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í byrjun annarinnar átti ég erfitt með að ákveða mig hvað ég ætti í að gera. Ég fékk nokkrar 

ágætar hugmyndi er sú sem varð fyrir valinu var að setja upp dragshow. ég valdi það vegna 

þess að ég hef haft mikinn áhuga á dragi frá árinu 2016 þegar að ég sá myndband af youtube af 

Bianca Del Rio (sem er ein af mínum uppáhalds dragdrottningum). Fékk ég Hákon Hildibrand í 

það með mér þar sem að hann hefur gert það áður.  

Byrjði ég að skipuleggja þetta á fullu, æfa mig að gera dragmakeup, æfa mig að lipsynca og 

finna rétta lagið og svo æfa mig að reada fólk og skrifa "uppistand". Planið var að hafa það í 

kringum páskana þegar að það átti að halda hátíðins queer nes, þar áttu að koma fram ég, 

Hákon, Sigga kling og Benni. En þetta fór allt í vaskinn þegar að Covid kom til Íslands og 

samkomu bannið var sett á.  

Ég byrjaði að hugsa um hvað ég gæti mögulega gert í staðin fyrir Dragshowið, hvort ég ætti bara 

að gera dragmyndband og vera fyndinn eða hvað. Það tók mig nokkrar vikur að ákveða hvað ég 

gæti gert en svo kom það. 

 Ákvað ég að búa til LGBTQ+ tímarit. Sú ákvörðun varð vegna þess að ég hef mikinn áhuga á 

því að fræðast meira um þetta og vegna þess að mér fannst vanta svona tímarit á Íslandi. En til 

að halda aðeins í upprunalegu hugmyndi tók ég viðtal við þekkta dragdrottningu hérna á íslandi 

sem er í Dragsúg og heitir hún Miss Agatha. Bjó ég til spurningalista og sendi henni því að mig 

langaði að hafa Q&A grein í blaðinu og hún var meira en til í að taka þátt. Ég spurði hana um 

dragmenninguna íslandi og hvað það hafi verið sem hafi kveikt í áhuga hennar/hanns osfv. 

Einnig skrifaði ég um mína reynslu á því að koma út úr skápnum sem var bæði gaman og erfitt. 

Mér fannst vanta eitthvað meira til að gera þetta aðeins áhugaverða og gerði top 10. lista af 

LGBTQ+ kvikmyndum sem að mér finnst góðar.  

Pælingin hjá mér er sú að klára blaðið og svo halda áfram að skrifa þau og gefa út, vegna þess 

að þetta kveikti áhuga hjá mér í að skrifa tímarits greinar. 
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