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Útdráttur 

Þessi rannsókn gildir til 60 eininga (60 ECTS) 

  

Í ritgerðinni er fjallað um sögu samkynhneigðra hér á landi frá því rétt fyrir aldamótin 1900 til 

dagsins í dag út frá kenningum sviðslistafræðinnar. Þá er einnig stuðst við hugtökin um hóp, 

leik, sjálfsmynd og kyngervi. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var af stað með í upphafi 

voru þrjár og var spurt að því hvernig performance og kyngervi samkynhneigðar birtist í eðli 

og formi gegnum tíma á Íslandi. Þá var spurt að hve miklu leyti hefði performance hjálpað 

samkynhneigðum sem hóp að komast af og að nálgast jafnrétti. Og að lokum var spurt hvort 

performance og „hlutverk“ væru eins nauðsynleg í lífi samkynhneigðra í dag og var áður fyrr. 

Í ritgerðinni er leitast við að svara þessum spurningum. Ritgerðin styðst við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og byggir hún m.a. á 12 viðtölum við 17 einstaklinga. Mikilvægt er þó að 

skoða einnig samhengið sem hópur samkynhneigðra á Íslandi stóð í og því er saga hópsins 

einnig skoðuð erlendis, það er að segja í þeim löndum sem Íslendingar höfðu hve mest 

samskipti við og höfðu áhrif á viðhorf og gildi landans. 

Eins og titill rannsóknarinnar, Leikrit í þremur þáttum, og niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa til kynna má skipta tímabilinu sem um ræðir í ritgerðinni í þrjú stig: stig þöggunar, stig 

sýnileika og samtímann. Þannig má segja að hvert stigið sé í raun einn þáttur í sjálfu leikritinu 

enda hafa grímur, búningar og „leikur“ verið stór og órjúfanlegur þáttur í lífi margra 

samkynhneigðra og hópsins í heild – bæði á tímum þagnar og tímum sýnileika. Og þótt 

grímusafnið sé í dag geymt inni í skáp er það þó dregið fram á tyllidögum og við minnt á 

tímana sem það skipaði ef til vill meiri sess í lífi þessa einstaklinga. Stigin þrjú eru til 

skoðunar í rannsókninni hvert um sig og færir hvert stig okkur nær hinu endalega takmarki, 

sem er jafnrétti á við aðra.  
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Summary in English 

This thesis discusses the history of homosexuality in Iceland from the turn of the 20
th

 century 

up until modern times from the viewpoint of theories of performance studies and the 

folkloristic concepts of group, play, identity and gender. The main objectives of this thesis 

were first of all to explore how performance and concepts of gender have manifested 

themselves as features of the ‘gay’ community in Iceland over the course of time; secondly, to 

explore the degree to which performance skills have helped homosexuals as a group to 

achieve equal rights; and finally to enquire whether performance and “role play” are as 

impotant for the community now as they were in the past.  

The thesis has essentially made use of qualitative research methods in order to answer 

the previously noted research questions. This data, involving for the most part 12 interviews 

with 17 individuals was then analysed. It is nonetheless important for the research questions 

to look not only at the Icelandic ‘gay’ community but also the international context. In short, 

it is important to consider the influence on attitude and values that other neighbouring 

countries (and their culture) have had on this group. 

As the title of the dissertation, Leikrit í þremur þáttum (e. A Play in Three Acts) 

indicates, the findings suggest that one can divide the era discussed in this dissertation into 

three stages: the stage of silencing, the stage of visibility, and the present. It could be argued 

that each stage forms part of a wider drama since masks, costumes and “play” have been 

formed an integral role in the lives of many Icelandic homosexuals and indeed the group at 

large – in both the times of silencing  and visibility. Today, even the old mask collection is 

now kept in the closet, it is still brought out on special occasions in part as a means of 

reminding us of the times when it played a bigger role in the life of many individuals. The 

three aforementioned stages will be examined individually in the dissertation and how each 

stage has brought the ‘gay’ community closer towards their ultimate goal, of gaining equality 

amongst equals. 
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Formáli 

Við vinnu og ritun þessa verks var ég í sambandi við fjölmarga einstaklinga vegna 

rannsóknarinnar. Tóku allir mjög vel í erindi mín og kann ég þeim miklar þakkir fyrir hjálpina 

og ábendingar sem þau veittu mér. Ég vil einnig nota tækifærið og þakka viðmælendum 

mínum sérstaklega því án þeirra hefði ekkert verk orðið til. Þá vil ég einnig þakka fjölskyldu 

minni og vinum fyrir stuðninginn, hvatningu og þá þolinmæði sem þau sýndu mér á meðan á 

þessari vinnu stóð. Má þar sérstaklega nefna Ólaf Ingibergsson, Evu Þórdísi Ebenezerdóttir, 

Hafdísi Hauksdóttur, Gunnar Inga Jakobsson, Guðlaugu Marion Mitchison og Kristjönu Ruth 

Bjarnadóttur. Hildur Lilliendahl Viggósdóttir fær einnig miklar þakkir fyrir yfirlestur og 

góðar ábendingar. Einn á þó mestar þakkir skilið en það er leiðbeinandi minn, Terry Gunnell 

prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Sýndi hann mér ótrúlega þolinmæði og 

ómetanlegan stuðning í gegnum allt ferlið.   

 

Reykjavík þann 12. mars 2014.  

Valgerður Óskarsdóttir 
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1. kafli:   Inngangur   

Árið 1980 birtist á forsíðu Helgarpóstsins inngangur að grein sem fjallaði um það að 

samkynhneigðir hér á landi væru að einhverju leyti að láta af feluleik með kynhneigð sína.  Á 

forsíðunni stóð meðal annars:    

Fordómar, fyrirlitning og jafnvel hlátur hafa fram á allra síðustu ár verið einkenni 

almenningsálitsins gagnvart hómósexúalistum eða „kynvillingum“ eins og þeir hafa einatt 

verið ranglega nefndir. Erlendis hafa hommar af báðum kynjum í vaxandi mæli varpað af 

sér viðjum pukurs og feluleiks og boðið fordómunum byrginn með baráttu fyrir því að fá 

þessa kynhneigð viðurkennda sem eðlilegt afbrigði mannlegs atferlis. Þessi hreyfing og 

réttindabarátta hafa nú teygt sig hingað í fámennið. Hómósexúalfólk á Íslandi hefur 

myndað með sér Samtökin ʼ78 sem ætlað er að „efla samhug og dug hómósexúalfólks“ eins 

og segir í stefnuskránni.
1
  

Þegar þessi grein birtist hafði blaðið þegar birt nokkrar greinar samkynhneigðum til stuðnings 

þótt flestir aðrir fjölmiðlar þegðu enn þunnu hljóði um þennan skuggahóp samfélagsins. Þegar 

þarna var komið við sögu höfðu samkynhneigðir margir hverjir lengi verið í felum með 

kynhneigð sína hér á landi, líkt og annars staðar. Hægt og rólega voru þau þó að stíga út úr því 

sem kalla mætti hliðartilveru samfélagsins. Innan þess rýmis hafði samkynhneigt fólk getað 

komið saman og verið það sjálft – en í hversdeginum var það „pukur og feluleikur“.   

Hópar eru ein helsta forsenda þjóðfræðirannsókna fyrr og síðar og má segja að flestar 

rannsóknir innan greinarinnar beinist að hópum með einum eða öðrum hætti. Í þessari 

rannsókn er hópur samkynhneigðra á Íslandi til skoðunar. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

greina sögu samkynhneigðar á Íslandi á 20. öld og til dagsins í dag fyrst og fremst út frá 

sýnileika hópsins í tíma og rúmi og performance (í. sviðslist) kyngervis samkynhneigðar á 

þessum tíma. Ég hef valið að fjalla fyrst og fremst um þá þætti sem ég tel að hafi haft áhrif á 

sýnilega stöðu samkynhneigðra í samfélaginu og verður sýnileiki og „sviðslist“ þeirra í 

ólíkum rýmum og í tíma til umfjöllunar, bæði á Íslandi og í nágrannaríkjunum.  

Eftirfarandi rannsókn gefur ástæðu til að skipta sögu samkynhneigðar (á 20. öldinni) á 

Íslandi og á Vesturlöndum í þrjú stig og verða þessi stig og mismunandi „hlutverk“ sem 

samkynhneigðir „léku“ á þessum tímabilum sérstaklega til skoðunar. Fyrsta stigið er það sem 

má kalla „tabú“-tímabilið, eða tímabil þöggunar, en þá var samkynhneigð enn fordæmd af 

yfirvöldum og yfirleitt af þjóðfélaginu í heild, auk þess sem umfjöllun um hana var sama og 

engin. Það tímabil nær hér á landi frá upphafi þess tíma er ritgerðin tekur til (eða rétt fyrir 

                                                 
1
 Helgarpósturinn, „Hommar láta af huldulífinu“, 2.  
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aldamótin 1900) og fram til ársins 1985. Á þessum árum var samkynhneigðum refsað af hendi 

löggjafans með betrunarvinnu: Samkynhneigt fólk var jafnvel útilokað frá samfélaginu ef upp 

um það komst og máttu það þola að lögregla og samborgarar þeirra níddust á þeim ef sá 

orðrómur spratt upp að þau hneigðust til sama kyns. Niðurstaðan var sú að oft og tíðum lifði 

fólk með kynhneigð sína í felum, jafnvel allt sitt líf og „lék“ það um leið hlutverk hins 

gagnkynhneigða fyrir almenning og meira að segja fyrir fjölskyldur sínar. Innan ákveðinna 

kreðsa og rýma komu þó samkynhneigðir stundum saman á stöðum þar sem þau gátu verið 

þau sjálf, flett af sér gervinu sem þau klæddust í hversdeginum og látið niður grímurnar.     

Annað tímabilið, sem nær frá u.þ.b. miðjum 9. áratug síðustu aldar og fram til síðustu 

aldamóta, mætti kalla stig ögrunar eða jafnvel tímabil „öskrandi“ sýnileika. Þetta stig birtist á 

ólíkum tímum í mismunandi samfélögum en þó yfirleitt með svipuðum hætti. Samfélög hafa 

vissulega tekið ólíkt á samkynhneigð en alls staðar hafa samkynhneigðir þurft að berjast fyrir 

tilverurétti sínum. Þetta tímabil markast af hópamyndun, kröfugöngum fyrir mannréttindum, 

gleðigöngum og áberandi sýnileika. „Búningar“ sem samkynhneigðir klæddust áður fyrst og 

fremst í einkarýmum urðu sýnilegir því þeir voru fluttir inn í almenningsrýmið. Menning sem 

áður tilheyrði eingöngu samkynhneigðum varð einnig áberandi í fjölmiðlum á sama tíma og 

varð jafnvel hluti af hversdagsmenningu þeirra sem ekki hneigðust til sama kyns. Það birtist 

meðal annars í klæðnaði og tónlist. Það sem áður tilheyrði „hinum“ varð þannig menning 

„okkar“. 

Lokastigið, eins og það kemur fyrir í þessari rannsókn, mætti svo kalla stig jafnaðar. 

Það tímabil tekur frá síðustu aldamótum til dagsins í dag. Þó svo að fullkomnu jafnrétti til 

handa samkynhneigðum hafi verið náð í fæstum ríkjum heims hafa mörg lönd tekið miklum 

framförum á undangengnum árum. Í sumum vestrænum ríkjum hefur mikið gerst að 

undanförnu og mætti segja að þar hafi náðst stig sáttar sem síðar leiðir af sér jöfnuð. Segja má 

að réttindamál samkynhneigðra hafi tekið stakkaskiptum á aðeins nokkrum árum hér á landi. 

Réttindi samkynhneigðra til jafns við gagnkynhneigða jukust hratt og nú er svo komið að þeir 

standa jöfnum fótum lagalega á við aðra í samfélaginu. Gleðigangan er orðin að friðsælli 

fjölskylduhátíð og almenningsálitið hefur snúist á sveif með samkynhneigðum og má fullyrða 

að lítið hafi borið á neikvæðri umfjöllun í garð hópsins undanfarin ár (fyrir utan einstaka 

einstaklinga).  

Breytingar urðu þó á því nú eftir að Gleðigangan var farin árið 2013 en sama dag 

(þann 10. ágúst) skrifaði Halldór nokkur Jónsson færslu á blog.is um gönguna sem bar heitið 

„Ofbeldi samkynhneigðra“. Þar skrifar Halldór meðal annars:      
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Við venjulegir karlmenn eigum að þola að horfa á karlmenn í sleik á almannafæri. Þeir 

virðast heimta að við segjum a [sic] okkur finnist þetta flott og allt í lagi. Okkur streiturum 

finnst þetta hinsvegar viðbjóðslegt og viljum ekki horfa á þetta. Okkur er auðvitað sama þó 

þeir geri þetta en látið augu okkar í friði. Almennt velsæmi er ekki úrelt. 

Við látum allt þetta öfuguggashow yfir okkur ganga. Við getum alveg horft  á borgarstjóra 

Reykjavíkur  í sínum  fíflabúningi vera með sínar fettur og brettur. Gott og vel. En það eru 

takmörk.
2
 

 [...] 

Eigum við ekki að halda okkur við málefnið? Virða og elska hvert annað án þess að 

þröngva okkur upp á hitt sem er öðruvísi?  Kynhegðun  er einkamál sem hefur akkúrat 

ekkert að gera með manngildi og karakter. Manneskjan er allt annað en einhver 

kynsérviska. Ýmsir bestu karaktérar [sic] sem ég hef kynnst eru hinsegin eins og það er 

kallað.  Mig varðar bara ekkert um það.
3
    

 Þessi skrif Halldórs voru vissulega fordæmd í skoðanakerfinu á bloggsíðu hans, 

þannig að það má ætla að skoðanasystkini Halldórs séu fá í dag. Það má jafnvel ímynda sér að 

þessi tiltekna færsla hefði fengið lítil sem engin viðbrögð ef DV hefði ekki skrifað frétt um 

hana í kjölfarið. Í athugasemdum við fréttina fordæmdu svo flestir skrif Halldórs en segjast 

nokkrir þó vera honum sammála og þar á meðal tónlistamaðurinn Gylfi Ægisson. Segir Gylfi 

meðal annars:  

Börn sem horfa á og alast upp við að þetta sé allt eðlilegt finnst þetta kanski [sic] spennandi 

og skemmast við að sjá þetta seinna meir. Ef svo að þjóðin öll verður orðin öfug eftir 

nokkur ár, þarf að flytja inn börn frá Rússlandi.
4
  

DV skrifaði aðra frétt í kjölfar þessarar og svaraði Gylfi Ægisson lesendum DV einnig á 

Beinni línu.
5
 Gylfi lét þó ekki þar við sitja og hugðist hann kæra aðstandendur Hinsegin daga. 

Gögnin sem Gylfi lagði fram voru þó ekki fullnægjandi og virðist ekkert hafa verið aðhafst 

síðan.
6
  

                                                 
2
 Hér vísar Halldór til þess að Jón Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur, hafi klæðst upphlut á Gay Pride hátíðinni 

þetta ár. Jón hefur á undanförnum árum komið fram í klæðnaði sem hefur frekar tilheyrt kyngervi kvenna.   
3
 Halldór Jónsson, „Ofbeldi samkynhneigðra“, sótt þann 14. febrúar 2014. 

4
 DV, „Gylfi Ægis óttast að börnin „skemmist“ vegna Gay Pride“, sótt þann 14. febrúar 2014. 

5
 Bein lína DV felst í því að ákveðinn einstaklingur sem hefur verið í sviðsljósinu vegna ákveðins máls eða 

skoðana sinna er fenginn til að svara lesendum DV. Lesendur senda inn spurningar til viðkomandi og svarar sá 

um hæl. Gylfi sat fyrir svörum þann 14. ágúst 2013. Sjá: http://www.dv.is/beinlina/gylfi-aegisson/.   
6
 Raunar hafði Gylfi kært Samtökin '78 áður en þau koma ekki með beinum hætti að Gleðigöngunni: DV, „Gylfi 

ruglaðist: Ætlar að kæra aðstandendur Hinsegin daga“, sótt þann 14. febrúar 2014; Haukur Viðar Alfreðsson, 

„Gylfi Ægisson kærir vegna gleðigöngu“, sótt þann 14. febrúar 2014. 



14 

 

 Það sem er áhugavert við skrif þessara manna er fordæming þeirra á sýnileikanum. 

Halldór fullyrðir til að mynda að hann sé jafnréttissinni um leið og hann lýsir andúð sinni á 

samkynhneigð og helst þá á göngunni sjálfri. Það virðist þannig sem að hann hafi einmitt helst 

við sýnileikann að athuga, með öðrum orðum þann sama sýnileika og kom samkynhneigðum í 

þá stöðu sem þau eru í dag, enda eins og kaflar 3.3 og 5.1.1 munu sýna var sýnileiki 

samkynhneigðra einmitt forsenda þess að farið var loksins að fjalla um stöðu samkynhneigðra 

í samfélaginu. Sýnileikinn er samkynhneigðum skiljanlega enn mikilvægur, eða eins og segir 

á heimasíðu Samtakanna '78:  

Samtökin '78 eru hagsmuna- og baráttusamtök samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og 

transgender fólks á Íslandi.  Markmið félagsins er að lesbíur, hommar, tvíkynhneigðir og 

transgender fólk verði sýnilegt og viðurkennt og njóti fyllstu réttinda í íslensku samfélagi 

[skáletrun höfundar].
7
 

Segja má að sýnileiki, ósýnileiki og sviðslist af ýmsum toga hafi verið lykilatriði í lífi og 

sjálfs- og hópamyndun samkynhneigðra í gegnum öll þau tímabil sem eru til umræðu eins og 

ritgerðin mun leiða í ljós. Orð Gylfa og Halldórs og orð Samtakanna '78 sýna að sýna að það 

skiptir ennþá máli fyrir samfélag hópsins.  

Eins og áður sagði standa samkynhneigðir hér á landi í dag jafnfætis 

gagnkynhneigðum fyrir lögum og mætti segja að stigi jafnaðar hafi verið náð að fullu. Þó má 

velta fyrir sér hvort leikritið sé alveg á enda. Er hægt að segja að sviðslistarinnar, sem áður lék 

svo stórt hlutverk, sé ekki lengur þörf fyrir samkynhneigða árið 2014? 

 

1.1   Helstu rannsóknarspurningar og nálgun 

Þegar ég skráði mig í meistaranám í þjóðfræði var ég þegar búin að móta hugmynd að þessu 

verkefni í huga mér. Ég hafði einnig rætt það við leiðbeinanda minn, Terry Gunnell, prófessor 

í þjóðfræði við Háskóla Íslands, að ég hefði hug á að feta braut sviðslistafræðinnar (e. 

performance studies) en þá hafði ég þegar setið sviðslistafræðinámskeið í grunnnámi mínu í 

þjóðfræði hjá Gunnell. Þar kviknaði áhugi á þessum anga þjóðfræðinnar og vann ég meðal 

annars rannsóknarritgerð sumarið 2009 um performance Gleðigöngunnar sem haldin er ár 

hvert hér á landi. Eftir það var ekki aftur snúið og hugmyndin um performance kyngervis 

samkynhneigðar í gegnum tíma fór að mótast. Hugmyndin tók síðan á sig skýrari mynd eftir 

                                                 
7
 Samtökin '78, „Um Samtökin '78“, sótt þann 14. febrúar 2014.   
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að ég tók viðtölin sem liggja til grundvallar þessarar rannsóknar en þau eru 12 talsins við 17 

ólíka einstaklinga (sjá frekar kafla 1.4).  

Undirbúningur fyrir rannsóknina var margvíslegur en ég skráði mig meðal annars í 

kenningaáfanga í kynjafræði til að dýpka skilning minn á efninu en kynjafræðin hefur meðal 

annars kennt námskeið í hinseginfræðum (e. queer studies). Ég hafði grunn í viðtalstækni áður 

en ég hóf meistaranám mitt eftir að ég tók námskeiðið „Söfnun þjóðfræða“ vorið 2009 í 

grunnnáminu í þjóðfræði. Ég skráði mig svo síðar í námskeiðið „Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir I“ en það námskeið tók ég haustið 2011. Í báðum þessum námskeiðum 

læra nemendur viðtalstækni, gagnagreiningu og annað sem nýtist við rannsóknir eins og 

þessa. Þar að auki tók ég einn sex eininga leskúrs hjá leiðbeinanda mínum eftir að ég hóf 

meistaranámið en sá kúrs miðar að því að viða að sér viðeigandi efni fyrir rannsóknina. Þá hef 

ég einnig heimsótt Samtökin '78 nokkrum sinnum, fyrst í einni af hinum svokölluðu 

vísindaferðum nemendafélags þjóðfræðinema en eftir það heimsótti ég bókasafn Samtakanna 

í nokkur skipti. Þorvaldur Kristinsson, fyrrum formaður Samtakanna, tók á móti mér þar og 

leiddi mig um safnið en hvergi á landinu er hægt að nálgast eins mikið og fjölbreytt efni um 

samkynhneigð sem hefur verið mikils virði fyrir þessa rannsókn. Á safninu liggja til að mynda 

fjölþættar rannsóknir og ógrynni ævisagna og bíómynda um viðfangið. Þá hef ég einnig fylgst 

náið með Gay Pride, eða Gleðigöngunni eins og hún heitir í dag, allt frá því að ég skrifaði 

rannsóknarritgerðina forðum. Geri ég þó ekki sérstaka tilviksathugun á göngunni í þessari 

ritgerð enda beinist rannsóknin ekki að henni einni og sér.  

Rannsóknin sjálf beinist að samkynhneigðum sem hóp, eins og áður sagði. Þótt 

áherslur hefðu breyst eftir því sem verkefnið þróaðist má segja að nálgunin hafi lítið haggast. 

Spurningarnar sem leitast var við að svara voru ávallt eftirfarandi: 

 

- Hvernig birtist performance og kyngervi samkynhneigðar í eðli og formi gegnum tíma 

á Íslandi (t.d. með tilliti til sjálfsmyndar, hegðunar og efnismenningar – meðal annars 

notkun ákveðins klæðnaðar, líkamsskreytinga o.s.frv.)? 

 

- Að hve miklu leyti hefur performance hjálpað samkynhneigðum sem hóp að komast af 

og að nálgast jafnrétti? 

 

- Eru performance og „hlutverk“ ekki eins nauðsynlegt í lífi samkynhneigðra í dag og 

var áður fyrr? 
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Þetta eru þær spurningar sem hafðar voru til hliðsjónar þegar þessi rannsókn var unnin. 

Ýmsum „undirspurningum“ er þó einnig svarað, s.s. spurningum um hvort það sé hægt að tala 

um ákveðinn táknheim samkynhneigðra sem notaður var í ólíkum rýmum. Áðurnefnd nálgun 

gerir auðvitað ráð fyrir að hægt sé að skoða samkynhneigða á Íslandi sem ákveðinn „hóp“ en 

eins og kafli 2.2 sýnir fram á má færa rök fyrir að svo sé, þrátt fyrir að einstaklingar innan 

hans séu mjög ólíkir innbyrðis. Nálgunin gerir einnig ráð fyrir að performance kyngervis 

samkynhneigðar sé staðreynd en eins og kafli 2.6.1 undirstrikar má ætla að kynhneigð sé oft 

„flutt“ rétt eins og kyngervið. 

 

1.2   Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í öðrum kafla verða helstu fræðileg hugtök sem stuðst var 

við við þessa rannsókn skoðuð og þeim lýst. Þetta eru hugtökin um hóp, sjálfsmynd, leik, 

kyngervi og performance. Hópur er eitt lykilhugtaka þjóðfræðinnar enda er hann grunnur að 

flestum rannsóknum innan greinarinnar. Í þessari rannsókn er hópur samkynhneigðra, tilurð 

hans og þróun, til rannsóknar og því mikilvægt að skoða hugmyndina um hóp áður en lengra 

er farið (sjá kafla 2.2). Næsta hugtak er sjálfsmynd en hún endurspeglast oft og tíðum í þeim 

hópum sem við tilheyrum (sjá kafla 2.3). Sjálfsmynd er auðvitað einnig nátengd kyni og 

kyngervi en fræðimenn hafa sagt á seinni tímum að við flytjum bæði kynið og kynhneigðina á 

mismunandi hátt (sjá kafla 2.6 og 3.6.1). Með rannsókninni vil ég svo skoða hvernig 

kynhneigð er flutt og að hve miklu leyti það tengist sjálfsmynd samkynhneigðar. Einn 

viðmælandi í rannsókninni sagði til að mynda þegar hann var spurður hvort kynhneigðin væri 

hluti af sjálfsmynd hans eða sjálfsmyndasköpun:  

Já stór partur af henni. Við förum strax að leika hlutverk. Ég er oft camp,
8
 ég elska að vera 

camp og dragdrottningar eru camp í eðli sínu. Þær eru bigger then life og gefa manni frelsi 

til að vera camp.
9
  

Af skiljanlegum ástæðum verða kenningar hollenska menningar- og sagnfræðingsins 

Johan Huizinga sem og annarra um leik líka teknar til skoðunar í þessu sambandi. Skoðaðar 

verða fyrst og fremst hugmyndir Huizinga um „að leika“ í hversdeginum og mikilvægi þess 

fyrir manneskjuna. Ljóst er (meðal annars úr tilvitnuninni fyrir ofan) að samkynhneigðir hafa 

„leikið“ ólík hlutverk, í ólíkum rýmum og á ólíkum tímum (sjá til dæmis kafla 4.7.1 og 4.7.2). 

Hugmyndir um leik verða skoðaðar fyrst og fremst með leik samkynhneigðra fyrir augum (sjá 

                                                 
8
 Með camp er hér átt við að hið kvenlega er dregið fram. Sjá umfjöllun meðal annars í kafla 3.4. 

9
 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Pál Óskar Hjálmtýsson, 22. febrúar 2011. 
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kafla 2.4). Hugmyndin um „að leika“ er síðan nátengd sviðslist og verður hún svo til skoðunar 

í kafla 2.5. Sviðslistafræði er svo nátengd þjóðfræði á öllum sínum sviðum og hefur verið 

mikilvæg innan greinarinnar í nokkra áratugi. 

Þetta leiðir okkur að rannsókninni sjálfri. Eins og minnst hefur verið á er performance 

kyngervis samkynhneigðar á Íslandi á 20. öldinni til dagsins í dag forsenda þessarar 

rannsóknar en áður en hægt er að skoða það er nauðsynlegt að skoða alþjóðlega samhengið 

sem þessi hópur stóð í og hafði áhrif á hegðun þeirra í gegnum tíma hér heima á þessum tíma. 

Því verður saga samkynhneigðar í Bandaríkjunum, Englandi og á hinum Norðurlöndunum til 

athugunar í kafla þrjú. Þar verða helstu viðburðir sem tengjast sýnileika og jafnréttisbaráttu 

dregnir fram en einnig verða til athugunar mögulegar ástæður jákvæðara viðhorfs almennings, 

meðal annars stuðnings fjölmiðla og listafólks við málstað samkynhneigðra sem 

endurspeglaðist meðal annars í tísku (sjá kafla 3.4). Þá verður einnig farið yfir breytingar 

lagalegrar stöðu samkynhneigðra í áðurnefndum ríkjum en segja má að lögin hafi hvort 

tveggja ýtt undir fordóma og erfiðleika hjá samkynhneigðum á einum tíma en stuðlað að 

jafnrétti á þeim næsta. Saga homma og lesbía á Vesturlöndum hefur þannig oft verið lituð af 

fordómum í garð þeirra en jafnframt hefur sýnileiki þeirra kallað á jafnrétti og virðingu fyrir 

þeim og öðrum.
10

 Gleðigangan hér á landi hefur sem dæmi laðað að sér ýmsa aðra 

minnihlutahópa, s.s. fólk með skerðingar og innflytjendur, sem vilja krefjast jafnréttis fyrir 

sinn hóp. Mætti þannig segja að í dag sé gangan orðin tákn um jafnan rétt og virðingu margra 

annarra hópa en hóps samkynhneigðra.       

Í köflum fjögur, fimm og sex í rannsókninni sjálfri verður svo farið yfir sömu sögu á 

Íslandi með samskonar hætti nema að ítarlegar verður farið í saumana á henni. Sagan verður 

skoðuð fyrst og fremst út frá persónulegri upplifun þeirra sem áttu þátt í að skapa hana. Þar er 

heimildafólk rannsóknarinnar í aðalhlutverkum og munu þau lýsa sinni upplifun á einstökum 

atburðum. Dreginn verður sérstaklega fram þáttur sviðslistar kyngervis samkynhneigðar og 

hlutverk hennar í að skapa jöfnuð samkynhneigðum til handa hér á landi, en segja má að 

líklega sé staða samkynhneigðra í dag hvergi betri í heiminum en hér á landi, á hinum 

Norðurlöndunum og í Bretlandi.  

                                                 
10

 Höfundur hefur valið að nota orðið hommi í og með í þessari rannsókn. Ástæða þess er margþætt; mætti meðal 

annars benda á að Nonni og aðrir samkynhneigðir karlmenn sem höfundur tók viðtal við nota það orð. Samtökin 

'78 nota einnig orðið hommi en á heimasíðu þeirra má finna lýsingu á starfsemi félagsins: „Samtökin '78 eru 

hagsmuna- og baráttusamtök samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transgender fólks á Íslandi.  Markmið félagsins 

er að lesbíur, hommar, tvíkynhneigðir og transgender fólk verði sýnilegt og viðurkennt og njóti fyllstu réttinda í 

íslensku samfélagi“ (sjá heimasíðu: http://www.samtokin78.is/um-felagid, sótt þann 14. febrúar 2014). Þetta eru 

aðeins örfá dæmi um þá víðtæku notkun orðsins í dag og því verður það notað í þessari rannsókn. 

http://www.samtokin78.is/um-felagid
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Að lokum, í kafla sjö, verður farið yfir stöðu mála á Íslandi í dag og aðalatriði 

rannsóknarinnar dregin saman í niðurstöður.  

  

1.3   Aðferðir 

Eins og minnst var á í kafla 1.1 var meðal annars stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research) við gerð rannsóknarinnar en í eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

miðað að því að afla gagna hjá einstaklingnum, þar sem hann sjálfur lýsir upplifun sinni og 

reynslu og túlkar þar með sjálfur sinn veruleika. Markmiðið með þessari aðferð er að skilja þá 

merkingu sem heimildamenn leggja í sinn veruleika og lýsa henni.
11

 Þessi aðferðafræði er 

empírísk og beitir hún aðleiðslu (e. induction) til að varpa ljósi á fyrirbærið. Þar er farið frá 

hinu einstaka, það er að segja gögnunum sem safnað er, að hinu almenna, sem er kenningin 

sem sett er fram í lokin.
12

 Þessi aðferð vinnur öfugt við afleiðslu (e. deduction), en þar miðast 

ferlið við að staðfesta eða hrekja kenningu sem sett er fram í byrjun með gögnunum sem 

safnað er.
13

 Með aðleiðslu reynir rannsakandi að halda sinni hlutdrægni í skefjum og vinnur út 

frá gögnunum sem safnað er. Þess ber þó að geta að engin rannsókn er að öllu hlutlaus því 

rannsóknin byrjar hjá rannsakandanum, er unnin af honum og það er alltaf hann sem velur það 

sem sett er fram í lokin.
14

   

Í viðtölunum sem tekin voru fyrir þessa rannsókn var notast við svokölluð hálfstöðluð 

viðtöl (e. semi-structured interviews) eða opin viðtöl. Í opnum viðtölum er yfirleitt farið af 

stað með ákveðinn spurningalista en rannsakandi hefur mun frjálsari hendur en í stöðluðum 

viðtölum (e. structured interviews).
15

 Í stöðluðum viðtölum eru viðmælendur spurðir lokaðra 

og staðlaðra spurninga sem oftast gefa aðeins færi á einum svarmöguleika.
16

 Í opnum 

viðtölum hefur rannsakandi færi á að spyrja dýpra út í það sem vekur áhuga sem dæmi eða er 

óljóst. Það gefur rannsakanda kost á að öðlast dýpri skilning á viðhorfum eða upplifun 

heimildafólks til ákveðins efnis en í stöðluðum viðtölum. Niðurstaðan miðar þó alltaf við 

skoðun eða viðhorf hvers einstaklings fyrir sig eins og svo gjarnan á við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir.  

Áreiðanleiki (e. reliability) eigindlegra rannsókna hefur oft verið dreginn í efa en með 

áreiðanleika er vísað til nákvæmi í sambandi við samfélagið í heild. Með því er átt við að fá 

                                                 
11

 Bryman, Social Research Methods, 266; Raleigh Yow, Recording Oral History, 7. 
12

 Margir hafa þó bent á að ef til vill væri oftar hægt að lýsa niðurstöðum úr slíkum rannsóknum sem empírískum 

alhæfingum fremur en eiginlegum kenningum. Sjá: Bryman, Social Research Methods, 10. 
13

 Bryman, Social Research Methods, 8-10. 
14

 Raleigh Yow, Recording Oral History, 6-7. 
15

 Bryman, Social Research Methods, 543. 
16

 Bryman, Social Research Methods, 544. 
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ákveðna og trausta niðurstöðu sem mun koma eins fram ef rannsókn er framkvæmd aftur.
17

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa vissulega minna fyrir áreiðanleika eins og hann er 

skilgreindur hér að ofan enda beinast þær meira að því að túlka gildi, viðhorf og reynslu 

einstaklinga. Viðhorf, reynsla og gildi eru ólík á milli einstaklinga og því getur aldrei sama 

niðurstaða fengist hjá tveimur einstaklingum. Einnig má ætla að ólík niðurstaða geti jafnvel 

fengist hjá sama viðmælanda ef viðtöl eru tekin á mismunandi tíma á æviskeiði hans því 

viðhorf og skoðanir geta auðveldlega breyst við breyttar aðstæður í lífi einstaklingsins. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa því fremur horft til réttmætisins (e. validity), það er að 

segja að réttmæti rannsóknaraðferðarinnar liggi fyrst og fremst í nákvæmu samræmi milli 

rannsóknargagna og niðurstaðna.
18

 Aðrir hafa svarað gagnrýninni með tilliti til túlkunar og 

vitnar Alan Bryman til að mynda í Jennifer Mason sem segir að áreiðanleiki, réttmæti og 

alhæfing séu þrjú ólík hugtök til að mæla gæði: 

[…] reliability, validity and generalizability are different kinds of measures of the quality, 

rigour and wider potential of research, which are achieved according to certain 

methodological and disciplinary conventions and principles. She sticks very close to the 

meaning that these criteria have in quantitative research, where they have been largely 

developed. Thus, validity refers to whether ‘you are observing, identifying, or “measuring” 

what you say you are’.
19

 

Þessi rannsókn byggir fyrst og fremst á viðtölunum sem tekin voru á meðan á 

rannsókninni stóð. Slíkt rannsóknarform hefur, líkt og önnur, kosti og galla. Þegar litið er yfir 

lista heimildamanna í kafla 1.4 þá má sjá að viðmælendur af báðum kynjum, koma úr ólíkum 

áttum og eru á ólíkum aldri. Þeir komu einnig út úr skápnum á ólíkum tíma svo upplifun 

þeirra hlýtur að taka mark af því að einhverju leyti enda hafa viðhorf til samkynhneigðar 

breyst æði mikið á undanförnum árum og áratugum eins og rætt verður í köflum 4-6. Því er 

ekki hægt að líta á þessa rannsókn sem heilstæða mynd af performance kyngervis 

samkynhneigðar á Íslandi, en hún er innlegg í þá samræðu. Viðtölin sem tekin voru miðla á 

sama tíma aðeins upplifun og reynslu hvers viðmælanda fyrir sig eins og rætt var í upphafi 

kaflans. Má segja að rannsókn sem notar aðrar rannsóknaraðferðir en hér verða notaðar eða 

einfaldlega ef annar rannsakandi hefði framkvæmt rannsóknina yrðu niðurstöðurnar ef til vill 

aðrar að sumu leyti. En rannsókninni er vissulega ætlað að svara einhverjum spurningum en 

um leið spyrja nýrra. Með þessari rannsókn er þannig aðeins hægt að draga ályktanir upp að 
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ákveðnu marki um performance kyngervis samkynhneigðar á Íslandi en ekki er hægt að 

alhæfa út frá henni. Til þess yrði rannsóknin að ná til miklu stærri og afmarkaðri hóps.
20

  

 Að lokum er vert og þarft að staðsetja höfund gagnvart efninu. Í rannsóknarvinnu við 

þessa rannsókn fékk ég til að mynda á mig gagnrýni (frá einum sem tilheyrði hópnum) fyrir 

að vera ekki hluti af hópnum sem rannsaka átti, en ég er gagnkynhneigð. Ég hafði sjálf aldrei 

leitt hugan að því hvort ég „mætti“ eða „mætti ekki“ rannsaka þennan hóp þar sem ég 

tilheyrði honum ekki. Því er við hæfi að benda á orð félagsfræðingsins Rannveigar 

Traustadóttur en hún telur það að tilheyra hópnum sem rannsakaður er ekki það mikilvægasta 

þegar rannsóknarefni er valið heldur samstaðan eins og hún kemst að orði: 

Ég hef lært að það skiptir öllu máli hvaða „stöðu“ fræðimaðurinn tekur gagnvart hópnum 

og að samstaðan með hópnum skiptir meira máli en það hvort viðkomandi fræðimaður 

tilheyrir honum. Hins vegar er líklegra að rannsakandi sem deilir kjörum með hópi finni til 

slíkrar samstöðu. Ég er löngu hætt að líta svo á að fræðimenn geti bara rannsakað „sína 

líka“ enda myndi það leiða til mikillar offramleiðslu á rannsóknum á menntuðu 

forréttindafólki.
21

  

Samstaðan er því það sem ræður í þessari rannsókn. Bæta mætti þó við að lokum að mögulega 

fengi einstaklingur innlimaður í hópinn önnur svör og aðra niðurstöðu en þessi rannsakandi.  

 

1.4   Viðmælendur 

Viðmælendur mínir sem liggja til grundvallar þessarar rannsóknar voru sextán einstaklingar af 

báðum kynjum og á ólíkum aldri. Viðmælendurnir koma víðsvegar að af landinu en eiga það 

öll sammerkt að vera samkynhneigð, fyrir utan einn viðmælenda, Rakel Jónsdóttur, en hún er 

tvíkynhneigð. Þar sem þátttakendur í rannsókninni voru valdir út frá kynhneigð þeirra telst 

úrtakið markvisst, það er að segja viðmælendur uppfylla ákveðin skilyrði sem ákvörðuð voru í 

upphafi rannsóknarinnar.
22

    

Þegar ég leitaði eftir viðmælendum notaði ég meðal annars hina svokölluðu 

„snjóboltaaðferð“ (e. snowball sampling), en aðferðin er fólgin í því að leita eftir fleiri 

heimildamönnum hjá viðmælendum.
23

 Ég spurðist einnig fyrir meðal vina og kunningja og þá 

leitaði ég sérstaklega til tveggja vinkvenna minna, þeirra Báru Dísar Guðjónsdóttur og 

Rakelar Jónsdóttur í þeim tilgangi að hafa uppi á mögulegum viðmælendum en báðar þekkja 
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þær samfélag samkynhneigðra af eigin reynslu. Bára Dís er sjálf samkynhneigð og Rakel er 

tvíkynhneigð eins og kom fram að framan. Þá ákvað ég einnig að ræða við þekkta 

samkynhneigða einstaklinga í samfélaginu, ekki síst vegna áhrifa þeirra á þróun mála í 

gegnum árin. Flestir viðmælendur mínir koma fram undir nafni í rannsókninni en það er hefð í 

þjóðfræði.   

Viðtölin voru öll opin djúpviðtöl en með ákveðnum ramma sem var að vissu leyti 

sveigjanlegur en ég leitaðist við að fá svör við ákveðnum þáttum rannsóknarinnar hjá 

mismunandi viðmælendum. Viðtölin voru þannig hálfstöðluð (e. semi-structured interview) 

en slík viðtöl gefa tækifæri til að spyrja frekar og dýpra út í það sem vekur áhuga til að reyna 

að öðlast betri skilning á viðhorfum eða upplifun viðmælenda eins og rætt var áður (sjá kafla 

1.3).
24

  

Fyrstu viðtölin voru tekin á vormánuðum 2011 og þau síðari árið eftir og voru þau 

ýmist tekin upp á heimili viðmælenda eða á heimili mínu. Tvö viðtalanna voru tekin á 

vinnustað viðmælenda og eitt fór fram á kaffihúsi í miðbæ Reykjavíkur. Viðtölin voru flest 

einstaklingsviðtöl en eitt viðtalanna var tekið við tvo einstaklinga á sama tíma og annað var 

rýnihópsviðtal. Þar ræddi ég við fjóra einstaklinga og aðstoðaði samnemandi minn, Eva 

Þórdís Ebenezersdóttir, mig við það viðtal. Það fylgja hvort tveggja kostir og gallar 

rýnihópsviðtali. Á meðan á viðtalinu stóð skapaðist til að mynda góð umræða meðal 

þátttakenda sem dýpkaði skilning rannsakanda á ákveðnum málefnum. Á sama tíma má segja 

að það hafi aldrei myndast trúnaður á milli rannsakanda og viðmælenda því viðtalið var í raun 

yfirborðslegra en einstaklingsviðtölin.   

 Fyrsti viðmælandi minn var Hörður Torfason, tónlistarmaður og leikari. Hörður er 

fæddur í Reykjavík árið 1945 og varði hann þar sínum uppeldisárum. Hann hefur verið með 

annan fótinn í Danmörku síðustu áratugina en býr núna í Reykjavík.
25

 Mér fannst liggja beint 

við að tala við Hörð enda hefur hann verið áberandi í samfélaginu síðan hann sló í gegn sem 

tónlistarmaður, þá enn ungur maður. Hörður er einn af þeim fyrstu sem lýsti því opinberlega 

yfir hér á landi að hann væri samkynhneigður en árið 1975 birtist við hann viðtal í tímaritinu 

Samúel undir fyrirsögninni „Það verður sprenging“, sem varð og vissulega.
26

 Þetta viðtal 

markaði straumhvörf, ekki aðeins í lífi Harðar heldur í allri umræðu um samkynhneigð á 

Íslandi (sjá kafla 4.6). Viðtal mitt við Hörð var tekið þann 10. febrúar árið 2011 að heimili 

Harðar.    
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 Stuttu síðar, eða þann 22. febrúar 2011, skundaði ég á fund annars tónlistarmanns, Páls 

Óskars Hjálmtýssonar. Páll Óskar er fæddur árið 1970 í Reykjavík þar sem hann býr enn. Páll 

Óskar hefur ekki farið í launung með kynhneigð sína síðan hann sló fyrst í gegn í uppfærslu 

Menntaskólans við Hamrahlíð á söngleiknum Rocky Horror árið 1991 en þar fór Páll Óskar 

með hlutverk Frank-N-Furter (sjá kafla 5.4). Árið áður hafði einnig birst viðtal í Þjóðviljanum 

við Pál um Ungliðahreyfingu Samtakanna '78 en hann var einn stofnandi hennar.
27

 Páll Óskar 

hefur auk þess verið áberandi í Gleðigöngunni og í samfélaginu almennt. Páll Óskar var því 

augljós kostur þegar kom að því að velja viðmælendur fyrir rannsóknina. Viðtalið fór fram að 

heimili hans. 

 Þriðji viðmælandi minn og jafnframt fyrsta lesbían sem ég tók viðtal við var Guðrún 

„Mobus“ Bernharðs. Viðtalið var tekið þann 29. júlí árið 2011 og fór það líka fram að heimili 

viðmælanda. Guðrún er ávallt kölluð Mobus og því mun ég gera slíkt hið sama í þessari 

rannsókn. Mobus er fædd árið 1980 í Hafnafirði þar sem hún ólst upp til sautján ára aldurs. Þá 

fluttist hún til Reykjavíkur þar sem hún býr enn. Ég hafði haft samband við vinkonu mína 

Báru Dís Guðjónsdóttur eins og fyrr sagði og spurt hana hvort hún þekkti ekki einhverja sem 

tækju reglulega þátt í Gleðigöngunni. Bára Dís nefndi Mobus sem samþykkti síðan að veita 

mér viðtal. Mobus hefur verið virkur þátttakandi í Gleðigöngunni sem og öðrum viðburðum 

tengdum hátíðinni og hafði hún til að mynda í félagi við vinkonu sína unnið keppnina um 

dragkóng Íslands árið 2010.  

Fjórða viðtalið var við Guðrúnu Jónínu Gunnlaugsdóttur og Rakel Jónsdóttur en sú 

síðarnefnda er æskuvinkona mín. Ég hafði rætt við Rakel um að koma í viðtal til mín og 

jafnvel bjóða fleirum með. Hún hafði samband við Guðrúnu og annan vin til en sá forfallaðist 

á síðustu stundu. Við héldum þó okkar striki og ég ræddi við þær stöllur tvær saman. Guðrún 

er fædd á Selfossi árið 1985 og uppalin í Vestmannaeyjum en fluttist síðar til Reykjavíkur þar 

sem hún bjó þar til fyrir skemmstu. Rakel er fædd árið 1981 og uppalin í Reykjavík. Hún er 

eini viðmælandi minn sem er tvíkynhneigður og hefur því verið í samböndum við fólk af 

báðum kynjum. Viðtalið fór fram á heimili Guðrúnar þann 6. september árið 2011.    

„Hinrik“ er fæddur um miðbik 7. áratugarins og er uppalinn í Reykjavík þar sem hann 

býr enn. Aðeins nánustu vinir Hinriks vita að hann er samkynhneigður enda tiltölulega stutt 

síðan hann tilkynnti vinum sínum það og er nafni hans og öðrum persónulegum upplýsingum 

því leynt í rannsókninni. Áður en Hinrik viðurkenndi fyrir sjálfum sér og öðrum hvernig í 
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pottinn var búið bjó hann með konu um stutt skeið og átti með henni eitt barn. Viðtalið fór 

fram að heimili mínu þann 16. janúar árið 2012.    

Næsta viðtal sem ég tók var við fjögurra manna hóp. Ég hafði aftur samband Báru Dís 

Guðjónsdóttur og spurði hana hvort hún vildi koma í viðtal til mín í félagi við fleiri en hún 

hafði áður gefið mér loforð um að koma í viðtal. Bára Dís er fædd árið 1989 og er uppalin að 

hluta til í Reykjavík en fluttist síðar með fjölskyldu sinni í Hafnarfjörðinn þar sem hún býr 

enn. Bára hóaði í samstarfskonu sínu og vinkonu, Völu Eiríksdóttur, en Vala er fædd árið 

1971. Hún er úr Hafnafirði en býr nú í Reykjavík. Vinur Völu, Kjartan Þröstur Þorvaldsson 

sem fæddur er árið 1978, mætti einnig þetta kvöld í viðtal. Hann er fæddur og uppalinn í 

Reykjavík. „Hafþór“ sem fæddur er seint á 9. áratugnum var sá fjórði í þessu rýnihópsviðtali. 

Nafni hans er einnig leynt í þessari rannsókn að hans ósk. Aðstoðarmanneskja mín þetta kvöld 

var samnemandi minn og vinkona, Eva Þórdís Ebenezersdóttir, eins og kom fram áður. 

Viðtalið fór fram þann 17. janúar árið 2012 að heimili mínu.      

Sjöunda viðtalið mitt var við Jón Þ. Ragnarsson listamann og fór það fram að heimili 

hans þann 7. mars árið 2012. Nonni listamaður eins og hann er gjarnan kallaður er fæddur í 

Reykjavík árið 1951 og ólst hann þar upp. Nonni bjó erlendis um tíma en býr nú í Reykjavík. 

Hann kom opinberlega út úr skápnum á svipuðum tíma og Hörður Torfason en Nonni kom 

fram í sjónvarpsþættinum Úr einu í annað.
28

 Olli það miklu fjaðrafoki innan fjölskyldu Nonna 

sem ekki vissi að hann væri samkynhneigður. Þá sagði Nonni einnig að einhverjir hefðu snúið 

við hann bakinu í kjölfar viðtalsins.
29

 Viðtölin við Nonna annars vegar og Hörð hins vegar 

voru fyrstu opinberu viðtölin við homma hér á landi í samfélagi sem ekki ræddi slík mál eins 

og rætt verður í kafla 4.5. Þar af leiðandi var eðlilegt að þeir lýstu sinni upplifun af þessu 

samfélagi í viðtölum sínum hjá mér.    

Ég ræddi því næst við „Emmu“ en hún er fædd í Reykjavík um miðjan 10. áratuginn. 

Emma ólst þar upp að hluta en fluttist svo erlendis með fjölskyldu sinni þar sem hún bjó um 

hríð. Þar sem Emma er eins ung og raun ber vitni verður raunverulegu nafni hennar líka 

haldið leyndu í þessari rannsókn. Af sömu ástæðu var „Rósa“, móðir Emmu, viðstödd viðtalið 

og tók hún einnig þátt í því. Rétt er að taka fram að Emma vildi koma fram undir nafni en það 

var ákvörðun mín að breyta nafni hennar. Ég var á báðum áttum hvort ég ætti yfir höfuð að 

ræða við svo unga manneskju en áttaði mig fljótlega á því í viðtalinu að Emma er mjög 

meðvituð um performance kynhneigðar og kyngervis, eins og vikið verður að síðar. Viðtalið 

fór fram á heimili þeirra mæðgna þann 8. mars árið 2012.  
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Næsta viðtal var við Hafstein Himinljóma Sverrisson en hann er fæddur í Reykjavík 

árið 1986 og hefur Hafsteinn búið þar mest allt sitt líf. Vinkona mín, Eva Þórdís 

Ebenezersdóttir, hvatti mig til að tala við Hafstein en hann hefur sjálfur skoðað kyn og 

kyngervi. Viðtalið fór fram á heimili hans þann 5. nóvember árið 2012.   

Þann 8. nóvember árið 2012 ræddi ég svo við Felix Bergsson leikara, söngvara og 

skemmtikraft. Viðtalið fór fram á Bergsson mathúsi við Templarasund í Reykjavík. Felix er 

fæddur árið 1967 í Reykjavík. Hann varði fyrstu æviárunum á Blönduósi en fluttist svo til 

Reykjavíkur með fjölskyldu sinni og hefur hann búið þar síðan. Áður en Felix kom út úr 

skápnum stofnaði hann til hjónabands með konu og eignuðust þau einn son saman. Felix hefur 

talað opinberlega fyrir réttindum samkynhneigðra og skrifaði hann einnig leikritið Hinn 

fullkomni jafningi sem fyrst var sýnt árið 1998. Í leikritinu fjallar Felix um fimm ólíka 

karlmenn sem takast með ólíkum hætti á við samkynhneigð sína. Ég hafði áður verið í 

tölvupóstsamskiptum við Felix og vonaðist ég til að geta rætt bæði við hann og eiginmann 

hans, Baldur Þórhallsson. Það fór þó ekki svo og ræddi ég við Felix einan.  

Ellefta viðtalið sem ég tók var við Írisi Ellenberger en hún er fædd í Reykjavík árið 

1977 og ólst hún þar upp. Viðtalið fór fram þann 13. nóvember árið 2012. Það var tekið upp á 

skrifstofu í Odda en sú bygging tilheyrir Háskóla Íslands. Íris er virk í jafnréttisbaráttu 

samkynhneigðra og hefur hún skrifað og fjallað mikið um hinseginbaráttu og hinseginsögu.       

Síðasta viðtalið sem ég tók var við Margréti Pálu Ólafsdóttur. Margrét Pála er fædd á 

Akureyri árið 1957 og varði hún fyrstu æviárunum í afskekktri sveit norður í landi. Þegar hún 

var sjö ára fluttist Margrét Pála með fjölskyldu sinni til Akureyrar og bjó hún þar fram yfir 

tvítugt. Þá fluttist Margrét Pála til höfuðborgarinnar. Margrét giftist ung og eignaðist hún eina 

dóttur með fyrrverandi manni sínum. Hún hefur verið áberandi í þjóðfélaginu um langt skeið 

en hún hefur meðal annars látið til sín taka á vettvangi jafnréttismála og gegndi hún um hríð 

formennsku Samtakanna '78. Viðtalið við Margréti Pálu var tekið á skrifstofu Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Reykjavík þann 21. nóvember 2012.  

 

1.5   Aðrar heimildir 

Helstu heimildir sem stuðst var við í þessari rannsókn eru áðurnefnd viðtöl. Kostir og gallar 

þessarar aðferðafræði við rannsóknarstörf voru rædd áður (sjá kafla 1.3). En í stuttu máli má 

segja að með því að lesa í þau er hægt að skoða þann veruleika sem heimildamenn upplifa og 

greina. Kostirnir við slíkar heimildir eru því ótvíræðir í rannsóknum sem þessari, þar sem 

heimildirnar gefa okkur meðal annars innsýn í „hversdagslíf“ viðmælenda. Hitt er þó annað 
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að slíkar rannsóknir tjá aðeins veruleika heimildamannanna en ekki annarra. Aftur á móti er 

hægt að setja viðtölin í stærra samhengi með því að nota aðrar heimildir (sem hafa sína eigin 

kosti og galla) í samræður við þær. Í eftirfarandi kafla verður öðrum heimildum, sem notaðar 

voru í þessari rannsókn, svo lýst og þær ræddar.
30

  

Þegar hafist er handa við að rannsaka sögu einhvers hóps, frá tilteknu sjónarhorni, 

byrjar rannsakandi á að horfa yfir þær heimildir sem til eru fyrir um efnið. Þegar skoðaðar eru 

heimildir um líf samkynhneigðra, hér á landi og annars staðar, má sjá að það er fjölmargt sem 

vantar. Fáar, ef einhverjar, heimildir eru til sem segja af hinu „venjulega“ íslenska fólki í 

hversdeginum. Lítið var skrifað um málefnið fyrir 1950 hér á landi og má segja að þær fáu 

greinar sem fengu pláss á síðum blaðanna hafi fremur verið á neikvæðum nótum. Einstaka 

greinar birtust um „kynvillu“ eins og þá var kallað, og fjölluðu þær gjarnan um erlenda 

„kynvillinga“,
31

 enda, eins og kafli 4.5 sýnir fram á, beindist flestöll umræða um stöðu 

samkynhneigðra hér á landi í átt til þöggunar á þessum árum.
32

 Það eru því engar myndir af 

„venjulegu“ fólki í hversdagslegu amstri vegna þess að hingað til hafa ekki verið til neinar 
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aldar og fyrr líkum þeim sem talað hefur verið um, það er heimildum sem leitast við að varpaljósi á líf hópsins út 

frá þeirra eigin reynslu. Það breyttist þó nýverið þegar sagnfræðingurinn Þorvaldur Kristinsson stóð að 

spurningalista fyrir Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands um samkynhneigð áður fyrr. Slíkir listar hafa reglulega 

verið sendir heimildamönnum safnsins í nokkra áratugi. Svörin eru flokkuð og geymd og eru nú öllum 

aðgengileg: http://sarpur.is/Leit.aspx?search=samkynhneig%C3%B0&filter=255&typeID=17, sótt þann 14. 

febrúar 2014. Spurningarnar er svo hægt að nálgast á þessari síðu: http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-

rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/rannsoknir-i-gangi/nr/3890, sótt þann 14. febrúar 2014.     
31

 Sjá til dæmis umfjöllun blaðanna árið 1924 um mál glímukappans Guðmundar Sigurjónssonar Hofdal, en hann 

var ákærður fyrir kynvillu það ár: Morgunblaðið, „Kynvillumálið“, 4; Lögrétta, „Kynvillumálin“, 3; 

Morgunblaðið, „Kynvillumálin“, 4; Vörður, „Kynvillumálið“, 3. 34 árum síðar birti Mánudagsblaðið svo 

umfjöllun um „kynvillu“ hér á landi sem blaðamaður telur að sé að færast í aukana og harmar hann vægar 

refsingar við slíku: Mánudagsblaðið, „Enn eitt kynvillumálið í uppsiglingu!“, 1. Einnig má benda á að blöðin 

fjölluðu endrum og eins um samkynhneigð erlendis (sem ávallt var kölluð „kynvilla“) eins og nefnt var, 

mögulega til marks um hnignun erlendra samfélaga: Vesturland, „Hvert stefnir?“, 2; Þjóðviljinn, 

„Djöflahringurinn“, 7; og Lögberg, „Frjettir – útlönd“, 1. Þá virðist vandamálið hafa komið utan frá, það er að 

segja að það hafi til að mynda flust hingað með setuliðinu: Vísir, „Brezka herstjórnin hefur viðræður við 

ríkisstjórnina um siðferðisvandamálin“, 2-4. 
32

 Vert er að benda á ritið Ég læt allt fjúka. Sendibréf og dagbókarbrot frá skólaárunum sem Finnur 

Sigmundsson bjó til prentunar í því samhengi. Bókin sem gefin var út árið 1955 inniheldur sendibréf og færslur 

úr dagbók Ólafs Davíðssonar náttúrufræðings og þjóðsagnasafnara. Menntun, ást og sorg eftir Sigurð Gylfa 

Magnússon kom út rúmum 40 árum síðar eða árið 1997. Í ritinu skoðar Sigurður Gylfi meðal annars sendibréf og 

dagbækur skólapilta Lærða skólans. Þar birtir hann, ásamt öðru, dagbókafærslur áðurnefnds Ólafs Davíðssonar. 

Munurinn á þessum verkum er í raun stórkostlegur þar sem í fyrrnefndu bókinni er hvergi neitt að finna sem bent 

gæti til samkynhneigðar. Í Menntun, ást og sorg má finna lýsingar af því sem túlka mætti auðveldlega sem 

samkynhneigð. Þetta dæmi sýnir ágætlega hvernig ákveðin brenglun getur átt sér stað þegar heimildir eru ritaðar 

því tíðarandinn hefur ávallt áhrif á það sem ritað er. Þannig verður alltaf að taka tillit til þess samhengis sem 

heimildirnar verða til í. Sigurður Gylfi og Finnur nota báðir sömu frumheimild en niðurstöðurnar verða allt 

aðrar: Því verður að stíga varlega niður þegar þau rit og þær heimildir eru skoðaðar sem taka á efninu sem 

rannsakað er, því eins og sagði áður eru fá dæmi frá fyrri hluta tuttugustu aldar sem taka á samkynhneigð á 

jákvæðum hátt, jafnvel hlutlausum (titlarnir tveir, Ég læt allt fjúka og Menntun, ást og sorg verða ræddir frekar í 

kafla 4.5). 

http://sarpur.is/Leit.aspx?search=samkynhneig%C3%B0&filter=255&typeID=17
http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/rannsoknir-i-gangi/nr/3890
http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/rannsoknir-i-gangi/nr/3890
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munnlegar heimildir um daglegt líf einstaklinganna innan hópsins.
33

 Í þessari rannsókn fáum 

við innsýn að hluta inn í þetta líf enda hjálpar þjóðfræðin okkur meðal annars við að kynnast 

og skilja hversdaginn og hvað það er sem gerist í honum.
34

  

Þegar horft er yfir þær heimildir sem til eru um samkynhneigða má fyrst og fremst sjá 

pólitíska sögu hópsins. Á Íslandi hafa þó nokkrir fræðimenn (sem og leikmenn innan hópsins) 

fjallað um samkynhneigð út frá opinberri sögu á síðastliðnum árum. Ber sérstaklega að nefna 

Þorgerði Þorvaldsdóttur en hún skrifaði réttarsögu samkynhneigðra á Íslandi í ritinu 

Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842-1999. Áherslan í 

bókinni er lögð á sögu samkynhneigðar fyrst og fremst út frá réttarstöðu hópsins á 

Norðurlöndunum og rita svo aðrir fræðimenn hér um sömu sögu á hinum Norðurlöndunum.
35

 

Þá hefur kynjafræðingurinn Þorvaldur Kristinsson rannsakað efnið bæði út frá sögu hópsins 

sem og einsögurannsóknum.
36

 Samtökin '78 og Hinsegin dagar hafa líka gefið út ýmis rit er 

koma aðallega að sögu samkynhneigðra en einnig hafa þessir hópar verið duglegir að birta 

viðtöl við samkynhneigða einstaklinga í ritum sínum.
37

 Stuðst var að miklu leyti við 

áðurnefndar heimildir við ritun kafla 4.2 sem fjallar um sögu samkynhneigðar á Íslandi frá 

byrjun 20. aldarinnar fram yfir miðja síðustu öld.  

Upp úr 8. áratug síðustu aldar fór svo að bera meira á efni sem fjallaði beint og óbeint 

um samkynhneigð en var það út frá pólitískri sögu hópsins. Ber að nefna í því samhengi 

viðtalið við Hörð Torfason sem minnst var á í kafla 1.4 en árið 1975 kom Hörður fram í 

opnuviðtali við Samúel þar sem hann ræddi opinskátt um samkynhneigð. Þetta sama ár kom 

Nonni listamaður fram í sjónvarpsþættinum Úr einu í annað sem sýndur var í 

                                                 
33

 Nefna má þó nýlega meistararannsókn Þorvalds Kristinssonar, Í leit að hinsegin rými: Lífssögurannsókn meðal 

íslenskra homma, en þar rannsakar Þorvaldur nokkra samkynhneigða einstaklinga og samkynhneigða reynslu 

þeirra. 
34

 Feintuch, „Introduction: Eight Words“, 1. 
35

 Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Iceland 1869-1992“. Aðrir skrifuðu sömu sögu á hinum Norðurlöndunum en þau 

voru: Mustola, „Finland 1889-1999“; Rydström, „Sweden 1864-1978“; Skaug Halsos, „Norway 1842-1972“; 

von Rosen, „Denmark 1866-1976“. Einnig má nefna í sömu andrá meistaraverkefni Lindu Fanneyjar 

Valgeirsdóttur í lögfræði um réttarstöðu samkynhneigðra hér á landi: Linda Fanney Valgeirsdóttir, Réttarstaða 

samkynhneigðra: Skref fyrir skref. 
36

 Sem dæmi: Þorvaldur Kristinsson, „Brot úr sögu samkynhneigðra á Íslandi“; Þorvaldur Kristinsson, Í leit að 

hinsegin rými: Lífssögurannsókn meðal íslenskra homma; Þorvaldur Kristinsson, „Samkynhneigð og löggjöf á 

Íslandi“.  
37

 Á hverju ári gefa til að mynda Hinsegin dagar út tímarit í kringum hátíðina. Má svo nefna sérstaklega 

afmælisrit Samtakanna '78 sem kom út af tilefni 30 ára afmælis samtakanna 2008. Í þessum ritum má finna 

fjöldann allan af áhugaverðum greinum um samkynhneigð og samfélag þeirra sem og viðtöl við einstaklinga 

innan hópsins. Nefna mætti sérstaklega sem dæmi skrif Böðvars Björnssonar (sem gegndi áður starfi 

forvarnafulltrúa vegna alnæmis) um alnæmisfaraldurinn hér á landi (Böðvar Björnsson, „Alnæmisfaraldurinn – 

þröngi vegurinn til sigurs“) og skrif Hilmars Magnússonar (formaður Samtakanna '78) um sögu hinsegin 

skemmtanalífs á Íslandi (Hilmar Magnússon, „Drottningar á djamminu. Molar úr skemmtanalífi hinsegin fólks á 

Íslandi“). Einnig hefur blaðakonan Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, tekið saman sögu Samtakanna '78 í afmælisriti 

samtakanna (Þóra Kristín Ásgeirsdóttir. „Þrjátíu ára stríðið“).   
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Ríkissjónvarpinu en það var líklega fyrsta sjónvarpsviðtalið í íslensku sjónvarpi sem sem tók 

á samkynhneigð. Nonni telur að fram til ársins 1975 hefðu slík viðtöl aldrei birst á opinberum 

vettvangi vegna þess að enginn leitaði eftir slíkri umfjöllun. Þetta ár var umræðan hér á landi 

loksins tilbúin að breyta um stefnu að mati Nonna og tala um samkynhneigð á forsendum 

samkynhneigðra.
38

  

Eftir viðtölin við Hörð og Nonna fóru viðtöl við samkynhneigt fólk og umfjöllun um 

samkynhneigð að verða meira áberandi í fjölmiðlun og liggja þessi viðtöl og greinar meðal 

annars til grundvallar rannsókninni.
39

 Greinarnar segja vissulega að sumu leyti af lífi fólksins 

en aðaláherslan er yfirleitt á baráttu hópsins í átt að jafnrétti eða þá einstaklingsins sjálfs við 

eigin djöfla. Umfjallanir og viðtöl lýsa „skrímslinu“ annars vegar og „trúðnum“ hins vegar. 

Með því er átt við að lengi vel var samkynhneigðum lýst sem nokkurs konar „skrímslum“ 

enda eins og kaflar 3.1, 3.7 og 4.2 sýna fram á var öllu samkynhneigðu athæfi lýst sem 

„ónáttúru“. Síðar varð „trúðurinn“ til en hann birtist fyrst í bandarísku sjónvarpi (sjá kafla 

3.4). „Trúðurinn“ var glaðleg samkynhneigð fígúra sem gladdi fólk og gerði ekki nokkrum 

mein, hvað þá börnum. Á tímum alnæmisfaraldursins birtist svo í fjölmiðlum sorgmæddi 

bróðir trúðsins; Vakti hann meðal annars upp samúð almennings með hinum deyjandi 

samkynhneigða manni (sjá kafla 3.5 og 5.3). Segja má að allar þessar heimildir og aðrar slíkar 

sýni fyrst og fremst þróun í viðtökum almennings og fjölmiðlum en sjaldnar það sem leynist á 

bakvið grímuna. Þær sýna sem sagt grímusafnið sem hver og einn einstaklingur innan hópsins 

og líka hópurinn í heild hafði komið sér upp og stakkinn sem samfélagið hafði sniðið 

hópnum.  

Nýlega hefur þó áhersla fjölmiðla breyst og horft er fremur á einsöguna að einhverju 

leyti þegar fjallað er um málefni samkynhneigðra. Um svipað leyti og rannsókn þessi var 

unnin fór til dæmis í loftið þáttaröðin Út úr skápnum (2012-2013) í sjónvarpi MBL.is og var 

hún í umsjón Birnu Óskar Hansdóttur.
40

 Í þessum stuttu þáttum ræddi Birna Ósk við 

samkynhneigt fólk úr ólíkum áttum um leið þeirra út úr skápnum en í hverjum þætti var rætt 
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 Úr óformlegu símtali þann 1. mars 2012 við Nonna.  
39

 Smári Valgeirsson, „Það verður sprenging“, 3. Af öðrum lykilgreinum sem stuðst var við má nefna 

eftirfarandi: Stúdentablaðið, „Samtök hómósexúalista stofnuð“, 4; Þjóðviljinn, „Til hvers eru samtök 

hómósexúalista stofnuð?“, 7 og 14; Þjóðviljinn, „Lesbíur og hommar mótmæla misrétti“, 7; Dagblaðið Vísir, 

„Samtökin '78 og Ríkisútvarpið“, 16; Helgarpósturinn; „Konur sem elskast“, 4-5. Benda má að aðstandendur 

bókasafns Samtakanna '78 hafa safnað saman flestum þeim viðeigandi greinum sem gefnar hafa verið út hér á 

landi er viðkoma samkynhneigð og má nálgast þessar greinar á bókasafni Samtakanna. Nokkrar heimsóknir voru 

farnar á meðan á rannsókn stóð, eins og bent var á áður, enda býður safnið einnig upp á besta bókasafnskost er 

varðar samkynhneigð á Íslandi. 
40

 Þættina, sem gerðir voru á árunum 2012-2013, má nálgast hér: 

http://www.mbl.is/frettir/sjonvarp/search/?page=1&coll_id=&qs=%C3%BAt%20%C3%BAr%20sk%C3%A1pn

um&sort_by_date=1, sótt þann 14. febrúar 2014. 

http://www.mbl.is/frettir/sjonvarp/search/?page=1&coll_id=&qs=%C3%BAt%20%C3%BAr%20sk%C3%A1pnum&sort_by_date=1
http://www.mbl.is/frettir/sjonvarp/search/?page=1&coll_id=&qs=%C3%BAt%20%C3%BAr%20sk%C3%A1pnum&sort_by_date=1
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við einn einstakling. Viðmælendur þáttastjórnanda komu úr ólíkum áttum og voru þeir á 

misjöfnum aldri. Þótt þættirnir fjölluðu helst um þessi tímamót í lífi samkynhneigðrar 

manneskju þá var einnig horft til uppvaxtarára hennar og stöðu í dag. Í þáttunum er ekki kafað 

djúpt í sögu hvers einstaklings en hver þáttur gefur ágætis mynd af því samfélagi sem 

einstaklingurinn kom út í. Þessir þættir hafa því verið góð viðbót við þau viðtöl sem safnað 

var fyrir þessa rannsókn.  

Af svipuðum meiði og einsögurannsóknir eru ævisögur en leitað var fanga víðar til að 

afla heimilda fyrir rannsóknina. Má meðal annars nefna ævisögur tveggja samkynhneigðra 

einstaklinga sem komu báðar út árið 2008 og sýna uppvaxtarár og ævi þeirra. Þetta voru ritin 

Tabú: Ævisaga Harðar Torfa sem skrifuð var af Ævari Erni Jósepssyni og Ég skal vera 

Grýla, Margrét Pála Ólafsdóttir í lífstílsspjalli sem Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir ritaði. 

Margrét Pála og Hörður hafa verið áberandi í samfélaginu um áratugaskeið vegna ævistarfa 

sinna. Margrét Pála hefur lengi verið í sviðsljósinu vegna afskipta af pólitík og ekki síður 

vegna Hjallastefnunnar sem hún er hugmyndasmiðurinn að og stofnandi. Hörður er, eins og 

áður hefur komið fram, tónlistarmaður og leikari og var hann vinsæl fyrirsæta á sínum yngri 

árum. Hörður hefur einnig verið viðriðinn pólitík en hann var til að mynda áberandi í 

„Búsáhaldabyltingunni“ svokölluðu árin 2008 og 2009 en þar talaði hann reglulega fyrir 

fjölda fólks. Frægð Margrétar Pálu og Harðar kom þó ekki síst til vegna baráttu þeirra fyrir 

mannréttindum samkynhneigðra hér á landi en bæði hafa þau verið áberandi í þeirri baráttu. 

Nefna má að Hörður var einn stofnandi Samtakanna '78 á sínum tíma eins og rætt verður 

frekar í kafla 5.1 og tók Margrét Pála við formannsstöðu Samtakanna árið 1994. Í báðum 

bókunum má finna ítarlegar lýsingar á samfélagi samkynhneigðra sem byrjaði að mótast upp 

úr miðri síðustu öld (sjá kafla 4.7) og baráttunni fyrir auknum réttindum.
41

        

Í sambandi við fræðilegan og hugmyndafræðilegan bakgrunn og alþjóðlegt samhengi 

var einnig leitað út fyrir landsteinana, ekki síst í rit erlendra fræðimanna um samkynhneigð, 

við heimildaöflun. Erlendir fræðimenn voru sérstaklega mikilvægir þegar kom að 

performance þar sem mjög lítið hefur verið skrifað um þá fræðigrein á Íslandi. Áhrifamikil í 

þessu sambandi, og sérstaklega í sambandi við kyngervi, er heimspekingurinn Judith Butler 

sem hefur um langt skeið rannsakað kyngervi, samkynhneigð og performance og eru verk 

hennar í raun ómældur innblástur.
42

 Aðrir hafa einnig skrifað heilmargt um performance sem 

                                                 
41

 Á haustmánuðum árið 2013 kom svo út ævisagan Við Jóhanna eftir fjölmiðlakonuna Jónínu Leósdóttur. Í 

bókinni er farið yfir ævi og samband þeirra Jónínu og Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrrverandi forsætisráðherra. 

Fleiri eru ekki ævisögurnar sem ritaðar hafa verið um samkynhneigða einstaklinga hér á landi  með beinum hætti 

svo vitað sé.   
42

 Sjá til dæmis: Butler, Gender Trouble; „The Drag Act“; „Performative Acts and Gender Constitution“. 
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stuðst var við í rannsókninni en í köflum 2.5, 2.6 og 2.6.1 er svo fjallað frekar um 

performance og kyngervi. Vert er þó að nefna sviðslistafræðinginn Richard Schechner hér. 

Hann hefur um langt skeið rannsakað sviðslist og kom hann til að mynda fram með muninn á 

einhverju sem er sviðslist og því sem skoða má sem sviðslist (sjá nánar í kafla 2.5 og 2.7).
43

   

Eins og bent var á í kafla 1.2 eru svo önnur hugtök sem skipta máli í þessu samhengi. 

Hópur er annað hugtak sem áberandi er í rannsókninni og hafa margir þjóðfræðingar 

skilgreint og rannsakað það. Helst ber þó að nefna þjóðfræðinginn Alan Dundes í því 

samhengi.
44

 Sjálfsmynd sem er einnig fyrirferðarmikil í rannsókninni enda nátengt hugtakinu 

um hóp og hefur hún einnig verið rannsökuð mikið meðal félagsvísindafólks.
45

 Helst ber að 

nefna Roger D. Abrahams í þessu samhengi en hann hefur meðal annars fjallað um 

sjálfsmynd og tengsl hennar við þjóðfræðiefni. Þriðja lykilhugtak sem stuðst verður við í 

þessari rannsókn er svo leikur og er það hugtak afar mikilvægt vegna þess leiks sem 

samkynhneigðir hafa þurft að stunda í gegnum tíðina. Liggur verk menningar- og 

sagnfræðingsins Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play in Culture (1955) til 

grundvallar þeim skilningi sem lagt er í leikjahugtakið í þessari rannsókn (sjá kafla 2.4).
46

   

Saga samkynhneigðra á 20. öldinni er rauði þráðurinn í þessari rannsókn og því koma 

til fjölmörg rit og greinar í þessari rannsókn sem eiga það sameiginlegt að fjalla um þessa 

sögu.
47

 Aðrir hafa svo skrifað um samkynhneigð og þjóðfræði með beinum eða óbeinum 

hætti. Þegar horft er til efnismenningar mætti helst nefna rit sagnfræðingsins Shaun Cole,  Don 

We Now Our Gay Apparelʼ (2000).
48

 Helstu áherslur Cole eru tískustraumar innan samfélags 

samkynhneigðra í Bretlandi og Bandaríkjunum sem oft og tíðum „smitast“ til hins almenna 

borgara. Þá má einnig nefna skrif menningarfræðingsins Elizabeth Wilson en hún hefur mikið 

fjallað um efnismenningu og gildi fatnaðar fyrir manneskjuna.
49

 Að lokum má nefna aðra 

                                                 
43

 Schechner, Performance Studies: An Introduction. Sjá frekari umfjöllun um hugtökin og aðra fræðimenn sem 

fjallað hafa um þau í köflum 2.5, 2.6 og 2.6.1.   
44

 Sjá til dæmis: Dundes, Folklore Matters; The Study of Folklore; „Who are the Folk?“. Sjá svo frekari umræðu 

um hugtakið og aðra fræðimenn í kafla 2.2.   
45

 Umræða um sjálfsmynd og þá fræðimenn sem skrifað hafa um hana má sjá í kafla 2.3.  
46

 Á frummáli heitir ritið aðeins Homo Ludens. Sjá frekari umræðu um hugtakið og aðra fræðimenn í kafla 2.4. 
47

 Aldrich, „Gay and Lesbian History“; DʼEmilio, „Gay Politics and Community in San Francisco Since World 

War II“; Hekma, „The Gay World“; Morgan, „Pages of Whiteness“; Naphy, Born to be Gay: A History of 

Homosexuality; OʼDonnell, HIV/AIDS; Rizzo, „Public Spheres and Gay Politics since the Second World War“; 

Sibalis, „Male Homosexuality in the Age of Enlightment and Revolution og fleiri. Þá ber einnig að nefna franska 

heimspekinginn Michel Foucault en skrif hans um sögu samkynhneigðar (The History of Sexuality eða Histoire 

de la sexualité eins og hún heitir á frummálinu) hafa haft óvíræða merkingu og áhrif á hvernig fólk upplifir og 

sér sögu þessa jaðarhóps.   
48
 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ: Gay Menʼs Dress in the Twentieth Century. 

49
 Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity; Bohemians: The Glamorous Outcasts. 
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fræðigrein sem hefur áhrif á rannsóknina en það eru hinseginfræði eða queer studies.
50

 Segja 

má að sú fræðigrein hafi með tímanum fært sig frá fyrri áherslu, sem var saga, og ekki síst 

pólitísk saga samkynhneigðra, yfir á persónulegri svið einstaklingsins eins og sjálfsmynd 

kyngervis. Það gefur þessari rannsókn ákveðna stöðu innan þeirrar fræðigreinar þótt áherslan 

hér sé fyrst og fremst á þjóðfræði hópsins og tengsl þjóðfræðiefni hópsins við kyngervi og 

sjálfsmynd einstaklinganna, og hópsins alls.  

Þessar heimildir sem fjallað var lítillega um fyrir ofan liggja rannsókninni til 

grundvallar ásamt fjölmörgum öðrum heimildum. Með því að styðjast við þær er hægt að setja 

viðtölin við heimildafólkið í víðara samhengi við fræði svo úr verður rannsókn sem þessi. 

Viðtölin eru þó kjarni þessarar rannsóknar enda gefa slíkar heimildir okkur tækifæri til að 

skyggnast á bakvið áðurnefnt grímusafn þessa samfélagshóps hér á landi sem birtist í 

fjölmiðlum. Flestar heimildir miða nefnilega, eins og áður sagði, að því að lýsa safninu en 

ekki því sem leynist á bakvið gervið sem var hópnum svo nauðsynlegt áður. Þær gefa okkur 

þó nauðsynlegar upplýsingar um fræðilegt, alþjóðlegt og ekki síst sögulegt samhengi sem 

samkynhneigðir hér á landi stóðu í.
51

 Í næsta kafla verður svo fjallað frekar um þau hugtök 

sem stuðst verður við í ritgerðinni og meðal annars var lýst lítillega í þessum kafla og þau sett 

í samhengi við rannsóknina, ásamt frekari umfjöllun um þá fræðimenn sem rannsakað hafa 

þau.    

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Sjá til dæmis: Queer Studies í ritstjórn Eliason og Beemyn. Einnig: Love, Feeling Backward; Meyer, „Acting 

Camp“; Sexualities in Anthropology: A Reader í ritstjórn Lyons og Lyons. 
51

 Um tímann á bakvið grímurnar má helst lesa í eftirfarandi köflum: 3.2 (um þróun sýnileika hópsins í 

Bandaríkjunum og á Englandi), 4.4, 4.5, 4.7, 4.7.1 (um feluleikinn hér á landi).  
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2. kafli:   Helstu hugtök   

2.1   Inngangur  

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að skoða þau hugtök og kenningar sem helst verður 

stuðst við í rannsókninni. Fyrsta hugtakið er hópur og skilgreiningar þjóðfræði á honum þar 

sem fjallað verður um samkynhneigða á Íslandi sem sérstakan hóp með sameiginlega siði, 

tungumál, húmor og fleira. Sjálfsmynd er svo annað nátengt lykilhugtak sem er 

fyrirferðarmikið í rannsókninni, auk kyngervis sem hefur verið áberandi í umræðunni innan 

félags- og mannvísinda um langt skeið, sem og innan hugvísinda. Þá verður snert á 

hugmyndum um leik með kenningar hollenska menningar- og sagnfræðingsins Johan 

Huizinga að leiðarljósi, sem og hugtakinu „að leika“. Að lokum verður svo fjallað um 

performance eða sviðslist sem hefur verið viðfangsefni þjóðfræðinnar í nokkra áratugi, og er 

mjög viðeigandi varðandi kyngervi, enda sýnir ritgerðin meðal annars hvernig hægt sé að 

skoða kyngervi samkynhneigðar á Íslandi í gegnum tíma og rúm út frá performance hugtakinu 

og aðferðafræði sviðslistafræða.  

 

2.2   Hópur 

Segja má að hópar séu kjarni þjóðfræðirannsókna fyrr og síðar. Skilgreining á hópi í sinni 

einföldustu mynd er að hann samanstandi af tveimur eða fleiri einstaklingum (þótt yfirleitt séu 

hóparnir þó stærri), sem eiga eitthvað sameiginlegt líkt og bandaríski þjóðfræðingurinn Alan 

Dundes hélt fram: 

In theory a group must consist of at least two persons, but generally most groups consist of 

many individuals. A member of the group may not know all other members, but he will 

probably know the common core of traditions belonging to the group, traditions which help 

the group to have a sense of group identity.
52

 

Sameiginlegu hefðir hópsins byggja svo upp samsemd einstaklingsins með öðrum sem 

tilheyra sama hópi. Samsemdin getur verið byggð á mörgu, eins og Dundes hefur bent á, svo 

sem þjóðaruppruna, starfi, búsetu, fjölskyldu, kyni, klæðnaði, sögum, húmor, hegðun, 

áhugamálum og þjóðfræði hópsins. Allt eru þetta atriði sem um leið skilgreina hópinn svo frá 

öðrum hópum.
53

 Af þessu má sjá að hver einstaklingur tilheyrir mörgum hópum í gegnum 
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 Dundes, The Study of Folklore, 2. 
53

 Sjá til dæmis: Dundes, „Who are the Folk?“, 6; Noyes, „Group“, 11-13; Sims og Stephens, Living Folklore, 30 

og 134. 
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lífskeið sitt en samsemd við aðra í hópnum og tilfinningin að tilheyra þessum hópi felur í sér 

að þekkja sameiginlegar hefðir hans eins og Dundes benti á.     

Í þessari rannsókn er hópur samkynhneigðra rannsakaður en með samkynhneigð er 

vísað til hins almenna skilnings fólks á fyrirbærinu, það er kynhneigð einstaklinga sem beinist 

að sama kyni. Möguleikinn að hægt sé að rannsaka samkynhneigða á Íslandi sem hóp byggir á 

því að algengt er að einstaklingar innan hópsins deili sameiginlegum þáttum s.s. kynhneigð, 

sögu, reynslu, tungutaki, húmor, stöðum eða hverju því sem byggir samsemdina þó svo 

einstaklingar hópsins séu innbyrðis ólíkir.
54

 Segja má að í upphafi 20. aldar á Íslandi hafi 

ekkert verið til sem kalla mætti „hóp samkynhneigðra“. Það var svo ekki fyrr en í kringum 

síðari heimstyrjöldina að mátti fara að tala um slíkan hóp (sjá kafla 4.7). Í ritgerðinni er þó 

horft á samkynhneigða bæði sem einstaklinga sem áttu sameiginlega reynslu en þekktust ekki 

og sem hóp þar sem fólkið þekktist innan hans. Ritgerðin fjallar svo fyrst og fremst um hóp 

samkynhneigðra og samkynhneigð á Íslandi á 20. og 21. öldinni fram til dagsins í dag út frá 

þjóðfræði samkynhneigðra, með kenningum sviðslistafræðinnar (e. performance studies) til 

stuðnings. Eins og kemur fram í kafla 2.5 á sviðslist talsvert erindi við þjóðfræði, ekki síst 

vegna þess hvernig við sýnum öðrum hver við erum, skilgreinum okkur í orði og hegðun og 

mörkum um leið hópinn sem við tilheyrum.
55

 Segja má að þær kenningar séu því sérstaklega 

viðeigandi hér og ekki síst í sambandi við hópkennd samkynhneigðra og samsemd þeirra 

vegna þess að í upphafi tímabilsins sem ritgerðin tekur til, það er rétt fyrir aldamótin 1900 og 

fram yfir miðja 20. öldina, þurftu samkynhneigðir að vera í felum með kynhneigð sína og 

„leika“ hlutverk í daglegu lífi og gefa í skyn að þeir heyrðu til annars hóps. Á meðan þurftu 

þau að að nota ýmis leynitákn og tungutak til að gefa öðrum sem tilheyrðu sama hópi (sem 

sagt, óljósum hópi samkynhneigðra) réttar vísbendingar um innra líf og áhugamál bakvið 

grímuna, eins og ritgerðin mun leiða í ljós (sjá kafla 4.8).
56

 Ljóst er að sviðslist er enn 

viðeigandi í dag fyrir rannsóknir um samkynhneigð, ekki bara fyrir umræðu um hvernig þau, 

eins og aðrir, flytja kyngervi sitt í daglegu lífi heldur líka fyrir umræðu um hvernig þau hafa 

barist fyrir jafnrétti og skilningi með tækni sviðslistar. Það sést ekki síst þegar við horfum á 

                                                 
54

 Hugtakið „samkynhneigðir“ sem einhvers konar yfirhugtak hefur þó verið gagnrýnt af sumum fræðimönnum 

sem rannsakað hafa samkynhneigð. Mannfræðingurinn David Valentine bendir til að mynda á að innan 

samfélags samkynhneigðra séu margir minni hópar sem eiga fátt sameiginlegt innbyrðis: sjá: Valentine, „The 

Categories Themselves“, 336. Benda má þó á, á sama tíma, að hér á landi er samfélagið mun smærra en í stærri 

borgum í vestrænum samfélögum. Hér eru til dæmis fáir skemmtistaðir sem eru sérstaklega ætlaðir 

samkynhneigðum og aðeins ein stór hagsmunasamtök (sjá kafla 5.1 og 5.4). Því má velta fyrir sér hvort 

samskiptin milli ólíkra hópa innan „stóra hópsins“ séu ekki meiri hér en annars staðar.   
55

 Schechner, Performance Studies, 28 og Sims og Stephens, Living Folklore, 134. 
56

 Sjá einnig Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 4 og 20. 
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Gleðigönguna, skoðum tilurð og virki hennar og hlustum á orðræðuna í kringum hátíðina (sjá 

kafla 5.5 og 5.5.1).  

 

2.3   Sjálfsmynd  

Annað hugtak sem er nátengt hugtakinu hópur, er sjálfsmynd (e. identity) og hefur það einnig 

verið fræðimönnum, og ekki síst þjóðfræðingum, hugleikið um langt skeið.
57

 Í upphafi horfðu 

menn fyrst og fremst á sjálfsmynd einstaklingsins en þegar á leið fór fólk að líta á sjálfsmynd 

í breiðara samhengi.
58

 Oft er til að mynda talað um sjálfsmynd þjóða eða nokkurs konar 

þjóðarsál.
59

 Þá er einnig talað um sjálfsmynd hópa eins og tilvísunin í Dundes í kafla 2.2 gaf 

til kynna en hóparnir og hópkennd eiga einmitt stórann þátt í sköpun sjálfsmyndar 

einstaklingsins. Eins og þjóðfræðingarnir Martha C. Sims og Martine Stephens benda á, 

veljum við oft þá hópa sem við viljum tilheyra út frá þeirri sjálfsmynd sem við viljum okkur 

til handa. Þær benda jafnframt á að við sniðgöngum jafnvel aðra hópa til að fá ekki á okkur 

ákveðinn stimpil sem við viljum síður samsama okkur við.
60

  

Samkvæmt mannfræðingnum Edward Spicer tengist sjálfsmynd oft táknum og 

táknkerfum sem einstaklingar fara eftir og segir Spicer meðal annars:  

The essential feature of any identity system is an individual’s belief in his personal 

affiliation with certain symbols, or, more accurately, with what certain symbols stand for. 

There are collective identity systems as well as individual ones [...].
61

  

Spicer telur þannig að þessi sameiginlegu tákn séu tjáð í sérstökum kerfum sem einstaklingar 

skilja og þekkja. Dundes telur að þessi tákn megi einmitt finna í venjum, klæðaburði og 

tungutaki, það er að að segja, í þjóðfræðiefni hópa.
62

 Þjóðfræðingurinn Roger D. Abrahams 

bætir við að rannsóknir á sjálfsmynd innan samtímaþjóðfræði sýni hvernig hópar og 

einstaklingarnir innan þeirra tjá sögur af sjálfum sér til annarra í gegnum tákn af þessu tagi. 
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 Dundes, Folklore Matters, 3. 
58

 Dundes, Folklore Matters, 5. Benda mætti til að mynda á skrif enska heimspekingsins John Locke í sambandi 

við sjálfsmynd einstaklingsins en hann skrifar strax á 17. öld um fyrirbærið: „[...] consciousness always 

accompanies thinking, and it is that which makes every one to be he calls self, and thereby distinguishes himself 

from all other thinking things, in this alone consists personal identity [...].“ Locke, An Essay Concerning Human 

Understanding, 449.  
59

 Abrahams, „Identity“, 202. Sbr. volksgeist (í. þjóðarandi) þýska heimspekingsins Johanns Herder. Kenningar 

Herders um þjóðmenningu og þjóðríki urðu síðar ein helsta forsenda þjóðernisstefnunnar í Evrópu, enda á öll 

menningarleg þjóðernisstefna rætur að rekja til kenninga hans með einum eða öðrum hætti (Herder var samt sem 

áður afstæðishyggjumaður og algerlega mótfallinn því að telja eina þjóð annarri fremri). Sjá: Guðmundur 

Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið, 20-21.   
60

 Sims og Stephens, Living Folklore, 41-43. 
61

 Spicer, „Persistent Cultural Systems“, 795-796. 
62

 Dundes, Folklore Matters, 8. 
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Sjálfsmyndin tengist þannig oft hinu áþreifanlega: því sem er oftast til sýnis fyrir aðra að 

sjá.
63

 Dundes notar myndlíkingu við spegil af því tilefni: hver einstaklingur þekkir sína 

sjálfsmynd með því að horfa á sig í annarri manneskju.
64

 Í stuttu máli notum við táknkerfið til 

að tjá sjálfsmyndina til annarra (og þekkja okkur sjálf) eins og Spicer benti á. Það mætti því 

einnig líkja sjálfsmyndinni við málverk, eins og íslenska þýðingin af identity gefur til kynna: 

Annars vegar er það myndin sem manneskja sér þegar hún lítur í spegil og hins vegar myndin 

sem einstaklingurinn málar af sér sjálfum í klæðnaði, hárgreiðslu, líkamstjáningu og öðru 

merkjum sem hann hleður á sig þegar hann fer út á meðal fólks, það er að segja, hvernig hann 

vill að aðrir sjái sig. Þessar myndir þurfa þó ekki alltaf að vera eins; þær geta breyst ef 

einstaklingur vill samsama sig öðrum hóp til að mynda, eins og Sims og Stephens bentu á 

áður. Það er hægt að látast vera annað en maður „er“, eins og leikarar á sviði. Þannig getum 

við sýnt eitt eina stundina og annað þá næstu eins og menningarfræðingurinn Elizabeth 

Wilson bendir á, í stuttu máli, getur klæðnaður (sem dæmi) verið notaður bæði til að sýna 

öðrum innri sjálfsmynd okkar eða fela hana, allt eftir því hvaða sögu einstaklingurinn vill 

segja þá stundina.
65

 Semsagt, eins og kafli 4.7.1 mun sýna fram á, þarf „innri sjálfsmynd“ 

okkar ekki alltaf að vera sýnileg öðrum; stundum er annað hlutverk „leikið“ (og þar með 

sjálfsmyndin um leið) fyrir utanaðkomandi, ef ástæður krefjast þess. Þannig var tímabil þegar 

sumir samkynhneigðir karlmenn á Íslandi léku ákveðin hlutverk í hversdeginum eins og nefnt 

var í kaflanum áður. Þar báru þeir með sér aðra ímynd í daglegu lífi en þá sem birtist meðal 

samkynhneigðra í þeirra eigin rými þar sem þeirra „rétta“ sjálfsmynd kom í ljós.  

Sjálfsmynd, líkt og hópur, er því mikilvægt hugtak í þessari rannsókn. En það má 

segja að það hafi ekki verið fyrr en hópurinn varð til sem hægt var að tala um sameiginlega 

sýnilega sjálfsmynd hans sem loksins fór að myndast með sameiginlegum grunni eins og 

klæðnaði, húmor, stöðum og síðar baráttu fyrir bættum sameiginlegum kjörum hópsins og 

almennum mannréttindum (sjá kafla 3.3 og 4.7). Fyrir þann tíma urðu menn að fela 

sjálfsmyndina, setja upp grímur og „leika“ hlutverk. Hópurinn var enn í brotum og má segja 

að það hafi líka átt við sjálfsmyndina sem að miklu leyti takmarkaðist við einstaklinginn.   
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 Abrahams, „Identity“, 203 og 205. 
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 Sjá einnig skrif Jacques Lacan um sjálfsmyndina en hann hefur  meðal annars fjallað um spegilsjálfið sem við 

myndum hjá okkur þegar við uppgötvum spegilmynd okkar, þegar við gerum það uppgötvum við á sama tíma 

okkur sjálf sem aðskilin frá umhverfinu: Lacan, „The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as 

Revealed in Psychoanalytic Experience“, 1-7. 
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 Wilson, Adorned in Dreams, 156. 
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2.4   Leikur og rými 

Umræða um hlutverk og leikara leiðir okkur að öðru hugtaki sem er fyrirferðarmikið í 

rannsókninni en það er leikur (e. play). Leikur spilar stóran þátt í lífi okkar og mætti fullyrða 

að hann fylgi manninum frá vöggu til grafar. Leikum við í raun stöðugt, bæði meðviðtað og 

ómeðvitað allt okkar líf. Sviðslistafræðingurinn Richard Schechner skilgreinir leik meðal 

annars á eftirfarandi hátt:  

Play can take place anywhere at any time engaging any number of players who may abide 

by or unexpectedly change the rules. Most play acts are governed by rules that the players 

agree to play by. […]. But there are also many play acts with no articulated or published 

rules, or with rules that change during playing, as in fantasy or “kidding around.” 

Sometimes playing is anti-structural, with the main fun being how one can get around the 

rules or subvert them.
66

 

Schechner segir jafnframt:  

[p]lay is very hard to pin down or define. It is a mood, an activity, a spontaneous eruption. 

Sometimes it is rule-bound, sometimes very free. It is pervasive. Everyone plays and most 

people also enjoy watching others play – either formally in dramas, sports, on television, in 

film; or casually, at parties, while working, on the street, on playgrounds.
67

  

Menningar- og sagnfræðingurinn Johan Huizinga bendir á að leikurinn sé hvort 

tveggja bundinn tíma og rúmi; hann verður til á ákveðnum tíma, á einhvers konar jaðartíma, 

og í ákveðnu rými. Hann á sér þannig ákveðið svæði á meðan á honum stendur og hefur hann 

ákveðna merkingu innan þeirra marka. Mörkin eru ákvörðuð af leikendum í upphafi leiks, 

annað hvort áþreifanlega eða hugmyndafræðilega. Leikvangur, spilaborð, töfrahringur, hof, 

svið, skjár, tennisvöllur, dómshús eða önnur afmörkuð rými eru mótaðir og virkir leikvellir, 

það er að segja einangruð svæði bönnuð utanaðkomandi þar sem sérstakar reglur gilda á 

meðan á leiknum stendur. Allt eru þetta tímabundnir heimar innan hversdagsins sem helgaðir 

eru ákveðinni athöfn utan „raunheimsins“ og eru leikmenn í þessum leikjum oftast markaðir á 

einhvern hátt þannig að við vitum að þeir tilheyra leikheiminum (samanber búninga).
68

  

Aðrir leikir sem við tökum þátt í daglega eru ekki eins vel afmarkaðir í augum 

utanaðkomandi aðila, eins og þegar við „leikum“ hlutverk í daglegu lífi. Huizinga undirstrikar 

til dæmis hvernig störf okkar eru ef til vill einhvers konar „leikur“ þó að fæstir verði varir við 
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 Schechner, Performance Studies, 92. 
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það heldur framkvæmum við slíkt óafvitandi.
69

 Leikir eru þannig að gerast alls staðar í 

samfélaginu og geta gerst á öllum stundum. Schechner bendir þá á að leikur, líkt og helgisiðir 

(e. ritual), hjálpi fólki með því að leyfa því að fara í „annan veruleika“, sem er aðskilinn hinu 

„raunverulega“ lífi en stundum er leikur leið til að komast af (e. survive).
70

 Segja má að 

performance í hversdeginum, það er að segja hvernig við leikum hin mörgu hlutverk á 

hverjum degi sé einmitt form leiks (sjá til dæmis kafla 4.7.1 og 6.2).     

Eins og ritgerðin mun leiða í ljós breyttist staða homma og lesbía á Íslandi (eins og 

annars staðar) mikið á allri 20. öldinni. Í fyrstu, eins og áður hefur verið nefnt, markaðist líf 

margra samkynhneigðra einstaklinga af einhvers konar feluleik. Þau voru í felum með 

kynhneigð sína sem þess vegna þýddi að þau þurftu að leika mismunandi hlutverk í 

mismunandi rýmum. Að sama skapi voru mismunandi en sameiginleg kerfi notuð til að koma 

ólíkum skilaboðum á framfæri við aðra (bæði gagn- og samkynhneigða) eins og sjá má í kafla 

4.8. Með tímanum urðu samkynhneigðir sýnilegri í samfélaginu og að sama skapi urðu 

hlutverk þeirra öðruvísi og e.t.v. djarfari um leið (sjá kafla 5.2). Þannig má segja að leikirnir 

sem þau léku í daglegu lífi hafi breyst. Fólk kom úr felum og fór að „leika“ á annan hátt. 

Huizinga bendir svo á að leiksamfélag hafi tilhneigingu til að verða varanlegt jafnvel eftir að 

leikurinn hefur tekið enda.
71

 Þetta virðist eiga sér stað hér í „leik“ samkynhneigðra. Í fyrstu 

léku samkynhneigðir reglulega hlutverk þess gagnkynhneigða í sjálfsvörn, en síðan breyttist 

það með breyttu samfélagi eins og nefnt var að ofan (sjá einnig kafla 4.7.1 og 5.4).
72

 

Samkynhneigðir komu út úr skápnum og urðu sýnilegri, ekki síst í baráttu sinni fyrir jafnrétti 

og um leið óx tilfinningin um að þeir tilheyrðu ákveðnum hóp sem deildi óvenjulegri 

lífsreynslu. Löngunin til að hafna normum samfélagsins opinberlega fylgdi oft þessari 

samsemd. Samkennd hópsins lifði svo áfram löngu eftir að allir voru hættir að leika hlutverk 

úti á götu.
73

 Segja má að hópurinn hafi þannig flutt leiki þeirra á milli rýma yfir tíma.  

Leiklistarhæfileikar sem höfðu verið notaðir til að fela sig voru seinna notaðir til að 

draga athygli að sér. Segja má að „leika“ hafi lengi verið samofinn hluti þess að vera 

samkynhneigður, annars vegar í því að þurfa að „leika“ eitthvað annað en maður er og hins 

vegar í útrásinni; að vilja vera eitthvað annað og því langa til að klæða sig upp í „búninga“ – 

fyrst í lokuðum hópum á meðan þau voru í felum, og svo úti á götu (samanber í mótmælum, 
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sjá kafla 3.3, og á Gay Pride).
74

 Loksins í dag má ætla að mikilvægi leiksins í daglegu lífi sé 

að breytast eins og kafli 6.4 mun leiða í ljós. Leikur er þó greinilega mikilvægur hlekkur í 

sögu samkynhneigðra og því mikilvægt hugtak í þessari rannsókn sem þarf að kanna 

vandlega.   

 

2.5   Performance og þjóðfræði 

Umræða um leik leiðir okkur aftur að sviðslist enda nátengd hugtök. Á ársfundi American 

Folklore Society árið 1974 hélt þjóðfræðingurinn (og félagsmálvísindamaðurinn og 

mannfræðingurinn) Dell Hymes forsetaræðu þar sem hann markaði þær leiðir sem hann vildi 

að þjóðfræðin fetaði í framtíðinni en hann taldi að byggja mætti grunn fræðigreinarinnar á 

fimm meginhugtökum, en þau voru genre (í. tegundir); tradition (í. hefð); situation (í. 

afstaða; umhverfi; samhengi); creativity (í. sköpun; listfengi) og performance (í. flutningur; 

sviðsetning; sviðslist).
75

 Ræða Hymes virðist hafa haft veruleg áhrif á þjóðfræðina, ekki síst í 

Bandaríkjunum, því segja má að þessi hugtök séu þau sem þjóðfræðingar hafa hvað mest 

verið að fást við alla tíð síðan og ekki síst sviðslist sem hefur síðan verið að þróast sem 

rannsóknarsvið.
76

  

Aðferð við að skoða kynhneigð og sérstaklega kyngervi út frá sviðslist (sjá kafla 2.6 

og 2.6.1) er tiltölulega ný á nálinni en sviðslistafræði sem sjálfstætt svið og aðferð er 

þverfagleg og snertir hún margar greinar, svo sem leikhúsfræði, mannfræði, félagsfræði, 

sagnfræði, kynjafræði og sálgreiningu svo fátt eitt sé nefnt.
77

 Eins og bent var á fyrir ofan 

hefur performance einnig spilað stóra rullu um nokkurt skeið í mismunandi formum innan 

þjóðfræðinnar.  

Áður en lengra er haldið er vert að skoða lítillega upphaf, áhrif og notkun 

sviðslistafræði innan þjóðfræði. Þjóðfræðingurinn Terry Gunnell telur að nálgun 

sviðslistafræði í nútíma formi eigi rætur sínar að rekja til sviða innan leiklistar og leikhúss 

sem þróuðust seint á fimmta áratugnum. Þetta nýja fag leitaðist við að færa sig frá eldri 

áherslum í leikhúsfræðum sem horfðu fremur til bókmennta en samspils verksins sjálfs í 
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flutningi leikara við rými leikhússins, úti og við áhorfendur.
78

 Síðan þá hafa fræðimenn verið 

að nota þessa nálgun til að skoða daglega leiki okkar og siði. Performance hefur í sjálfu sér 

aldrei verið bundinn ákveðnu eða formföstu rými, og ekki heldur bara við leiklist eða 

sagnaflutning. Segir Gunnell meðal annars í því samhengi:   

The increasing application of this multidisciplinary, multidimensional performance 

approach to daily life, and thereby to the field of folkloristics and ethnology in the last three 

or four decades, has involved a gradual meeting of several fields of research. Within drama, 

and especially in connection with research into the forms of medieval drama, and street 

theatre like the “happenings” of the 1960s, it was clear that “drama” had never been 

restricted to the stage, and that aspects of drama, role play and theatre were also involved in 

festivals, rituals, sports and play, all of which formed their own performance spaces and 

periods of special “heightened” realities within these spaces (of course, drama is itself a 

kind of festival, ritual, contest and game).
79

 

Þessar hugmyndir tengjast kenningum félagsfræðingsins Erving Goffman sem einna 

fyrstur benti á samband flytjenda og áhorfenda í daglegu lífi en hann taldi að skilgreina mætti 

allar gjörðir þátttakanda, sem við ákveðnar aðstæður væri ætlað að hafa áhrif á annan 

þátttakanda, sem performance.
80

 Goffman byggði á áðurnefndum nálgunum leikhúsfræða en 

nefna má að hann hafði þó lítil áhrif innan þess fræðasviðs. Goffman hafði aftur á móti 

töluverð áhrif innan fræðigreina líkt og félagsfræði, mannfræði, kynjafræði og þjóðfræði 

þegar á leið.
81

 Skilgreining Goffman opnaði möguleikann á að horfa einnig á allt hversdagslíf 

sem performance. Liggur skilgreining hans til grundvallar hugmyndum margra fræðimanna 

sem á eftir komu og ekki síst á sviði kynjafræði og umræðunni um kyngervi vegna þess að 

performance sem slíkt er ekki takmarkað við skrifaða textann né leikhúsið heldur umhverfið 

allt, og allt sem við gerum í öllum samskiptum okkar við aðra í samfélaginu.   

Líkt og Goffman og Schechner gerðu áður hefur leikhúsfræðingurinn Marvin Carlson 

velt fyrir sér þeim möguleika að skoða alla mannlega hegðun sem performance (e. as 

performance). En segja má að munurinn á að gera og að flytja (e. perform) liggi í viðhorfinu 

til þess að mati sviðslistafræðinga. Eins og Carlson bendir á gerum við hluti ómeðvitað en 

þegar við hugsum um það og viðtökum annarra, verðum við meðvituð um það sem við gerum 

og það gefur atburðinum eiginleika performance, eins og í leikhúsi.
82

 Schechner teflir svo 

fram áðurnefndum muni á „is“ performance og „as“ performance. Eins og hann bendir á er 
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sumt performance vegna þess að sögulegt eða félagslegt samhengi, hefð eða notkun segir að 

svo sé. Helgisiðir, tónleikar og leikir eru performance því hefð, samhengi og saga kenna 

okkur að svo sé. Það má sjá þá að ekki er allt meðvitað performance en Schechner telur 

sömuleiðis að flest sé hægt að skoða sem performance, líkt og hegðun, atburði eða hluti, rétt 

eins og Goffman og Carlson bentu einnig á.
83

 Performance liggur þannig á bakvið breitt svið 

mannlegra athafna, því hugtakið nær til helgi- og trúarsiða, leiks, íþrótta, ýmiss konar 

afþreyingar og lista (svo sem leikhúss, dans, tónlistar, o.s.frv.) en einnig í hversdagslífinu, til 

dæmis formgerðar samfélagsins, atvinnu, kynþátta, stéttarhlutverka og kyngervis rétt eins og 

Judith Butler hefur gert (sjá kafla 2.6).
84

 Því má segja að engin takmörk liggi í því hvað hægt 

sé að skoða sem performance.
85

 Þetta viðhorf breikkar mjög skilning okkar á performance og 

hlutverki þess í daglegu lífi og veitir um leið aukið frelsi til túlkunar. En það er ekki aðeins 

flytjandi sem rammar inn sína frásögn eða performance fyrir aðra heldur geta rannsakendur 

einnig valið sér sinn ramma og þannig rannsakað flest sem vekur áhuga þeirra, sem 

performance. Viðfangsefni þessarar rannsóknar, það er kyngervi samkynhneigðar á Íslandi í 

gegnum 20. öld og til dagsins í dag verður því skoðað fyrst og fremst sem performance þótt 

einnig verða til umfjöllunar sum viðeigandi atriði sem vissulega eru performance. Gay Pride 

gangan (sjá kafla 5.5) og sviðslist homma í lokuðum rýmum sín á milli (sjá kafla 4.7 og 4.7.1) 

eru til að mynda greinilega performance og verða þannig skoðaðir sem slíkt.  

 

2.6   Kyngervi og performance 

Kyngervi (e. gender) sem rætt var aðeins í síðasta kafla er annað hugtak sem stuðst verður við 

í rannsókninni en það hefur einnig verið fræðimönnum hugleikið um nokkurt skeið og er 

hugtakið nátengt hugmyndinni um sjálfsmynd og sviðslist. Árið 1949 gaf franski 

heimspekingurinn Simone de Beauvoir út bókina Le Deuxième Sex sem síðar kom út í enskri 

þýðingu undir heitinu The Second Sex (1953). Þar segir meðal annars „One is not born, but 

rather becomes, a woman.“
86

 Hér greinir de Beauvoir kyn (e. sex) frá kyngervi. Hugtakið 

markaði tímamót í kvenna- og kynjarannsóknum. Hugmyndin er að við fæðumst yfirleitt 

annað hvort með kynfæri karla eða kvenna, en allt annað (og meðal annars hegðun) er lært frá 

umhverfinu samkvæmt hugmyndum de Beauvoir. Þar með komu fyrst fram hugmyndir um 
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hið félagslega og menningarlega mótaða kyn sem er lært og sett á svið, ólíkt hinu líffræðilega 

kyni.  

Heimspekingurinn Judith Butler hefur unnið mikið með kenningar de Beauvoir og 

telur Butler, líkt og de Beauvoir, að kyngervið sé skapað á líkamanum utanverðum, í gegnum 

leik, gjörðir, látbragð og aðra sviðslist (e. performance) okkar sem venjulega er sýnileg 

öðrum. Hún bætir við að að jafnaði haldist sviðslist kyngervis í hendur við það sem er 

viðurkennt og samþykkt í samfélaginu.
87

 Kyngervi er þannig, að mati Butler (og de Beauvoir) 

fyrst og fremst lærð og stöðug stílfærð endurtekning á gjörðum sem eru alltaf undir áhrifum 

samfélagsins. Segir Butler meðal annars um þetta: „The act that one does, the act that one 

performs, is, in a sense, an act that has been going on before one arrived on the scene.“
88

  

Richard Schechner kallar slíka lærða hegðun (sem og allt annað performance) restored 

behavior eða hegðun sem sé endursköpuð. Segir hann meðal annars: 

Restored behavior includes a vast range of actions. In fact, all behavior is restored behavior 

– all behavior consists of recombining bits of previously behaved behaviors. Of course, 

most of the time people aren’t aware that they are doing any such thing. People just “live 

life”.
89

 

Schechner, eins og Butler, heldur því jafnframt fram að kyngervið sé einnig lært og flutt. 

Segir hann: 

Each individual from an early age learns to perform gender-specific vocal inflections, facial 

displays, gestures, walks, and erotic behavior as well as how to select, modify, and use 

scents, body shapes and adornments, clothing, and all other gender markings of a given 

society. These differ widely from period to period and culture to culture – indicating 

strongly that gender is constructed. [...] To perform these “successfully” situates a person 

securely within a given social world. To refuse to perform one’s assigned gender is to rebel 

against “nature”.
90

 

Bókmenntafræðingurinn Elin Diamond er á svipuðu máli og Butler og Schechner og 

segir hún að kyngervi vísi að jafnaði í orð, tjáningu, framkomu og hegðun sem hin ríkjandi 

menning skilur og að það eigi einnig við hugmyndir um kvenlægar og karllægar sjálfsmyndir. 

Hún segir jafnframt að þegar einstaklingur „sjái“ kyngervi annarrar manneskju þá sjái hann 

fyrst og fremst menningarlegu táknin um kyngervið. Þrátt fyrir þetta birtast venjulega 
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„kvenleg“ og „karlmannleg“ hegðun okkur sem „náttúruleg“ hegðun og virðist hún þannig 

endanleg og óbreytanleg, og þá nokkurs konar framlenging á kyni.
91

  

Kyngervið er þannig sett fram á svið hversdagsleikans í gegnum alls konar lærðar og 

endurteknar athafnir, tilbúna ímynd og svokallaðar „atburðasagnir“ (e. performatives) sem 

áhorfendurnir og leikarinn sjálfur trúa oftast að sé sannleikur.
92

 Kyngervi er þannig, eins og 

orðið gefur til kynna, einhvers konar „gervi“ sem einstaklingur lærir frá unga aldri og leikur, 

án þess þó endilega að gera sér grein fyrir því. Það má því gera því skóna að kyngervið sé 

e.t.v. stærsta hlutverkið sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur á lífsleiðinni. Þetta er í dag 

það viðhorf sem flestir samþykkja. Líkt og sagnfræðingurinn Erla Hulda Halldórsdóttir lýsir í 

bók sinni Nútímans konur: „kyngervi hefur fest sig í sessi sem félagslega og menningarlega 

mótað kyn, gervi sem einstaklingur tekur á sig, eða er sett á hann, í samræmi við viðhorf, 

hefðir og venjur innan hvers samfélags.“
93

 En eins og maður lærir að „leika“ kyngervið, eða 

ímynd einhvers hóps í samskiptum við aðra, er líka hægt að „leika“ kynhneigð til að dulbúast 

eða sjást eins og ritgerðin mun leiða í ljós. 

 

2.6.1   Samkynhneigð, queer og performance 

Sviðslistafræðingurinn Moe Meyer heldur einnig fram (líkt og Butler og Schechner) að 

kyngervi sé hlutverk sem sé „leikið“ með hegðun sem sé félagslega kóðuð.
94

 Hann vill þó fara 

lengra og jafnframt túlka hinsegin (e. queer) sjálfsmynd og framkomu sem kyngervi fremur 

en kynhneigð því að hans mati er queer í raun á engan hátt kynferðislegt í sjálfu sér. Hér á 

Meyer við að „hinsegin“, og ekki síst opinber „hinsegin“ hegðun, sé í raun líka fyrst og fremst 

„leikið“ hlutverk, líkt og kyngervi, og þarf ekki að tengjast kyni á nokkurn hátt.
95

 Meyer telur 

einnig að queerness (það er að vera hinsegin), eins og önnur kyngervi, fylgi opinberum 
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merkingum í formi sérstaks leiks, sviðsetningar og talmáls sem byggja ekki á kynhneigðinni 

sjálfri heldur lærðum leik. Meyer heldur því einnig fram að ódulbúin sjálfsmynd 

samkynhneigðra eigi það til að draga „hið samkynhneigða“ fram í leik hversdagsins. Hinsegin 

sjálfsmynd inniheldur þá oft líka endurtekinn „leik“ (í merkingu Huizinga) sem byggir á 

performance af ýmsum toga.
96

 Meyer bendir jafnframt á að hinsegin performance grafi enn 

frekar undan þeim hugmyndum að performance kyngervisins sé út frá náttúrulegu eðli.
97

 Ein 

ástæða fyrir að halda þessu fram er sú að queer kyngervi hefur verið breytilegt í tíma og rúmi 

og tekið ýmsum formum eins og rannsóknin mun einnig leiða í ljós.  

Eins og bent hefur verið á fyrir ofan og fjallað verður ítarlegra um í köflum 4-6 

breyttist performance samkynhneigðra og kyngervi þeirra mjög á Vesturlöndum alla 20. 

öldina. Segja má að í byrjun 20. aldar hafi hinsegin „flutningur“, eins og Meyer sér hann,  

verið lítt áberandi. Aðeins þeir sem þekktu merkin sáu um hverskonar flutning var að ræða. 

Oft og tíðum voru einstaklingar í felum með kynhneigð sína og léku þá gervi hins 

gagnkynhneigða ef svo má að orði komast. Hér á landi varð svo opinber hinsegin 

performance af öðru tagi meira áberandi upp úr 1985. Þegar slíkt byrjaði að sjást úti á meðal 

almennings, sem um leið byrjaði sjálfur að lesa merkin, var því fyrst oft tekið á neikvæðan 

hátt eins og kafli 4.6 undirstrikar en síðar með skilningi og ánægju (samanber fjöldann sem nú 

kemur á Gleðigönguna á ári hverju).
98

 Víða erlendis gerðist það mun fyrr eða í kringum 

miðjan 7. áratuginn, meðal annars með hippunum (sjá kafla 3.3). Þegar leikendur komu smám 

saman úr felum með kynhneigð sína urðu þeir um leið sýnilegri í samfélaginu. Sjálfsmyndin, 

sem áður var í felum, varð á sama tíma sýnileg öðrum um leið og hún varð meira 

viðurkennd.
99

 Samtímis urðu „hinsegin“ líkamsstaða, tjáning, búningar, klæðnaður og talsmáti 

æ meira sýnilegur þáttur í þessum opinbera flutningi og þannig öðluðust aðrir tækifæri til að 

þekkja hann og skilja. Þetta gefur til kynna að kynhneigðin, eins og sjálfsmyndin, geti bæði 

verið sýnileg og falin. Það gefur orðum Meyers meira vægi því það sýnir hvernig gervi  

samkynhneigðar hefur verið mismunandi, og breytilegt á ólíkum tímum eins og nefnt var 

áður, allt eftir aðstæðum. 
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2.7   Rammi rannsóknarinnar 

Líkt og gefið var til kynna í kafla 2.5 verður hversdagurinn skoðaður í rannsókninni eins og 

um leikstykki væri að ræða. Hann er skoðaður sem performance. Eins og Schechner bendir á: 

„What “is” or “is not” performance does not depend on an event in itself but on how that 

event is received and placed.“
100

 Það skiptir því í raun ekki máli hvort viðfangsefnið sé í eðli 

sínu performance; við fáum nýja sýn og skilning á því með því að skoða það sem 

performance. Í rannsókninni sem fylgir hefur ákveðinn rammi verið valinn. Ætlað er að skoða 

kyngervi samkynhneigðar á Íslandi í gegnum tíma sem performance. Ákveðnir þættir í sögu 

samkynhneigðar sem eru performance samkvæmt skilgreiningu Schechner verða þó einnig til 

skoðunar og ekki síst í sambandi við réttindabaráttu samkynhneigðra. Í stuttu máli verður 

aðferðafræði sviðslitafræðinnar beitt til þess að öðlast öðruvísi sýn á líf samkynhneigðra á 

Íslandi í gegnum tíðina. Efnið verður skoðað eins og rannsakandi myndi skoða verk í leikhúsi, 

það er, áherslan verður höfð á tákn og táknmál hópsins og hvernig flytjendur hegða sér 

opinberlega (s.s. hvernig þeir tala við aðra, orðin sem þeir velja, hvernig þeir ganga og bera 

sig, hvernig þeir klæða sig, hvaða hárgreiðslu þeir velja, hvaða skrauti þeir skreyta líkama 

sinn með, o.s.frv.) og hvernig þeir tjá sig í gegnum það. Samtímis verður samhengið sem það 

er gert í líka kannað vegna þess að segja má að saga samkynhneigðar hér á landi sé þétt 

samofin sögu samkynhneigðar erlendis. Hversdagurinn í sambandi við samkynhneigð á 

Íslandi í gegnum tíma verður þannig skoðaður eins og leiklist, líkt og Goffman gerði áður.  

Eins og bent hefur verið á í þessum kafla er slíkt viðhorf viðeigandi þegar við skoðum 

fólk sem „lék“ og „leikur“ ákveðin hlutverk í daglegu lífi – eins og þegar við sýnum kyngervi, 

og líka þegar við felum kynhneigð. Segja má að hlutverkin sem hér um ræðir í sambandi við 

samkynhneigð á Íslandi hafi e.t.v. verið hvað mest áberandi á stigi ögrunar, það er þegar 

samkynhneigðir fóru að berjast fyrir jafnrétti og viðurkenningu á götum úti en ljóst er að 

hlutverkin voru einnig leikin á stigi þöggunar og í samtímanum. Að vissu leyti má þannig 

segja að samkynhneigðir hafi leikið þrjú mismunandi aðalhlutverk í gegnum tíðina eins og 

næsti kafli mun sýna fram á en hann fjallar um sögu samkynhneigðar á 20. öldinni fram til 

dagsins í dag í Bandaríkjunum, á Englandi og í Skandinavíu. Saga samkynhneigðar á Íslandi 

verður svo til umfjöllunar strax í kjölfarið. Farið verður yfir sögu samkynhneigðar í þessum 

löndum í stórum dráttum með performance kyngervis samkynhneigðar í huga. Loks verða 

dregnar saman niðurstöður um performance samkynhneigðar hér á landi í sögulegu ljósi, gildi 

hans og mögulegan ávinning.  
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3. kafli:   Saga samkynhneigðar á 20. öld í nágrannaríkjunum  

Áður en við skoðum betur performance kyngervis samkynhneigðra á Íslandi, er nauðsynlegt 

að kanna félagslega og menningarlega samhengið sem samkynhneigðir stóðu í, bæði á Íslandi 

og í nágrannalöndunum, og ekki síst þróun opinbers skilnings á jafnrétti samkynhneigðra sem 

má segja að byrji á nítjándu öld. Best er að byrja yfirlitið með frægum réttarhöldum yfir 

rithöfundinum Oscar Wilde (sjá kafla 3.1) en þau mörkuðu ákveðin tímamót í samtímasögu 

samkynhneigðra; má segja að þá hafi málefni hópsins fyrst komist í almenna umræðu í 

Evrópu. Það leið þó langur tími þar til hægt var að fara að tala um einhverskonar mannréttindi 

í sambandi við samkynhneigða um víða veröld og enn er langt í land í flestum ríkjum (sjá 

kafla 3.6.1 og viðauka I). Í þessum kafla verður saga nágrannaríkjanna skoðuð, það er að 

segja á Englandi og Norðurlöndunum. Þá verður einnig fjallað sérstaklega um þróun 

réttindabaráttu samkynhneigðra og sýnileika í Bandaríkjunum. Aðeins verður þó stiklað á 

stóru þar sem málefnið er gríðarstórt. Því verður aðeins fjallað um viðamikla atburði í 

sögunni, ef svo má segja, atriði sem varpa ljósi á þessa baráttu samkynhneigðra fyrir 

mannréttindum og samþykki fyrir suma.
101

   

 

3.1   Ný löggjöf Breta og réttarhöldin yfir Oscar Wilde  

Í lok 18. aldar voru vestræn ríki víða farin að skilgreina samkynhneigð upp á nýtt í ljósi þess 

að samkynhneigðir voru farnir að vera sýnilegri í mörgum þessara samfélaga. Samþykktar 

voru í kjölfarið nýjar lagasetningar sem tóku vissulega hart á samkynhneigðu athæfi en víða 

voru felldar úr gildi um leið dauðarefsingar við slíku.
102

 Þegar lögin voru til að mynda sett 

árið 1885 á Bretlandi var hugtakið um samkynhneigð (e. homosexuality) nánast óþekkt 

fyrirbæri, eins og víðast hvar annars staðar, og má segja að fæstir hafi vitað mikið um 

samkynhneigð þótt fólk vissi af slíku, enda lítil umfjöllun í fjölmiðlum til að mynda.
103

 

Samkynhneigð hefur þó alltaf fylgt manninum og sem dæmi má nefna að minnst er á samlífi 

tveggja einstaklinga af sama kyni í Biblíunni þó aldrei sé talað beinum orðum um 

samkynhneigð sem slíka. Guðfræðingurinn Victor Paul Furnish bendir á að hugtakið 

kynhneigð (e. sexual orientation) hafi þannig ekki verið til sem hugmynd því það var alltaf 

gert ráð fyrir, lagalega og í kristni, að allir væru gagnkynhneigðir. Gert var ráð fyrir að 
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einungis karlmenn og konur legðust saman.
104

 Áður hafði samkynhneigð verið óræð hugmynd 

og gátu þeir er stunduðu samræði með einstaklingi af sama kyni átt von á dauðarefsingu.
105

 

Með nýjum lögum í lok 18. aldar var samkynhneigð skilgreind betur á Bretlandi og á 

afmarkaðri hátt og sett voru ákveðin refsiákvæði við slíku athæfi. Það mætti því segja að 

áherslan hafi færst frá óræðum hópi yfir á einstaklinginn því á sama tíma var hans 

„afbrigðileiki“ skilgreindur sem vandamál sem samfélagið varð að taka á með betrun.
106

 Það 

var skylda samfélagsins að bæta einstaklinginn svo hann gæti, eftir refsinguna, tekið þátt í 

samfélaginu sem heill og betri maður. Með frekari afmörkun á fyrirbærinu varð svo æ 

algengara að ríki settu bann við samkynhneigð í hegningarlög sín. Það gerðist sérstaklega á 

síðari hluta nítjándu aldar og byrjun þeirrar tuttugustu. Með nýjum stjórnarskrám landanna var 

samkynhneigð, ýmist karla eða bæði karla og kvenna, þannig skilgreind sem glæpur (þó ekki 

dauðasynd) sem varð að refsa fyrir.  

Eins og fram hefur komið var árið 1885 nýjum bálki, Criminal Law Amendment Act, 

bætt við hegningarlögin á Bretlandi en með þessum nýju lögum var allt samkynhneigt athæfi 

nú skilgreint skýrt og greinilega sem glæpur. Þetta átti við allt frá ósiðsemi milli tveggja 

karlmanna til eiginlegra kynmaka. Fram til ársins 1861 hafði aðeins sódómískri hegðun, það 

er að segja, þeim sem stunduðu endaþarmsmök, verið refsað og það með dauðadómi.
107

 

Orðalag greinarinnar sem tók á samkynhneigð lýsir þó ef til vill best hugarfari yfirvalda þess 

tíma til samkynhneigðar: 

Any male person who, in public or private, commits, or is a party to the commission of, or 

procures or attempts to procure the commission by any male person of any act of gross 

indecency with another male person, shall be guilty of a misdemeanour, and being 

convicted thereof shall be liable at the discretion of the court to be imprisoned for any term 

not exceeding two years, with or without hard labour.
108

 

Samkvæmt þessu var dauðadómur hér með afnuminn en með nýju lögunum má segja mörkin 

milli einkalífs og hins opinbera lífs hafi verið rofin eins og sést í tilvísuninni að ofan. Það sem 

einnig vekur eftirtekt er að aðeins samlíf milli tveggja karlmanna var álitið glæpsamlegt. 

Þetta virðist hafa átt við bæði á Bretlandi og víðast hvar annars staðar á Vesturlöndum (sjá til 

dæmis kafla 3.7).  
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 Á svipuðum tíma er ný lög voru að taka gildi á Vesturlöndum í byrjun 19. aldar voru 

fræðimenn víða farnir að rannsaka samkynhneigð. Sumir skoðuðu möguleikann á hvort 

læknisfræðilega skýringu mætti finna á fyrirbærinu eða hvort samkynhneigð væri einfaldlega 

meðfædd.
109

 Þess konar rannsóknir gátu þó reynst mörgum fræðimönnum erfiðar því 

samkvæmt enskum lögum frá árinu 1853 töldust flest öll skrif um kynlíf vera klám (e. 

pornography), þar með taldar fræðirannsóknir um efnið. Þessi lög gáfu yfirvaldinu leyfi til að 

fyrirskipa eyðingu á öllu slíku efni ef það þótti, að mati yfirvalda, vera ósæmilegt á nokkurn 

hátt.
110

 Þetta sýnir ef til vill best hvernig andinn var á þessum tíma; ekki þótti eðlilegt að ræða 

kynlíf, hvað þá samlífi samkynhneigðra. En segja má að með nýju lögunum árið 1885 hafi 

orðið viss sigur því þá viðurkenndu yfirvöld loksins að samlífi tveggja einstaklinga af sama 

kyni væri yfir höfuð til.     

Þegar nýju lögin tóku gildi voru fjölmargir ákærðir en á meðan nýttu sér margir 

óprúttnir aðilar neyð fólks og stunduðu fjárkúganir af miklum móð.
111

 Meðal þeirra sem var 

ákærður undir hinum nýju lögum var írski rithöfundurinn Oscar Wilde (1854-1900). 
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Gebiet der Homosexualität“ sem birtist í Jahrbuch für Sexuelle Zwischenstufen (1901) og Psychopathia Sexualis 
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Annar fræðimaður á sviði kynfræða var breski læknirinn og rithöfundurinn Havelock Ellis (1859-1939). 

Ellis var brautryðjandi á sínu sviði í Englandi en hann safnaði meðal annars upplýsingum um kynferli fólks, og 

þar á meðal samkynhneigðra, án þess þó að dæma efnið. Ellis vildi meðal annars komast að því hvort 

samkynhneigð væri meðfædd eða lærð, og hvort hún væri líkamleg eða andleg. Ellis vildi þannig með skrifum 

sínum komast að sannleikanum og um leið hvetja fólk til að láta af fordómum í garð samkynhneigðra enda var 

Ellis talsmaður réttinda þeim til handa: Bullough, Science in the Bedroom, 75-76.    

Einnig verður að nefna austuríska geðlækninn Sigmund Freud (1856-1939) af þessu tilefni. Eftir Freud 

liggur gríðarmikið efni og víðtækt um kenningar hans og þar á meðal um kynferðislega hegðun. Mætti þar nefna 

Civilization and Its Discontent (1929) en þar heldur Freud fram að samkynhneigð, sem á rætur sínar að rekja til 

vandamála í kynferðislegum þroska að hans mati, megi rekja til uppgangs siðmenningar. Hélt hann meðal annars 

fram að kynferðisleg bæling hefði fylgt þróun siðmenningar og lægi í tilraun mannsins til að komast yfir 

dýrslegar rætur sínar og þannig að ná valdi yfir kynferðislegum þrám: Bullough, Science in the Bedroom, 90. 

Að lokum ber að nefna Magnus Hirschfeld (1868-1935) sem var þýskur læknir og kynfræðingur. 

Hirschfeld safnaði ógrynni af upplýsingum um samkynhneigð og skrifaði mikið um efnið en hann er líklega 

þekktastur fyrir baráttu sína fyrir réttindum samkynhneigðra. Af ritum Hirschfeld má nefna Die Homosexualität 

des Mannes und des Weibes (1914). Hirschfeld stofnaði, ásamt útgefandanum Max Spohr (1850-1905), Institut 

für Sexualwissenschaft (Stofnun fyrir kynlífsrannsóknir) árið 1919. Bókasafn stofnunninnar, sem taldi þúsundir 

titla, var eyðilagt af nasistum í maí árið 1933. Sjá áfram: Bullough, Science in the Bedroom, 74; Naphy, Born to 

be Gay, 248.     
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Réttarhöldin yfir Wilde, sem vöktu mikla athygli, áttu þó eftir að breyta miklu, ekki einungis 

fyrir samkynhneigða heldur einnig því hvernig fólk hugsaði um samkynhneigð. 

Réttarhöldunum yfir Wilde lauk árið 1895 en hann var dæmdur til tveggja ára erfiðisvinnu að 

þeim loknum, eftir hinum nýju lögum.
112

   

Oscar Wilde hafði kvænst eiginkonu sinni, Constance Lloyd (1859-1898) árið 1884 og 

eignast með henni tvo syni, þá Cyril og Vyvyan. Wilde átti þó í fjölda ástarsambanda við 

karlmenn á meðan hann var kvæntur Lloyd. Einn af ástmönnum hans var lávarðurinn Alfred 

Douglas (1870-1945), sonur markgreifans af Queensberry.
113

  

Markgreifanum af Queensberry, föður Douglas, líkaði afar illa samband sonar síns við 

Wilde og árið 1894 sendi markgreifinn bréf þar sem hann ásakaði Wilde og son sinn um að 

standa í „viðurstyggilegu“ sambandi. Wilde stefndi honum eftir það fyrir ærumeiðingar. 

Niðurstaðan varð þó vægast sagt hörmuleg fyrir Wilde. Þegar Wilde dró kæruna til baka var 

hann handtekinn en sleppt í kjölfarið. Önnur réttarhöld voru síðar haldin yfir Wilde þar sem 

horft var frekar á ósiðsemi fremur en tæknileg atriði sódómískrar hegðunar, það er að segja 

endaþarmsmök. Árið 1895, við lok réttarhaldanna var Wilde dæmdur til tveggja ára 

erfiðisvinnu.
114

 Dómsvaldið krækti þar í góðan feng, því þegar Wilde, sem var heimsþekktur 

maður, hafði verið dæmdur sendi það skilaboð til annarra „kynvillinga“ úti í samfélaginu.
115

 

En nú eftir réttarhöldin var fyrst komið opinbert andlit á þann sem stundaði sódómískt líferni. 

Mætti þannig segja að eftir réttarhöldin hafi margir þeir karlmenn sem áttu í samböndum við 

aðra karlmenn nú fyrst fengið vitneskju um að hegðun þeirra væri lagalega „afbrigðleg“.
116

 

Réttarhöldin höfðu gífurleg áhrif á Englandi sem og annars staðar. Strax eftir dóminn 

flúðu margir breskir samkynhneigðir karlmenn yfir til meginlandsins því þeir óttuðust að 

hljóta sömu örlög og Wilde. Í Bandaríkjunum voru svo haldnar yfir hundrað messur þar sem 

Wilde og lífstíll hans var fordæmdur.
117

 Um aldamótin 1900 voru einnig seldar klámfengnar 

myndir undir heitinu „syndir Oscar Wilde“.
118

 Nafn Wilde tengdist þannig öllu því sem ekki 

þótti siðsamlegt og varð fornafn hans, Oscar, til að mynda, vinsælt hugtak yfir samkynhneigð 

á Bretlandi.
119

 Tuttugu árum eftir réttarhöldin notaði rithöfundurinn E. M. Forster sem dæmi 
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hugtakið í skáldsögu sinni Maurice.
120

 Þar lýsir söguhetjan sjálfum sér með orðunum „an 

unspeakable of the Oscar Wilde sort“.
121

  

En það var ekki bara kynferðislegt athæfi sem var fordæmt í Englandi. Ef við færum 

okkur nokkur ár aftur í tímann eða til ársins 1871 var líka réttað yfir tveimur ungum 

klæðskiptingum í London, þeim Ernest Boulton og Frederick Payne. Þeir gengu venjulega 

undir nöfnunum Fanny og Stella og hér var það fyrst og fremst lífstíll þeirra sem var ástæða 

réttarhaldanna. Lögmaðurinn ýjaði að því í opnunarræðu sinni að það væru klæðskiptin sjálf, 

það að lifa sem konur, sem væri meginglæpur mannanna. Fanny og Stella hlutu þó ekki dóm 

og lágu að öllum líkindum margar ástæður að baki. Eins og Shaun Cole bendir á þá hafa 

margir fært rök fyrir því að hugmyndir manna um samkynhneigð hafi enn verið óljósar á 

þessum árum (eins og rætt var áður).
122

 Þó er erfitt að samþykkja það með öllu: lögin, 

Criminal Law Amendment Act, sem áður var fjallað um, voru sett rúmum tíu árum síðar og þá 

stóð ekki í mönnum að dæma menn til betrunarvinnu fyrir hegðun sem ekki þótti „eðlileg“. 

Aðrir hafa fært rök fyrir því að ástæða þess að tvímenningarnir sluppu við fangelsisdóm væri 

vegna þess að Fanny og Stella hafi verið of áberandi. Þær voru í hlutverkum leikkonunnar 

annars vegar og vændiskonunnar hins vegar; segja má að þær hafi „leikið leikrit“ á götu með 

framkomu sinni og útliti. Það þurfti ekki að vekja undrun enda komu karlmenn stundum fram 

í kvenfötum í leikhúsi á þessum árum. Sumir sáu Fanny og Stellu sem konur, aðrir sáu 

karlmenn í kvenmannsfötum, á meðan aðrir komu fram við þær eins og kvenkyns 

vændiskonur. Leikaraskapur var samt algengur og þannig gátu þeir sem vildu stunda 

samkynhneigt kynlíf líka leikið hlutverk hins virka karlmanns sem var með konu eins og Cole 

bendir á.
123

 Þessi staðhæfing vekur þó upp spurningar um hlutverk karlmennskunnar í 

samfélaginu; eins og áður sagði voru það karlmenn sem stunduðu samræði með öðrum 

karlmönnum sem voru dæmdir á þessum árum, ekki lesbíur.  

Ef horft er á hugmyndir fólks um hið kvenlega eða hið karlmannlega á þessum árum 

þá má sjá að annað stendur alltaf í andstöðu við hitt, eins og sést í umræðunni um Stellu og 

Fanny. Það sem var ekki karlmannlegt hlaut þannig að vera kvenlegt í augum manna. Þannig 

markaði hið karlmannlega einfaldlega allt sem var ekki kvenlegt. Þetta átti líka við um 

Bandaríkin. Árið 1923 voru til að mynda gerðar lagfæringar á löggjöfinni í New York fylki 

sem heimilaði handtökur vegna „úrkynjunar“ (e. degeneracy). Þessi lög voru aðallega notuð 

til að sækja þá karlmenn til saka sem reyndu að taka aðra karlmenn á löpp. En hér komu 
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hugmyndir um „viðeigandi“ klæði í ljós því lögin voru oft túlkuð á þann veg að karlar voru 

handteknir fyrir að vera „of hommalegir“, það er að segja ef kyngervi þeirra var ekki „rétt“. 

Þetta gat átt við fas þeirra, klæðnað eða ef þeir gengu með varalit.
124

 Athyglisvert er að lögin í 

New York bönnuðu fólki einnig að klæðast fötum sem tilheyrðu hinu kyninu. Undantekningin 

var þó á grímudansleikum og ákveðnum skemmtunum (það er að segja á samþykktu 

leiksvæði, sjá umfjöllun um leik og leiksvæði í kafla 2.4), en þess utan varð fólk að klæðast 

þeim flíkum sem „tilheyrðu“ þeirra kyngervi.
125

 Þannig má sjá hve djúpt hugmyndin um 

kyngervi lá þrátt fyrir að kyngervið sé aðeins „gervi“ en ekki ritað í kyn einstaklings, það er 

aðeins skrifað á líkama hans líkt og Butler hélt fram (sjá kafla 2.6). Einnig sýnir þetta hversu 

viðkvæm hugmyndin um „rétt“ kyngervi er.   

 

3.2   Bandaríkin: Frá dauðarefsingum til ofsókna  

Í Bandaríkjunum hafði samkynhneigð, eða samkynhneigt athæfi, verið bannað líkt og alls 

staðar á Vesturlöndum. Vildi Thomas Jefferson, þriðji forseti Bandaríkjanna, þó breyta 

dauðarefsingunni sem áður hafði gilt og lagði til árið 1779 að karlmenn sem stunduðu samlífi 

með öðrum karlmönnum yrðu vanaðir. Ólíkt lögunum á Bretlandi var þó einnig minnst á 

kvenfólk sem legðist með öðrum konum og skyldi refsing þeirra verða afskræming á andliti 

og lagði Jefferson til að nef þeirra yrði brotið. Þetta náði þó ekki fram að ganga. Áður hafði 

samkynhneigðum karlmönnum í Bandaríkjunum verið refsað með dauðadómi, konum var 

ekki refsað. Pennsylvanía tók af skarið árið 1789 og aflétti dauðarefsingum.
126

 Eftir að 

dauðarefsing við samkynhneigð var felld úr gildi settu öll fylki bann við slíku athæfi sem 

refsað skyldi með fangelsisvist. Gengu þau lög jafnan undir nafninu Sodomy Laws.
127

   

 Á árunum eftir aldamótin 1900 fóru þó æ fleiri læknar í Bandaríkjunum (og víða 

annars staðar) að líta á samkynhneigð fyrst og fremst sem geðsýki.
128

 Þeir gagnrýndu að 

„veikindin“ væru skilgreind sem glæpur og vildu heldur að þau yrðu meðhöndluð í stað þess 

að fólk væri dæmt til fangelsisvistar. Víða má þó sjá umræðu þar sem talað var um „dýrslega 

hegðun“ þegar samkynhneigð var annars vegar.
129

 Árið 1921 vísaði til dæmis Hæstiréttur 
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Flórída til manna sem dæmdir voru fyrir sódómíska hegðun sem „ʻcreaturesʼ who ʻare called 

human beingsʼ“.
130

 Hugmyndir af þessu tagi voru svo rótgrónar, að því virðist, að árið 1933 

bað áfrýjunarréttur Pennsylvaníu mann sem sakaður var um sódómíska hegðun að afklæðast 

svo hægt væri að sjá hvort hann væri eðlilegur.
131

  

  Í Bandaríkjunum hafði þó lítið verið talað upphátt um samkynhneigð líkt og annars 

staðar fram til þess tíma sem lögunum var breytt úr dauðarefsingu yfir í fangelsis- eða 

betrunarvist. Þá virðist umræðan hafa opnast lítillega og mun fleiri hlutu dóma samkvæmt 

nýju lögunum. Árásir lögreglunnar gegn hommum og lesbíum í Bandaríkjunum jukust einnig 

og urðu með tímanum hömlulausari og náðu líklega hámarki um miðbik 20. aldar. 

Samkynhneigðir fengu sjaldnast að vera í friði. Sem dæmi nægði að orðrómur færi af stað um 

samkynhneigð fólks svo að það væri rekið úr vinnu; þetta varð mögulegt árið 1953 þegar 

samkynhneigð varð fullnægjandi ástæða til brottrekstrar úr vinnu samkvæmt lögum. Misstu 

margir vinnuna innan fjölda atvinnugreina vegna þessa. Það gekk jafnvel svo langt að 

bandaríska póstþjónustan aðstoðaði vinnuveitendur með því að rekja sérstaklega póst þeirra 

sem grunaðir voru um samkynhneigð. Þetta var gert í því skyni að safna nægum sönnunum 

fyrir uppsögn og jafnvel handtöku. Þessi lög stóðu í 40 ár eða allt til ársins 1993.
132

  

Í flestum vestrænum ríkjum jukust fordómar gagnvart samkynhneigðum mikið um 

miðja síðustu öld. Félagsfræðingurinn Domenico Rizzo bendir á að það megi rekja að miklu 

leyti til ríkjandi hugmynda um kjarnafjölskylduna (e. nuclear family) á þessum árum, 

hugmynda sem studdust við hjónabandið og ríkjandi kynhlutverk innan þess í samfélaginu. 

Rizzo bendir þannig á að allir sem féllu utan þessa módels ógnuðu samfélagsmyndinni og 

ekki síst samkynhneigðir. Almenningur brást því við með fordómum sem leiddu til enn 

frekari jaðarsetningar þessara hópa. Í kjölfarið varð til nokkurs konar undirheimamenning þar 

sem samkynhneigðir þurftu að koma saman í leynum (sjá kafla 4.4 og 4.7 um samskonar 

jaðarmenningu sem myndaðist hér á landi).
133

 Á slíkum stöðum mátti taka niður grímurnar 

sem samkynhneigðir þurftu að bera í daglegu lífi. Segja má að á þessum stöðum hafi myndast 

sér hópur, eins og Dundes skilgreinir hann (sjá kafla 2.2), með sameiginlega siði, sögu, 

menningu, tungutak og markmið. En hópurinn var enn í felum og hversdagurinn var enn 

leiksvið. 
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3.3   Barátta í borgum Bandaríkjanna 

Þegar hópar samkynhneigðra urðu smátt og smátt til í Bandaríkjunum og annars staðar varð 

auðveldara fyrir þau sem tilheyrðu hópunum að ræða saman og vinna að sameiginlegum 

markmiðum. Árið 1950 voru svo fyrstu baráttusamtök samkynhneigðra í Bandaríkjunum 

stofnuð en þeim var ætlað að berjast gegn óréttlætinu sem mætti samkynhneigðum víða í 

samfélaginu. Þetta voru The Mattachine Society sem stofnuð voru í Los Angeles. Forsprakki 

þeirra var verkalýðsforinginn og kennarinn Harry Hay en hann barðist alla sína tíð fyrir 

réttindum samkynhneigðra.
134

 Hay leitaði aðallega að mönnum sem voru tilbúnir að stofna 

með honum samtök á baðstöðum fyrir samkynhneigða, en fáir voru viljugir að fletta gervinu 

af sér og viðurkenna samkynhneigð sína opinberlega eins og Tracy D. Morgan orðar það.
135

 

Það fór þó svo að samtökin voru stofnuð árið 1950 með Hay í fararbroddi.  

Í öðrum stærri borgum í Bandaríkjunum voru samkynhneigðir farnir að láta á sér bera 

á þessum tíma, ekki síst á vesturströndinni, og um miðjan sjöunda áratuginn hafði San 

Francisco fengið stöðu sem höfuðvígi samkynhneigðra í Bandaríkjunum. Lesbíur og hommar 

þar í borg höfðu rifið af sér bönd einangrunar og undirokunar og gerðu þau það með hjálp 

yfirvalda að einhverju leyti. Þótt lögreglan fengi nánast frjálsar hendur til að ráðast á 

samkynhneigða í öðrum borgum sætti hún mikilli gagnrýni í San Francisco eftir að hún réðst á 

samkynhneigða á áramótaballi þeirra árið 1967. Kirkja meþódista hafði meira að segja styrkt 

þann dansleik. Glide Memorial Methodist Church í San Francisco, sem þykir ein sú 

frjálslyndasta í Bandaríkjunum, hafði sett á laggirnar samstarf við réttindahópa 

samkynhneigðra í borginni eftir að þeir fóru að kanna aðstæður samkynhneigðra vændiskarla. 

Niðurstaðan var sú að haldið var þing um trú og samkynhneigð. Á sama tíma urðu 

baráttuhópar samkynhneigðra í borginni mjög áberandi og fóru pólitískir frambjóðendur að 

haga kosningabaráttu sinni svo að þeir gætu einnig sótt atkvæði til samkynhneigðra sem sætti 

tíðindum. Ljóst var að samkynhneigðir voru ekki lengur ósýnilegur minnihlutahópur í 

borginni.
136

 Göturnar voru að verða öðruvísi leiksvið.   

Eins og fram kom hér að framan voru samkynhneigðir farnir að vera meira áberandi í 

öðrum stærri borgum á þessum árum og kröfðust þau réttinda. Baráttan náði hátindi sínum 

árið 1969 en það ár kom til óeirða á milli lögreglu og samkynhneigðra í New York.
137

 

Uppþotin hófust fyrir utan skemmtistaðinn Stonewall Inn og breiddust þau fljótt út. Í New 

York var ennþá, líkt og annars staðar í Bandaríkjunum (og í mörgum Evrópulöndum), 
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ólöglegt að stunda kynlíf með einstaklingi af sama kyni. Samkynhneigðir gátu þó hitt aðra í 

sömu stöðu á sérstökum börum þar sem þau fengu að vera í friði að mestu fyrir áreiti 

samborgara sinna, en þau máttu enn þola áreiti frá lögreglu sem gerði regluleg áhlaup á þessa 

staði sem margir hverjir voru staðsettir í Greenwich Village í New York. Að sögn lögreglu 

starfaði áðurnefndur Stonewall Inn án tilskilinna leyfa fyrir sölu áfengra drykkja, svo þann 28. 

júní árið 1969 ruddist lögreglan inn á barinn og handtók starfsmenn staðarins fyrir að selja 

áfengi án leyfis. Lögreglan lét þó ekki þar við sitja heldur handtóku þeir alla þá sem ekki voru 

klæddir í föt sem „hæfðu“ þeirra kyni (samanber áðurnefnd lög sem vísað var til í kafla 

3.1).
138

 Aðgerðir lögreglu á Stonewall voru þriðja áhlaupið á bar hinsegin fólks á stuttum tíma 

en í þetta sinn stóð fólkið ekki hjá aðgerðalaust eins og það hafði gert áður heldur byrjaði það 

að kalla að lögreglumönnunum og henda í þá lauslegum munum. Lögreglan kallaði til 

liðsauka og óeirðir brutust út á milli lögreglunnar og um fjögurhundruð manns sem þarna 

voru saman komin. Uppþotin stóðu næstu fimm daga. Þessar óeirðir mörkuðu annars tímamót 

í sögu hinsegin fólks því í fyrsta sinn unnu mismunandi hópar saman gegn ofsóknum og 

ranglæti, það er segja hommar, lesbíur, transfólk og tvíkynhneigðir. Vert er að hafa í huga að 

Gay Pride og gleðigöngur sem finna má víða um heim í dag eiga uppruna sinn í þessum 

uppþotum en hátíðarhöldin eru meðal annars til að minnast óeirðanna.
139

  

Í kjölfar uppþotanna árið 1969 voru stofnuð pólitísk baráttusamtök samkynhneigðra í 

New York og gengu þau undir nafninu Gay Liberation Front (GLF). Markmið samtakanna var 

að gera samkynhneigða karla og konur sýnileg í samfélaginu og berjast fyrir réttindum þeirra. 

Samtökin boðuðu nýja leið fyrir samkynhneigða eins og Shaun Cole bendir á:  

The GLF created a new language, a new style, a new vocabulary for being gay. It was about 

being contemporary, about being incredible, outrageously, exquisitely radical and of course 

– and most important of all – visible; celebrating being gay rather than living an endless 

existence codified as “something else”.ʼ The GLF advocated ʻcoming outʼ and the belief 

that ʻgay is goodʼ, and so clothing became an important indicator of this new visible gay 

identity [skáletrun höfundar].
140
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and Gay Politics since the Second World War“, 213. Danir voru þó töluvert á undan en þeirra samtök voru 
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Athyglisvert er áherslan á sýnileikann (og ögrun í orðum eins og incredible og outrageously) í 

þessari lýsingu, sem sýnir sambandið við sviðslist og camp (sjá kafla 2.6.1 og 3.4). En þar 

sem hópurinn var loksins formlega til (GLF) var líka hægt að berjast fyrir sameiginlegum 

réttindum meðlima hans og vísar þar með í orð Alan Dundes um hóp (sjá kafla 2.2).  

Árásir lögreglunnar á samkynhneigða og transfólk í New York voru þó aðeins hluti af 

baráttu lögreglunnar gegn ýmsum róttækum minnihlutahópum þar í borg. Í kjölfar Civil 

Rights Movement á 7. áratugnum, réttindabaráttu blökkumanna með Martin Luther King í 

fararbroddi og mótmæla andstæðinga Víetnamstríðsins, hafði lögreglan til að mynda einnig 

ráðist gegn öðrum minnihlutahópum eins og Black Panthers (sem var róttækur hópur sem 

barðist fyrir réttindum blökkumanna) og femínískum andstæðingum stríðsins. Þetta voru 

hópar sem voru tilbúnir að taka yfir göturnar og vekja athygli almennings og koma sínum 

skoðunum á framfæri. Fjöldamótmæli af þessi tagi voru skipulögð víða í Bandaríkjunum á 

þessum árum, og blandaðist réttindabarátta samkynhneigðra þessum hópum. Þetta fólk, sem 

samanstóð aðallega af ungu fólki, vildi ekki stríð og ofbeldi; það krafðist fyrst og fremst 

jafnréttis og virðingar og hafnaði kjarnafjölskyldu efristríðsáranna. Fólkið kaus heldur frjálsar 

ástir fyrir alla. Beat-arar (e. the Beat Generation) 6. áratugarins og hippar þess 7., sem töluðu 

um „free love“ og stóðu á bakvið mörg þessara mótmæla, boðuðu þannig nýja heimssýn. Þetta 

þýddi nýja möguleika fyrir réttindabaráttu samkynhneigða þar sem frelsi til þess að vera það 

sem þú varst var undirtónninn. Boðskapurinn breiddist út og víða um Vesturlönd mátti finna 

ungt frjálslynt fólk, hippa og femínista, sem börðust fyrir betra og opnara samfélagi, að þeirra 

mati. Samfélag sem átti rúm fyrir samkynhneigða.
141

    

Í kjölfar áralangra mótmæla og aðgerða gerðist það svo árið 1977 að samkynhneigður 

maður, Harvey Milk (1930-1978), vann sæti í borgarstjórn San Francisco (sem supervisor in 

San Francisco). Milk naut mikils stuðnings frá samfélagi samkynhneigðra þar í borg. Rúmu 

ári síðar var Milk þó, ásamt borgarstjóranum George Moscone sem hafði stutt hann, skotinn 

til bana af samstarfsfélaga þeirra, Dan White. Mikill þrýstingur var á Dianne Feinstein, forseta 

borgarstjórnar, að fylla skarð Milk með öðrum úr samfélagi samkynhneigðra. Það gerði hún 

og eftirmaður Milk var Harry Britt.
142

 Þó svo White hafi bundið enda á líf Milk eftir aðeins ár 

í borgarstjórn þá hafði Milk gífurleg áhrif og breytti kjör hans sögu samkynhneigðra í 

                                                                                                                                                         
stofnuð árið 1948 og heita þau eftir stofnárinu, Forbundet af 1948. Samtökin skiptu um nafn árið 1982 og heita 

þau í dag Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner: „LGBT Danmark – 

Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner“, sótt þann 14. febrúar 2014. 
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 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 83; Rizzo, „Public Spheres and Gay Politics since the Second World 

War“, 212-213. 
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 Hekma, „Gay Life and Cultue“, 356; Nowicki, „San Francisco Politics”, 25. Einnig má benda á 

óskarsverðlaunamyndina Milk frá árinu 2008 í leikstjórn Gus Van Sant. Í myndinni er saga Harvey Milk rakin en 

saga hans er samfléttuð sögu samkynhneigðra í Bandaríkjunum á þessum árum.  
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Bandaríkjunum. Með tilkomu samkynhneigðs manns í bandarískum stjórnmálum urðu 

baráttumál hópsins enn meira áberandi fyrir vikið.  

 

3.4   Poppkúltúr og fjölmiðlar 

Eftir fjöldamótmæli samkynhneigðra og boðskap hippanna um frjálsar ástir og tilfinningar á 

7. áratugnum höfðu umræður opnast um stöðu homma og lesbía í samfélaginu. Það var margt 

sem lá til grundvallar almennum mannréttindum og jafnrétti en eins og sjá má í umfjölluninni 

að framan var sýnileiki ef til vill það mikilvægasta af þessum atriðum. Endurspeglast það vel í 

slagorðinu: „We are Here! We are Queer! Get Used to it!“
143

 Almenningur í Bandaríkjunum 

(og annars staðar einnig) vandist því smám saman og fór að viðurkenna tilvist og réttindi 

hópsins. Það var þó löng og grýtt leið að því takmarki sem enn hefur ekki verið náð að fullu.  

 Samkynhneigðir í Bandaríkjunum og annars staðar hafa þó löngum átt stuðning hjá 

listafólki.
144

 Eins og hipparnir (sem margt listafólk tengdist) hafa þau markað leiðina að hluta. 

Þau stóðu að því að opna fyrir möguleika á stuðningi hjá hinum almenna borgara á 

Vesturlöndum eins og fjallað verður um í næsta kafla og ekki síst í sambandi við sýnileika, 

útlit og fatnað sem hafði svo mikið að segja í umræðunni varðandi samkynhneigð í 

Bandaríkjunum. Í byrjun áttunda áratugar síðustu aldar fór t.d. að bera á nýrri og áður 

óþekktri stefnu á tónlistarsviðinu. Glysrokkið (e. glam rock eða glitter rock) birtist þá á 

sjónarsviðinu með flytjendum eins og The Velvet Underground með Lou Reed í fararbroddi, 

David Bowie, Roxy Music og fleiri hljómsveita. Reyndar má segja að glysið hafi skipst í tvær 

greinar, það er að segja grein fyrrnefndra brautryðjenda sem voru nátengdir tískuheiminum og 

svo þeirra sem þóttu fylgja meira meginstrauminum en það voru hljómsveitir eins og Gary 

Glitter og T. Rex. Glysrokkið hafði gerjast úr hringiðu óhefðbundins lífstíls sem hippar höfðu 

meðal annars boðað, notkun eiturlyfja og heimspekilegra hugmynda um kyngervi, 

kynjahlutverk og kynhneigð og í framhaldi af því, afbyggingu þessa alls.
145

 Óhætt er að segja 

að þegar tónlistarmenn glyssins, eins og Bowie og Lou Reed, hafi klætt sig glannalega hafi 

mörk kynjanna verið máð að einhverju leyti. Þröngir glitrandi búningar, háir hælar og 

andlitsfarði urðu nauðsynlegur staðalbúnaður margra tónlistamanna innan þessarar stefnu, en 

margt af því hafði einmitt áður einkennt einkasamkvæmi homma og dragdrottninga (sjá kafla 
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3.1).
146

 Segja má að skyndilega hafi verið „í lagi“ fyrir karlmenn að klæðast glitrandi fötum 

og mála andlitið með maskara og varalit, meira að segja úti á götu. Shaun Cole segir til að 

mynda af atviki þar sem hrópað var „queer“ (sem mætti þýða hér sem hommi) að ameríska 

tónlistarmanninum Alice Cooper, sem er þó gagnkynhneigður. Cooper svaraði um hæl: 

„Hmmmm ... youʼd better believe it, honey.“
147

 Virðist svo vera að Cooper hafi ekki þótt það 

slæmt að vera kallaður hommi en í raun var það í tísku að hegða sér og klæða sig sem slíkur á 

þessum árum, fullyrðir Cole.
148

   

Segja má að sú tíska sem fylgdi glysinu hafi verið partur af því sem kallað hefur verið 

kynusli eða gender fuck. Kynuslinn hafði verið þáttur í baráttuhreyfingu samkynhneigðra en 

færðist síðan út í poppmenninguna, ekki síst með aðstoð fólks eins og Mick Jagger, David 

Bowie, Annie Lennox og Boy George á Bretlandi. Í ljósi eldri löggjafa (sjá kafla 3.1) varð 

klæðnaður mikilvægur þáttur í umræðu um réttindi samkynhneigðra og snerist beint um 

sýnileika hópsins (eins og til dæmis GLF boðaði, sjá kafla 3.3). Það þýddi þó ekki endilega að 

hommar ættu alltaf að klæða sig kvenlega til að tilheyra hópnum; sumir mæltu jafnvel með að 

gott væri að koma fyrir sem gagnkynhneigðir og forðast þannig neikvæða gagnrýni. Margir 

brutu þó ábendingar löggjafa og fóru að klæðast meira áberandi meðal almennings.
149

 Lögin í 

Bandaríkjunum sýna að klæðnaður var talinn vísa til kyns, bæði karlmanna og kvenna, en 

með kynusla, fóru glysjurnar að draga burt þessi mörk. Á þessum tímum (eins og á 

hippatímanum) fannst mörgum að það væri hægt að klæðast bæði kvenlegum klæðnaði og 

karlmannlegum á sama tíma m.a. til að senda misvísandi skilaboð út í samfélagið. Gender 

fuck af þessu tagi aðstoðaði við að eyða burt mörkum kynsins í klæðnaði og völdu margir 

samkynhneigðir þá leið til að láta á sér bera.
150

 Sviðslist þeirra var að taka á sig nýtt form. 

Í bókinni  Don We Now Our Gay Apparelʼ (2000) fjallar Shaun Cole um tísku og 

strauma í klæðnaði homma á 20. öldinni og fjallar hann meðal annars um áðurnefnda 

jaðarmenningu sem margir samkynhneigðir karlmenn tóku upp á sína arma á þessum tíma. 

Með brotna sjálfsmynd og litla samsvörun við aðra fundu þeir á þessum árum nýjar leiðir til 

að tilheyra öðrum hópum sem stóðu einnig á jaðrinum, líkt og þeirra nýmyndaði brotakenndi 
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sem hafði komið fram skömmu áður. Samkynhneigðir menn glöddust vissulega yfir diskóinu enda er það skylt 

við nautn og gleði sem oft hefur verið tengt við samkynhneigða karlmenn (sjá orð Shaun Cole í síðasta kafla). 

Heimildamaður höfundar bendir jafnframt á að hommar hér á landi hafi tekið diskóinu fagnandi þótt ekki hafi 

verið fyrir annað en möguleikann á að dansa við aðra karlmenn án þess að nokkur kippti sér upp við það. 

Diskóið boðaði því ákveðið frelsi sem áður var óþekkt: Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Jón Þ. Ragnarsson, 7. 

mars 2012.  
147

 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 142.  
148

 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 142. 
149

 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 88; Butler, Gender Trouble, 95-96; Wilson, Bohemians, 175. 
150

 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 88; Wilson, Bohemians, 175. 



56 

 

hópur. Cole fjallar sérstaklega um pönkmenninguna sem birtist í upphafi 8. áratugarins, á 

svipuðum tíma og glysrokkið. Pönkið naut mikilla vinsælda bæði í Bandaríkjunum og 

Bretlandi þótt munur væri á fólkinu sem aðhylltist þessa hugmyndafræði á hvorum stað fyrir 

sig. Breskir pönkarar samanstóðu aðallega af ungu fólki af verkamannastétt sem völdu þessa 

leið sem svar við efnahagslegri kreppu sem ríkti á þeim tíma í landinu og sem andóf gegn 

valdhöfum. Pönkarar í Bandaríkjunum voru aftur á móti oftar börn fólks af millistétt sem 

vildu andmæla þeirri firringu sem þau töldu ríkja í samfélaginu og einsleitum gildum þess. 

Pönkarar samanstóðu þó oftast af ungu fólki sem fagnaði fjölbreytileika og einstaklingseðli. 

Það voru þessi atriði sem drógu að samkynhneigt fólk.
151

 Þar fundu þau sig meðal fólks sem 

ekki dæmdi þau, eins og hafði gerst áður hjá hippum, glysjum og listafólki, fyrst og fremst á 

svæðum eins og í Greenwich Village í New York og Kristjaníu í Danmörku.  

En með glysi og pönki fór einnig að bera á því sem hefur verið kallað androgyny á 

ensku, það er að segja því þegar mörkin milli kvenleika og karlmennsku eru gerð óljós eða 

þurrkuð alveg út, sem var nátengt kynusla. Ziggy Stardust, persóna sem breski 

glysrokktónlistarmaðurinn David Bowie skapaði og kom fram á sjónarsviðið árið 1972, var 

áberandi dæmi um slíkt. Lengi var sá orðrómur á kreiki að Bowie væri samkynhneigður en 

hann sagði eitt sinn í viðtali að hann hneigðist til beggja kynja. Hvað sem því líður þá hafði 

hann mikil áhrif á viðhorf fólks til samkynhneigðar og á menningu samkynhneigðra á þeim 

árum þegar kynuslinn var áberandi í götutísku pönkara og glysja, eða á árunum 1969-1980.
152

 

Eitt laga Bowie, „Rebel Rebel“, er dæmi um hvernig mörk kyngervis voru þurrkuð út:   

Youʼve got your mother in a whirl ʼcause sheʼs 

not sure if youʼre a boy or a girl.
153

 

 

Aðrir tónlistarmenn glyssins fylgdu kynlausu tískunni, í fótspor brautryðjenda eins og 

Bowie og Lou Reed, eins og fram hefur komið. Má reyndar segja að þessi tískustefna hafi náð 

út fyrir glysið og langt fram á 9. áratuginn, þar sem hún náði líklega hámarki sínu enda má 

segja að kynin hafi aldrei staðið eins nálægt hvort öðru í kyngervi og á þessum árum. Breiðir 

axlapúðar, hárið sítt að aftan og támjóir skór var þá tíska fyrir bæði kynin. Nefna má Annie 
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Lennox söngkonu bresku hljómsveitarinnar Eurythmics sem stofnuð var árið 1980 sem annað 

dæmi um listamann sem fylgdi stefnu kynleysis. Með útliti sínu og framkomu vísaði hún til 

beggja kynja á sama tíma eða til hvorugs, allt eftir því hvernig á það er litið. 

Á sama tíma og Annie Lennox rokkaði með sínu bandi, eða í byrjun 9. áratugarins, fór 

að bera á nýrri stefnu í Bretlandi sem kallaðist Blitz Kids eða New Romantics. Þetta voru bönd 

eins og Duran Duran, Spandau Ballet og Culture Club sem voru undir sterkum áhrifum 

Bowie, Roxy Music og fleiri glysbanda og á sama tíma andsvar við pönkinu. Þessi stefna 

gekk líka út á yfirdrifna búninga og andlistfarða rétt eins og hafði verið áberandi á 

glysrokktímabilinu. Einnig var áhersla á nokkurs konar kynleysi og má nefna söngvara 

hljómsveitarinnar Culture Club, Boy George, af því tilefni en hann var eitt af helstu andlitum 

þessarar stefnu.
154

  

Segja má að glys og pönk áttunda áratugarins og kynleysi þess níunda hafi átt stóran 

þátt í að opna umræðu um kyngervi í heiminum og um leið hve óstöðugt í tíma og rúmi 

kyngervið er (sjá kafla 2.6). En þessar stefnur, með fólk eins og Bowie, Boy George og 

Lennox í fararbroddi, gáfu samkynhneigðum svo frelsi til að klæðast „búningum“ sem þau 

höfðu yfirleitt klæðst utan rýmis gagnkynhneigðra.
155

 Segja má að um leið hafi sviðslist 

samkynhneigðra breyst. Hún varð meira áberandi í opinberum rýmum og einskorðaðist 

þannig ekki lengur við lokuð rými.
156

 Í stað þess að nota sviðslistina fyrst og fremst til að 

leika hlutverk þess gagnkynhneigða var hún notuð á götum úti í opinberum hlutverkum þeirra 

samkynhneigðu. 

Hægt er að fullyrða að áðurnefndar stefnur (í götutísku, tískuheiminum og fjölmiðlum) 

hafi mótað viðhorf og hugmyndir ungs gagnkynhneigðs fólks víða, bæði viðhorf til mótaðs 

kyngervis og ekki síst til samkynhneigðar þótt vissulega hafi slíkar hugmyndir verið í gerjun 

lengi eins og sýnt var fram á í kafla 3.3. Með jákvæðara viðhorfi til samkynhneigðar hjá 

almenningi jókst svo sýnileiki samkynhneigðra meðal annars á opinberum vettvangi sem um 

leið jók umburðarlyndi og stuðning þeim til handa.
157

 Hægt og rólega í Bandaríkjunum og 

víðar á Vesturlöndum fóru því sí fleiri samkynhneigðir einstaklingar að koma fram 

opinberlega. Það gerðist ekki síst í fjölmiðlum, þar sem fóru oftar að birtast samkynhneigðar 
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persónur í útvarps- og sjónvarpsþáttum. Eru þekktir karakterar mýmargir á sjónvarpsskjám í 

dag. Í fyrstu voru þeir þó aðallega í grínþáttum útvarpi og má nefna The Goon Show (1951-

1960) með þeim Spike Milligan, Harry Secombe, Peter Sellers og Michael Bentine sem dæmi. 

Í þættinum komu meðal annars fyrir samkynhneigðar persónur eins og Flowerdew og 

mögulega Major Bloodnok en Sellers túlkaði báðar þessar persónur.
158

   

Síðar fóru að birtast samkynhneigðar persónur í sjónvarpi og einskorðuðust þær, líkt 

og í útvarpi, í fyrstu við aukahlutverk, og aðallega í grínþáttum. Nefna má sem dæmi Billy 

Crystal í hlutverki hins samkynhneigða Jodie Dallas í gamanþáttaröðinni Soap (1977-1981). 

Eins má nefna Waylon Smithers, samkynhneigðan aðstoðarmann Mr. Montgomery Burns, 

sem leikinn er af Harry Shearer, sem birtist sjónvarpsáhorfendum í gamanþáttunum The 

Simpsons sem hóf göngu sína árið 1990. Fleiri bandarískir þættir fylgdu svo í kjölfarið og 

persónurnar urðu fleiri og meira áberandi. Á Bretlandi voru einnig samkynhneigðar persónur 

á skjánum og má meðal annars nefna fígúruna Mr. Humphries í þáttaröðinni Are You Being 

Served (1972-1983). John Inman fór með hlutverk Mr. Humphries sem var þekktur fyrir 

tilgerðalegt göngulag og skræka rödd. Segja má að í honum hafi birst allar hugmyndirnar um 

hinn kvenlega homma.
159

 Einnig mætti benda á The Dick Emery Show (1963-1981). Í þeim 

þáttum lék Richard Gilbert Emery, sem ávallt var kallaður Dick, hin ýmsu hlutverk sem mörg 

hver voru samkynhneigðir karlar eða konur. Þættirnir nutu fádæma vinsælda í fyrstu en síðar 

fór að halla undir fæti, enda var Emery meðal annars vændur um karlrembu og hómófóbíu.
160

    

Á sama tíma og samkynhneigðir voru í gamansömum aukahlutverkum sjónvarpsþátta 

fóru þeir einnig að koma oftar fyrir í kvikmyndum. Frægasta dæmið er mögulega The Rocky 

Horror Picture Show (1975) með Tim Curry í hlutverki klæðskiptingsins Dr. Frank-N-

Furter.
161

 Kvikmyndin Philadelphia (1993) með Tom Hanks í aðalhlutverki átti einnig þátt í 

að breyta sýn fólks á samkynhneigða karlmenn (sjá kafla 3.5). Ári síðar kom svo út 

kvikmyndin The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994) en í henni mátti fylgjast 

með ferðalagi tveggja dragdrottninga og transkonu. Einnig mætti nefna myndina The 

Birdcage (1996) en kvikmyndin lýsir á gamansaman hátt samskiptum Armand og Alberts, 

tveggja samkynhneigðra karlmanna og íhaldssamra hjóna en börn þessara para eru á leiðinni í 

hjónaband. Kvikmyndirnar, ólíkt eldri sjónvarpsþáttum, hafa líklega oftar reynt að draga upp 

raunsærri mynd af lífi samkynhneigðs fólks þrátt fyrir að oft séu þær með gamansömum 
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undirtón.
162

 Leikstjórar þeirra virðast því oft nota kvikmyndaformið til að vekja athygli á 

aðbúnaði og lífi samkynhneigðra. 

Á síðari hluta 10. áratugarins má svo segja að samkynhneigðar persónur fari að verða 

stjörnur þáttanna. Nefna mætti þætti á borð við Will & Grace (1998-2006) sem birtist fyrst á 

skjánum árið 1998. Meðal aðalpersóna eru hinir samkynhneigðu vinir Will og Jack sem þó 

eru mjög ólíkir. Má segja að þeir endurspegli ef til vill tvær vinsælar staðalmyndir af 

hommum. Will er ungur maður á framabraut og hans helsta áhugamál virðist vera tíska og 

hönnun. Hann er snyrtilegur og með flest sitt á hreinu. Jack aftur á móti er ýktur camp, en 

með camp er átt við að hið kvenlega er dregið fram (eins og hjá persónum Mr. Humphries).
163

 

Eins og rætt var í kafla 2.6 telur Butler (og fleiri) að kyngervið sé mótað á líkamanum 

utanverðum og þekkjum við og skiljum þessi merki. Þegar einhver flytur kyngervið á 

„vitlausan“ hátt ruglast skynjun okkar. Segja má að camp sé að hluta til „rangur“ flutningur á 

kyni.
164

 Jack er í raun fulltrúi þessarar camp steríótýpu af samkynhneigðum karlmanni sem 

vill ekki róast eftir unglingsárin og festa ráð sitt og falla um leið inn í mót samfélagsins sem 

gerir enn ráð fyrir að fólk myndi kjarnafjölskyldu. Will, aftur á móti, þráir hið „venjulega“ 

fjölskyldulíf en á þessum árum var slíkt nánast ekki í boði. Þættir eins og Moden Family (sem 

hófu göngu sína árið 2009) bjóða okkur svo loks upp á samkynhneigt fjölskyldumynstur en í 

þáttaröðinni ættleiðir parið Cameron Tucker og Mitchell Pritchett dótturina Lily frá Víetnam. 

Þar er einnig tekist á við bann við hjónabandi samkynhneigðra en parið stefnir á að ganga í 

hjónaband þegar slíkt verður leyfilegt í Kaliforníufylki, þar sem fjölskyldan býr. 

Á árunum í kringum aldamótin síðustu fóru að birtast sjónvarpsþættir sem áttu að 

túlka heim samkynhneigðra á öðruvísi hátt en áður, og ekki aðeins sem grín. Helst ber að 

nefna Queer as Folk (á Bretlandi: 1999-2000, í Bandaríkjunum: 2000-2005) og The L Word 

(2004-2009). Queer as Folk kom fyrst fyrir augu bresks almennings árið 1999 og fjallaði um 

þrjá samkynhneigða karlmenn í Manchester á Englandi og fólkið í kringum þá. Þátturinn er 

skrifaður af Russell T. Davies sem sjálfur er samkynhneigður. Queer as Folk var fljótlega 

endurgerður fyrir bandarískan markað en þar er fylgst með lífi fimm homma og lesbísks pars. 

Síðarnefnda bandaríska þáttaröðin, The L Word, fjallaði um nokkrar lesbíur og líf þeirra og 
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störf. Árið 2010 kom svo The Real L Word: Los Angeles í bandarískt sjónarvarp en þátturinn 

virðist vera nokkurs konar andsvar við öllum þeim þáttum sem skrifaðir eru um homma og 

lesbíur því þátturinn er raunveruleikaþáttur þar sem nokkrum lesbíum er fylgt eftir og á hann 

að sýna, eins og nafnið gefur til kynna, raunverulegt líf lesbía. Þetta var nýlunda, hér var ekki 

lengur leikur eða gamanleikur heldur „raunveruleikinn“ og sviðslist hans.
165

 

Ætla má að áður umrædd poppmenning og fjölmiðlar hafi haft mikla þýðingu fyrir 

stöðu samkynhneigðra í samfélaginu. Jafnt og þétt „vandist“ almenningur því að hafa 

samkynhneigða í kringum sig (í sjónvarpi, útvarpi, kvikmyndum, dagblöðum og slíku) og 

mætti segja að um leið hafi hann lært að þekkja sviðslist þeirra, jafnvel þótt margar persónur 

útvarps og sjónvarps hafi verið ýktar camp staðalmyndir fremur en „venjulegt“ fólk. Það má 

því fullyrða um mikilvægi fjölmiðla við að snúa samfélaginu á sveif með samkynhneigðum.           

 

3.5   Alnæmisfaraldurinn á vesturlöndum 1981-1993 

Á 9. áratugnum höfðu hommar og lesbíur verið í sviðsljósinu um hríð á Bretlandi og í 

Bandaríkjunum og var viðhorfið til þeirra alls staðar í Norður-Ameríku og Norður-Evrópu 

smátt og smátt að verða jákvæðara. En árið 1981 byrjaðu læknar á San Francisco svæðinu að 

taka eftir því að samkynhneigðir karlmenn væru að veikjast af áður óþekktum sjúkdómi. 

Stuttu síðar birti New York Times frétt þess efnis að dularfullur sjúkdómur, sem kallaður var 

„Karposiʼs sarcoma“, herjaði á homma í San Francisco og í New York. Karposiʼs sarcoma var 

óþekkt í Bandaríkjunum á þessum tíma en sjúkdómurinn þekktist í eldri mönnum af 

gyðingauppruna sem bjuggu við Miðjarðarhafið. Enn sem komið var hafði aðeins lítill hópur 

veikst, en læknar stóðu ráðþrota gagnvart sjúkdómnum. Á þessum tíma gerði enginn sér grein 

fyrir þeim hörmungum sem enn áttu eftir að ganga yfir heimsbyggðina.
166

  

Í júní árið 1981 sendi US Centers for Disease Control (CDC) frá sér fyrstu skýrsluna 

um hinn óþekkta sjúkdóm. Sjúkdómurinn virtist leggjast fyrst og fremst á unga 

samkynhneigða karlmenn og strax sama ár tók hann sín fyrstu fórnarlömb. Flestir sem 

smituðust af sjúkdómnum virtust deyja fljótlega eftir að hafa sýkst. Heilbrigðisyfirvöld, ásamt 

ýmsum samtökum samkynhneigðra um allan heim, óttuðust að nýr og banvænn faraldur væri 

yfirvofandi. Í fyrstu kölluðu læknar sjúkdóminn Gay-Related Immune Deficiency (GRID) eða 

ónæmisskortur hjá samkynhneigðum, vegna þess að sjúkdómurinn virtist helst leggjast á 

samkynhneigða karlmenn. Ári síðar var nafninu þó breytt í Acquired Immune Deficiency 
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Syndrome eða AIDS eins og flestir kannast við og hefur verið þýtt sem eyðni eða alnæmi á 

íslensku. Sjúkdómnum var lýst þannig að hann bryti niður ónæmiskerfi þeirra sem sýktust. 

Árið 1984 náðu franskir vísindamenn að finna út orsök sjúkdómsins með því að einangra 

veiruna sem veldur sjúkdómnum og hlaut síðar nafnið Human Immunodeficiency Virus eða 

HIV.
167

 

 Vísindamenn fundu fljótlega út að sjúkdómurinn smitast með blóði, sæði og öðrum 

líkamsvessum og með þá vitneskju gátu þeir hvatt fólk til að stunda „öruggt“ kynlíf, það er að 

segja að hvetja til notkunar smokka ef stunda átti endaþarmsmök. Síðar, eftir að það 

uppgötvaðist að hommar væru ekki einu fórnarlömb AIDS voru allir hvattir til þess að nota 

verjur ef stunda ætti kynlíf með nýjum rekkjunauti. Áður höfðu verið ýmsar mýtur á kreiki 

um að hægt væri að smitast af klósettsetum eða með því að nota sama tannbursta eða gleraugu 

og smitaður einstaklingur. Sumir trúðu því jafnvel að hægt væri að smitast með handabandi 

einu saman og jók óttinn við smit mikið á fordóma og félagslega einangrun 

samkynhneigðra.
168

 

 Af áðurnefndum ástæðum óttuðust samkynhneigðir að hinn nýi sjúkdómur myndi 

senda réttindabaráttuna mörg og löng skref aftur og gætti mikillar reiði úr röðum þeirra er í 

ljós kom að yfirvöld virtust ætla að bregðast seint og illa við þessum faraldri.
169

 Ástæða 

sinnuleysis stjórnvalda var að öllum líkindum sú að sjúkdómurinn virtist í fyrstu aðeins taka 

samkynhneigða karlmenn í gröfina enda létust tugþúsundir úr sjúkdómnum á næstu árum og 

áratugum og sérlega margir í Bandaríkjunum. En síðar fóru aðrir hópar að smitast og fyrst í 

stað horfði fólk til hópanna sem kallaðir voru H-in fjögur, það er að segja hommar, 

heróínsjúklingar, fólk með dreyrasýki (sem kallast á ensku haemophiliacs) og Haítíbúar. 

Augljóst var að heróínsjúklingar smituðust af óhreinum nálum og dreyrasjúklingar í blóðgjöf. 

Erfiðara var að finna skýringu hvers vegna Haítíbúar smituðust eins ört og raun var en 

sjúkdómurinn virðist hafa komið upp þar á svipuðum tíma og í Bandaríkjunum. Enn voru 

stjórnvöld þó tiltölulega skeytingarlaus þrátt fyrir að sjúkdómurinn breiddist út líkt og aðrir 

faraldrar. Það var ekki fyrr en nokkru síðar, þegar hinir „almennu“ borgarar fóru einnig að 

smitast af alnæmi að yfirvöld fóru að ranka við sér og reyna að þróa varnir gegn 

sjúkdómnum.
170
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Í byrjun gekk baráttuhópum samkynhneigðra erfiðlega að koma á samstarfi við 

heilbrigðisyfirvöld en augu þeirra opnuðust að lokum.
171

 Á Íslandi var svipaða sögu að segja 

en fjallað er um það frekar í kafla 5.3. Vegna seinagangs bandarískra stjórnvalda við 

rannsóknir og vegna lélegrar þjónustu við samfélag samkynhneigðra, sem virtist þurfa að 

berjast eitt við ógnina, voru settar á laggirnar ýmsar herferðir samkynhneigðra (og 

stuðningsfólks þeirra) gegn heilbrigðisyfirvöldum. Má þar að nefna sem dæmi herferðina 

ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) sem notuðu slagorðið SILENCE = DEATH til 

að vekja athygli á baráttu sinni. Listamenn tóku einnig margir þátt í baráttunni, sem og 

rithöfundar, til þess að auka á sýnileika baráttuhópanna.
172

   

 Þrátt fyrir þær hörmungar sem sjúkdómurinn leiddi af sér bendir félagsfræðingurinn 

Gert Hekma á nokkra gagnlega þætti sem af honum leiddu fyrir samkynhneigða. Í sumum 

löndum unnu stjórnvöld, heilbrigðisstéttin og hreyfing samkynhneigðra saman að því að vinna 

gegn faraldrinum og hjálpa fórnarlömbum hans. Það sem vannst með því var félagslegt öryggi 

og læknisþjónusta til handa þeim sem sýktir voru auk reglubundins eftirlits til að forðast 

frekari útbreiðslu. Hér á landi gerðist slíkt hið sama (sjá kafla 5.4). Mikilli herferð fræðslu um 

alnæmi og öruggt kynlíf var einnig ýtt úr vör í kjölfarið ásamt því sem farið var að gefa 

fíklum hreinar nálar. Hekma bendir á að eftir að fólk fór að ræða alnæmi var einnig hægt að 

ræða kynlíf á opinskárri hátt en áður. Fólk uppgötvaði m.a. líka með kynlífsumræðunni að 

samkynhneigðir voru ekki brjálaðir kynlífsfíklar eins og áður var talað um heldur áttu 

hommar og lesbíur í ástarsamböndum sem entust jafnvel ævina.
173

 Það má því segja að þrátt 

fyrir fordóma sem samkynhneigðir mættu eftir að alnæmi komst á allra varir að þá var smá 

ljóstýra í myrkrinu. Með þátttöku í aðgerðum vegna sjúkdómsins urðu samkynhneigðir enn 

sýnilegri í samfélaginu og fólk fékk um leið meiri skilning á samböndum þeirra. Þá má einnig 

nefna, í tilefni af umfjöllun kaflans á undan um hlutverk og áhrif fjölmiðla, áðurnefnda 

Óskarsverðlaunamynd, Philadelphia (1993) í leikstjórn Jonathan Demme, með Tom Hanks og 

Denzel Washington í aðalhlutverkum, með tónlist manna eins og Neil Young og Bruce 

Springsteen. Í myndinni er sagt frá HIV-smituðum manni (Tom Hanks) sem rekinn er frá 

fyrirtækinu sem hann starfaði fyrir vegna sjúkdóms síns. Myndin tekur á samkynhneigð, 
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eyðni og fordómum á alvarlegan hátt. Hún dró athygli fólks að aðbúnaði samkynhneigðra 

karlmanna, og segja má að myndin hafi líklega stuðlað að meðaumkun einhverra með 

hópnum.
174

 

Eins og jafnréttis- og hippahreyfingar 6. áratugarins, glys og pönk frá 7. og 8. 

áratugnum og þróun ímyndar samkynhneigðra í fjölmiðlum er saga alnæmis fléttuð sögu 

samkynhneigðra á síðari hluta 20. aldar. Segja má þó líka að alnæmið og viðbrögð yfirvalda í 

upphafi við faraldrinum sé lýsandi dæmi um almennt sinnuleysi yfirvalda í garð 

samkynhneigðra langt fram eftir síðustu öld. Þó, þegar á leið, var viðhorfið að breytast og má 

segja að við tilkomu alnæmis hafi yfirvöld í fyrsta sinn spurt hóp samkynhneigðra hvað það 

var sem hann þarfnaðist til að laga aðbúnað og stöðu meðlima í samfélaginu. 

           

3.6   Staðan í dag í Bandaríkjunum og á Bretlandi 

Hægt og rólega jukust réttindi samkynhneigðra í Bandaríkjunum og á Bretlandi og hafa fleiri 

Vesturlönd einnig þokast jafnt og þétt í átt að bættari stöðu samkynhneigðra og má segja að 

Bretar séu nú á réttri leið en lög um staðfesta sambúð samkynhneigðra para voru sett þar í 

landi árið 2005. Í júlí árið 2013 skrifaði Elísabet Englandsdrottning svo undir lög um að allir 

gætu gengið í hjónaband óháð kynhneigð. Lögin tóku gildi nú árið 2014.
175

 Hefur hún beðist 

afsökunar á lögum sem fyrri ríkisstjórn Íhaldsflokksins með Margaret Thatcher í embætti 

forsætisráðherra setti á sínum tíma en sú ríkisstjórn bannaði fræðslu um samkynhneigð í 

opinberum skólum. Þeim lögum hefur nú verið hnekkt.
176

 Bretum virðast vera svo umhugað 

um réttindamál samkynhneigðra að David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, hefur hótað 

að stöðva greiðslur ríkisins til hjálparstarfs í þeim ríkum þar sem mannréttindi 

samkynhneigðra eru virt að vettugi.
177

 

Bandaríkjamenn eiga líklega lengra í land en Bretar þrátt fyrir mótmælin sem farið var 

í kringum 1960 (sjá kafla 3.3) og höfðu víðtæk áhrif þar í landi. Vandamálið þar gæti ef til vill 

legið í því að hvert fylki hefur sín lög að einhverju leyti svo erfiðara er að vinna að einum 

allsherjar lögum sem koma í veg fyrir misrétti gagnvart minnihlutahópum. En Hæstiréttur 

Bandaríkjanna dæmdi þó í málinu „Lawrence v. Texas“ árið 2003 um að áðurnefnd Sodomy 
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Laws (sjá kafla 3.2) skyldu ógilt allstaðar.
178

 Ástæða ógildingarinnar var sú að mismunun 

fælist í lögunum og niðurstaðan var sú að ríkið hefði ekkert að gera inn í svefnherbergjum hjá 

fólki. Úrskurðinum var beint til þeirra fylkja sem fylgdu enn hinum gömlu lögum um bann 

við „sódómíu“. Málið var því tímamótamál í Bandaríkjunum.
179

  

Hjónaband samkynhneigðra er þó enn mikið hitamál í Bandaríkjunum. Í forsetatíð Bill 

Clinton skrifaði hann undir Defense of Marriage Act (DOMA) árið 1996, en með því var 

fylkjum í sjálfvald sett hvort þau leyfðu hjónaband samkynhneigðra. Þetta var vissulega skref 

í rétta átt. Í valdatíð næsta forseta, George W. Bush, reyndi þingið þó tvisvar sinnum að ná 

nægilegum fjölda atkvæða til að banna hjónabönd samkynhneigðra en það misfórst í bæði 

skiptin. Núverandi forseti, Barack Obama, hefur valið leið Clinton, að það sé á valdi fylkisins 

að ákveða hvort leyfa skuli samkynja að giftast. Enn sem komið er hefur enginn í þinginu lagt 

til að leyfa hjónabönd fólks af sama kyni á landsvísu en árið 2014 hafa fimmtán fylki þó leyft 

samkynhneigðum pörum að giftast eftir að hafa kosið um það á þingum en þau eru: 

California, Massachusetts, Connecticut, Maine, Washington, Maryland, Iowa, Minnesota, 

Delaware, Vermont, New Jersey, New Hampshire, Rhode Island og New York. Hawaii 

heimilaði svo hjónabönd samkynhneigðra í desember árið 2013.
180

  

 

3.6.1   Staðan víðar 

Í síðasta kafla hefur staðan í Bandaríkjunum og Bretlandi aðeins verið rædd. Víðast hvar 

annars staðar í heiminum er ástandið þó mjög bágt, til að mynda í ríkjum Afríku. Enn er ekki 

til nein raunveruleg heilstæð yfirlýsing allra þjóða um blátt bann við mismunun vegna 

kynhneigðar.
181

 Jafnræðisreglan hefur þó gilt víða en með henni er kveðið á um jafnan rétt 

manna og bann við mismunun.
182

 Nefna má að árið 2009 lögðu stjórnvöld í Úganda fram 

frumvarp þess eðlis að banna skyldi samkynhneigð með öllu og skyldi dauðadómur liggja við 

broti. Í lögunum sem samþykkt voru árið 2012 var þó ekki kveðið á um dauðadóm en þeir 

sem gerðust brotlegir skyldu samt sæta fangelsisvist.
183

 Segir í heimildamyndinni The World’s 

Worst Place To be Gay að mörg afrísk samfélög hafi aðeins umborið samkynhneigð þar til 
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nýlega, eða um það leyti sem samkynhneigðir fóru að láta meira á sér bera í samfélaginu.
184

 

Þetta er áhugavert fyrir þær sakir að það er í þverandstæðu við það sem hefur gerst víðast hvar 

annars staðar (eins og sást t.d. í kafla 3.3), samkynhneigðir hlutu bættari kjör með auknum 

sýnileika hópsins.  

Staðan er þó ekki aðeins bág í ríkjum Afríku. Þótt fullyrða megi að flest ríki í Vestur-

Evrópu séu komin vel á veg með að jafna stöðu samkynhneigðra hefur sú barátta ekki verið 

átakalaus. Nefna mætti nýlega mótmælaöldu í Frakklandi eftir að þingið þar í landi samþykkti 

lög er leyfðu hjónaband samkynhneigðra. Mótmæli gegn samkynhneigðum voru svo víða 

haldin í kjölfarið.
185

 Þá ber að minnast á þá vá sem samkynhneigðir búa við í Rússlandi en á 

sumarmánuðum árið 2013 samþykkti rússneska þingið að skerða réttindi samkynhneigðra þar 

í landi.
186

 Það sem kemur á óvart er að 436 þingmenn rússnesku neðri deildarinnar greiddu 

atkvæði með lögunum, aðeins einn sat hjá og enginn var á móti. Segir meðal annars í nýju 

lögunum í Rússlandi að baráttugöngur eins og Gay Pride séu bannaðar með öllu og það sé 

einnig óheimilt að fræða ungt fólk um samkynhneigð.
187

 Í kjölfar lagabreytinganna hafa 

samkynhneigðir víða mátt sæta ofsóknum í Rússlandi og minnir ástandið um margt á það sem 

sást víða um heim um miðbik síðustu aldar. Hélt einn viðmælandi höfundar því einmitt fram 

að þrátt fyrir að allt virtist leika í lyndi í vestrænum ríkjum mætti aldrei gleyma að hægt sé að 

taka burt þau réttindi sem áunnist hafa í einni andrá. Menn þurfi því að standa vörð um þau.
188

  

 

3.7   Samkynhneigð á Norðurlöndunum: Lögin 1900-2014 

Eftir að saga samkynhneigðar í Bandaríkjunum og Bretlandi hefur verið reifuð að einhverju 

leyti er ekki úr vegi að skoða hvað var að gerast á Norðurlöndunum á sama tíma en þjóðir 

Skandinavíu hafa á seinni árum verið þekktar fyrir opnari samfélög gagnvart samkynhneigð. 

Þó má ekki líta svo á að þar hafi allt verið dans á rósum því sagan í þessum ríkjum hefur verið 

þyrnum stráð líkt og annars staðar. Þar hafa viðurlög við samræði fólks af sama kyni einnig 

verið ströng; gat fólk átt í vændum langa fangelsisvist ef upp um samkynhneigð þeirra komst 

eins og fjallað verður um í næstu köflum. Þó virðast stjórnvöld landa Skandinavíu hafa verið 

mun fyrri til að slaka á snörunni sem samkynhneigðir voru  gjarnan hengdir í annars staðar. Á 
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næstu síðum verður því fjallað um hvernig málum varðandi samkynhneigð var háttað á 

Norðurlöndunum, ekki síst í sambandi við löggjöf og réttindi.  

 

3.8   Lagabreytingar á Norðurlöndunum 

Nokkru fyrir þann tíma sem Bretar settu sín lög er fyrirskipuðu betrunarhúsvinnu vegna 

samkynhneigðar (sjá kafla 3.1) settu Danir svipaða löggjöf. Dönsku lögin sem sett voru árið 

1866 kváðu á um að „Omgængelse mod Naturen straffes med [...].“
189

. Á eftir fylgdi svo löng 

klausa um refsingu þá sem lögbrjótarnir skyldu hljóta ef þeir urðu uppvísir um brot. Það gat 

varðað frá átta mánuðum til allt að sex ára erfiðisvinnu (d. forbedringshusarbejde). Þessi lög 

voru í gildi í Danmörku allt til ársins 1933.
190

  

Lögin frá 1866 nota sömu athyglisverðu orð, „Omgængelse mod Naturen“, óbreytt úr 

lögunum sem staðfest voru árið 1683 (hin svokölluðu Danske Lov). Eini munurinn á þessum 

lögum var sá að dauðarefsing sú sem áður var bundin í lög var felld úr gildi. „Omgængelse 

mod Naturen“ átti við er karlmaður hafði samræði við annan karlmann, samræði við konu 

gegn hennar vilja eða samræði við dýr. Lögin náðu þannig aðeins til karlmanna, eins og lög er 

vörðuðu samkynhneigð flestra ríkja.
191

 Ekki er þó vitað til þess að nokkur Dani hafi hlotið 

dauðarefsingu á meðan eldri lögin voru í gildi.
192

 

Í elstu lögum Svíþjóðar, Äldre Västgötalagen, sem eru frá lok þrettándu aldar er 

eftirtektarvert að sjá að hvergi er minnst á bann við því að stunda kynmök með dýrum né aðila 

af sama kyni. Þó er rætt í fimmta kafla Rättslösa Balk (í. lagalausa bálkinum) að hægt sé að 

ákæra karlmenn fyrir „óeðlileg athæfi“ en hér var átt við athæfi eins og að stunda mök með 

hryssu eða kú, leggjast með móður sinni, flýja af hólmi, kalla konu hóru eða láta annan mann 

serða sig og skyldi sá sem ákærður var borga sekt ef hann væri fundinn sekur. Lagalausi 

bálkurinn sýnir fyrir það fyrsta að það að vera sakaður um að hafa mök við annað hvort dýr 

eða láta annan mann hafa mök við sig er með því versta sem maður gat verið sakaður um, að 
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morðum undanskildum, og var sektin há í þeim tilvikum.
193

 En bálkurinn sýnir jafnframt að 

hugmyndin um samræði felst fyrst og fremst í þætti karlmanna, en þær hugmyndir áttu eftir að 

lifa lengi í Svíþjóð, eins og reyndar víðar. 

Bann við dýrslegri kynferðislegri hegðun var í gildi frá fjórtándu öld til ársins 1944 í 

Svíþjóð. Í lögunum frá 1734, Sveriges Rikes Lag, var þó ekki minnst beinum orðum á 

samkynhneigða hegðun, en sagnfræðingurinn Jens Rydström telur ástæðuna ef til vill vera þá 

að betra hafi verið að nefna ekki sódómíska hegðun á nafn í lögum til að dreifa ekki þekkingu 

um slíkt á meðal almennings.
194

 Viðurlög við kynmökum manns við dýr var þá dauðarefsing 

og var það einnig látið gilda um samkynhneigt athæfi, rétt eins og í Danmörku. Til eru 

heimildir um að menn hafi verið teknir af lífi ef upp um slíkt komst.
195

  

Með nýjum sænskum lögum frá árinu 1864 var hvort tveggja, kynlíf með dýrum og 

kynlíf með einstaklingi af sama kyni, enn sett undir sama hatt, líkt og í Danmörku árið 1866, 

og skilgreint sem refsivert athæfi. Eins og í dönskum lögum var því lýst sem „samræði gegn 

náttúru“ og skyldi athæfinu refsað með erfiðisvinnu. Mörgum þótti þó vanta upp á 

skilgreininguna hvað væri í raun „samræði gegn náttúru“ svo árið 1894 staðfesti hæstiréttur að 

öll kynferðisleg hegðun sem „stríddi gegn náttúrunni“ teldist refsiverð. Það átti við um kynlíf 

með einstaklingi af sama kyni, kynlíf með dýrum, endaþarmsmök og munnmök. Lögin voru 

svo ströng að árið 1918 var karlmaður dæmdur undir þessum lögum fyrir að fróa öðrum 

karlmanni.
196

 Lögin giltu í Svíþjóð til ársins 1944.  

 Fyrstu lögin í Noregi sem banna samkynhneigð eru frá árinu 1164 en í 

Gulaþingslögum eða Gulatingslag segir að refsa skuli fyrir samræði milli tveggja karlmanna. 

Þegar kirkjan fékk svo öll völd yfir sínum málefnum í Noregi árið 1277 hvarf þessi 

lagabókstafur úr verandlegum lögum og stóð það þannig allt til ársins 1687 þegar Norðmenn 

fengu sín Norske Lov frá Dönum.
197

 Það ár þegar lögin voru kynnt mátti finna klausu sem 

bannaði „omgjængelse, som imod Naturen er“ líkt og á hinum Norðurlöndunum, enda 

endurspegluðu lögin þau dönsku frá árinu 1683 þar sem Noregur heyrði undir Danmörku á 

þessum tíma.
198

 Þessi klausa stóð enn þegar ný lög voru sett árið 1889.
199

 Eins og í Svíþjóð 
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fannst þó sumum orðalagið óskýrt og árið 1896 var bætt við lagagreinina „finder legemlig 

Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn straffes de Skyldige med Straffarbeide i 

femte Grad eller Fængsel“ til að skýra betur hvað átt var við.
200

 Aftur og aftur sjáum við að 

lög um samræði milli tveggja einstaklinga af sama kyni ná aðeins til karlmanna. Norska 

þingið breytti svo lögunum árið 1902 með sjálfstæði ríkisins og tóku þau gildi árið 1905. Enn 

var þó aðeins talað um karlmenn og var refsingin, ef hinn ákærði var fundinn sekur, allt að 

tveimur árum í fangelsi. Eins og víða sjáum við að það sama átti einnig við ef aðili hafði 

samræði við skepnu, sem sýnir ef til vill viðhorf yfirvalda á skýran hátt.
201

   

Þótt banni við samkynhneigð hafi verið aflétt fremur seint í Noregi miðað við hin ríki 

Skandinavíu, eða árið 1972, má færa rök fyrir því að Norðmenn hafi í raun verið mun 

umburðarlyndari í garð samkynhneigðra en flest önnur ríki. Áðurnefnd lagagrein 213 í norsku 

lögunum frá árinu 1902 bannar kynlíf milli tveggja karlmanna. Þar segir að ef tveir 

einstaklingar af karlkyni taki þátt í ósiðlegu kynlífi eða þeir standi að slíku skuli þeir hljóta 

allt að eins árs fangelsisvist. Eftirtektarvert er samt að þar segir einnig „að aðeins skuli ákæra 

ef það þjóni almennum hagsmunum.“ Þannig var stjórnvöldum í sjálfsvald sett hvort ákæra 

skyldi. Einnig er áhugavert að í lagagreininni voru ekki aðeins þeir sekir sem stunduðu 

samkynhneigt samræði heldur einnig þeir sem stóðu að því eða vissu um það, en það gátu 

verið hórmangarar, húsráðandi eða sameiginlegur vinur. Þeir gátu þannig einnig átt yfir höfði 

sér ákæru. Eins og norski lögfræðingurinn Skaug Halsos bendir á voru mjög fáir dæmdir í 

Noregi á meðan þessi lög voru í gildi, mögulega vegna hugmyndarinnar að kæra skuli aðeins 

ef það þjóni hagsmunum almennings.
202

 

Þrátt fyrir að þau Skandinavíuríki sem hér hafa verið nefnd hafi nálgast samkynhneigð 

ólíkt að einhverju leyti er ljóst að nálganirnar eiga ýmislegt sameiginlegt. Löndin þrjú setja til 

að mynda samkynhneigð undir sama hatt og dýraníð, það er, litið var á hvers konar hegðun 

sem ekki féll undir normið sem afbrigðilega. Þó er ef til vill merkilegast að aðeins hafi verið 

horft á samkynhneigð karlmanna; öll þessi ríki eiga það sameiginlegt að lögin um 

samkynhneigð giltu ekki um konur. Þetta var reyndar líka tilfellið víðast hvar annars staðar.  

Finnar voru ein fárra nágrannaþjóða sem virðast hafa valið aðra leið í skilgreiningu 

sinni á kynlífi einstaklinga af sama kyni því þeir skilgreindu samræði tveggja kvenna einnig 

sem refsivert athæfi. Sænsk lög giltu að mestu í Finnlandi á meðan landið heyrði undir 

Svíþjóð, eða til  1917. Sænsku lögin frá 1864 og þýsk lög frá árinu 1871 voru svo notuð sem 
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fyrirmynd að nýjum lögum Finnlands árið 1889 sem tóku gildi árið 1894 og voru í gildi til 

ársins 1971. Líkt og annars staðar á Norðurlöndunum var þeim refsað sem sekir voru um 

samræði með einstaklingi af sama kyni með allt að tveggja ára vist í fangelsum, og það sama 

átti við ef einhver hafði samræði með dýrum. En refsingin við samræði með einstaklingi af 

sama kyni náði hér jafnt til karla og kvenna. Í uppköstum að lögunum frá árunum 1875, 1884 

og 1888 hafði áður verið talað um kynlíf tveggja karlmanna en í lögunum frá 1889 náði 

refsingin líka til kvenna, þar sem mönnum fannst að „ónáttúrulegt kynlíf“ ætti einnig við 

þegar tvær konur áttu í hlut.
203

  

 

3.9   Í átt að frelsi: Eftirstríðsárin og samtíminn á Norðurlöndunum 

Eftir að lög er vörðuðu samkynhneigð voru sett á Norðurlöndunum á síðari hluta 19. aldar átti 

margt eftir að breytast, meðal annars hvernig fólk hugsaði um samkynhneigð, ekki síst í 

Danmörku. Á þriðja áratug síðustu aldar var fólk víða í stærri borgum Evrópu farið að horfa 

jákvæðari augum á samkynhneigð og virðist viðhorfið mun jákvæðara þar en til að mynda í 

Bandaríkjunum (sjá kafla 3.6). Hekma bendir á að í menningarmiðstöðvum eins og 

Amsterdam, Berlín og Kaupmannahöfn hafi samkynhneigðir stundað öflugt menningarlíf og 

þannig mætti þeim e.t.v. meiri stuðningur og skilningur. Telur hann að þrátt fyrir að vissulega 

hafi ríkt fordómar í þessum borgum þá hafi samt sem áður alltaf verið rými fyrir hópinn.
204

 

Mögulegt er líka að auðveldara hafi verið að vera samkynhneigður í þessum borgum einmitt 

vegna þess að þar ríkti hópkennd með sterkari sjálfsmynd en víða, eins og rætt var áður í kafla 

3.3 í sambandi við mótmæli samkynhneigðra í Bandaríkjunum. Þar sem hópurinn var til í 

formi samtaka ríkisborgara var erfiðara að brjóta hann niður ef fólk vildi það á annað borð. 

Ný lög fóru svo smátt og smátt að spretta upp á Norðurlöndunum um miðja síðustu öld 

er leyfðu samkynhneigða ást og hægt og rólega urðu samfélög opnari gagnvart þeim sem 

deildu lífinu með einstaklingum af sama kyni. Segja má að Danmörk hafi verið fyrsta ríkið til 

að aflétta banni við samkynhneigð árið 1930.
205

 Þetta leiddi m.a. til þess að fólk taldi 

Danmörku vera himnaríki fyrir samkynhneigða á sjötta og sjöunda áratugnum.
206

  

Í Svíþjóð var svo banni við samkynhneigð aflétt árið 1944, en þar, líkt og í fleiri 

ríkjum, trúði fólk að hafa þyrfti hærri samræðisaldur fyrir samkynhneigða en 
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gagnkynhneigða. Það er að ef annar aðilinn hafði náð 21 árs aldri og hinn ekki var samræði 

talið refsivert athæfi; stakkurinn var því samkynhneigðum töluvert þrengra sniðinn enn sem 

komið var (sjá umræðu um hið sama hér á landi í köflum 4.3 og 6.1).
207

 Banni við 

samkynhneigð var ekki aflétt fyrr en árið 1971 í Finnlandi og ári seinna í Noregi.
208

 

Samanborið við mörg önnur Evrópulönd þá voru Norðmenn og Finnar langt í frá síðastir: 

banni við samkynhneigð hafði vissulega verið aflétt í Tékkóslóvakíu og Ungverjalandi árið 

1961; í Bretland árið 1967; Austur-Þýskalandi og Búlgaríu árið 1968; ári síðar í Vestur-

Þýskalandi og í Austurríki árið 1971. Síðustu vígin í Evrópu féllu eftir fall Sovétríkjanna: 

Eistland og Lettland felldu úr gildi bannið við samkynhneigð árið 1992, og Litháen og 

Rússland árið 1993. Rúmenía mun hafa verið síðasta ríkið til að leyfa samkynhneigð með 

lögum en það gerðist ekki fyrr en árið 1994.
209

 Írland dró lestina af ríkjum Vestur-Evrópu en 

þeir breyttu ekki sínum lögum fyrr en árið 1993.
210

 

Danmörk var þó ekki einungis leiðandi í að aflétta refsingu við samkynhneigð því árið 

1989 staðfesti þingið lög um staðfesta samvist samkynhneigðra (e. civil union, civil 

partnership eða registered partnership). Þeir fyrstu til að staðfesta samvist sína voru þeir 

Axel (Lundahl-Madsen) og Eigil (Eskildsen) Axgil en þeir höfðu verið í sambandi í rúm 40 ár 

þegar það gerðist. Axel var einn stofnandi dönsku samtakanna Forbundet af 1948, en bæði 

Axel og Eigil höfðu verið áberandi vegna baráttu sinnar fyrir samkynhneigða og höfðu þeir 

báðir setið í fangelsi í skemmri tíma á 6. áratug síðustu aldar fyrir borgaralega óhlýðni og 

andóf. Árið 1957 breyttu þeir eftirnöfnum sínum í Axgil en það var gert til að opinbera 

samband sitt og minna á réttindaleysi samkynhneigðra.
211

  

Segja má að réttindabarátta samkynhneigðra, á Bretlandi og í Bandaríkjunum annars 

vegar og á Norðurlöndunum hins vegar, hafi oftar en ekki verið háð á ólíka vegu. Í 

Bandaríkjunum (og á Bretlandi) mátti sjá öflug mótmæli samkynhneigðra sem skiluðu árangri 

meðal annars vegna aukins sýnileika hópsins. Listafólk tók baráttuna einnig upp á sína arma 

og saman greiddi það leiðina í auknu og jákvæðara viðhorfi almennings til hópsins. Lagalegar 

breytingar er vörðuðu jafnréttisstöðu hópsins skiluðu sér þó seinna en víða annars staðar í 

heiminum þótt breytingar hafa átt sér stað. 

Norðurlöndin, aftur á móti, hafa ávallt verið leiðandi þegar kemur að lagasetningum 

varðandi bættari stöðu hóps samkynhneigðra. Í Svíþjóð, á Íslandi og í Danmörku var banni 
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við samkynhneigð til að mynda aflétt fyrst í heiminum. Það sama átti við hjónaband 

samkynhneigðra en þar riðu Danir á vaðið.  Kaupmannahöfn er einnig ein þeirra stórborga 

sem helst er vísað til á Norðurlöndunum þegar rætt er um sögulegt og opinbert samfélag 

samkynhneigðra og er sú borg einmitt einnig fléttuð sögu íslenskra homma (sjá kafla 4.7). 

Eins og fjallað verður um í næstu köflum markaði margt þau skref sem stigin voru erlendis, 

hvort sem það var í breyttum lögum, poppmenningu eða mótmælum, leið íslenskra homma og 

lesbía í átt að jafnrétti.  
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4. kafli:   Samkynhneigð á Íslandi í ljósi sýnileika: Ár þrúgandi þagnar 

4.1   Inngangur 

Segja má að landslagið hafi verið töluvert svipað á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum er 

kom að lögum og lagasetningum varðandi samkynhneigð á 19. og 20. öld. Lög landsins fóru 

tiltölulega snemma að þróast í átt að réttlæti enda héldust þau í hendur við landslög 

Danmerkur eða allt þar til Íslendingar fengu nýja stjórnarskrá árið 1940. Íslenskir hommar og 

lesbíur hírðust þó lengur í felum með kynhneigð sína í samanburði við lönd eins og 

Danmörku eða Bretland; sýnileg réttindabarátta samkynhneigðra hófst til að mynda mun fyrr 

á Bretlandi en hér á landi og stofnuð voru baráttusamtök samkynhneigðra í mörgum ríkjum 

áður en slíkt sást á Íslandi, svo dæmi séu tekin.  

Í eftirfarandi köflum verður sögu samkynhneigðar á Íslandi fléttað saman við umræðu 

um sýnileika sama hóps, líkt og var gert með nágrannalöndin í undangengnum köflum.
212

 

Fyrst verður tímabil þagnarinnar tekið til skoðunar en það tímabil spannar frá því fyrstu 

heilstæðu hegningarlög Íslendinga tóku gildi árið 1869 til seinasta hluta 8. áratugarins. Því 

næst verður tími öskrandi sýnileika skoðaður en það tímabil nær frá árunum í kringum 1980 

til lok 10. áratugarins. Að lokum verður fjallað um síðustu ár með sama hætti. Hér, í þessum 

köflum, verður efni viðtalanna notað til að veita meiri innsýn í líf og viðhorf einstaklinga 

innan hóps samkynhneigðra.  

  

4.2   Samræði gegn „náttúru eðli“ varðar við lög 

Árið 1869 tóku fyrstu heilstæðu hegningarlögin gildi á Íslandi en þau voru að danskri 

fyrirmynd enda Ísland undir danskri konungsstjórn á þeim tíma; lögin voru þannig fyrst og 

fremst þýðing á áðurnefndum dönskum lögum sem tóku gildi þar í landi árið 1866 (sjá kafla 

3.7). Það atriði sem mestu skiptir í þessari umfjöllun er lagagrein 178 en þar segir: „Samræði 

gegn náttúru eðli varðar betrunarhúsvinnu“ og átti það bæði við mök milli tveggja karlmanna 

og mök við dýr.
213

 Eftirtektarvert er þó að lögin náðu aðeins til tveggja karlmanna þar sem 

orðið samræði merkir að limur sé settur eða fari inn.
214

 Lögin náðu þar af leiðandi ekki til 

kynmaka milli tveggja kvenna.
215

 Lögunum í heild var þó fyrst og fremst ætlað að vernda 
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konur gegn kynferðislegu ofbeldi af hendi karlmanna, líkt og ensku lögin frá 1861 (sjá kafla 

3.1). Lögin tóku hvorki tillit til aldurs einstaklinga eða hvort samþykki lægi fyrir samræðinu 

hjá báðum aðilum.
216

 Þetta rímar þannig vel við það sem var að gerast í mörgum öðrum 

ríkjum á þessum sama tíma eins og sjá má í kafla 3.1.  

Fyrsta dómsmálið undir 178. grein laganna sem skráð var hér á landi er samt ekki fyrr 

en frá árinu 1924 og fjallar Þorgerður Þorvaldsdóttir meðal annars um það í ritinu Criminally 

Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842-1999. Guðmundur 

Sigurjónsson Hofdal, þekktur íþróttamaður og glímukappi á þessum tíma, var ákærður fyrir að 

stunda samræði með öðrum karlmönnum ásamt því að hafa leitað kynferðislega á aðra karla. 

Hann var á sama tíma ákærður fyrir að beita sjúklinga harðræði, en Guðmundur vann á 

geðsjúkraspítala á þessum árum (Litla-Kleppi). Guðmundur neitaði þeirri sök að hafa beitt 

sjúklinga harðræði en hann játaði að hafa stundað holdlegt samræði við aðra karlmenn 

undanfarin 15-18 ár, en með samþykki þeirra. Hann sagði þó að slíkt hefði hann aldrei 

stundað óhóflega og gæti hann vel stjórnað löngun sinni. Hann sagði jafnframt fyrir rétti að 

hann teldi athæfið hvorki syndugt né refsivert.
217

 Guðmundur var dæmdur í átta mánaða 

fangelsi af undirrétti Reykjavíkur fyrir „kynvillu“, eins og kallað var en var sýknaður af 

ásökunum um illa meðferð á sjúklingum. Málið fékk talsverða umfjöllun og fjallaði 

Morgunblaðið meðal annars um málið sem „kynvillumálið“ á sínum tíma.
218

 Umfjöllun 

fjölmiðla var öll á svipuðum nótum en víða kom fram hvaða dóm sakborningur hlaut fyrir 

athæfið. Í Morgunblaðinu var þó tekið sérstaklega fram að dómurinn væri þungur enda voru 

sakir miklar að mati blaðamanns.
219

 Skoðun hans sýnir ef til vill viðhorf samtímamanna að 

einhverju leyti þótt erfitt sé að ákvarða það með fullri vissu. 

Ekki voru allir sammála um að dæma skyldi Guðmund Sigurjónsson Hofdal fyrir 

kynvillu. Dr. Guðmundur Thoroddsen og Dr. Guðmundur Björnsson, þá starfandi læknar 

sendu meðal annars Jóni Magnússyni, þáverandi forsætisráðherra, bréf þar sem þeir báðu um 

að Guðmundi yrði veitt sakaruppgjöf á þeim rökum að 178. lagagreinin væri úrelt (það er þó 

ólíkt viðhorfi því sem sumir læknar í Bandaríkjunum höfðu og áður var bent á í kafla 3.2 en 

þar töluðu einstaka læknar gegn refsingum vegna samkynhneigðar sökum þess að þeir voru 

veikir að þeirra mati).
220

 Þeir töldu að ekki ætti að dæma samræði tveggja fullorðinna 

einstaklinga lengur undir lögum. Jón Magnússon hunsaði bréf læknanna og sat Guðmundur af 
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sér dóminn. Hugmyndir manna um samkynhneigð voru þó að breytast og árið 1935 var 

Guðmundi veitt uppreisn æru með konungsbréfi.
221

 Nokkrum árum síðar fengu Íslendingar 

svo nýja stjórnaskrá í hendur með jákvæðum breytingum á lögum sem höfðu að gera með 

samkynhneigð; breytingum sem ef til vill endurspegla almenna breytingu á viðhorfum til 

samkynhneigðar, a.m.k. í Danmörku.  

 

4.3   Ný lög taka gildi 

Lögin frá 1869 voru í gildi á Íslandi allt til ársins 1940 eða í rúm 70 ár en þá tóku ný 

hegningarlög gildi. Nýju lögin voru, líkt og þau eldri, að forskrift danskra laga sem tóku gildi 

þar í landi tíu árum áður (sjá kafla 3.8).
222

 Mörgum greinum í gömlu lögunum hafði þó 

vissulega verið breytt eða hreinlega eytt á þessum 70 árum en áðurnefnd grein 178 hafði 

staðið óbreytt frá því árið 1869. Í grein sinni „Iceland 1869-1992: From Silence to Rainbow 

Revolution“ um réttarsögu samkynhneigðra á Íslandi segir Þorgerður Þorvaldsdóttir að mjög 

líklegt sé að greinin hafi ekki verið rædd á Alþingi fram að breytingum 1940. Með nýju 

lögunum var þó algeru banni við samkynhneigð aflétt á Íslandi og var nú ekki lengur litið á 

samband tveggja fullorðinna einstaklinga af sama kyni sem refsivert athæfi.
223

 Lagagreinin 

„samræði gegn náttúrlegu eðli varðar betrunarhúsvinnu“ heyrði þar með sögunni til.
224

  

Ekki gætti þó fyllsta samræmis er kom að samræðisaldri gagn- og samkynhneigðra í 

nýju lögunum. Karlmenn og konur máttu stunda samræði ef bæði höfðu náð sextán ára aldri. 

Ef karlmaðurinn var eldri en það og konan yngri en sextán ára varðaði það allt að fjögurra ára 

fangelsisvist. Auk þess gat hver sá sem stundaði samræði með barni undir fjórtán ára aldri átt 

yfir höfði sér allt að tólf ára fangelsi. Hvað varðaði einstaklinga af sama kyni þá var 

samræðisaldurinn átján ár, og brot á þessari grein varðaði allt að þriggja ára fangelsi. Refsing 

gat þó verið felld úr gildi ef báðir aðilar voru jafn gamlir.
225

 Í lögunum stóð einnig:  
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Hver, sem hefir kynferðismök við persónu af sama kyni á aldrinum 18 til 21 árs, skal sæta 

varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum, ef hann hefir beitt yfirburðum aldurs og reynslu til 

þess að koma hinum til að taka þátt í mökunum.
226

 

Þorgerður Þorvaldsdóttir bendir þó á að ekki hafi fundist neitt dómsmál sem byggir á 

nákvæmlega þessari lagagrein en hún segir jafnframt að leggjast þyrfti í frekari rannsóknir til 

að útiloka það með öllu.
227

 Þorvaldur Kristinsson telur aftur á móti að lögunum hafi verið 

beitt þó nokkuð oft gegn einstaklingum en erfitt sé að rannsaka til hlítar hve mörg mál það séu 

því dómsmálaskýrslur frá árunum 1940-1992 hafi ekki verið gefnar út í heild. Þorvaldur 

bendir einnig á að munnlegar frásagnir homma frá þessum tíma gefi glöggt til kynna að lögin 

hafi ýtt samkynhneigðum frá því að stofna til sambanda.
228

  

 Þótt Ísland hafi aflétt banni við samkynhneigð tiltölulega snemma miðað við flest 

önnur ríki (sjá kafla og viðauka II) er varla hægt að tala um að hér hafi loksins ríkt skilningur 

og umburðarlyndi gagnvart samkynhneigðu fólki.
229

 Frekar má ætla að stjórnarskrá 

Danmerkur hafi ráðið þar miklu um enda stjórnarskrá Íslendinga nánast orðrétt eftir þeirri 

dönsku; eins og næsti kafli mun sýna var mismununin milli samkynhneigðra og 

gagnkynhneigðra einnig enn til staðar í landslögum þótt fólk ætti kannski ekki lengur yfir 

höfði sér ákæru og jafnvel fangelsisvist ef það vogaði sér að stunda samlífi með einstaklingi 

af sama kyni. Það var því ennþá rík ástæða til að halda sig bakvið grímur enn um sinn.  

 

4.4   Íslenskir karlmenn í „ástandinu“ 

Varðandi utanaðkomandi áhrif má hafa í huga að Íslendingar fengu ekki aðeins ný lög árið 

1940 heldur hernámu Bretar einnig landið. Þann 10. maí 1940 gengu breskir hermenn á land 

og stuttu síðar voru hér um 20.000 Bretar. Árið eftir komu svo amerískir hermenn og er talið 

að hér hafi verið allt að 60.000 hermenn þegar mest lét og flestir á höfuðborgarsvæðinu. Það 

þarf vart að taka fram að hernámið hafði gífurleg áhrif á íslenskt samfélag. Margir fluttu til að 

mynda til Reykjavíkur enda var skyndilega næga atvinnu að fá hjá hernum. Margar íslenskar 

konur tóku líka upp samband við erlendu hermennina og varð það áhyggjuefni ráðamanna og 
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almennra borgara. Þær konur sem voru í svokallaða ástandinu voru dæmdar harkalega af 

almenningi og var jafnvel litið á þær sem svikara við íslensku þjóðina.
230

 Sett var svo á 

sérstök ástandsnefnd til að kanna samskipti íslenskra kvenna og hermanna en ekki er getið til 

um slík samskipti íslenskra karlmanna við setuliðið í umræðunni.
231

 Þótt merkilegt megi 

virðast komu upp fá mál af þessu tagi er vörðuðu samkynhneigða karlmenn en aðeins ein 

lögregluskýrsla hefur fundist sem lýsir kynferðislegum samskiptum íslensks manns og 

amerísks hermanns. Lögreglan handtók íslenska manninn og í framburði hans segir að þeir 

hafi verið að fróa hvor öðrum og þetta hafi verið í annað skiptið sem þeir hittust. Mennirnir 

höfðu náðst í almenningsgarði í Reykjavík árið 1943.
232

  

Þrátt fyrir fáar ákærur er það samt ljóst að margir karlmenn kynntust breskum og 

amerískum hermönnum á meðan þeir voru hér eins og þjóðfræðirannsókn Særúnar Lísu 

Baldursdóttur hefur leitt í ljós.
233

 Lýsir Þórir Björnsson einnig „ástandinu“ í afmælisriti 

Samtakanna '78 sem svo: „Það voru ógurlega margir íslenskir strákar með hermönnunum og 

upp frá þessu voru menn þarna í kringum aftari barinn [á Hótel Borg] og svo dansgólfinu.“
234

  

Erfitt er að segja hvers vegna svo fá mál komu á borð lögreglunnar er vörðuðu 

samkynhneigð á hernámsárunum þrátt fyrir áðurnefndar heimildir sem sýna að karlmenn áttu 

einnig vingott við hermenn. Líklegasta skýringin felst í því að dómsmál og ákærur á hendur 

samkynhneigðum voru aldrei beinlínis mýmörg hér á landi; það bendir til þess að yfirvöld 

virðast helst hafa viljað líta framhjá samkynhneigð og það sama má segja um yfirvald hersins. 

Benda má einnig á í sömu andrá að samkynhneigðir karlmenn og konur voru flest enn í felum; 

enn báru þau grímur gagnkynhneigðar meðal almennings og þurftu að leika hlutverk þess 

gagnkynhneigða í daglegu lífi.  

 

4.5   Þögult samfélag 

Athyglisvert er að hvergi var stafkrók að finna í íslenskum fjölmiðlum um breytingu laganna 

er vörðuðu samkynhneigð árið 1940 og í raun var lítið fjallað um samkynhneigð á Íslandi 

langt fram á 20. öldina. Þöggun fjölmiðla kemur bersýnilega í ljós þegar skoðaðar eru þær fáu 

heimildir sem mögulega snertu á samkynhneigð á þessum árum.  

Eins og bent var á í kafla 1.5 kom til dæmis út bókin Ég læt allt fjúka árið 1955 sem 

Finnur Sigmundsson bjó til prentunar en bókin inniheldur sendibréf og færslur úr dagbók 
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Ólafs Davíðssonar (1862-1903), náttúrufræðings og þjóðsagnasafnara. Í upprunalegu 

dagbókinni sem Sigurður Gylfi Magnússon tekur svo saman að hluta í bókinni Menntun, ást 

og sorg (1997) lýsir Ólafur kynferðislegu ástarsambandi sem hann átti við annan skólapilt 

þegar hann var í skóla í Reykjavík árið 1881. Ólafur ritar meðal annars:  

Skelfing þykir mjer vænt um Geir [Sæmundsson sem síðar varð vígslubiskup]. Hann er líka 

allra laglegasti piltur og virðist vel viti borinn. Hann er unnustan mín. Jeg kyssi hann og læt 

dátt að honum hreint eins og hann væri ungmey.
235

  

Sigurður Gylfi lýsir frekar dagbókafærslum Ólafs sem segir ást sína á Geir geti líklega aldrei 

orðið jafnheit þeirri og maður hafi á meyju. Ólafur bætir einnig við:  

En hvað er það að vera skotinn í karlmanni hjá því sem að vera skotinn í meyju? Ekkert 

segir náttúruvit mitt mjer. Er það annars ekki röng skoðun að krossfesta holdið með 

girndum þess og tilhneigingum. Er ekki rjettara fyrir mig að reyna til að hafa svo mikið af 

nautnum og unaði upp úr lífinu, sem auðið er fyrir góðan og mannlegan mann? Það held 

jeg.
236

  

Það sem vekur athygli er að þegar flett er upp í eldri bókinni, Ég læt allt fjúka, er 

dagbókafærslan sem Sigurður Gylfi vitnaði í en aðeins að hluta.
237

 Færslan sem Sigurður 

Gylfi vitnar í fjallar um ákveðið ball sem þeir félagar sækja en síðari hluta færslunnar er 

sleppt í bókinni frá 1955, það er áðurnefndi hlutinn sem fjallar um ást þeirra félaga. Önnur 

færsla sem Sigurður Gylfi vísar í lýsir afbrýðisemi Ólafs út í Gísla nokkurn Guðmundsson, 

samnemanda þeirra Ólafs og Geirs, því Gísli þessi var einnig ástmaður Geirs. Þessa færslu er 

hvergi að finna í Ég læt allt fjúka. Það sama á við um færsluna um girnd Ólafs til Geirs.
238

 

Engar færslur eru í raun um ást og kynlíf í bókinni frá 1955; hún sýnir aðeins vináttusamband 

þeirra félaga, án nokkurs konar ástarsambands.
239

 Afstaða þeirra sem stóðu að útgáfu Ég læt 

allt fjúka þarf þó líklega ekki að koma mörgum á óvart; ljóst er að samfélagið var einfaldlega 

ekki tilbúið að samþykkja samkynhneigð, eða „kynvillu“ eins og tíðkaðist að kalla það. Það 

átti ekki síst við í sambandi við þekkta menn eins og Ólaf Davíðsson og aðra sem nefndir voru 

í dagbók hans. 
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Opinber umræða fjölmiðla um samkynhneigð var einnig lítil líkt og sagði að framan en 

þegar það gerðist má áreynslulaust greina í þeim skrifum andúð sem ríkti enn í garð 

samkynhneigðra karla. Sem dæmi má nefna grein sem birtist í Mánudagsblaðinu árið 1953 

undir heitinu „Kynvilla á Íslandi“. Virðist svo vera að blaðamanni hafi fundist 

samkynhneigðir of áberandi í samfélaginu á þessum tíma. Þetta gefur þó vísbendingar um að 

samkynhneigðir karlmenn hafi þekkst í samfélaginu á þessum árum. Ljóst er líka að þeir voru 

þegar farnir að koma fram opinberlega með meira áberandi hætti en áður.
240

 Segir meðal 

annars í blaðinu: 

 [...] skapazt hafa hópar kynvillinga, sem ekki fara með nokkurri leynd með villu sína og 

eru á sinn hátt orðnir vandræðamenn og sjást ekki fyrir að móðga samstarfsmenn sína og 

aðra sem þeir umgangast. Þjóðfélagið viðurkennir ekki enn þetta afbrigði kynlífs síns, og 

verður því að álíta framkomu slíka mannabrot á umgengnisháttum og alvarlegt 

siðferðisbrot, jafnvel refsivert ef svo ber undir.
241

  

Fyrir það fyrsta er athyglisvert að þessi blaðamaður telji að sýnileiki samkynhneigðra geti 

jafnvel talist refsiverður þrátt fyrir að lögin hafi aflétt banninu þrettán árum áður. Annað sem 

vekur athygli er að blaðamaður gerir líka því skóna að þjóðfélagið sem heild viðurkenni 

almennt ekki „kynvillinga“. Erfitt er samt sem áður að vita hvort greinin endurspegli almennt 

viðhorf í samfélaginu til samkynhneigðar þar sem umfjöllun er af skornum skammti á þessum 

árum. 

 

4.6   Samkynhneigðir mæta víða fordómum 

Segja má að fordómar, þó aðallega gagnvart samkynhneigðum karlmönnum, hafi þrifist vel á 

Íslandi um og upp úr miðri 20. öldinni. Það hafði mikil áhrif á þennan skuggahóp og ljóst er 

að fáir þorðu að stíga út úr skápnum í slíku andrúmslofti. Samfélagið hér á landi var líka smátt 

og komst orðrómur fljótt á kreik ef einhver hafði gerst „sekur“ um samkynhneigð.
242

 Hörður 

Torfason lýsir þessu ástandi á uppvaxtarárum sínum í Reykjavík sem svo:  

Hafði heyrt nógu margar sögur af hinum og þessum kynvillingnum, Kidda sódó og hinum 

sódó og þessum sódó, en þetta viðurnefni virðist hengt aftan við nafn hvers þess manns sem 
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grunaður var um að leggjast með karlmönnum á þessum árum. Og ég var ekki vitlausari en 

svo að átta mig á því að þetta var engin heiðursnafnbót.
243

  

Samkynhneigðir karlmenn máttu þannig enn þola aðkast frá sumum samborgurum 

sínum á sjötta áratugnum og byrjun þess sjöunda. Þorgerður Þorvaldsdóttir lýsir árás sem 

Haraldur Ómar Vilhelmsson, áður Harry Schrader, varð fyrir á heimili sínu árið 1968. 

Árásarmennirnir brutust inn til Haralds um miðja nótt og gengu í skrokk á honum fyrir 

„ónáttúrulegar kenndir hans“ að þeirra sögn. Kærasti Haralds kom honum til bjargar og 

kallaði til lögreglu. Þótt furðulegt megi virðast leitaði lögreglan ekki að árásarmönnunum 

heldur handtók Harald í staðinn fyrir brot á lögunum en kærasti Haralds var töluvert yngri en 

hann. Þrátt fyrir að Haraldur hefði hlotið meiðsl í árásinni neitaði lögreglan honum um 

aðhlynningu og var hann sendur í fangelsi í stað sjúkrahúss. Í fangelsinu var honum 

ennfremur neitað um aðstoð vegna sára sinni. Eftir að prestur á svæðinu og heimilislæknir 

Haralds höfðu afskipti af málinu var Haraldur loks fluttur á sjúkrahús þar sem hann fékk þá 

aðhlynningu sem hann þurfti á að halda. Af árásarmönnunum var það að segja að aðeins einn 

var ákærður.
244

 Atvikið náði athygli fjölmiðla en þeir voru þó áfjáðari í að fjalla um málið út 

frá „broti“ Haralds í stað þess að fjalla um hina fólskulegu árás. Vísir birti frétt þess eðlis að 

allir árásamennirnir hefðu náðst en sagði jafnframt ástæða þess að þeir hefðu ráðist á Harald 

hefði verið vegna „kynvillu“ hans, en Haraldi var líka gefið að sök að hafa leitað á einn 

árásarmannanna. Blaðamaður bætti við að Haraldur hefði áður gerst sekur um „kynvillu“.
245

 

Morgunblaðið birti svo svipaða frétt undir fyrirsögninni „Kynvilla orsökin“.
246

 Ljóst er að 

kynhneigð Haraldar skipti meira máli en árásin í öllum fréttaflutningi.   

 Ofbeldi gagnvart hommum viðgekkst þannig hér líkt og annars staðar (sjá kafla 3.2) 

og svo virðist sem ákveðin klíka manna hafi líka gert sér far um að leita uppi samkynhneigða 

karlmenn til þess eins að ganga í skrokk á þeim. Nonni listamaður lýsir til dæmis árás sem 

hann varð fyrir snemma á áttunda áratugnum:  

Ég gleymi því ekki, ég var upp í Þórskaffi fyrir utan og þá kom svona ungur strákur og fór 

að tala við mig og allt í lagi með það sko og hann vildi endilega bjóða mér í partí einhvers 

staðar þarna niður á Skeggjagötu eða eitthvað þar og það var allt í lagi. Og svo löbbuðum 

við þangað og vorum bara að tala saman nema hann segir svona þegar við komum hjá 

Ofnasmiðjunni þá segir hann svona við mig, „Heyrðu ég ætla aðeins að pissa hérna“. [...] 

Svo kom svona inn, svona port og svo stend ég og er ekkert einu sinni að horfa nema þá 
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koma fjórir og þeir loka mig af sko og þeir áttu eftir að misþyrma mér alveg sko. Þess 

vegna segi ég að ég hafi aldrei orðið var við fordóma heldur svona mannfyrirlitningu.
247

  

Þegar Nonni var inntur eftir því hvort þessi árás tengdist samkynhneigð hans svaraði hann að 

svo væri: 

Það var á tímabili sem [...] það var svona klíka hérna af einhverjum strákum sem plötuðu 

homma inn í sund og lömdu þá sko. En það var æðislega leiðinlegt því ég lenti í því og 

hérna og fór niður á lögreglustöð alblóðugur og ætlaði að kæra þá. Þá sögðu þeir 

[lögreglan] að það þýðir ekkert að kæra þetta út af því þá snúa þeir þessu yfir á þig og svo 

tökum við ekki við svona kærum. Sko þannig að, sko, þó að maður viðurkenndi það sjálfur 

þá voru ekkert aðrir sem viðurkenndu það.
248

  

Hegðun lögregluyfirvalda í sögu Nonna er athyglisverð; þó svo að Nonni hafi viðurkennt 

samkynhneigð sína opinberlega voru lögregluyfirvöld síður en svo tilbúin til að sýna honum 

almenna virðingu.  

Fáar lesbíur voru þekktar á þessum árum en þær sem vitað var að hneigðust til kvenna 

fóru heldur ekki varhluta af fordómunum. Sjöfn Helgadóttir lýsir í viðtali við afmælisrit 

Samtakanna '78 einu áþekku atviki lituðu fordómum. Á sjötta áratug síðustu aldar sat Sjöfn á 

Naustinu ásamt vinkonum sínum. Hún tók eftir því að kona ein hafði horft á hana dágóða 

stund:  

Allt í einu stendur hún upp og segir við fólkið sem var með henni og passaði að hafa það hátt 

og snjallt svo allir heyrðu: „Við skulum koma héðan. Mér geðjast ekki að þurfa að sitja á 

opinberum stað með kynvillingum.“
249

  

Saga Sjafnar bendir til þess að lesbíur hafi þekkst í samfélaginu á þessum árum þótt 

almennt sé minna talað um þær. Tíðarandinn var þó þannig að auðveldara var fyrir lesbíur að 

leyna samkynhneigð sinni á þessum árum og áratugum. Margrét Pála segir að það hafi verið 

algengt að tvær konur byggju saman án þess að nokkur kippti sér nokkuð upp við það. 

Margrét Pála bendir til að mynda á að hún og fyrrum sambýliskona hennar, Anni Haugen, 

sem hún kynntist árið 1984 hafi búið saman um nokkurra ára skeið án þess þó að nokkra af 

hennar nánustu fjölskyldumeðlimum grunaði nokkuð. Eðlilegra var að konur leigðu saman 

húsnæði og var ástæðan yfirleitt sögð vera öryggisins vegna eða í hagkvæmisskyni. Það vissu 
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því fáir hvaða konur voru samkynhneigðar og hvort þær væru yfir höfuð til.
250

 Sambúð 

Margrétar Pálu og Anni hófst reyndar nokkrum árum eftir að Sjöfn mætti fordómunum í 

Naustinu og vissulega er mögulegt að viðhorf til samkynhneigðar hafi batnað á þeim árum. 

Fordómar og líkamlegt ofbeldi viðgekkst samt áfram gagnvart samkynhneigðum á Íslandi þó 

svo slíkum tilfellum fækkaði með hverju árinu sem leið. Flestir viðmælendur rannsóknarinnar 

höfðu þó þrátt fyrir það einhverjar sögur af slíku á þessum árum.    

 

4.7   Hópur samkynhneigðra fer að myndast í Reykjavík  

Það var ekki fyrr en undir lok sjöunda áratugar síðustu aldar og byrjun þess áttunda að fyrst er 

hægt að tala um að á Íslandi hafi myndast gay „hópur“ eða samfélag í einhverri mynd.
251

 Áður 

var samfélag samkynhneigðra nokkurs konar skuggatilvera af samfélaginu eins og Þorvaldur 

Kristinsson lýsir því.
252

 Á hann þar við að hommar og lesbíur hafi lifað í einhverskonar 

annarri veröld til hliðar við samborgara sína sem margir vissu lítið af. Fólk lifði í felum með 

kenndir sínar og þorði ekki að ljóstra upp leyndarmálinu. Ástandið hérlendis var ekki að 

breytast í takt við það sem var að gerast víða erlendis (sjá kafla 3.3) og segja má að 

samkynhneigðir á Íslandi hafi þannig ekki átt í mörg hús að venda fram eftir 20. öldinni. 

Skemmtistaðir og öldurhús Reykjavíkur voru þeim yfirleitt lokuð þó vissulega séu dæmi um 

staði sem opnuðu dyr sínar fyrir þessu utangarðsfólki, ef svo má kalla, þótt slíkt hafi lengst 

framanaf verið óopinbert.
253

 Einnig var það þekkt að samkynhneigðir karlmenn kæmu saman í 

einkasamkvæmum sem haldin voru reglulega víðs vegar um borgina.
254

  

Þrátt fyrir þetta höfðu samkynhneigðir líka alltaf hist opinberlega þótt það væri 

óformlegt og höfðu þeir hafst við á hinum ýmsu börum og knæpum Reykjavíkur allt frá 

árunum fyrir stríð. Hótel Borg var vinsæll áningastaður eða allt frá síðari heimstyrjöldinni en 

sóttu hommarnir einnig Hvol í Hafnarstrætinu og Heitt og Kalt í Veltusundi á þeim árum. Á 

Vesturgötunni mátti svo finna veitingastofuna Westend en hana sóttu erlendir hermenn mikið 

og þangað eltu samkynhneigðir karlmenn þá.
255

 Hommarnir héldu sig svo oft saman með 

                                                 
250

 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Margréti Pálu Ólafsdóttur, 21. nóvember 2012. Sjá einnig viðtal Þorvalds 

Kristinssonar við Nönnu Úlfsdóttir sem bjó lengi með ástkonu sinni án þess að allir vissu um ástarsamband 

þeirra: Þorvaldur Kristinsson, „Maður sér ekki vel nema með hjartanu“, 16-21.  
251

 Sumir viðmælendur velja að nota orðið gay þegar þeir fjalla um samkynhneigða: Valgerður Óskarsóttir, viðtal 

við Emmu og Rósu, 8. mars 2012; Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Jón Þ. Ragnarsson, 7. mars 2012.  
252

 Þorvaldur Kristinsson, „Brot úr sögu samkynhneigðra á Íslandi“, 2011, sótt þann 14. febrúar 2014. 
253

 Sjá til dæmis: Hilmar Magnússon, „Drottningar á djamminu“, 52-54. 
254

 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Hörð Torfason, 10. febrúar 2011. Sjá einnig: Ævar Örn Jósepsson, Tabú. 

Ævisaga Harðar Torfa, 72-73. 
255

 Sjá frekar: Særún Lísa Baldursdóttir, „Hættiði þessu fikti strákar!“ Rannsókn á „hinsegin“ sögnum frá 

hernámsárunum. 



82 

 

fleiri hópum, svo sem listamönnum, menntskælingum og öðrum hópum sem voru ef til vill 

opnari fyrir „öðruvísi“ viðhorfi. Eftir stríð fluttu þessir hópar sig yfir á Kaffihúsið við 

Laugaveg 11. Segja má að þeir hafi setið þann stað allan 6. áratuginn. Þá tók Borgin aftur við 

ásamt Naustinu. Árið 1962 opnaði svo Hábær en hann stóð efst á Skólavörðuholtinu. 

Staðurinn var nokkuð úr leið og veitti þar af leiðandi ágætt skjól fyrir þá sem þangað þurftu að 

laumast.
256

 Án þess þó að slíkt væri rætt opinberlega opnaði Hábær dyr sínar fyrir 

samkynhneigðum en enginn skemmtistaður var einungis ætlaður þessum hóp á þessum árum. 

Nonni listamaður telur að slíkur staður, þar sem samkynhneigðir voru velkomnir, hafi verið 

kærkominn tilbreyting fyrir samkynhneigða karlmenn. Segir hann meðal annars að:  

Hábær svona stimplaði okkur inn að einhverju leyti sko. Þótt að þetta væri ekkert 

hommastaður, ekkert eins og í Kaupmannahöfn eða eitthvað þannig. [...] því gay heimurinn 

var æðislega settur út á gaddinn hér sko, því þú gast neitað [hommum] að fara á 

skemmtistaði ef þig grunaði að þeir væru gay.
257

  

Slíkar óopinberar reglur virðast hafa verið til á nokkrum stöðum en Hörður lýsir einmitt einu 

slíku atviki í ævisögu sinni en þegar honum og þáverandi sambýlismanni hans var meinaður 

aðgangur að klúbbi einum í Reykjavík en það var í byrjun árs 1978. Þegar röðin kom loks að 

þeim var þeim bannað að stíga inn fyrir með þeim orðum að dyraverðirnir „vissu alveg hver 

hann [Hörður] væri“ án þess þó að skýra það frekar.
258

 Samkynhneigðir karlmenn gátu því 

þannig alltaf átt von á slíkum viðbrögðum þegar þeir fóru út á lífið og þurftu dyraverðir eða 

skemmtistaðareigendur lítið að skýra mál sitt eins og Hörður bendir á. Hörður komst svo að 

því síðar að þessi staður, Sesar, hefði ítrekað meinað samkynhneigðum aðgang og hent þeim 

fáu út sem komust inn fyrir á annað borð.
259

 

Hábær var því nýjung en Hörður Torfason kynntist Hábæ árið 1967 þá nýlega orðinn 

21 árs.    

[...] og þar kem ég inn á og ég og ég náttúrlega er 21 árs þegar að ég er fyrir tilviljun 

stoppaður á götu og [...] það er maður sem að biður mig um eld í sígarettu og eitt leiðir að 

öðru og ég fer heim í partý og í gegnum hann uppgötvaði ég sko veröld hommans, að ég er 

ekki einn í veröldinni sem sagt.
260
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Hörður lýsir þessari reynslu einnig í ævisögu sinni, Tabú, en þar segir hann að karlmaður hafi 

boðið sér út að borða í Hábæ. Sá sem bauð honum kallaði Hörður Jón en Hörður segir að hann 

hafði leitað á sig áður án þess þó að Hörður gerði sér fyllilega grein fyrir því. Hörður skrifar: 

Þetta var í fyrsta skiptið sem ég hitti mann – og raunar menn – sem gengust við því að vera 

hommar. Allt mitt „kynlíf“ fram að því hafði falist í ómarkvissu og meiningarlausu fikti 

með hinum og þessum strákum á mínu reki án þess að við værum að skilgreina okkur 

eitthvað sérstaklega út frá því. Mín fyrstu kynni af „alvöru“ homma – eða kynvillingi eins 

og flestir kölluðu okkur í þá daga – voru sem sagt ekki ýkjafalleg, svo vægt sé til orða 

tekið, og mun nær þeirri hryllingsmynd sem iðulega var dregin upp af slíkum mönnum en 

ég kærði mig um. Ég held að sú staðreynd, þessi samsvörun hans við stereótýpuna, við 

skrímslið og pervertinn sem kynvillingurinn virtist í hugum flestra, hafi gert mig enn reiðari 

en ella.
261

 

Hörður segist hafa reiðst heil ósköp þegar hann uppgötvaði að hann sæti inni á 

„hommabar“ en reiðin stafaði þó fyrst og fremst af kynferðisofbeldinu sem hann hafði orðið 

fyrir áður.
262

 Það stöðvaði hann þó ekki og leið Harðar átti eftir að liggja aftur í Hábæ eins og 

hann lýsir: 

Í það sinnið fór ég einn og upp á efri hæðina. Það var bar sem hommar bæjarins sóttu stíft á 

þessum árum eins og ég hafði komist að í millitíðinni [frá því að Jón fór með Hörð þangað]. 

Ég var tíður gestur þarna næsta misserið enda var þetta í fyrsta skipti sem ég komst í 

samfélag við menn af mínu sauðahúsi og gat verið algjörlega ég sjálfur, fellt grímuna og 

látið allt vaða, að svo miklu leyti sem tíðarandinn leyfði.
263

  

Það er áhugavert hvernig Hörður lýsir hvernig hann gat verið „hann sjálfur“ innan um fólk í 

sömu stöðu og hann var sjálfur í. Hábær gaf hommunum þannig visst frelsi sem þeir höfðu 

ekki átt áður og gátu þeir fellt niður þær varnir og grímur sem þeir sköpuðu sér í 

hversdeginum. Hér var loksins kominn „hópur“ eins og eins og Alan Dundes lýsir; hópur með 

sína eigin siði, tungumál og húmor (sjá kafla 2.2).   

Af skiljanlegum ástæðum var það einnig töluvert algengt á þessum árum að 

samkynhneigðir kæmu saman í heimahúsum eins og rætt var að ofan en þar gátu þeir verið 

tiltölulega öruggir fyrir fordómum samfélagsins og aftur „fellt grímuna“ eins og gefur að 

skilja.
264

 Hörður lýsir sínu fyrsta partí með hommunum á þessa leið:  
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Annað minnistætt atvik frá þessum tíma er fyrsta partíið sem mér var boðið í heima hjá 

fastakúnna Hábæjar, skömmu eftir að ég byrjaði að sækja staðinn af einhverri alvöru. 

Gestgjafinn hét Símon og var virðulegur bankastarfsmaður fimm daga vikunnar, líkt og svo 

margir aðrir sem ég kynntist þarna. Bankamenn, skrifstofumenn, opinberir starfsmenn af 

ýmsu tagi og svo einn og einn listamaður, þetta var kjarninn í hópnum. Sumir þeirra jafnvel 

kvæntir fjölskyldufeður en það sá maður nú ekki á þeim þarna á barnum.
265

 

Einnig var algengt að í þessi samkvæmi sæktu menn sem opinberlega voru gagnkynhneigðir 

en aðeins hommar í lokuðum öruggum rýmum. Hörður kallar þessa menn „helgarhomma“. 

Hann bætir við: 

Til að byrja með fannst mér það aðallega fyndið hvernig þeir skiptu lífi sínu algjörlega í 

tvennt. Ég fór að kalla þá helgarhommana með sjálfum mér því hamskiptin um helgar í hinu 

verndaða umhverfi Hábæjarbarsins voru algjör. Virka daga máttu þeir ekki vamm sitt vita 

og gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að fela sitt rétta eðli fyrir umheiminum [...].
266

 

Guðni Baldursson, sem síðar varð fyrsti formaður Samtakanna '78, lýsir kynnum 

sínum af hommunum „á línunni“ á svipaðan máta og Hörður lýsti „helgarhommunum“, en 

það að „vera á línunni“ vísar til þess að hommarnir spjölluðu saman í síma, oft leynilega og 

gortuðu þá af afrekum helgarinnar eða töluðu um hverjir voru með hverjum.
267

 Guðni var 

kynntur fyrir þessum mönnum eftir að hann hafði samband við þekktan homma í leit að 

fleirum í sömu stöðu. Hann varð þó ekki hrifinn af þessu líferni og segir:  

Ég var alltof vel lesinn um líf homma til þess að sætta mig við að lifa eins og þessir karlar 

sem voru flestir giftir, kölluðu hver annan kvenmannsnöfnum og lifðu í allavega óreglu.
268

  

Nonni man einnig vel eftir feluleikjum á þessum árum en hann segir:  

Svo fór ég líka að fatta það sko þegar ég kom aftur til Íslands og maður sá kannski að 

karlmenn voru kannski með öðrum karlmönnum drukknir en ekki öðruvísi og þá fór ég 

einmitt að hugsa, já þeir nota sko áfengið og ganga svona fram af sér.
269

 

Hugtak Harðar um „helgarhomma“ undirstrikar hvernig margir samkynhneigðir á 

Íslandi á þessum tíma þurftu að leika tvö hlutverk í sínu lífi vegna viðhorfa almennings. 

Lýsingarnar benda einnig til þess að þessi hlutverk hafi verið með öllu óskyld. Á virkum 

dögum mættu þeir til vinnu og sinntu auk þess hlutverki sínu sem fjölskyldufeður. Um helgar, 
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á afmörkuðum svæðum, „léku“ þeir hlutverk „helgarhommans“, þ.e.a.s. á tiltölulega vernduðu 

sviði Hábæjar eða í samkvæmum í heimahúsi. Má þá segja að líf samkynhneigðra rími vel við 

skrif sagnfræðingsins Johan Huizinga um leik okkar í daglegu lífi en hann telur að þegar við 

„leikum“ hlutverk þá stígum við út fyrir ramma hversdagsins og inn á svið viðurkennds leiks; 

leikurinn er því ekki hið venjulega eða „raunverulega“ líf eins og rætt var í kafla 2.4.
270

 En hér 

var allt öfugt. Daglegt líf var leikurinn, sviðslist, á meðan skemmtun á stað eins og Hábæ eða 

í partíum – það sem flestir myndu kalla leikinn – gaf fólki tækifæri að vera það sjálft, og haga 

sér með sínum eigin reglum. Þar var hægt að taka grímuna af utan reglna samfélagsins rétt 

eins og Hörður, Guðni og Nonni bentu á.    

 

4.7.1   Í hlutverki  

Leikur og sviðslist í öðru formi gerðist þó í áðurnefndum einkasamkvæmum, sem hommar 

sóttu mikið á 7. áratugnum, en þar var það algengt að mennirnir færu lengra en aðrir þorðu að 

fara, klæddu sig upp og færu í önnur hlutverk fyrir hina eins og Hörður lýsir því:  

[...] í þessum gleðskap opinberaðist mér enn ein hliðin á þessu samfélagi sem ég var 

skyndilega orðinn hluti af þegar sumir þeirra fóru að haga sér eins og konur. Þetta kölluðu 

þeir að „mera sig“ og höfðu mikla ánægju af. Hver og einn hafði uppnefni, iðulega 

kvenmannsnafn [...].
271

  

Nonni man einnig vel eftir hommum í kvenklæðum og nafnagjöfum í samkvæmunum sem 

hann sótti á þessum árum og segir hann:  

Það er kannski sko, þetta er svo mikið entertainment sko [...] drag is show sko og [...] þarna 

bara tengdu þeir það einhverjum kvenmannsnöfnum og áttu þá kannski sem hentaði þeim 

[...].
272

 Sko, það var á tímabili þá þarna þá var ég kallaður Judy út af Judy Garland en [...] 

mér finnst Judy æðisleg en það var ekki út af því ég væri eitthvað femme þú skilur.
273
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Slík sviðslist þekkist víða meðal samkynhneigðra enn í dag og í raun hefur kvenleiki 

og kvenlegt útlit verið tengd samkynhneigð karlmanna svo lengi sem hún hefur haft nafn.
274

 

Hér er samt stigið aðeins lengra og segja má að gervið veiti enn meira frelsi. Páll Óskar 

Hjálmtýsson bendir á hvernig „sumar drottningar pikka upp takta frá pussum eða 

kvenímyndum sem þær sjá í bíómyndum og et cetera. Þeir fara jafnvel að hegða sér eins og 

þessar konur.“
275

 Hann bætir þó við að það séu þó alls ekki allir sem geri slíkt heldur njóti 

sumir þess að klæða sig upp endrum og eins.
276

 Hér aftur má vísa til skrifa Huizinga um leik 

en með því að stíga út fyrir hversdaginn, klæða sig upp og taka annað nafn um stundarsakir í 

samkvæmum voru þessir karlmenn komnir inn á annað og afmarkað leiksvið með eigin 

reglur.
277

 Hér erum við líka komin út í meðvitaða sviðslist (is performance eða eitthvað sem 

er sviðslist eins og rætt er í kafla 2.5) sem er ætlað að skemmta sjálfum sér og örðum. E.t.v 

sjáum við rætur sviðslistar Gleðigöngu samtímans í þessum performance. En hér, eins og með 

Öskubusku, þegar samkvæmið var á enda þurftu mennirnir að fara heim og stigu um leið inn í 

hitt hlutverkið sitt, hið hversdagslega. Því mætti segja að hlutverk hommanna á þessum árum 

hafi í raun oft verið þrjú: í hversdeginum; á börum; og í slíkum einkasamkvæmum. Með því 

að klæða sig enn frekar upp í kvenmannsföt má þannig segja að þeir hafi leikið hlutverkið til 

fullnustu um leið og þeir voru að fela sjálfa sig.     

Það var þó ekki aðeins hér á landi sem samkynhneigðir karlmenn klæddu sig upp í 

kvenföt og bjuggu til sitt „alterego“ eins og einn viðmælenda minna lýsir því.
278

 Segja má að 

slík hegðun hafi verið alþjóðleg á þessum árum. Í Bandaríkjunum meðal annars var slíkt 

algengt á fyrri hluta 20. aldar. Þar fóru menn þó lengra því sumir tóku jafnvel upp á því að 

klæða sig í kvenlegri föt opinberlega og þróuðu með sér hegðun sem frekar var eignuð 

konum. Það voru þó ekki allir tilbúnir að gera slíkt opinberlega en Shaun Cole bendir á að 

þeir höfðu fleiri möguleika: „Those who could not or did not want to adopt such an image in 

public restricted their gay identity to small signifiers or overt behaviour only in ʽsafeʼ gay 

spaces.“
279

 Þessi „öruggu“ svæði, eins og Hábær og einkasamkvæmin, þar sem 

samkynhneigðir karlmenn gátu verið þeir sjálfir, voru mikilvæg í menningu samkynhneigðra 
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eins og Cole bendir á og sýnt hefur verið fram á.
280

 Það þurfti þó enn langur tími að líða áður 

en íslenskir hommar fóru að klæða sig kvenlegar eða camp úti á götu hér á landi.   

 

4.7.2   Hliðarverkun feluleiksins: Böl drykkjunnar  

Eins og kom fram í síðasta kafla var næturlífið og skemmtanir stór og mikilvægur þáttur í lífi 

margra samkynhneigðra einstaklinga á 7. og 8. áratugnum eins og gefur að skilja. Þar gátu 

samkynhneigðir dregið niður grímurnar um stundarsakir eins og Hörður benti á áður. Þetta átti 

þó í fyrstu aðallega við um samkynhneigða karlmenn, enda héldu konurnar sig lengur til hlés 

(sjá kafla 5.1). Á ákveðnum klúbbum og börum varð þannig smátt og smátt til rými þar sem 

hommarnir gátu kastað af sér búningi og grímu hversdagsins að einhverju leyti og flutt þar 

með hlutverk hommans því þar giltu aðrar leikreglur. Virðist þannig vera að djamm og djús 

hafi fylgt tilveru samkynhneigðra karlmanna á þessum árum, hér á landi líkt og annars staðar 

(sjá kafla 3.5).
281

 Viðtöl og aðrar heimildir sýna að hommarnir komu oftast saman á hinum 

ýmsu skemmtistöðum og eins og gefur að skilja fylgir því oftar en ekki neysla áfengra drykkja 

sem gat farið út í sukk. Eins og Hörður Torfason bendir á: „Og svo sko, stunduðum við 

hommarnir [...] barina. Í kringum þetta myndaðist of mikil óregla og það var oft lykillinn í 

þessu lífi, óregla [...].“
282

 Hörður segist sjálfur lítið hafa verið fyrir sopann en öðrum virtist 

hafa líkað hann, enda hjálpaði áfengið líklega mönnunum að „vera þeir sjálfir“ eins og Hörður 

kemst að orði: 

Mér blöskraði enn meira þegar ég fékk viðbrögð þeirra við fyrstu hikandi tilburðum mínum 

til að fá þá til að staldra aðeins við og velta fyrir sér þeirri fáránlegu aðstöðu sem við 

hommarnir vorum í. Það var sem sagt farið að renna upp fyrir mér hversu niðurlægjandi 

þessar aðstæður okkar og hegðun voru. Þessi eilífi feluleikur og gegndarlaus drykkjan sem 

virtist forsenda þess að þessir menn treystu sér til að vera þeir sjálfir.
283

  

Margrét Pála Ólafsdóttir hefur svipaða sögu að segja en hún neytti áfengis ótæplega í 

mörg ár. Hún hefur blendnar tilfinningar gagnvart áfenginu en þrátt fyrir bölið þá hjálpaði það 

henni að kasta af sér þeim fjötrum er samfélagið hafði ofið, þegar hún uppgötvaði tilfinningar 

sínar til annarra kvenna. Margrét Pála lýsir þessu sem svo: 

Áfengið var ótrúleg lausn fyrir mig á þessum árum. Ég var feimin, hrædd við fólk og mér 

leið illa með sjálfa mig. Þó að brennivínið yrði böl síðar meir, þá skapaði það jákvæðar 
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tilfinningar og fyrir það er ég því þakklát. Ég hefði sennilega aldrei þorað út úr skápnum 

nema vegna þess að ég var full þegar ég uppgötvaði sjálfa mig í fyrsta skipti.
284

 

Áfengið, e.t.v. svipað og dragið í partíum, hjálpaði því vafalítið mörgum við að henda af sér 

hinum þrönga stakk er samfélagið hafði sniðið samkynhneigðum og leika þar með annað 

hlutverk, þótt ekki væri nema um stundarsakir. Segja má að drykkja hafi skapað jaðarveröld 

þeirra sem þurftu að sleppa undan höftum grímunnar og feluleiksins eins og Hörður og 

Margrét Pála benda á. 

 Aðrir leituðu þó á náðir áfengisins til að styrkja hversdagslega grímu, það er að segja 

sem leið til að bæla niður þær tilfinningar sem þeir báru í brjósti. Hinrik kom ekki út úr 

skápnum fyrr en fyrir nokkrum árum þrátt fyrir hann sé að nálgast fimmtugt í dag. Ástæðurnar 

segir hann margar, svo sem andúð fjölskyldu og einhverja vina á samkynhneigð og hans eigin 

hræðsla við slíkar breytingar. Hinrik telur að langvarandi áfengissýki sín til margra ára eigi að 

hluta rætur sínar að rekja til þessa feluleiks sem hann stundaði áratugum saman.
285

 Þegar 

Hinrik var spurður um hvernig það hafi verið að alast upp vitandi að hann væri 

samkynhneigður og að birgja það svo inni á fullorðinsárunum svaraði hann því sem svo: 

 [...] ég upplifði mig oft bara eins og ég væri eitthvað rosalega skrítinn sko og ég væri, þú 

veist, að það væri eitthvað mikið að mér fannst mér. [...] af því að maður hafði ekki 

hugmynd um að það væri kannski einhver annar [...] eins og mér liði skilurðu. Maður veit 

það ekkert eða vissi það ekki þá og kannski að hafa ákveðnar svona hneigðir skilurðu, þig 

langar til dæmis að klæða þig svona en [...] þú verður að klæða þig svona. [...] og síðan 

siturðu með fjölskyldu þinni og það er endalaust verið að, þú veist, segja svona og svona og 

það er allt svona eitthvað, já sem sagt, þannig að það kemur inn í huga þinn að þú sért sko 

stórskrítinn eða, já, jafnvel bara eitthvað svona, eitthvað sem er svona afskræmt og svona. 

Já, þér líður oft illa eða mér leið oft illa þú veist með þetta. Maður reyndi alltaf að [...] að 

bæla þessar tilfinningar niður eins og maður bara mögulega gat, líka með áfengi.
286

  

Það má því segja að áfengið hafi verið hvort tveggja til góðs og ills fyrir þennan hóp fólks 

sem ýtt hafði verið út á kantinn í samfélaginu. Sumir neyttu áfengisins til að fá kjark og 

öryggi til að vera þau sjálf á meðan aðrir notuðu það til að bæla eigið sjálf.  
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4.7.3   Sambandsleysi homma og lesbía á tímum þagnarinnar  

Ein ástæða þess að samkynhneigðir stunduðu skemmtanalífið grimmt á árum feluleiks, í leit 

að sjálfum sér og í felum undan fráu augnaráði þeirra sem ekki samþykktu slíkt líferni, var sú 

staðreynd að þau gátu illa verið í „venjulegum“ samböndum líkt og gagnkynhneigðir. Eins og 

rætt var í kafla 4.2 var samkynhneigð ólögleg á Íslandi fram til ársins 1940 og gátu 

samkynhneigðir sem slíkt stunduðu átt yfir höfði sér fangelsisvist. Þótt lögunum hefði nú 

verið breytt tók það samfélagið samt sem áður lengri tíma að breytast. Nonni segir að 

hommarnir hafi yfirleitt ekki verið í samböndum á Íslandi allt fram til um miðjan 9. áratuginn 

og þegar möguleikinn á föstum samböndum milli tveggja einstaklinga er ekki í myndinni 

hlýtur lauslæti að verða meira áberandi. Nonni lýsir reynslu sinni af lauslætinu sem fylgdi lífi 

hommans á árum áður sem svo:  

[...] sko nú á dögum er verið að tala um hjónabönd og allt það. Á þessum tíma [eða allt 

fram til 1985, mögulega seinna] var ekki möguleiki einu sinni á samböndum sko. Þannig að 

það var ekki samþykkt, sko, ef einhverjir karlmenn leigðu saman. Þá var það bara út af 

vinnu en ekki út af því að þeir væru saman [...]. Ég held að það hafi mildað gay heiminn 

mikið, sko, viðurkenning á samböndum samkynhneigðra og einmitt hjálpað þeim að þetta 

lauslæti er ekki eins mikið og áður því að það var náttúrlega gífurlegt.
287

  

Sams konar hegðun þekktist erlendis en félags- og mannfræðingurinn Gert Hekma 

telur að lauslæti hafi orðið að nokkurs konar stefnu innan samfélags samkynhneigðra á 

Vesturlöndum þar eð sambönd voru ekki möguleiki; og sumstaðar voru þau hreinlega ólögleg 

eins og sýnt var fram á í kafla 3.2. Vissulega áttu hommar í ástarsamböndum en þeir bjuggu 

síður saman vegna þess að samfélagið samþykkti ekki slíkt.
288

 Eins og Nonni segir, þó að 

konur gætu búið saman gekk erfiðlegar fyrir tvo karlmenn að fá leigt saman hér á landi ef 

minnsti grunur lék á samkynhneigð, enda slíkt litið hornauga.
289

 Smám saman fóru þó 

samkynhneigðir að vera í föstum samböndum. Hekma telur að ein ástæða þess sé 

eyðnifaraldurinn á 9. áratugnum. Vegna óttans við smit breyttist hugarfar hommanna og þá 

fór fyrst að bera á „einkvæni“ meðal samkynhneigðra karlmanna.
290

 Nonni bendir einmitt á að 

                                                 
287

 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Jón Þ. Ragnarsson, 7. mars 2012. 
288

 Benda verður þó á að hippamenningin á 7. áratugnum boðaði frjálsar ástir og þó svo að samkynhneigðir hafi 

tekið þeirri stefnu fagnandi sökum þess að frjálsar ástir þýddu aukið frelsi í kynferðismálum eins og rætt var í 

kafla 3.3 þá boðuðu hipparnir einnig afnám fjölskyldustofnunninnar. Lauslæti var því einnig stefna meðal sumra 

gagnkynhneigðra á þeim tíma. 
289

 Birna Ósk Hansdóttir, „Samkynhneigð var ekki til“, sótt þann 14. febrúar 2014; Valgerður Óskarsdóttir, viðtal 

við Hörð Torfason, 10. febrúar 2011; Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Jón Þ. Ragnarsson, 7. mars 2012; Ævar 

Örn Jósepsson, Tabú: Ævisaga Harðar Torfa, 155-156. 
290

 Hekma, „The Gay World: 1980 to the Present“, 334-338. 



90 

 

slíkt hið sama hafi verið uppi á teningnum á Íslandi; samböndum tveggja einstaklinga fór að 

fjölga með fleiri tilfellum smitaðra.
291

  

   

4.8   Táknmál samkynhneigðra 

Eins og Alan Dundes benti á áður þá byggir samsemd hóps á því sem einstaklingar innan 

hópsins deila m.a. siðum, venjum og hegðun (sjá kafla 2.2). Einstaklingarnir þekkja svo 

vitaskuld öll tákn síns hóps eins og Þórir Björnsson segir: „Þrátt fyrir þögnina fór það ekkert á 

milli mála hverjir voru gay. Menn runnu einhvern veginn alltaf á lyktina.“
292

 Þórir lýsir hér 

upplifun sinni af samskiptum sínum við aðra karlmenn á Borginni á hermannsárunum en hann 

„var í ástandinu“ eins og það var kallað og rætt var í kafla 4.4.
293

 Tilvísunin er áhugaverð fyrir 

margar sakir en hún gefur í fyrsta lagi þá vísbendingu að samkynhneigðir karlmenn hafi alltaf 

vitað hvert ætti að leita til að finna aðra í samskonar stöðu. Fullyrðingin gefur einnig til kynna 

að hægt var að aðgreina ákveðna einstaklinga sem gay frá hópi fólks, að þeir þekkist þannig á 

„lyktinni“; semsagt að til var eitthvert táknmál, meðvitað og ómeðvitað, sem aðrir innan 

hópsins þekktu. Þetta minnir óneitanlega á hugmyndir Judith Butler um mótun kyngervis sem 

rætt var í kafla 2.6. Kyngervið, og þá hinsegin sjálfsmynd einnig, er þannig skapað fyrir aðra 

til að sjá og þekkja (sjá einnig kafla 2.3 og 2.6.1).
294

  

Þegar Nonni var spurður hvort og hvernig hann hefði þekkt aðra samkynhneigða 

karlmenn frá gagnkynhneigðum svaraði hann: „það eru bara augun eða sko einhverjir taktar 

sem maður tekur eftir. Það eru náttúrulega ekkert allir hommar kvenlegir.“
295

 Hörður 

Torfason er á sama máli en hann telur einmitt að merkin sem samkynhneigðir sendu hverjir 

öðrum hafi meðal annars legið í augnaráðinu.
296

 Hann vildi einnig meina að þegar 

einstaklingur þekki sína sviðslist þá þekki hann sviðslist annarra:  

Og svo er það líkamsmálið; Um leið og þú horfist í augu við sjálfa þig þá lærirðu allt í einu 

á líkamsmál annarra. [...] Þú stendur fyrir framan fólk, þú getur sagt lygar, þú getur sagt það 

við mig, ég trúi þeim bara ekki, af því líkaminn segir alltaf satt. Líkaminn getur ekki logið. 
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Tilfinningasvið þitt lýgur ekki að mér, það er lítil hreyfing, það er eitthvað. Ég get ekki 

alltaf fært rök fyrir því, hrein og skýr rök. Ég veit það bara, þetta er vissa, ég sé það.
297

  

Lýsingar þeirra Harðar og Nonna ríma við það sem Alan Dundes hélt fram um hópa 

og rætt var í kafla 2.2 en Dundes taldi að þeir sem tilheyra sama hópi, samkynhneigðir í þessu 

tilviki, þekki að öllum líkindum hefðir, siði og táknmál hópsins þrátt fyrir að einstaklingarnir 

þekkist ekki persónulega.
298

 Þegar manneskja þekkir sitt líkamsmál eins og Hörður komst að 

orði þá þekkir hún um leið öll merkin sem aðrir innan sama hóps senda frá sér. Þetta getur 

verið líkamsmál eins og handahreyfing eða augntillit eða aðrir merkingakóðar líkt og 

klæðaburður, talsmáti eða hárgreiðsla (sjá kafla 2.3). Bókmenntafræðingurinn Harold Beaver 

telur einmitt að tákn og merki hafi verið sérstaklega mikilvæg í leyniveröld hommans á þeim 

árum er samkynhneigð var fordæmd. Táknin umluku líf hommanna, þeir lásu í merkingar 

þeirra, notuðu ákveðin merkingakerfi og lásu um leið í hugsanlegar merkingar sem þeir töldu 

sig sjá.
299

 Shaun Cole bendir á í því samhengi að innan samfélags þar sem samkynhneigð var í 

fyrstu fordæmd og bönnuð og síðar félagslega ósamþykkt (sjá kafla 4.7.1) hafi hommar og 

lesbíur samt fundið leiðir til þess að opinbera kynhneigð sína fyrir aðra sem þekktu merkin í 

opinberum rýmum sem ekki voru mörkuð sem gay rými. Þar gátu þau bent öðrum á 

kynhneigðina svo sem með táknmáli, klæðaburði og öðru merkjamáli sem var ósýnilegt hinni 

ráðandi gagnkynhneigðu menningu. Cole bendir til að mynda á að þó að margar lesbíur hafi 

sem dæmi komið sér upp kynlausri ímynd (e. asexual) út á við til að forðast að fólk skipti sér 

að þeirra persónulega lífi báru þær samt með sér ákveðin tákn sem aðrar lesbíur þekktu og 

skildu. Það sama átti við samkynhneigða karlmenn: Þegar þeir gengu um hið gagnkynhneigða 

rými notuðu þeir falin tákn sem aðrir hommar skildu: „they were putting on or taking off 

different “masks”, sometimes maintaining multiple identities in one space at different times or 

in different spaces at the same time“, eins og Cole kemst að orði.
300

 

Ýmsar leiðir voru fetaðar til þess að komast í kynni við aðra í sömu stöðu, innan 

félagslegra rýma sem ekki endilega voru ætluð samkynhneigðum, meðal annars merkjamál 

eins og áður hefur verið fjallað um. Hörður lýsir ráðum sem honum voru gefin þegar hann var 

að stíga sín fyrstu skref sem ungur samkynhneigður karlmaður í kringum 1960 á börum 
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Mér voru líka gefin margvísleg og „góð“ ráð um hvernig best væri fyrir mig að bera mig að 

ef ég væri á þeim buxunum að ná mér í bólfélaga. Eitt var á þann veg að ég ætti að fara á 

barinn þegar ég sæi einhvern standa þar sem mér litist vel á, panta mér í glas og „villast“ 

svo á vösum, stinga hendinni ofan í buxnavasa hans þegar ég ætlaði að sækja pening. 

Viðbrögð mannsins áttu síðan að leiða það glögglega í ljós hvort óhætt væri að ganga 

lengra eða réttara bara að biðjast bara afsökunar á „mistökunum“ og láta sig hverfa. Annar 

ráðlagði mér að panta vatnsglas og missa það – „óvart“ að sjálfsögðu – yfir þann sem ég 

hafði augastað á til að komast í kontakt við viðkomandi. Mér heyrðist reyndar að trixin 

væru jafnmörg og þeir voru margir og flest þeirra álíka kjánaleg og þau sem hér eru 

nefnd.
301

 

Ekki er víst að þessi ráð hafi hjálpað Herði eitthvað sérstaklega við að ná sér í bólfélaga en 

þau sýna vel þörfina fyrir ákveðið merkjamál meðal samkynhneigðra karlmanna.  

Samkynhneigðir lærðu þó smátt og smátt að þekkja áðurnefnd merki. Eins Cole bendir 

á lifðu margir þeirra innan hins gagnkynhneigða samfélags sem slíkir og höfðu þeir um leið 

lært að klæða sig og sýna af sér hegðun sem hæfði hlutverki hins gagnkynhneigða og gera sig 

um leið „ósýnilega“.
302

 Innan öruggs áhorfendahóps opinberuðu þó margir samkynhneigðir 

kynhneigð sína í klæðaburði og hegðun, þ.e. innan hóps þeirra sem voru í sömu stöðu. Þeir 

gátu líka notað tákn sem aðeins aðrir hommar og lesbíur þekktu eins og Hörður benti á.
303

 

Cole bendir á í því samhengi að samkynhneigðir karlmenn hafi líka oft og tíðum breytt um stíl 

eftir að hafa umgengist aðra homma um hríð og fengið e.t.v. meira sjálfsöryggi: Þeir fóru að 

klæða sig líkar því sem þekktist innan þeirrar kreðsu, greiddu sér svipað, tóku upp sömu kæki 

og töluðu jafnvel eins. Samkvæmt Cole voru þessir tískustraumar þó ekki endilega tengdir 

kvenleika eða karlmennsku heldur fyrst og fremst samkynhneigð þeirra (sem minnir á orð 

Meyer í kafla 2.6.1 um queer sjálfsmynd) og þekktu aðrir samkynhneigðir þá þessi merki.
304

 

Merkin gátu á tímum verið áberandi líkt og rauða slaufan sem varð merki alnæmisbaráttunnar. 

Margir hommar hér á landi sem og erlendis skörtuðu þessari slaufu snemma á 10. áratugnum 

og létu þar með aðra vita af kynhneigð sinni um leið og þeir studdu baráttuna.
305

 Fleiri merki 

voru óljósari eins og ákveðnir litir í klæðnaði: Rautt bindi táknaði þannig samkynhneigð í 

Bandaríkjunum snemma á 3. áratugnum og á 7. áratugnum táknaði hvítur vasaklútur í hægri 
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rassvasa að sá sem bæri hann myndi fróa bæði sér og öðrum í kynlífi eins og Cole bendir á.
306

 

Sum táknin voru einnig þrungin húmor eins og Felix Bergsson lýsir:  

Ég var rosalega mikið í bol fyrst þegar ég kom út: Hann var með stafarugli sem stóð á „too 

cute to be straight“. Flestir sáu ekkert hvað stóð þarna en hommar sáu það sem voru að 

horfa.
307

  

Þannig gátu táknin verið mjög augljós fyrir þá sem þekktu en fyrir öðrum þýddu þau alls 

ekkert.  

 Ekki var þó öllum hommum og lesbíum nauðsynlegt að fela merki samkynhneigðar 

fyrir öðrum þótt flestir hafi gert það hér á landi allt fram á miðjan 9. áratuginn. Erlendis var 

baráttan hafin að fullum hug og voru hommar og lesbíur orðin áberandi í samfélaginu eins og 

rætt var í kafla 3.3. Margir vinir og kunningjar þeirra Harðar og Nonna fluttust úr landi á 

þessum árum í leit að betra og opnara lífi og fluttu margir meðal annars til Kaupmannahafnar. 

Nonni fluttist einnig til þeirrar borgar um tíma og segir hann: 

Það sem er svolítið sérstakt á þessum tíma [um og yfir 1970] leituðu æðislega mikið sko 

gay heimurinn til Kaupmannahafnar sko og þar bjó ég alveg í mörg ár. [...] Þar voru 

klúbbar og þar voru samfélög sem eru svona eins og samtökin hér. Já þannig að það var allt 

öðruvísi og gay staðirnir þar voru gay staðir. Sko mér fannst það miklu skemmtilegra í 

Kaupmannahöfn. [...] Sko það fer allt saman eftir hvort sem þú viljir vera í glimmergalla 

eða þú skilur með kollu eða hvað þú vilt og mér finnst það svo skemmtilegt.
308

 

Bæði Nonni og Hörður lýsa báðir Kaupmannahöfn sem mun opnari stað en Reykjavík 

á árunum í kringum 1970.
309

 Hörður var sjálfur með annan fótinn í fyrrum höfuðstað 

Íslendinga um allnokkurt skeið eftir að hann flutti þangað fyrst árið 1970. Það var hinn 

frjálslegi lífstíll hommanna sem kom Herði hvað mest á óvart:  

Kynlífsbyltingin mikla stóð sem hæst í Danaveldi á þessum tíma og Istedgade var auðvitað 

miðpunkturinn í þessari æsilegu hringiðu. Frjálslyndið sem ríkti í kynferðismálum og 

klámheiminum kom mér algjörlega í opna skjöldu og ég var hálfsjokkeraður til að byrja 

með. [...] Áhuginn á veröld danska hommans var aftur á móti þeim mun meiri. Sú veröld 

var mér alveg jafn framandi og kynlífsbúllurnar og það sem vakti mesta athygli mína var að 

hommarnir voru ekkert að fela sig frekar en hórurnar á Istedgade. Feluleikurinn sem 
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tíðkaðist hér heima var liðin tíð í Köben. Þar mátti finna margs konar samkomustaði, suma 

svolítið leynda eins og gengur, en aðra jafn opinbera og áberandi og hvaða búllu aðra sem 

var.
310

  

Hér á landi var þó feluleikurinn enn til staðar og áttu samkynhneigðir eftir að ganga með 

grímur þess gagnkynhneigða enn um sinn.   
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5. kafli:   Öskrandi gay: Tími sýnileika 

Ætla má að ástandið hafi verið slæmt fyrir marga homma á Íslandi á 6. og 7. áratugnum eins 

og síðasti kafli sýndi fram á. Áður hafði þrúgandi þögnin á bakvið grímur verið skjól margra 

en nú var farið að tala um samkynhneigð í samfélaginu og í fjölmiðlum á jákvæðari hátt en 

áður að einhverju leyti (sjá kafla 4.7). Þrátt fyrir það flúðu margir hommar land á þessum 

árum og fóru einhverjir til Kaupmannahafnar.
311

 Hörður Torfason var einn þeirra en árið 1977 

hafði hann endanlega gefist upp. Tvö ár voru þá liðin frá viðtalinu sem hann veitti um 

samkynhneigð sína í Samúel. Ekki voru þó viðbrögð fólks við viðtalinu eins og Hörður hafði 

vonast til heldur mættu honum fordómar og andúð sem hann lýsir svo:  

Við tók hreint út sagt ömurlegt tímabil. Ég hringdi út um allar trissur í leit að vinnu, ekki 

bara sem tónlistarmaður, leikari eða fyrirsæta, heldur hvað sem er enda aldrei talið mig yfir 

það hafinn að vinna venjulega verkamannavinnu. Fletti blöðunum á hverjum morgni, 

hringdi í málara, smiði, veitingastaði og hvað veit ég. Um leið og menn heyrðu nafnið mitt 

var þetta búið. „Hörður Torfason, segirðu?“ var viðkvæðið, „söngvarinn?“ Um leið og ég 

játaði það fékk ég alltaf sama svarið: „Já, heyrðu, já viltu ekki bara halda áfram að syngja 

fyrir okkur vinur. ...“
312

 

Það var þó ekki einungis almenningur sem brást svona við. Hörður sagðist hafa vonað 

að viðtalið myndi blása til umræðu um málefni samkynhneigðra, eða „hómósexúalista“ eins 

og það var kallað þá. Viðbrögðin eftir viðtalið voru þó meira og minna neikvæð. 

Gagnrýnendur neituðu jafnvel að fjalla um plötu Harðar, Dægradvöl, sem var nýkomin út. 

Fjölmiðlar þögðu því þunnu hljóði og skapaðist lítil umræða um málefni samkynhneigðra í 

kjölfar viðtalsins.
313

  

Þrátt fyrir að lög landsins hefðu aflétt bláu banni við samkynhneigð árið 1940 er ljóst 

að það tók lengri tíma fyrir almenningsálitið að samþykkja að slíkt væri til. Nonni lýsir 

muninum á andrúmsloftinu í Englandi og hér á landi á þessa leið:  

Í Englandi var fólk með manni en lögin á móti manni út af því að þar var þetta mjög 

strangt, lögin, en á Íslandi voru lögin með manni en fólkið ekki [...] en svo átti það nú eftir 

að breytast en ég segi það að það var eiginlega þægilegra að hafa fólkið með sér heldur en 

lögin, skilurðu, en þó [...] eru lögin á Íslandi eru búin að vera æðislega létt eða voru það.
314
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 Ekki má þó ætla að allir á Íslandi hafi verið samkynhneigðum andsnúnir á 8. áratug 

síðustu aldar. Hörður lýsir því að honum hafi mætt stuðningur úr ólíkum áttum er hann 

ferðaðist um landið og spilaði. Í fyrstu hafi vissulega fáir mætt á tónleikana en fólk tjáði 

honum þakklæti og lýsti yfir hugrekki hans í persónu. Hörður segir jafnframt að viðtalið í 

Samúel hafi haft jákvæð áhrif á þá leið að hann fékk ótal símhringingar frá ungum mönnum 

sem vantaði að tala um leyndarmál sitt sem þeir burðuðust oft einir með.
315

 Þetta sýnir aftur 

hvernig fólk lifði í felum með kenndir sínar á þessum árum og þorði ekki að ljóstra upp 

leyndarmálinu. Með áðurnefndum viðtölum við Hörð og Nonna árið 1975 fór þó að opnast 

fyrir umræðu sem áður hafði verið bönnuð. Í kjölfarið birtust enn fleiri viðtöl. Má þar nefna 

fyrsta viðtalið við lesbíur en Helgarpósturinn birti viðtal við fjórar lesbíur árið 1983. Þær 

Lilja Steingrímsdóttir og Lára Marteinsdóttir komu þá fram undir nafni í greininni „Lilja og 

Lára – konur sem elskast“ auk tveggja annarra sem nutu nafnleyndar.
316

 Þrátt fyrir þau hörðu 

viðbrögð sem Hörður hafði fengið eftir fyrsta viðtalið var landið hægt og rólega að opnast 

fyrir umræður og samfélag samkynhneigðra varð sýnilegra um leið. Smátt og smátt var 

loksins hægt að leggja niður grímurnar og „eðlilega“ hlutverkið, það er að segja, hlutverk 

þeirra gagnkynhneigðu. En nú var öðruvísi performance að taka við – og í öðrum tilgangi.  

 

5.1   Samtökin '78 

Upp úr miðjum 8. áratugnum, eða fljótlega eftir að Hörður Torfason og Nonni opinberuðu 

kynhneigð sína í fjölmiðlum (árið 1975) kom svo til tals meðal samkynhneigðra að mynda 

með sér einhvers konar félag eða hagsmunasamtök. Eftir að Hörður fór til Kaupmannahafnar 

vorið 1977 fór hann að sækja af krafti félagsmiðstöð samtaka samkynhneigðra í Danmörku, 

Forbundet af 1948, sem staðsett var í borginni (sjá kafla 3.3). Hann taldi að fyrst hægt væri að 

stofna slík samtök í nágrannalöndunum hlyti að vera hægt að gera slíkt hið sama á Íslandi, 

þrjátíu árum síðar.
317

 Hörður talaði í kjölfarið við nokkra menn um nauðsyn þess að sýna 

samstöðu. Hann segir svo:  

Félagi minn Guðmundur Sveinbjörnsson tók mig á orðinu og stofnaði ásamt öðrum 

einhverskonar bréfaklúbb sem mér virtist aðallega snúast um að útlendir hommar sem 

kæmu til landsins fengju öruggan drátt.
318
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Klúbbur þessi sem Hörður nefndi kallaðist Iceland Hospitality og var hann stofnaður árið 

1976. Klúbburinn var í raun nokkurs konar bréfaklúbbur rétt eins og Hörður lýsti honum. Í 

ævisögu sinni segir hann: 

Iceland Hospitality reyndist vera lítið annað en stefnumótaþjónusta og starfsemin fólst 

aðallega í því að birta auglýsingar í erlendum hommablöðum þar sem gefið var upp 

pósthólf fyrir þá sem vildu komast í kynni við íslenska homma. [...] Mér skildist að það 

væri nánast slegist um að fá að tæma pósthólfið og vera fyrstur í bréfin.
319

 

Nonni var einn þeirra er stóð að þessum samtökum en Iceland Hospitality lognaðist út 

af fljótlega eftir að þau voru stofnuð, meðal annars vegna myndarinnar sem þau gáfu af 

hommum. Nonni lýsti því að upp hefðu komið leiðindi varðandi félagið; þeir sem höfðu 

völdin innan þess völdu sér til handa, að því virðist, þá karlmenn sem þeim leist best á en 

„skildu eftir“ menn sem voru lítið fyrir augað að hans sögn.
320

 Hann lýsir þessu „sérvali“ sem 

svo: 

[...] bæði Trixie
321

 og hann þarna Spörre sögðu að ég hefði fengið póst [í pósthólf Iceland 

Hospitality] og ég fer til þeirra inn í Lauganeshverfi og þá [...] höfðu þeir valið úr bréfunum 

út af því að þetta var allt stílað á sko Iceland Hospitality. Sko þá kom það þannig út að þeir 

voru að pikka út það sem þeim líkaði og svo sögðu þeir við mig „já sko þessi“ og þá var 

það einhver maður á hækjum [...] og einhver maður sem átti erfitt [...] því þeim finnst þetta 

ekki áhugavert. Og Spörri hafði hitt einhvern skilurðu og hann hafði alveg fengið taugaáfall 

því hann var ekki ungur og myndarlegur maður og bla bla bla. Út af því Spörri var alveg 

æðislega flottur og sætur strákur. Og þarna þá fannst mér það svolítið lágkúrulegt og mér 

fannst þetta alveg æðislega leiðinlegt út af því sko einmitt ef maður þyrfti að styrkja 

einhvern þá væru það akkúrat þeir sem að í raun og veru væru ekki sætir sko, þarna, þeir 

sem þurftu stuðning og þurftu hjálp en ekki þeir sem að voru virkir.
322

 

Ætla má þá af þessu að margir hafi einmitt notað Iceland Hospitality fyrst og fremst til að 

komast í kynni við aðra samkynhneigða karlmenn án þess þó að opinbera sig fyrir öðrum utan 

hópsins. Þannig var mögulega hægt að koma á leynilegum fundum ef einstaklingurinn var 

tilbúinn að senda bréfið.   

Hörður, sem enn vildi koma á fót „raunverulegum samtökum“ eins og hann kallaði 

það, kom aftur til Íslands síðar sama ár og hann hafði farið eða árið 1977. Hann var þá 
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kominn í samband með erlendum manni sem kom með honum til landsins. Sá maður útvegaði 

þeim Herði íbúð enda taldi Hörður að erfitt gæti verið fyrir hann að fá leigt eftir opinberun 

hans á kynhneigð sinni.
323

 Hörður hafði svo samband við forsprakka Iceland Hospitality og 

mætti á fund hjá þeim og þar tilkynnti hann þeim að hann vildi sjá meiri baráttu og pólitík í 

verki. Sumir voru Herði sammála og var boðað til fundar að heimili Harðar á haustmánuðum 

1977. Skemmst er frá því að segja að enginn mætti á þann fund, meðal annars vegna ótta við 

almenningsálitið.
324

 Ljóst er að enn óttuðust samkynhneigðir að opinbera kynhneigð sína 

meðal almennings.  

 Hörður var þó ekki af baki dottinn og um vorið 1978 sendi hann boðsbréf til fjörtíu 

einstaklinga sem hann kannaðist við vegna undirbúningsfundar að „stofnun samtaka 

hómósexúal fólks á Íslandi.“
325

 Bréfið var sent til þeirra sem Hörður taldi sig vita vera 

samkynhneigða en einhverjir ávíttu hann fyrir hugsunarleysið enda voru sumir þeirra sem 

fengu bréfið ekki samkynhneigðir opinberlega. Á fundinn, sem var haldinn í apríl árið 1977, 

að heimili Harðar og fyrrum kærasta hans, mættu í þetta skipti yfir tuttugu manns og þar á 

meðal tvær lesbíur. Tveimur dögum eftir fundinn höfðu fréttir borist út af þessum fundi í 

formi slúðursagna og nöfn margra nefnd í því samhengi. Hörður segir að þetta hafi verið það:  

[...] versta sem gat gerst á þessu stigi málsins. Fæstir – langfæstir – fundargesta voru 

tilbúnir að láta það fréttast að þeir væru hommar – eða kynvillingar öllu heldur því það 

vorum við í flestra augum.
326

  

Það sem er þó áhugavert við þessa frásögn Harðar er að fólkið virtist hafa þekkst vel innan 

hópsins þrátt fyrir að enginn eiginlegur vettvangur hafi verið fyrir það, m.ö.o. bendir það til 

þess að fólk hafi vel verið með á nótunum hverjum bæri að fá boðsbréf og hverjum ekki, 

jafnvel þótt Hörður hafi verið ávíttur eftir á. Viðbrögð manna undirstrika jafnframt hið 

tvöfalda líf sem fólkið lifði enn og ólík hlutverk sem það lék á hverjum degi.      

Á næsta fund mættu mun færri, ef til vill vegna áðurnefndra slúðursagna. Hörður segir 

fólk hafa verið hrætt við að viðvera þeirra spyrðist út eins og síðast: 

Hræðslan var áfram mikil – andrúmsloftið var einfaldlega þannig. Fólk var hrætt um að 

vinir, ættingjar, foreldrar, vinnuveitendur – hver sem er – kæmist að því að verið væri að 
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undirbúa stofnun þessara samtaka – að það væri svona fólk. Eða hinsegin fólk, öllu 

heldur.
327

    

Fjöldi Íslendinga var alls ekki ánægður með stofnun Samtakanna. „Gagnkynhneigðir 

siðapostular“ eins og Hörður nefnir þá voru enn margir. Aðrir úr röðum samkynhneigðra 

óttuðust að slík samtök gætu alið á fordómum fremur en hitt.
328

 Enn aðrir töldu að réttlátt væri 

að þeir væru enn kallaðir „kynvillingar“ og að þeir ættu heima í felum enda „óhreinu börn 

Evu“.
329

 Mætti segja að margir hafi þarna verið að „leika“ það hlutverk sem samfélagið hafði 

valið þeim. Þeir voru „kynvillingar“ í augum hins almenna borgara og þar með í sínum eigin 

augum. Þannig væri hægt að segja að „leikurinn“ hafi orðið að tilbúinni sjálfsmynd sem 

„leikarinn“ var sjálfur tilbúinn að trúa eins og Judith Butler og Elin Diamond fjölluðu um áður 

(sjá kafla 2.6). 

Herði varð þó að lokum að ósk sinni og þann 9. maí árið 1978 voru Samtökin '78 

stofnuð að viðstöddum tólf karlmönnum en engri konu.
330

 Samtökin fengu fyrst um sinn 

leigða kjallaraholu í Garðastrætinu og ríkti þar nafnleynd um nýja félagsmenn.
331

 Félagar 

töldu slíkt nauðsynlegt á þessum tíma og sögðu tveir þeirra í viðtali við Stúdentablaðið árið 

1979 ástæðu þess vera að:  

[v]ið ætlum okkur einmitt að ná til þess hómósexúalfólks sem er meira og minna einangrað. 

Fyrir margt af því væru það allt of snögg viðbrigði að verða kunnugt sem hómósexualfólk 

meðal svo margra.
332

  

 Ekki virðast tímarit og dagblöð hafa sýnt hinu nýstofnaða félagi mikinn áhuga fyrst 

um sinn. Mánudagsblaðið birti þó grein ári áður en Samtökin voru stofnuð. Grein þessi 

byggði á auglýsingu stofnfélaga Samtakanna eftir fólki sem hefði áhuga á að stofna slík 

samtök. Segir í greininni: 

Auðvitað var þess ekki langt að bíða, að íslenskir kynvillingar stofnuðu með sér félag. Fyrir 

skömmu auglýstu þeir þessa nýju félagslegu framkvæmd sína í blöðum og til þess að sýna 

„lýðræði“ sitt buðu þeir lespum (kvenkynvillingum) þar þátttöku.
333
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Viðhorf greinarhöfundar kemur skýrt fram í orðalaginu en þó voru ekki öll dagblöð eins hvöss 

í orðum um stofnun Samtakanna. Birti Stúdentablaðið til að mynda áðurnefnda leiðaragrein 

árið 1979 um starfsemi Samtakanna og nauðsyn þess að starfrækja slíkt félag.
334

 Þjóðviljinn 

birti einnig sama ár grein um starfsemi Samtakanna. Þeirri grein var einnig ætlað, að því 

virðist, að opna umræður um stöðu samkynhneigðra í samfélaginu.
335

 Enn leið þó langur tími 

þar til félagið varð í raun sýnilegt almenningi; almenn þekking á tilvist þess varð líklega ekki 

fyrr en þegar réttindi samkynhneigðra fóru að aukast í lagasetningum í byrjun 10. áratugarins 

og með tilkomu Gay Pride eða Gleðigöngunnar sem rætt verður um í kafla 5.5. 

 Eftir stofnun Samtakanna '78 fylgdu þó önnur félög í kjölfarið. Sum lifðu aðeins 

skammt á meðan önnur eru enn starfandi. Félagið MSC Ísland var stofnað árið 1985 í kjölfar 

umræðna um vöntun á leðurklúbbi hér á landi. Félagið hefur alla tíð staðið fyrir alls konar 

uppákomum fyrir samkynhneigða karlmenn hér á landi.
336

 Ári síðar var félagið 

Íslensk/Lesbíska stofnað en lesbíur höfðu frekar verið hafðar á jaðrinum innan Samtakanna 

'78 og líkaði þeim það illa, félagið starfaði aðeins þó til skamms tíma.
337

 Árið 1993 stofnuðu 

svo nokkrar lesbíur félagsskapinn KMK (Konur með konum) og hittast þær enn reglulega.
338

 

Ári síðar voru samtökin Félagið stofnuð eftir að deilur höfðu komið upp innan Samtakanna 

'78 þar sem tvíkynhneigðir höfðu krafist þess að verða hluti af samtökunum en fengu ekki 

fyrst um sinn. Félagið var talsvert öflugt um tíma en lognaðist svo út af og var 

tvíkynhneigðum boðið að vera meðlimir í Samtökunum '78 í kjölfarið.
339

 Auk þess hafa ýmis 

önnur sértæk félög verið stofnuð og mætti þar nefna Ungliðahreyfingu Samtakanna '78 

(stofnuð árið 1988) og Q-félag hinsegin stúdenta á Íslandi (stofnað árið 1998). Þessi þróun 

sýnir vel löngun manna til að berjast fyrir jafnrétti og sýnileika samkynhneigðra í 

samfélaginu. 

 

5.1.1   Barátta fyrir bættum hag  

Segja má að réttindabarátta samkynhneigðra hafi farið tiltölulega seint af stað hér á landi ef 

horft er til einhverra þeirra ríkja sem áður var fjallað um. Víða erlendis kröfðust 

samkynhneigðir viðurkenningar og mannréttinda í stórum fjöldamótmælum strax á 6. 

áratugnum eins og kom fram í kafla 3.3. Á Íslandi horfðu málin öðruvísi við. Eins og áður 
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hefur verið bent á þá var það ekki fyrr en eftir að Samtökin '78 voru stofnuð árið 1978 að í 

raun var fyrst hægt að fara að berjast fyrir hagsmunum samkynhneigðra hér á landi því þá 

loks var kominn sameiginlegur vettvangur homma og lesbía. En eftir að Samtökin voru orðin 

að veruleika fór að bera á opinberum aðgerðum á sviði almennings. Sviðslist homma og lesbía 

var að taka á sig nýtt form – og nýtt svið. Heldur en að leika hlutverk heima, í vinnu og á 

götum úti, í felum á bakvið grímur, fór fólk að krefjast athygli. Böðvar Björnsson lýsir 

ástandinu á þann veg: 

[...] það var mikill baráttuhugur og lífsgleði innanborðs hjá Samtökunum '78. Við börðum 

ítrekað á dyr samfélagsins en enginn kom til dyra. Oft var okkur kurteislega bent á að hætta 

þessu vonlausa brambolti en oftar var kurteisin víðsfjarri og hótanir lágu í loftinu. „Það fer 

best á því og er ykkur fyrir bestu að þið hafið hægt um ykkur.“ En það er alltaf smá glufa í 

öllum múrum og þar sem við lömdum samfélagið að utan voru alltaf einhverjir sem komu 

útí glugga að skoða viðundrin (lesist „mannskapinn“) og sumir voru forvitnir og opnuðu 

gluggann og beindu til okkar einni og einni spurningu og fyrir kom að einn og einn hvíslaði 

að okkur stuðningsyfirlýsingu og vinalegum orðum.
340

  

 Meðlimir Samtakanna '78 byrjuðu af fullum krafti og árið 1982 var áformað að þeir 

myndu taka þátt í kröfugöngunni 1. maí. Skipuleggjendur göngunnar tóku þó þeirri beiðni 

fálega. Ákveðið var samt að meðlimir Samtakanna mættu vera með þótt þeir tilheyrðu ekki 

skipulagðri dagskrá þetta árið. Ætla má að hugmyndir um réttindi þessa hóps hafi þannig 

verið komnar á kreik þótt einhverjir hafi síður viljað auglýsa þann stuðning. Fór það að lokum 

svo að tveir félagar Samtakanna mættu og voru þeir með þriggja metra langan borða sín á 

milli sem á var letrað „Atvinnuöryggi fyrir homma og lesbíur.“
341

 Vegna þess að þeir vildu 

undirstrika opinberlega að enn hafði ekki verið bætt í lögin frekari réttindum samkynhneigðra, 

til jafns við á aðra þegna landsins.  

Þetta sama ár, þann 1. desember árið 1982, efndu meðlimir Samtakanna '78 svo til 

mótmæla á Austurvelli. Í vetrarkuldanum þennan dag komu saman sex félagsmenn og 

mótmæltu banni Ríkisútvarpsins á auglýsingum frá Samtökunum ásamt öðru misrétti sem 

samkynhneigðir þurftu enn að búa við á Íslandi á þessum árum. Ríkisútvarpið hafði neitað að 

birta auglýsingu er innihélt orðin lesbíur og hommar. Þessi atburður vakti athygli fólks á 

málefnum samkynhneigðra enn frekar og fékk hann töluverða fjölmiðlaumfjöllun. Sérstaklega 

athyglisvert var að Ríkissjónvarpið sýndi einnig frá þessum mótmælum. Samkvæmt 30 ára 

afmælisriti Samtakanna '78 hafði slíkur áhugi sjónvarpsins ekki sést áður að undanskildu 
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viðtalinu við Nonna árið 1975.
342

 Eftirtektavert er orðalagið sem birtist í svari ríkisútvarpsins 

við kvörtuninni um bannið og birtist í Dagblaðinu Vísi og sagði: 

Það er á misskilningi byggt að Ríkisútvarpið hafi neitað að lesa tilkynningu frá samtökum 

kynvillinga, sem nefnast Samtökin '78, vegna samtakanna sem slíkra. Hins vegar kom upp 

ágreiningur um titil hennar. Fulltrúar samtakanna kröfðust þess að hann væri ,,lesbíur og 

hommar“. Það vildi útvarpsstjóri ekki samþykkja en var reiðubúinn að taka við tilkynningu 

sem hefði nafn samtakanna að titli, eða Samtökin '78.
343

  

Norðurlandaráð lesbía og homma (NRH) mótmælti einnig áðurnefndri ákvörðun 

Ríkisútvarpsins þegar ráðið hélt fund á Íslandi árið 1983.
344

 Hópurinn sendi einnig Alþingi og 

ríkisstjórn landsins kröfubréf í kjölfar fundarins þar sem krafist var að unnið yrði að jafnréttis- 

og verndarlöggjöf fyrir samkynhneigða hér á landi. Hópurinn fór einnig fram á að 

mannréttindasamþykktir frá Evrópuráðinu sem og Sameinuðu þjóðunum yrðu virkjaðar á 

Íslandi en það hafði ekki enn verið gert. Fundurinn gaf samkynhneigðum hér á landi nýja von 

því nú var ljóst að athygli erlendis frá beindist að slæmri stöðu homma og lesbía á Íslandi og 

því hve aftarlega Íslendingar stóðu í alþjóðlegri baráttu fyrir mannréttindum. Fundurinn blés 

þannig nýjum baráttuanda í brjóst hins áður útskúfaða hóps.
345

 Má segja að nú var hafi farið 

að bera á samkynhneigðum í samfélaginu á nýjan hátt. Áður var þetta aðeins hópur sem hittist 

í lokuðum rýmum og faldi sig fyrir öðrum í hversdeginum eins og rætt var í kafla 4.7. Nú 

fyrst voru samkynhneigðir farnir að stíga fram úr felustöðunum, án grímu, leikrits eða 

dulargerva, fyrst með stofnun Samtakanna '78 og síðar með kröfum um almenn réttindi þeim 

til handa. Þau voru líka farin að læra að performance hæfileiki þeirra gat verið notaður á 

öðrum sviðum til þess að vekja áhuga almennings á stöðu þeirra. Meðal annars var hægt að 

notfæra sér erlenda strauma sem fyrir allnokkru voru komnir vel á skrið.    

  

5.2   Dragdrottningar til veislu 

Áður var lýst í kafla 4.7 þeim aðstæðum sem samkynhneigðir urðu að hafast við í, er kom að 

opinberum vettvangi eins og skemmtunum og félagslífi. Lokuð rými í útjaðri miðborgarinnar 

eða samkomur í heimahúsum var það sem þessi samfélagshópur varð að gera sér að góðu á 

meðan aðrir hópar gátu yfirleitt valið úr röðum skemmtistaða og knæpa til að sækja heim. Í 

                                                 
342

 Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, „Þrjátíu ára stríðið“, 31.  
343

 Dagblaðið Vísir, „Samtökin '78 og Ríkisútvarpið“, 16.  
344

 Þjóðviljinn, „Lesbíur og hommar mótmæla misrétti“, 7. 
345

 „Réttur samkynhneigðra á Íslandi“, 2012, sótt þann 14. febrúar 2014; Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, „Þrjátíu ára 

stríðið“, 34.  



103 

 

þeim lokuðu rýmum sem hommar höfðu gert sér urðu þó oft til heilmiklar veislur og 

skemmtanir sem aðrir, utan hópsins, fengu kannski aldrei veður af; veislur sem jafnvel má sjá 

sem fræ Gleðigöngunnar. Þá má einnig lesa úr þeim áhuga á annars konar sviðslist en var í 

gangi í daglegu lífi. Eftirtektarvert er að fyrri hluta vetrar 1978, sama ár og Samtökin voru 

stofnuð, var haldin gríðarstór „hommaveisla“ eins og Hörður kallaði samkomuna. Þar komu 

saman í grímuveislu flestir samkynhneigðir karlmenn á stór-Reykjavíkursvæðinu. Hörður fór 

þangað í fylgd vina og skemmtu þeir við að klæða sig upp:  

Við skemmtum okkur vel við að dressa okkur og mála, hlógum mikið og sprelluðum. 

Sjálfur fór ég í smóking en málaði mig með tvískipt andlit; var hálfur karl og hálf kona. 

Rolf [fyrrum sambýlismaður Harðar] var á svipaðri línu en þeir Trixie og Tobbi [vinir 

Harðar] fóru í drag og voru stórglæsilegir báðir tveir.
346

  

Segja má að notkun grímanna hafi verið táknræn fyrir líf flestra homma á þessum árum en 

þarna urðu þær tilefni skemmtunar og gleði. 

Enn um sinn þurftu þó samkynhneigðir að hittast við skál utan rýmis hinna 

„hefðbundnu“ borgara og þorðu þeir einungis að klæða sig upp innan öruggs svæðis síns 

hóps. Þessi veisla og aðrar sem áttu sér stað á eftir ríma sömuleiðis við það sem var að gerast 

úti í heimi áratugnum áður og sýna aftur áhrif alþjóðlegra hreyfinga hér á landi. Á 7. 

áratugnum höfðu svipaðar dragveislur verið algengar í San Francisco og öðrum stórborgum 

Bandaríkjanna. Þær veislur voru þó reyndar opinberir viðburðir og vitnar Shaun Cole í 

blaðamann Harpers er segir:  

About the only social event staged publicly for the homosexuals is the “drag ball”, at which 

so-called “drag queens” can legally impersonate woman.
347

 These are regularly in 

commercial halls and many draw thousand or more persons, including a sizable number of 

heterosexual curiosity seekers.
348

    

Cole bendir á að samkvæmi sem þessi hafi verið samkynhneigðum afar mikilvæg því þau 

gáfu þeim tækifæri til að klæðast og hegða sér á þann hátt sem þau gátu venjulega ekki gert í 

hversdeginum meðal almennings.
349

 Þetta átti líka við á Íslandi, eins og komið hefur fram. 

Páll Óskar Hjálmtýsson telur líka að viss ádeila liggi í því að klæðast dragi því það setji 

hugmyndir um kyngervi á hvolf, líkt og Judith Butler hélt einnig fram (sjá kafla 2.6). Hann 
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telur jafnframt að dragið hafi um tíma verið öflugt tæki í réttindabaráttu samkynhneigðra; með 

því að klæðast kvenfötum opinberlega, fyrst á þessum samkomum, og seinna (og þá 

sérstaklega á 10. áratugnum) á götum úti hafi hommarnir heimtað að sjást; Dragið kallar alltaf 

á athygli og erfitt er að horfa framhjá því.
350

  

Það var þó ekki fyrr en árið 1981 að Samtökin '78 héldu sitt fyrsta opinbera gay ball 

hér á landi en það var haldið á skemmtistaðnum Manhattan sem var staðsettur í Kópavogi. 

Fjölmenni mætti á samkomuna en um klukkan eitt um nóttina lokaði lögreglan staðnum vegna 

þess að skipuleggendum hafði yfirsést að sækja um framlengingarleyfi. Ári eftir að 

skemmtunin var haldin birtust svo myndir frá ballinu í tímaritinu Samúel og fékk 

skemmtistaðurinn í kjölfarið á sig viðurnefnið Sveiattan.
351

 Ætla má að viðbrögð almennings 

hafi verið slík vegna þess að þarna sáu margir samkynhneigða án grímunnar í fyrsta sinn. 

Ljóst var samt að menn voru smátt og smátt farnir að þora að koma úr felum fyrir framan 

myndavélar, en það tók sinn tíma. 

Margrét Pála Ólafsdóttir kom ekki „úr felum“ fyrr en árið 1984 eins og sagði áður. 

Athyglisvert er að hún kýs að nota orðalagið „úr felum“ fremur en eitthvað annað. Hún vill 

meina að áður hafi hún, eins og aðrir, verið í felum fyrir sjálfri sér og öðrum.
352

 Hún fór þó 

ekki varhluta af feluleiknum sem var í gangi frekar en aðrir samkynhneigðir. Hún og Anni, 

fyrrum sambýliskona hennar, höfðu verið mikið tvær einar enda þekktu þær fáa líka þeim. 

Margrét Pála lýsir því í ævisögu sinni er hún kom í fyrsta sinn í húsnæði Samtakanna '78 sem 

þá var í Brautarholtinu: 

Við ákváðum um haustið að fara í félagsmiðstöð Samtakanna. Þá voru þau til húsa í 

Brautarholtinu, á þriðju eða fjórðu hæð í einhverju vöruhúsi. Húsnæðið var svo illa merkt 

að það var nánast ófinnanlegt þó að okkur tækist að ramba á það að lokum. Lýsingin í 

stigaganginum var meira að segja biluð og við þurftum að þreifa okkur upp stigann í 

myrkri. Að lokum komum við inn í herbergi þar sem nokkrar konur sátu yfir rauðvínsglasi. 

[...]. Ég skildi ekki hvers vegna við þurftum að vera í felum fyrir umhverfinu og hafa 

aðsetur í öðrum eins húskofa í hálfgerðu slömmi.
353

    

Slík aðkoma var samt það sem samkynhneigðir þurftu yfirleitt að láta sér nægja enn um sinn. 

Þrátt fyrir að hafa haldið sitt fyrsta opinbera ball fyrir samkynhneigða þremur árum áður var 

það greinilega aðeins afmarkaður viðburður á Íslandi því enn höfðust hommar og lesbíur við á 

sviði sem falið var öðrum. 
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 Árið 1988 opnaði svo loks fyrsti alvöru gay klúbburinn á Íslandi en það var 

skemmtistaðurinn 22 sem staðsettur var við Laugaveg 22. Samkynhneigðir fóru strax að sækja 

þennan stað og varð hann fádæma vinsæll á skömmum tíma.
354

 Fleiri skemmtistaðir fylgdu í 

kjölfarið og hafa reyndar margir litið dagsins ljós (og horfið) frá þeim tíma er 22 var og hét.
355

 

Þegar leið á 9. áratuginn urðu samkynhneigðir smátt og smátt meira og meira sýnilegri í 

samfélaginu og viðbrögðin við hópnum um leið minni. Fólk hætti yfirleitt að skipta sér að því 

þótt hommar og lesbíur sprönguðu um í „þeirra“ rými þótt einhverjir séu vafalaust enn ósáttir. 

Og svo kom alnæmið, sem varpaði sviðsljósinu beint á samkynhneigða karlmenn og stöðu 

þeirra. Fyrst á neikvæðan hátt, en seinna til hins betra. 

 

5.3   Alnæmi og réttindabarátta  

Réttindabaráttan á Íslandi á 9. áratugnum átti sér stað um stund í skugga alnæmis líkt og 

annars staðar í heiminum (sjá kafla 3.5). Alnæmið hjó líka djúpt skarð í raðir homma hér á 

landi líkt og annars staðar og leiddi til þess að samkynhneigðir karlmenn þurftu ekki aðeins að 

berjast fyrir réttindum sínum heldur einnig lífinu.
356

 Böðvar Bjarnason lýsir þessum tímum á 

þessa leið: 

Þegar hér var komið við sögu veturinn 1986 til 1987 var alnæmi í algleymingi. Staða 

samkynhneigðra hafði versnað til muna. Nú vorum við svo sannarlega sjúkir, sekir og 

syndugir eins og svo oft hafði verið bent á í gegnum tíðina. Það var eins og álagamyrkur 

legðist yfir gayheiminn. Það voru margir veikir og deyjandi í vinahópnum. Hvert sem við 

horfðum blasti við ósigur og hörmungar. Fjölmiðlar veltu okkur uppúr sorpblaðamennsku 

af verstu sort og almenningur var okkur mjög andsnúinn. Við bættist að fólk umgekkst 

okkur nú með varúð sökum smithættu. [...] það gekk svo langt að á tímabili kom upp sú 

umræða meðal vagnstjóra SVR að neita að taka við skiptimiðum sökum ótta við 

smithættu.
357

  

Á þessum árum voru blöðin full af fréttum og fræðslu um sjúkdóminn sem tók einna 

helst samkynhneigða karlmenn. Það hafði ýmsar afleiðingar fyrir þá sem voru enn í felum: 

Fréttamaðurinn Heimir Már Pétursson átti á þessum árum konu en stundaði af og til kynlíf 

með öðrum karlmönnum. Þegar fréttir af sjúkdómnum bárust til Íslands hætti hann að sofa hjá 
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öðrum mönnum vegna ótta við smit og stundaði einungis „heterosexual kynlíf“ eins og hann 

orðar það. Svo gerðist það að hann svaf hjá útlendum manni þegar hann var staddur erlendis 

og það var þá sem hann kom út úr skápnum fyrir konunni sinni því hann vildi ekki eiga á 

hættu að smita hana af „hommasjúkdómnum“.
358

 

Af eðlilegum ástæðum hræddust hommar á Íslandi þennan nýja sjúkdóm og reyndu þeir 

af mætti að forðast smit með ýmsum ráðum. Nonni lýsir því hvernig hommar á þessum árum 

hafi gengið um með pensillín á sér:  

[...] þeir tóku þetta til að fá ekki AIDS, frunsu eða aðra sjúkdóma. Því hommar tóku 

pensillín áður en þeir fóru út því þeir ætluðu ekki að fá þetta [...]. Pensillín var lausnin á 

þessu öllu en á sama tíma voru þeir að eyðileggja ónæmiskerfið og þar af leiðandi voru þeir 

æðislega varnarlausir gagnvart þessu.
359

 

Í fyrstu snerist umræðan í fjölmiðlum öll gegn gay samfélaginu og sáði ótta meðal 

almennings sem umgekkst hommana í kjölfarið með mikilli varúð líkt og Böðvar benti á 

áður.
360

 En síðar, með tilkomu stórmynda eins og Philadelphia (1993) og stuðnings 

tónlistamanna á borð við David Bowie, eins og fjallað var um í kafla 3.4, breyttist umfjöllunin 

erlendis, og í kjölfarið á Íslandi, svo til hins betra þótt enn leyndust fordómarnir víða. Beindist 

umræðan ekki lengur aðeins að hommum því ljóst var að sjúkdómurinn tók ekki aðeins 

samkynhneigða karlmenn. Morgunblaðið birti til að mynda heilsíðugrein um alnæmi árið 

1986 til að minna fólk á að allir gætu smitast, ekki aðeins samkynhneigðir karlmenn og 

fíkniefnaneytendur. Þá höfðu þegar 29 manns greinst með sjúkdóminn, þar af 20 hommar
 361

  

Svo gerðist það hér á landi sem áður hafði gerst úti í heimi að opinberar stofnanir 

samfélagsins urðu að tala við samkynhneigða en lítið hafði verið um það áður. Læknarnir 

Helgi Valdemarsson og Kristján Erlendsson, sérfræðingar í smitsjúkdómum, gerðu það fyrstir 

og mynduðu þeir tengsl við meðlimi Samtakanna '78. Helgi og Kristján vildu ræða við þann 

hóp sem átti undir högg að sækja og skilja um leið aðstöðu þeirra, á meðan stjórnvöld vildu 

sjálf taka á sjúkdómnum án þess þó að ræða við stærsta áhættuhópinn, hommana. Böðvar 

Bjarnason segir meðal annars að sumir ráðamenn hafi jafnvel viljað takast á við alnæmið með 

lagasetningum „þ.e. með tilskipunum og þvingunaraðgerðum“ en það fór þó svo að lokum að 

stjórnvöld urðu að tala við samkynhneigða líkt og gert hafði verið til að mynda í 
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Bandaríkjunum.
362

 Það skilaði sér svo meðal annars í nýju húsnæði því árið 1987 fengu 

Samtökin '78 nýtt húsnæði frá borginni fyrir tilstuðlan Ólafs Ólafssonar landlæknis og flutti 

starfsemin að Lindargötu 49. Enn fremur fengu samtökin styrk til að borga starfsmanni laun í 

stuttan tíma en hann sinnti fræðslumálum vegna alnæmisfaraldursins.
363

  

Árið 1986 gáfu Samtökin '78 svo út bæklinginn Hættulaust kynlíf í forvarnarskyni. 

Athyglisvert er þó að fæst apótek vildu taka við bæklingnum og neitaði jafnvel Húð- og 

kynsjúkdómadeild Landspítalans að hafa hann frammi.
364

 Sú staðreynd sýnir ef til vill best að 

enn voru fordómar gagnvart samkynhneigðum mjög áberandi í samfélaginu á 9. áratug síðustu 

aldar. En dragdrottningar voru á leiðinni frá Manhattan, og af skjám kvikmyndahúsanna – 

fyrst á svið leikhúsa, og svo út á götur borgarinnar. Segja má að aðalstjarnan í þessari 

hreyfingu á Íslandi hafi verið Páll Óskar Hjálmtýsson, „sérfræðingur“ í sviðslist.     

 

5.4   Gleði og glaumur 

Árið 1986 var enn langt í land í baráttunni um jafnrétti samkynhneigðra eins og sýnt hefur 

verið fram á í síðustu köflum og gátu samkynhneigðir lítið annað gert en að minna reglulega á 

sig. Margt átti þó þátt í að auka sýnileika samkynhneigðra; smátt og smátt voru þau að verða 

meira áberandi í samfélaginu og þá sér í lagi í skemmtanalífinu.  

Segja má að mjög stórt skref hafi verið stigið á Íslandi árið 1991 þegar Leikfélag 

Menntaskólans við Hamrahlíð setti upp söngleikinn Rocky Horror Show eftir Richard Ó'Brian 

og innleiddi um leið alþjóðlegt viðhorf til „gleði“ og „gamans“ samkynhneigðra. Sýningin 

vakti gríðarmikla athygli og umtal en Páll Óskar Hjálmtýsson fór þá með hlutverk hins 

hispurslausa Dr. Frank-N-Furter.
365

 Páll Óskar, sem hefur verið áberandi í samfélaginu allt 

síðan Rocky Horror var sett upp, segir sýninguna hafa verið sinn skóla í lífinu: 

Sko [...] það var alveg ljóst ég vissi alveg nákvæmlega hvað ég vildi verða þegar ég yrði 

stór. Einmitt og ég breytist í naut „mööö“. Byrja strax þarna að plægja þann akur sko, eins 

og jarðýta. Og ég bara leit á Rocky Horror sem mína útskrift úr skólanum og stökkpall yfir í 

það sem heitir bransinn, skemmtanabransinn.
366

  

 Rocky Horror er, eins og margir eflaust vita, söng- og gamanleikur í anda 

hryllingsmynda af B-gerðinni. Frank sá er Páll Óskar lék er klæðskiptingur og á sviðinu er 

                                                 
362

 Böðvar Björnsson, „Alnæmisfaraldurinn: Þröngi vegurinn til sigurs“, 46. 
363

 Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, „Þrjátíu ára stríðið“, 36. 
364

 Böðvar Björnsson, „Alnæmisfaraldurinn: Þröngi vegurinn til sigurs“, 48. 
365

 Þjóðviljinn, „Rocky Horror Show“, 10; Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Pál Óskar Hjálmtýsson, 22. febrúar 

2011. 
366

 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Pál Óskar Hjálmtýsson, 22. febrúar 2011.  



108 

 

hann ávallt klæddur í undirfatnað kvenna einann klæða. Þegar MH-ingar settu upp leikritið 

vakti það verðskuldaða athygli og umtal líkt og Páll Óskar bendir á: „Leikritið fékk 

gríðarmikla athygli og var mjög vinsælt á þessum tíma.“
367

 Það kom meira að segja út 

geisladiskur með tónlist sýningarinnar sem var algjör nýjung. Þessi mikla athygli var þó 

kannski ekki síst hinum frjálslega klæðnaði og umræðunni um klæðskipti að þakka. Þá er vert 

að benda á að þar með birtist líklega í fyrsta sinn á leiksviði á Íslandi samkynhneigður 

karlmaður í aðalhlutverki sem slíkur.
368

  

Á 10. áratugnum urðu samkynhneigðir enn sýnilegri í samfélaginu á jákvæðan hátt, 

bæði í umræðunni og í eigin persónu. Erlendis og þá sér í lagi á Englandi höfðu 

samkynhneigðir löngum verið áberandi í skemmtanabransanum (sjá kafla 3.4)  og voru þannig 

mjög snemma órjúfanlegur þáttur af hversdegi almennings; enda birtust stjörnurnar reglulega í 

sjónvarpi og útvarpi. Þá beittu stjörnurnar sér einnig fyrir samþykki almennings með ýmsum 

aðgerðum (sjá kafla 3.4). Hér á landi gerðist það þó mun síðar og sem dæmi mátti Hörður 

Torfason þola útskúfun í mörg ár þrátt fyrir að hafa verið einn vinsælasti tónlistarmaður 

landsins áður en viðtalið við hann birtist í Samúel eins og sagt var frá. Þann 8. desember árið 

1995 stigu þá loks fram þjóðþekktir Íslendingar sem lýstu yfir stuðningi við baráttu 

samkynhneigðra en heilsíðuauglýsing birtist þess efnis í Morgunblaðinu. Auglýsingin birtist í 

tilefni af Mannréttindahátíð Samtakanna '78 sem fór fram í Íslensku óperunni og kom fjöldi 

listamanna fram til að leggja baráttunni lið.
369

 Ætla má að slík aðgerð hafi verið baráttunni til 

góðs enda voru þar á lista fjölmargir þekktir einstaklingar úr stjórnmálum og listalífinu, meðal 

annars; Andrea Gylfadóttir söngkona, Svavar Gestsson, þáverandi alþingismaður, Björk 

Guðmundsdóttir söngkona, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi borgarstjóri, Ólafur 

Ólafsson, þáverandi landlæknir, Logi Bergmann Eiðsson dagskrágerðamaður, Guðmundur 

Steingrímsson, þáverandi formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands, Cecil Haraldsson 

sóknarprestur, Margrét Frímannsdóttir, þáverandi alþingskona, Sjón rithöfundur og séra Yrsa 

Þórðardóttir. Á listanum voru ein 70 nöfn og voru flestir þessara einstaklinga 

gagnkynhneigðir, sem sýndi að stuðningurinn í samfélaginu var að aukast hratt.    

Á sama tíma lék Páll Óskar, sem þá var orðin ein skærasta poppstjarna Íslands, stórt 

hlutverk í að efla og opna umræðuna um kynlíf og samkynhneigð í íslensku samfélagi. Um 
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tíma stjórnaði hann til að mynda útvarpsþættinum Dr. Love á útvarpsstöðinni Mono en þar 

svaraði hann spurningum fólks um kynlíf og vandræði því tengd. „Dr. Love“ var óbeislaður 

karakter (líkt og Frank-N-Furter) og einhvers konar alterego Páls Óskars og varð hann mjög 

vinsæll meðal ungs fólks.
370

 Hann ræddi líka um samkynhneigð en um leið má segja að hann 

hafi tilheyrt hinni svokölluðu „afbrigðlegu“ senu (e. kinky scene) innan hommaheimsins sem 

byggði á hispursleysi, nautn og klámi. Gert Hekma lýsir senunni sem svo:  

In the 1990s the gay community started to grow again and once more sexual pleasure 

became an important part of gay social life, although homosexuals were now more aware of 

what constituted safer sex.
371

 

Hommarnir voru sem sagt að byrja aftur að jafna sig eftir alnæmisfaraldurinn og 

afleiðingar hans og jafnframt að stunda öruggara kynlíf.
372

 En með vaxandi öryggi óx svo 

senan sem byggði á kynferðislegri nautn.
373

 Segja má að Dr. Love hafi tilheyrt þessari senu 

þrátt fyrir að hann hafi einnig leiðbeint gagnkynhneigðum ungmennum. Páll Óskar snerist 

seinna frá boðskap „Dr. Love“ en segir um þetta tímabil, þegar hann var að segja 

landsmönnum frá samkynhneigð sinni á mjög háværan hátt: 

Ég held að þjóðina hafi hlotið að gruna að eitthvað væri að hjá mér. Ég káfaði í klofinu á 

mér í Evróvisjón fyrir framan milljónir manna. Ég gaf út plötu sem hét Deep Inside Paul 

Oscar. Ég byrjaði með útvarpsþátt sem hét Dr. Love þar sem ég talaði mjög opinskátt um 

kynlíf og ástarmál.
374

  

Segja má að „afbrigðilega“ senan hér á landi, sem hafði komið í kjölfarið af nýrri opinskárri 

umræðu, hafi fylgt nákvæmlega því sem var að gerast úti í heimi. Auðveldara var líka að 

nálgast efni og upplýsingar um samkynhneigð á internetinu. Mætti segja að þegar hér er 

komið sögu hafi íslenskir hommar og lesbíur loksins verið farin að fylgjast með því sem var 

að gerast úri í heimi fyrir alvöru – á internetinu.  

 Með hjálp þekktra einstaklinga hér á landi má ætla að almenningsálitið hafi farið að 

snúast á sveif með samkynhneigðum eins og gerst hafði erlendis nokkrum árum og áratugum 

fyrr – en það gerðist á Íslandi á mjög stuttum tíma. Þá höfðu samkynhneigðir einnig eignast 

stórstjörnu úr sínum röðum sem lék hlutverkið til fullnustu, með samþykki almennings, og 

hefur það vafalaust líka breytt miklu. Segja má að hápunktinum hafi verið náð er þjóðin sendi 
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Pál Óskar, klæddan í svört plastföt, fyrir hönd þjóðarinnar í Söngvakeppni evrópskra 

sjónvarpstöðva árið 1997.
375

 Þá var kominn íslenskur hommi inn í stofur allra Evrópubúa. 

Ljóst var að erfitt yrði að koma honum aftur inn í skáp.  

 

5.5   Gleðigangan  

Áður hefur verið fjallað um hve stórann sess sýnileiki og sviðslist skipuðu í að bæta stöðu 

samkynhneigðra hér á landi eins og annars staðar. Með því að minna á sig urðu stjórnvöld og 

síðan almenningur að taka eftir og hlusta á þennan hóp. Ein slík áminning var hin svokallaða 

Gay Pride ganga eða Gleðiganga eins og hún kallast í dag en hún var fyrst farin á Íslandi árið 

1993, ári eftir að Menntaskólinn í Hamrahlíð frumsýndi Rocky Horror. Skipulögðu Samtökin 

'78 þá herlegheitin (í dag sjá Hinsegin dagar um skipulagningu hátíðarinnar). Fyrsta gangan 

var þó mjög ólík skrúðgöngunum sem við sjáum í dag og var lítið um þá miklu leiksýningu 

sem nú gefur að líta heldur mátti frekar sjá kröfuspjöld á lofti. Dagblaðið Vísir birti frétt þann 

2. júlí árið 1993 um gönguna og segir þar að:  

[f]arið var í skrúðgöngu frá skrifstofu samtakanna á Lindargötu, niður Laugaveg og upp 

Hverfisgötu með viðkomu fyrir utan Stjórnarráðið. Að göngu lokinni var farið á 

kvikmyndasýningu.
376

 Deginum lauk síðan með kaffiboði á Lindargötu.
377

  

Gangan var farin til að minnast Stonewall uppþotanna í New York en víða um heim höfðu 

slíkar göngur verið farnar áður (sjá kafla 3.3).
378

 

Þann 26. júní árið 1999 var svo haldin fyrsta hátíðin sem líkist sumpart þeirri 

gleðigöngu sem við sjáum í dag. Þá var þó ekki farin nein skrúðganga sem slík heldur voru 

haldnir stórir tónleikar á Ingólfstorgi og komu stjórnmálamenn fram og ávörpuðu gesti. 

Hátíðin bar yfirskriftina „Hinsegin helgi – Stonewall-uppreisnin 30 ára“ og var eins og áður 

til að minnast atburðanna sem áttu upptök sín fyrir utan Stonewall Inn. Mættu um 1.500 

manns á tónleika á Ingólfstorgi. Einhverjir þátttakendur voru þar klæddir í búninga eins og 

þekktist meðal homma í einkasamkvæmunum áður.
379

 Árið eftir var svo farið í fyrstu 

Gleðigönguna niður Laugaveginn og voru þátttakendur í henni um 8000.
380

 Hátíðin hefur 
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síðan stækkað og þróast mikið í gegnum árin og í dag er hún orðin að stórviðburði, líkt og 

Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra sagði í ávarpi sínu í 

afmælisriti Samtakanna '78 (2008):  

Gleðigangan er orðin mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna og þar með tilvist og 

sýnileika samkynhneigðra. Á hverju ári kemur fjöldi manns, aðstandendur og aðrir, til þess 

að sýna samstöðu með samkynhneigðum á þessum degi.
381

  

Í dag er Gleðigangan einn stærsti menningarviðburður landsins þar sem yfir 100.000 

manns koma saman ár hvert í miðborg Reykjavíkur til að samfagna með hommum, lesbíum, 

tvíkynhneigðum og transfólki á Íslandi. Hátíðin hefur án vafa verið stór liður í að auka 

sýnileika samkynhneigðra, auk tvíkynhneigðra og transfólks, á Íslandi og stuðla að auknum 

skilningi og umburðarlyndi líkt og Jóhanna benti á. Páll Óskar Hjálmtýsson telur þannig að 

hátíðin hafi lyft grettistaki í þeim málum og hafi átt stóran þátt í auknu jafnrétti 

samkynhneigðra.
382

 Á sama tíma má segja að hátíðin sé, án efa, „ekta“ sviðslist (sjá kafla 2.5).  

 

5.5.1   Hlutverk Gleðigöngunnar 

Hlutverk Gleðigöngunnar er margþætt eins og rætt var áður; hún hefur til að mynda átt þátt í 

að auka sýnileika samkynhneigðra sem og að minna reglulega á að baráttan er enn háð. Ef 

horft er aftur til hugmynda Richard Schechner um hlutverk performance, bæði sem leiks og 

helgisiða og fjallað var um í kafla 2.5 má sjá að Gleðigangan hefur fjölmarga eiginleika 

sviðslistar.
383

 Schechner hefur þannig skipt hlutverkum performance í sjö þætti en þeir eru: að 

skemmta; að gera eitthvað fallegt; að marka eða breyta sjálfsmynd; að búa til eða hlúa að 

samfélagi; að lækna; að kenna eða sannfæra; og að glíma við hið heilaga og/eða illa anda. 

Hann bendir þó á að fæst sviðslist gegni öllum hlutverkunum sjö en flest sem teljist til 

sviðslistar hafi fleiri en eitt hlutverk.
384

  

Ef þessi hlutverk sviðslistar eru skoðuð má sjá að Gleðigangan getur gegnt flestum 

þeirra og ekki síst „að skemmta“.
385

 Athyglisvert er að hafa í huga það nafn sem gangan hefur 

hlotið hér á landi, Gleðigangan, en hún er víðast hvar kölluð Gay Pride. Með því að velja 

göngunni nafnið Gleðiganga er vísað beint til skemmtunar og gleði og því má ætla að það sé 
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það sem göngunni er ætlað að gera, að skemmta, ekki bara samkynhneigðum heldur 

samfélaginu í heild.
386

 Mobus bendir einmitt á að það sé ástæða þess að nafni göngunnar hafi 

verið breytt á sínum tíma: 

Einu sinni þá var þetta mótmælaganga. Síðan þá þarna breyttist þetta þú veist. Þetta var 

einu sinni Gay Pride gangan með áherslu. Það að sýna lit og sýna veru, að þessir 

einstaklingar eru háværir hluti af menningunni [...]. Já ég þekki kynvillinga sem koma og 

bara það sést ekki á þeim en síðan eru auðvitað þeir sem að sýna mesta litinn ef til vill. Og 

að helsta ástæðan fyrir því að þarna Gay Pride hafi unnið hjörtu íslensku menninguna jah, 

Íslendinga svona mikið er því að það var svo mikil litagleði alltaf eða bara alltaf svona 

gleði. Og núna þegar að mikið af réttindum samkynhneigðra er búið að ganga í gegn hér á 

Íslandi [...] ákváðum við að [...] breyta nafninu úr hérna Gay Pride yfir í Gleðigangan. Af 

því að [...] þetta væri ekki lengur, þú veist hérna baráttuganga þar sem maður væri urrandi 

með skilti heldur þá værum við að sýna gleði í lífinu. Og svo eru sumir sem fussa og sveia 

yfir því að þetta skuli ekki lengur vera baráttuganga en veistu hvað það að brosa framan í 

alla getur líka verið barátta [...] á sína vegu.
387

  

Það má því fullyrða að gleðin og skemmtunin sé eitt meginhlutverk göngunnar í dag, 

ef til vill meira en barátta fyrir jafnrétti, að mati Mobusar. Með litadýrð, fánum og búningum 

er sköpuð sýning fyrir almenning þar sem miðbær Reykjavíkur er sviðið, svæði sem fyrir 15 

árum var enn lokað samkynhneigðum. Vala Eiríksdóttir bendir einnig á hvernig Gleðigangan 

sé ef til vill meiri skemmtun hér á landi en pólitísk aðgerð:  

Sko hérna er þetta þetta er svo mikil fjölskylduskemmtun. Ég veit eiginlega ekki, þetta er 

eiginlega bara festival úti. Þetta er öðruvísi einhvern veginn. Ég hef bara verið hérna og í 

Kaupmannahöfn í þrjú, þrjú og hálft ár. Þá er þetta meira svona, þá er þetta festival. Þá er 

þetta bara gay fólk og fjölskyldur. Það eru engin börn og [...] þetta er allt öðruvísi, þannig 

að þetta er meira í lagi hérna finnst mér. Þetta verður samt svona freak show. Maður sér alls 

konar fólk niðri í bæ sem er alveg á móti öllum samkynhneigðum og öllu, sem er bara 

þarna til að horfa. Þannig að ég veit það ekki [...]. Samt er þetta frekar jákvætt, þannig að ég 

veit það ekki, það eru ekki bara baráttuspjöld. Ég skil ekki alveg tilganginn með þessu. Ég 

held að þetta sé bara skemmtun.
388
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Ummæli Völu eru áhugaverð fyrir þær sakir að hún gerir áberandi greinamun á hátíðinni í 

Kaupmannahöfn og í Reykjavík. Vala tekur fram að það bendi til þess að hér ríki núna meiri 

sátt um samkynhneigð en gerir í Kaupmannahöfn. Ummæli hennar sýna þó einnig vel hversu 

stórt hlutverk skemmtun spilar í Gleðigöngunni. 

Bæði Mobus og Vala fjalla um fyrri hlutverk Gleðigöngunnar sem vettvang til 

mótmæla og aðgerða en það er vissulega hlutverk göngunnar víðs vegar um heim enn þann 

dag í dag. Það á sannarlega einnig við hér á landi, enda er mörgum vögnunum ætlað að minna 

á að jafnréttisbarátta hinsegin fólks sé ekki á enda. Kjartan Þröstur Þorvaldsson bendir t.d. á 

þetta þegar hann segir: „Ég var að mótmæla þegar ég tók þátt í göngunni, „Hommar eru 

gæðablóð“ stóð á hjá okkur.“
389

 Hér á Kjartan við þá staðreynd að karlmönnum sem hafa 

stundað samræði með öðrum karlmönnum er ekki gefinn kostur á að gefa blóð vegna hættu á 

alnæmissmiti. Gleðigangan er því vissulega enn vettvangur pólitíkur, mótmæla og upplýsinga. 

Ef það hlutverk, það er að kenna eða sannfæra, er skoðað enn betur bendir Schechner einmitt 

á að því tilefni að „a street demonstration or propaganda play may be mostly about teaching, 

persuading, and convincing – but such a show also has to entertain and may foster 

community.“
390

 Sem leiðir okkur að núverandi hlutverki göngunnar. Mikilvægt er að gleyma 

ekki þeim réttindum sem náðst hafa nú þegar og geta horfið aftur jafnóðum eins og 

heimildamenn bentu margir á í viðtölunum. Það er því afar mikilvægt að hátíðin sé haldin á 

hverju ári að þeirra mati.
391

 Þannig má líta á hátíðina sem tæki til að kenna öðrum um 

samkynhneigð og sannfæra þá um tilvist og jöfn réttindi hópsins til handa.  

Gangan verður tæki til að halda baráttunni áfram með sýnileika þátttakenda sem í dag 

eru ekki einungis samkynhneigðir heldur allskonar fólk sem vill sýna stuðning sinn í verki. 

Nefna má þátttöku núverandi borgarstjóra Reykjavíkur, Jóns Gnarr, í því samhengi en hann 

hefur birst í dragi frá því að hann tók við borgarstjórastólnum árið 2010. Í fyrra, 2013 var 

hann íklæddur íslenskum upphlut sem olli fjaðrafoki hjá vissum aðilum og var rætt í 1. kafla. 

Segja má að þátttaka Jóns hafi verið viss hápunktur í sögu hátíðarinnar því þar með studdi 

kjörinn embættismaður ekki aðeins hátíðina sem gestur heldur varð hann þátttakandi í sjálfri 
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sviðslistinni og klæddi sig jafnframt í hlutverk sem fylgt hefur sögu samkynhneigðar hér á 

landi um langt skeið en fléttaði sömuleiðis sögu og siði þjóðarinnar inn í þann gjörning. Segja 

má að það sé viss staðfesting á sögu samkynhneigðra í sögu okkar allra, jafnvel þótt að 

einhverjir séu því mótfallnir. 
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6. kafli:   Staða samkynhneigðra í íslensku samfélagi í dag 

Þessi kafli fjallar um stöðu samkynhneigðra hér á landi í ljósi sýnileika þeirra í samfélaginu í 

samtímanum en athyglisvert er að skoða hvar og hvernig staðan hefur breyst. Nauðsynlegt er 

þó að fjalla fyrst um form og áhrif þeirra miklu lagalegu breytinga sem urðu hér á skömmum 

tíma eftir 1985. Það er mikilvægt í ljósi þess að svo virðist sem aukin lagaleg réttindi haldist í 

hendur annars vegar við aukið almennt samþykki við tilveru samkynhneigðra í samfélaginu 

og hins vegar með breyttum performance hópsins að einhverju leyti. Fjallað verður þannig 

sérstaklega um þær breytingar með tilliti til performance og sýnileika samkynhneigðra en þau 

hugtök hafa alltaf verið samfléttuð sögu samkynhneigðra, hér og annars staðar, og um leið 

forsenda breytinganna í átt að jafnrétti eins og kaflinn mun leiða í ljós. Eftir þetta verður 

mismunandi performance samkynhneigðra í samtímanum skoðaður og borinn saman við 

performance áður fyrr og fjallað var um í köflunum á undan. 

 

6.1   Lagabreytingar á Íslandi um og yfir síðustu aldamót 

Í réttindamálum samkynhneigðra gerðist lítið hér á landi frá því lög um afnám refsingar voru 

sett árið 1940 til ársins 1985 þrátt fyrir tilraunir af hálfu samkynhneigðra, en þau höfðu beitt 

ýmsum aðgerðum til að gera sig sýnilegri í samfélaginu eins og síðasti kafli sýndi fram á (sjá 

kafla 5.1.1). Árið 1985 kom fram þingsályktunartillaga um afnám misréttis gagnvart 

samkynhneigðum á Alþingi í fyrsta sinn eftir að lögin voru staðfest árið 1940. Þingmenn allra 

stjórnmálaflokka komu að henni fyrir utan þingmenn Sjálfstæðisflokks. Ekkert gerðist þó í 

kjölfarið og tillagan dagaði uppi hjá allsherjarnefnd.
392

  

Önnur þingsályktunartillaga, samhljóða þeirri frá árinu 1985, var svo borin fram á 

Alþingi í annað sinn árið 1992. Þá var krafan um úrbætur varðandi það óréttlæti sem 

samkynhneigðir mættu í íslenskum lögunum orðin hávær. Í það skipti komu þingmenn allra 

flokka að tillögunni en Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þá þingkona Kvennalistans, talaði fyrir 

henni. Í kjölfar þess setti ríkisstjórn á fót nefnd sem taka átti út stöðu samkynhneigðra hér á 

landi. Nefndin sendi frá sér tillögur um úrbætur tveimur árum síðar og lá sú skýrsla til 

grundvallar mörgum af þeim breytingum í löggjöfinni sem síðar voru gerðar er vörðuðu 

réttindi samkynhneigðra á Íslandi.
393
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Eins og sást í kafla 4.3 gætti ósamræmis í lögum milli gagn- og samkynhneigðra allt 

frá fyrstu lagasetningum er vörðuðu samkynhneigð hér á landi. Lögin sem samþykkt voru hér 

árið 1940 létu vissulega af bláu banni við samkynhneigð en ósamræmis gætti enn. 

Samræðisaldurinn var til dæmis hærri hjá samkynhneigðum. Það var ekki fyrr en árið 1992 að 

þessu misræmi var eytt en þá samþykkti Alþingi breytingar á hegningarlögunum er fjölluðu 

meðal annars um skírlífisbrot. Kaflinn var endurnefndur og kallast nú kynferðisbrot. 

Samræðisaldurinn miðast nú við 14 ár og er enginn munur gerður á kynhneigð einstaklinga 

líkt og gert var áður.
394

 Þessar breytingar mörkuðu tímamót í sögu samkynhneigðra og var í 

raun fyrsta raunverulega skrefið í þá átt að útrýma misréttinu sem ríkt hafði í garð homma og 

lesbía fram að þessu. 

 Eftir lagabreytingarnar árið 1992 fór loks að gerast eitthvað í málefnum 

samkynhneigðra í takt við opinberar kröfur um jafnrétti og réttlæti á Íslandi á þessum árum. 

Árið 1996 samþykkti Alþingi lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 og tóku þau gildi þann 27. 

júní. Fram að þeim tíma höfðu samkynhneigð pör í raun verið algjörlega réttindalaus. 

Borgaralegum vígslumönnum var nú heimilt að staðfesta samvist samkynhneigðra para og 

jafngilti það hjónabandi gagnkynhneigðra. Ekki máttu prestar þó gefa samkynhneigð pör 

saman í kirkju. Ísland varð fjórða ríkið í heiminum til að leyfa slíkt en Danmörk, Noregur og 

Svíþjóð höfðu breytt sínum lögum áður. Íslensku lögin voru þó rýmri en lög hinna ríkjanna 

því þau fólu líka í sér möguleikann á sameiginlegri forsjá barna í staðfestri samvist sem var þá 

einsdæmi.
395

 Samkynhneigðum pörum var þó enn óheimilt að ættleiða börn og var 

tæknifrjóvgun samkynhneigðra kvenna einnig bönnuð. Fyrsta parið til að láta staðfesta 

sambúð sína árið 1996 voru þær Guðrún Elísabet Jónsdóttir og Valgerður Marteinsdóttir.
396

 

Árið 2000 var samkynhneigðum svo loks heimiluð stjúpættleiðing en enn var bið á heimilun 

frumættleiðinga sem og aðstoð við tæknifrjóvgun.
397

 

 Árið 1996 lagði Alþingi einnig fram frumvarp um breytingar á 180. og 233. greinum 

almennra hegningarlaga er tóku á mismunun vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, 

trúarbragða og kynhneigðar. Frumvarpið var samþykkt og var nú óheimilt að neita fólki um 
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þjónustu og vörur vegna kynhneigðar. Auk þess var gert óheimilt að ráðast gegn fólki 

opinberlega vegna kynhneigðar með háði, rógi eða ógnunum af nokkru tagi. Þessu var svipað 

háttað í nágrannalöndunum en verið var að gera allsherjartiltekt, ef svo má að orði komast, í 

réttindamálum margra ríkja á þessum árum.
398

 Þrátt fyrir þetta gætti þó enn misræmis í lögum 

er varðaði samkynhneigða hér á landi: Eins og bent var á áður áttu samkynhneigðir ekki þess 

kost að ættleiða börn fyrr en árið 2006 en þá lagði ríkisstjórnin fram frumvarp þess eðlis að 

fjölskylduréttur skyldi vera jafn án tillits til kynhneigðar. Frumvarpið sem var samþykkt veitti 

samkynhneigðum pörum rétt til að skrá óvígða sambúð eins og áður, og um leið var pörum 

leyft að ættleiða börn samkvæmt ættleiðingarlögunum nr. 130/1999. Lesbískum pörum var 

auk þess heimiluð aðstoð við tæknifrjóvgun samkvæmt lögum nr. 55/1996. Á Alþingi var 

þannig loksins samstaða um að engin rök væru fyrir því að samkynhneigðir væru á einhvern 

hátt síðri uppalendur en gagnkynhneigðir.
399

 

Tveimur árum fyrir síðastnefndu lagabreytinguna eða árið 2004 krafðist Hilmar Örn 

Hilmarsson, allsherjargoði, þess að fá opinbert leyfi til að gefa saman samkynhneigð pör. 

Hann taldi eðlilegt að sömu lög giltu um öll trúfélög því lögin tækju fyrst og fremst mið af 

þjóðkirkjunni. Hilmar Örn taldi eðlilegt að hvert trúfélag ákvæði sjálft hvort það legði blessun 

sína yfir sambúð samkynhneigðra. Samþykktin kom samt sem áður ekki fyrr en fjórum árum 

síðar en árið 2008 var svo prestum, og forstöðumönnum annarra skráðra trúfélaga, veitt 

heimild til að staðfesta samvist samkynhneigðra para.
400

 

Enn átti þó eftir að sigra nokkur vígi í jafnréttisbaráttu samkynhneigðra á Íslandi, þar á 

meðal hjúskaparlögin, en árið 2010 samþykkti Alþingi loks ein hjúskaparlög fyrir alla. Þrátt 

fyrir breytingarnar sem gerðar höfðu verið tveimur árum áður var enn gerður greinarmunur á 

hjúskap samkynhneigðra og gagnkynhneigðra en með lögunum árið 2010 var orðfærinu breytt 

úr „hjúskap karls og konu“ í „hjúskap tveggja einstaklinga“ og mismununinni þar með eytt. 

Lögin nr. 31/1993 gilda því um alla án tillits til kynhneigðar þeirra.
401
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Í dag má fullyrða að samkynhneigðir standi öðrum þegnum landsins jafnfætis er 

kemur að landslögum. Leiðin hefur verið löng og ströng en með samstöðu hópsins sem 

myndast hafði í skúmaskotum á tímum þagnarinnar urðu breytingarnar á samfélagslegri stöðu 

samkynhneigðra loks að veruleika. Aukinn sýnileiki hópsins var því ein því forsenda þess að 

hægt var að ræða stöðu þeirra því það var ekki fyrr en hópurinn fór að kalla á athygli, í 

fjölmiðlum og á götum úti, að byrjað var að ræða það óréttlæti sem einstaklingar innan hans 

lifðu við. Með vinnu og elju þeirra sem mótuðu samfélag samkynhneigðra á tímum sýnileika 

opnuðu þau augu annarra fyrir bágri stöðu hópsins. Það má þannig e.t.v. segja að það var að 

sumu leyti vegna sviðslistar samkynhneigðra að í dag sé svo loks hægt að tala um lagalegt 

jafnrétti til handa hópi sem áður stóð á jaðrinum.     

 

6.2   Performance hópsins í dag 

Velta má fyrir sér hvort forsenda fyrir áberandi performance og opinberum aðgerðum 

samkynhneigðra (eins og lýst var í kafla 3.3 og 5.1.1) hafi horfið, eða í það minnsta minnkað, 

samfara auknum réttindum hópsins. Eins og kafli 3.3 til að mynda sýndi fram á jókst áberandi 

performance samkynhneigðra víða erlendis í opinberum rýmum um leið og samkynhneigðir 

stigu fram sem hópur sem krafðist almennra réttinda. Það sama gerðist hér á landi þótt minna 

hafi borið á áberandi klæðnaði, búningum og öðrum skreytingum líkamans tengdum 

aðgerðunum. Þó má benda á að strax á upphafsárum Gay Pride hér á landi hafi notkun 

áberandi performance verið til staðar, til þess að vekja athygli fjölmiðla og almennings, enda 

hátíðin þess eðlis eins og rætt var í kafla 5.5.1. Búningar, ýmsar skreytingar, hávær glaðvær 

tónlist og ákveðin mörkun þessa hóps frá öðrum á götunum varð strax stór hluti af göngunni 

og hefur það haldist þannig æ síðan. Það er aðeins á þessum degi sem nokkurs konar 

performance líkur þeim sem finna má á karnivölum erlendis á sér stað á Íslandi, það er að 

segja sá áberandi viðsnúningur (svo sem í kyngervi einstaklinga og stöðu þeirra í 

samfélaginu) sem verður til á slíkum hátíðum.
402

 Sviðslist samkynhneigðra er því enn 

áberandi á slíkum stundum þótt fullyrða megi að miklu minna verði vart við hana í daglegu 

lífi samkynhneigðra samtímans og einnig miðað við þann viðsnúning sem átti sér stað í 

hversdeginum í gamla daga (sjá kafla 4.7.1).  
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Sumir telja að afleiðing þess að hljóta réttindi eins og aðrir þegnar sé krafan um að 

verða hluti af norminu ef svo má segja.
403

 Íris Ellenberger segir til að mynda að henni finnist 

krafan um að eignast fjölskyldu eins og aðrir sé að verða háværari hér á landi innan hóps 

samkynhneigðra eftir að réttindin jukust: 

Ég finn fyrir fyrir því svolítið hérna að það sé einsleitnikrafa. Við eigum öll að vera eins og 

við eigum öll að vera eins og meirihlutinn. Taka upp öll borgaralegu gildin og eignast öll 

5,4 börn eða hvað sem þau eru nú og [...] vera í föstu sambandi með einum maka. Allt þetta 

sko svona algerlega straight fjölskyldupakki á meðan þegar maður kemur erlendis [...] þá 

virðist meiri fjölbreytni þrífast.
404

 [...] Mér finnst samfélagið krefjast þess af hinsegin fólki 

að eignast fjölskyldu og mér finnst hinsegin fólk vera að krefjast þess af sjálfum sér. Mér 

finnst það áhugavert hvað hinsegin fólk og sérstaklega hinsegin konur hafi gengið þessu 

ótrúlega á hönd, að vera [...] mæður og stofna fjölskyldu og unga út helling af börnum og 

upphefja það. [...] Ég hef aldrei mikið verið að pæla í að eignast börn og ég man að þegar 

ég kom út úr skápnum þá hugsaði ég: „já ég þarf þá ekkert að pæla í að eignast börn“, því 

það var ekkert sjálfgefið þá. En núna punga hinsegin konur út börnum eins og enginn sé 

morgundagurinn af meira offorsi en straight konur finnst mér stundum. Þetta er að færast 

meira út í straight norm lífið.
405

 

Segja má að flutningurinn eða performance hversdagslífsins hafi breyst að mörgu leyti 

frá því sem áður var af eðlilegum ástæðum. Áður „léku“ samkynhneigðir hlutverk þeirra 

gagnkynhneigðu svo ekki kæmist upp um samkynhneigðina eins og rætt var til að mynda í 

kafla 4.7.1. En að sama skapi eru hlutverk þeirra í dag ekki svo ýkja ólík hlutverkum þeirra 

gagnkynhneigðu, þegar kemur að atriðum eins og að stofna til fjölskyldu. Orð Írisar ríma að 

mörgu við orð skemmtikraftarins og söngvarans Hafsteins Þórs Guðjónssonar eða Haffa Haff 

eins og hann er oftast kallaður. Viðtal við hann birtist í einum þætti af Út úr skápnum í 

umsjón Birnu Óskar Hansdóttur. Þar segir Haffi meðal annars að hann sé leiður yfir því að 

geta ekki fært foreldrum sínum barnabörn. Segir hann jafnframt að lífstíll samkynhneigðra 

karlmanna sé sjálfselskur og að mögulega muni hann sjá seinna að þetta líf geri hann ekki 

hamingjusaman því hugsanlega verði hann af lífshamingjunni með því að lifa með öðrum 

karlmönnum en ekki konum og eignast börn með þeim.
406

 Þessar hugleiðingar Haffa Haff og 

Írisar velta upp spurningum um þær kröfur sem samfélagið gerir til samkynhneigða í dag og 

áhrif sem það hefur á sjálfsmynd og hegðun þeirra. Það er, að úr því þau geti lagalega eignast 

                                                 
403

 Hekma, „The Gay World“, 362-363; Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Írisi Ellenberger, 13. nóvember 2012. 
404

 Nefna verður þó sérstaklega að víðast hvar erlendis eru réttindamál samkynhneigðra skemmra á veg komin og 

því má ætla að minni forsendur séu fyrir barneignum þar. Íris nefnir heldur ekkert sérstaklega hvaða lönd hún sé 

að miða við.   
405

 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Írisi Ellenberger, 13. nóvember 2012. 
406

 Birna Ósk Hansdóttir, „Stundum vildi ég að ég væri ekki samkynhneigður“, sótt þann 14. febrúar 2014.   



120 

 

börn og fjölskyldu eins og aðrir þá sé það það sem þau eigi að gera, rétt eins og Íris nefndi 

áður.
407

 Hér erum við aftur að ræða um útlit og framkomu og nauðsyn þess að vera og haga 

sér eins og hinir, en núna á öðrum forsendum.      

 Íris talar þó sérstaklega um lesbíur og barneignir þeirra. Líklega þykir það enn meira 

tabú að samkynhneigðir karlmenn eignist börn og „hefðbundið“ fjölskyldulíf. Orð Haffa 

benda einnig í þá átt, því ef hann gæti hæglega eignast börn með öðrum karlmanni væri þetta 

líklega ekki sama vandamál fyrir hann. Hinrik er ef til vill á svipuðum slóðum. Hann vill 

meina að enn sé líf hommanna svipað því sem áður var, það er að segja að mikið sé um 

lauslæti og að erfitt sé að stofna til sambanda sem kemur í veg fyrir að stofna til fjölskyldu 

„eins og hinir“.
408

 Hinrik segir meðal annars:    

Það er ekki hægt að vera afbrýðisamur þegar maður er samkynhneigður. Ég hef sko 

upplifað að allir séu með öllum. Ok, kannski er maður ekki búinn að hitta þennan eina og 

ábyggilega ekki sko [...]. Ég veit ekki, þetta er svolítið óþægilegt, mér finnst það. Ég var 

sko í sambandi með strák [...] síðasta sumar, eða ég hélt sko að við værum í sambandi án 

þess þó að við byggjum saman, en svo var þessi strákur bara með öðrum. [...] Ég held að 

það sé mjög erfitt að finna sem sagt trú, eða sem sagt vera trúr í sambandi með 

samkynhneigðum. Nema mér hefur fundist það til dæmis að sko sumir sem ég þekki hafa til 

dæmis bara [...] kynnst mönnum erlendis frá og þú veist og kannski [...] fengið þá til að 

flytja hingað og [...] þá virðist þetta vera í lagi. Þeir sem eru hérna eru bara með öllum. [...] 

Ég þrái náttúrulega helst af öllu að komast bara í svona gott samband sem er bara eðlilegt 

skilurðu. Þar sem maður getur orðið bara ástfanginn og þarft ekki að deila kannski félaga 

þínum með einhverjum öðrum.
409

 

 Fleiri eru sammála Hinrik um hvað sé „eðlilegt“ samband í augum manna í dag, en svo 

tekur Gunnlaugur Bragi Björnsson til orða þegar hann lýsir tilfinningum sínum varðandi 

samkynhneigð sína í upphafi í einum þætti af Út úr skápnum: „Frekar hérna mundi ég bara 

lifa óhamingjusamur í eðlilegu [...] lífi eða bara jafnvel bara sleppa því að lifa frekar en að 

viðurkenna eitthvað svona.“
410

 Hugmyndin um að eitthvað sé „eðlilegra“ við hin 

mónógamísku sambönd milli karla og kvenna er þannig enn áberandi í samfélaginu enda 

hefur sá strúktúr verið við lýði lengi. Það virðist líka hafa áhrif á hvað samkynhneigðir þurfa 

að gera til að vera viðurkenndir í samfélaginu. Hugmyndir um hvað sé eðlilegt og hvað ekki 
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miða alltaf við hinn ríkjandi hóp.
411

 Ætla má að þær hugmyndir miði enn að einhverju leyti 

við kjarnafjölskylduna og þann ramma finnst mörgum samkynhneigðum að þeir eigi svo að 

stíga inn í. Það má þó heldur ekki líta framhjá því að auðvitað vilja margir samkynhneigðir 

lifa í mónógamískum samböndum, samanber orð Hinriks, og hafa alltaf viljað.    

 

6.3   Hópurinn í dag  

Segja má að „hópur“ samkynhneigðra á Íslandi hafi ekki orðið til fyrr en fólk innan hans fór 

að hittast, það er að segja þegar samkynhneigðir fóru að hittast í raunverulegum hópum. Hér 

gerðist það talsvert seinna en annars staðar eins og fjallað hefur verið um áður (sjá til dæmis 

kafla 4.7 og erlendis í kafla 3.3) og hafði smæð samfélagsins líklega mest þar um að segja. 

Með smæðinni var erfiðara að hitta einstaklinga í sömu stöðu, og eins og gefur að skilja, líka 

erfiðara að fela samkynhneigðina fyrir almenningi þegar margir voru á móti 

samkynhneigðum.
412

 Þegar hópurinn stækkaði síðan mótaðist og styrktist sjálfsmynd hans 

sem heild og skilningur um hvað einstaklingarnir áttu sameiginlegt sem „hópur“ styrktist um 

leið (sjá kafla 2.3). Þá var hægt að stíga fram í almenningsrými með kröfur um bætta stöðu. 

Hópurinn varð því fyrst að vera til sem sýnilegur hópur svo hægt væri að krefjast réttinda 

honum til handa. Því er mikilvægt að velta fyrir sér þörf og stöðu hópsins í dag þegar hann 

hefur fengið leyfi til að vera jafningi í stærri hópi almennings. Hvaða gildi hefur hópurinn í 

samfélagi þar sem einstaklingar innan hans standa öðrum jafnfætis? 

 Í dag er skiljalega mun auðveldara fyrir samkynhneigða en áður að komast í samband 

við aðra samkynhneigða einstaklinga. Hér áður hittist fólk fyrst á reykfylltum börum 

Reykjavíkur (sjá kafla 4.7) og eftir að Samtökin '78 urðu til efndu þau stundum til ýmissa 

samkoma sem voru sérstaklega ætlaðar samkynhneigðum.
413

 Í dag standa Samtökin fyrst og 

fremst að fræðslu og ráðgjöf fyrir nýliða og fjölskyldur þeirra sem nýlega hafa komið úr 

felum, þótt vissulega séu enn haldnar samkomur fyrir meðlimi.
414

 Bára Dís Guðjónsdóttir fór 

til að mynda reglulega í samtökin þegar hún var nýlega komin úr felum og sagði hún það hafa 

hjálpað henni að kynnast öðrum í sömu sporum. Tekur Hafþór undir það en hann sagði að þar 
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 Gramsci, „Culture and Ideological Hegemony“, 51; Parsons og Shils, „Values and Social Systems“, 43. 
412

 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Felix Bergsson, 8. nóvember 2012; Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við 

Margréti Pálu Ólafsdóttur, 21. nóvember 2012. 
413

 Sjá til dæmis grein Hilmars Magnússonar um skemmtanalíf samkynhneigðra frá upphafi síðustu aldar til 

dagsins í dag: Hilmar Magnússon, „Drottningar á djamminu“.   
414

 Samtökin ʼ78, „Ráðgjöf“, sótt þann 14. febrúar 2014. Nefna má að samtökin halda vissulega enn reglulega 

böll og ýmsa viðburði fyrir félagsmenn og aðra. 
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hefði hann fyrst kynnst fólki innan hópsins.
415

 Páll Óskar hafði sömu sögu að segja og segir 

hann samtökin ómetanleg fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref innan þessarar veraldar: 

En það er léttara núna [að koma úr felum]; það skiptir svo miklu máli hvernig er tekið á 

móti nýliðum í þessum nýja heimi, gay heimi. Þegar ég kom til dæmis út fékk ég ábyrgar 

upplýsingar og komst í allt efnið og hitti fólk. Ég fór þess vegna þú skilur að vinna þarna 

strax.
416

  

Fleiri viðmælendur taka undir orð hinna og segir Hafsteinn Himinljómi Sverrisson til 

að mynda að Ungliðahópur Samtakanna sé nauðsynlegur ungu samkynhneigðu fólki sem vill 

kynnast öðrum, rétt eins og hin bentu á. Segir hann jafnframt að alltof lítil fræðsla sé í gangi 

varðandi samkynhneigð í samfélaginu: 

Öll kynfræðsla var lítil í skólanum, samt heitir þetta kynfræðsla. Það var bara sagt: „Sumar 

konur hrífast af öðrum konum og sumir karlar eru með öðrum körlum“ og svo var það bara 

búið. Ég vissi ekkert hvað samkynhneigð var þegar ég var krakki. Ég var búinn að heyra að 

Páll Óskar [Hjálmtýsson] væri hommi, eða, þú veist, það var talað um það, en það var líka 

talað um, ég var búinn að heyra að hann væri pínu freak eða þú veist, hann væri klikkaður. 

Ég vildi ekki vera þannig og tók alveg hálft ár í „að hommar væru ógeðslegir“, þú veist, „ég 

hata homma“ bara því ég vildi ekki gúddera þetta.
417

 Það var einmitt bara að það vantaði í 

þessa fræðslu.
418

  

Það má því sjá að Samtökin eru enn virkur vettvangur fyrir samkynhneigða þrátt fyrir að 

virkni þeirra hafi ef til vill breyst í áranna rás. Áður voru þau fyrst og fremst vettvangur fyrir 

aðgerðir einstaklinga innan hópsins í baráttu sinni fyrir jafnrétti á við aðra og til að auka 

sýnileika þessara einstaklinga í samfélaginu (sjá kafla 5.1.1). Í dag standa Samtökin vissulega 

enn að ýmsum viðburðum þótt segja megi að áherslurnar hafi breyst, fræðsla er e.t.v. orðinn 

mikilvægasti þáttur starfsins eins og bent hefur verið á áður.
419

 Enda má segja að lítil fræðsla 

sé ein höfuðástæða þess að enn verði samkynhneigðir krakkar og unglingar fyrir aðkasti 

vegna kynhneigðar sinnar að mati margra viðmælenda rannsóknarinnar.
420

 Ein leið sem 
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 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Báru Dís Guðjónsdóttur, Hafþór, Kjartan Þröst Þorvaldsson og Völu 

Eiríksdóttur, 17. janúar 2012.   
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 Valgerður Óskarsdóttir, viðtal við Hafstein Himinljóma Sverrisson, 5. nóvember 2012. 
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Samtökin hafa farið til að bæta úr þessu er að veita fræðslu í grunn- og framhaldsskólum 

landsins.
421

 

Þó eru ekki allir sem nýta sér skipulagðan félagskap Samtakanna '78 þegar þeir koma 

út enda opnaðist heill heimur fyrir fólk með tilkomu internetsins, eins og Hinrik bendir á 

þegar hann lýsir því hvernig hann hefur komist í kynni við aðra karlmenn: 

Ég deita samt aðallega í gegnum netið, Einkamál.
422

 Ég svaf sko hjá strák þegar ég var 

ungur, og hugsaði alltaf um það alla tíð. Langaði sko að gera þetta aftur en ég vissi ekkert 

hvernig ég gæti komist í tengsl við aðra menn. Sko ég vissi af einhverjum gay bar niðrí bæ 

en þorði ekki að fara þangað. Svo var ég sko sendur á tölvunámskeið í vinnunni 2004 eða 5 

og ég fór þá á Einkamál og þá opnaðist þessi heimur. Ég hafði sko alveg oft velt því fyrir 

mér hvernig [...] ég kæmist í samband við aðra þú veist. Núna hitti ég bara mest aðra menn 

í gegnum Einkamál, svo á Facebook. [...] Ég spyr samt alltaf hvað hann gerir og [...] hérna 

fyrst þá skrifaði ég bara: „Ok komdu bara, ég á heima [...]“. Þú veist ég flaskaði á þessu til 

að byrja með [...] og svo kannski kom enginn. Samt var ég búinn að gefa upp 

heimilisfangið mitt og hérna og það var svolítið óþægilegt.
423

 

Eins og sjá má af ummælum Hinriks nota margir hommar í dag internetið til að komast í 

kynni við aðra karlmenn, líkt og margir aðrir hópar.
424

 Netið minnkar heiminn talsvert eins og 

stundum er sagt og það veitir líka nýjar leiðir til að ferðast og hitta aðra án þess að fara úr 

einkarýminu.  

Emma vill þó meina að samfélag samkynhneigðra hér á landi sé fremur smátt og því 

auðvelt í dag að kynnast öðrum í sömu stöðu. Hún segist ekki hafa verið lengi að kynnast 

öðrum lesbíum eftir að hún kom úr felum og flutti um fermingu til Íslands:  

Þegar ég kynntist stelpu sem er samkynhneigð og er svona geðveikt alveg eins og ég. [...] 

Þetta er svo lítið samfélag en samt er þetta svo stórt samfélag sko. Ég kynnist henni, ég 

kynnist þessum og þessum og þessari og svo kynnist ég fullt af samkynhneigðum lessum 

                                                                                                                                                         
vegna kynhneigðar sinnar, í mismiklum mæli þó. Kvenkyns viðmælendur lentu yfirleitt aldrei í slíku þótt það 

þekktist.  
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 Samtökin ʼ78, „Fræðsla“, sótt þann 14. febrúar 2014.  
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Íslands. 



124 

 

skilurðu. Þannig er þetta bara. Við fórum voðalega lítið í Samtökin en tókum þátt í hópum 

og svona.
425

 

Emma segir jafnframt að margar lesbíur sem hafi verið að koma út hafi leitað til sín 

persónulega. Segir hún meðal annars hvernig samfélagið hefur breyst: 

Og þú veist það er alveg fullt af stelpum sem koma til mín, nafnlaust á Facebook eða 

eitthvað og biðja mig um ráð skilurðu. Og ég hef alveg oft hjálpað einhverjum við að koma 

út úr skápnum og allt svona. Fólk er ekkert með fóbíu lengur og þorir alveg. Ekki unga 

fólkið og voðalega lítið af eldra fólki líka. Fólk er ekkert með hate fyrir þessu, fólk er 

ekkert með fordóma fyrir mér og mínu samfélagi. Fólk hefur líka alveg breyst þegar það 

kynnist mér.
426

 

Það er athyglisvert að hugsa til þess að tæpum 40 árum áður hafi Hörður Torfason gefið 

svipuð ráð til einstaklinga sem enn voru í felum og höfðu hringt nafnlaust til Harðar eftir að 

hann hafði sjálfur opinberað kynhneigð sína fyrir alþjóð, þá einn af fáum (sjá frekar kafla 

1.4). En ummæli Hinriks og Emmu sýna okkur að með tilkomu internetsins (og annarra 

fjarskiptamiðla ef horft er til orða Harðar) hafi greinilega orðið auðveldara að kynnast öðrum 

innan hópsins. Með því móti er hægt að ræða við aðra án þess þó að gefa of mikið uppi. En að 

sama skapi sýna ummælin smæð samfélagsins: samkynhneigðir virðist oft leita til þeirra sem 

opinberlega eru samkynhneigðir í leit að ráðum, þannig að ljóst er að áframhaldandi sýnileiki 

hjálpar.     

 Samfélag samkynhneigðra virðist því enn sterkt þótt að baráttumálunum hafi fækkað 

og fólkið hittist oftar sem hópur. Páll Óskar Hjálmtýsson telur þó að mikilvægt sé að halda 

hópinn og sýnileika hans og einnig að Gay Pride hátíðin sé haldin á hverju ári þrátt fyrir að 

ekki sé verið að berjast lengur fyrir ákveðnum lagalegum réttindum. Hann telur hana 

mikilvæga ekki síst vegna þess að hún heldur hópnum í sviðsljósinu og minni okkur á söguna 

og þá baráttu sem þurfti að há til að ná settu markmiði. Segir hann að ef samkynhneigðir sofni 

á verðinum geti þeir hæglega misst réttindi sín aftur.
427

 Það er því hverjum hópi, sem vill 

halda velli, nauðsynlegt að halda hópinn og standa saman og um leið sýna öðrum að meðlimir 

hans eru hluti af heild þótt þeir séu ólíkir innbyrgðis.  
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125 

 

6.3.1   Leynilegur hliðarheimur samkynhneigðra? 

Í kafla 4.7 var fjallað um leynilega veröld samkynhneigðra sem almenningur vissi fátt um eða 

vildi ekki þekkja. Í þessum heimi hittust þau lengi vel í óljósum einkarýmum og stundum á 

sérstökum börum sem leyfðu þeirra líkum að vera án þess að agnúast út í þau; þetta var 

nokkurs konar skuggaveröld af tilverunni. Ætla mætti miðað við hve opin umræðan er orðin 

um samkynhneigð, almennt samþykki í samfélaginu og undangengnar lagabreytingar, að 

slíkir staðir séu óþarfir í dag enda hafa í gegnum tíðina margir skemmtistaðir sem sérstaklega 

eru ætlaðir fyrir hóp samkynhneigðra litið dagsins ljós (sjá frekar kafla 5.4). Ljóst er þó að 

sumir menn eru enn í felum með kynhneigð sína.   

Fyrir stuttu (eða í mars 2013) heyrði höfundur þó af nokkurs konar neðanjarðarklúbbi 

sem starfræktur var í Reykjavík um allnokkurt skeið á síðasta áratug.
428

 Segir sagan að á 

Laugaveginum hafi klúbburinn verið starfræktur í kjallara einum í húsi við götuna. Segir 

heimildamaður höfundar að til þess að komast inn hafi þurft að teygja höndina inn fyrir 

járnhlið og stimpla inn kóða, þá opnaðist hliðið. Þá var gengið bakvið húsið og niður í kjallara 

þess. Banka þurfti á hurðina og lítill hleri opnaðist. Þegar dyravörður sá að karlmaður stóð 

fyrir utan var honum undireins hleypt inn en konur fengu aldrei aðgang. Fyrir innan mátti 

finna lítinn dimman stað þar sem klámmyndir voru spilaðar í tækjum og selt var áfengi. 

Heimildamaður fullyrti að karlmenn sem komnir voru yfir þrítugt hafi þurft að vera snyrtilegir 

til fara til þess að komast inn en til þess var ekki ætlast af þeim sem yngri voru. Var þessi 

staður starfrækur um nokkurt skeið eins og sagði en honum var síðar lokað eftir að upp um 

eigandann komst en hann seldi áfengi án þess að hafa vínveitingaleyfi. Sagði heimildamaður 

að þessi staður væri þó enn starfandi, við aðra götu þó. Heimildamaður tjáði höfundi jafnframt 

að mikið væri um að giftir menn sæktu þennan stað en þarna gátu þeir fengið tækifæri til að 

hitta aðra samkynhneigða menn í friði fyrir umheiminum. Heimildamaður og vinir hans nýttu 

sér einmitt oft þennan stað að hans sögn enda borguðu þessir giftu menn fyrir þá áfengið.
429

  

Þetta sýnir að þrátt fyrir allar breytingar í viðhorfi samfélagsins eru vafalaust 

fjölmargir enn í hlutverkum hommanna frá þöglu árunum; þessir menn ganga um í 

hversdeginum í hlutverki hins gagnkynhneigða en í öruggu rými felubarsins geta þeir fellt 

niður grímurnar og verið þeir sjálfir.
430

 Ljóst er því af þessu að leikurinn er enn í gangi þrátt 

fyrir lagabreytingar og breytingar í viðhorfum almennings til hópsins. 
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6.4   Merkjamál samtímans 

Eins og rætt var í síðasta kafla eru sumir samkynhneigðir enn í felum með kynhneigð sína af 

óþekktum ástæðum. Þessir einstaklingar lifa því sumpart lífi hins gagnkynhneigða. Áður hefur 

verið fjallað um hvernig samkynhneigðir þekktu aðra samkynhneigða frá öðrum, í samfélagi 

sem ekki samþykkti einstaklinga innan hópsins, til dæmis með duldu merkjamáli (sjá kafla 

4.8). Þá notuðu samkynhneigðir ákveðin sameiginleg merki eða dulmál til að kynna 

kynhneigð sína fyrir öðrum sem þekktu þessi merki, í opinberum rýmum. Oft var það gert 

þannig að aðrir utan hópsins gátu ekki lesið eða skilið merkin. Oft er talað um að það sjáist á 

hreyfingum og hegðun hver sé samkynhneigður og hver ekki. Má þó gera ráð fyrir að 

performance einstaklingsins inn hóps samkynhneigðra sé ólíkur annarra utan hópsins, eins og 

hegðun karla og kvenna er ólík, og líka hegðun túrista eða heimamanna. Þegar Emma var 

spurð að því hvort hægt væri að sjá hver væri samkynhneigður og hver ekki svaraði hún því 

játandi:  

Ó já. Því þótt maður sjái það ekki beint þá eru ýmsir taktar sem maður tekur eftir. Til 

dæmis hvernig manneskjan talar, maður tekur eftir því þannig. Hvernig hún hagar sér, 

maður tekur eftir því þannig. Þú veist þú tekur alltaf eftir. Ég tek alltaf eftir ef ég sé 

allavega lessur. Ég er ekki viss með homma en ég hef oftast haft rétt fyrir mér. [...] Þú veist 

þetta er fólkið sem maður þekkir ekki en hugsar: „Þessi er samkynhneigð.“ Ég þarf bara að 

horfa og ég get einhvern veginn bara sagt það.
431

  

Lýsingar Emmu eru líkar því sem áður var lýst í kafla 4.8 um hvernig samkynhneigðir þekktu 

ákveðna hegðun sem rímaði við þeirra eigin. Þetta rímar líka við það sem áður var fjallað um í 

kafla 2.2 og orð Alan Dundes um hvernig merki sem við tjáum öðrum felast í þjóðfræði hópa 

(s.s. tungutaki, klæðaburði, bröndurum, siðum og venjum). Sumt af þessu er augljóst, annað 

ekki og til þess að þekkja og skilja sum þessara merkja verðum við oft að tilheyra hópnum; 

annars birtast þau okkur einfaldlega eins og tungumál sem við könnumst ekki við.
432

  

Það má einnig velta fyrir sér þörfinni fyrir ákveðið merkjamál hjá hópnum í dag af 

þessu tagi eins og Alan Dundes og Roger D. Abrahams benda á í tenglum við tjáða 

sjálfsmynd sem fjallað var um í kafla 2.3. Á tímum þagnarinnar voru dulin merki nauðsynleg 

fyrir grímuklæddan hóp samkynhneigðra til að einstaklingar innan hans þekktu aðra sem 

                                                                                                                                                         
öðrum stöðum sem (karl)menn sækja í leynum en það eru hinir svokölluðu nektarstaðir. Oft fylgir slíkum 

heimsóknum mikil leynd og vilja fæstir að slíkt fréttist enda slíkar heimsóknir  illa séð af mörgum. Að þessu 

sögðu má ætla að innan sumra kreðsa sé vafalaust ekki í lagi að vera samkynhneigður eins og einn 

heimildamaður hélt fram og leynir fólk því enn kynhneigð sinni fyrir nærumhverfinu, því er eflaust enn þörf fyrir 

slíka staði þar sem fólk getur frjálst um höfuð strokið.   
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tilheyrðu honum. Má fullyrða að í dag sé nauðsyn þess að senda dulin merki orðin minni. 

Þrátt fyrir það virðast samkynhneigðir enn senda merki sín á milli (svipað og 

gagnkynhneigðir) og er sú hegðun lærð eins og Hafsteinn Himinljómi lýsir:
433

  

Þú tekur oft eftir því þegar strákar koma út. Um leið og þeir koma út eru þeir bara allt í einu 

orðnir flaming sko. [...] þarna úlnliðurinn hér og fötin og listin og þetta blandast bara allt, 

þú veist. Á annan veginn getur þú sagt að þú sért farinn að vera þú sjálfur og blómstra og 

svona en svo eru svo margir sem fara alla leið og verða súper hommalegir vildi ég segja og 

detta svo bara niður og sumir fara aldrei í gegnum þetta. Maður tekur auðvitað eftir því ef 

einhver er að láta hommalega, þú veist, því það er svona viss hegðunarregla sem maður 

lærir, skilurðu. Hommar láta svona og ég er gay þá ætla ég að láta svona skilurðu. Ég ætla 

að eignast kærasta sem er líka gay, þá verð ég að koma vissu til skila svo hann viti að ég er 

gay þannig að ég ætla að láta eins og ég er gay. Skilurðu, maður fer í einhvern karakter svo 

þeir fatti það. Það held ég að sé gaydar-inn sem fólk talar um. Þegar fólk er að leika þennan 

karakter þú veist, þegar það kastar frá sér ímyndinni, þú veist, er að project-a henni: „Hey 

gay hérna!“ Það er frábært að gera það en það er ekkert samkynhneigðin sem ég er að sjá 

heldur bara þessi karakter.
434

 

Lýsingar Hafsteins Himinljóma taka til áberandi performance samkynhneigðra sem er 

öllum sýnilegur (sérstaklega á Gay Pride; má bera það saman við hegðun sem tengist 

ákveðnum störfum, s.s. löggæslu, hermennsku, hjúkrun o.s.frv.). Ólíkt því sem áður var þora 

fleiri í dag að nota merki sem flestir geta lesið sem „merki samkynhneigðar“ enda, eins og 

rætt hefur verið (sjá kafla 4.8), lærði fólk utan hóps samkynhneigðra með tíma að þekkja sér 

„tungumál“ þeirra með auknum sýnileika hópsins. Enn má þó ætla að falið merkjamál sé 

einnig notað, því það er einfaldlega eðli hópa að eiga sitt merkjamál sem er öðrum utan 

hópsins ókunnugt (og ekki síst samkynhneigðir sem enn eru í felum). Dæmi um þetta er þegar 

Emma var spurð hvort hún og vinkonur hennar notuðu einhvers konar merkjamál sín á milli, 

þá svaraði hún:  

Við gerum það sko. Við sko, ef við sjáum heita gellu segjum við frekar tjing pá [eins og 

hún ber það fram] þá skilur hún það ekki og veit ekkert hvað við erum að segja í staðin fyrir 

að við erum eitthvað: „heit gella“. Svo þannig að við notum það ef að það er einhver sæt 
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stelpa. Það er bara svo mikið af orðum sem við notum ef að það er eitthvað sem enginn má 

vita.
435

 

Má segja að sér tungumál af þessu tagi og merkjamál séu ákveðin dæmi um þjóðfræðiefni 

hópsins sem aðstoða svo við að halda hópnum saman. Það eru ekki allir sem fá að vera með í 

leik af þessu tagi, heldur aðeins þeir sem tilheyra þessum ákveðna hóp. Stelpurnar hafa 

skilgreint sig frá öðrum með þessu einfalda orðatiltæki; mörkin hér eru sett milli þeirra sem 

þekkja reglur hópsins og þeirra sem þekkja þær ekki. Þegar við höfum skilgreint okkur með 

þessum mörkum er líka verið að útiloka einhverja aðra; þeir eru þá „hinir“.  

Vert er að nefna að hér, eins og í öðrum stórum hópum, einhverja innbyrðis 

aðgreiningu; hópar innan samfélags samkynhneigðra virðast þannig aðgreina sig frá öðrum 

hópum innan samfélagsins. Lýstu Emma og Mobus til að mynda „trukkum“ (e. butch) eða 

„trukkalessum“ og Íris talaði um „Fjólur“ þegar hún talaði um kvenlega homma.
436

 Páll Óskar 

hafði lýst þessum sömu mönnum sem „drottningum“.
437

 Segja má að orð af þessu tagi séu 

e.t.v. önnur dæmi af sér þjóðfræðiefni hópsins í dag.  

 Má því ætla að sér merkjamál og tungumál hópsins sé enn mjög áberandi þrátt fyrir 

breytingarnar í samfélaginu í átt að sýnileika. Þetta á hvort tveggja við dulið merkjamál og 

opinbert sem flestir þekkja eða geta lesið. Má segja að tákn af þessu tagi séu þannig bæði 

ætluð sem leið til að marka hópinn og sem leið til að gera öðrum innan hóps samkynhneigðra 

og utan hans grein fyrir sjálfsmyndinni með áberandi hætti eins og Hafsteinn Himinljómi 

benti á. Eins og fyrir alla, er gott að vera öðruvísi – en um leið er gott að vera með. Sterk 

sjálfsmynd sem samræmist hóp er einstaklingnum nauðsynleg en það veikir hana að þurfa að 

vera í felum.    

 

6.5   Sjálfsmynd og klæðaburður 

Annað sem er nátengt merkjamáli og sjálfsmynd og rætt var í síðustu köflum og hefur einnig 

verið áberandi í umfjölluninni á þessum síðum, er klæðnaður enda er hann manninum 

mikilvægur eins og gefur að skilja. Með honum felum við ekki aðeins nekt okkar fyrir öðrum 

heldur sýnum við með ákveðnum klæðaburði hver við erum, rétt eins og Elizabeth Wilson 

lýsir í bók sinni Adorned in Dreams: 
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Clothes are among the most fraught objects in the material world of things, since they are 

so closely involved with the human body and the human life cycle. They are objects, but 

they are also images. They communicate more subtly than most objects and commodities, 

precisely because of that intimate relationship to our bodies and ourselves, so that we speak 

(however loosely) of both a language and a psychology of dress.
438

   

Eins og Wilson bendir á fyrir ofan þá er klæðnaður ekki aðeins ómarkaður hlutur 

heldur býður hann upp á ákveðna ímynd sem er síðan oft nátengd sjálfsmyndinni (sjá einnig 

kafla 2.3) það á líka við um samkynhneigða. Emma telur „strákalegan“ klæðaburð sinn, eins 

og hún lýsir honum, vera stóran þátt í sjálfsmynd sinni og segir hún:  

Klæðaburður er eitthvað sérstakt. Ég klæði mig strákalega. En það er ekki þar með sagt að 

ég vilji fara í aðgerð eða þannig. Ég meina þetta er bara minn stíll og það er þannig. [...] Ég 

hef alltaf gert þetta. Alltaf þegar ég var í kjól þá var það ekki ég. Og það hefur aldrei verið. 

Og alltaf inn á milli fór ég í strákabuxur og svo á endanum bara ok, ég ætla bara algerlega 

að henda öllum þessum fötum og kaupa mér ný föt og ég ætla að klippa á mér hárið, 

skilurðu. [...] það tók smá tíma að venjast þessu. Ég bjó úti þegar ég klippti það en ég var 

ekki tilbúin að gera það augljóst að ég væri samkynhneigð sko. En um leið og ég flutti 

hingað þá breyttist það.
439

 

Það er áhugavert hvernig Emma tengir sjálf klæðaburð sinn við „áberandi“ 

samkynhneigð. Það gefur til kynna að hún noti klæðnað sem leið til að tjá sig við aðra og 

undirstrikar um leið hvernig fólk les mismunandi skilaboð í mismunandi fatnað. Emma segir 

einnig að það hafi verið stórt og mikilvægt skref fyrir hana að fleygja af sér hinu kvenlega 

kyngervi og velja fremur karlægt. Emma lýsir þessu sem svo: 

Þegar ég var lítil og fór í kjól þá passaði það ekki. Ég hef alltaf verið þannig [...]. Þegar ég 

kom í skólann hér var það mjög augljóst og það tóku allir eftir því. En þá átti ég alveg 

stelpuföt, en líka strákaföt en var samt ekki alveg örugg með það. En þegar ég kynntist 

bestu vinkonu minni þá gat hún verið hún sjálf og þá öfundaði ég hana og sagði ef hún 

getur það þá get ég það. [...] Þetta var eitthvað sem mig hafði langað að gera síðan ég var 

krakki en skorti kjarkinn til þess. En svo vorum við að flytja heim [til Íslands] og ég var 

búin að koma út úr skápnum og margir sem vissu það og þannig að ég ákvað bara að gera 

þetta og henda fötunum og klippa á mér hárið og vera bara eins og ég vildi vera skilurðu. 

Þetta hafði alltaf með kjarkinn að gera.
440
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Margir viðmælendur rannsóknarinnar áttu það einmitt sammerkt að vandræði með 

„rétt hlutverk“ í barnæsku, eins og Emma lýsir að ofan, hefðu vafist fyrir þeim. Þau sögu 

einnig að fram að þeim tíma hefði þeim yfirleitt liðið illa með kyngervi sitt sem ekki 

„passaði“.
441

 Hafsteinn Himinljómi lýsti sínum tilfinningum á þeim tíma svona:  

Ég var í Austurbæjarskóla og var alveg sjúklega þunglyndur og sko óánægður með lífið og 

þarna bældur eitthvað og feiminn. Og svo sko er ég að fara í MH [Menntaskólinn við 

Hamrahlíð] á sama tíma og ég er að koma út. Sumarið sem ég segi mömmu minni er 

sumarið áður en ég fer í MH. Þannig að þegar ég byrja í MH þá er ég eiginlega kominn út 

þar, þannig að ég byrja bara þar sem kominn út, hommi [...]. Og það var bara einhvern 

veginn blómsturskeið: Maður þurfti ekki að halda aftur af sér; maður þurfti ekki að óttast 

hvað maður sagði; maður þurfti ekki að endurskoða það sem maður sagði; allar skoðanir og 

hvað mátti tala um og líka var maður ekki að efast um það lengur. Þá var það bara, þetta var 

bara sannleikur í lífi mínu. Þannig að allir vinir sem ég kynntist og allir sem ég kynntist í 

gegnum Samtökin '78 og Ungliðahreyfingunni og svona og líka bara aðrir samkynhneigðir í 

skólanum.
442

  

Páll Óskar hefur svipaða sögu að segja. Hann sjálfur var í ákveðnu hlutverki í 

grunnskóla og kom sjálfur úr felum á menntaskólaárum sínum í Menntaskólanum í Hamrahlíð 

eftir erfiða tíma í barnaskóla. Hann lýsir því svo: 

Reyndar hérna, þá var ég í bekk sko [...] þetta voru alveg þrjátíu krakkar í einum bekk, og 

honum var raðað þannig saman að eiginlega [...] sami mannskapurinn hélst í sama bekk 

alveg frá 6 ára til 16 ára. Það voru mjög litlar mannabreytingar [...] í akkúrat þessum bekk í 

10 ár. þannig að í rauninni þá var ég í sama hlutverkinu í 10 ár. Ég var í hlutverki fríksins, 

þú veist, ég var nörd, algjört nörd frá fyrsta degi. Ég hafi miklu meiri áhuga á að vera úti í 

horni að lesa Grimms ævintýri og H. C. Andersen og 1001 nótt á meðan restin af strákunum 

var í fótbolta. Ekki einu sinni stelpurnar í bekknum höfðu nokkurn áhuga á því að lesa 

Grimms ævintýri og 1001 nótt og H. C. Andersen. Engan áhuga á því. Ég hafði ekki á sama 

tíma [...] engan áhuga á því að vera í Barbie eða einhverjum dúkkuleik, nei, að lesa eða 

hlusta á músík eða horfa á bíómyndir, það kom strax. [...]. Þú veist ég þurfti bara eitthvað 

aðeins meira. [...]. Það var svo allt annað, það var líf  [að byrja í framhaldsskóla]. Þá fyrst 

fannst mér ég byrja að lifa af því þar hitti ég 16, 17 ára [...] í fyrsta sinn á ævinni fólk sem 
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hafði verið á sama stað og ég. [...] og það var líka straight fólk, skilurðu. Þarna eignast ég 

mínar bestu vinkonur sem ég á enn þann dag í dag í MH. Og þessar vinkonur mínar höfðu 

líka verið nörd, höfðu takmarkaðan áhuga á Barbie dúkkum og og viðurstyggð á 

fótboltaleikjum, þú veist, viðurstyggð á íþróttum bara eins og ég. Og þar það var æði að fá 

hérna [...] svona outlet fyrir bara sjálfan sig, mér fannst ég blómstra í MH, algerlega 

blómstra, [...] og þetta blóm auðvitað, þú veist, þurfti að springa út og þurfti að koma út. 

Það var alveg gefið að það mundi gerast.
443

  

Orð Hafsteins Himinljóma og Páls Óskars gefa til kynna að fram að þeim tíma sem 

fólk kemur út sé tímabil sem það er í „hlutverkum“ þess gagnkynhneigða. Það er reyndar það 

sem flest viðtölin gáfu til kynna. Eins og sagt var áður, þegar einstaklingur fæðist þá fæðist 

hann með ákveðið kyn og lærir að „leika“ það kyn rétt eins og orð Simone de Beauvoir um 

hitt kynið gefa til kynna (sjá kafla 2.6). Enn þann dag í dag er kyngervi auðvitað mikilvægur 

þáttur í samfélaginu og má ætla að einstaklingar sem ekki fylgja „réttu“ kyngervi kynhneigðar 

þeirra komi kerfinu í uppnám (sjá einnig orð Elin Diamond í kafla 2.6). Þó benda orð 

Hafsteins Himinljóma og Emmu áður í þá átt að slík umturnun með kynusla eða gender fuck 

valdi minna uppnámi í dag en hún gerði áður (sjá nánar í kafla 3.4). Ætla má að kyngervi sé 

ekki eins fastmótað og samfléttað kynjunum í dag og það var áður. Núna er ástæða til að 

klæða sig í kyngervi sem passar sjálfsmynd einstaklingsins en ekki endilega kyni hans.  

 Má sjá af þessu og öðru sem fjallað hefur verið um í þessum köflum að þrátt fyrir 

geysilegar breytingar á lífi og stöðu samkynhneigðra hér á landi má þó enn tala um sérstakan 

og sterkan hóp samkynhneigðra með sína siði, venjur og þjóðfræði sem þau nota. Sem er 

auðvitað jákvætt: Allir hópar hafa sín sérkenni. En segja má að það sem hafi breyst við það að 

hópurinn varð til (sem veitir vissa vörn) og varð viðurkenndur sem hópur sem stendur 

jafnfætis við aðra í samfélaginu og er ekki tvístraður í felum, er að þessi sérkenni eru e.t.v. 

sýnilegri í ytra samfélaginu. Það hefur margt breyst en með auknu frelsi má jafnvel segja að 

frelsið fyrir áberandi performance og öfugsnúning á kyngervi hafi aukist. Form performance 

hópsins hefur þó vissulega breyst frá tímabili þagnar til tímabils sýnileika til dagsins í dag. 

Má ætla að sjálfsmynd hópsins í dag sé fastmótaðri og öruggari. 
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7. kafli:   Samantekt og niðurstöður 

Eins og kom fram í inngangi þessa verks var lagt af stað í ferðina með þrjár 

rannsóknarspurningar í farteskinu. Í fyrsta lagi var spurt hvernig performance og kyngervi 

samkynhneigðar hefur birst í eðli og formi gegnum tíma á Íslandi; í öðru lagi var spurt að hve 

miklu leyti performance hefði hjálpað samkynhneigðum sem hóp að nálgast jafnrétti á við 

aðra hópa; og að lokum var spurt hvort performance og „hlutverk“ væri ekki eins nauðsynlegt 

í lífi samkynhneigðra í dag og áður fyrr. Ritgerðin hefur svarað þessum spurningum að 

einhverju leyti þótt um leið hafi vissulega nýjar spurningar kviknað, en í þessum lokakafla 

verður leitast við að draga saman niðurstöður um þessar spurningar og miðla þeim svörum. 

Eins og sagan sýnir (sjá t.d. kafla 4.2, 4.5 og 4.6), og flestir vafalaust vita, verður það 

seint sagt að leið samkynhneigðra í átt að samþykki og viðurkenningu frá íslensku samfélagi 

hafi verið greiðfær. Þetta hefur verið grýtt leið sem flestir samkynhneigðir, víðast hvar í 

heiminum, hafa þurft að feta í gegnum tíðina í leit að viðurkenningu en hér á landi hefur 

lagalegu jafnrétti loksins verið náð. Hópur samkynhneigðra á Íslandi þurfti að banka lengi vel 

á dyr samfélagsins áður en nokkur opnaði rifu og að lokum hleypti þeim grímulausum inn. 

Hægt og bítandi og með óbilandi elju og sköpunargáfu þeirra sem börðust og berjast enn 

fengu samkynhneigðir loks hlutdeild í þeim mannréttindum sem gagnkynhneigðir 

samborgarar þeirra höfðu lengi haft, eins og reifað var í 5. kafla. Sýnileiki hafði þar mikið að 

segja enda er hann alltaf forsenda þess að aðrir sjái og heyri það sem fram er fært. Hann er 

líka forsenda þessa verks, sem leggur áherslu á hlutverk performance eða sviðslistar 

samkynhneigðra á Íslandi í gegnum tíma – og hlutverk sviðslistar í baráttu hópsins.   

Eins og leitt hefur verið í ljós í þeim köflum sem fjalla um sögu samkynhneigðar 

erlendis og hér á landi (eða kaflar 3-6) má sjá ákveðna línulega þróun í sýnileika sem 

samtvinnaðist mannréttindum samkynhneigðra á árunum á milli 1890 og 2014. Sagan virðist 

skiptast í þrjú tímabil: tímabil þagnar, tímabil sýnileika og svo samtímann, þann sem við 

upplifum í dag. Á stigi þagnar átti sér stað þöggun hjá yfirvöldum og fjölmiðlun og um leið 

voru samkynhneigðir í feluleik með kynhneigð sína. Það voru ekki aðeins yfirvöld sem földu 

slíkt, til dæmis með nánast þrúgandi þögn, heldur fóru samkynhneigðir í felur með hneigðir 

sínar. Á Íslandi nær þetta tímabil allt frá upphafi þess tíma er ritgerðin tekur til, það er rétt 

fyrir aldamótin 1900, og fram á 9. áratug síðustu aldar. Víða erlendis tók tímabilið til styttri 

tíma (sjá kafla 3.1, 3.2, 3.3 og 3.7). Eins og kaflar 4.7 og 4.7.1 sýndu fram á þurftu 

samkynhneigðir á þessum árum að ganga um hversdaginn í gervi og með grímur. Sviðslistin 

þeirra átti sér fyrst og fremst stað meðal almennings og oft innan fjölskyldna. Hún gerði 
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samkynhneigðum þannig kleift að bjarga sér í samfélagi sem neitaði tilveru þessa hóps. 

Gríman og sviðslistin varð því nauðsynlegur þáttur í lífi margra samkynhneigðra eins og gefur 

að skilja. Á meðan hópurinn var enn í felum lærði hann einnig að tjá sig við aðra innan 

hópsins með ákveðinni hegðun og merkjum sem aðrir sem tilheyrðu hópnum þekktu en 

utanaðkomandi ekki. Má segja að þetta hafi verið sérstök þjóðfræði hópsins – orð, hegðun og 

leynimerki. Segja má að um leið og slík hegðun varð „almenn“ innan hópsins, þegar 

samkynhneigðir byrjuðu að hittast oftar á börum og í samkvæmum (sjá kafla 4.7), var fyrst 

hægt að ræða um hóp. Sviðslistin í almenningsrýminu var þó ekki sú eina sem 

samkynhneigðir ástunduðu á þessum árum, ef svo má að orði komast, því þegar fólk byrjaði 

smátt og smátt að hittast um helgar tók öðruvísi meðvituð sviðslist við. Á börum og í öðrum 

einkarýmum, og í skjóli fyrir fordómum samfélagsins, tók meðvituð sviðslist við þar sem 

einstaklingar komu saman og klæddu sig upp í hlutverk eða kyngervi sem þeim fannst sumum 

passa betur við kynhneigð sína. Klæddu þeir sig því jafnvel upp í (kven)gervi og léku öðruvísi 

hlutverk fyrir áhorfendur sína. Mætti jafnvel segja að þar sé grunnur Gleðigöngunnar kominn 

enda þekkjast slíkar „gleði“samkomur, hvort tveggja í leynum og fyrir opnum tjöldum, víða í 

heiminum frá þessum árum (sjá kafla 5.2). Sviðslistin og ólík „hlutverk“ urðu því samofin og 

órjúfanlegur hluti lífi samkynhneigðra, bæði í leik og starfi, frá fornu fari og sást það vel á 

þessum samkomum.    

Næsta stig, stig sýnileika, náði frá um 1985 og fram til síðustu aldamóta. Eins og 

kaflar 3.3, 3.4 og 5 (meðal annars) sýna fram á breyttust form og hlutverk sviðslistar 

samkynhneigðra mikið á þessum árum, fyrst og fremst vegna þess að þá voru samkynhneigðir 

farnir að stíga úr felum. Segja má að það sem áður hafði aðeins verið til sýnis á skemmtunum 

fyrir hópinn, í lokuðum einkarýmum, hafi nú flust út í almenningsrýmið. Erlendis birtist það 

meðal annars í svokölluðu „gender fuck“ eða kynusla sem notað var sumpart á þessum árum 

til að hneyksla aðra, meðal annars í kröfugöngum hippanna, ekki síst vegna aukins áhuga 

fjölmiðla og nýrrar umræðu um frelsi og jafnrétti. Þá þustu samkynhneigðir í fyrsta skipti út á 

göturnar, á svipaðan hátt og blökkumenn höfðu gert í kröfugöngum sínum, sem og aðrir 

minnihlutahópar, og kröfðust þau í fyrsta sinn sjálfsagðra mannréttinda (sjá kafla 3.3). 

Almenningsrýmið, þar sem samkynhneigðir léku áður „hlutverk“ hins gagnkynhneigða varð 

þar með einnig þeirra rými með aðstoð nýrrar og ögrandi sviðslistar sem almenningur hafði 

hingað til ekki kynnst. Hér á landi gerðist það vissulega mun síðar að samkynhneigðir fóru að 

berja á dyrnar, enda ekkert hér sem kalla mætti eiginlegan hóp samkynhneigðra sem barðist 

fyrir réttindum hópsins. Það gerðist ekki fyrr en um 1980 eða eftir að samtök samkynhneigðra 

höfðu verið stofnuð, eins og gerst hafði þegar í nágrannalöndunum (sjá kafla 5.1). En þegar 



134 

 

saga samkynhneigðra á Íslandi er skoðuð er nauðsynlegt að hafa víðara samhengi í huga og 

skoða einnig þróunina í þeim löndum sem Íslendingar höfðu hvað mest samskipti við, löndum 

sem höfðu áhrif á viðhorf landsmanna. Þannig má sjá að með aukinni fjölmiðlaumræðu 

erlendis og svo alþjóðlegum menningarfyrirbærum eins og tísku, tónlist, sjónvarpi og 

byltingum fóru samskonar breytingar sem höfðu átt sér stað erlendis að verða hér á landi.  

Í kjölfar hippabyltingarinnar fór svo að birtast erlendis æ meiri stuðningur frá 

fjölmiðlum og listafólki. Listafólk eins og Andy Warhol fór meðal annars að klæða sig 

djarflegar en áður og minnti það oft á klæðnað hommanna úr einkarýmunum á tímum 

þagnarinnar (sjá kafla 3.4), tíska sem almenningur tók síðan oft upp (þá hvort tveggja gagn- 

og samkynhneigðir). Tónlistarfólk eins og David Bowie og Lou Reed tók einnig virkan þátt í 

baráttunni og skilaði það sér meðal annars í jákvæðari viðhorfi almennings til 

samkynhneigðra. Þá fóru einnig að birtast sí fleiri samkynhneigðar persónur í útvarps- og 

sjónvarpsþáttum, á jákvæðari nótum en áður hafði verið, og innleiddi það þar með nýja, 

glaðlega og jákvæða „gay“ ímynd hommans sem sást meira að segja í stofum almennings. 

smátt og smátt fór almenningur almennilega að samþykkja homma og lesbíur sem „eðlilegan“ 

hluta af samfélaginu og daglegu lífi þess. Hér á landi má tala um svipaða „byltingu“ þegar 

Páll Óskar Hjálmtýsson steig fyrst á svið í hlutverki Frank-N-Furter í uppfærslu 

Menntaskólans við Hamrahlíð á söngleiknum Rocky Horror (1991) og fór svo í kjölfarið að 

hljóma í viðtækjum Íslendinga enda hefur Páll Óskar lengi verið einn vinsælasti 

tónlistarmaður landsins (sjá kafla 5.4). Þegar hommar fóru að birtast á skjám landsmanna 

(hérlendis og erlendis) var samkynhneigði trúðurinn þar með fundinn upp (en segja má að 

flestir hommar í sjónvarpi eða í bíómyndum hafi endurvarpað ímynd trúðsins að einu eða öllu 

leyti á þessum árum).
444

 Segja má að fram að þeim tíma hafi hommarnir miklu frekar verið í 

hlutverki skrímslisins í augum almennings: Eins og sjá má þegar rýnt er í lög ýmissa landa frá 

fyrri árum (sjá kafla 3.1, 3.7 og 4.4) voru samkynhneigðir oft nefndir í sömu andrá og 

dýraníðingar. Þá má rifja upp orð Harðar Torfasonar um viðurnefni þau sem samkynhneigðir 

hlutu ef upp um þá komst:  

                                                 
444

 Þá má einnig benda á áðurnefnt hlutverk Frank-N-Furter í Rocky Horror og ímynd David Bowie í 

myndbandinu „Ashes To Ashes“ en þar birtast hinir sorgmæddu trúðar seinni tíma sem rætt verður um fyrir 

neðan. Sjá slóð á myndband Bowie: http://www.youtube.com/watch?v=CMThz7eQ6K0 síðast skoðað þann 14. 

febrúar 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=CMThz7eQ6K0
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Hafði heyrt nógu margar sögur af hinum og þessum kynvillingnum, Kidda sódó og hinum 

sódó og þessum sódó, en þetta viðurnefni virðist hengt aftan við nafn hvers þess manns sem 

grunaður var um að leggjast með karlmönnum á þessum árum.
445

  

Orðið „kynvillingur“ gefur einnig tóninn um þann sem hneigist til sama kyns en þessir menn 

og konur voru iðulega kölluð það. Orðið gefur í skyn að þau hafi verið „villt“. Nýmyndaði 

trúðurinn, sem varð til í fjölmiðlum, hræddi þó fólk ekki, og fékk okkur til að hlæja alveg 

óstjórnlega og vakti um leið upp jákvæðar tilfinningar flestra (þótt það voru ábyggilega 

einhverjir sem hræddust hann). Hann var fremur sakleysislegur og þess vegna þurfti ekki að 

óttast hann þrátt fyrir að hann gengi um í gervi. Segja má að gervið hafi þannig verið að sumu 

leyti frelsandi fyrir hópinn en það var þó jafnframt heftandi. Hin jákvæða ímynd 

samkynhneigðra varð þar með raunveruleiki og hluti af daglegu lífi almennings og helst hún 

e.t.v. enn þann dag í dag, til að mynda á sumum vögnum í Gleðigöngunni og ennþá í ýmsum 

sjónvarpsþáttum og bíómyndum, þótt fleiri „raunsannari“ hlutverk hafi orðið til með 

tímanum.  

Á 9. áratugnum þegar loks var farið að líta á homma og lesbíur jákvæðari augum fóru 

samt nýir dökkir skuggar að sveima yfir lífi og samfélagi hommanna, þegar farið var að 

greina AIDS eða alnæmi meðal einstaklinga innan hópsins. Eðlilega hræddist almenningur 

þennan nýja sjúkdóm og smit og aftur fór fólk að sjá hommana sem skítuga perverta (eins og 

áður). Má segja að núna hafi verið hægt að nota trúðinn á annan hátt, en í þetta sinn var það 

ekki hinn lífsglaði, barnvæni og skemmtilegi trúður sem kom fyrir almenning (enda 

samræmdist það ekki hugmyndinni um hinn deyjandi eyðnisjúkling), heldur hin hlið trúðsins, 

það er sá sem er leiður með tár á hvarmi. Segja má að þessi nýja ímynd, hins sorgmædda 

trúðs, hafi aðstoðað við að skapa samúð og meðaumkun almennings með hinum deyjandi hóp. 

Hún undirstikaði líka mannlega hlið trúðsins og viðkvæmni manneskjunnar á bakvið grímuna. 

Þegar alnæmi breiddist út meðal homma höfðu stjórnvöld (bæði erlendis og hér heima) tekið 

þann pól í hæðina að þegja um málið eins og þau voru vön á árum áður í sambandi við 

samkynhneigð en með auknum sýnileika hins grátandi trúðs tóku þau svo við sér að lokum og 

í fyrsta sinn unnu þau með hóp samkynhneigðra (sjá kafla 3.5 og 5.3) fremur en á móti þeim. 

Var það upphafið að samvinnu milli hópanna sem skilaði að lokum nauðsynlegum 

lagabreytingum fyrir samkynhneigða á 10. áratugnum.      

Í upphafi lokastigsins, sem byrjaði um síðustu aldamót og stendur enn yfir, má segja 

að gervi samkynhneigðra hafi aftur breyst, fyrst og fremst vegna nýrra áðurnefndra löggjafa 

                                                 
445

 Ævar Örn Jósepsson, Tabú: Ævisaga Harðar Torfa, 20. Sjá frekar kafla 4.5. 
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sem veittu samkynhneigðum loksins jafnan rétt á við aðra. Nú þurftu þau ekki lengur að leika 

trúðinn – hvorki þann glaða né hinn sorgmædda. Gríman var því tekin niður og stungið inn í 

skáp. Hún er þó ekki gleymd því hún er tekin fram af og til, og aðallega til að skemmta og 

minna fólk á sköpunargáfu samkynhneigðra. Þegar það er gert, til dæmis á Gay Pride, minnir 

það okkur líka á að gleði og tár eru órjúfanlegur hluti af sögu samkynhneigðra bæði hér og 

annars staðar.  

Eins og sjá má hefur kyngervi því átt stóran og órjúfanlegan þátt í sögu 

samkynhneigðra, jafnt á Íslandi og í öðrum löndum. Gervin hafa verið mjög breytileg í tíma 

og rúmi, eins og ritgerðin hefur sýnt fram á. Þetta dregur okkur aftur til orða Judith Butler, 

Moe Meyer og Elin Diamond (sjá kafla 2.6 og 2.6.1) um óstöðugleika kyngervisins enda er 

ljóst að það er ekki fastmótað í tíma og rúmi; það er aðeins samfélagsleg afurð og hefur alltaf 

verið. En þetta er líka tæki því með gervinu sem samkynhneigðir hafa þurft að setja upp við 

mismunandi tilefni tókst þeim bæði að fela sig meðal fjöldans þegar þess var þörf (á tímum 

þagnar) en þau gátu einnig dregið fram önnur ákveðin hlutverk til að skapa sérstöðu sína sem 

hópur (á tímum sýnileikans), hópur sem krafðist réttlætis. Gervin, grímusafnið og sviðslistin 

hefur því allt verið hópnum lengi nauðsynlegt eins og sýnt hefur verið fram á, þótt í dag séu 

þau frekar til sýnis við ákveðin tilefni heldur en til að komast af. Þetta er allt hluti af þjóðfræði 

þeirra og hópsins. 

En vissulega er performance líka órjúfanlegur þáttur í daglegu lífi samkynhneigðra í 

dag, eins og annarra (eins og sjá má af orðum Erving Goffman í kafla 2.5). Við sjáum hann í 

merkjamálinu, í klæðnaðinum, í sögum og siðum og þegar sjálfsmyndin er kynnt öðrum, það 

er að segja, við sjáum hann í sérstakri „þjóðfræði“ hópsins. Eins og bent var á í kafla 4.6 er 

ekki hægt að segja að til hafi verið neitt sem kallast gæti hópur samkynhneigðra; hópurinn 

varð ekki til fyrr en fólkið fór að koma saman í hóp. Þá fyrst verður til sameiginlegt félagslegt 

lím, eða þjóðfræði, sem aðstoðaði við að halda einstaklingum saman sem hóp, eins og Alan 

Dundes lýsti því (sjá kafla 2.2): Það eru sameiginlegir siðir, sögur, staðir, leikir, skemmtanir, 

ákveðin viðurkennd hegðun, og ekki síst sameiginleg sviðslist hópsins, sem tengist 

grímusafninu sem flestir samkynhneigðir eiga heima hjá sér (bæði í minningunum, í sögunum 

og í skápunum). Til að draga fram þjóðfræðiefni af þessu tagi og hlutverk þess er mikilvægt 

að tala við fólkið sjálft og fá það til að segja frá sínum raunveruleika. Þannig fáum við til að 

mynda vitneskju frá þeim tíma sem ekkert var fjallað um samkynhneigð í fjölmiðlum og í 

skólum. Þannig fáum við þeirra einkasögur á þeirra forsendum og ekki síst sögur um breytileg 

hlutverk sviðslistar í lífi þeirra í gegnum tíma.  
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Að lokum er vert að bæta við að þessi ritgerð er aðeins lítið innlegg í umræðuna um 

performance kyngervis samkynhneigðra. Enn er margt ósagt og órannsakað í þeim efnum og 

er það von mín að fleiri eigi eftir að rannsaka frekar þetta efni. Nefna má sérstaklega að 

grímur og sviðslist hommanna frá árum þagnar eru enn tiltölulega óplægður akur. Er 

nauðsynlegt að kanna það efni frekar, ekki síst þar sem lítið er til af heimildum frá þeim tíma 

og karlar og konur eru tekin að eldast. Munnlegar heimildir af þessu tagi eru ómetanlegar, 

ekki síst þegar þeim fækkar sem geta veitt þær. Þá þarf enn frekar að rannsaka grímusafn 

lesbíanna á mismunandi tímum því það hefur lítið verið kannað hér á landi. Af ýmsum 

ástæðum hefur áherslan oftast verið lögð á karlana. En það þýðir ekki að konurnar hafi ekki 

þurft að fela sig.  

Sviðslistafræði er spennandi tæki sem áhugavert er að nota við rannsóknir á 

samfélögum, og ekki síst þegar rannsaka á sjálfsmynd kynhneigðar og kyngervis. Hún veitir 

okkur tækifæri til að ramma inn ákveðna hegðun, viðburði og tímabil og sjá um leið eitthvað 

sem performance eins og Richard Schechner lýsti því (sjá kafla 2.5 og 2.7). En nú þegar þessi 

ritgerð er á enda ætti ég sjálf að geta lagt grímusafn samkynhneigðra á hilluna enda er þetta 

búið að vera löng, og oft strembin leið að endastöðinni en á sama tíma alveg ógurlega 

spennandi. Grímur og gervi hópsins eru ótrúlega viðamikið og áhugavert viðfangsefni enda 

heill heimur þar á bakvið sem fáir þekktu þá né þekkja í dag.  
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Viðaukar  

Viðauki I 

Tímalína samkynhneigðar erlendis.
446

 

 

 

1864 Ný lög voru sett í Svíþjóð þar sem hvorug tveggja kynlíf með dýrum og kynlíf 

með einstaklingi af sama kyni var bannað og um leið sett undir sama hatt. Í 

lögunum stóð að skírlífsbrot „gegn náttúru“ skyldi refsað með erfiðisvinnu. 

Mörgum þótti vanta upp á skilgreininguna hvað væri í raun brot gegn náttúru svo 

árið 1894 staðfesti hæstiréttur að öll kynferðisleg hegðun sem stríddi gegn 

náttúrunni teldist refsiverð.
447

 

 

1866 Ný lög voru sett í Danmörku þar sem samkynhneigð varð refsiverð og varðaði 

refsingin frá átta mánaðum til sex ára betrunarvinnu. Lagaákvæðið um 

samkynhneigð stóð til ársins 1933. Áður höfðu þeir sem sekir voru um 

samkynhneigð verið dæmdir til dauða.
448

 

 

1871 Réttarhöldin yfir Ernest Boulton og Frederick Payne hófust í Englandi, tveggja 

klæðskiptinga sem gengu undir nöfnunum Fanny og Stella. Þær sluppu þó báðar 

við dóm (sjá mögulegar ástæður í kafla 3.1).
449

 

 

1885 The Criminal Law Amendment Act var bætt í lög Englands. Þá var samkynhneigð 

skilgreind sem refsivert athæfi og um leið bönnuð með lögum þar í landi. Áður 

hafði einungis sódómískri hegðun verið refsað með dauðadómi 

(endaþarmsmökum tveggja karlmanna). Þeir sem gerðust sekir um samkynhneigð 

var þá refsað með erfiðisvinnu.
450

 

                                                 
446

 Hafa ber í huga að tímalínan er ekki tæmandi heldur eru aðeins dregin fram viss atriði sem sýna mögulega þá 

þróun sem var að eiga sér stað varðandi samkynhneigð og samkynhneigða í nágrannalöndunum og þeim löndum 

sem höfðu áhrif á viðhorf og gildi á Íslandi. Mörgu er sleppt enda mikil saga sem erfitt er að segja frá í stuttu 

máli.   
447

 Rydström, „Sweden 1864-1978“, 184-185. Ekki verður farið yfir lagasetningar gegn samkynhneigð hverrar 

þjóðar fyrir sig, né verður fjallað um hvert ríki sem aflétti banni við samkynhneigð síðar, heldur verður fjallað 

um einstaka ríki sem dæmi um þá þróun sem var að eiga sér stað í heiminum varðandi lagasetningar og viðhorf 

til samkynhneigðar. Áhersla verður þó lögð á nágrannalöndin eins og gefur að skilja.    
448

 von Rosen, „Denmark 1866-1976“, 61 og 87.  
449

 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 15.  
450

 Cole,  Don We Now Our Gay Apparelʼ, 16; Naphy, Born to be Gay, 242. 
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1889 Noregur setti lög sem bannaði kynlíf sem stríddi „gegn náttúrunni“. Til að skýra 

betur hvað átt var við var bætt við að „samræði tveggja aðila af karlkyni væri 

refsivert“.
451

 

 

1894 Í Finnlandi tóku ný lög gildi sem bönnuðu samlífi milli einstaklinga af sama kyni. 

Það átti bæði við kynlíf milli tveggja karla og tveggja kvenna en Finnland var eitt 

fárra ríkja sem tiltók samlíf tveggja kvenna sérstaklega í lögunum. Refsingin við 

brotunum var erfiðisvinna og gilti þetta lagaákvæði í Finnlandi allt til ársins 

1971.
452

 

 

1895 Írski rithöfundurinn Oscar Wilde var dæmdur til tveggja ára erfiðisvinnu fyrir 

samkynhneigð. Málið hafði víðtæk áhrif víða um heim, sem og á sögu 

samkynhneigðra.
453

 

 

1907-

1909 

Þýski blaðamaðurinn Maximilian Harden skrifaði fjölda greina um samkynhneigð 

innan þýska hersins og hjá nánustu samstarfsmönnum Wilhelm II keisara 

landsins. Nefndi Harden fjölda þekktra manna í tengslum við rannsókn sína. 

Réttarhöldin í kjölfarið áttu þátt í að auka fordóma almennings (sem margir 

þekktu lítið til samkynhneigðar) í Þýskalandi í garð samkynhneigðra því 

Eulenburg réttarhöldin, eins og þau voru kölluð, voru umtöluð um allt land.
454

   

 

1913 Rithöfundurinn E. M. Forster skrifaði skáldsöguna Maurice og notaði hann meðal 

annars hugtakið „Oscar“ í skáldsögunni en hugtakið var notað víða til að lýsa 

samkynhneigðum einstaklingi.
455

 

 

1917 Í Rússlandi, líkt og öðrum löndum varð samkynhneigð skilgreind refsiverð. Í 

Október byltingunni féllu þó þau lög úr gildi að einhverju leyti og „stærðu“ 

Bolsévikar sig að því að í landinu væru samkynhneigðar ástir jafn rétthárar 

                                                 
451

 Skaug Halsos, „Norway 1842-1972“, 92.  
452

 Mustola, „Finland 1889-1999“, 217-218.  
453
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gagnkynhneigðum ástum. Árið 1934 breyttu Rússar þó aftur lögunum og 

samkynhneigð var refsað með allt að 5 ára fangelsisvist.
456

 

 

1919 Doktor Magnus Hirschfeld (1868-1935) og Max Spohr (1850-1905) stofnuðu 

Institut für Sexualwissenschaft (Stofnun fyrir kynlífsrannsóknir) en Hirschfeld var 

mikill talsmaður fyrir réttindum samkynhneigðra. Bókasafn stofnuninnar sem 

taldi túsundir titla var eyðilagt af Nasistum í maí 1933.
457

 

 

1923 Gerðar voru lagfæringar á löggjöfinni í New York fylki sem heimiluðu handtökur 

vegna „úrkynjunar“ (e. degeneracy). Þessi lög voru aðallega notuð til að sækja þá 

menn til saka sem reyndu að taka aðra karlmenn á löpp. En lögin voru þó oft 

túlkuð á þann veg að menn voru handteknir fyrir að vera „of hommalegir“. Þetta 

gat átt við fas þeirra, klæðnað og skreytingar af ýmsu tagi.
458

 

 

1928 The Well of Loneliness eftir Radclyffe Hall kemur fyrst út í Englandi og síðar í 

Bandaríkjunum. Bókin olli miklum deilum og í kjölfarið komust hugmyndir um 

samkynhneigð í almenna umræðu.
459

 

 

1933 Danir aflétta banni við samkynhneigð og urðu þar með fyrsta þjóðin til þess að 

gera það, á eftir Rússum sem bönnuðu aftur samkynhneigð árið 1934.
460

 

 

1933 Samkynhneigð milli tveggja karlmanna var bönnuð með lögum í Þýskalandi og í 

kjölfarið var börum fyrir samkynhneigða lokað. Þá voru einnig öll skrif um 

samkynhenigð bönnuð í landinu. Nasistar nýttu tækifærið og notuðu ásakanir um 

samkynhneigð til að losa sig við andstæðinga flokksins. Í hugum nastista voru 

samkynhneigðir gagnslausir þar sem þeir gátu ekki uppfyllt kröfur þeirra, það er 

að giftast og eignast börn, þess vegna varð að losa sig við þá. Í fangabúðum voru 

samkynhneigðir fangar merktir bleikum þríhyrningi og fengu þeir einkar erfið 

verkefni í von um að „lækna“ þá. Þrátt fyrir að samkynhneigð kvenna væri ekki 

bönnuð í Þýskalandi voru þær einstaka sinnum dæmdar undir lögum Austurríkis 
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og var þeim þá nauðgað skipulagt. Einhvers staðar á milli 5.000 og 15.000 

samkynhneigðir einstaklingar voru sendir í útrýmingabúðir nasista og létust flestir 

þar.
461

  

 

1934 Sovétríkin felldu úr gildi ríkjandi lög um lögleyfingu samkynhneigðar og 

bönnuðu með lögum muzhelozhstvo (sem er rússneskt hugtak sem þýðir 

bókstaflega, maður sem liggur með öðrum manni). Refsingin varðaði allt að fimm 

ára fangelsi og strangari ef sá meðseki var undir lögaldri.
462

 

 

1935 Í Þýskalandi var samkynhneigð bönnuð en árið 1935 var þetta bann teygt út. Nú 

voru öll samkynhneigð samskipti bönnuð, þetta átti við kossa tveggja 

karlmanna.
463

 

 

1940 Árið 1940 aflétta Íslendingar banni við samkynhneigð, lögin voru að fyrirmynd 

danskra laga sem samþykkt voru árið 1930.
464

 

 

1944 Svíþjóð afléttir banni við samkynhneigð.
465

 

 

1948 Hópur samkynhneigðra í Danmörki stofnuðu baráttusamtökin Forbundet af 

1948.
466

 

 

1949 Samtök samkynhneigðra voru stofnuð í Noregi eftir að Forbundet af 1948 

samþykkti að hafa tvo fulltrúa sína þar í landi.
467

  

 

1950 Fyrstu baráttusamtök samkynhneigðra í Bandaríkjunum, The Mattachine Society, 

voru stofnuð í Los Angeles en þeim var ætlað að berjast gegn óréttlætinu sem 

mætti samkynhneigðum víða í samfélaginu. Forsprakki þeirra var 
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verkalýðsforinginn og kennarinn Harry Hay.
468

 

 

1951 The Goon Show (1951-1960) með þeim Spike Milligan, Harry Secombe, Peter 

Sellers og Michael Bentine hóf göngu sína. Í þættinum komu meðal annars fyrir 

samkynhneigðar persónur eins og Flowerdew og mögulega Major Bloodnok en 

Sellers túlkaði báðar þessar persónur. Samkynhneigðar persónur hafa lengi verið í 

bresku útvarpi.
469

 

 

1954 Byrjað var að gefa út tímaritið Arcadie, sem var tímarit um samkynhneigð, í 

Frakklandi af hópi undir sama nafni. Blaðið náði talsverðri útbreyðslu. Á þessum 

árum fjölgaði mjög samkynhneigðum útgáfum, bæði í Evrópu og í 

Bandaríkjunum.
470

 

 

1957 The Wolfenden Committee lagði fram skýrslu þess efnis að aflétta ætti banni við 

samkynhneigð milli fullorðinna einstaklinga í Bretlandi. Svipuð tillaga hafði 

verið lögð fram í Bandaríkjunum tveimur árum áður af The American Law 

Institute. Byggðu þau skýrsluna á hugmyndum um að ekki ætti hið opinbera að 

refsa fólki fyrir það sem það gerði í einkarýminu. Ekkert gerðist þó strax í 

málefnum samkynhneigðra.
471

  

 

1961 Tékkóslóvakía og Ungverjaland afléttu banni við samkynhneigð þetta ár.
472

 

 

1963 The Dick Emery Show (1963-1981) hóf göngu sína í breskju sjónvarpi. Í þeim 

þáttum lék Richard Gilbert Emery hin ýmsu hlutverk sem mörg hver voru 

skopstæling á samkynhneigðum einstæklingum eða konur. Þættirnir nutu 

vinsælda í fyrstu en Emery var síðar meðal annars vændur um karlrembu og 

hómófóbíu.
473

 

 

                                                 
468

 Ford, „A Brief History of Homosexuality in America“, sótt þann 14. febrúar 2014. 
469

 „Characters from The Goon Show“, 8. mars 2007, sótt þann 14. febrúar 2014. 
470

 Rizzo, „Public Spheres and Gay Politics since the Second World War“, 209. 
471

 Rizzo, „Public Spheres and Gay Politics since the Second World War“, 201. 
472

 Mustola, „Finland 1889-1999“, 236.  
473

 „The Dick Emery Show“, sótt þann 14. febrúar 2014. 



156 

 

1967 Banni við samkynhneigð var aflétt í Bretlandi með The Sexual Offences Act 

1967.
474

 

 

1968 Austur-Þýskaland og Búlagaría afnámu bann við samkynhneigð í sínum löndum. 

Austur-Þjóðverjar höfðu aldurstakmarkið 18 ár.
475

 

 

1969 Þann 28. júní árið 1969 ruddist lögreglan inn á Stonewall Inn og handtók 

starfsmenn staðarins fyrir að selja áfengi án leyfis. Kom í kjölfarið til óeirða á 

milli lögreglu og samkynhneigðra í New York. Uppþotin stóðu næstu fimm daga. 

Þessar óeirðir mörkuðu tímamót í sögu hinsegin fólks því í óeirðunum unnu í 

fyrsta sinn mismunandi hópar saman gegn ofsóknum og ranglæti, það er segja 

hommar, lesbíur, transfólk og tvíkynhneigðir.
476

 

 

1969 Í New York voru stofnuð pólitísk baráttusamtök samkynhneigðra, Gay Liberation 

Front (GLF). Markmið samtakanna var að gera samkynhneigða karlmenn og 

konur sýnileg í samfélaginu og berjast fyrir réttindum þeirra.477 

 

1970 Fyrsta Gay Pride gangan var farin í New York þann 28. júní. Farið var frá 

Greenwich Village að Central Park til að minnast Stonewall uppþotana árinu 

áður. Fleiri göngur voru farnar, til að mynda í Los Angeles og San Francisco þetta 

sama ár.
478

 

 

1970 Á Bretlandi voru baráttusamtökin GLF (Gay Liberation Front) stofnuð. Fleiri 

samtök fylgdu í kjölfarið og voru til að mynda samtökin Front Homosexuel 

dʼAction Révolutionnaire (FHAR) stofnuð í París sama ár og árið eftir voru 

stofnuð baráttusamtök í Þýskalandi sem kölluðust German Homosexuelle Aktion 

Westberlin. Á Ítalíu voru samtökin, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario 

Italiano stofnuð (1970). Samtök samkynhneigðra voru svo stofnuð víða á 

Vesturlöndum í kjölfarið.
479
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1971 Finnar afléttu banni við samkynhneigð í landinu.
480

 

 

1972 Noregur aflétti banni við samkynhneigð.
481

 

 

1972 Á Bretlandi birtist fígúran Mr. Humphries á skjánum í þáttaröðinni Are You Being 

Served (1972-1983) en þættirnir gerast í fataverslun. John Inman fór með hlutverk 

Mr. Humphries sem var fremur tilgerðarleg persóna. Segja má að í honum hafi 

birst allar hugmyndirnar um hinn kvenlega homma á þessum árum.
482

 

 

1973 The American Psychiatric Association tók samkynhneigð burt af lista yfir 

geðsjúkdóma.
483

  

 

1975 Kvikmyndin The Rocky Horror Picture Show, með Tim Curry í hlutverki 

klæðskiptingsins Dr. Frank-N-Furter, kom í bíóhús vestanhafs og svo annars 

staðar.
484

 

 

1977 Harvey Milk (1930-1978), samkynhneigður maður, vann sæti í borgarstjórn San 

Francisco (sem supervisor in San Francisco). Rúmu ári síðar var Milk, ásamt 

borgarstjóranum George Moscone, skotinn til bana af samstarfsfélaga þeirra, Dan 

White. Milk var þriðji opinberlega samkynhneigði einstaklingurinn til að hljóta 

kostningu. Kathy Kozachenko var fyrsti samkynhneigði einstaklingurinn til að 

vinna kostningar en hún vann sæti í borgarstjórn í Ann Arbor í Michigan árið 

1974.
485

 

 

1977 Gamanþátatröðin Soap hóf göngu sína í bandarísku sjónvarpi (1977-1981). Þar 

var Billy Crystal í hlutverki hins samkynhneigða Jodie Dallas. Þetta er eitt fyrsta 

samkynhneigða hlutverkið í bandarísku sjónvarpi.
486
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1978 The International Lesbian and Gay Association (ILGA, fyrst The International 

Gay Association, IGA) var stofnað á Englandi en síðan þá hefur alþjóðleg 

réttindabarátta verið háð undir þeirra merkjum. Það hefur þó verið með 

takmörkuðum árangri því Sameinuðu þjóðirnar hafa til að mynda neitað að gefa 

samtökunum stöðu álitsgjafa innan stofnunarinnar.
487

 

 

1978 Hinn alþjóðlegi regnbogafáni birtist fyrst (í San Francisco) sem tákn um stolt 

samkynhneigðra.
488

 

 

1981 Árið 1981 byrjuðu læknar á San Francisco svæðinu að taka eftir því að 

samkynhneigðir karlmenn væru að veikjast af áður óþekktum sjúkdómi sem 

herjaði helst á homma í San Francisco og í New York. Á þessum tíma gerði 

enginn sér grein fyrir þeim hörmungum sem enn áttu eftir að ganga yfir 

heimsbyggðina.
489

 

 

1989 Í Danmörk staðfesti þingið lög um staðfesta samvist samkynhneigðra (e. civil 

union, civil partnership eða registered partnership). Þeir fyrstu til að staðfesta 

samvist sína voru þeir Axel (Lundahl-Madsen) og Eigil (Eskildsen) Axgil en þeir 

höfðu þá verið í sambandi í rúm 40 ár. Árið 1957 höfðu þeir báðir breytt 

eftirnöfnum sínum í Axgil en það var gert til að opinbera samband sitt og minna á 

réttindaleysi samkynhneigðra þar í landi.
490

 

 

1992 Eistland og Lettland felldu úr gildi banni við samkynhneigð.
491

 

 

1993 Litháen og Rússland afléttu banni við samkynhneigð.
492

 Írland leyfði einnig 

samkynhneigð þetta ár.
493

 

 

1993 Kvikmyndin Philadelphia, með Tom Hanks í aðalhlutverki, var frumsýnd. Hún 

                                                 
487

 Hekma, „The Gay World: 1980 to the Present“, 357. 
488

 Hekma, „The Gay World: 1980 to the Present“, 359. 
489

 OʼDonnell, HIV/AIDS, xv og 1; Oppenheimer og Reckitt, „Introduction“, 1. 
490

 Hekma, „The Gay World“, 360. 
491

 Mustola, „Finland 1889-1999“, 236.  
492

 Mustola, „Finland 1889-1999“, 236.  
493

 Þorvaldur Kristinsson, „Samkynhneigð og löggjöf á Íslandi“, 259. 



159 

 

átti þátt í að breyta sýn fólks á samkynhneigðum karlmönnum eftir að alnæmi fór 

að breiðast út.
494

 

 

1994 Rúmenar afléttu banni við samkynhneigð, síðastir Evrópuríkja.
495

 

 

1996 Bill Clinton skrifaði undir Defense of Marriage Act (DOMA), en með því var 

fylkjum Bandaríkjanna í sjálfvald sett hvort þau leyfðu hjónaband 

samkynhneigðra eða ekki. Í valdatíð George W. Bush reyndi þingið þó tvisvar 

sinnum að banna hjónabönd samkynhneigðra en það misfórst í bæði skiptin. 

Núverandi forseti, Barack Obama styður að það sé á valdi fylkisins að ákveða 

hvort leyfa skuli hjónaband samkynhneigðra. Árið 2014 hafa fimmtán fylki leyft 

samkynhneigðum pörum að giftast eftir að hafa kosið um það en þau eru: 

California, Massachusetts, Connecticut, Maine, Washington, Maryland, Iowa, 

Minnesota, Delaware, Vermont, New Jersey, New Hampshire, Rhode Island, 

New York og Hawaii.
496

 

 

1998 Sjónvarpsþátturinn Will & Grace (1998-2006) hóf göngu sína en í honum koma 

fyrir tvær samkynhneigðar aðalpersónur. 

 

2000 Á árunum í kringum aldamótin síðustu fóru að birtast aðrir sjónvarpsþættir sem 

áttu að túlka heim samkynhneigðra á öðruvísi og raunsamari hátt en áður, en ekki 

aðeins sem grín. Mætti þar nefna Queer as Folk (2000-2005) en breska útgáfan 

hóf göngu sína ári fyrr og The L Word í Bandaríkjunum (2004-2009).
497

 

 

2003 Hæstiréttur Bandaríkjanna dæmdi í málinu „Lawrence v. Texas“ svo að 

áðurnefnd, Sodomy Laws (sjá kafla 3.2) skyldu ógild allstaðar í landinu.
498

 

 

2013 Á sumarmánuðum 2013 samþykkti rússneska þingið að skerða réttindi 
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samkynhneigðra þar í landi. 436 þingmenn rússnesku neðri deildarinnar greiddu 

með lögunum, aðeins einn sat hjá og enginn var á móti. Segir meðal annars í nýju 

lögunum í Rússlandi að baráttugöngur eins og Gay Pride séu bannaðar með öllu 

og það sé einnig óheimilt að fræða ungt fólk um samkynhneigð.
499

 

  

2013-

2014 

Í júlí árið 2013 skrifaði Elísabet Englandsdrottning undir lög þess eðlis að þar í 

landi gætu loksins allir gengið í hjónaband óháð kynhneigð. Lögin tóku gildi árið 

2014.
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Viðauki II 

Tímalína samkynhneigðar á Íslandi
501

 

 

1869 Fyrstu heilstæðu hegningarlög Íslands tóku gildi en þau voru að fyrirmynd 

danskra laga. Í nýju hegningarlögum sagði í 178. grein  að „Samræði gegn náttúru 

eðli varðar betrunarhúsvinnu“ og átti það bæði við mök tveggja einstaklinga af 

sama kyni og maka við dýr. Fyrir þann tíma var hvergi minnst á refsingar fyrir 

kynmök einstaklinga af sama kyni þótt slíkt hafi þótt svívirðilegt.
502

 

 

1924 

 

Guðmundur Sigurjón Hofdal var dæmdur í átta mánaða fangelsi undir 178. grein 

hegningalaganna.
503

 

 

1940 

 

Ný hegningarlög tóku gildi á Íslandi. Þau voru að danskri fyrirmynd líkt og lögin 

frá 1869. Með lögunum var felld úr gildi refsing fyrir mökum einstaklinga af 

sama kyni og varð Ísland þar með annað ríki Norðurlanda til að gera slíkt en 

Danir höfðu breytt sínum lögum tíu árum áður.
504

 Ekki gætti þó fyllsta samræmis 

er kom að samræðisaldri gagn- og samkynhneigðra í lögunum frá árinu 1940 því í 

kaflanum er varðaði Skírlífsbrot kvað á um að karlmenn og konur mættu stunda 

samræði ef bæði höfðu náð sextán ára aldri. Á hinn boginn var sagt að: „Hver, 

sem hefir kynferðismök við persónu af sama kyni á aldrinum 18 til 21 árs, skal 

sæta varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum, ef hann hefir beitt yfirburðum aldurs 

og reynslu til þess að koma hinum til að taka þátt í mökunum.“
505

  

 

1949 Skáldsaga Elísar Mars, Ég man þig löngum kom út en í henni birtist fyrsta 

samkynhneigða aðalpersónan í íslenskri skáldsögu.
506

 

 

1975 

 

Hörður Torfason lýsti opinberlega yfir samkynhneigð sinni í tímaritinu Samúel.
507
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1975 

 

Jón Þ. Ragnarsson eða „Nonni listamaður“ eins og hann er oft kallaður talaði um 

samkynhneigð sína í sjónvarpsþættinum Úr einu í annað sem sýndur var í 

Ríkissjónvarpinu.
508

  

 

1976 

 

Félagið Iceland Hospitality var stofnað og starfaði það um skeið.
509

 

 

1978 

 

Samtökin ´78 voru stofnuð og var félagið kennt við stofnár þess.
510

  

 

1981 

 

Samtökin ´78 héldu fyrsta „ gay“ ballið af mörgum á skemmtistaðnum Manhattan 

í Kópavogi. Lögreglan lokaði staðnum klukkan eitt um nóttina því 

skipuleggendur höfðu gleymt að sækja um framlengingarleyfi. Árið eftir birtust 

myndir frá ballinu í tímaritinu Samúel og fékk skemmtistaðurinn á sig 

viðurnefnið Sveiattan.
511

  

 

1981  

 

Tímaritið Úr felum kom fyrst út og var það selt í bókaverslunum og í lausasölu.
512

 

 

1982 

 

Félagar Samtakanna ´78  áformuðu að taka þátt í 1. maí kröfugöngunni en 

skipuleggjendur tóku stirt í það. Samtökin máttu þó vera með án þess að vera 

hluti af skipulagðri dagskrá.
513

 

 

1982 

 

Ríkisútvarpsstjóri bannaði auglýsingar frá Samtökunum ´78 sem beint var til 

samkynhneigðra en honum hugnaðist ekki orðin „hommi“ og „lesbía“ í útvarpi. 

Nokkrir meðlimir samtakanna mótmæltu banninu í kjölfar þess fyrir utan 

Alþingi.
514

  

 

1983 

 

Norðurlandaráð lesbía og homma hélt fund á Íslandi og sendi hópurinn Alþingi 

og ríkisstjórn landsins í kjölfarið kröfubréf þar sem krafist var að unnið yrði að 
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jafnréttis- og verndunarlöggjöf fyrir samkynhneigða hér á landi. Hópurinn fór 

einnig fram á að mannréttindasamþykktir frá Evrópuráðinu sem og Sameinuðu 

þjóðunum yrðu virkjaðar hér á landi en það hafði ekki verið gert.
515

  

 

1983 

 

Viðtal við fjórar lesbíur birtist í Helgarpóstinum og var það í fyrsta sinn á Íslandi. 

Þær Lilja Steingrímsdóttir og Lára Marteinsdóttir komu fram undir eigin nafni í 

greininni „Lilja og Lára – konur sem elskast“ auk tveggja annarra sem komu fram 

undir nafnleynd.
516

  

 

1985 

 

Þingsáliktunartillaga um afnám misréttis gagnvart samkynhneigðum var í fyrsta 

sinn borin fram á Alþingi. Þingmenn allra stjórnmálaflokka komu að henni fyrir 

utan þingmenn Sjálfstæðisflokks. Tillagan dagaði uppi hjá allsherjarnefnd.
517

   

 

1985 

 

Félagið MSC Ísland var stofnað en félagið hefur staðið fyrir alls konar 

uppákomum fyrir samkynhneigða karlmenn hér á landi.
518

 

 

1986 

 

Félagið Íslensk/Lesbíska var stofnað en það starfaði aðeins til skamms tíma.
519

 

 

1986 

 

Morgunblaðið birti grein um útbreiðslu alnæmis hér á landi en þá höfðu þegar 29 

manns greinst með sjúkdóminn, þar af 20 hommar.
520

 

 

1986 

 

Samtökin ʼ78 gáfu út bæklinginn Hættulaust kynlíf í forvarnarskyni. Fæst apótek 

vildu þó taka við honum og neitaði jafnvel Húð- og kynsjúkdómadeild að hafa 

hann frammi.
521

 

 

1987 

 

Mannlíf birti stóra grein um íslenskar lesbíur og ræddi blaðamaður við þær 

Elísabetu Þorgeirsdóttur, Stellu Hauksdóttur, Snædísi Þorleifsdóttur, Katrínu 

Jónsdóttur og Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur. Einnig var rætt við Margréti Pálu 

                                                 
515

 „Réttur samkynhneigðra á Íslandi“, 2012, sótt þann 14. febrúar 2014; Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, „Þrjátíu ára 

stríðið“, 34.  
516

 Helgarpósturinn, „Konur sem elskast“, 4-5; Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, „Þrjátíu ára stríðið“, 32. 
517

 „Réttur samkynhneigðra á Íslandi“, 2012, sótt þann 14. febrúar 2014; Þorvaldur Kristinsson, „Samkynhneigð 

og íslensk löggjöf“, 2011, sótt þann 14. febrúar 2014. 
518

 Veturliði Guðnason, „Úr grasrót á griðastað“, 19. 
519

 Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, „Þrjátíu ára stríðið“, 33. 
520

 Böðvar Björnsson, „Alnæmisfaraldurinn: Þröngi vegurinn til sigurs“, 46. 
521

 Böðvar Björnsson, „Alnæmisfaraldurinn: Þröngi vegurinn til sigurs“, 48. 



164 

 

Ólafsdóttur en hún kom fram undir nafnleynd á þeim tíma.
522

 

 

1987 

 

Samtökin ʼ78 fengu húsnæði frá borginni fyrir tilstuðlan Ólafs Ólafssonar 

landlæknis og flutti starfssemin að Lindargötu 49. Enn fremur fengu samtökin 

styrk til að borga starfsmanni laun í stuttan tíma en hann sinnti fræðslumálum 

vegna alnæmisfaraldsins.
523

 

 

1987 

 

Samtökin ʼ78 hlutu í fyrsta sinn opinberan styrk til útgáfumála. Bókin Veistu hver 

ég er (eftir Betty Fairchild og Nancy Hayward. Bókin var ætluð foreldrum 

homma og lesbía) kom út tveimur árum síðar en styrkurinn fór til þess 

verkefnis.
524

 

 

1988 

 

Ungliðahópur Samtakanna ʼ78 var stofnaður.
525

 

 

1988 

 

 

1988 

 

 

 

1991 

 

Skemmtistaðurinn 22 við Laugaveg 22 opnar. Samkynhneigðir fóru strax að 

sækja þennan stað og var hann fyrsti alvöru „gay“ klúbburinn á Íslandi.
526

 

 

Samtökin ʼ78 ásamt fleiri grasrótahreyfingum settu á laggirnar útvarpsstöðina 

Útvarp Rót en á þeirri stöð var fjallað um málefni samkynhneigðra á þeirra 

forsendum.
527

 

 

Leikfélag Menntaskólans við Hamrahlíð frumsýndi söngleikinn Rocky Horror 

Show eftir Richard O'Brien. Sýningin vakti mikla athygli en Páll Óskar 

Hjálmtýsson fór með hlutverk hins hispurslausa Dr. Frank-N-Furter.
528

  

 

1992 Þingsályktunartillaga, samhljóða þeirri frá árinu 1985, var borin fram á Alþingi í 

annað sinn. Þá komu þingmenn allra flokka að henni en Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir talaði fyrir tillögunni. Ríkisstjórn setti í kjölfarið á fót nefnd sem taka 
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átti út stöðu samkynhneigðra hér á landi. Nefndin sendi frá sér tillögur um 

úrbætur tveimur árum síðar og lá sú skýrsla til grundvallar mörgum af þeim 

breytingum í löggjöfinni sem gerðar voru síðar er vörðuðu réttindi 

samkynhneigðra hér á landi.
529

      

 

1992 

 

Alþingi samþykkti breytingar á hegningarlögunum er fjölluðu meðal annars um 

skírlífsbrot. Kaflinn var endurnefndur og kallast nú kynferðisbrot. 

Samræðisaldurinn miðaðist nú við 14 ár og var enginn munur gerður á kynhneigð 

einstaklinga eins og hafði verið gert áður.
530

    

 

1993 

 

Nokkrar lesbíur stofnuðu félagsskapinn KMK eða Konur með konum.
531

 

 

1994 

 

Samtökin Félagið voru stofnuð eftir að deilur höfðu komið upp innan Samtakanna 

ʼ78. Tvíkynhneigðir höfðu krafist þess að verða hluti af samtökunum en fengu 

ekki fyrst um sinn. Félagið var öflugt um nokkurt skeið og lognaðist svo út af.
532

 

 

1995 

 

Heilsíðuauglýsing Samtakanna ʼ78 birtist í Morgunblaðinu en í henni lýsti fjöldi 

þjóðþekktra einstaklinga yfir stuðningi við baráttu samkynhneigðra. Auglýsingin 

birtist í tilefni af Mannréttindahátíð samtakanna sem fór fram í Íslensku óperunni 

og kom fjöldi listamanna fram til að leggja baráttunni lið.
533

 

 

1995 

 

Hinsegin bíódagar voru haldnir í fyrsta sinn.
534

 

 

1996 

 

Lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 voru samþykkt á Alþingi og tóku þau gildi 

þann 27. júní. Borgaralegum vígslumönnum var nú heimilt að staðfesta samvist 

samkynhneigðra para og jafngilti það hjónabandi gagnkynhneigðra. Ísland varð 

því fjórða ríkið í heiminum til að gera slíkt en Danmörk, Noregur og Svíþjóð 

höfðu breytt sínum lögum áður. Íslensku lögin voru þó rýmri en lög hinna 
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ríkjanna en þau fólu í sér möguleikanum á sameiginlegri forsjá barna í staðfestri 

samvist.
535

 Samkynhneigðum pörum var þó enn óheimilt að ættleiða börn og var 

tæknifrjóvgun einnig bönnuð. Fyrsta parið til að láta staðfesta sambúð sína voru 

þær Guðrún Elísabet Jónsdóttir og Valgerður Marteinsdóttir
 
.
536

       

 

1996 

 

Frumvarp var lagt fram á Alþingi um breytingar á 180. grein og 233. grein 

almennra hegningarlaga er tóku á mismun vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, 

trúarbragða og kynhneigðar. Frumvarpið var samþykkt og var nú óheimilt að 

neita fólki um þjónustu og vörur vegna kynhneigðar. Auk þess var nú óheimilt að 

ráðast gegn fólki opinberlega vegna kynhneigðar með háði, rógi eða ógnunum.
537

   

 

1999 

 

Samtökin ʼ78 fluttu í núverandi húsnæði sitt við Laugaveg 3. Borgaryfirvöld 

studdu við bakið á samtökunum og létu þeim í té ríflega helming kaupverðsins.
538

   

 

1999 

 

Hinsegin dagar eða Gay Pride hófu göngu sína. Tvisvar áður hafði verið reynt að 

halda slíka daga en það var árin 1993 og 1994. Mjög fáir mættu til leiks þá. Árið 

1999 mættu hins vegar um 1500 manns á tónleika á Ingólfstorgi. Árið eftir var 

farið í fyrstu Gleðigönguna niður Laugaveginn og voru þátttakendur hennar um 

8000. Hátíðin hefur stækkað óðfluga síðan þá og er með fjölsóttustu hátíðum 

landsins.
539

  

 

2000 

 

Samkynhneigðum var nú heimilt að stjúpættleiða.
540

 

 

2003 

 

 

 

Alþingi samþykkti einróma þingsályktunartillögu um skipun nefndar sem kanna 

átti réttarstöðu homma og lesbía og gera tillögur til úrbóta. Nefndin sendi frá sér 

skýrslu árið 2004 sem liggur til grundvallar frumvörum er komu á næstu árum.
541
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2004 

 

Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoði Ásatrúarfélagsins krafðist þess að fá leyfi 

til að gefa saman samkynhneigð pör. Hann taldi óeðlilegt að sömu lög giltu um 

öll trúfélög því lögin taki fyrst og fremst mið af þjóðkirkjunni. Hilmar Örn taldi 

eðlilegt að hvert trúfélag væri í sjálfvald sett hvort það legði blessun sína yfir 

sambúð samkynhneigðra. Samþykktin kom ekki fyrr en fjórum árum síðar.
542

  

 

2006 

 

Ríkisstjórn lagði fram frumvarp þess eðlis að fjölskylduréttur skuli jafn án tillits 

til kynhneigðar. Frumvarpið veitti samkynhneigðum pörum rétt til að skrá óvígða 

sambúð, pörum var leyft að ættleiðabörn samkvæmt ættleiðingarlögunum nr. 

130/1999 og lesbískum pörum var auk þess heimiluð aðstoð við tæknifrjóvgun 

samkvæmt lögum nr. 55/1996. Á Alþingi var samstaða um að engin rök væru 

fyrir því að samkynhneigðir þættu á einhvern hátt síðri uppalendur en 

gagnkynhneigðir.
543

 

 

2008 

 

Prestum og forstöðumönnum annarra skráðra trúfélaga var veitt heimild til að 

staðfesta samvist samkynhneigðra para en borgaralegir vígslumenn höfðu fengið 

þá heimild tólf árum áður.
544

  

 

2010 

 

Alþingi samþykkti ein hjúskaparlög fyrir alla. Þrátt fyrir breytingarnar sem gerðar 

voru tveimur árum áður var enn gerður greinarmunur á hjúskap samkynhneigðra 

og gagnkynhneigðra. Með lögunum var orðfærinu breytt úr hjúskap karls og konu 

í hjúskap tveggja einstaklinga. Lögin nr. 31/1993 gilda því núna um alla án tillits 

til kynhneigðar þeirra.
545
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