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Ágrip 

 

Fjölmargar heimildir benda til að viðtekin venja hafi verið fyrir íslenska karlmenn að 

kyssast á munninn í kveðjuskyni á ofanverðri nítjándu öld. Siðurinn var gagnrýndur af 

siðapostulum í dagblöðum um aldamótin 1900, meðal annars vegna smithættu. Ef 

marka má heimildir eimdi þó eftir af kossahefðinni fram til um 1920. Á sama tíma fór 

meðvitund Íslendinga um tilvist samkynhneigðar vaxandi. Stuðst er við kenningu Eric 

Anderson um hómóhysteríu eða menningarlega hræðslu við samkynhneigð, til að 

útskýra hvers vegna íslenskir karlmenn kysstust á munninn í kveðjuskyni á ofanverðri 

nítjándu öld en ekki hundrað árum síðar. Þegar hómóhystería ríkir eru karlmenn 

knúnir til að samræma sjálfsmynd sína við ráðandi karlmennskuviðmið til þess að þeir 

séu ekki sjálfir álitnir samkynhneigðir. Karlmenn lýsa stöðugt yfir gagnkynhneigð 

sinni með hegðun og forðast líkamlega nánd við aðra karlmenn til að verða ekki fyrir 

grunsemdum. Ótti karlmanna við samkynhneigð hefur því ekki eingöngu þau áhrif að 

undirskipa samkynhneigða heldur stýrir hún atferli margra gagnkynhneigðra 

karlmanna. Hómóhystería ríkir ekki nema með víðtækri vitneskju þorra almennings 

um tilvist samkynhneigðar. Það útskýrir hvers vegna kossar og önnur líkamleg nánd 

milli karlmanna leyfðist í íslensku samfélagi nítjándu aldar en ekki hundrað árum 

síðar. Farið er yfir brot úr sögu samkynhneigðar á Íslandi til að sýna hvernig viðhorf 

almennings breyttust á tuttugustu öldinni.  
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Inngangur 

 

Þetta var eflaust fjarska hversdagslegur og ómerkilegur siður í augum þeirra sem hann 

stunduðu. Þeir tóku varla eftir þessu. En svo komu útlendingar í heimsókn og göptu 

hreinlega af undrun. Tímarnir breyttust hratt og sérstaklega þegar heimurinn opnaðist 

og flóð ólíkra menningarstrauma fóru að berast á milli landa. Þá fóru sumir að taka 

eftir þessu. Þetta þótti bæði óþrifnaður og jafnvel hneyksli. Í dag þykir okkur þetta 

fjarstæðukennt. Hvaða siður var þetta? „[H]jer sjást karlmenn opt og tíðum kyssast 

hverjum rembingskossinum á fætur öðrum, þó þeir sje aðeins málkunnugir.“
1
 Þessi 

lýsing birtist í blaði í Reykjavík árið 1896. 

 Fjölmargar heimildir eru til um að viðtekin venja hafi verið fyrir íslenska 

karlmenn að kyssast á munninn í kveðjuskyni á ofanverðri nítjándu öld. Óhætt er að 

fullyrða að slík hegðun er framandleg í augum nútímamanna á Íslandi, að minnsta 

kosti hefur höfundur ritgerðarinnar ekki orðið var við slíkt á meðal landa sinna. 

Í þessari ritgerð verða heimildirnar skoðaðar með því að markmiði að skilja 

hvers vegna slíkar venjur geta verið breytilegar á hverjum tíma. Heimildirnar eru fyrst 

og fremst fengnar úr dagblaðaskrifum hér á landi á tímabilinu 1880-1920 og úr 

ferðabókum erlendra ferðamanna á Íslandi. Margir í dag spyrja eflaust: „Voru þeir 

sem kysstust á munninn ekki bara hinsegin?“ Í nútímasamfélaginu er algengast að 

leggja þá merkingu í munnkossa milli tveggja karlmanna að um atlot samkynhneigðra 

sé að ræða. Hómósexúalítet sem hugtak varð hins vegar ekki til fyrr en seint á 

nítjándu öld og margt bendir til að sú skilgreining hafi ekki náð til íslensks samfélags 

fyrr en um aldamótin 1900.
2
 

Það rennir stoðum undir það að kossarnir hafi verið viðtekin venja sem gekk 

ekki gegn ráðandi karlmennskuviðmiðum á Íslandi á þeim tíma og hafi verið stunduð 

af karlmönnum óháð því hvort þeir löðuðust kynferðislega að einstaklingum sama 

kyns. Vísbendingar eru um að hómófóbía, hræðsla við samkynhneigð, sem fór 

vaxandi um og eftir 1900 og hefur litað vestrænt samfélag fram til okkar daga, hafi 

                                                           
1
 Dagskrá, 7. nóvember 1896. Bls. 118. 

2
 Þorgerður Þorvaldsdóttir (2007). „Iceland 1869–1992: From silence to rainbow revolution.“. Bls. 

117-144. 
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breytt samskiptum karlmanna. Hér verður meðal annars stuðst við kenningu Eric 

Anderson um hómóhysteríu eða menningarlega ofsahræðslu við samkynhneigð.
3
  

Hann telur að þegar hómóhystería ríki í samfélögum séu „gagnkynhneigðir 

karlmenn knúnir til þess að samræma sjálfsmynd sína og hegðun við strangar 

hugmyndir um karlmennsku karla, ofurkarlmennsku (e. hypermasculinity)“
4
 til þess 

að þeir séu ekki sjálfir álitnir samkynhneigðir. Á móti komi að gagnkynhneigðir njóti 

tölvuvert meira kynjaðs frelsis (e. gendered freedom) þegar lítil eða engin 

hómóhystería ríki. Til að ástand hómóhysteríu ríki verður, samkvæmt Anderson, að 

vera víðtæk og almenn vitneskja þorra almennings um tilvist samkynhneigðar. 

Anderson lítur á hómóhysteríu sem „afkvæmi menningar sem þjáist af ofsahræðslu 

við samkynhneigð og er gegnsýrð af grunsemdum um að einstaklingar séu 

samkynhneigðir (e. homosuspicion).“
5
  

Kenningin reynir þannig einnig að útskýra hvers vegna líkamleg snerting milli 

karla í samfélögum þar sem samkynhneigð er útlæg, ólögleg, lítt þekkt, óskilgreind 

eða umborin af meginþorra fólks, sé oft nánari en í þeim samfélögum sem einkennist 

af hómóhysteríu. Í þessari ritgerð mun ég reyna að leiða líkum að því að í íslensku 

samfélagi á nítjándu öld hafi ekki verið til staðar slík hómóhystería og því hafi 

karlmenn notið meira frelsis í samskiptum sínum á milli. Nýlegar rannsóknir á vináttu 

unglingsdrengja í breskum skólum benda til að áhrif hómófóbíu og hómóhysteríu fari 

dvínandi og að samskipti karlmanna í Bretlandi – og hugsanlega víðar í vestrænum 

löndum – séu að verða nánari og afslappaðri á ný.
6
  

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði þegar ég rakst á fjölmargar lýsingar af 

„kossaflensi“ íslenskra karla á 19. öld. Hvers vegna kysstust íslenskir karlmenn á 

munninn í kveðjuskyni á ofanverðri nítjándu öld en ekki um það bil 100 árum síðar? 

Hvers vegna hætti kossasiður íslenskra karlmanna að vera samfélagslega viðurkennd 

hegðun? Hver eru tengsl þess við vaxandi meðvitund Íslendinga um samkynhneigð á 

tuttugustu öld? Hér verður kenning Anderson um hómóhysteríu notuð sem 

rannsóknartæki. 

                                                           
3
 Eric Anderson (2011). „The Rise and Fall of Western Homohysteria“.  

4
 Sama. 

5
 Sama. 

6
 Eric Anderson (2009). Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities. 
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Í sagnfræðirannsókn þar sem heimildir eru af skornum skammti þarf að 

sjálfsögðu að gæta meðalhófs og staðhæfa ekki um of þegar um fjarlæga og óljósa 

atburði er um að ræða. Það getur engu að síður verið gagnlegt að nota nýjar kenningar 

og hugmyndastrauma til að glöggva sig á framandlegum þáttum fortíðarinnar. 

Femínismi og kynjafræði hafa opnað heima í fræðilegri nálgun sem áður voru huldir. 

Ég tel gagnlegt að velta þeim fyrir okkur í þessari rannsókn.  

1. Heimildir um kossasiði íslenskra karlmanna 

 

Ólafur Hansson útlistaði ýmsa „hjákátlega“ kveðjusiði „frumstæðra þjóða“ í nokkurs 

konar skemmtigrein í Mánudagsblaðinu árið 1957.
7 

Þar segir hann frá Mið-

Afríkumönnum sem heilsast með því að hrækja hvor framan í annan, flóknum 

hneigingum í Austurlöndum og fleiri slíkum framandi siðum. Í inngangsorðum lætur 

Ólafur þó lesendur sína líta sér nær, því hann minnir þá á að ekki sé langt „síðan 

kossinn [hafi verið] algengur kveðjusiður í íslenzkum sveitum“ og sé það hugsanlega 

enn. 

Skrifin bera þess nokkur merki að sá sem heldur á penna upplifi sig sem þegn í 

vestrænu og „venjulegu“ samfélagi sem tíðki ekki skrýtna siði, að minnsta kosti ekki 

lengur. En grein Ólafs brúar nokkurs konar bil aftur til aldamótanna 1900 þegar 

blöðin birtu hverja greinina á fætur annarri þar sem forneskjulegir kossasiðir og önnur 

úrelt hegðun var fordæmd höstuglega. Erlendir gestir skrifuðu einnig mikið um 

kossasiðina.  

Lýsingarnar kallast á margan hátt við ljósmyndirnar í bókinni Picturing Men: 

A Century of Male Relationships in Everyday American Photography eftir John Ibson 

sem sýna bandaríska karlmenn frá ofanverðri nítjándu öld fram til 1950. Þeir haldast í 

hendur, faðmast, kyssast og liggja jafnvel í kjöltu eða fangi hvers annars. Við fyrstu 

sýn mætti ætla að hér séu hinsegin elskendur fortíðarinnar á ferð. Ibson, sem kennir 

amerísk fræði í California State University, hóf að kaupa ljósmyndir af karlmönnum á 

nítjándu öld á flóamörkuðum og í antíkbúðum. Furðumargir þeirra virtust sýna mikla 

líkamlega nánd. Fyrst taldi Ibson sjálfur að um væri að ræða myndir af 
                                                           
7
 Mánudagsblaðið. 7. janúar 1957. Bls. 2. 
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samkynhneigðum mönnum í Bandaríkjum nítjándu aldar. En það gat varla staðist ef 

miðað er við kenningar sagnfræðinga um upphaf samkynhneigðar hjá karlmönnum í 

hinum vestræna heimi. Þyrfti að endurskrifa söguna? En Ibson skipti fljótlega um 

skoðun þegar þetta ljósmyndasafn hans stækkaði og taldi á endanum um 5000 

ljósmyndir. Hann áttaði sig á að sjónarhóll ríkjandi tíðaranda hafði blindað hann. 

Þetta voru ekki samkynhneigðir karlar, heldur einfaldlega vinir, skólabræður, 

samstarfsfélagar og ættingjar, sem voru uppi á öðrum tíma þegar önnur lögmál giltu 

um líkamlega nánd milli karlkyns vina. 

Hann raðar fjölmörgum ljósmyndum frá hverjum áratug í tímaröð, frá því um 

það leyti er ljósmyndatæknin varð til þangað til um 1950. Með því sýnir hann hvernig 

nánd milli karlmanna breyttist smám saman. Á myndunum á nítjándu öld sjást 

mennirnir haldast afslappaðir í hendur, faðmast og jafnvel sitjandi hver ofan á öðrum. 

Á fyrstu áratugum tuttugustu aldar virðist smám saman draga úr slíkri sjáanlegri 

hrifningu á milli manna. Og þegar nálgast miðja öldina hefur hegðunin breyst. 

Karlmenn á myndum stilla sér fjær frá hver öðrum.
8
  

 Samkvæmt Ibson er skortur á nánd milli karlmanna í bandarísku þjóðfélagi 

nýleg þróun. Í stað óheftrar og afslappaðrar líkamlegrar nándar hafi komið 

„hómófóbískt bil“ á milli karla, óháð kynhneigð þeirra, ferð „frá faðmlögum og kossa 

til auðra sæta á milli karla í leikhúsum.“
9
 

Eftirfarandi heimildir um kossasiði íslenskra karla eru ekki ósvipaðar 

ljósmyndunum í bók Ibson. Mikið var fjallað um siðinn í blöðunum á síðustu 

áratugum nítjándu aldar og nokkuð við upphaf þeirrar tuttugustu. Á sjötta áratugnum, 

þegar Ólafur Hansson skrifar um furðulega kveðjusiði, er íslenski kossasiðurinn í 

huga hans hegðun sem ekki er stunduð lengur, nema hugsanlega á stöku stað. Hér má 

því greina þróun, eins og Ibson gerir með myndir sínar. 

 

                                                           
8
 John Ibson (2002). Picturing Men: A Century of Male Relationships in Everyday American 

Photography. 
9
 John Ibson (2002). Picturing Men: A Century of Male Relationships in Everyday American 

Photography. Bls. 195. 
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1.1. Ósiðir 

 

Árin 1894 og 1895 ferðaðist ungur danskur húðsjúkdómalæknir, dr. Edvard Ehlers að 

nafni, til Íslands. Ehlers var meðlimur í dönsku Oddfellow-reglunni sem beitti sér á 

þessum árum fyrir lækningum á holdsveiki á Íslandi, sem var skæður sjúkdómur hér á 

landi á 19. öld. Margt var enn á huldu um holdsveiki í lok nítjándu aldar. Á Íslandi 

var þá almennt talið að um arfgengan sjúkdóm væri að ræða og því voru sjúklingar 

ekki aðgreindir frá heilbrigðum. Starf Ehlers læknis snerist að miklu leyti um að 

sannfæra landann og yfirvöld um að holdsveiki væri smitsjúkdómur og yrði því ekki 

upprættur nema með því að einangra sjúka frá heilbrigðum og reisa sérstök hæli fyrir 

holdsveika. Danski læknirinn skrifaði upplýsingarit um smitleiðir holdsveikinnar árið 

1895 fyrir Íslendinga sem var dreift á hvert heimili í landinu. Í kjölfarið var ákveðið 

að reisa holdsveikrasjúkrahús í Reykjavík, en Oddfellowar í Danmörku, fyrir 

forgöngu Ehlers, söfnuðu fjármunum til byggingar hans. Holdsveikraspítalinn í 

Laugarnesi var vígður 27. júlí 1898.
10

 

Á ferðum sínum um Ísland 1894 og 1895 blöskraði dr. Ehlers heilbrigðis- og 

lifnaðaraðstæður á Íslandi. Hann birti greinar í Danmörku og ræddi við dagblöð til að 

vekja máls á þessu. Stundum reiddust Íslendingar, því þeim þótti Ehlers full 

gagnrýninn á frumstæða lifnaðarhætti Íslendinga.
11

 

12. nóvember 1894 birti Þjóðviljinn ungi brot úr viðtali dr. Ehlers við danska 

blaðið Dannebrog. Það var ef til vill tímanna tákn að á meðan danski læknirinn sagði 

Dönum frá því sem hann upplifði sem frumstæðar aðstæður á Íslandi, neyddist 

Þjóðviljinn ungi að útskýra fyrir lesendum sínum hvað dagblaðaviðtöl væru, sem var 

því greinilega nýjung í hugum Íslendinga að mati blaðsins: „[H]afði blaðstjórinn, - 

eins og alltítt er í útlöndum - , gert mann á fund dr. Ehlers, til þess að spyrja hann úr 

spjörunum.“ 

            Í viðtalinu lýsti læknirinn aðstæðum á Íslandi, sem honum þótti mjög slæmar. 

Loftgæði í baðstofum í torfbæjunum væru óheilnæm og svefnaðstaðan gróðrarstía 

sjúkdóma. „[A]llt heimilis-fólkið sefur í fasta-rúmum með fram hlið-veggjum, - 

                                                           
10

 Kristrún Auður Ólafsdóttir (2003). „Erla Dóris Halldórsdóttir. Holdsveiki á Íslandi.“ Bls. 288. 
11

 „Þá sæju þeir sjón sem loddi í minni“. Tíminn sunnudagsblað. 29. ágúst 1962. Bls. 602. 
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karlar, konur og börn saman, og sofa þar all-optast tvisvar eða þrisvar sinnum fleiri, 

en rúmstæðin eru; og verst er það, að sé þar staddur holdsveikur maður, þá er hann 

látinn sofa í rúmi hjá hinum.“ Þegar blaðamaður Dannebrog, eða „spurull“ eins og 

Þjóðviljinn ungi kallar hann, spyr lækninn hvort hann og samferðarmennirnir hafi 

ekki verið hræddir við að smitast sjálfir af holdsveiki, eða öðrum kvillum, svaraði 

Ehlers því svona: 

  

Vér beittum auðvitað sjálfir öllum þeim hreinsunar- og hreinlætis-reglum, sem 

auðið var við að koma; en opt var það reyndar, þegar maður var ný-búinn að 

þvo sér um höndurnar, að stungið var að manni holdsveikum hnefanum, og 

maður kvaddur með þessu vanalega: „Verið þér sælir“; og að taka ekki slíkri 

kveðju, það er blóðug móðgun, sem vér sjaldnast dirfðumst að gjöra oss seka 

í; en aptur á móti lánaðist oss jafnan að komast undan kossunum þeirra. 

  

 „Nú, er þjóðin þá svo kossa-kær?“ spyr blaðamaður Dannebrog þá. 

  

Sannir Íslendingar hittast og kveðjast aldrei svo, að þeir skiptist ekki á 

tilhlýðilega mörgum rembings-smellingum, og karlmennirnir eru enn þá verri 

með kossa-lætin hver við annan, heldur en enda kvennþjóðin; og það þarf 

sannarlega stakt lag, til þess að smeygja sér laglega undan þessum 

áþreifanlegu vináttu-merkjum.
12

 

  

Skúla Thoroddsen, ritstjóra Þjóðviljans unga, sárnaði að Ehlers breiddi út „fjarstæður 

og öfgar“ um Íslendinga. Helst þótti honum ónákvæmt að „slá því út meðal 

útlendinga, að alþýða manna hér á landi viðri aldrei rúmfatnað, að baðstofu-gólfin séu 

að jafnaði rykug og skítug“.
13

 Ehlers virðist ekki hafa litið á „kossaflensið“ sem annað 

en enn einn ósiðinn í hreinlætismálum sem Íslendingar hafi þurft að hverfa frá til að 

uppræta mætti holdsveiki og aðra smitsjúkdóma.  

                                                           
12

 Þjóðviljinn ungi. 12. nóvember 1894. Bls. 9-10. Í ritgerðinni eru beinar tilvitnanir birtar stafrétt. 
13

 Sama. 
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Sunnanfari fjallaði um aðvaranir dr. Ehlers í október 1895 og brýndi 

sérstaklega fyrir lesendum sínum að forðast þann „hættulega sið“.  

  

Það er óhætt að fullyrða, að útlendingar, sem koma til Íslands, hafi ekki 

hneykslazt eins á neinu, sem þeir hafa séð þar, eins og á kossunum, enda er 

engin furða á því, því að hlægilegri, viðbjóðslegri og hættulegri sið er víst 

leitun á.
14

 

 

Kossar virðast hafa verið áhyggjuefni Dr. Ehlers því hann fjallaði sérstaklega um 

þessa hefð Íslendinga í skýrslu um hreinlætismál sem hann gaf yfirvöldum í 

Danmörku og dönsku kirkju- og kennslumálastofnuninni.
15

 

 Á síðasta áratug nítjándu aldar birtust fjölmargar greinar í íslenskum blöðum 

þar sem ritstjórar reyndu að fræða alþýðu um sýkingarhættu vegna sambærilegra 

„ósiða“. Starf dr. Ehlers gæti þar haft sitt að segja en hugsanlega var um almenna 

hugarfarsbreytingu að ræða. Miklar breytingar urðu í heilbrigðismálum Íslendinga um 

aldamótin 1900. Um miðbik nítjándu aldar var ungbarnadauði með því mesta sem 

gerðist í Evrópu. Aðeins tveir þriðju nýbura urðu eldri en eins árs gamlir. Eftir 1870 

lækkaði ungbarnadauði hratt og um 1910 var hann með því lægsta sem þekktist á 

byggðu bóli. Ein helsta ástæða hins mikla ungbarnadauða var að ungbörn voru ekki 

lögð á brjóst. Ungbarnadauði minnkaði samhliða aukinni brjóstagjöf sem ljósmæður 

og læknar hvöttu til.
16

 Fræðsla var einn mikilvægasti þátturinn í auknu heilbrigði 

landans. Dagblöðin tóku stundum þátt í fræðslustarfi eins og eftirfarandi dæmi sýna. 

Blaðið Ísland birti tvær greinar með í september 1897 með fyrirsögninni 

„Hættulegir ósiðir“. Höfundurinn, titlaður „S.H.S.“, skrifar: „[H]vað geta nú blöðin 

gert þarflegt í tilliti til heilsufars alþýðunnar? Þau geta snúið sjer inn á verksvið 

læknisfræðinnar og skýrt fyrir þjóðinni, hve hættulegir margir siðir sjeu, sem tíðkast 

meðal hennar og sem eru rót margra og hættulegra sjúkdóma.“
17

 

                                                           
14

 Sunnanfari. Október, 1895. Bls. 30-31. 
15

 Sama. 
16

 Ólöf Garðarsdóttir (2002). „Voru lítil börn á brjósti í gamla daga?“. 
17

 Ísland. 11. og 25. september 1897. Bls 147 og 154. 
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Hann útskýrir smithættuna af því að hrækja á gólf inni í húsum. Hrákinn á 

gólfinu þorni og í kjölfarið fari „hin ósýnilega litla Tuberc-baktería“ á stjá. „S.H.S“ 

brýnir líka fyrir alþýðunni að hætta hinum „viðbjóðslega og hættulega“ sið að tyggja 

mat ofan í börn, vegna sýkingarhættu.
18

  

Orðræðan í blöðunum vegna kossanna er á sömu nótum, að kyssast á munn er 

ósiður, sýkingarhættunnar vegna. Af einhverjum ástæðum notuðu „hreinlætispostular“ 

blaðanna margir dulnefni í greinaskrifum sínum, samanber fyrrnefndan „S.H.S“. 

Greinaflokkurinn „Óvenjur“ eftir „Karl unga“ birtist í Fjallkonunni árið 1893 og 

fjallaði til dæmis um illa meðferð Íslendinga á hestum, „kvonbænir“, óhóflegt kjötát á 

hátíðum og í erfidrykkjum.
19

 15. ágúst 1893 fjallaði „Karl ungi“ um kossaóvenjur 

Íslendinga: 

 

Varla mun nokkur þjóð kyssast jafnalment sem Íslendingar. Hefir það til 

skamms tíma verið siðr í ýmsum héruðum landsins, að flestallir hafa heilsazt, 

kvaðzt og þakkað fyrir góðgerðir með kossi, einum eða fleirum. [..] Víða hefir 

það einnig verið siðr, að söfnuðrinn, karlar og konur, að aflokinni messugerð, 

hefir þakkað prestinum fyrir kenninguna með kossum. Það hefir jafnvel verið 

siðr, að minsta kosti á Austrlandi, að alt heimilisfólkið hefir kystzt eftir hvern 

húslestr og sagt um leið: „Guð gefi þér góðar stundir“. Sumir kunna að segja, 

að þetta lýsi hlýju vinarþeli, bróðerni og félagsanda, enn það getr ekki verið 

þegar allir kyssast, hvort sem þeir eru kunnugir eða ókunnugir. Þetta er því 

ekki annað enn vani. [...] Kossar eru ekki ætíð ávextir af kærleika og vináttu; 

þeir geta jafnvel verið sprotnir af hræsni og yfirdrepskap. Fyrir utan, að þessi 

kossagangr er oft sannarlegt hneyksli, getr hann oft verið hættulegr í 

heilbrigðilegu tilliti, og er enginn efi á því, að ýmsir sjukdómar geta borizt 

þannig mann frá manni. Þessa óvenju ætti því þjóðin að leggja niðr, og láta sér 

nægja handabandið eins og aðrar þjóðir, og kyssa að eins nánustu vini. Með 

því móti fá kossarnir einnig meiri þýðingu í sjálfum sér.
20

 

                                                           
18

 Sama. 
19

 Fjallkonan. 1893.  
20

 Fjallkonan. 15. ágúst 1893 Bls. 130. 
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7. nóvember 1896 birtist grein í tímaritinu Dagskrá þar sem kvartað var undan of 

miklu kossaflensi á milli karlmanna á Íslandi. „[H]jer sjást karlmenn opt og tíðum 

kyssast hverjum rembingskossinum á fætur öðrum, þó þeir sje aðeins málkunnugir,“ 

er skrifað í greinina sem birtist í dálknum „Hættir og siðir“.
21

 Við vitum ekki hver hélt 

á penna því höfundurinn skildi einungis eftir skammstöfunina „Fs.“. Einar 

Benediktsson skáld var ritstjóri blaðsins og það er ekki útilokað að hann hafi skrifað 

greinina.  

Höfundurinn skammaðist harkalega út í landa sína fyrir kveðjusiði þeirra. 

Haustið 1896 birtust fleiri greinar í Dagskrá í greinaröðinni „Hættir og siðir“. Blaðið 

gagnrýndi meðal annars „ógeðslega“ borðsiði Íslendinga. Greinarhöfundur taldi að 

einn helsti vandi þjóðarinnar væri skortur á „ytri menningu“. Hún þyrfti því að aðlaga 

sig að „algengri Norðurálfutísku“ í háttum og siðum.
22

   

 

Meðal þeirra hátta sem mest ber á í daglegri fjelagsumgengni manna eru 

kveðjurnar, og eru þær auðvitað mjög breytilegar eptir því sem á stendur þegar 

menn hittast eða skilja, og eptir því hverrar þjóðar menn eiga í hlut. Hinar 

almennu kveðjur eru sprottnar af þeirri grein fjelagsmenningarinnar sem 

kallast kurteisi, en hún er aptur ef svo mætti segja ávöxtur af hinum tveim 

aðaldyggðum alls fjelagsskapar, mannúð og löghlýðni. 

 

„Fs.“ gagnrýnir hversu innilegar þessar kveðjusiðir séu. Þeir séu „ógeðslegir“ og til 

þess fallnir að breiða út sjúkdóma: 

  

hjer sjást karlmenn opt og tíðum kyssast hverjum rembingskossinum á fætur 

öðrum, þó þeir sje aðeins málkunnugir, kvennfólk heilsast varla kossalaust, og 

konur og karlar munu allopt, ástæðulaust að því er virðist, hafa slík 

kveðjuatlot, sem betur ætti við að geyma öðrum kringumstæðum. 

 

                                                           
21

 Dagskrá. 7. nóvember 1896. Bls. 118. 
22

 Dagskrá. 21. nóvember 1896. Bls. 127. 
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Harðast gagnrýnir hann þó kveðjuatlot milli karlmanna: 

  

út yfir allt tekur þó að sjá karlmenn faðmast og kyssast eins og unnustufólk. 

Slíkt er ónátturlegt, viðbjóðslegt og til hneykslunar fyrir alla þá sem ekki hafa 

sljófgast fyrir því af löngum vana.
23

 

 

„Fs.“ skammast ekki einungis yfir óhreinlætinu sem kossum fylgir, heldur finnst 

honum kossar milli karlmanna „ónáttúrlegir“. Hér virðist ekki eingöngu kvartað yfir 

óhreinlæti. Það virðist fylgja með ströng árétting um siðferðislega óásættanlega 

hegðun.  

Dagskrá birti aðra grein í sama stíl 14. október 1897 eftir með fyrirsögninni 

„Kossaflens karlmanna“. Nú hélt „Kveldúlfur“ á penna, en hann skrifar í raun sömu 

grein og „Fs.“ árið áður. Kossaflensið er talin frumstæð og „skrælingjaleg“ hegðun 

sem furða sé að sjá í „aldarlok“:
24

 

 

Hvenær ætla karlmenn að hætta að kyssast hjer eins og unnustufólk, á götum 

og strætum? Að sjá slíkt meðal siðaðra manna nú í aldarlok er svo mikil furða 

og viðbjóður, að naumast er hægt að nefna það eða hugsa til þess án 

flökurleika. 

Þangbrún brennivínsnef, með slorblautum tóbakslufsum flagsandi fyrir 

vindi og veðrum, leggjast á misvíxl eins og naglbítskjálkar, og svo eru 

hvoptarnir látnir hafa það. Það smellur í tanngörðunum og gnestur í 

banakringlunni, svo hrottaleg eru atlot hinna ókyssilegu slánadóna sem einatt 

sjást vera að nugga hjer saman á sjer snjáldunum. 

Holdsveiki, lungnatæring og allskonar næmar sóttir fara rjetta boðleið 

frá manni til manns með þessum andstyggilegu kossakveðjum gesta og 

gangandi. 

                                                           
23

 Dagskrá. 7. nóvember 1896. Bls. 118. 
24

 Þetta sjónarhorn „Kveldúlfs“ rímar við skrif Kristínar Loftsdóttur um kynjamyndir karlmennsku og 

Afríku á 19. öld þar sem framandi þjóðum – „skrælingjum“ og öðrum „villimönnum“ eru gerð upp 

einkenni sem gjarnan eru tengd kvenleika. Kristín Loftsdóttir (2005). „Bláir menn og eykonan Ísland“. 
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En auk þess er hin skrælingjalega óvenja svo hryllileg í augum 

útlendinga og annara sem sjaldnar hafa sjeð slíkt, að það varpar skugga hinnar 

lægstu ómenningar og durgskapar á þjóðina. Það mun mörgum ferðamönnum 

minnisstætt sem hingað hafa komið til landsins, að þeir hafa sjeð karlmenn 

vefja örmunum hver um háls annars á þilförum og bryggjusporðum, og 

kyssast svo þeir tútnuðu út í framan eins og þeim lægi við kyrkingu.
25

     

 

Blaðaútgáfa á síðustu árum nítjándu aldar og á heimastjórnartímabilinu einkenndist af 

stjórnmálablaðamennsku. Ritstjórar voru í senn eigendur blaðanna og þau voru því 

málgögn einstakra manna, sem notuðu þau til framdráttar skoðunum sínum.
26

  

Blöðin Dagskrá, Fjallkonan og Ísland voru öll gefin út í Reykjavík og bárust 

oft lítt til annarra landshluta vegna lélegra samgangna. Því verður að segja að þau 

endurspegli frekar skoðanir og lífsviðhorf Reykvíkinga og ekki landsmanna almennt. 

Blöðin voru fulltrúar vísis að borgarastétt á Íslandi. Meðlimir þeirrar stéttar voru svo 

aftur líklegastir til að hafa komist í snertingu við umræðu erlendis og orðið meðvitaðir 

um tilvist samkynhneigðar. Í skrifunum birtist stundum spenna á milli fyrirmenna í 

Reykjavík, sem vilja nútímavæða landið og almúgans og sveitafólksins sem sakað er 

um „skrælingjalegar óvenjur“ og gamaldags siði. 

1.2. Samanburður við útlönd og lýsingar ferðamanna 

 

Íslendingar tóku einnig eftir eigin kossavenjum þegar þeir fóru til útlanda, eins og 

eftirfarandi tvær frásagnir sýna. Í grein sem birtist í Ísafold 10. ágúst 1877 segir „Bf.“ 

frá ferð til Noregs, þar sem hann veltir fyrir sér ýmsum líkindum og því sem 

frábrugðið er milli frændþjóðanna.  

 

Norðmenn heilsa aldrei með kossi, heldur gjöra ekki nema taka í hendina á 

manni og stundum ekki það. Þegar jeg segi þeim frá kossaganginum hjá 

                                                           
25

 Dagskrá. 14. október 1897. Bls. 304. 
26

 Guðjón Friðriksson (2004). „Fjölmiðlar“. 
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okkur, hlæja þeir dátt, og sumir hneixlast jafnvel á slíku: gamlir menn hrista 

höfuðið, ungir hlæja, meyjar roðna eða blikna.
27

 

 

Einar Ólafsson flutti ræðu á Íslendingadegi Vestur-Íslendinga í Winnipeg 2. ágúst 

1897 þar sem hann ræddi um arfleifð Íslands hjá landnemunum sem aðlöguðust 

norðuramerískri menningu smám saman. Ræðan var birt í Heimskringlu 21. október 

sama ár. Kossahefðin er hér talin með sérkennum Íslendinga líkt og skotthúfur. 

 

Það er einkennilegt að á Íslendingadaginn sérstaklega virðast allir vera 

jafngóðir Íslendingar, hvort sem þeir eru fæddir hér eða á Íslandi. Þeir hafa að 

vísu allir lagt niður ýmislegt af því sem tíðkaðist á Íslandi, svo sem eins og 

skotthúfur og skinnleista, og þeir eru að mestu hættir að kyssast á opinberum 

stöðum og gatnamótum þegar margir sjá til, en þeir eru Íslendingar í hjarta 

sínu.
28

 

 

Á nítjándu öld voru ferðalög útlendinga til Íslands nær eingöngu á færi evrópsks 

efristéttarfólks. Ferðamennska var á frumstigi
 
og reynsla hvers og eins ferðamanns 

þótti svo merkileg að margir sem hingað komu skrifuðu ferðabækur um dvöl sína á 

Íslandi og um leið voru slíkar bókmenntir stöðutákn fyrir fólk af þeim stéttum. 

Lýsingar þessara ferðamanna á samfélagi nítjándu aldar eru mikilvægar í 

sagnfræðilegu tilliti. Hið glögga gestsauga erlendu ferðamannanna tók stundum eftir 

kossavenjum íslenskra karlmanna. Stundum er þær kallaðar þjóðarkveðjan, „the 

national salutation“. Hér eru til dæmis lýsingar frá miðri nítjándu öldinni, þegar 

íslenskar heimildir um það sama eru vandfundnari þar sem blaðaútgáfa var ekki 

stunduð af jafn miklum krafti og síðar á öldinni. 

Austurríski rithöfundurinn og landkönnuðurinn Ida Pfeiffer ferðaðist til 

Íslands árið 1845.  

 

                                                           
27

 Ísafold. 10. ágúst 1877. Bls. 81-84. 
28

 Heimskringla. 21. október 1897. Bls. 2-3. 
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In all Iceland welcome and farewell is expressed by a loud kiss,—a practice 

not very delightful for a non-Icelander, when one considers their ugly, dirty 

faces, the snuffy noses of the old people, and the filthy little children. But the 

Icelanders do not mind this. They all kissed the priest, and the priest kissed 

them; and then they kissed each other, till the kissing seemed to have no end. 

Rank is not considered in this ceremony; and I was not a little surprised to see 

how my guide, a common farm-labourer, kissed the six daughters of a judge, 

or the wife and children of a priest, or a judge and the priest themselves, and 

how they returned the compliment without reserve. Every country has its 

peculiar customs!
29

 

 

Enski presturinn og rithöfundurinn Sabine Baring-Gould var á Íslandi árið 1862: 

 

One man, very dirty and very drunk, insists on having a kiss — the national 

salutation; and, when the merchant explains that such is not the English 

custom, he kisses all the natives in the shop, and embraces the merchant across 

the counter.
30

  

 

Daninn Sophus Tromholt dvaldi á Íslandi veturinn 1883-1884 og skrifaði um þá dvöl 

bókina Breve fra Ultima Thule. Það kom íslenskum lesendum ekki á óvart að hann 

tæki eftir kossunum, ef miðað er við þessa lýsingu: „Náttúrulega furðar höfundurinn 

sig á kossaflensinu við kveðjur, eins og allir útlendingar. Það er víst heldur engin 

jafnlítil þjóð, sem kyssist eins mikið og Íslendingar,” er skrifað í Iðunni árið 1886 í 

umfjöllun um bók Tromholts.
31

  

Bandaríska kvenréttindakonan Jesse Ackerman ferðaðist til Íslands árið 1895 á 

vegum Woman's Christian Temperance Union, kristilegs kvenfélags. Hún hélt 

fyrirlestur um Íslandsferðina hjá samtökunum YMCA í Honululu á Hawaii 7. febrúar 

                                                           
29

 Ida Pfeiffer (1852). Visit to Iceland and the Scandinavian North. Ensk þýðing. Bls. 158-159. 
30

 Baring Gould (1863). Iceland: It’s Scenes and Sagas. Bls. 36. 
31

 Iðunn. 1. janúar 1886. Bls 86. 



17 

 

1901.
32

 Ackerman sagði meðal annars frá fyrirlestri sem hún hélt fyrir íbúa í 

Reykjavík: 

 

Daginn, sem fyrirlesturinn átti að vera, þyrptust menn að úr öllum áttum, og 

allir komur, farið gátu, á 18 mílna svæði út frá bænum. Það mátti sjá smáa og 

stóra hópa, mest af karlmönnum þó, koma þeytandi á lafmóðum hestunum. En 

það var eitthvað svo einkennilega tilfinningalegt að sjá tvo eða fleiri karlmenn 

hittast, því þá þurftu þeir allir að kyssast, já, og það svo ástúðlega oft, að þeir 

föðmuðust og klöppuðu hver öðrum. Eg spurði konu, sem með okkur var í 

þetta sinn, því mennirnir kystu þannig hver annan. Hún sagði: „Það er 

algengur og sameiginlegur háttur karla og kvenna að heilsast með kossi. 

Kyssast þeir ekki í yðar landi?“ sagði hún ennfremur. „Nei“ sagði eg, „þeir 

kyssa okkur“.
33

 

 

Ethel Tweedie, ung bresk yfirstéttarkona kom til Íslands árið 1888. Hún sendi í 

kjölfarið frá sér bókina A Girl’s Ride in Iceland sem varð upphafið á farsælum ferli 

hennar sem ferðasagnaritari. Hún skrifaði þetta um kossavenjur Íslendinga: „The men 

in Iceland always kiss one another when they meet, as also do the women, but I only 

once saw a man kiss a woman!“
34

 Fleiri lýsingar af þessu tagi frá 1875 til 1908: 

 

Their heartiness, not to say their roughness, is  

dashed with a curious ceremoniousness: they never omit pulling  

off their hats, an uncomfortable practice perhaps less common  

in England than elsewhere; they shake hands whose warts cause  

a shudder; and, when they exchange the parting kiss, it is with  

deliberation — first prospecting the place, then planting a „rouser“  

upon each cheek, and finishing off full upon the mouth.
35

 

                                                           
32

 Í salnum í Honolulu var Vestur-Íslendingurinn Páll Johnson. Hann þýddi þessa ræðu og sendi 

blaðinu Lögbergi í Winnipeg, þar sem ræðan birtist í tveimur bútum 4. og 11. apríl 1901. 
33

 Sama. 
34

 Ethel Tweedie (1889). A Girl’s Ride in Iceland. Bls. 69-70. 
35

 Richard F. Burton (1875). Ultima Thule, or, A summer in Iceland. Bls. 110. 
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First comes a good deal of the usual kissing, regardless of age, sex, and 

appearance  — then comes coffee, and then brandy; the people admire my big 

knife and our little watches, and read aloud the newspaper we bring; and then 

we are off again towards the southern hills, which now rise high before us.
36

 

 

In country or town they seldom pass without a salutation —men raise their 

hats to each other as well as to ladies; the men also kiss each other when they 

are near relatives and friends, but this is not so universal as it used to be in the 

past.
37

 

 

1.3 Gamla fólkið heldur sínum siðum 

 

Á öðrum og þriðja áratug tuttugustu aldarinnar virðist enn hafa eimað nokkuð af 

„kossahefðinni“ og orðræðunni um hana ef marka má greinar sem birtust í blöðunum. 

Nú var rætt um siðinn eins og hann væri í útrýmingarhættu, stundaður af fólki á 

grafarbakkanum. Greinarhöfundar vonuðust til þess að hann legðist alveg af, þó þeir 

gætu eflaust ekki breytt hegðun gamla fólksins. „Hallkell“ skrifar um „vítaverða 

ósiði“ í Fréttablaðið 22. október 1914: 

 

Oft hefir það verið brýnt fyrir mönnum, af ýmsum læknum, hve óhollt sé að 

heilsast og kveðjast með kossi. Sá ósiður mun og mjög vera að leggjast niður, 

sem betur fer, en mikið vantar þó á, að hann sé alveg úr sögunni. Það ber t.d. 

oft við þegar margir eru í kaupstað, að sjá má fjölda karlmanna kyssast, að ég 

tali ekki um blessað kvenfólkið sem margt virðist enn þá elska kossana. Grun 

hefi eg um að talsvert meiri brögð séu að kossaflensi í sveitum, en þó er í 

kaupstöðum. [...] Það er sérstaklega vegna sóttnæmishættu sem kossarnir ættu 

að leggjast niður, en svo eru einnig margir sem er fátt ver við í daglegri 
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umgengni að þeir séu kystir. Finst það bæði leiðinlegt og ógeðslegt - fyrir utan 

sóttnæmis- og sýkingarhættuna.
38

 

 

Vísir fjallaði um „kossaósiðinn“ 8. mars 1915: 

 

Það er í raun og sannleika óskiljanleg nautn, að kyssa manneskju með 

sóðalegan, vanhirtan munn; þar sem t.d. tennurnar eru annaðhvort 

spanskgrænar eða þaktar þykku lagi af rotnuðum matarleyfum, því að oft 

bætist hér við, að svokölluð andremma leggur frá vitum fólks, sem hefir svo 

litla tilfinningu fyrir fegurð munnsins, að það skeytir ekkert um hann, í hversu 

miklu ólagi sem hann er.
39

 

 

„G.H.“ skrifar um „hættuna af kossum“, Ísafold 26. júlí 1924: 

 

Látum elskendur kyssast, - þó ekki sje það ætíð hættulaust. [...] Lofum 

náskyldum, börnum og foreldrum að kyssast. Við því verður ekki gert; en 

lengra eiga ekki kossarnir að fara. Það er ósiður, að heilsa öllum með kossi 

eða kveðja þá þannig og sjest tæpast í nokkru siðuðu landi, - nema hjer, 

sérstaklega í sumum hjeruðum. Þessi siður er bæði óþrifalegur og hættulegur, 

svo hann ætti að leggjast niður. Jeg geri að vísu ráð fyrir því, að gamla fólkið 

haldi sínum siðum, hvað sem jeg eða aðrir segja. Það er unga fólkið, sem á að 

verða föðurbetrungar í þessu og fleiru.
40

 

 

1.4 Íslenzkir þjóðhættir 

 

Séra Jónas Jónassson frá Hrafnagili hóf um og eftir aldamótin að safna 

þjóðlífslýsingum frá samfélagi Íslands á 19. öld. Með tímanum varð þetta safn stórt 

og mikið og kom út sem bókin Íslenzkir þjóðhættir að Jónasi látnum. Hugmyndin að 
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bókinni kviknaði eftir að Jónas hafði kynnst starfi norska fangaprestsins Eilert Sundt 

sem skrifaði um lífshætti fátæks fólks og bændalýðs í Noregi á nítjándu öld, og fólk 

sem lenti í fangelsi vegna þess að „það skildi ekki góðborgaralegar hefðir.“
41

 Séra 

Sundt fannst fræðimenn og fyrirmenni samfélagsins oft skrifa um almúgafólkið af 

hroka og lítilsvirðingu.  

Danski presturinn Henning Feilberg var lærisveinn Eilerts Sundt og skrifaði 

um lífshætti og sérkenni bænda á Jótlandi. Feilberg skrifaði Jónasi frá Hrafnagili árið 

1905 og hvatti hann til þess að lýsa lifnaðarháttum Íslendinga. Jónas var mjög 

áhugasamur og svaraði Feilberg um hæl: 

 

Ef semja ætti nokkurn veginn tæmandi ritgerð um þetta efni, þyrfti helst að 

fara að eins og Eilert Sundt gerði í Noregi: ferðast um í hægðum sínum og 

komast þannig inn á fólkið. ... Það er svo á Íslandi sem víðar, að það er að 

verða hver seinastur með að ná ýmsu af þessu forna hjá þjóðinni, sem er að 

týnast. Mentunin og menningin er að sópa burtu einkennilegu siðunum, og alt 

er að verða evrópeiskt.
42

 

 

Við tók margra ára söfnun lýsinga af þjóðháttum Íslendinga, en umfjöllunarefnið var 

að mestu leyti alþýðumenning 19. aldar. Á fyrstu áratugum 20. aldar var alþýðusaga 

og þjóðfræði í tísku víða í Norðurálfu, sagnfræði um líf og störf alþýðufólks sem væri 

skrifuð frá sjónarhóli þess sjálfs en ekki frá sjónarhóli valdhafa. Jónas á Hrafnagili 

varð fulltrúi slíkrar söguritunar á Íslandi. Hann safnaði miklum heimildum með því að 

senda spurningalista um allt land sem fólk svaraði með frásögnum. Jónas lést árið 

1918 en Einar Ólafur Sveinsson útbjó heimildirnar til prentunar 16 árum síðar þegar 

Íslenzkir þjóðhættir komu út. Í bókinni segir svo frá venjum þegar gest bar að garði á 

sveitabæ: 

 

komumaður [heilsaði] heimamanni með kossi og sagði: „Sæll (eða sæl) vertu“ 

á undan, en hinn tók kveðjunni og sagði: „Komdu sæll (sæl).“ Ef meira var 
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haft við eða það voru vinir og kunningjar, hafði komumaður þessi orð: „Sæll 

og blessaður“ og heilsaði þá með kossi og handabandi, og hinn tók undir: 

„Komdu blessaður og sæll,“ og svo var öðrum kossi bætt við og sagt: „og 

þakka þér fyrir síðast“ o.s.frv. Stundum tóku menn þá ofan húfuna eða 

höfuðfatið með vinstri hendi, köstuðu hárinu frá enni sér með dálitlu viðbragði 

með höfðinu og kystust svo. [...] Þegar búið var og gestur hafði lagt frá sér 

leifarnar, stóð hann ekki strax upp, heldur lét líða litla stund áður en hann stóð 

upp og þakkaði fyrir góðgerðirnar eða „velgerðirnar“ með kossi, bæði bónda 

og húsfreyju [...] 

 

Þegar gesturinn kvaddi skorti ekki kossana heldur: 

 

Gestur gekk á röðina og kysti alla, er hann fór út, og húsmóðurina tvo kossa, 

annan sem kveðju, en hinn fyrir sig eða velgerðirnar. Síðast kvaddi hann 

húsbóndann úti á hlaði með tveim kossum. Sumstaðar sunnanlands voru 

kveðjukossarnir algengast þrír, og fóru þessi orð á undan hverjum kossi: 

„Vertu nú blessaður og sæll,“ „þakka þér kærlega fyrir mig,“ og „feginn vil ég 

eiga þig að“; sá, sem kvaddur var, svaraði þá: „Vertu sæll“, „farðu vel“, „guð 

blessi þig“ eða „guð veri með þér“ [...]
43

 

 

Heimildirnar í kaflanum sýna að kossasiðurinn varð mörgum að umtalsefni undir lok 

nítjándu aldar og á fyrstu áratugum þeirrar tuttugustu. Flestar lýsingar Íslendinganna 

eru skrifaðar frá sjónarhorni þess sem telur sig nútímalegri en þeir sem kyssast og 

þess sem furðar sig því á slíkum siðum. Borgarastéttin sem varð til undir lok nítjándu 

aldar virðist þannig skammast sín fyrir landa sína sem haldi í sveitalegar „óvenjur“. Á 

sama tíma safnar Jónas frá Hrafnagili lýsingum af þessum siðum sem hann telur að 

evrópsk menntun og menning „sópi burt“. Það er erfitt að lesa út úr lýsingunum að 

þeir sem skammist yfir kossunum telji að þeir hafi kynferðislega merkingu. Kossarnir 

þykja ekki sæma nútímamönnum og þykja auk þess auka á smithættu. Dagskrá talar 
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þó um að það sé „ónátturlegt“ að karlmaður kyssi annan karlmann. Eins og vikið er að 

síðar, fylgdist Einar Benediktsson, ritstjóri blaðsins, með réttarhöldunum yfir Oscar 

Wilde og því er ekki útilokað að hann hafi tengt kossana við samkynhneigð. 

2. Ráðandi karlmennska, hómófóbía og hómóhystería 

 

Mótun karlmennsku og kvenleika hefur verið rannsökuð á síðustu áratugum. 

Samkvæmt þeim fræðum vísar kyn í hið líffræðilega kyn en kyngervi er hin 

menningarbundna merking sem samfélagið leggur í hið líffræðilega kyn. Kyngervið 

er hegðun sem lærist og styrkist í sessi í samskiptum einstaklinga, og innan stofnana 

og samfélaga. Kyngervi á borð við karlmennsku og kvenleika eru því ólík í tíma og 

rúmi og háð félagslegum aðstæðum og samhengi. Karlmennska og kvenleiki eru því 

ekki tveir fastar heldur margslungið litróf kyngerva (e. multiple masculinities - 

feminities).
44

  

Judith Butler setti fram hugtakið um hið gagnkynhneigða mót (e. heterosexual 

matrix), til að lýsa því hvernig kyn, kyngervi og kynhneigð renna saman í eitt mót, 

þar sem landamæri karlmennsku og karlmanna annars vegar og kvenleika og kvenna 

hins vegar eru lokuð.
45

 Hugtakið gagnkynhneigð karlmennska (e. heteromasculinity) 

er náskylt hugtak sem notað hefur verið í hinsegin fræðum en í henni felst sú krafa að 

sannir karlmenn geti aðeins verið gagnkynhneigðir.
46

  

 

2.1. Raewyn Connell og ráðandi karlmennska 

 

Ástralski karlafræðingurinn Raewyn Connell hefur rannsakað margþætta karlmennsku 

innan skipulags kyngervis (e. gender order), þar sem kyngervi samfélagsins koma 

saman í valdakerfi. Samkvæmt skilgreiningu Connell er karlmennska (e. masculinity) 

það mynstur félagslegrar hegðunar sem tengd er við stöðu karlmanna innan skipulags 

kyngervis. „Það er ekki til nein ein karlmennska í öllum þjóðfélögum sem við getum 
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alhæft um. [...] Það eru yfirgnæfandi sannanir fyrir því kyngervi hafi verið 

margvíslegt á ólíkum tímum í sögunni og í ólíkum menningarsamfélögum.“
47

 

Hún setti fram hugtakið „ráðandi karlmennska“ (e. hegemonic masculinity) og 

notaði þar hugtak ítalska marxistans Antonio Gramsci, egemonia, sem vísaði til 

ríkjandi gilda yfirstéttarinnar í kapítalísku þjóðfélagi. Á hverjum tíma hefur ákveðin 

gerð karlmennsku ríkjandi stöðu og vald yfir öðrum gerðum karlmennsku. Connell 

skilgreinir ráðandi karlmennsku svona:     

 

At any given time, one form of masculinity rather than others is culturally 

exalted. Hegemonic Masculinity can be defined as the configuration of gender 

practice which embodies the currently accepted answer to the problem of the 

legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the 

dominant position of men and the subordination of women.
48

 

 

Tiltekið útlit, hegðun og staða verður á hverjum tíma ríkjandi viðmið um karlmennsku 

sem menningarsamfélög, stofnanir og hópar meta umfram annað. Á Íslandi árið 2015 

gæti „hinum sanna karlmanni“ verið lýst svona: Líkamlega vel á sig kominn, góður í 

íþróttum, í góðu starfi, auðugur, góður bílstjóri, lunkinn laxveiðimaður, af íslensku 

bergi brotinn, gagnkynhneigður, hvítur, áhugamaður um enska boltann.
49

 Þeir karlar 

sem uppfylla ekki þessar kröfur þessarar íslensku ráðandi karlmennsku (sem hér er 

lögð fram sem hugsanlegt dæmi til útskýringar) reyna eftir fremsta megni að falla að 

þessu gildismati og skilgreina eigin karlmennsku út frá því. En, eins og Connell rekur, 
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er ráðandi karlmennska dæmi um ýktar birtingarmyndir af staðalmyndum kynjanna 

(e. gender-stereotyped behavior). Þessi ýkti veruleiki viðheldur valdakerfi 

karlmannsins og undirskipan konunnar. Hún skilgreinir fjórar gerðir karlmennsku: 

 

1) ráðandi karlmennska (e. hegemonic) 

2) jaðarsett karlmennska (e. marginal) – hvorki ofsótt né til talin fyrirmyndar 

(karlmenn úr röðum minnihlutahópa til dæmis)  

3) undirskipuð karlmennska (e. subordinated) – ofsótt af karlmennsku sem 

telst til fyrirmyndar (samkynhneigð sjálfsmynd til dæmis)  

4) hlutdeildarkarlmennska (e. complicit) – karlmennska sem uppfyllir ekki 

þröng skilyrði ráðandi karlmennsku en hagnast á henni og ýtir því undir hana
50

  

 

Á valdsviði ríkjandi viðmiða um karlmennsku er samkynhneigð, samkvæmt Connell, 

„geymslustaður fyrir allt það sem ríkjandi karlmennska hefur á táknrænan hátt gert 

útlægt“.
51

 Þess vegna hefur samkynhneigð verið tengd við kvenleika og kvenleg 

hegðun karlmanna verið stimpluð sem samkynhneigð hegðun. Connell hefur 

ennfremur sagt að „menning feðraveldisins á okkar dögum hafi einfalda skilgreiningu 

á samkynhneigðum körlum: þá skorti karlmennsku“.
52

   

2.2 „Ris og fall vestrænnar hómóhysteríu“ 

 

Eric Anderson, sem kennir íþrótta- og karlafræði við University of Winchester í 

Englandi, hefur sett fram kenninguna um hómóhysteríu (e. homohysteria) en hún 

byggir á kenningum Connells um ráðandi karlmennsku innan skipulags kyngervis. 

Hann notar þessa kenningu og rannsakar áfram sem tæki til að skilja hvers vegna 

„vestræn viðhorf um karlmennsku karlmanna hafa breyst frá því að leyfa 

ókynferðislega nánd karlmanna [e. homosociality] til þess að banna hana [...]“.
53

   

Þrjú atriði eru nauðsynleg til að skapa homóhysteríu samkvæmt kenningu 

Anderson: 
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1) víðtæk vitneskja um að samkynhneigð sé til sem föst (e. static) kynhneigð 

2) menningarlegur tíðarandi í andstöðu við samkynhneigð  

3) samþætting kvenleika og samkynhneigðar, þ.e. að litið er niður á meintan 

kvenleika í fari karlmanna því kvenlegir menn eru taldir samkynhneigðir
54

 

 

Þetta ástand knýr gagnkynhneigða karlmenn til að þess að lýsa stöðugt yfir, með 

hegðun og atferli, að þeir séu ekki hinsegin. Þeir eru „knúnir til þess að samræma 

sjálfsmynd sína og hegðun við orþódox hugmyndir um karlmennsku karla 

(ofurkarlmennsku (e. hypermasculinity))“ til þess að þeir séu ekki álitnir 

samkynhneigðir. Gagnkynhneigð karlmennska viðheldur ríkjandi stöðu sinni með því 

að ala sífellt á ótta við samkynhneigð og verður skylda (e. compulsory 

heteromasculinity).
55

 

Andstaðan við samkynhneigð er ekki einungis andstaða við kynlíf milli karla 

heldur einnig við meintan kvenleika samkynhneigðra karla. Þetta veldur því að 

karlmenn forðast með öllum ráðum að sýna kvenleika til að þeir séu samþykktir sem 

gagnkynhneigðir karlmenn. Ungir drengir sem eldri karlar þurfa að sanna fyrir 

samferðarkörlum sínum að þeir séu karlar í krapinu því kvenleg hegðun er talin merki 

um samkynhneigð. Karlmenn eiga að gera hitt og þetta, hafa áhuga á hinu og þessu, 

til dæmis bílum, ofbeldi, fótbolta og bjór
56

 og mega ekki sýna tilfinningar. Þeir karlar 

sem sýna tilfinningar, og iðka það sem kvenlegt þykir, til dæmis að prjóna, lesa 

ástarsögur, dansa ballett
57

 eru grunaðir um að vera samkynhneigðir.
58

  

  Ótti karlmanna við samkynhneigð hefur því ekki eingöngu þau áhrif að 

undirskipa samkynhneigða heldur stýrir hún atferli margra gagnkynhneigðra 

karlmanna. Hómófóbía knýr fram kynjaða hegðun. 

Anderson telur að margir karlmenn, sem vilja að umheimurinn telji þá vera 

gagnkynhneigða karla, geri það af ótta um að þeir séu taldir samkynhneigðir og 
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smánaðir. Enda sé skiljanlegt að vilja vera álitinn gagnkynhneigður karlmaður í 

menningu þar sem ójafnrétti ríki á grundvelli kyns og kyngervis.  

 

[H]eterosexuals and homosexuals wishing to be thought heterosexual are 

compelled to avoid associating with anything coded as homosexual. This is 

accomplished through the repeated association with cultural codes of 

heterosexuality and disassociation from codes for homosexuality. This 

   promotes the degradation of gay men and women, alike.
59

 

 

Eric Anderson hefur rannsakað samskipti ungra karlmanna á Englandi á síðustu árum 

og komist að þeirri niðurstöðu að hómóhystería fari nú minnkandi. Líkamleg snerting 

er þeim mikilvæg og þeir veigra sér síður við að sýna tilfinningar.
60

  

Hómóhystería verður þegar ofantaldir þrír þættir koma saman: 1) víðtæk 

vitneskja um að samkynhneigð sé til sem föst (e. static) kynhneigð, 2) menningarlegur 

tíðarandi í andstöðu við samkynhneigð og 3) samþætting kvenleika og 

samkynhneigðar. Anderson telur að hómóhystería hafi ríkt á Vesturlöndum á 

tuttugustu öld, og viðhaldist fram á okkar daga, en fari dvínandi. 

Hann greinir myndabók John Ibson til dæmis á þessa vegu: „Myndirnar sem 

hann safnaði saman leiddu í ljós að eftir því sem samkynhneigð varð algengari sem 

föst sjálfsmynd manna (e. static identity) (en ekki lengur einungis óæskileg og 

ógeðfelld hegðun) þeim mun hraðar óx hræðsla við samkynhneigða hegðun í 

samfélaginu.“
61

  

Karlar hafa lifað kynlífi sín á milli frá örófi alda. Birtingarmyndir ástar og 

kynlífs karlmanna voru eflaust mýmargar á hverjum tíma og stað og andstaða 

þjóðfélagsins við slíka hegðun sömuleiðis. 

Þegar iðnbyltingin á Vesturlöndum þjappaði fólki saman í borgir breyttist líf 

þeirra sem löðuðust að fólki af sama kyni að því leyti að þá gat það falið sig í 

fjöldanum og skipulagt sig í hópum og voru ekki lengur berskjaldaðir sem 
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einstaklingar í dreifbýlissamfélaginu. Iðnbyltingin skapaði nýjar aðstæður, með 

þéttbýlismyndun, launavinnu og breytingum á fjölskylduskipan, sem gerði fólki kleift 

að byggja upp sjálfsmyndir sínar á því hverjum það laðaðist að.
62

 

Á sama tíma var hinn hómósexúalíski einstaklingur skilgreindur af 

sálfræðingum, geðlæknum og öðrum fræðimönnum sem sérstakur óbreytanlegur 

einstaklingur með ákveðna kynhneigð. Áður en það gerðist hugsuðu menn mun síður 

um tvær aðskildar tegundir kynhneigðar, gagnkynhneigð og samkynhneigð. Karlar 

sem sváfu saman voru ekki álitnir sérstök gerð einstaklings eins og síðar varð.
63

 Það 

þýðir ekki að þeir hafi ekki verið litnir hornauga, en þeir voru skilgreindir á annan 

hátt en nú tíðkast. 

Hugtakið hómósexúalítet birtist fyrst á prenti árið 1869. En það komst í 

notkun eftir að þýski geðlæknirinn Richard von Krafft-Ebing notaði árið 1886 

andstæðuparið hómósexúal og heterósexúal í bók sinni Psychopathia Sexualis, og 

velgengni bókarinnar festi hugtökin í sessi. Krafft-Ebing taldi að kynferði 

samkynhneigðra (og gagnkynhneigðra) væri óumbreytanlegt og fast.
64

  

Sigmund Freud rannsakaði samkynhneigð um aldamótin 1900 og taldi hana 

afleiðingu af föðurleysi í uppeldinu. Hann skrifaði meðal annars leiðbeiningar fyrir 

foreldra til að beina börnunum inn á brautir gagnkynhneigðar.
65

 Tilraunir 

vísindamanna til að kortleggja samkynhneigð breyttu hugmyndum manna um hana til 

frambúðar. Michel Foucault rakti það sem hann kallaði „fæðingu hómósexúalítets“ til 

greinar eftir annan þýskan geðlækni, Karl Friedrich Otto Westphal, sem skrifaði um 

samkynhneigð sem sérstaka tilfinningu en ekki einungis athöfn.
66

 Þessar rannsóknir 

fræðimanna höfðu mikil áhrif á hugmyndir almennings um samkynhneigð karlmanna 

sem óumbreytanlega og fasta gerð kynhneigðar, að mati Anderson. 
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Rithöfundurinn Oscar Wilde, sem þá var með frægustu mönnum heims, var 

fundinn sekur um velsæmisbrot eftir að hafa átt kynmök með öðrum karlmanni og 

dæmdur til refsivistar árið 1895 í einum umtöluðustu réttarhöldum sögunnar. Sá 

atburður vakti athygli almennings um allan heim á tilvist samkynhneigðar. Anderson 

telur að réttarhöldin hafi ekki einungis vakið máls á samkynhneigð heldur hafi 

listamannaandi og kvenlegt útlit Wilde stimplað samkynhneigða karlmenn sem 

kvenlega í hugum almennings.
67

   

Í hinni geysivinsælu bók Sexual Behavior in the Human Male (1948) fletti 

bandaríski kynlífsfræðingurinn Alfred Kinsey ofan af rannsóknum sínum á 

kynlífshegðun bandarískra karlmanna. Hann tók viðtöl við þúsundir karla um ýmsar 

hliðar kynlífs. Einn liður þess var að nota sjö þrepa skala með tveimur andstæðum 

pólum: „algjör samkynhneigð“ og „algjör gagnkynhneigð“. Kinsey túlkaði 

niðurstöðurnar þannig að um 10 prósent karla væru samkynhneigðir. Það leiddi til 

þess, að mati Anderson, að karlmenn fóru að velta fyrir sér, í auknum mæli, hver í 

þeirra vinahópi gæti verið samkynhneigður. Ef einn af hverjum tíu væri 

samkynhneigður hlytu þeir að leynast á öllum vinnustöðum, skólum, vinahópum, 

íþróttaliðum, herdeildum o.s.frv. Nú gat „hver sem er“ verið samkynhneigður - sem 

enn jók á grunsemdir karlmanna um kynhneigð náungans (e. homosuspicion).
68

 

Loks telur Anderson að níundi áratugurinn hafi verið hápunktur hómóhysteríu 

á Vesturlöndum. Alnæmisfaraldurinn á meðal samkynhneigðra karla í byrjun níunda 

áratugsins hafði gífurleg áhrif.
69

 

 

In the early 1980s AIDS brought such visibility that it solidified in every 

citizen’s mind that homosexuals existed in great numbers. It secured a public 

awareness that homosexuals lived and worked alongside „the normal“ in every 

social institution. The ubiquitous presence of gay men could no longer be 

denied; they were dying in normal families in great numbers.
70

   

 

                                                           
67

 Eric Anderson (2011). „The Rise and Fall of Western Homohysteria“. Bls. 84. 
68

 Eric Anderson (2011). „The Rise and Fall of Western Homohysteria“. Bls. 84. 
69

 Dagmar Herzog (2011). Sexuality in Europe. A Twentieth Century History. Bls. 171-183. 
70

 Eric Anderson (2011). „The Rise and Fall of Western Homohysteria“. Bls. 86-87. 



29 

 

Samkynhneigðir karlar voru nú taldir bæði kvenlegir og sýktir. Árið 1988 sögðust 

77% Bandaríkjamanna telja samkynhneigð slæma (70% höfðu verið á þeirri skoðun 

árið 1970).
71

  

 Meðvitund almennings um samkynhneigð jókst stöðugt og um leið 

homóhystería. Alnæmisfaraldurinn jók hómóhysteríu enn meira, að mati Anderson, 

því samkynhneigð karla var rædd allstaðar í þjóðfélögum á Vesturlöndum. Og þar 

sem allir vissu nú af tilvist samkynhneigðar voru gagnkynhneigðir karlar því enn 

frekar knúnir til að halda sér fjarri frá öllu því sem gæti talist samkynhneigð, því hún 

var nú gríðarlegur smánarblettur í samfélaginu. 

Samkvæmt Anderson njóta gagnkynhneigðir karlar töluvert meira kynjaðs 

frelsis (e. gendered freedom) þegar lítil eða engin hómóhystería ríkir. Í samfélögum 

þar sem samkynhneigð er útlæg, ólögleg, lítt þekkt, óskilgreind eða umborin af 

meginþorra fólks, þurfa einstaklingar ekki stöðugt að sýna fram á gagnkynhneigða 

karlmennsku sína. Líkamleg og ókynferðisleg nánd við aðra karlmenn er því ekki 

brennimerkt samkynhneigð.
72

  

 Þegar George W. Bush Bandaríkjaforseti og Abdúlla, konungur Sádi-Arabíu, 

funduðu árið 2005, vakti athygli þegar þeir félagarnir leiddust hönd í hönd á milli á 

fundarsala og kysstust svo á báðar kinnar í kveðjuskyni. Viðvörunarbjöllur fóru af 

stað í vestrænum löndum því gagnkynhneigður maður sást leiða annan mann.
73

 Það er 

dæmi um hómóhysterískan hugsunarhátt. Í hugum Sáda var þetta hins vegar 

hversdagslegt, því í Sádi-Arabíu og fleiri Arabalöndum, er alsiða fyrir karlkyns vini 

að leiðast þegar þeir hittast. Í vestrænum löndum er það hins vegar brennimerkt sem 

samkynhneigð hegðun. Í Sádi-Arabíu er samkynhneigð ólögleg og útlæg.
74

  

 Árið 2007 ferðaðist Ahmadinejad Íransforseti til Bandaríkjanna og tjáði 

nemendum Columbia háskólans í New York að samkynhneigð væri ekki til í Íran eins 

og í Bandaríkjunum.
75

 Margir Íranar vita að sjálfsögðu að samkynhneigð er til, en þeir 

trúa ekki að hún fyrirfinnist innan innsta hrings eða þjóðfélags þeirra sjálfra. 
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Samkynhneigð er talin vestrænt fyrirbæri. Samt er margt hinsegin fólk í Íran, en það 

neyðast oftar en ekki til að fela sig vegna þess að samkynhneigð er ólögleg og 

ósamþykkt af meirihluta fólks.
76

 

3. Samkynhneigð á Íslandi 

 

Saga samkynhneigðar
77

 á Íslandi einkennist af mikilli þögn lengst framan af, eins og 

bæði Þorvaldur Kristinsson og Þorgerður Þorvaldsdóttir hafa bent á.
78

  

Smæð þjóðarinnar og skortur á fjölmennu þéttbýli, þar sem fólk getur horfið 

inn í fjöldann, leiddi af sér sérstöðu á meðal Evrópuþjóða. Á meðan samkynhneigðir 

gátu falið sig í fjöldanum í stórborgum á meginlandinu var slíkt í raun ómögulegt á 

Íslandi. Upphaf samkynhneigðar í nútímanum er, eins og áður hefur verið nefnt, tengt 

borgarmyndun og iðnvæðingu. Þar sem slík samfélagsgerð varð ekki til á Íslandi fyrr 

en þegar talsvert var liðið á öldina, var líf samkynhneigðra karla ósýnilegt lengi.
79

 Það 

var ekki fyrr en um 1950-1960 að vísir að félagslífi samkynhneigðra varð til. En 

margir áttu erfitt uppdráttar á landinu og fluttust til erlendra stórborga.
80

 

Heildræn saga samkynhneigðar á Íslandi hefur ekki verið skrifuð og 

rannsóknir á henni eru í raun nýjar af nálinni.
81

 Heimildastaðan er erfið vegna 

samfélagslegrar þagnar á árum áður um málefni samkynhneigðra. Hér verður stiklað á 

stóru frá um 1900 (eða þeim tíma þegar hneyklast var yfir kossahefðinni) til síðari 

hluta tuttugustu aldar til að sjá hvernig þessi mál þróuðust á Íslandi.  
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3.1. „Óskar Villimann“ og Grikkjasyndin 

 

Heimildirnar um kossasiði Íslendinga í 1. kafla eru flestar fengnar úr dagblöðum frá 

um 1880-1900. Gagnrýnin virðist helst beinast að óhreinlætinu sem felist í þessum 

kveðjusiðum og hversu illa slík hegðun samrýmist borgaralegum siðum. Fátt bendir 

til að mikil vitneskja hafi ríkt á Íslandi um samkynhneigð á þessum árum og því er 

ekki við því að búast að fólk hafi lagt kynferðislega merkingu í kossahefðina. Það er 

að minnsta kosti ekki sagt beinum orðum.  

Ein undantekning er á þessu. „Fs.“, siðapostuli Dagskrár, blaðs Einars 

Benediktssonar, hundskammaði karlmenn sem „faðmast og kyssast eins og 

unnustufólk.[...] Slíkt er ónátturlegt, viðbjóðslegt og til hneykslunar fyrir alla þá sem 

ekki hafa sljófgast fyrir því af löngum vana.“
82

 

Orðanotkunin, „ónátturlegt“ og „viðbjóðslegt“, bendir til þess „Fs.“ (sem 

hugsanlega var Einar Benediktsson sjálfur) hafi lagt kynferðislega og siðferðislega 

merkingu í kossaflensið. Einar skrifaði árið 1895 ferðapistil frá London í blaðið 

Sunnanfara. Pistillinn er skrifaður í fjörugum skemmtistíl og Einar segir meðal annars 

frá ferð sinni á rakarastofu í stórborginni: 

 

[Rakaranum er] einkum tíðrætt um Óskar Villimann, sem síðustu mánuði hefir 

verið umtalsefni alls Englands. — Hann var sakaður um Grikkjasyndina og er 

nú dæmdur til tiptunarhúss. — Hann hefir verið álitinn einn hinn helzti og 

frjálshugaðasti meðal enskra rithöfunda.
83

 

 

Áður hefur verið minnst á áhrif réttarhaldanna yfir Oscar Wilde og hér er komið 

íslenskt dæmi um þau. Einar notar orðið „Grikkjasyndina“ yfir hin meintu brot Oscar 

Wilde og uppnefnir hann í þokkabót „Óskar Villimann“. Hér skín í gegn að í 

hugmyndaheimi Einars var kynlíf með öðrum karlmanni glæpsamleg hegðun, en ekki 

sérstök kynhneigð eða sjálfsmynd. 
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 Í „Dánarskrá“ Skírnis yfir fallna fræga erlenda menn á árinu 1900 má finna 

þessu færslu: „Wilde, Oscar, merkt enskt skáld og glæpamaður (30. Nóv.), 42“.
84

 

Þessi vinnubrögð þykja dæmigerð fyrir þá þögn sem ríkti í samfélaginu um 

samkynhneigð.
85

 

 

3.2. „Hann er unnustan mín“ 

 

Það þýðir þó ekki að í samfélaginu hafi ekki verið til karlmenn sem löðuðust að 

kynbræðrum sínum. Ólafur Davíðsson, síðar þjóðsagnasafnari, segir í dagbók sinni 

árið 1882 frá sambandi sínu við annan skólapilt í Lærða skólanum, Geir Sæmundsson: 

„Skelfing þykir mér vænt um Geir. Hann er líka allra laglegasti piltur og virðist vera 

vel viti borinn. Hann er unnustan mín. Ég kyssi hann og læt dátt að honum, hreint eins 

og hann væri ungmey.“  

Þessi einstæði framburður gefur innsýn í líf ungs manns sem lifði tíma þar sem 

orð voru ekki einu sinni til staðar til að lýsa líðan sinni. Þorvaldur Kristinsson: 

 

Ekki verður séð að Ólafur Davíðsson hafi þekkt nein orð um þrá sína til 

annarra pilta, enda ritar hann þetta áður en menn tóku fyrir alvöru að upphefja 

gagnkynhneigðina í vestrænni menningu með því að fordæma alla þá sem 

hlupu undan merkjum hennar og gefa þeim sín heiti.
86

  

 

Ólafur flutti þetta sama ár til Kaupmannahafnar til að leggja stund á nám. Hann varð 

síðar þekktur og virtur fyrir fræðastörf, þjóðsagnasöfnun meðal annars. Hann 

drukknaði með sviplegum hætti í Hörgá árið 1903, 41 árs að aldri.  

Árið 1955 voru dagbækur og bréf Ólafs gefin út á bók sem bar heitið Ég læt 

allt fjúka. Engin dagbókarfærsla sem fjallar um þrá Ólafs til pilta var höfð með í þessu 

safni. „Þannig hefur ríkjandi menning löngum strokað út þá vitnisburði sem hana 

grunar að gætu sett skítablett á söguna,“ skrifaði Þorvaldur Kristinsson í grein um 
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Ólaf í Dagskrárriti Hinsegin daga í Reykjavík 2009. Árið 1990 sendi Þorsteinn 

Antonsson frá sér bókina Vaxandi vængir en í henni vakti hann loks athygli á hinum 

stórmerku en gleymdu dagbókarskrifum Ólafs.
87

    

3.3. „Kynvilla“ sjúkdómur 

 
Orðið kynvilla birtist, að því er virðist í fyrsta sinn á prenti, í tímaritinu Huginn árið 

1908
88

 í stuttri umfjöllun um þýska aðalsmenn sem sakaðir voru um „kynvillu og 

spillingu“. Ekki er sagt berum orðum hvað átt sé við með orðinu. Gjallarhorn sagði 

árið 1911 frá „kynvillu-rannsókn“ á dönskum liðsforingjum.
89

 Árið 1913 notaði 

blaðið Reykjavík orðið kynvillu með annarri merkingu í umfjöllun um ættarnöfn 

kvenna, sem noti rangt kyn miðað við íslenska nafnahefð.
90

  

Hinn austurríski læknir Dr. Eugen Steinach var einn af fremstu fræðimönnum 

heims á sviði innkirtlafræði á öðrum og þriðja áratugnum. Hann taldi að lækna mætti 

ýmis „kynferðisleg mein“ og öldrunarsjúkdóma með skurðaðgerðum og ígræðslum á 

kynfærum karlmanna. Hróður hans barst víða og þar með til Íslands.
91

 Læknablaðið 

fjallaði um tilraunir Steinachs og kollega hans Dr. Lichtenstern á „kynvillingum“ árið 

1920.
92

 Árið 1922 birtist greinin „Um kynjarannsóknir“ eftir Stefán Jónsson lækni í 

Skírni, þar sem einnig var fjallað um tilraunir Steinachs. „Kynvilla“ er sögð 

sjúkdómur sem stafi af ójafnvægi í kynkirtlum sem hugsanlegt sé að lækna með 

nýstárlegum aðferðum kirtlalækninga. „Kynvillan hefir alla jafnan verið heilbrigðu 

fólki andstygð og talin glæpsamleg.“
93

 

Þessi skrif eru ein allra fyrstu skrif íslenskra lækna og fræðimanna um 

samkynhneigð. Lesa má á milli lína að sá sem skrifar, í báðum tilvikum, þurfi að 

útskýra hvað „kynvilla“ sé, til að lesandinn sé með á nótum. Þar að auki virðast 
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skipakóngur til Hvammstanga þar sem Jónas græddi í hann eista sem hann hafði keypt af ungum manni 

í sveitinni.  
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höfundar greinanna ekki hafi mjög sjálfstæðar hugmyndir um „kynvillu“ og lepja 

báðir upp kenningar Steinachs án gagnrýni. Hér er þó samkynhneigð álitin, eins og 

Eric Anderson myndi segja, föst kynhneigð, en ekki einungis hegðun. Læknastéttin 

virðist þó áhugasöm um að upplýsa lýðinn um að samkynhneigð sé ekki glæpur 

heldur sjúkdómur, „nokkurskonar vanskapnaður“.
94

 

3.4. Lagaumhverfi og mál Guðmundar Sigurjónssonar 

 

„Samræði gegn náttúrulegu eðli varðar betrunarhúsvinnu“. Þannig hljómaði 178. 

grein íslenskra hegningarlaga frá 1869. Lögin voru dönsk að uppruna og höfðu verið 

þýdd yfir á íslensku og giltu til 1940. Lögin höfðu óljósa merkingu og voru í raun 

dauður bókstafur þar til árið 1924.
95

 Þá var Guðmundur Sigurjónsson Hofdal dæmdur 

til átta mánaða betrunarhúsvistar fyrir brot á lögunum, en hann var fundinn sekur um 

að hafa stundað kynmök við aðra karlmenn.
96

  

 Guðmundur varð ungur einn af þekktustu glímuköppum Íslands og var í hópi 

þeirra sem sýndu þjóðaríþróttina á Ólympíuleikunum í London árið 1908, þá 25 ára. 

Hann flutti árið 1913 til Englands og síðar til Kanada þar sem hann gerðist 

íshokkíleikmaður og þjálfari með liðinu Winnipeg Falcons. Hann barðist í Kanadaher 

á vesturvígstöðvunum í Evrópu í fyrri heimsstyrjöldinni. Árið 1920 keppti hann með 

íshokkíliðinu á Vetrarólympíuleikunum í Antwerpen þar sem það hlaut 

gullverðlaun.
97

  

Eftir afrekið fluttist Guðmundur heim til Íslands. Þar starfaði hann um hríð á 

Litla-Kleppi, útibúi Kleppsspítala við Laugaveg. Hann vann með Góðtemplurum og 

tók að sér að upplýsa lögregluna um áfengisviðskipti, en þau voru ólögleg á þessum 

bannárum. Kjaftasögur og níðvísur gengu um hið smávaxna íslenska samfélag um að 
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Guðmundur „liti aðra pilta hýru auga“.
98

 Þorvaldur Kristinsson og Þorgerður 

Þorvaldsdóttir hafa bæði ritað um málið, sem á sinni tíð varð þekkt sem 

„kynvillumálið“. 

Í janúar 1924 kærði maður Guðmund fyrir illa meðferð á sjúklingum sínum og 

fyrir að vera „ofurseldur [hinum] sorglega lesti“ að vilja „hafa samræði við sitt eigin 

kyn“.
99

 Tíu dögum síðar var kæran dregin til baka. Hún virtist eingöngu tilkomin til 

að koma höggi á Guðmund til að hefna fyrir starf hans gegn áfengissölu í landinu. 

Lögreglan rannsakaði málið þó áfram en Jóhannes Jóhannesson bæjarfógeti bauðst til 

að láta málið niður falla ef Guðmundur féllist á að fara úr landi. Það var dæmigert 

fyrir tíðarandann að mati Þorvalds Kristinssonar: 

 

Hér er komið eitt elsta dæmi sögunnar um hugsun sem síðan lifði lungann úr 

öldinni: Ekki aðeins var kynvillan versti smánarblettur sem hægt var að hugsa 

sér. Hún var umfram allt útlendur ágalli og varla annað ráð við henni en að 

senda menn af landi brott - þangað sem hún var upprunnin.
100

 

 

En Guðmundur fór ekki úr landi. Vitnaleiðslur sýndu að lítið sem ekkert hald var í 

ásökunum um að Guðmundur hefði stundað ómannúðlega meðferð á sjúklingum á 

Litla-Kleppi. Hann var sendur í gæsluvarðhald og játaði þar að hafa haft holdlegt 

samræði við suma karlmenn sem leiddir höfðu verið fyrir réttinn og ýmsa fleiri í um 

15-18 ár. Hann var loks dæmdur í átta mánaða fangelsi en sat inni í þrjá mánuði.
101

  

Guðmundur Thoroddsen læknir kom honum til varnar í bréfi sem hann sendi 

dómsmálaráðherra og lýsti þar yfir þeirri skoðun sinni að hegningarlögin væru úrelt, 

eins og sýndi sig í nágrannalöndum Íslands þar sem er „hætt að hegna fyrir kynvillu ef 

unglingar eru ekki tældir eða teknir með valdi (nauðgað) eða vakið er opinbert 

hneyksli.“
102

 Sem fyrr er læknum í mun að sjúkdómsvæða „kynvilluna“ og kalla eftir 

mannúðlegri meðferð á þeim „sjúku“. 
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Guðmundi Sigurjónssyni Hofdal var veitt loks uppreisn æru með konungsbréfi 

árið 1935. Árið 1940 voru samþykkt á Alþingi ný hegningarlög og þar með voru felld 

úr gildi ákvæði eldri hegningarlaga þar sem lögð var refsing við mökum tveggja 

einstaklinga af sama kyni án tillits til aldurs þeirra eða samþykkis. Grein 178 var þar 

með úr sögunni.
103

  

Mál Guðmundar vakti mikla athygli og markaði tímamót því kynmök íslensks 

manns og annarra karla varð í fyrsta sinn fréttaefni í blöðum.
104

 Morgunblaðið fjallaði 

um málið fimm sinnum, en í öll skiptin voru greinarnar mjög stuttar. Fyrsta fréttin 

birtist 28. febrúar 1924: 

 

Kæra ein, sem lögreglan hefir haft til meðferðar undanfarið, hefir verið mjög 

umtöluð hjer í bænum nú um skeið. Ýmsar sögurnar munu þó vera mjög 

orðum auknar. Sannleikurinn er sá, að maður einn hjer í bænum var fyrir 

nokkru kærður fyrir kynvillingshátt og ýmislegt í því sambandi.
105

 

 

Magnús Magnússon dómarafulltrúi minnist í æviminningum sínum á að málið hefði 

verið umtalað og síminn hefði hringt látlaust. Samt var umræða í blöðum nánast 

engin. Þorvaldur Kristinsson: 

 

Það er [...] dæmigert fyrir stöðu samkynhneigðar í vitundarlífi þjóðarinnar að 

málefnið var í raun handan hinnar opinberu þjóðfélagsumræðu. Þær fáu fréttir 

sem sagðar voru af „stóra kynvillumálinu“ voru svo smáar að erfitt er að koma 

auga á þær í blöðum. En þeim mun meira var um þær skrafað.
106

 

 

Árið 1925 sendi Halldór Laxness frá sér greinina “Af íslensku menníngarástandi“ og 

skrifaði meðal annars: „Reykjavík [hefur] í skjótri svipan eignast hvaðeina sem 

heimsborg hentar, ekki aðeins háskóla og kvikmyndahús, heldur einnig fútboll og 
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hómósexúalisma.“
107

 Laxness mun hafa haft samkynhneigðan félaga sinn í huga sem 

síðar varð fyrirmynd að persónu í Atómstöðinni en hugsanlegt er að hann hafi vísað 

þar í mál Guðmundar Sigurjónssonar líka. Orð Halldórs og blaðaumfjöllun um mál 

Guðmundar sýnir að „hómósexúalismi“ var þekkt hugtak, þó þagað væri jafnan yfir 

því líka. Færð hafa verið rök fyrir því að almenningur á Norðurlöndum hafi öðlast 

vitneskju um samkynhneigð á fyrstu tveimur áratugum tuttugustu aldar. Eftir það hafi 

ekki þurft að útskýra hugmyndina fyrir almenningi í hvert skipti sem það bar á góma, 

til dæmis í dagblöðum.
108

 Til að hómóhystería ríki, eins og Eric Anderson skilgreinir 

hana, verður almenningur að vera meðvitaður um tilvist samkynhneigðar. Þetta rennir 

því stoðum undir að slíkt ástand hafi verið á fyrstu stigum á þessum árum. 

3.5. Stríðið 

 

Hernámið 1940 markaði mikil tímamót í sögu Íslands á margvíslegan hátt og þar með 

talið fyrir samkynhneigða karla. Íslendingar voru 120 þúsund talsins árið 1940 og 

íbúar í Reykjavík um 40 þúsund. Tugþúsundir breskra og bandarískra hermanna voru 

á hverjum tíma á Íslandi á stríðsárunum, á milli 50 og 60 þúsund þegar mest var 

sumarið 1943. Það þýddi að karlþjóðin tvöfaldaðist í raun.  

Þjóðfélagið logaði vegna „ástandsins“, sambanda hermanna við íslenskar 

konur, en á meðan gátu karlar kynnst dátum nokkurn veginn í friði fyrir umtali.
109

 

Særún Lísa Birgisdóttir þjóðfræðingur hefur rannsakað „hinsegin“ sagnir frá 

hernámsárunum, sem varðveist hafa nær eingöngu í munnmælum. Blöðin fjölluðu 

ekki um þessi mál.  

 

[Segja má] að hernámsárin hafi verið viss vendipunktur ef litið er til 

sagnahefðarinnar út frá hommum þar sem umræðan opnaðist, það sem áður 

var tabú fékk heiti og því þurfti ekki lengur að „vefa“ „kynvillu“ inn í 

sagnirnar. Áður fyrr vildi fólk ekki viðurkenna samkynhneigð, það var ekki 
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partur af normi samfélagsins og var hún þess vegna vandlega þögguð niður og 

fundnar aðrar skýringar á þessu meinta fráviki mannlegrar hegðunar.“
110

 

 

Samkvæmt Særúnu breyttist það á stríðsárunum því þá gátu samkynhneigðir karlar 

„komið út úr skápnum að minnsta kosti tímabundið“, sumir hurfu aftur inn í hann eftir 

að herinn var farinn en aðrir ekki og því hafði orðið varanleg breyting.
111

 

3.6. Hatursgreinar í blöðum  

 

Ljóst er að samkynhneigð var mun meira í opinberri umræðu á eftirstríðsárunum. 24. 

apríl 1952 birtist á baksíðu Tímans frétt með fyrirsögninni: „Íslenzkur kynvillingur að 

verki með Negra“: „Eina nótt nú fyrir skömmu stóð lögreglan kynvilling að verki í 

bragga einum hér í bænum. Maður sá sem þar var að verki hafði farið heim með 

svertingja af skipi hér í höfninni [...]“
112

 

Tíminn var eitt víðlesnasta dagblað landsins. Hér var ekkert dregið undan í 

vandlætingu, sem virðist tvíþætt. Annars vegar þykir „kynvilla“ greinilega 

„viðbjóðsleg“ og auk þess virðist málið þykja enn verra vegna þess að rekkjunautur 

Íslendingsins mun hafa verið svartur. Blaðið vill rjúfa „þagnargildi“ sem greinilega 

hefur lengi legið yfir. Og almenningur „þarf að átta sig“. Skiptar skoðanir voru þó á 

þessum málum, ef miða skal við umræður í blöðunum. Því frétt Tímans var gagnrýnd 

harkalega í Vísi tveimur dögum síðar: „Fréttaritarinn veit sýnilega ekki, að kynvilla er 

áskapaður eða áunninn sjúkleiki, sem veldur miklum truflunum á öllu tilfinningalífi 

sjúklinganna og oftast megnri vanmetakennd.“
113

 

Mánudagsblaðið var vikurit sem kom út í Reykjavík frá 1948 til 1982 var 

stofnandi þess og ritstjóri Agnar Bogason. Hann sótti fyrirmynd sína til bandarískra 

æsifréttablaða og blaðið skipaði sér sess sem „hin eina sanna gula pressa“ á íslenskum 

blaðamarkaði og birti meðal annars nektarmyndir af konum. „Meðfram 

nektarmyndunum birti blaðið safaríkar lýsingar á hnignandi siðferðisástandi 
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þjóðarinnar – sem birtist meðal annars í eiturlyfjaneyslu, auknu hópkynlífi og 

uppgangi kynvillinga.“
114

  

Í apríl 1955 birti Mánudagsblaðið grein á forsíðu. „Er kynvilla að aukast á 

Íslandi?“ var fyrirsögnin. Höfundur greinarinnar, sem titlar sig „Ajax“, staðhæfir að 

„hómósexúalistum bæjarins“ hafi farið fjölgandi á tíu til fimmtán árum. Ástæðurnar 

telur hann vera hernámsárin þegar erlendir hermenn smituðu karlmenn af 

„kynvillunni“. Aðra meginástæðu telur hann vera listamannalíf í Reykjavík, slæpingja 

sem nenni ekki að vinna:  

 

Fas þeirra og útlit allt leynir því ekki heldur, hverskonar fólk er hér á ferð. Þeir 

eru jafnvel púðraðir með litaðar varir og lakkaðar neglur og ilmvatnasvækjuna 

leggur af þeim langar leiðir. Oft ganga þeir með sítt og liðað hár, það gefur í 

skyn, að hér sé listamaður og hómósexualisti, sem er á ferð. Allt þeirra fas eru 

svo teprulegt og pempíulegt, að það minnir öllu meira á piparmeyjar frá 

Viktoríutímabilinu en íslenzka karlmenn.
115

 

 

Hér birtist gamalkunnur tónn um að „kynvilla“ hljóti að vera erlent fyrirbrigði sem 

spilli hinum annars „hreinu“ Íslendingum. Annað kunnuglegt leiðarstef sem birtist í 

öllum þremur blaðagreinum er hér hafa verið nefndar, í Tímanum, Vísi og 

Mánudagsblaðinu, er hugmyndin um að „kynvillingar“ séu í raun barnaníðingar, sem 

stöðugt leiti sér að ungum drengjum til að tæla. Í frétt í Nýja tímanum í apríl 1956 er 

sagt frá kynferðisbroti sem fullorðinn maður framdi gagnvart 12 ára dreng. „Lokkaði 

hann drenginn, sem mun hafa verið að selja blöð, heim í herbergi sitt og hafði þar 

mök við hann. Maðurinn var ölvaður og er þetta þriðja brot hans. Þetta síðasta mál 

hans mun nú vera í rannsókn. — Kynvilla virðist hafa færzt ískyggilega í vöxt hér 

síðustu árin.“
116
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Það er nýtt, í opinberri umræðu að minnsta kosti, að samkynhneigð og 

kvenleiki sé lögð að jöfnu. Nefndir „listamenn“ eru ekki álitnir miklir karlar í krapinu 

og eru þar að auki sagðir „teprulegir“ og „pempíulegir“.  

 

3.7. Samtökin ´78, alnæmi og „hræðsla við líkamlega snertingu“ 

 

Næstu áratugi á eftir liðu samkynhneigðir á Íslandi enn fyrir fámennið á Íslandi. 

Margir fluttu til erlendra stórborga sem fyrr og leiðin lá oftar en ekki til 

Kaupmannahafnar. Hörður Torfason kom fram í viðtali í tímaritinu Samúel árið 1975 

og talaði opinskátt um samkynhneigð sína. Hann var einn af stofnendum Samtakanna 

´78 þremur árum síðar sem markar upphaf réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi. 

Þó var langt í land og níundi áratugurinn einkenndist af treglegum viðbrögðum í 

samfélaginu til að samþykkja baráttuna.
117

  

 Alnæmi var „reiðarslag“ fyrir baráttu samkynhneigðra á Íslandi, eins og víða á 

Vesturlöndum. Þorvaldur Kristinsson: „Alnæmi var reiðarslag fyrir lítið og veikburða 

samfélag homma og lesbía á Íslandi sem í stundarbjartsýni hélt að þeir hefðu náð 

þolanlegri virðingu samborgaranna.“
118

 Eins og Eric Anderson minnist kom 

alnæmisfaraldurinn samkynhneigð í sviðsljós heimsins. Hinsegin karlmenn voru 

skyndilega allstaðar ræddir og á neikvæðum nótum vegna smithræðslu. Samkvæmt 

Þorvaldi voru orð eins og „pestargemlingar“ notuð um samkynhneigða karla á Íslandi 

og heilbrigðisyfirvöld „litu í fyrstu algjörlega framhjá tilveru þeirra“.
119

 

Þrátt fyrir að níundi áratugurinn hafi einkennst af hægfara framförum í 

réttindabaráttu samkynhneigðra með reiðarslögum á milli,
120

 var talsvert ritað um 

samkynhneigð í íslensku dagblöðunum. Eitt af því sem nú var rætt víða var hræðsla 

karlmanna við líkamlega snertingu.  

 Guðfinna Eydal ræddi um „kynferðisleg frávik“ í hinum fasta lið 

„Fjölskyldumál“ í Vikunni í maí 1980, þar sem hún nefndi meðal annars að kynvilla 

væri niðrandi orð og háð neikvæðu gildismati. Margt af því sem skrifað verið um 
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„kynferðisleg frávik“ hefði byggst á fordómum og skilningsleysi. Þá ræddi hún um 

hómófóbíu í samfélaginu og hræðsluna við að vera „misskilinn“: 

 

Hræðslan við kynvillu er útbreidd í okkar menningu. Margir eiga t.d. erfitt 

með að ræða um þessi mál á afslappaðan hátt og flestum er mikið á móti skapi 

að vera kallaðir kynvilltir. Flest fólk reynir einnig að komast hjá því að hafa 

mikla líkamlega snertingu við fólk af sama kyni. því það er oft hrætt um að 

verða „misskilið“. Þetta á sérstaklega við fólk þegar það er ekki undir áhrifum 

áfengis. En undir áhrifum minnka hömlur gjarnan á mönnum á þessu sviði, og 

líkamleg snerting við sama kyn getur aukist.
121

 

 

Árið 1988 skrifaði Jóna Ingibjörg Jónsdóttir kynfræðingur um ýmsar „goðsagnir“ um 

kynlíf og sjálfsmyndir karlmanna í Þjóðviljanum, sem hún fékk sumar að láni úr bók 

Bernie Zilbergeld, Male Sexuality. Jóna taldi að þekkingargrunnur íslenskra 

karlmanna á sér sem kynverum væri bágborinn og háður goðsögnum og bábiljum. Sú 

trú væri allsráðandi að karlmenn ættu ekki að tjá tilfinningar sínar, og að viðkvæmni, 

blíða og sorg væri á „einskonar bannlista“.  

 

Þess vegna læra ungir menn að sitja frekar á þeim tilfinningum sem eru 

„óæskilegar“ vegna hræðslu við að vera álitnir minni karlmenn. [...]
122

 

Karlmenn mega, samkvæmt goðsögninni, snerta á tvo vegu; í fyrsta lagi í leik 

einsog til dæmis í íþróttum eða þegar kunningjar hittast og lemja/slá á bakið á 

hvor öðrum. Ef snertingin er kynferðisleg er það líka allt í lagi. [...]
123

 

 

Á þessu yfirliti um sögu samkynhneigðar á Íslandi má sjá hvernig almenningur verður 

sífellt meðvitaðri um tilvist hennar. Fyrstu áratugir tuttugustu aldarinnar einkennast af 

þögn en á eftirstríðsárunum er allt annað hljóð komið í strokkinn. Þá slá ritstjórar 

blaða upp hneykslisfréttum um „kynvillinga“. Ef miðað er við þessi skrif hefur 
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almenningur sérstaka ímynd af samkynhneigðu fólki. Hugarfarið er ekki lengur að 

„kynvilla“ sé glæpur sem stundum sé framinn, heldur föst kynhneigð fólks. Á níunda 

áratugnum er svo rætt um að „hræðslan við kynvillu“ sé útbreidd í menningu 

Íslendinga. Atburðir eins og þeir sem upp hafa verið taldir, mál Guðmundar 

Sigurjónssonar, hernámið og alnæmisfaraldurinn, höfðu líklega í hvert sinn mikil 

áhrif í vaxandi meðvitund Íslendinga um samkynhneigð á tuttugustu öld. 

Niðurstöður 

 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að varpa ljósi á hvers vegna íslenskir karlmenn 

kysstust á munninn í kveðjuskyni á ofanverðri nítjándu öld en ekki um það bil 100 

árum síðar. Þar sem heimildir um efnið eru af mjög skornum skammti, og eðli þess er 

allt þokukennt og fljótandi, er auðvitað ekki mögulegt að slá því föstu nákvæmlega 

hvenær kossasiðurinn leið undir lok. Siðurinn var hluti af íslenskri menningu á 

nítjándu öld þegar Íslendingar lifðu í gjörólíkum heimi en í dag. Áratugirnir fyrir og 

eftir aldamótin 1900 var eitt mesta breytingaskeið Íslandssögunnar. Jónas 

þjóðháttasafnari frá Hrafnagili hafði til dæmis á orði árið 1905 að erlendir 

menningarstraumar og nútímavæðing landsins hefði miklar afleiðingar fyrir menningu 

landans: „Mentunin og menningin er að sópa burtu einkennilegu siðunum, og alt er að 

verða evrópeiskt“
124

. 

 Bylting var gerð í heilbrigðis- og hreinlætismálum. Stór hluti heimildanna um 

kossasiði íslenskra karlmanna, sem birtast í ritgerðinni, eru úr blaðagreinum, þar sem 

alþýða landsins var hvött til að hætta að stunda óholla og óhreinláta siði sem ógnuðu 

heilsu þeirra. Vel má vera að heilbrigðis- og hreinlætismálin hafi verið veigamesti 

þátturinn í að Íslendingar hættu kossakveðjunum. Menntun, þéttbýlismyndun og 

breyttir lífshættir meginþorra almennings hafði eflaust ekki síst mikið að segja. 

 Hér verður ekki haldið fram að hómófóbía og andstaða við samkynhneigð hafi 

ein og sér útrýmt líkamlegri nánd á borð við kossaflensið. Hugsanlega hafði hún ekki 

mikil bein áhrif, þar sem kossasiðirnir höfðu þegar horfið að mestu áður en ótti og 

hatur á samkynhneigð brennimerkti slíka hegðun. 
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Kenning Anderson um hómóhysteríu gengur út á að „gagnkynhneigðir 

karlmenn [séu] knúnir til þess að samræma sjálfsmynd sína og hegðun við strangar 

hugmyndir um karlmennsku karla, ofurkarlmennsku (e. hypermasculinity)“
125

 til þess 

að þeir séu ekki sjálfir álitnir samkynhneigðir. Eins og rætt var að framan leggur 

Anderson til þrjú skilyrði til að ástand hómóhysteríu geti myndast: 

 

1) viðtæk vitneskja um að samkynhneigð sé til sem föst (e. static) kynhneigð 

2) menningarlegur tíðarandi andstöðu við samkynhneigð  

3) samþætting kvenleika og samkynhneigðar, þ.e. að litið er niður á meintan 

kvenleika í fari karlmanna því kvenlegir menn eru taldir samkynhneigðir
126

 

 

Ef miðað skal við ágripið í þessari af sögu samkynhneigðar á Íslandi frá því um 

aldamót 1900, var andstaða við samkynhneigð til staðar frá byrjun þess tímabils og í 

raun til aldamóta 2000. Við getum því slegið því nokkuð föstu að skilyrði 2) hafi átt 

við hér. Hómófóbían virðist svo færast mjög í aukana á eftirstríðsárunum, að minnsta 

kosti í opinberri umræðu, þegar andúð er sýnileg á forsíðum og baksíðum dagblaða og 

tímarita. Og hún er líka til staðar seint á öldinni, þegar alnæmisfaraldurinn kemur 

hingað til lands. 

 Hvað með skilyrði 1)? Hvenær verður viðtæk vitneskja um að samkynhneigð 

sé til á Íslandi? Og sem föst (e. static) kynhneigð en ekki lengur einungis óæskileg og 

ógeðfelld hegðun?  

 Fyrstu áratugir aldarinnar voru sveipaðir þögn um samkynhneigð, eins og áður 

hefur verið rætt. Mál Guðmundar Sigurjónssonar Hofdal vakti gríðarlega athygli árið 

1924, ef marka má heimildir. Almenningur vissi því þar að leiðandi af „kynvillu“, 

eins og hún hét þá. En taldi almenningur að um fasta kynhneigð væri að ræða, var 

Guðmundur „kynvillingur“? Eða taldi hann að Guðmundur hefði framið glæp, 

stundað „kynvillu“ og ekkert meira? Það er erfitt að meta þetta, vegna þagnarinnar, 

tabúsins og heimildarskortsins. Með leitarvél Tímarit.is má sjá að orðið 

„kynvillingur“ kemur örsjaldan fyrir á prenti frá 1920-1929. Flestar 

                                                           
125

 Eric Anderson (2011). „The Rise and Fall of Western Homohysteria“. 
126

 Sama. 



44 

 

leitarniðurstöðurnar eru úr læknagreinunum tveimur sem rætt var um í kafla 3.3. 

Fræðimenn voru því hugsanlega, enn sem komið var, þeir einu á Íslandi sem litu á 

samkynhneigð sem óumbreytanlega kynhneigð og sjálfsmynd.  

 Á eftirstríðsárunum rata „fréttir“ af „kynvillu“ á forsíður og baksíður blaða og 

tímarita. Munnmælasögur voru algengar um samskipti samkynhneigðra íslenskra 

karla við hermenn í stríðinu. Og um 1950 til 1960 verður loks til vísir að félagslífi 

samkynhneigðra karla í Reykjavík. Íslendingar hljóta að hafa fengið veður af 

samkynhneigð erlendis frá í gegnum bækur, bíómyndir og tónlist á eftirstríðsárunum. 

Það er því hægt að segja að almenn vitneskja hafi verið um samkynhneigð frá um 

1950. Mánudagsblaðið ræðir um ákveðna stétt „kynvilltra“ listamanna og annarra 

sem setji svip sinn á höfuðborgina, sem uppfyllir skilyrði 1). Og um leið er sú 

hugmynd kviknuð að samkynhneigðir karlar séu kvenlegir. Þar með uppfyllist skilyrði 

3) í kenningunni um hómóhysteríu: samþætting kvenleika og samkynhneigðar, þ.e. að 

litið er niður á meintan kvenleika í fari karlmanna því kvenlegir menn eru taldir 

samkynhneigðir.  

 Ég tel því líklegt að hómóhystería hafi ríkt í íslensku samfélagi frá 

eftirstríðsárunum og fram til aldamóta, að minnsta kosti. Öll helstu einkenni slíks 

ástand birtast í greinunum frá níunda áratugnum eftir Guðfinnu Eydal annars vegar og 

Jónu Ingibjörgu Jónsdóttur hins vegar um ýmis vandræði karlmanna. Óttinn við að 

vera álitinn samkynhneigður stýrir hegðun, bannar snertingu, ýkir 

karlmennskuímyndir. 

 Í huga Eric Anderson er hugtakið hómóhystería nytsamlegt til að átta sig á 

hvers vegna tveir sextán ára piltar í Bandaríkjunum verða fyrir hómófóbísku aðkasti 

þegar þeir sjást leiðast úti á götu, og hvers vegna sömu piltar verði ekki fyrir 

hómófóbíu þegar þeir leiðast í Miðausturlöndum, sem á hinn bóginn eru mjög 

hómófóbísk samfélög. „Með öðrum orðum er hómóhystería hjálpleg til að átta okkur 

á að hómófóbía hefur mjög ólík áhrif á karlmenn þegar fólk heldur að einhver í 

nærumhverfinu sé samkynhneigður.“
127
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 Ég tel að hugtakið hómóhystería sé hjálplegt til að átta sig á hvers vegna 

íslenskir karlmenn í allt öðru menningarsamhengi, fyrir rúmri öld síðan, gátu kysst á 

munninn í kveðjuskyni, án þess að það hafi þótt „hommalegt“. Og hvers vegna okkar 

nútími brennimerki alla slíka snertingu sem samkynhneigða, þrátt fyrir að í okkar 

samfélagi sé mun minni hómófóbía og að samkynhneigðir njóti mannréttinda. Kjarni 

málsins er að íslenskir karlmenn á nítjándu öld bjuggu ekki við hómóhysteríu og gátu 

því átt í líkamlega nánu sambandi við vini sína og ættingja af sama kyni. 
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