kann ágæta íslensku og tala með 
hreim. Ég hef upplifað oftar en ég get 
talið að einhver skipti yfir í ensku þegar 
ég byrjaði að tala þó að ég hafi sjálf alltaf 
talað íslensku.“ (Lesbía, Evrópa.) 
 
Það var algeng upplifun þeirra sem fluttu 
til Íslands frá öðru landi að oft var búið 
að ákveða hvernig þau væru eða hvað 
þau gætu fyrirfram; með öðrum orðum 
var búið að setja á þau einhvern stimpil 
sem oftast tengdist því landi þaðan sem 
þau eru eða kynþætti þeirra „en það fer 
eftir ýmsu hvaða stimpil það fær,“ segir 
Derek. „Þau sem koma frá Evrópulöndum 
og öðrum löndum sem er víða litið á sem 
vestrænar þjóðir eða fyrsta heims þjóðir 
eins og Ástralía og Kanada til dæmis 
geta notið ákveðins ávinnings byggðum 
á þjóðerni þeirra.“ Derek segir einnig að 
fólki frá þessum vestrænu löndum sé 
frekar mætt með forvitni og velvilja en 
hinum sem koma frá þriðja heims ríkjum 
sé mætt með annars konar viðmóti. Derek 
segir að stór þáttur í þessu sé kynþáttur 
einstaklinga. „Hugsanleg ástæða þess 
að farið er verr með þau sem koma 
frá löndum utan hins vestræna heims 
í íslenska hinsegin samfélaginu er að 
flestir þessara einstaklinga eru ekki hvítir 
samkvæmt algengustu skilgreiningu þess 
að vera hvítur.  
 
Fordómarnir sem fólk af erlendu bergi 
brotnu mæta á Íslandi svipar til þeirra 
fordóma sem margt aðflutt hinsegin fólk 
mætir í heimalandi sínu. Þessir fordómar 
eru þó ekki alltaf mjög sýnilegir „Eins 
og ég hef þegar sagt eru þessi viðhorf 
ekki alltaf neikvæð með beinum hætti, 
enda getur hinsegin fólk orðið fyrir ýmsu 
vegna þess að það kemur frá, eða lítur út 
fyrir að koma frá, landi sem er framandi 
Íslendingum. Blætisgerving í garð þessa 
hóps tíðkast og einnig er þessihópur 
fólks ausinn samúð án þess þó að nokkuð 
sé gert til að bæta stöðu þeirra.“ Þessi 
blætisgerving sem Derek nefnir getur 
haft gríðarlega neikvæðar afleiðingar á 
líf fólks. 
 
„Úff, ég vildi óska þess að það sem ég 
ætla að segja væri ekki satt því þetta 
hljómar svo fáránlega en ég þurfti að 
hætta á stefnumótaöppum eftir að ég 
flutti til Íslands því fólk gat ekki hætt 
að kalla mig „tranny“, „sissy“ og spyrja 
hvernig kynfærin mín væru, oft í von um 
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að ég væri enn með typpið mitt … og ég 
var með öll öppin stillt á konur þar sem 
ég laðast nánast eingöngu að konum. 
Þannig að það voru ekki einu sinni hvítu 
cis karlarnir sem við tölum svo oft um 
sem óvinina heldur íslensku hinsegin 
konurnar sem hröktu mig burt af þessum 
vettvangi.“ (Trans kona, Asía.) 
 
Það er hægt að gera betur 
 
Þótt það eigi ekki alltaf að vera á ábyrgð 
á þeirra sem verða fyrir fordómunum að 
kenna þeim sem eru í forréttindastöðu 
hvernig skal gera betur, komu upp 
margar tillögur að því hvernig hinsegin 
samfélagið gæti tekið sig á þegar kemur 
að málefnum útlendinga innan þeirra 
raða. 
 
„Þegar ég byrjaði að mæta á hinsegin 
viðburði var alltaf allt á íslensku, allar 
auglýsingar, allar ræður, bara allt. Núna er 
þetta orðið miklu betra. Mér finnst mjög 
gott þegar fólk spyr í upphafi viðburðs 
eða jafnvel bara í upphafi samtals hvort 
það sé einhver sem talar ekki íslensku 
eða vill frekar hafa þetta á ensku af 
einhverjum öðrum ástæðum. Það er oft 
gert en ekki alltaf og stundum þarf ég 
að vera pirrandi manneskjan sem réttir 
upp hönd eða grípur fram í og biður um 
að fólk tali á ensku svo við stöndum öll 
jafnfætis.“ (Trans maður, Evrópa.) 
 

„Mér finnst sorglegt að sjá að í forsvari 
fyrir öll stóru hinsegin samtökin, að 
Trans Ísland undanskildu, er bara hvítt 
íslenskt fólk. Ég er alls ekki að segja að 
þetta sé allt rasismi en þau sem velja í 
þessa hópa eða stöður eða hvað sem er 
þurfa samt virkilega að líta í eigin barm 
og skoða hvort þau séu, meðvitað eða 
ómeðvitað, að hafna öllum útlendingum 
og hleypa þeim ekki inn.“ (Trans maður, 
Bandaríkin.) 
 
Derek kallar eftir aukinni meðvitund 
þegar kemur að málefnum aðflutts 
hinsegin fólks og bendir á þann tvíþætta 
vanda sem hópurinn stendur frammi 
fyrir, að vera bæði hinsegin og aðflutt. 
Hann leggur sérstaka áherslu á hversu 
mikilvægt það sé að vera þessum 
hóp innan handar. „Úrræði fyrir þetta 
fólk vantar og það verður að breytast. 
Ég skora á ykkur í samfélaginu að 
koma betur til móts við okkur. Bjóðið 
upp á úrræði á okkar tungumálum. 
Virðið að við komum frá öðrum 
menningarheimum.“
Það er ekki alltaf þægilegt að taka við 
gagnrýni en þau óþægindi mega ekki 
byrgja okkur sýn þegar gagnrýnin á 
rétt á sér. Við verðum að gangast við 
þeim vandamálum sem aðflutt fólk 
glímir við á Íslandi og stíga skref til þess 
að leysa þau vandamál. Derek bendir 
líka á stef sem gjarnan má heyra þegar 
bent er á þær áskoranir sem blasa við 
fólki í hinum ýmsu minnihlutahópum. 
„Hættið að benda á bágar aðstæður í 
öðrum löndum í þeim tilgangi að brynja 
ykkur gegn réttmætri gagnrýni. Verið til 
staðar fyrir okkur öll og ekki velja hvaða 
útlendingar eiga það mest skilið. Hafið í 

huga að við erum öll ólík og erum meira 
en bara þjóðerni okkar eða kynþáttur.“  
 
Stöndum saman 
 
Öll fimm, sem deildu frásögnum sínum 
höfðu skilaboð að færa til annara 
aðfluttra hinsegin einstaklinga á Íslandi. 
 
„Stattu með sjálfu þér og ekki leyfa 
neinum að komast upp með neitt rugl. 
Þú átt alveg jafn mikinn rétt á því að vera 
hér og þau, mundu það.“ (Trans kona, 
Asía.) 
 
„Verið hávær og stolt af því. Við erum 
mörg hér og okkur vantar ykkar rödd 
líka.“ (Lesbía, Evrópa.) 
 
„Það er svo margt frábært við að vera 
hinsegin á Íslandi, en það er líka margt 
sem má breytast. Vertu breytingin sem 
þú vilt sjá í samfélaginu, það gerist ekkert 
án þín.“ (Trans maður, Evrópa.) 
 
„Forréttindafólkið á ekki skilið að taka allt 
plássið alltaf, taktu líka pláss, taktu MIKIÐ 
pláss.“ (Trans maður, Bandaríkin.) 
 
„Alveg eins og þau njóta forréttinda 
nýtur þú forréttinda. Ekki gleyma vinum 
þínum sem hafa ekki sömu réttindi og 
þú. Ef við stöndum öll saman gengur 
þetta allt miklu betur. Saman getum við 
sigrað allt.“ (Hommi, Suður-Ameríka.) 
 
Það er Derek sem á lokaorðin. „Ef þig 
vantar vin er ég til staðar fyrir þig. 
Ég ímynda mér að þú sért stundum 
einmana enda eru fá sem skilja þig til 
fulls. Þótt ég geti heldur ekki þóst skilja 
þig fullkomlega er ég meðvitaður um 
það. Ég skil að ég skil þig ekki þó að við 
gætum átt nokkra hluti sameiginlega. 
Ég skal ekki draga ályktanir um þig og 
gera lítið úr upplifun þinni eins og sum 
gera. Ég skal vera til taks og styðja þig. 
Mig langar helst af öllu að þú sért bara 
þú sjálf/t/ur. Ég veit að þú getur það og 
allt hitt sem þú vilt gera í þínu lífi. Þú ert 
best/ur og þú skalt ekki gleyma því!“
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AÐ ELSKA ÞAÐ SEM 
GERIR OKKUR 
ÖÐRUVÍSI 
VIÐTAL VIÐ VICE VERSA UM 
HINSEGIN BURLESK 

Brynhildur Björnsdóttir og Margrét Ása Jóhannsdóttir 
 

Þó að burlesk-stjarnan Vice Versa sé enn 
ung að árum, rétt að verða þriggja ára, þá 
hefur hún tekið sér bólfestu í ósköp 
venjulegri miðaldra lesbíu sem heitir 
Margrét. Og þó, kannski ekki alveg 
venjulegri, þessi lesbía er andsetin og 
heltekin af listformi sem nefnist burlesk. 
Vice Versa steig fyrst fram á sjónarsviðið í 
júní 2021 og hefur síðan þá komið fram í 
ótal sýningum á hinum ýmsu stöðum í 
Reykjavík og veit ekkert skemmtilegra en 
að sveifla sínum löngu leggjum sem 
víðast ... enda fullyrðir hún að leggirnir 
séu þeir lengstu í bransanum. 
 

Hvernig kemur burlesk-áhuginn til? 
Fyrsta burlesk-sýningin sem ég fór á var 
jólasýning hjá burlesk-hópnum Dömur 
og herra í desember 2019. Eftir áramótin, 
í janúar 2020, var ég búin að skrá mig á 
burlesk-námskeið í Kramhúsinu hjá 
Margréti Erlu Maack og í febrúar var ég 
tilbúin með atriði sem ég sýndi í 
einkapartýum. Síðan hef ég líka setið fullt 
af  burlesk-námskeiðum bæði í 
Kramhúsinu og netnámskeiðum hjá 
burlesk-listafólki frá New York á 
faraldstímanum. Ég sem sagt kolféll fyrir 
þessu listformi. Ég er náttúrulega bara 

óþolandi og tala um lítið annað en það 
sem tengist burlesk, eins og ég segi, er 
algerlega heltekin, kærastan mín er mjög 
þolinmóð. Ég hef alla tíð verið mikið 
bæði í tónlist og myndlist en hef alltaf 
verið mjög nýjungagjörn týpa og hef 
lært á að minnsta kosti fjögur hljóðfæri 
og farið á alls konar myndlistarnámskeið. 
Burlesk er aftur á móti listform þar sem 
tækifæri gefst til að sameina svo margar 
listgreinar í einu atriði sem fer á svið. Ég 
vissi til dæmis ekki að ég hefði svona 
gaman af því að sauma og búa til 
búninga. 
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Hvað er burlesk? 
Þetta er spurning sem ég fæ nánast í 
hvert skipti sem ég segi frá því sem ég er 
að gera og það eru sko til mörg svör við 
þessari spurningu. Burlesk er nefnilega 
ofboðslega frjálst listform og getur verið 
mjög mismunandi eftir því hvar í 
heiminum þú sérð það. Stutta svarið mitt 
við spurningunni er að burlesk er 
kynþokkafullur kabarettdans. En ef ég 
útskýri aðeins nánar þá flokkast burlesk 
undir sviðslistir, getur verið einhvers 
konar sambland af leikhúsi og dansi þar 
sem fjallað er um líkama, kynþokka, kyn 
og jafnvel mörk velsæmis. Oftast er þetta 
gert með miklum líkamlegum húmor en 
getur líka verið þrælpólitískt. Í burlesk-
atriði er það yfirleitt ein manneskja sem 
fer á svið og flytur ákveðna sögu sem 
getur verið misflókin en í langflestum 
tilfellum endar sagan á því að 
manneskjan er í heldur færri fötum 
heldur en hún byrjaði atriðið í ... en þó 
ekki alltaf. Það má nefnilega gera alls 
konar í burlesk. Margir eru líka einhverju 
nær þegar ég nefni fjaðravængi, 
fjaðrabóur og brjóstadúska en þetta eru 
allt hlutir sem tilheyra klassísku burlesk 
og einhverjir kveikja líka á perunni þegar 
ég nefni bíómyndir eins og Cabaret, 
Chicago eða Moulin Rouge. Burlesk er 
líka náskylt dragi og á sér sinn kafla í 
sögu og menningu hinsegin fólks. Þar 
getum við til dæmis nefnt Berlin á 
millistríðsárunum. Á þeim tíma 
blómstraði kabarett í borginni, Magnus 
Hirschfeld talaði fyrir réttindum hinsegin 
fólks og meira frelsi til þess að vera 
hinsegin ríkti almennt. Hinsegin fólk sótti 
og tók þátt í kabarettsýningum þar sem 
svigrúm gafst til þess að leika sér með 
mismunandi tjáningu á kyni og 
kynhneigð. Sjónvarpsþættirnir Babylon 
Berlin fanga þessa stemningu mjög vel, 
mæli sko aldeilis með þeim 
 
Er kannski drag og burlesk það sama? 
Já og nei. Það er ofboðslega margt líkt 
með þessum listformum. Bæði í dragi og 
burlesk er það oftast ein manneskja sem 
fær hugmynd, setur saman atriði, búning, 
velur tónlist, skapar ákveðinn lítinn heim 
fyrir áhorfendur til að skyggnast inn í. 
Drag leikur sér meðal annars að því að 
brjóta upp stífar hugmyndir samfélagsins 
um kyn og ýkja steríótýpur og burlesk 
gerir það í einhverjum mæli líka en 
gengur þó meira út á að leika sér með 
kynþokka og stundum kynhneigð, þar er 
dansað á mörkum velsæmis. Eins og í 
draginu er  mikill húmor í burlesk og 
gengur sá húmor mikið út á hvað það er 
sem er kómískt við mannslíkamann ... allir 
geta tengt við svoleiðis brandara og oft 
kemur það fólki á óvart hversu mikið er 
hlegið á burlesk sýningum. Burlesk brýtur 

líka upp stífar hugmyndir samfélagsins 
um hvað er fallegt. Það er einmitt eitt af 
því sem ég elska svo mikið við burlesk, að 
þar eru allir líkamar fallegir og velkomnir. 
 
Hvað finnst þér burlesk hafa gert fyrir 
þig? 
Þegar ég byrjaði í burlesk var ég strax 
með ákveðnar hugmyndir um hvað mig 
langaði að gera. Ég vildi nota þetta 
listform til þess að tjá á yfirdrifinn máta 
hinseginleika minn og mig langaði að 
brjóta upp hugmyndir um kyn, það sem 
er stundum kallað „gender bending”. Ég 
held að ég eigi þrjú atriði sem ég hef sýnt 
sem fjalla á einhvern hátt um kyn og 
kynhneigð en svo á ég auðvitað líka atriði 
sem fjalla ekkert sérstaklega um það. 
Samt sem áður þá er burleskið ákveðin 
leið fyrir mig til þess að lyfta upp og deila 
með öðrum öllu því sem gerir mig 
öðruvísi en aðra. Burleskið hefur því 
tvímælalaust verið ákveðin leið til þess að 
læra að elska það sem gerir mig 
frábrugðna öðrum. Það sem er öðruvísi 
við mig er um leið það sem gerir mig 
einstaka og þegar ég fer á svið er ég að 
sýna það með stolti. Fyrir utan að vera 
lesbísk og örvhent er ég líka vel yfir 

meðallagi í hæð og með rosalega langa 
fótleggi og vil þess vegna gjarnan vera 
kynnt þannig á svið. Hér áður fyrr þegar 
ég var unglingur var það að vera 
hávaxin stelpa ógeðslega 
vandræðalegt og leiðinlegt. Ég var líka 
lengi að koma almennilega út úr 
skápnum en í stað þess að vera bitur og 
leið yfir því að hafa ekki getað notið 
þess að vera ég sjálf fyrr þá nota ég 
burlesk-persónuna mína til að vera 
súper gay og hella hinseginleikanum 
yfir fullan sal af fólki. Það sem ég er 
kannski að reyna að segja er að burlesk 
fyrir mér er bæði valdeflandi og 
frelsandi og þetta eru lýsingarorð sem 
ég heyri mjög margt burlesk-fólk tala 
um. 
 
Þar sem ég er í þeim minnihlutahópi að 
vera lesbía þá eru mínar hugmyndir um 
hvað er kynþokkafullt við konu kannski 
að einhverju leyti frábrugðnar því sem 
gagnkynhneigðu fólki finnst 
kynþokkafullt. Í mínum burlesk-
atriðum vil ég því brjóta upp normið og 
sýna eins gay hlið á mér og ég 
mögulega get, á sviðinu er það ég sem 
stjórna, ég ræð hvað ég sýni og 



hvernig. Það er mitt val að fara á sviðið 
og þessi reynsla er mjög valdeflandi. Á 
sviðinu er ég búin að taka völdin af 
samfélaginu, ég er búin að taka í burtu 
þau höft sem samfélagið reynir að setja á 
mig, brýt upp normið. Þetta vald sem ég 
tek mér skilar sér sem ákveðin uppreisn 
út í sal til áhorfenda sem fagna því með 
mér sem er náttúrulega fáránlega 
skemmtilegt. Þetta er sjúklega 
ávanabindandi sport sko.  
 
En þó ég tali svona ögn formlega um 
þetta þá er þetta líka bara tækifæri til 
þess að leika sér og fíflast, skemmta fólki 
og fá það til að hlæja og gleðjast yfir 
fáránleika mannslíkamans. Burlesk hefur 
bæði kennt mér og veitt mér tækifæri til 
að elska einmitt það sem gerir mig 
öðruvísi. Því myndi ég eiginlega segja að 
atriðin mín séu eins og mín 
einkahinseginganga sem ég fæ að sýna 
oft, oft á ári!!! Elskum það sem gerir 

okkur öðruvísi, elskaðu að það getur 
enginn verið nákvæmlega eins og þú, 
verum sýnileg og fögnum 
fjölbreytileikanum á sem fjölbreyttastan 
hátt. 
 
Er burlesk eitthvað sem allir geta 
gert? 
Já, ábyggilega ef fólk langar til þess á 
annað borð. Það er nefnilega líka alveg 
hægt að hafa ánægju af því að fara bara í 
burelsk kennslutíma. Það þarf ekkert 
endilega að fara á svið til þess að hafa 
gaman af þessu. Ég var til dæmis með 
svona vinnustofu í burlesk á Reykjavík 
Fringe festival í júlí sem var sérstaklega 
ætluð fyrir hinsegin fólk þó auðvitað 
væru allir velkomnir og ætla svo að halda 
annað núna á Hinsegin dögum. Þetta er 
sem sagt klukkutíma burlesk-kennsla þar 
sem fjallað er um burlesk út frá hinsegin 
sjónarhorni. Kannski er best að taka það 
fram líka að það þarf ekkert að óttast, 

það verða engin föt látin falla. Ég kenni 
nokkrar grunnhreyfingar og við pælum 
saman í mismunandi tjáningu á kyni, 
kynhneigð og kynþokka. Þetta verður 
haldið í hinu ofurkósí Kramhúsi sem er 
fullkomið til þess að prófa að stíga út 
fyrir þægindarammann og láta sitt 
einstaka ljós skína. En fyrst og fremst á 
þetta að vera skemmtilegt og létt partý 
með dansi, fjöðrum og smá búbblum 
líka. Viðburðurinn er partur af 
utandagskrá Hinsegin daga. 
 
Loving is what makes us different. 
Interview with Vice Versa about queer 
burlesque as artform and self-expression. 

„ÞÁ ER ÞETTA LÍKA 
BARA TÆKIFÆRI TIL 
ÞESS AÐ LEIKA SÉR 
OG FÍFLAST, SKEMMTA 
FÓLKI OG FÁ ÞAÐ TIL AÐ 
HLÆJA OG GLEÐJAST 
YFIR FÁRÁNLEIKA 
MANNSLÍKAMANS“
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Við fljúgum með stolti

Fögnum  
fjölbreytileikanum
Við fögnum alls konar alla daga ársins,  
en öll flugin okkar frá Keflavíkurflugvelli  
5. og 6. ágúst verða sérstök Pride flug. 
Þetta gerum við með gleði og stolti. 
Hinsegin eða ekki — verjum réttinn til  
að vera við sjálf og elska þann sem  
við viljum.



ENGAR BÆKUR 
ERU BANNAÐAR 

Fyrir bókavörð eins og mig var 
uppröðunin kunnugleg. Fyrst á vinstri 
hönd komu flokkabækurnar svokallaðar, 
það er fræðibækur og aðrar sem eru 
auðkenndar með flokkstölu. Það eru þó 
ekki bara þurrar skruddur heldur líka 
gersemar eins og ljósmyndabókin To 
Survive on this Shore um eldra trans fólk 
og auðvitað úrval bóka um sögu hinsegin 
baráttu og hinsegin fræði. 

Næst koma ljóðabækurnar sem eiga 
það stundum til að verða útundan. 
Af íslenskum ljóðabókum má nefna 
Sjóarinn með morgunhestana undir 
kjólnum eftir Elías Knörr og Kóngulær 
í sýningargluggum eftir Kristínu 
Ómarsdóttur. Við rákumst svo á hina 
forvitnilegu Wound from the Mouth of 
a Wound eftir torrin a. greathouse sem 
er óhugnanleg rannsókn á kynvitund og 
ofbeldi í bundnu máli. 
 
Stærstur hluti deildarinnar eru 
skáldsögurnar. Þar má finna allt frá klassík 
eins og bókaflokkinn Armistead Maupin 
um nágranna í San Francisco, Tales of 
the City, yfir í kynsegin vísindaskáldsögur 
eins og The Trans Space Octopus 
Congregation, safn smásaga eftir Bogi 
Takács. Svo má nefna verðlaunabókina 
Shuggie Bain eftir Douglas Stuart sem 
fjallar um samband samkynhneigðs 
drengs við áfengissjúka móður sína. 
 
Að lokum koma myndasögurnar. 
Sú vinsælasta er auðvitað ekki inni, 
Heartstopper eftir Alice Oseman um 
unglingsstrák sem fellur fyrir skólafélaga 
sínum. Gender Queer eftir Maia Kobabe 
er það hinsvegar. Hún er ævisöguleg og 
nýtur þess vafasama heiðurs að vera 
sú bók sem oftast var reynt að banna 
á bandarískum bókasöfnum í fyrra 
vegna hreinskilinnar umfjöllunar um 
kynseiginleika höfundar. 
 

HÖFUNDUR: GUTTORMUR ÞORSTEINSSON 
 
Á Hinsegin dögum í Reykjavík hefur 
bókabíllinn blái þjónað sem lítið hinsegin 
útibú Borgarbókasafnsins þar sem er 
hægt að skoða og fá lánaðar bækur 
um og eftir fólk af öllum kynjum og 
kynhneigðum. Sá bókakostur kemur 
úr hinsegin deild Borgarbókasafnsins 
í Grófinni. Hún er byggð á grunni 
bókagjafar Samtakanna ‘78 árið 2014. 
Síðan þá hefur bókasafnið haldið 
áfram að kaupa inn bækur enda hefur 
úrvalið aukist mikið síðustu ár og 
orðið auðveldara að kaupa bækur sem 
snerta á öllum hinum fjölmörgu þáttum 
hinsegin kynverundar, hvort sem það eru 
fræðibækur eða skáldverk. 
 
Ég vinn sjálfur á Kringlusafni svo ég 
gerði mér ferð niður í Grófina til að 
skoða deildina. Upplýsingaspjald við 
afgreiðsluna beinir okkur strax upp á 
aðra hæð. Þegar komið er út úr lyftunni 
erlendu skáldsagnamegin sést að við 
erum á réttum stað.  
 

Fyrir innan spennusögurnar finn ég gang 
með bókum sem eru merktar bleikum 
punkti á báða bóga. Þar tók starfsmaður 
Grófarinnar á móti mér og sýndi mér 
fjölbreytnina í bókakostinum. 
 

 
Þar eru einnig ævisögur og minningar 
hinsegin fólks. Samstarfsmaður 
minn mælti til dæmis með bókinni 
Gay Bar eftir Jeremy Atherton Lin. 
Í henni fer hann aftur í tímann og 
skoðar hommabarina sem mótuðu 
hann og hvaða þýðingu þetta 
menningarfyrirbrigði, sem er mögulega í 
útrýmingarhættu, hefur. Þar má líka finna 
ævisögu Anne Lister eftir Angelu Steidele, 
Gentleman Jack, en samnefndir þætti 
sem BBC og HBO framleiða eru byggðir á 
henni. Dagbækur Lister sem hefur verið 
kölluð fyrsta nútímalesbían voru skrifaðar 
á dulmáli sem náðist ekki að leysa úr fyrr 
en löngu eftir dauða hennar. Þær þóttu 
svo berorðar að fyrst var álitið að þær 
væru falsanir. 
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Þema bókabílsins í ár á Hinsegin dögum 
verður akkúrat bannaðar bækur. Ein 
algengasta ástæðan fyrir því að reynt sé 
að úthýsa bókum af bókasöfnum er sú að 
þær fjalla um hinsegin fólk og hinsegin 
þemu. Ásamt Gender Queer er bókin All 
Boys Aren't Blue nálægt toppi bandaríska 
listans enda fjallar hún bæði um rasisma 
og samkynhneigð. Höfundur hennar 
George M. Johnson verður heiðursgestur 
viku bannaðra bóka í Bandaríkjunum 18. 
til 24. september síðar á þessu ári og hún 
er auðvitað til í hinsegin deildinni. 
 
Hinsegin deildin í Grófinni er svo ekki 
eini staðurinn þar sem hinsegin bækur 
má finna á Borgarbókasafninu. Fyrir 
tveimur árum skrifaði ég um hinsegin 
barna- og unglingabækur sem er að finna 
í unglingadeildum allra útibúa og síðan þá 
hefur úrvalið bara aukist. Þó að úrvalið á 
íslensku sé kannski ekki eins fjölbreytilegt 
stefnir það til bóta og ef grannt er skoðað 
hefur kynusli og samkynhneigð læðst inn í 
íslenskar bókmenntir langt aftur á síðustu 
öld. 

No banned books 
During Reykjavík Pride the mobile library 
run by the city library turns into a small 
queer outpost where people can read 
and borrow books about people of all 
sexualities and genders. The books come 
from the city library’s queer section, which 
was founded with a book donation from 
national queer organization Samtökin ‘78 
when they closed down their own library. 
The mobile library’s theme this year will be 
banned books. 

ferða-
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FRJÁLS OG 
FJÖLBREYTT 
Á FERÐALAGI
Finnum fegurðina í frelsinu og höldum
áfram baráttunni fyrir opnara samfélagi.
Gleðilega hátíð!



Áminning um söguna
Mennirnir með bleika þríhyrninginn 
endurútgefin 
 Flest þekkjum við bleika þríhyrninginn 
úr táknheimi hinsegin menningar 
þó að ekki allir þekki uppruna 
þessa tákns. Nasistar notuðu 
bleikan þríhyrning til að merkja 
fanga sem dæmdir höfðu verið fyrir 
samkynhneigð. Árið 1972 kom út 
fyrsta endurminningabókin þar sem  
samkynhneigður maður steig fram 
og lýsti þessari reynslu. Bókin um 
mennina með bleiku þríhyrningana 
kom fyrst út á Íslandi árið 2013 en 
hefur verið uppseld í áraraðir. Hún 
kemur nú út í nýrri útgáfu. Blað 
Hinsegin daga fékk þýðandann Guðjón 
Ragnar Jónasson, kápuhönnuðinn 
Elías Rúna og sagnfræðinginn Hafdísi 
Erlu Hafsteinsdóttur, sem ritar 
eftirmála, í spjall um bókina.  
 
Hvað kom til að þessi bók var fyrst 
gefin út árið 2013 og svo endurútgefin 
tæpum áratugi síðar?
Guðjón: Ég byrjaði að þýða þessa bók 
þegar ég dvaldi á sumrin í Berlín og 
fékk aðstoð góðra vina við að ganga 
frá verkinu. Bókin seldist upp í fyllingu 
tímans og nokkrir skólar vildu nota 
bókina til kennslu. Ég hef orðið var við 
að bókin er lesin, hún sem sagt lifir og er 
klassík. Þess vegna var mjög ánægjulegt 
að Sögufélagið hafði áhuga á gefa þessa 
bók út. 
 

Á saga mannanna með bleiku 
þríhyrningana enn þá erindi við okkur 
í dag? 
Guðjón: Hún á það vissulega. Við þurfum 
að minna okkur á söguna, við sjáum hvað 
er að gerast núna í heiminum. Við þurfum 
að minna á okkur hana því baráttan 
hættir aldrei. Þessi bók minnir okkur á að 
halda vöku okkar. 
 
Elías: Þessi bók á tvímælalaust erindi við 
okkur í dag. Það er svo sorglega lítið til 
af heimildum um hinsegin sögu. Hver 
frásögn er dýrmæt og hjálpar okkur að 
skilja hvað við erum komin langt, hvað 
það er margt óunnið og hversu mikilvægt 
er að halda baráttunni alltaf áfram. Manni 
líður eins og það sé svo langt síðan þessir 
atburðir áttu sér stað en það eru ekki einu 
sinni liðin 100 ár. Það er mikilvægt að 
þekkja þessa sögu og halda henni á lofti 
til að láta hana ekki endurtaka sig. 
 
Hafdís: Hiklaust. Skipulögð og 
kerfisbundin fjöldamorð eru það ljótasta 
sem að mannskepnan tekur sér fyrir 
hendur og stundum þurfum við að 
þora að horfast í augu við slík svarthol 
mannlegrar tilveru. Hún sýnir okkur svart 
á hvítu að fordómar eru dauðans alvara. 
 
Hvað var það sem heillaði þig við 
bókina þegar þú last hana fyrst?
Guðjón: Bókin opnaði mér heim sem mér 
var ekki kunnur. Ég las bókina í Berlín en 
í fríum les ég mikið og rakst á þessa bók 
í hinsegin bókabúð í Berlín. Ég kláraði 

bókina á einum eftirmiðdegi. Ég ákvað 
strax að þessi bók ætti erindi við íslenska 
lesendur og hana ætlaði ég að kynna. 
 
Elías: Það sem heillaði mig mest var 
einlægnin og hinn einbeitti vilji til að 
segja frá grimmdinni og þjáningunum 
án þess að draga nokkuð undan – til 
þess eins að sagan myndi ekki hverfa og 
gleymast. Það hefur án efa tekið á að rifja 
upp og segja þessa sögu og hún er sögð 
fyrir okkur sem á eftir komum og það er 
okkar að halda minningu þessa fólks á 
lofti. 
 
Hafdís: Um leið og ég opnaði bókina 
sogaðist ég  með Jósef og öllum hinum 
inn í hinn ömurlega heim fangabúðanna 
og líkt og Guðjón las ég bókina í einum 
rykk. En það sem heillar mig mest 
er í rauninni það sem gerist eftir að 
sögunni lýkur. Alger þögn ríkti um tilvist 
mannanna með bleiku þríhyrninganna 
en Jósef rauf þögnina og  þar með urðu 
vatnaskil í söguvitund hinsegin fólks. 
Þetta er bók sem breytir manni.   
 
Reminder of history 
Interview with Guðjón Ragnar Jónasson, 
translator, Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 
historian, and  Elías Rúni, cover designer 
about the new edition of the Icelandic 
translation of The Men with the Pink 
Triangle. 
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Tvíkynhneigð 
og sýnileikinn 

Jóhannes Þór Skúlason



Ég hafði ekki hugmynd um við hverju ég 
mætti búast þegar ég ákvað að opinbera 
tvíkynhneigð mína fyrir fjórum árum 
síðan. Ég lifði ekki í neinni blekkingu um 
sjálfan mig, ég er í forréttindastöðu, 
hvítur miðaldra sís-karlmaður í góðu 
starfi og orðinn óþarflega þekktur í 
þjóðfélaginu. En þótt sú staða gerði það 
að einhverju leyti ólíklegra að ég yrði 
fyrir aðkasti vegna kynhneigðar minnar 
bauð það samt upp á nýtt og safaríkt 
fóður í skítkastið sem allir sem taka þátt í 
opinberri umræðu þurfa að þola 
núorðið. Og sumir neyttu  færis, ég hef 
sjaldan séð ömurlegri umræðu um mig í 
kommentakerfinu. Takk internet! 
 
Það hefur tekið mig langan tíma að átta 
mig á sjálfum mér. Hvað er tvíkynhneigð, 
hvað þýðir þetta allt og hvernig passar 
það við mínar tilfinningar? Ég er enn að 
uppgötva og læra. Það hjálpar að vera 
giftur konu sem er líka tvíkynhneigð og 
skilur því að mörgu leyti hvað er að 
brölta um innra með mér. Við höfum því 
stuðning hvort af öðru, í þessu eins og 
lífinu öllu. 
 
Slátrum staðalmyndunum 
Sökum þess hversu seint ég kom út og 
hafði verið lengi með konunni minni 
voru mýturnar sem ég þurfti aðallega að 
eiga við litaðar af því, t.d. um að 
tvíkynhneigðir geti ekki verið trúir 
mökum sínum og að tvíkynhneigðir 
karlmenn séu í raun hommar haldnir 
sjálfsblekkingu. Sumir vinir og 
kunningjar héldu að ég væri hættur með 
konunni minni og orðinn hommi. Jafnvel 
var fullyrt við fjölskyldumeðlim nýlega 
að ég væri skilinn og farinn að búa með 
manni (sem uppskar töluverða kátínu hjá 
tengdamóður minni sem hlakkar mikið 
til að hitta þennan auka tengdason). 
 
Mýtur um tvíkynhneigð eru furðu 
margar en afgreiðum nokkrar í hvelli: já, 
ég er tvíkynhneigður, það er ekki bara 
millibilsástand þar til ég verð hommi; já, 
ég er tvíkynhneigður þótt ég sé búinn að 
vera ástfanginn af konunni minni í rúm 
30 ár; nei, ég þarf ekki fjölda elskhuga til 
að uppfylla kynferðislega græðgi; nei, ég 
þarf ekki að fíla kynin alveg og alltaf 
jafnt; og síðast en ekki síst: já, 
tvíkynhneigðir karlmenn eru til og ég er 
einn þeirra. Þessi staðalímyndakafli er að 
vísu skrifaður á meðan ég geri mad 
finger guns í uppábrotnum gallabuxum 
sitjandi á hlið með annan fótinn yfir 
stólbakið, en við tölum ekki um það.  
 
Margir tvíkynhneigðir þekkja líka að 
þurfa hálfpartinn að koma út aftur og 
aftur, eins og það gleymist milli atriða. 
Sérstaklega ef þau eru í sambandi, þá 
ræðst ætluð kynhneigð iðulega af því 

hvort makinn er samkynja eða gagnkynja. 
Ítrekuð svona móment geta orðið pínu 
vandró.  
 
Mér þykir samt alveg rosalega vænt um 
allar kveðjurnar og samtölin sem hvert 
út-úr-skápnum tilefni hefur vakið upp hjá 
fjölskyldu, vinum og vinnufélögum. Þau 
sýna mér hvað ég er umkringdur 
yndislegu fólki og mun heppnari en svo 
alltof margir sem mæta miklu mótlæti, 
jafnvel algjörri höfnun.  
 
Er þá líf mitt að fela mig og vera 
feiminn? 
Ein lífseig staðalímynd um tvíkynhneigð 
er að tvíkynhneigðir hafi það betra en 
aðrir í hinsegin samfélaginu því þau geti 
falið sig í hinu heteronormatífa samfélagi. 
Og hey, þú þarna Jóhannes, varst þú ekki 
akkúrat þessi staðalímynd?  
 
En lykilorðin í þessari setningu eru „falið 
sig“. Allir hópar hinsegin samfélagsins 
hafa þurft að fela sig í hinu 
heteronormatífa samfélagi og við erum 
væntanlega öll sammála um að það er 
ekkert jákvætt við það. Þetta lífseiga 
viðhorf hefur, ásamt öðru, jaðarsett 
tvíkynhneigt fólk, bæði í samfélaginu 
almennt en líka innan hinsegin 
samfélagsins – einmitt þar sem 
tvíkynhneigðir þurfa að geta leitað 
viðurkenningar og stuðnings.  
 
Það getur verið gerlegt að fela sig en 
gerlegt þýðir ekki það sama og auðvelt 
eða heilbrigt. Utan frá séð féll ég áður 
vissulega inn í heterosamfélagið en það 
þýðir ekki að það hafi verið eitthvað 
frábært og næs eða uppfyllt allt sem ég 
þurfti sem einstaklingur. Þvert á móti finn 
ég alveg ótrúlega sterkt, miklu sterkar en 
ég átti von á, hvað það skiptir mig öllu 
máli að vera úti, opinn og sýnilegur sem 
tvíkynhneigður maður. Það er eins og það 
hafi fyllt upp í holu í sálinni sem ég vissi 
ekki að var til staðar. 
 
Það eru nefnilega svo ótrúlega margir litlir 
hlutir sem maður felur, sleppir, segir ekki, 
gerir ekki eða gerir öðruvísi til að falla inn 
í heteronormið. Segi ég á kaffistofunni að 
mér finnist kvikmyndaleikarinn sem er til 
umræðu líka rosa hot, eða bít ég í 
tunguna á mér á meðan konurnar tala um 
hann? Pósta ég á samfélagsmiðla hvað 
mér finnst og hvernig mér líður í raun, eða 
hætti ég við því einhvern gæti farið að 
gruna? Allir sem eru eða hafa verið inni í 
skápnum þekkja þúsund svona lítil 
móment, sem virðast kannski lítið 
merkileg hvert fyrir sig en mynda samt 
mikilvægan hluta af því hver maður er.   
 
Og þegar ég hætti að leika þennan 
meðvitaða og ómeðvitaða feluleik fann 

ég frelsi sem líkist engu sem ég gat 
ímyndað mér fyrirfram. Þegar ég, eftir 
gleðigönguna fyrir fjórum árum talaði við 
fjölskyldu mína og birti á 
samfélagsmiðlum að ég væri 
tvíkynhneigður hélt ég að ég væri bara 
að smella út einhverju sem væri ekkert 
stórmál og væri bara gott að klára. Ég 
skildi ekki fyrr en eftir á að ég hafði í raun 
gefið sjálfum mér sjálfan mig.  
 
Þess vegna tók ég þá ákvörðun á síðasta 
ári að segja já þegar einhver vildi ræða 
kynhneigðina við mig opinberlega og 
nota þannig tækifærið til að reyna að 
auka sýnileikann. Ef ég sem opinber 
persóna er ekki til í það, hvernig get ég 
þá kvartað yfir því að sýnileiki 
tvíkynhneigðra sé lítill? 
 
Hvað er svona merkilegt við það? 
Því miður virðast fáar nýlegar íslenskar 
rannsóknir til um stöðu tvíkynhneigðra á 
Íslandi en rannsóknir frá Bandaríkjunum 
sýna að tvíkynhneigðir eru rúmlega 
helmingur allra í hinsegin samfélaginu. 
Sýnileikinn er hins vegar afar lítill og 
afmáun tvíkynhneigðar (bi erasure) – það 
að líta framhjá, fjarlægja, falsa eða 
útskýra burt merki um tvíkynhneigð úr 
samfélagslegri umræðu, sögunni, 
fjölmiðlum, menningarefni, akademísku 
efni o.s.frv. – er raunverulegt vandamál 
sem vinnur sterkt á móti sýnileikanum. 
Lítið en lífseigt íslenskt dæmi um slíka 
afmáun er þrálát notkun fjölmiðla á 
orðasambandinu „hjónabönd 
samkynhneigðra“ um samkynja 
hjónabönd.  
 
Það er líka sár staðreynd að ungt (og 
eldra) tvíkynhneigt fólk sem er að fóta sig 
í kynhneigð sinni geti helst leitað 
fyrirmynda í vísindaskáldsögum og 
fantasíuefni vegna þess hversu fáar 
tvíkynhneigðar persónur er að finna í 
menningarefni sem byggir á 
raunveröldinni. Þetta vandamál er 
auðvitað ekki bundið við tvíkynhneigða, 
en það gerir þetta bara verra.   
 
Svo eru viðhorfin ennþá svo spes. 
Rannsóknirnar sýna til dæmis að oftar en 
ekki telur samfélagið tvíkynhneigðar 
konur aðeins vera að taka hliðarspor til 
að þóknast eða heilla karlmenn á meðan 
tvíkynhneigðir karlar séu það aðeins þar 
til þeir viðurkenna fyrir sjálfum sér að þeir 
séu hommar. Sem sagt: Allir 
tvíkynhneigðir laðast í alvörunni að 
karlmönnum. Jáseisei. Feðraveldið er 
víða, og sjálfsánægt. 
 
Upplifun þeirra out tvíkynhneigðu 
karlmanna sem ég hef rætt við er að 
síshet samfélagið virðist tilbúnara til að 
umbera tvíkynhneigð kvenna en karla. 
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Án þess að draga úr þeim ömurlegu 
staðalímyndum og áreitni sem þær þurfa 
að glíma við, hvað þá því sem bæði 
tvíkynhneigt og annað kynsegin og trans 
fólk þarf að díla við alla daga, þá virðist 

feðraveldisuppbygging samfélagsins sem 
við búum í eiga aðeins erfiðara með að 
díla við karlmann sem hefur „líka“ 
rómantískan og/eða kynferðislegan 
áhuga á öðrum en sís konum. 
 

Karlmennskustaðalímyndir samfélagsins 
eru ótrúlega ósveigjanlegar. Skilaboð 
samfélagsins til stráka og karla eru 
ótvíræð: Vertu sterkur, ekki væla, elskaðu 
konur og gerðu við bíla. Og svo fokking 

„Við eigum að 
lyf ta hvert öðru 
upp, hvetja og 

hrósa hvert öðru 
og hjálpast að við 
að auka sýnileika 

hvers annars “
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framvegis. Haltu þig innan í 
karlmennskukassanum, annars ertu ekki 
alvöru karlmaður heldur kjelling (lesist: 
aumingi). Samfélag sem á ennþá erfitt 
með að karlmenn gráti á langt í að 
samþykkja karlmenn sem falla ekki inn í 
þessa kynjatvíhyggjuforskrift „ alvöru 
karlmennskunnar“. Sorglegt en satt. 
 
Fjandans tvíhyggjan 
Mannlegt samfélag er gegnsósa í 
tvíhyggju. Karl eða kona, sterkur eða 
veikur, gott eða slæmt, sannleikur eða 
lygi, hugsjón eða raunveruleiki, hvítt eða 
svart, annaðhvort eða. En fólk er bara 
ekkert svona! Tvíhyggjan er beinlínis 
hættuleg einföldun þegar kemur að 
margbreytileika mannlegrar tilveru.   
 
Ein lífseig mýta um tvíkynhneigð er að 
hún sé hluti þessarar tvíhyggju, að aðeins 
sé laðast að tveimur kynjum. En neeeei 
börnin góð, sko þetta virkar einmitt ekki 
svona.   
 
Þetta er djúsí mistúlkun á orðinu 
tvíkynhneigð, en það vísar í raun til sama 
kyns og annarra, svona og hinsegin. 
Tvíkynhneigð er rómantískur og/eða 
kynferðislegur áhugi á fólki af fleiri en 
einu kyni: fleira en eitt - ekki bara tvö. 
Þannig hefur kynsegin fólk og trans fólk 
alltaf verið inni í tvíkynhneigðarmenginu 
en ekki utan við það.  
 
Línan milli tvíkynhneigðar og 
pankynhneigðar er því frekar spurning 
um persónulega upplifun fólks en 
hugtakaskilreiningar. Ég hefði hugsanlega 
notað pankynhneigður um sjálfan mig ef 
ég væri heldur yngri, en tvíkynhneigð er 
hugtakið sem ég pældi í og þvældist með 
árum saman og passar mér best. 
 
Og er ekki málið með merkimiðana að ef 
þú finnur þann sem lýsir því hver þú ert 
og passar við þína upplifun, notaðu hann 
þá. Oftar en ekki er það eitthvert 
utanaðkomandi fólk sem þykist vita betur 
en við hvernig við upplifum okkur sjálf og 
reynir að segja okkur hvað við megum 
eða eigum að vera. En það er alveg skýrt 
að þann rétt hefur enginn nema við sjálf.   
 
Hvergi er þetta mikilvægara en í hinsegin 
samfélaginu. Þar hafa viðhorf til 
tvíkynhneigðra því miður sveiflast 
töluvert á undanförnum áratugum en á 
síðustu árum hefur viðhorfið hér á landi 
tekið miklum framförum og rétt að þakka 
Samtökunum ‘78 fyrir að hafa opnað 
faðminn og stuðlað að bættum 
viðhorfum. Það er gríðar mikilvægt að allt 
regnbogasamfélagið á Íslandi eigi eitt 
sameiginlegt heimili. Við þurfum ekki að 
vera sammála um allt en það skiptir máli 
að við séum sterk og sameinuð út á við.  
 

Það sem enginn sér 
Sýnileikinn er í senn samvinnuverkefni 
okkar allra og ótrúlega flókin og 
persónuleg áskorun fyrir hvert og eitt 
okkar. Hér á landi eigum við að geta aukið 
hann – ég ætla ekki að segja óhrædd – en 
að minnsta kosti með töluvert meira 
sjálfstrausti og möguleika á viðurkenningu 
en allt of margir allt of víða annars staðar í 
heiminum, þar sem sýnileikinn er jafnvel 
lífshættulegur. Þrátt fyrir mörg jákvæð 
skref er sýnileikinn hér á landi enn 
takmarkaður og viðhorf og viðurkenning 
samfélagsins ennþá mjög mismunandi 
gagnvart hópum hinsegin samfélagsins. 
Gagnvart sumum þeirra, sérstaklega 
kynsegin og trans fólki, verður samfélagið 
okkar sér til skammar daglega. Það eru 
enn svo miklir fordómar að sigra, svo 
margar hindranir að rífa niður. Baráttan 
hefur því miður engan fyrirsjáanlegan 
endapunkt.    
 
Réttindi fólks verða ekki til af sjálfu sér. 
Besta leiðin til að einfalda þeim lífið sem 
vilja ekki viðurkenna réttindi hinsegin 
fólks er að við séum ósýnileg. Fyrir þann 
hóp er það þægilegasta staðan, hin 
ósýnilegu þurfa hvorki virðingu né 
réttindi, næsta mál á dagskrá.  
 
Þess vegna verðum við öll að fagna 
auknum sýnileika allra hópa í hinsegin 
samfélaginu. Við eigum að lyfta hvert öðru 
upp, hvetja og hrósa hvert öðru og 
hjálpast að við að auka sýnileika hvers 
annars. Það að einn hópur hinsegin fólks 
fái að skína bjartar um stund varpar 
engum skugga á aðra. Þvert á móti  lýsir 
það enn frekar upp sameiginlega veröld 
okkar allra. 
 
Þegar ég sé grein, umfjöllun eða viðtal við 
eikynhneigða eða trans fólk þá fagna ég, 
bæði fyrir þeirra hönd og mína. Þegar ég 
sé áberandi homma og lesbíur í framlínu 
baráttunnar fyrir auknum réttindum þá 
fagna ég, bæði fyrir þeirra hönd og mína. 
Þegar ég sé Samtökin ‘78 viðurkenna lítið 
sýnilega hópa hinsegin fólks þá fagna ég, 
bæði fyrir þeirra hönd og mína.  
 
Því barátta alls þessa fólks og allur 
sýnileikinn sem það skapar stækkar líka 
minn hóp í samfélaginu. Þó að okkur vanti 
sérstaklega meiri sýnileika tvíkynhneigðra 
á öllum sviðum þá minnir sýnileiki annarra 
hinsegin hópa samfélagið á að 
heteronormið er ekki algilt. Að samfélagið 
verður að taka tillit til og virða alla hópa 
hinsegin fólks sem eru hluti af því. Eða, 
svona til að vera raunsær,  þröngvar 
samfélaginu að minnsta kosti til að horfast 
í augu við tilveru okkar.  
 
Og er það ekki einmitt tilgangurinn með 
hinsegin dögum og gleðigöngunni? Fátt 

þröngvar tilveru okkar betur upp á 
samfélagið en nærri hundrað þúsund 
manns undir allskonar regnbogafánum í 
miðbæ Reykjavíkur. Að það hafi tekist að 
fá nærri fjórðung samfélagsins til að 
fagna tilveru okkar með okkur í 
skrúðgöngu um miðborgina er ótrúlegt.  
 
Ég hef tekið þátt í að fagna 
gleðigöngunni í fjöldamörg ár, en á 
þessu ári ætla ég í fyrsta sinn að ganga 
alla leið í göngunni sjálfri og veifa til 
fólksins míns á sínum stað á 
Fríkirkjutröppunum.   
 
Ég vonast til að sjá sem flesta 
tvíkynhneigða í göngunni í ár og úti í 
samfélaginu í framtíðinni. Við berum ekki 
ábyrgð á sýnileikanum ein og sér en 
hann byrjar hjá okkur. Sjáumst!  
 
Bisexuality and visibility 
When coming out as bisexual Jóhannes, 
who has been with his wife for 30 years, 
has had to contend with a few of the 
stereotypes of bisexual people still 
prevelent in society. The ideas that bi 
people are incapable of being in exclusive 
committed relationships and that bi men 
are just in denial about being gay are the 
ones he has had to face. Some of the 
stereotypes are harmless fun that the 
community can joke about between 
ourselves but others can become quite 
tiring as is having to come out repeatedly. 
 
Bi erasure is one of the biggest challenges 
bisexual people face, and the sad fact is 
that it occurs both without and within the 
queer community. Bi erasure is connected 
to the patriarchy via the assumption that 
all bi people prefer and end up with men. 
 
Visibility is at once our shared project and 
responsibility and a very personal project. 
Here in Iceland we should be able to 
increase queer visibility and representation 
with confidence, self-esteem, and a 
reasonable expectation of acceptance. 
Increased visibility for every group under 
the queer umbrella should be celebrated 
and hopefully we will see a lot of bi people 
in the pride parade and in society at large 
in the future.
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Skemmtistaðinn Kiki 
Queer Bar þekkja flest. 
Karíókí á fimmtudögum 
og dragsýningar á 
föstudögum. Kiki býður öll 
velkomin og stemning þar 
er breytileg eftir því hverjir 
sækja staðinn hverju sinni. 
Það er langskemmtilegast 
að dansa á Kiki en ef þú 
ert ekki í stuði er hægt að 
tylla sér á efstu hæð og fara 
á trúnó (ef það er laust). 
Þetta er hinsegin staður 
fyrir hinsegin fólk. 
 

Hinsegin staðir fyrir hinsegin fólk   
—> Kiki Queer Bar. 

Staðir þar sem hinsegin fólk er velkomið, jafnvel í 
eigu hinsegin fólks (regnbogafánar uppi/aðgengileg 
klósett/gott vibe)  
—> Gaukurinn, Röntgen, Loft hostel, Ölstofan, Dillon, 
Aldamót.
 
Staðir þar sem hinsegin fólk gæti hitt annað hinsegin 
fólk —> Tjarnarbarinn, Kaffibarinn, Iðnó, Kaldi, Skúli, 12 
tónar, Húrra, 10 sopar, Veður.
 

Gaukurinn er 
rótgróinn tónleika- og 
viðburðastaður og þar 
hefur myndast hefð 
fyrir hinseginvænum 
viðburðum, 
dragsýningum og öðru 
skemmtilegu sem fagnar 
hinsegin flórunni. Heyrst 
hefur að Gaukurinn 
verði bráðum með 
hjólastólaaðgengi.  
 

Röntgen á Hverfisgötu er 
eftirsóttur skemmtistaður 
og þar myndast oft hópar 
hinsegin fólks á spjalli eða á 
dansgólfinu. Diskókúlan er 
algjört æði.  
 

Á Aldamótum, við 
dómkirkjuna í Reykjavík, 
má stundum finna hinsegin 
fólk. Á Aldamótum er 
gerð einhverskonar 
tilraun til þess að 
vera með kynhlutlaus 
salerni og starfsfólkið 
er viðkunnanlegt. 
Hjólastólaaðgengi.  

 
Loft Hostel í Bankastræti 
er einn aðgengilegasti 
staður borgarinnar, bæði 
vegna hjólastólaðagengis 
og kynhlutlausra 
salerna, sem og 
áberandi regnbogafána. 
Svalirnar eru eftirsóttar 
á sólríkum dögum. Á 
Loft Hostel myndast 
oft mjög skemmtileg 
stemning meðal ferða- 
og heimamanna og 
andrúmsloftið er frjálslegt.  

Að líða öruggu og geta farið á salernið. Þetta eru 
lágmarkskröfur sem fólk gerir til þeirra kaffihúsa og 
skemmtistaða sem það sækir. Hinsegin skemmtistaðir í 
Reykjavík hafa tekið breytingum í gegnum árin, allt frá 
Barböru til 22 til Curious, en í dag er aðeins einn staður í 
Reykjavíkurborg sem er yfirlýstur hinsegin bar, en það er Kiki 
á Klapparstíg. Hinsegin fólk sækir þó auðvitað aðra staði og 
því fór tímarit Hinsegin daga á stúfana, heyrði í djömmurum 
og fékk ábendingar um hvaða staðir eru hinseginvænir og/
eða mikið sóttir af hinsegin fólki.  
 
Til þess að lesendur fái mynd af því hvers konar staðir þetta 
eru og hversu aðgengilegir þeir eru ákvað höfundur að skipta 
þeim upp í nokkra flokka.  



 
Ölstofa Kormáks og 
Skjaldar á Vegamótastíg 
er notalegur bar skreyttur 
hinsegin fánum sem á 
marga fastagesti og er 
fullkominn í trúnó, en 
stemningin getur orðið 
heldur hetero um helgar. 
Hjólastólaaðgengi.  
 

Dillon: Andrea Jónsdóttir er 
með dj set á laugardögum. 
Rokk og viskí. Heyrst hefur 
að Dillon sé eða hafi verið 
í uppáhaldi hjá hinsegin 
konum.  
 

Kaffibarinn er 
rótgróinn í barsenunni og 
þangað sækja hörðustu 
djammararnir, já eða þau 
sem vilja bara kíkja í einn 
laufléttan á happy hour. 
Reykingasvæðið er gott, 
sem er mikilvægt fyrir 
hinsegin fólk.  
 

Kalda bar á Klapparstíg 
þekkja flest. Þar er hægt 
að sýna sig og sjá aðra eða 
kíkja á trúnó, hvort sem 
það er í einhverju horni eða 
undir hitalömpunum.  
 

Barirnir Skúli Craft Bar, 
12 tónar, 10 sopar/
Vínstúkan og Veður eru 
staðir þar sem hinsegin 
fólk kemur oft saman en 
þessir barir eru ekki með 
áberandi regnbogafána eða 
kynhlutlaus (aðgengileg) 
salerni.  

 
Það er ekki mikið sem 
þarf  til þess að trekkja 
að hinsegin fólk á barinn. 
Regnbogafáni á áberandi 
stað eða kynhlutlaus 
klósett gera staðinn 
aðgengilegri án mikillar 
fyrirhafnar. Ef til vill gleymdi 
greinahöfundur einhverjum 
bar í miðborginni og það er 
skömm að því að einungis 
hafi verið hægt að tala 
um bari í Reykjavík. Eitt 
er þó víst, seinasti bjórinn 
hefur ekki verið drukkinn 
á hinsegin skemmtistað í 
Reykjavík.  
 
Where do queer people 
party in Reykjavík?  
Reykjavík currently only has 
one officially queer club Kiki 
but obiously queer people 
party elsewhere as well. 
Reykjavík Pride Magazine 
asked a round to find in  what 
other places queer people 
might find a  pride flag, a 
gender-neutral bathroom 
and other queer people. 
Gaukurinn, Röntgen, Loft 
hostel, Ölstofan, Dillon, 
Aldamót, have a good 
atmosphere, queer ownership 
and a good bathroom 
situation. Tjarnarbarinn, 
Kaffibarinn, Iðnó, Kaldi, 
Skúli, 12 tónar, Húrra, 10 
sopar, Veður do not have all 
the physical reminders of a 
safe space for queer people 
but you might meet a good 
amount of queer people there 
and a nice atmosphere. 

  
fjallkona.isfjallkonan.rvk         fjallkonan

FJALLKONAN FAGNAR ÞÉR!
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HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

Hinsegin dagar í Reykjavík 
þakka Samtökunum ’78 
fyrir ómetanlegt starf 
í þágu mannréttinda 

hinsegin fólks á Íslandi.

Eftirtaldir 
ráðherrar styðja 
Hinsegin daga 

2022: 
 
 
 

Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra 

Bjarni Benediktsson 
fjármála- og efnahagsráðherra 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
háskóla-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra 

Ásmundur Einar Daðason
mennta- og barnamálaráðherra 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson
félags- og vinnumarkaðsráðherra 

Jón Gunnarsson
dómsmálaráðherra 

Sigurður Ingi Jóhannson
Innviðaráðherra 

Willum Þór Þórsson
heilbrigðisráðherra 

 

Hýrar þakkir fyrir stuðninginn!
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Hinsegin er regnhlífarhugtak yfir fólk með kynhneigð, 
kynvitund, kyneinkenni og/eða kyntjáningu sem fellur ekki að 
ríkjandi viðmiðum samfélagsins. 

Hinsegin fólk er m.a. hommar, lesbíur, tvíkynhneigðir, 
pankynhneigðir, eikynhneigðir, trans fólk og intersex fólk. 

Kynhneigð segir til um það hverjum fólk verður skotið í, ástfangið 
af og/eða laðast að. Kynhneigð er allskonar, getur breyst með 
tímanum og er mismunandi hjá hverjum og einum. Fólk getur 
laðast að einhverjum af öðru kyni, af sama kyni, að tveimur eða fleiri 
kynjum en fyrir öðrum skiptir kyn ekki máli þegar kemur að aðlöðun. 
Sum laðast lítið eða ekkert að öðru fólki. Sumum hentar að skilgreina 
kynhneigð sína en öðrum ekki.

Gagnkynhneigð: að laðast að fólki af öðru kyni
Samkynhneigð: að laðast að fólki af sama kyni (hommar/lesbíur)
Tvíkynhneigð: að laðast að fólki af fleiri en einu kyni
Pankynhneigð: að laðast að fólki óháð kyni
Eikynhneigð: að laðast lítið eða ekkert að öðru fólki
BDSM-hneigð: að laðast að fólki sem deilir löngunum um
 samþykk og meðvituð valdaskipti

Kyneinkenni segja til um hvernig líkaminn okkar starfar og hefur því 
eingöngu með líffræði að gera. Kyneinkenni ná t.d. yfir hormónastarfsemi 
líkamans, litninga og ytri og innri kynfæri. Sumir einstaklingar fæðast 
með kyneinkenni sem falla ekki að ríkjandi hugmyndum um karl- og 
kvenlíkama og kallast það að vera intersex. Til eru margar útgáfur af því 
að vera intersex. Hjá sumum sést það strax við fæðingu, hjá öðrum við 
kynþroska, öðrum mun seinna og hjá sumum kemur það aldrei í ljós.

Markkynja:  að fæðast með dæmigerð kyneinkenni sem falla að
 stöðluðum hugmyndum um hvernig líkamar kvenna 
 og karla líta út eða starfa
Intersex: að fæðast með ódæmigerð kyneinkenni sem stangast
 á við staðlaðar hugmyndir um hvernig líkamar kvenna
 og karla líta út eða starfa

Kynvitund segir til um hvernig við viljum lifa og vera í okkar kyni. 
Kynvitund hefur ekkert með kynfæri, líffræði eða útlit að gera, 
heldur með upplifun okkar af eigin kyni. Sumt fólk er með kynvitund 
í samræmi við það kyn sem það fékk úthlutað við fæðingu (þ.e. það 
kyn sem gert er ráð fyrir út frá kynfærum) og kallast það að vera 
sískynja. Aðrir eru með kynvitund sem samræmist ekki því kyni 
sem það fékk úthlutað við fæðingu og kallast það að vera trans.

Sískynja: manneskja sem er sátt við það kyn sem hún
 fékk úthlutað við fæðingu
Trans kona: er kona sem var úthlutað karlkyni við fæðingu
Trans karl: er karl sem var úthlutað kvenkyni við fæðingu
Kynsegin: manneskja sem tengir hvorki við að vera karl
 eða kona, er blanda af hvoru tveggja eða
 flakkar á milli
Kynleiðrétting: læknisfræðilegt ferli sem sumt trans fólk fer í,
 t.d. aðgerðir, taka inn hormón o.s.frv.

Frekari upplýsingar og aðstoð:
Samtökin ’78 – Félag hinsegin fólks á Íslandi 
www.samtokin78.is
skrifstofa@samtokin78.is  s. 552 7878
Opnunartími skrifstofu er alla virka daga kl. 13-16.

Einnig bendum við á upplýsingavef Samtakanna ‘78 
www.otila.is fyrir frekari upplýsingar um hinsegin hugtök, 
reynslusögur og hinsegin hugmyndafræði. 

HVAÐ ER

Kyntjáning segir til um hvernig við tjáum kyn okkar út á við, svo sem 
hvernig við klæðum okkur, berum okkur, tölum, klippum hárið okkar 
og hvernig almennt fas okkar er. Frá blautu barnsbeini er okkur kennt 
hvernig fólk eigi að vera út frá kyni og er það iðulega tengt við 
staðalmyndir kynjanna.

Karllæg kyntjáning: er í samræmi við ríkjandi hugmyndir um
 hvernig karlar eiga að tjá kyn sitt
Kvenlæg kyntjáning: er í samræmi við ríkjandi hugmyndir um
 hvernig konur eiga að tjá kyn sitt
Óræð eða ódæmigerð kyntjáning:
 er á einhvern hátt á skjön við ríkjandi hugmyndir
 um hvernig fólk eigi að tjá sig út frá kyni

HVAÐ ER KYNHNEIGÐ? HVAÐ ER KYNVITUND?

HVAÐ ER KYNTJÁNING?HVAÐ ERU KYNEINKENNI?

M
yndskreyting: H

insegin félagsm
iðstöðin

Queer is an umbrella term for people whose sexual 
orientation, gender identity, sex characteristics and/or 
gender expression does not conform to societal norms 
and expectations.

The queer umbrella includes (but is not limited to) 
trans people, gay men, lesbians, bisexual, pansexual, 
asexual and intersex people. 

Sexual orientation describes who a person is attracted to or 
falls in love with. Sexual orientation is unique to each individual. 
It can be static or change over time. People can be attracted to 
individuals of the same gender, of another gender, more than one 
gender and for some people gender is not a factor in their attraction. 
Some people experience little or no attraction to other people. Some people 
choose to name or label their sexual orientation, but others do not.

Heterosexual: attraction to people of a different gender (straight)
Homosexual: attraction to people of the same gender (gay/lesbian)
Bisexual: attraction to people of more than one gender
Pansexual: attraction to people regardless of their gender
Asexual: experiencing little or no sexual attraction
 towards other people
BDSM orientation: attraction to people that share a need for
 consensual and negotiated power exchange

Sex characteristics are about biology. Sex characteristics are e.g. our 
hormones, chromosomes and reproductive organs, both internal and 
external. Most people are born with sex characteristics that align with 
typical male or female bodies. However, some people are born with sex 
characteristics that do not fit these norms. Some people who have atypical 
sex characteristics use the term intersex to describe themselves.

Endosex: people born with sex characteristics that align with 
 typical male or female bodies
Intersex: people born with sex characteristics that do not fit the
 typical definition of male and female bodies

Gender identity is about one’s own sense and feelings of gender. Gender 
identity is not about genitals, biology or appearance, but rather about how we 
experience our gender. Some people’s gender identity aligns with the gender 
they were assigned at birth (i.e. the gender which is assumed based on their 
genitalia); in other words, they are cisgender. Other people’s gender identity 
does not align with the gender they were assigned at birth; in other words, 
they are trans (sometimes referred to as transgender).

Cisgender: a person whose gender identity aligns with the gender
 they were assigned at birth
Transgender: an umbrella term for people whose gender identity
 does not match the gender they were assigned at birth
Trans woman: a woman who was assigned male at birth
Trans man: a man who was assigned female at birth
Non-binary: someone who does not identify as either a man
 or a woman, but perhaps in between, as both or
 neither. Some prefer genderqueer or another term
Gender confirmation / transitioning:
 a medical process some trans people go through 
 e.g. taking hormones or having surgery

For more information and support:
Samtökin ’78 – The National Queer Organisation of Iceland
www.samtokin78.is
skrifstofa@samtokin78.is  tel. 552 7878
The office is open every weekday from 1pm to 4pm

For further information on queer terminology, stories 
of personal experience and queer theory, please visit 
Samtökin ‘78’s information website www.otila.is

WHAT IS

Gender expression is how people communicate their gender through body 
language, clothing and hairstyle, behaviour and so on. Gender expression is 
often viewed on a spectrum between masculinity and femininity and is 
imprinted in people from an early age. Ideas about gender and gender 
expression are culturally informed and often based on stereotypes. 

Masculine gender expression: aligns with societal expectations for men
Feminine gender expression : aligns with societal expectations for women
Androgynous gender expression:
 can be a combination or interplay of masculinity 
 and femininity into an ambiguous form
Atypical/gender non-conforming gender expression:
 does not conform to stereotypical or societal 
 expectations of gender

WHAT IS SEXUAL ORIENTATION? WHAT IS GENDER IDENTITY

WHAT ARE SEX CHARACTERISTICS

Illustration: The Q
ueer Youth center

WHAT IS GENDER EXPRESSION?



Queer is an umbrella term for people whose sexual 
orientation, gender identity, sex characteristics and/or 
gender expression does not conform to societal norms 
and expectations.
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asexual and intersex people. 
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individuals of the same gender, of another gender, more than one 
gender and for some people gender is not a factor in their attraction. 
Some people experience little or no attraction to other people. Some people 
choose to name or label their sexual orientation, but others do not.

Heterosexual: attraction to people of a different gender (straight)
Homosexual: attraction to people of the same gender (gay/lesbian)
Bisexual: attraction to people of more than one gender
Pansexual: attraction to people regardless of their gender
Asexual: experiencing little or no sexual attraction
 towards other people
BDSM orientation: attraction to people that share a need for
 consensual and negotiated power exchange

Sex characteristics are about biology. Sex characteristics are e.g. our 
hormones, chromosomes and reproductive organs, both internal and 
external. Most people are born with sex characteristics that align with 
typical male or female bodies. However, some people are born with sex 
characteristics that do not fit these norms. Some people who have atypical 
sex characteristics use the term intersex to describe themselves.

Endosex: people born with sex characteristics that align with 
 typical male or female bodies
Intersex: people born with sex characteristics that do not fit the
 typical definition of male and female bodies

Gender identity is about one’s own sense and feelings of gender. Gender 
identity is not about genitals, biology or appearance, but rather about how we 
experience our gender. Some people’s gender identity aligns with the gender 
they were assigned at birth (i.e. the gender which is assumed based on their 
genitalia); in other words, they are cisgender. Other people’s gender identity 
does not align with the gender they were assigned at birth; in other words, 
they are trans (sometimes referred to as transgender).

Cisgender: a person whose gender identity aligns with the gender
 they were assigned at birth
Transgender: an umbrella term for people whose gender identity
 does not match the gender they were assigned at birth
Trans woman: a woman who was assigned male at birth
Trans man: a man who was assigned female at birth
Non-binary: someone who does not identify as either a man
 or a woman, but perhaps in between, as both or
 neither. Some prefer genderqueer or another term
Gender confirmation / transitioning:
 a medical process some trans people go through 
 e.g. taking hormones or having surgery

For more information and support:
Samtökin ’78 – The National Queer Organisation of Iceland
www.samtokin78.is
skrifstofa@samtokin78.is  tel. 552 7878
The office is open every weekday from 1pm to 4pm

For further information on queer terminology, stories 
of personal experience and queer theory, please visit 
Samtökin ‘78’s information website www.otila.is

WHAT IS

Gender expression is how people communicate their gender through body 
language, clothing and hairstyle, behaviour and so on. Gender expression is 
often viewed on a spectrum between masculinity and femininity and is 
imprinted in people from an early age. Ideas about gender and gender 
expression are culturally informed and often based on stereotypes. 

Masculine gender expression: aligns with societal expectations for men
Feminine gender expression : aligns with societal expectations for women
Androgynous gender expression:
 can be a combination or interplay of masculinity 
 and femininity into an ambiguous form
Atypical/gender non-conforming gender expression:
 does not conform to stereotypical or societal 
 expectations of gender

WHAT IS SEXUAL ORIENTATION? WHAT IS GENDER IDENTITY

WHAT ARE SEX CHARACTERISTICS

Illustration: The Q
ueer Youth center

WHAT IS GENDER EXPRESSION?
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Upplýsingar í tímariti þessu eru birtar með fyrirvara 
um villur og breytingar sem kunna að verða, m.a. 
hvað varðar staðsetningu viðburða, miðaverð og 
fleira. Réttar upplýsingar eru ávallt aðgengilegar á 
vef Hinsegin daga, www.hinsegindagar.is 

Information, such as event locations, ticket price, etc., 
published in this magazine may include errors or 
can have changed. Correct information are always 
available on our website, www.reykjavikpride.is
 
Fólkið á bak við Hinsegin daga
Fjölmörg leggja hönd á plóg til að gera hátíð 
Hinsegin daga að veruleika á hverju ári. Gríðarstór 
hópur sjálfboðaliða vinnur ómetanlegt starf í 
þágu Hinsegin daga, bæði við undirbúning og 
meðan á hátíðinni stendur. Þá skipta samstarfs- 
og stuðningsaðilar sköpum fyrir hátíðahöld 
Hinsegin daga. Þessum stóra hópi sjálfboðaliða og 
samstarfsaðila eru færðar bestu þakkir.

Við styðjum réttindabaráttu hinsegin fólks
PwC

Garðabær
Lalli töframaður



„Hluti af faðir vorinu var að ég væri ekki hommi. Bænin endaði 
alltaf á „Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá öllu illu, 
því að þitt er ríkið, EKKI LÁTA MIG VERA HOMMI, að eilífu. Amen“

Ein saga – eitt skref er samvinnuverkefni Samtakanna ‘78 og þjóðkirkjunnar sem 
Samtökin hafa leitt síðustu tvö ár.

Fyrsta skrefið var að safna persónulegum reynslusögum af fordómum og andstöðu 
Þjóðkirkjunnar við réttindi hinsegin fólks í gegnum árin. Á síðu verkefnisins má finna brot 

af þeim frásögnum sem safnað hefur verið undanfarin tvö ár.

Skannaðu QR kóðann og hlustaðu á frásagnirnar
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Reykjavik Pride is an official City 
Festival during 2020–2022. We 
are grateful for the invaluable 
support from Reykjavik City.

Hinsegin dagar eru borgarhátíð 
Reykjavíkur 2020–2022. Við 
þökkum Reykjavíkurborg fyrir 
ómetanlegan stuðning. 
 


