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Útdráttur 

Markmið verkefnisins var að skoða hvernig samkynhneigð hefur þróast frá því að 

vera álitin frávikshegðun á Íslandi, skoða sögu réttindabaráttu samkynhneigðra á 

Íslandi og þátt Harðar Torfasonar í henni. Frávikshegðun verður skilgreind út frá 

sjónarhornum pósitífisma og mótunarhyggju, farið verður yfir stimplun og áhrif 

hennar á einstaklinga. Réttindabaráttunni verða gerð skil út frá Samtökunum ´78 

og lagalegum breytingum sem átt hafa sér stað ásamt því að viðtali sem tekið var 

við Hörð Torfason og birtist í tímaritinu Samúel árið 1975 verða gerð skil út frá 

hans upplifun og áliti höfundar. Höfundur hitti Hörð þann 25. Nóvember 2016 í 

Reykjavík og tók við hann viðtal þar sem helst var reynt að nálgast upplýsingar 

um upplifun Harðar á meðan á viðtalinu í Samúel stóð, aðdraganda þess og 

afleiðingum.  

 

Verkefnið sýnir fram á að miklar breytingar hafa orðið á áliti íslensks samfélags á 

samkynhneigð og samkynhneigðum einstaklingum sem og á lagalegum rétti 

þeirra. Hörður gefur greinagóðar upplýsingar um þá þætti sem höfundur sóttist 

eftir að vita. Hann lýsir upplifun sinni á viðtalinu í Samúel vel og fer gaumgæfilega 

yfir þátttöku sína í stofnun Samtakanna ´78 og þátt sinn í réttindabaráttu 

samkynhneigðra á Íslandi. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er verkefni til BA gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands og er metin 

til 12 ECTS eininga. Ritgerðin hefði ekki orðið að veruleika án hjálpar Harðar 

Torfasonar og honum vill ég færa mínar allra bestu þakkir. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum Helga Gunnlaugssyni fyrir þolinmæði, stuðning og 

innblástur við skrifin. Ég þakka kærastanum mínum, Sævari, fyrir alla hjálpina, 

hvatninguna og stuðninginn sem og systkinum mínum, Ingu og Atla. Stóru systur 

minni Kristínu Björgu Kristjánsdóttur þakka ég innilega fyrir yfirlestur, hjálpsemi 

og að halda mér á jörðinni á meðan á vinnslu verkefnisins stóð. Einnig vil ég 

þakka Önnu Þóru og Gylfa fyrir að hvetja mig alltaf áfram og hafa trú á mér og 

Guðmundu Sigurðardóttir (Guggu)  þakka ég fyrir alla dagana á bókhlöðunni, það 

var frábært að vera samferða henni í þessu verkefni. Einnig vil ég þakka Bjarndísi 

og Ingu Hönnu fyrir að hlusta mig tala um nánast ekkert annað seinustu mánuði 

og hvetja mig ótrauða áfram. Bjössa og Ásgerði þakka ég fyrir alla pössunina og 

ritgerðina tileinka ég elsku Jonna, syni mínum, sem missir aldrei trúna á mömmu 

sinni. 
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1 Inngangur 

Val á ritgerðarefni mínu til BA–gráðu í félagsfræði hafði vafist fyrir mér í langan 

tíma. Þegar ég fór að hugsa um það að alvöru haustið 2016 ákvað ég að taka 

þann pól í hæðina að leita mér að því sem ég kalla „váááá augnablik“ í náminu. 

Eitthvað augnablik sem mér fannst merkilegt, mikilvægt og hafði áhrif á mig sem 

persónu og á hugsunarhátt minn. Eitt slíkt augnablik kom sterkt upp í huga minn. 

Það vildi þannig til að í eitt skipti sat ég í tíma í frávikshegðun hjá Helga 

Gunnlaugssyni þar sem verkefni dagsins var að við nemendurnir áttum að velja 

okkur tegund fráviks og fjalla stuttlega um það í tíma í formi fyrirlestrar. Helgi 

listaði upp tegundir frávikshegðunar á tússtöflu, við skiptum okkur í hópa og 

völdum okkur umfjöllunarefni. Dæmi um frávikshegðanir sem listaðar voru upp 

voru fíkniefnanotkun, heimilisofbeldi, kynfeðisofbeldi, geðsjúkdómar og 

samkynhneigð. Allir flokkar fylltust nema einn, enginn valdi samkynhneigð. Helgi 

talaði um það hversu merkilegt það væri fyrir hann að sjá það gerast að enginn 

myndi velja einn ákveðin flokk og spurði okkur um ástæðu þess. Öll vorum við 

sammála um það að samkynhneigð ætti ekki heima á þessum lista, við litum ekki 

á samkynhneigð sem frávikshegðun líkt og kynferðisofbeldi eða fíkniefnanotkun. 

Þetta þótti mér merkilegt, mikilvægt og þetta hafði áhrif á mig sem persónu og á 

hugsunarhátt minn. Því ákvað ég að skrifa um það hvernig og hvað varð til þess 

að samkynhneigð slitnaði frá því að vera titluð frávikshegðun í daglegu tali á 

Íslandi. Hvað hafði áhrif á réttindabaráttu samkynhneigðra og hvernig var henni 

háttað? Hvað varð til þess að samkynhneigð varð viðurkennd í samfélaginu og 

hvað vakti upp umræðu um hana?  

Ég bankaði upp á á skrifstofu Helga Gunnlaugssonar í Odda einn daginn 

snemma hausts 2016 og lagði fyrir hann hugmynd mína. Hann tók vel í efnið og 

hjálpaði mér að þróa það. Helgi benti mér á viðtal sem tekið var við Hörð 

Torfason og birtist í tímaritinu Samúel árið 1975. Hann sagði mér hversu mikil 

áhrif þetta viðtal hefði haft á íslenskt samfélag og Hörð sjálfan og benti mér á 

leiðir til að nýta mér þetta viðtal við gerð ritgerðarinnar. Ég tók vel í hugmyndina 

þrátt fyrir að hafa ekki vitað mikið um Hörð Torfason og að hafa nær aldrei heyrt 

á viðtalið við hann í Samúel minnst. Ég átti minningu um sögu sem faðir minn 
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sagði mér þegar ég var lítil stelpa og þessi saga hafði mikil áhrif á mig. Hann var 

eitt sinn um borð í strætisvagni með félaga sínum í Kaupmannahöfn og sá Hörð 

Torfason út um gluggan. Pabbi sneri sér að félaga sínum og sagði við hann „sjáðu 

þennan hommatitt“. Um leið og hann sleppir orðunum er pikkað í öxlina á 

honum, hann snýr sér við og sér fullorðna konu sitja í sætinu á bakvið sig. Konan 

horfir blíðlega á hann og segir „viltu vera svo vænn að tala ekki svona um hann 

Hörð minn“. Móðir Harðar sat fyrir aftan pabba og félaga hans í strætó í 

Kaupmannahöfn. Pabbi sagðist aldrei hafa skammast sín jafn mikið og notaði 

þessa sögu til að kenna okkur systkinunum að bera virðingu fyrir öðru fólki, að 

ekki væru allir eins og að það væri ekki í lagi að tala illa um fólk.  

Ég ákvað því að nýta mér viðtalið við Hörð í Samúel frá 1975 ásamt því að ég 

mælti mér mót við hann þann 25. nóvember 2016 þar sem hann sagði mér frá 

upplifun sinni á viðtalinu og viðbrögðum samfélagsins við því. Mér þótti 

forvitnilegt að vita hver upplifun hans var á meðan á viðtalinu stóð. Hvernig 

honum þótti spurningarnar, hvernig honum leið á meðan á viðtalinu stóð og 

hverjar afleiðingar þess voru. Þetta langaði mig allt að vita því þegar ég las 

viðtalið fyrst brá mér við að sjá spurningarnar. Mér fannst þær dónalegar, alltof 

nærgöngular og mér fannst þær skorta virðingu. Einnig þótti mér forvitnilegt að 

vita hverjar afleiðingar þessa viðtals voru, bæði formlegar og óformlegar, 

persónulegar og ópersónulegar. Hörður var tilbúinn að svara öllum þeim 

spurningum sem ég bar á borð fyrir hann og var einstaklega einlægur og 

skemmtilegur viðmælandi. Hann gaf mér greinagóð svör og var mér innan handar 

við vinnslu verkefnisins frá byrjun til enda. Samtal okkar Harðar var tekið upp og 

hann hafði vitneskju um það verkefni sem ég var að vinna að. Hörður gaf mér 

góðfúslegt leyfi sitt til að nýta allt sem okkar fór á milli í verkefnið ásamt því að 

gefa mér leyfi til að nota nafn sitt.   

Á síðustu árum og áratugum hafa orðið miklar breytingar á málefnum hinsegin 

fólks á Íslandi. Mikill lagalegur ávinningur hefur unnist og viðhorf samfélagsins 

hefur breyst mikið (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Rannsóknir Ólafs Þ. 

Harðarsonar prófessors í stjórnmálafræði sýna fram á það að Ísland hafi verið eitt 

hómófóbískasta samfélag heims á árunum 1981-1982 en sé nú í hópi 

frjálslyndustu samfélaga heims. Sé barátta samkynhneigðra skoðuð má sjá að 
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Ísland hefur farið frá því að vera samfélagið þar sem samkynhneigð var ekki 

viðurkennd heldur var hún þögguð niður líkt og hún væri eitthvað sem væri ekki 

til, til þess að vera samfélagið þar sem samkynhneigðir og gagnkynhneigðir hafa 

sömu lagalegu réttindi á stuttum tíma (Hilda Hólmkelsdóttir, 2016). Áhugavert er 

að skoða það hversu stuttan tíma réttindabarátta samkynhneigðra á Íslandi hefur 

tekið á heildina litið og hversu friðsamlega hún hefur farið fram (Kristinn Ingi 

Jónsson, 2016). 

Hér á eftir verður farið yfir það hvernig samkynhneigð og viðbrögð við henni 

hefur þróast íslensku samfélagi. Í fyrsta kafla er farið yfir ástæður fyrir efnisvali 

og lesendanum kynnt hverju hann á von á. Í kafla tvö er hugtakið frávikshegðun 

skilgreint og farið er yfir það hvernig hún er skilgreind út frá sjónarhorni 

pósitífisma og mótunarhyggju (e.constructionism). Einnig er fjallað um stimplun 

og áhrif hennar á einstaklinga sem fyrir henni verða. Þriðji kafli fer ítarlega í það 

hvernig samkynhneigð hefur þróast sem frávikshegðun og frá því að vera 

frávikshegðun og í kafla fjögur er saga réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi 

gerð skil þar sem farið er sérstaklega yfir sögu Samtakanna ´78 ásamt þeim 

lagabreytingingum sem átt hafa sér stað frá upphafi  baráttunnar. Í fimmta kafla 

er rýnt í viðtalið við Hörð Torfason í Samúel og viðtali höfundar við hann eru gerð 

skil. Upplifun hans á viðtalinu árið 1975 kemur fram ásamt þeim viðbrögðum sem 

komu í kjölfarið. Kaflinn byggist nær að öllu leyti á því sem fram kom í samtali 

höfundar og Harðar og á persónulegri upplifun Harðar. Í kafla sex eru umræður 

um það sem fram hefur komið. Bæði í formi hugleiðinga höfundar og greiningu á 

þeim gögnum sem notuð voru við gerð verkefnisins.  

Þær heimildir sem notast var við við gerð verkefnisins eru af ýmsum toga. 

Mikið er byggt á hugmyndum Erich Goode úr níundu útgáfu bókarinnar Deviant 

Behaviour. Heimildirnar eru bæði formlegar og óformlegar sem skýrist þannig að 

stuðst er við frumheimildir fræðimanna sem og fréttamiðla, munnlegar heimildir 

og mikið magn greina af vef Samtakanna ´78. Þá ber sérstaklega að nefna efni 

eftir Þorvald Kristinsson sem hefur verið iðinn við að skrásetja sögu 

samkynhneigðar á Íslandi. Efni verkefnisins er þannig háttað að höfundi þótti 

henta best að nota heimildir og gögn úr hinum ýmsu áttum.   
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2 Fræðileg nálgun  

Þegar frávik eru skoðuð út frá kenningarlegum sjónarhornum er yfirleitt notast 

við tvær megin nálganir, pósitífisma og mótunarhyggju (Constructionism). 

Nálganirnar eru samkvæmt Erich Goode (2011) kallaðar sitthvor hliðin á 

peningnum, því þær eru ólíkar en bæta hvor aðra upp. Undir þessi tvö megin 

sjónarhorn falla ýmis kenningarleg sjónarhorn. Pósitífismi inniheldur sjónarhorn á 

borð við sálfræði og líffræði og leitast við það að skýra hvers vegna einstaklingar 

sýna af sér frávikshegðun. Mótunarhyggja hinsvegar skýrir það hvernig viðbrögð 

samfélagsins hafa áhrif á það hvað er frávikshegðun og hvað ekki og nota til þess 

kenningar á borð við átakakenningar, feminískarkenningar, stimplunarkenningar 

og samskiptakenningar (Dillon, 2014).  Hér að neðan verður farið betur yfir það 

hvernig þessi tvö sjónarhorn skýra frávikshegðun ásamt því að hugtakið sjálft, 

frávikshegðun, verður skilgreint og farið verður yfir stimplun og áhrif hennar á þá 

einstaklinga sem fyrir henni verða. 

2.1 Hvað er frávikshegðun? 

Hugtakið Frávikshegðun er skilgreint sem ákveðin hegðun eða atferli sem brýtur í 

bága við norm og gildi samfélagsins. Norm og gildi eru þær reglur og viðmið sem 

gild eru innan samfélaga. Til að eitthvað teljist frávikshegðun þarf það að bera 

með sér fjóra þætti (Goode, 2011). 

Það þarf/þurfa að vera: 

1. Athöfn, skoðun eða líkamlegt ástand sem brýtur í bága við félagsleg 

norm og gildi.  

2. Einhver sem tekur þátt í athöfninni, lætur í ljós skoðunina eða ber 

með sér ákveðið líkamlegt ástand. 

3. Áhorfendur sem dæma og meta hegðunina sem eitthvað sem brýtur í 

bága við norm og gild. 

4. Líkur á því að hegðunin hafi í för með sér neikvæð félagsleg viðbrögð.   

 

 Hvort eitthvað sé frávikshegðun eða ekki byggist mikið á því hversu stór 

hópur einstaklinga og hversu valdamiklir einstaklingar það eru sem  líta á 



  

10 

ákveðna hegðun sem frávikshegðun. Því fleiri og því valdameiri sem þeir 

einstaklingar eru sem álíta hegðun sem óæskilega eða ranga því líklegra er að sú 

hegðun feli í sér neikvæð félagsleg viðbrögð og verði þar af leiðandi álitin frávik. 

Frávikshegðun hefur í för með sér refsingu sem bæði getur verið lagaleg 

(formleg) eða félagsleg (óformleg). Því fleiri sem það eru sem álíta ákveðna 

hegðun frávikshegðun því harðari verður refsingin. Hún getur verið allt frá 

augnaráði til fangelsisvistar (Giddens og Sutton, 2013:Erikson, 1994). Sem dæmi 

má taka að það að tala með fullan munninn og það að myrða einhvern er bæði 

frávikshegðun. Það fyrra getur haft í för með sér augngotur á veitingastað á 

meðan hið seinna getur haft í för með sér fangelsisvist. Í báðum tilvikum á 

stimplun sér stað. 

2.2 Frávik út frá sjónarhorni pósitífisma 

Pósitífiskar kenningar sjá frávik sem eitthvað algilt og raunverulegt fyrirbæri líkt 

og súrefni, þyngdarafl eða dýrategund. Þessi hugsun felur það í sér að ákveðin 

fyrirbæri (líkt og frávik) þufi ekki að vera skilgreind til þess að vera raunveruleg 

heldur séu þau það án skilgreiningar, þau bara eru (Goode, 2011).  Pósitífiska 

sjónahornið lítur því svo á að til þess að rannsaka frávik þurfi að gera það með 

vísindalegum aðferðum líkt og önnur algild fyrirbæri, það er að rannsaka 

mannlega hegðun á vísindalegan hátt. 

Pósitífismi er byggður á þremur megin stoðum: Raunhyggju (empiricism), 

hluthyggju (objectivism) og nauðhyggju (determinism): 

Raunhyggja felur í sér að einstaklingar og vísindamenn skynji heiminn í 

gegnum skilningarvitin fimm, það er að það sem einstaklingar sjá, skynja, heyra í, 

finna bragð og lykt af sé það sem er raunverulegt eða gefi eintaklingum merki um 

það hvað sé raunverulegt (Hossain, 2014).  

Hluthyggja byggir á því að öll fyrirbæri séu hlutlæg og beri með sér ákveðin 

einkenni sem geri þau ólík öðrum fyrirbærum. Frávikshegðun, sama hvers eðlis 

hún er, á þann sameiginlega þráð að hún er annars eðlis en önnur hegðun sem 

brýtur ekki í bága við norm og gildi samfélagsins. Þetta gerir það að verkum að 

frávikshegðun er hlutlægt fyrirbæri sem á sér tilvist án skilgreiningar (Curra, 

2000). 
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Nauðhyggja  spyr spurningarinnar hvað veldur frávikshegðun? Hvað orsakar 

og veldur því að einstaklingar stunda frávikshegðun? Samkvæmt nauðhyggju 

gerist ekkert fyrir tilviljun heldur er ástæða fyrir öllu en spurningin er hvers vegna 

gerast hlutirnir á ákveðinn hátt (Adler og Adler, 2009). Sem dæmi má taka að 

þegar fylgismenn pósitífisma hafa komist að einhverju, líkt og því að karlmenn 

brjóti frekar félagsleg norm en konur, er það ekki nóg, það þarf að komast til 

botns í því hvers vegna karlar brjóta frekar félagsleg norm en konur (Goode, 

2011). 

Það hvernig frávikshegðun hefur verið útskýrð út frá pósitífisma hefur breyst í 

gegnum tíðina og hafa ýmsar kenningar komið fram. Fram til ársins 1700 voru 

skýringarnar oft á þann veg að þeir sem brytu af sér, þjáðust af geðsjúkdómum, 

væru samkynhneigðir og svo framvegis, eða væru á einhvern hátt tengdir 

djöflinum og því sem illt þótti og var fólk til að mynda talið andsetið. Um og eftir 

1700 fóru hugmyndir þó að breytast á þann veg að einstaklingar tækju 

ákvarðanir um það hvort þeir brytu norm og gildi samfélags síns með því að vega 

og meta kosti og galla þess að stunda einhverskonar frávikshegðun. Hugmyndin 

var sú að einstaklingar tækju upplýstar ákvarðanir um það hvort það að brjóta 

norm og gildi myndi veita þeim ánægju eða sársauka (Pleasure/Pain Prinsiple). 

Við nánari athugun fræðimanna á þessu sviði kom það í ljós að einstaklingar 

tækju ekki fullkomlega upplýstar og skynsamlegar ákvarðanir þegar kemur að 

hegðun, heldur séu þar fleiri þættir sem spila inn í svo sem að það sem einni 

manneskju finnst skynsamlegt og er eitthvað sem veitir henni ánægju getur virkar 

þveröfugt fyrir aðra manneskju. Það sem virðist skipta miklu máli í því hvort 

einstaklingar brjóta norm og gildi samfélaga samkvæmt pósitífisma er það hvort 

fylgst sé með þeim eða ekki. Ef einstaklingur fer inn í verslun þar sem eru 

myndavélar og starfsfólk á varðbergi er ólíklegra að hann steli heldur en ef 

enginn væri að fylgjast með. Það sama á við um aðra frávikshegðun (Goode, 

2011). Eftir fyrri heimsstyrjöldina (ca. 1918) komu fram nýjar hugmyndir með 

Chicago skólanum. Helstu hugmyndir innan hans voru á þann veg að það sem 

útskýrði frávikshegðun væru ekki eingöngu mannlegir þættir heldur félagsleg 

formgerð (Burgess, 1925; Traub and Little, 1999).  
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2.3 Frávik út frá sjónarhorni mótunarhyggju 

Kenningar um frávik út frá mótunarhyggju (e.constructionism) ganga þvert á 

hugmyndir pósitífiskra kenninga á þá leið að samkvæmt þeim er frávik ekki 

eitthvað sem á sér stoð í raunveruleikanum án skilgreiningar heldur byggja þær á 

því að í eðli sínu er ekkert afthæfi eða fyrirbæri frávik, það verður einungis frávik 

ef það er dæmt sem svo af umhverfinu. Mótunarhyggju menn og konur einbeita 

sér að því að svara spurningum á borð við það hvers vegna ákveðnar reglur verða 

til, hvernig þær virka og hversu þvingandi áhrif þær hafa á einstaklinga til þess að 

fara eftir þeim. Hvað er það sem veldur því að eitthvað er álitð frávik eða 

fráviksheðun fremur en eitthvað annað en ekki hvers vegna sýna sumir af sér 

frávikshegðun en ekki aðrir? (Goode, 2011).  

Ef ekki væru neinar reglur, gildi og viðmið um það í samfélögum hvernig 

einstaklingar og hópar ættu að haga sér, við hvað væri þá hægt að miða til að sjá 

hvað væri rétt og hvað væri rangt? Innan allra samfélaga eru til reglur, þessar 

reglur eru félagslegt taumhald (social control) samfélagsins. Í hvert skipti sem 

einstaklingur reynir að hafa áhrif á hegðun annars einstaklings er hann að taka 

þátt í því að viðhalda félagslegu taumhaldi samfélagsins. Móðirin sem stoppar 

barnið sitt í því að laumast í kexskúffuna og lögregluþjónninn sem handtekur 

innbrotsþjóf eru bæði þátttakendur í því. Þátttaka móðurinnar og 

lögregluþjónsins er mis formleg, því félagslegt taumhald getur verið bæði 

formlegt og óformlegt, komið frá ríkinu eða einstaklingum og verið bæði 

sjáanlegt og ósjáanlegt (Black, 1984).  

Innan mótunarhyggju er félagslegt taumhald miðpunkturinn. Allt frá upphafi 

hafa verið einhverjar reglur eða taumhald í öllum samfélögum sem segja til um 

það hvað er leyfilegt innan þess og hvað ekki. Reglurnar, normin og gildin geta 

verið misjöfn eftir samfélögum en þó er það þannig að aldrei hefur verið til það 

samfélag þar sem allt er leyfilegt, þar sem eru engar reglur. Norm og gildi eru 

reglur sem kalla eftir ákveðinni hegðun, nokkurs konar uppdráttur af hegðun. 

Þeir sem brjóta þessi norm og gildi eiga það á hættu að vera refsað. Refsingin 

getur þá líkt og hegðunin sjálf verið formleg eða óformleg (Goode, 2011).  
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Mótunarhyggja inniheldur ýmis kenningarleg sjónarhorn svo sem 

stimplunarkenningar, samskiptakenningar, átakakenningar og feminískar 

kenningar. Þessi mismunandi kenningarlegu sjónarhorn leggja fram misjafnar 

áherslur í kenningum sínum um frávik og frávikshegðun. Stimplunar- og 

samskiptakenningar skoða reglusetningar og viðurlög við brotum á reglum 

(Becker, 1963). Ásamt því að leggja áherslu á það hvað verður um einstaklinga 

eftir að þeir hafa hlotið viðeigandi refsingu (Traub og Little, 1999). 

Átakakenningar skoða hverjir það eru sem setja reglurnar og hvernig það, hverjir 

hafa vald getur haft áhrif á lög og reglur innan samfélaga. Valdastéttin getur haft 

áhrif á það að lög og reglur samfélagsins henti þeim og þeirra líifsstíl 

(Patermoster og LeAnn, , 1989). Feminískar kenningar eru mikið til sprottnar úr 

átakakenningum og leggja áherslu á kyn og kyngervi og það hvernig karlmenn 

halda í vald sitt með því að setja reglur og lög sem viðhalda því að konur séu 

lægra settar innan samfélaga en þeir sjálfir. Ásamt því hvernig feðraveldið hefur 

áhrif á það hvað er talið frávik og hvernig félagslegu taumhaldi í samfélögum er 

háttað (Schur, 1984).  

2.3.1 Stimplun 

Stimplunarkenninguna má rekja til ýmissa félagsfræðinga á borð við Edwin 

Lemert, Howard Becker, George Herbert Mead, Erving Goffman og Frank 

Tannenbaum. Kenningin hefur þróast í gegnum tíðina og hafa komið fram ýmsar 

ólíkar hugmyndir um hana. Með stimplun er átt við það hvernig einstaklingar eru 

flokkaðir og settir eru á þá ákveðnir „merkimiðar“ eftir fyrirfram gefnum 

hugmyndum innan samfélaga. Stimplunin hefur áhrif á það hvernig litið er á 

stimplaða einstaklinga af öðrum einstaklingum í samfélaginu og hún getur einnig 

haft áhrif á sjálfsmynd þess sem stimpilinn ber (Giddens og Sutton, 2009). 

Edwin Lemert skipti stimplun niður í tvö stig, fyrsta stigs stimplun og annars 

stigs stimplun. Á fyrsta stigi sýnir einstaklingur af sér frávikshegðun á einhvern 

hátt en sú hegðun hefur ekki afleiðingar í för með sér. Hvorki einstaklingurinn 

sjálfur né samfélagið lýtur á einstaklinginn sem frávik og því hefur hegðunin ekki 

áhrif á sjálfsmynd hans og og líf. Frávikshegðun á fyrsta stigi getur stafað af, til að 

mynda, uppeldi einstaklingsins sem fyrir henni verður eða  félagslegri stöðu hans. 
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Fyrsta stigs stimplum hefur ekki formlegar afleiðingar í för með sér. Annars stigs 

stimplun hefur aftur á móti í för með sér formlegar refsingar og liggur þar megin 

munurinn á stigunum tveimur ásamt því að stimplun af seinna stigi hefur mikil 

áhrif á líf og sjálfsmynd einstaklinga. Annars stigs stimplun á sér stað þegar 

einstaklingur sýnir af sér frávikshegðun og fær formlega refsingu, til dæmis í 

formi dóms frá dómsstólum. Slíkur dómur getur gert það að verkum að 

einstaklingurinn lítur á sjálfan sig sem afbrotamann, það er stimplar sjálfan sig 

sem afbrotamann. Hann sér sig með sömu augum og samfélagið sér hann.  Það 

að einstaklingur líti á sjálfan sem stimplaðan einstakling eða frávik getur haft það 

í för með sér að sjálfsmynd hans breytist þannig að ríkjandi staða (master status) 

hans verði frávikshegðunin/stimpillinn. Hann hættir að líta á sig sem bróður, 

systur, son, dóttur, bankamann eða smið og fer að líta á sig sem afbrotamann, til 

dæmis, og lifa eftir því (Giddens og Sutton, 2009). Þegar einstaklingur hefur verið 

formlega stimplaður sem frávik innan samfélaga getur áhrif stimplunarinnar farið 

að hafa áhrif á hans daglega líf. Slík áhrif eru nær eingöngu neikvæð og geta til að 

mynda verið í formi skertra tækifæra á vinnumarkaði eða skertra félagslegra 

tengsla. Þættir sem þessir eru stórir áhættuþættir sem geta leitt til frekari 

frávikshegðunar sem getur haft í för með sér enn meiri útskúfun og fækkun 

tækifæra á að taka þátt í samfélaginu sem skildi. Það hvernig samfélagið tekur á 

frávikshegðun og hvernig unnið er að endurhæfingu og uppbyggingu einstaklinga 

sem hafa sýnt af sér frávikshegðun er einn lykilþáttur þess að hann geti lifað 

„eðlilegu“ og farsælu lífi (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  
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3  Samkynhneigð sem frávikshegðun 

Þegar skoðaðar eru kenningar mótunarhyggju má segja að frávik verði til við 

reglusetningar og viðmið í samfélögum. Það er að reglurnar og viðmiðin sem sett 

eru af valdhöfum samfélaga séu það afl sem „býr til“ frávikshegðun. Ef morð væri 

ekki skilgreint sem eitthvað sem er bannað, væri það að myrða einhvern ekki 

frávik. Sama má segja um samkynhneigð. Ef ekki hefðu verið viðmið, reglur, norm 

og gildi um það að samkynhneigð væri af illum toga, synd, glæpur, sjúkdómur 

eða eitthvað sem ekki er eftirsóknarvert og að viðbrögð samfélagsins við 

samkynhneigðum einstaklingum hefðu ekki verið neikvæð mætti því segja að 

samkynhneigð hefði ekki orðið frávik (Greenberg, 1990). Því er vert að skoða 

hvernig viðhorf, reglur, norm og gildi í tengingu við samkynhneigð hafa þróast í 

gegnum árin í takt við það hvort hún sé álitin frávikshegðun eða ekki. 

Þegar skoðuð er saga samkynhneigðar sem frávikshegðunar kemur það víða 

fram að samlíf tveggja aðila af sama kyni hafi verið ólöglegt. Með stöðugri þróun 

er þetta viðhorf og lagasetningar gegn samkynhneigð víða að breytast. Víða um 

heim er samkynhneigð enn ólögleg og álitin glæpur, nánar tiltekið í 75 löndum. 

Flest þessara landa eru í Afríku, Mið-Austurlönd koma þar á eftir og því næst 

Asía. Eftir að Norður Kýpur afglæpavæddi samkynhneigð árið 2014, var Evrópa 

fyrsta heimsálfan þar sem samkynhneigð varð lögleg í öllum löndum. Þrátt fyrir 

að samkynhneigð sem slík sé ekki glæpur í Evrópu eru enn lönd á borð við 

Rússland sem hafa lagasetningar sem tengjast samkynhneigð á þann hátt að 

bann liggur við öllum áróðri tengdum samkynhneigð (Sagðir reka áróður fyrir 

samkynhneigð, 2013).  Á Íslandi voru lagasetningar sem bönnuðu samkynhneigð 

allt fram til ársins 1940. Fram að því var ákvæði í lögum sem lagði refsingu við 

mökum tveggja einstaklinga af sama kyni óháð aldri þeirra og samþykkis, 

refsingin var vinna í betrunarhúsi. Þegar þessi lög féllu úr gildi var eftir 

lagaákvæði um samræðisaldur. Það ákvæði fól í sér að kynmök karls og konu 

voru ekki refsiverð hefðu þau bæði náð 16 ára aldri en ef um var að ræða 

einstaklinga af sama kyni var miðað við 18 ár ásamt því að refsiramminn var 

lengri hjá samkynhneigðum en gagnkynhneigðum eða allt að þrjú ár fyrir eldri 

einstaklinginn (Þorvaldur Kristinsson, 2014).  
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Kirkjan hefur frá upphafi fordæmt þá sem laðast að sínu eigin kyni og í 

Biblíunni má finna ýmis neikvæð ummæli um samkynhneigð. Ummæli um 

samkynhneigð í Biblíunni eru ekki mörg en öll eru þau neikvæð (Greenberg, 

1990). Ýmsir hópar sem standa fyrir því að samkynhneigð sé frávik eða eitthvað 

óeftirsóknarvert hafa í mörgum tilfellum skýlt sér á bak við orð Biblíunnar og 

notað orð orð Guðs til þess að gera grein fyrir máli sínu (Goode, 2011). Dæmi um 

ummæli um samkynhneigða úr Biblíunni má sjá hér að neðan: 

„Og leggist maður með karlmanni sem kona væri, þá fremja þeir báðir 

viðurstyggð. Þeir skulu líflátnir verða, blóðsök hvílir á þeim (3. Mósebók 

20:13 bls 124 gamla testamentið). 

„Eigi skalt þú leggjast með karlmanni sem kona væri. Það er viðurstyggð (3. 

Mósebók 18:22 bls 122 gamla testamentið). 

„Vitið þér ekki að ranglátir munu ekki Guðs ríki erfa? Villist ekki! Hvorki munu 

saurlífsmenn né skurðgoðadýrkendur, hórkarlar né kynvillingar, þjófar né 

ásælnir, drykkjumenn, lastmálir né ræningjar Guðs ríki erfa (1.Korintubréf 

6:9-10 bls. 202 nýja testamentið) 

 

Þessi ummæli bera öll með sér neikvæðni í garð samkynhneigðra. Að þeir 

skulu líflátnir, gjörðir þeirra séu viðurstyggð og að þeir fái ekki inngöngu í 

himnaríki Guðs. Það að vera samkynhneigður var synd. Kirkjan fylgdi þessum 

ummælum og viðhorfum eftir á þann hátt að þeir sem gerðust uppvísir af 

sódómískri hegðun, það er kynlífi á milli tveggja einstaklinga af sama kyni, var 

refsað. Refsingin gat verið allt frá útskúfun til dauðadóms. Það fór eftir lögum, 

reglum og trú í hverju samfélagi fyrir sig. Algeng refsing var fangelsisvist 

(Greenberg, 1990).  

Með tímanum hafa völd kirkjunnar í vestrænum samfélögum dvínað og með 

því breyttust viðhorf til samkynhneigðar mikið. Hún fór frá því að vera synd í það 

að vera líkamlegt eða andlegt ástand. Fræðimenn á borð við Cesare Lombroso 

héldu því fram að einstaklingar þjáðust af samkynhneigð, það væri 

líkamlegur/andlegur kvilli. Því var talið að þeir þyrftu frekar á læknisaðstoð að 

halda en að vera dæmdir til fangelsisvistar eða dauða. Sumir gengu svo langt að 

bæði leggja fram og fylgja eftir tillögum um það að samkynhneigðir skyldu 

vanaðir eða að sáðrás þeirra væri rofin (Greenberg, 1990). Dæmi er um það að 
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karlmaður hafi verið vanaður á Íslandi vegna samkynhneigðar sinnar í kringum 

árið 1940 (Hörður Torfason, munnleg heimild, 25.nóvember 2016). 

Meira var um það að samkynhneigð væri álitin geðsjúkdómur, það er andlegur 

sjúkdómur frekar en líkamlegur. Skýringin á bakvið samkynhneigð sem 

geðsjúkdóm er á þann veg að hún sé sjúkdómur vegna þess að gagnkynhneigð er 

ríkjandi viðmið samfélagsins (Becker, 1963). Árið 1968 var samkynhneigð bætt 

sem geðsjúkdómi á lista bandaríska geðflokkakerfisins DSM-II, með þessu var 

frávikshegðuninni samkynhneigð kippt frá kirkjunni og inn í læknasamfélagið og 

hafði það í för með sér að almennt álit var það að samkynhneigð væri 

geðsjúkdómur. Árið 1973 voru svo allir félagsmenn bandarísku 

geðlæknasamtökin (APA) fengnir til þess að greiða atkvæði um það hvort 

samkynhneigð ætti í raun heima á DSM-listanum eða ekki. Atkvæðagreiðslan  

sýndi greinilegan meirihluta meðlima sem voru ekki sammála því að hún ætti 

heima á listanum eða 5.854 atkvæði á móti 3.810 atkvæðum. Þessi kosning gerði 

það að verkum að samkynhneigð var fjarlægð að DSM-listanum en þó ekki 

algerlega. Enn var inni flokkur sem kallaður er hér Truflun á kynnhneigð  (Sexual 

Orientation Disturbance), sá flokkur datt út af listanum 1987 og við það var 

samkynhneigð ekki skilgreind sem geðsjúdkdómur af bandarísku 

geðheilbrigðissamtökunum. Á lista yfir Alþjóðlega tölfræðiflokkun sjúkdóma og 

skyldra heilbrigðisvandamála, Alþjóðaheilbrigðistofnunnarinnar (WHO) var 

samkynhneigð á lista þar til árið 1992 og sá listi inniheldur enn þann dag í dag 

tengingu við samkynhneigð eða flokk sem kallast „ego-dystonic sexual 

orientation“ (Burton, 2015). Þeir sem falla undir þann flokk eru einstaklingar sem 

upplifa hvatir eða hafa kynhneigð sem stingur í stúf við sjálfsmynd þeirra 

(Rubenstein, 1995). Ástæða þess að þessi flokkur var ekki skilin eftir á DSM-

listanum er sú að samkvæmt bandarísku geðlæknasambandinu ganga nær allir 

samkynhneigðir og tvíkynhneigðir í gegnum tímabil þar sem kynhneigð þeirra og 

sjálfsmynd passa ekki saman (Burton, 2015). 

Með þeim breytingum sem orðið hafa á áliti samkynhneigðar skilgreindu út frá 

valdhöfum samfélaga það er klerkastéttinni, löggjafavaldinu og læknastéttinni, 

hafa einnig orðið miklar breytingar á áliti almennings. Gallup í Bandaríkjunum 
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hefur í gegnum árin gert stórar kannanir með það í huga að mæla almenningsálit 

í garð samkynhneigðra. Þegar svör frá árinu 1972 til ársins 2009 eru skoðuð og 

borin saman sjást þessar breytingar greinilega. Árið 1977 svöruðu 43 prósent 

spurningunni hvort samkynhneigð ætti að vera lögleg játandi en 55 prósent árið 

2008. 34 prósent svöruðu spurningunni hvort samkynhneigð væri ásættanlegur 

lífstíll játandi árið 1982 en 54 prósent árið 2008. Annað sem er áhugavert þegar 

kannannir Gallup eru skoðaðar eru hvaða svör einstaklingar gefa eftir aldri. Árið 

1973 svöruðu 56 prósent einstaklinga á aldrinum 18-29 ára því játandi að 

samband milli tveggja einstaklinga af sama kyni væri rangt á meðan 69 prósent 

þeirra sem voru 60 ára eða eldri svöruðu því sama. Árið 2002 væri fyrri hópurinn 

45-59 ára og í könnun þess árs kom fram nær nákvæmlega sama niðurstaða úr 

þeim aldurshópi það er að 55 prósent einstaklinga á aldrinum 45-59 ára veittu 

svör á þann veg að samband milli tveggja einstaklinga af sama kyni væri rangt. 

Þetta bendir til þess að til þess að þeir hópar sem höfðu neikvætt álit á 

samkynhneigð í kringum 1970 bera með sér skoðanir sínar í gegnum lífið og þeir 

hópar sem voru enn neikvæðari gagnvart samkynhneigðum (líkt og hópurinn sem 

var 60 ára og eldri árið 1973) deyja út. Á sama tíma eru enn yngri hópar opnari 

fyrir breytingum og hafa jákvæðara álit á samkynhneigð sem gerir það að verkum 

að hún er ekki álitin frávikshegðun á sama hátt og hún var. Þessar miklu 

breytingar sem orðið hafa á almenningsáliti sem og opinberu áliti gagnvart 

samkynhneigð má rekja til menntunar (Goode, 2011). Kannanir benda til þess að 

því hærra menntunarstig sem einstaklingar hafa því ólíklegri eru þeir til þess að 

bera með sér fordóma og neikvæðni í garð samkynhneigðra. Þetta gefur til kynna 

að með hækkandi menntunarstigi í heiminum minnki fordæming í garð 

samkynhneigðra.  
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4 Saga réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi 

Hörður Torfason nýtti sér reynslu sína og þann kraft sem hann fékk úr henni til 

góðs í réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi eins og betur kemur fram í kafla 

fimm.  Hann var einn af stofnendum Samtakanna ´78, hagsmunasamtaka 

hinsegin fólks á Íslandi, og með viðtali við hann sem birt var í tímaritinu Samúel 

gerði hann stíginn í átt til jafnréttis greiðari með opnari umræðu um málaflokkinn 

(Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2008). Hér á eftir verður farið yfir sögu 

réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi.  

4.1 Samtökin ´78 

Samtökin ´78 fá nafn sitt af ártalinu þegar þau voru stofnuð líkt og álíka samtök á 

norðurlöndunum. Samtök hinsegin fólks í Danmörku voru stofnuð 1948 sem sýnir 

okkur að við vorum 30 árum eftir á með baráttu okkar hér á Íslandi sé miðað við 

Danmörku (Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2008). Samtökin ´78 berjast fyrir 

hagsmunum hinsegin fólks á Íslandi og er markmið þeirra að hommar, lesbíur, 

tvíkynhneigðir, pankynhneigðir, asexual, trans fólk, intersex fólk og annað 

hinsegin fólk verði sýnilegt og njóti viðurkenningar og fyllstu réttinda í íslensku 

samfélagi. Samtökin bjóða upp á ýmis konar fræðslu til dæmis í skólum, 

fyrirtækjum og öðrum stofnunum (Samtökin ´78, 2016a).  

Hörður Torfason var mikill hvatamaður að stofnun samtakana og voru helstu 

ástæður þess að hann stofnaði þau þær að hann hafði orðið fyrir miklum 

ofsóknum vegna viðtalsins í Samúel. Hann hafði kynnst svipuðum samtökum og 

séð hversu mikið lengra réttindabarátta samkynhneigðra var komin á 

Norðurlöndunum þegar hann bjó í Danmörku. Þar sem og hér á Íslandi hafði 

hann kynnst „hommaheiminum“ vel og sá þar marga þegna samfélagsins lifa í 

feluleik við sjálfa sig og fólkið í kringum sig. Hann horfði á menn sem giftir voru 

konum lifa leynilífi sem hommar og það gat hann ekki hugsað sér að gera sjálfur 

(Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2008).  

Fyrir stofnun Samtakanna ´78 eða árið 1976 voru stofnuð önnur samtök, 

Iceland Hospitality, sem voru byggð á samtökum sem fundust víða um heim. 

Samtök þessi töldu um 30 karlkyns meðlimi á milli tvítugs og þrítugs sem litu á 

samkynhneigð sem mannlegt eðli en ekki siðspillt athæfi eða sjúkdóm líkt og stór 
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hluti samfélagsins. Þeir töldu að samkynhneigð væri ekki eitthvað sem bæla ætti 

niður og var þeirra megin markmið að vinna gegn fáfræði og fordómum um 

kynvillu ásamt því að efla samskipti á milli samkynnheigðra einstaklinga. Hlutverk 

þeirra var einnig að virkja samskipti á milli samkynhneigðra frá mismunandi 

löndum. Margir litu á þessi samtök með þeim augum að meginmarkmið þeirra 

væri að tryggja samkynhneigðum erlendum ferðamönnum náin kynni á meðan á 

dvöl þeirra á Íslandi stæði því þeir höfðu pósthólf þar sem hægt var að hafa 

samband við þá og gefin hafði verið út yfirlýsing frá þeim í erlendum blöðum þar 

sem fram komu upplýsingar um póstfang samtakanna (Veturliði Guðnason, 

2008).  

Herði fannst samtökin Iceland Hospitality ekki næganlega pólitísk og honum 

fannst þau snúast um of um samkvæmislífið. Hann kom því gagngert frá 

Danmörku, þar sem hann bjó, til Íslands til að stofna Samtök homma og lesbía 

sem síðar urðu Samtökin ´78. Hann leitaði til meðlima Iceland Hospitality sem 

svöruðu ekki kallinu og brá Hörður þá á það ráð að senda bréf til manna sem 

höfðu orð á sér að vera hommar og bjóða þeim á fund þar sem slík samtök yrðu 

rædd, nokkurs konar undirbúningsfund. Þeir menn sem fengu bréf af þessu tagi 

tóku ekki allir vel í atvikið því það hefði getað komist upp um þá, það er 

kynhneigð þeirra. Það komu 20 manns á fundinn á heimili Harðar. Stuttu seinna 

var haldinn stofnfundur samtakanna þar sem Guðni Baldursson var kosinn 

formaður. Á þann fund mættu tólf manns (Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2008).   

Í upphafi höfðu samtökin ´78 opið hús tvisvar sinnum í viku og opinn síma þar 

sem einstaklingar sem vantaði hjálp eða einhvern til að tala við gátu hringt. 

Síminn var staðsettur heima hjá Guðna Baldurssyni þar sem eiginmaður hans sat 

oftast fyrir svörum (Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2008).  Samtökin hafa breyst mikið 

á þeim tæpu 40 árum sem þau hafa starfað og þar starfa nú félagsráðgjafar, 

fjölskylduráðgjafi, lögfræðingur og sálfræðingur sem veita ráðgjöf á sínu 

sérfræðisviði til einstaklinga (Samtökin ´78, 2016b).  

Til að þessar breytingar yrðu á samtökunum þurfti að berjast fyrir ýmsu, 

aðeins það að fá leigt húsnæði var í upphafi erfitt vegna ríkjandi fordóma en með 

breyttu hugarfari og efldu starfi samtakana fór að bera á opinberri hjálp. 

Alnæmisfaraldur herjaði á samfélag homma árið 1985. Greint var frá því í 
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dagblöðum að alnæmisfaraldurinn væri kominn til Íslands og að 29 einstaklingar 

hefðu greinst með sjúkdóminn, þar af 20 hommar. Samfélagið hafði fram að 

þessu ekki viðurkennt samkynhneigða á neinn hátt og réttindi og skyldur 

gagnvart þeim höfðu ekki verið viðurkenndar. Þegar kom upp sú staða að 20 

samkynhneigðir karlmenn væru smitaðir af alvarlegum sjúkdómi, sem einnig gæti 

borist til annarra, urðu opinberar stofnanir samfélagsins að taka upp umræðu og 

samskipti við þennan hóp (Böðvar Björnsson, 2008). Þessi samskipti fólu það 

meðal annars í sér að borgin gaf samtökunum afnot af húsnæði við Lindargötu í 

Reykjavík, þar sem starf þeirra fór fram til ársins 1998 þegar samtökin festu kaup 

á húsnæði við Laugaveg.  Mikilvægt var fyrir samtökin að hafa öruggt húsnæði 

því starf þess hafði aldrei verið öflugra eða mikilvægara fram að þessu. 

Alnæmisfaraldurinn bar með sér skugga yfir starf samtakanna gagnvart 

almenningi því mikil hræðsla við samkynhneigð fylgdi honum og þá sérstaklega 

hræðsla gagnvart hommum. Því var mikilvægt fyrir samtökin að vera sýnileg og 

berjast gegn þeim fordómum og hræðslu sem uppi voru. Samskipti þessi milli 

hins opinbera og Samtakanna ´78 fólu það í sér að samkynhneigðir hlutu ákveðna 

viðurkenningu í samfélaginu. Sú viðurkenning hjálpaði til við áframhaldandi starf 

samtakanna að auknum réttindum samkynhneigðra á Íslandi (Þóra Kristín 

Ásgeirsdóttir, 2008). 

Áframhaldandi starf Samtakanna ´78 byggðist á því að tryggja að réttindi 

samkynhneigðra væru jöfn réttindum annarra í samfélaginu. Samtökin sendu frá 

sér tímarit, héldu á tímabili úti útvarpsstöð og lögðu sig fram við að 

samkynhneigð væri sýnileg og að fræðsla væri notuð til að uppræta fordóma og 

þekkingarleysi. Alnæmissamtökin tóku við því starfi sem samtökin höfðu unnið í 

þágu stríðsins við alnæmisfaraldurinn, sem gaf starfsfólki og meðlimum 

Samtakanna ´78 meira rúm til að vinna sem mannréttindasamtök. Haldið var 

áfram með heimsóknir í fyrirtæki og skóla, barist var fyrir lagalegum breytingum 

og mikið var lagt í að breyta orðræðu i samfélaginu. Sem dæmi um orðræðu 

samfélagsins má taka að Andrés Björnsson útvarpsstjóri bannaði notkun á 

orðunum hommi og lesbía á Ríkisútvarpinu, orðið samkynhneigð var ekki til og 

talað var um einstaklinga af þessum hópi sem kynvillinga. Það orð felur i sér 

niðrandi merkingu með skírskotun í villu eða galla þeirra einstaklinga sem tengdir 
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eru við orðið (Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2008). Lagalegir þættir sem samtökin 

börðust fyrir munu verða útlistaðir betur í næsta kafla.  

Samtökin ´78 hafa breyst mikið eins og fram kemur hér að ofan, en ein mesta 

breytingin er sú að mun fleiri teljast nú hinseginn en árið 1978. Hörður Torfason 

kom heim til Íslands í þeim tilgangi að stofna samtök homma og lesbía eins og 

áður sagði en samtökin sem til urðu eru nú regnhlífasamtök fyrir mun fleiri hópa 

fólks. Það vakti upp miklar deilur innan samtakanna þegar tvíkynhneigðir settu 

fram þá kröfu að vera sýnilegur hluti af þeim í kringum árið 1993. Hluti bæði 

stjórnar samtakanna og meðlima þeirra gengu út og stofnuðu önnur samtök þar 

sem pláss var gert fyrir tvíkynhneigða. Hörður Torfason bauð sig fram sem 

formaður Samtakanna ´78 árið 1993 en laut í lægra haldi fyrir Lönu Kolbrúnu 

Eddudóttur, hann segir ástæðuna hafa verið samúð hans með tvíkynhneigðum. 

Tvíkynhneigðir urðu svo partur af Samtökunum ´78 árið 2007 eða 13 árum eftir 

að klofninginn 1994 (Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2008). 

 Svipað mál kom upp árið 2016 þegar BDSM á Íslandi lagði fram umsókn um 

hagsmunaaðild að Samtökunum ´78. Félagið fékk umsóknina samþykkta á 

aðalfundi þar sem kosið var um hana af félagsmönnum. Það hafði í för með sér 

að mikill fjöldi einstaklinga sagði sig úr Samtökunum ´78. Formannskjör átti sér 

einnig stað á þessum fundi þar sem María Helga Guðmundsdóttir hlaut 

meirihluta atkvæða og Kristín Sævarsdóttir bar lægri hlut (Nína Hjördís 

Þorkelsdóttir, 2016).   

Munurinn á þessum deilum innan Samtakanna ´78 og þeirra sem áttu sér stað 

rúmlega tveimur áratugum áður í sambandi við aðild tvíkynhneigðra að 

samtökunum er sú að nú sigraði sá frambjóðandi sem samúðina hafði með þeim 

með hópi er sótti um, öfugt við það sem átti sér stað árið 1993 þegar Hörður 

Torfason bauð sig fram. Einnig fengu BDSM á Íslandi inngöngu og þeir sem ekki 

voru sáttir við það sögðu sig úr samtökunum en því var öfugt farið í tengslum við 

tvíkynhneigða, þá voru þeir sem samþykkir voru inngöngu þeirra og auknum 

sýnileika þeir sem gengu út og þeir sem voru á móti urðu eftir. Þetta sýnir okkur 

að einhverjar breytirngar hafa orðið í samfélagi okkar í garð samkynhneigðra og 

annara hinseginn einstaklinga og vert er að meta áhrif Samtakanna ´78 í þeim 

breytingum. En hvaða lagaleg atriði hafa breyst í garð samkynhneigðra? 
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4.2 Lagabreytingar 

Eins og fram kemur í kafla þrjú var samlíf á milli tveggja einstaklinga af sama kyni 

ólöglegt á Íslandi fram til ársins 1940. Með öðrum orðum þá var það ólöglegt að 

vera samkynhneigður á Íslandi þar til árið 1940.  Refsingin við því ef upp komst 

var vinna eða vist í betrunarhúsi sem myndi í daglegu tali kallast fangelsisvist eða 

samfélagsþjónusta (Þorvaldur Kristinsson, 2014). Dæmi er um að Íslendingur hafi 

verið dæmdur eftir lagaákvæði þessu, en Guðmundur Sigurjónsson var dæmdur 

til átta mánaða vinnu í betrunarhúsi árið 1924 fyrir það að hafa samræði við aðra 

karlmenn (Þorvaldur Kristinsson, 2008). 

Árið 1940 var það tekið úr lögum að ólöglegt væri að eiga samræði við 

einstakling af sama kyni. Þessi lagabreyting fól þó ekki í sé jafnrétti 

samkynhneigðra og gagnkynhneigðra. Lög um samræðisaldur fólu í sér ójafnrétti 

á milli hópanna þar sem samræðisaldur einstaklinga af ólíku kyni var 16 ár á 

meðan samræðisaldur einstaklinga af sama kyni var 18 ára. Refsiramminn var 

einnig lengri fyrir samkynhneigða en gagnkynhneigða. Það er að samkynhneigðir 

máttu eiga von á þyngri refsingu fyrir það að eiga samræði við einstakling yngri 

en 18 ára en gagnkynhneigðir sem hefðu samræði við einstakling yngri en 16 ára. 

Þessum lögum var breytt árið 1992 á þann hátt að löglegur samræðisaldur varð 

14 ár hjá öllum og ekki var gerður greinamunur eftir kynhneigð fólks. Árið 2007 

var samræðislaldrinum svo breytt í 15 ár (Þorvaldur Kristinsson, 2014).  

Þann 18. nóvember árið  1985 var lögð fram þingsályktunartillaga um afnám 

misréttis gagnvart samkynhneigðu fólki, flutningsmaður tillögunnar var Kristín 

Kvaran ásamt Guðrúnu Agnarsdóttur, Helga Seljan og Ólafi Þ. Þórðarsyni. Í 

þingsályktunartillögu þessari er farið fram á að Alþingi setji saman nefnd til þess 

að kanna stöðu samkynhneigðra á Íslandi (Þingskjal nr. 125/1985-1986). Eftir 

fyrstu umræðu um tillöguna á Alþingi var henni vísað til alsherjarnefndar þaðan 

sem hún barst aldrei og ekkert varð því úr skipun nefndarinnar (Þorvaldur 

Kristinsson, 2014).  

Árið 1992 var borin fram tillaga á Alþingi sem nánast var sú sama og tillaga 

Kristínar Kvaran árið 1985. Fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu var Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir sem þá var á lista Samtaka um kvennalista, og var tillagan eins 

að því leyti að farið var fram á að staða samkynneigðra yrði skoðuð og mynduð 
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yrði til þess nefnd (Þingskjal nr. 213/1991-1992). Tillagan var samþykkt á Alþingi 

og skipuð var nefnd sem skilaði frá sér skýrslu árið 1994. Þessi skýrsla myndaði 

grunn af vinnu tengdri löggjöf varðandi samkynhneigð árin á eftir. Sú vinna 

byggðist meðal annars á því að samkynhneigðir hefðu rétt á því að giftast maka 

sínum líkt og gagnkynheiðgðir. Árið 1996 voru samþykktar breytingar á lögum um 

staðfesta samvist. Staðfest samvist jafngilti hjónabandi gagnkynhneigðra fyrir 

utan það að ættleiðingar og tæknifrjóvgannir voru ekki heimilar 

samkynhneigðum. Staðfest samvist var borgaraleg en einstaklingar voru ekki 

gefnir saman innan kirkjunnar. Ísland var fjórða ríki heims sem samþykkti lög af 

þessu tagi og gengum við meira að segja lengra á þann hátt að staðfest samvist 

fól í sér möguleika á sameiginlegu forræði barna aðila samvistarinnar. Ekkert ríki 

hafði gert það áður. Sama ár varð það gert refsivert að neita fólki um þjónustu 

eða vöru, ráðast á fólk opinberlega með háði, smánum, ógnum eða rógi vegna 

kynhneigðar (Þorvaldur Kristinsson, 2014). 

Árið 2000 var lögum um staðafesta samvist breytt á þann veg að réttur 

útlendinga búsettra á Íslandi var rýmkaður og stjúpættleiðing var heimiluð. Það 

sem þótti vanta upp á á þessum tímapunkti var heimild tveggja kvenna í 

staðfestri samvist til tæknifrjóvgana og heimild til ættleiðingar tveggja 

einstaklinga af sama kyni (Þorvaldur Kristinsson, 2014). Árið 2003 lagði Guðrún 

Ögmundsóttir fram þingsályktunartillögu um skipun nefndar til að kanna 

réttarstöðu samkynhneigðs fólks (Þingskjal nr. 132/2002-2003). Tillagan var 

samþykkt einróma og árið 2004 kom út skýrsla frá skipaðri nefnd sem lagði grunn 

að miklum breytingum. Fjölskylduréttur var jafnaður á öllum sviðum árið 2006 

sem gerði það að verkum að samkynhneigðir og gagnkynheigðir hafa sama rétt til 

tæknifrjóvgana og ættleiðinga. Árið 2008 var prestum og forstöðumönnum 

trúfélaga veitt heimild til að staðfesta samvist tveggja einstaklinga af sama kyni 

og árið 2010 gegnu í gildi lög um breytingu á almennum hjúskapalögum þar sem 

aðilar hjúskapar eru ekki taldir sem karl og kona heldur er því sleppt að tilgreina 

þá eftir kyni (Þorvaldur Kristinsson, 2014). 

Það má kannski sjá hversu langt við Íslendingar erum komin í réttindabaráttu 

samkynhneigðra þegar athugað er það að eftir lagabreytingarnar árið 2010 eru 

næstu lagabreytigar í garð hinsegin fólks ekki í garð samkynhneigðra heldur í garð 
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transfólks. Guðbjartur Hannesson, þáverandi velferðarráðherra, lagði fram 

lagafrumvarp um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda árið 2012. 

Frumvarpið varð að lögum í júní það sama ár og er það í fyrsta skipti sem lög er 

varða réttarstöðu transfólks eru lögð fram og samþykkt á Íslandi. Lögin kveða á 

um úrbætur tengdum stjórnsýslu og málsmeðferðum, tilhögun kynleiðréttinga og 

nafnabreytinga í þjóðskrá (Þorvaldur Kristinsson, 2014). 
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5 Hörður Torfason 

Um verslunarmannahelgi árið 1975 birtist viðtal við Hörð Torfason í tímaritinu 

Samúel, sem var eitt vinsælasta tímarit landsins. Helstu umfjöllunnarefni 

tímaritsins voru dægurmál ásamt bílum og íþróttum (Samúel kominn á netið í 

tilefni af fimmtugsafmælinu, 2009). Viðtalið var kynnt sem viðtal ársins á forsíðu 

Samúels en hefur oft verið kallað viðtal aldarinnar, til dæmis af Þórarni Jóni 

Magnússyni (2010) sem ritstýrði Samúel árið 1975.  

 

(Samúel, 1975) 

 

Afleiðingar þessa viðtals voru gríðarlegar fyrir Hörð og samfélagið í heild sinni 

því þeir fordómar og ofsóknir sem Hörður upplifði í kjölfarið urðu kveikjan af því 

að Hörður stofnaði Samtökin ´78 og varð einn helsti báráttumaður í 

réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi. (Hörður Torfason, munnleg heimild, 
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25.nóvember 2016). Samtökin ´78 eru hagsmuna- og baráttusamtök  hinsegin 

fólks á Íslandi og eru enn starfandi (Samtökin ’78, 2016a). Hér á eftir verður rýnt í 

viðtal Smára Valgarðssonar við Hörð í Samúel 1975 ásamt því að greint verður frá 

upplýsingum sem fram komu í viðtali sem tekið var af höfundi við Hörð Torfason 

þann 25. nóvember 2016 í Reykjavík. Í því viðtali komu fram upplýsingar um 

upplifun Harðar á meðan á viðtalinu í Samúel stóð, afleiðingum þess viðtals og 

upplýsingar um þáttöku Harðar í réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi í hans 

eigin orðum.  

5.1 Aðdragandi viðtalsins 

Hörður lýsir aðdraganda viðtalsins sjálfur á þann veg að kvöld eitt árið 1975 hafi 

maður að nafni Smári Valgarðsson komið að máli við sig að balli loknu á 

skemmtistaðnum Klúbbnum í Reykjavík. Smári var blaðamaður á tímaritinu 

Samúel og bað Hörð um að koma í viðtal. Hörður samþykkti það og gaf sér það á 

samtali hans við Smára að ásetningurinn væri að skyggnast inn í heim 

samkynhneigðra á Íslandi. Herði fannst það mikilvægt þar sem staða þeirra var 

afar slæm lagalega séð og álit almennings á samkynhneigðum var lágt. Fram að 

þessu hafði Hörður upplifað mikla fordóma í sinn garð ásamt því að heyra um þá 

og sjá í garð annarra. Hann ákvað því að grípa tækifærið til þess að skapa 

umræðu um samkynhneigð, eða kynvillinga eins og þeir voru kallaðir á þessum 

tíma. Hann samþykkti að koma í viðtal og þeir Smári mæltu sér mót nokkrum 

dögum síðar á heimili Smára (Hörður Torfason, munnleg heimild 25. nóvember 

2016). 

5.2 Viðtalið 

Þegar heim til Smára var komið stóð Hörður í þeirri trú að það sem fram fór 

þeirra á milli væri „undirbúningsspjall“ en ekki viðtalið sjálft. Smári spurði hann 

ýmissa spurninga sem hann svaraði líkt og um samtal á milli þeirra tveggja væri 

að ræða. Þegar samtalinu lauk sagði  Smári Herði frá því að hann hefði tekið upp 

það sem á milli þeirra fór. Hörður hafði ekki orðið var við neitt upptökutæki og 

segir ástæðuna vera þá að Smári hafi falið tækið. Hörður fékk engar upplýsingar 

um það að samtal þeirra væri tekið upp og honum líkaði ekki þessi aðferð. Hann  

segir viðtalið illa unnið og að það beri þess greinileg merki. Nokkru seinna fékk 
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Hörður afrit af upptöku viðtalsins þar sem fram kemur að Smári segist  vita hvers 

vegna Hörður hafi samþykkt að koma heim til hans í spjall. Hörður spyr hvað 

hann eigi við og Smári segist vita að hann hafi ætlað að reyna að komast í rúmið 

með honum. Vert er að taka fram að þessar upplýsingar koma ekki fram í 

viðtalinu í Samúel. Hörður segir þetta hafa verið algenga framkomu gagnvart 

honum. Algengt hafi verið að karlmenn hafi haldið að hann vildi „eitthvað meira“ 

með samskiptum sínum við þá (Hörður Torfason, munnleg heimild 25. nóvember 

2016).  

Það sem höfundi þótti forvitnilegt að vita líkt og fram kom í inngangi var það 

hver upplifun Harðar var á meðan á viðtalinu stóð. Fannst honum spurningarnar 

eðlilegar? Leið honum vel eða illa? Og svo framvegis. Þær upplýsingar um 

framkvæmd viðtalsins sem fram koma hér að ofan gefa aðra mynd af því hvernig 

það fór fram en höfundur hafði gert sér í hugarlund og segir Hörður sjálfur að 

hann hefði líklega upplifað viðtalið öðruvísi ef hann hefði vitað að það væri að 

eiga sér stað. Hann var alls ekki hræddur við að svara spurningum blaðamannsins 

eða við þau viðbrögð sem viðtalið myndi hafa í för með sér, hann vildi bara gera 

það betur. Spurningum er svarað öðruvísi þegar haft er í huga að margir munu 

lesa viðtalið og gert er ráð fyrir spurningum af öðru tagi en í samtali milli tveggja 

manna. Hörður segir engu að síður að þó spurningarnar beri það með sér árið 

2016 að þær séu dónalegar eða stingi í stúf við samtímann, hafi þær ekki gert það 

árið 1975. Spurningar á borð við það hvort hann geti átt karlmenn sem vini? 

Hvort honum finnist það líf sem hann lifir eðlilegt? Eða hvort það séu til 

kynferðislega brjálaðir hommar? Herði fannst spurningar sem þessar eiga rétt á 

sér og passa við þjóðfélagsmynstrið þegar viðtalið var tekið. Einnig talar hann um 

það að hans skilningur hafi verið sá að skyggnast ætti inn í heim samkynhneigðra 

á Íslandi frekar enn að viðtalið snerist um hann að segja opinberlega frá sinni 

samkynhneigð. Það hugarfar var hluti af því hvers vegna hann gagnrýndi ekki þær 

spurningar sem honum voru bornar á borð. Hann vildi ekki setja sig á háan hest 

gagnvart blaðamanninum (Hörður Torfason, munnleg heimild 25. nóvember 

2016).   

 



  

29 

Upphafsorð viðtalsins í Samúel hljóða svona: 

[...] „Hómósexualisti?” „Hvern fjandann meinar maðurinn?” „Hmmm...” „Jú, alveg 

rétt, helvítis hommaviðbjóður!” Vangavelturnar um hómósexualisma hér á undan 

má leggja í munn margra, ótrúlega margra. Þetta er nokkurs konar þverskurður af 

áliti fólks á hómósexualisma. Hann er hart dæmdur og vægðarlaus...(Smári 

Valgarðsson, 1975, bls.2). 

 

Í þessa átt var umræðan um samkynhneigða árið 1975 á Íslandi og sýnir 

textinn fram á samsvörun við svar Harðar um spurningarnar og upplifun hans á 

viðtalinu í Samúel. Við lestur viðtalsins  greinir höfundur það sem svo að viðtalið 

sé ólíkt þeim viðtölum sem birt eru nú á dögum. Spurningarnar snúast mikið um 

kynlíf sem í dag yrði álitið fordómar. Ingileif Friðriksdóttir 23 ára samkynhneigð 

kona í Reykjavík skrifaði um það pistil 4. desember 2016, hvernig fordómar koma 

fram í gegnum óvðeigandi spurningar sem beinast að samkynhneigðum pörum 

eða einstaklingum. Það hvernig samkynhneigðir eru frekar spurðir spurninga um 

kynlíf sitt, hvernig það fer fram og svo framvegis, en gagnkynhneigðir séu 

fordómar í garð samkynhneigðra (Ingileif Friðriksdóttir, 2016). Hörður er spurður 

beint út í það hvernig kynlíf tveggja manna fer fram í viðtalinu í Samúel og svarar 

hann því svona:  

Þetta er það sem fólk langar alltaf til að vita og er allt í lagi að spyrja um. Ég skal 

alveg segja þér hvernig ég sé þessa spurningu. Og ég get ekki svarað þessu á nema 

einn hátt. Ef þú horfir í þinn barm og hver horfir í sinn barm, þá veist þú og ég veit 

það, allir vita það. Ef þú skiptir um manneskju, þá skiptir þú um teknik. Þannig að 

það er aldrei hægt að segja: Þannig er þetta gert. Þetta fer eftir aðstæðum. Ertu 

heima hjá þér í rúminu, ertu úti í náttúrunni eða ertu heima á stofugólfi. Þetta er 

bara eins og annað kynlíf (Smári Valgarðsson, 1975, bls. 26).  

 

Hörður fær fleiri spurningar sem snúa að kynlífi hans ; hvort hann eigi fasta 

ástmenn eða stundi veiðar, hvort hann geti átt karlkyns vini án þess að laðast að 

þeim og hvort það séu til kynferðislega brjálaðir hommar. Annað sem greina má í 

spurningum viðtalsins er það að reynt er að draga úr kynhneigð Harðar ef svo má 

að orði komast. Hann er sífellt spurður spurninga sem snúa að því hvort hann sé 

viss um kynhneigð sína og hvort hann geti hugsað sér að vera með konu (Smári 

Valgarðsson, 1975).  



  

30 

Smári: Ertu með kvenfólki ef svo ber undir? 

Hörður: Ef í hart fer, meinarðu? 

Smári: Já, við getum orðað það svo. 

Hörður: Það kemur oft fyrir, en það er þá vegna þess að þær höfða sérstaklega til 

mín. Eitthvað við þær sem er spennandi. 

Smári: Þú gætir þá alveg eins komið heim með kvenmann ef þú skryppir í Klúbbinn? 

Hörður: Já, en það er eitt í þessu. Ef fólk fer í Klúbbinn, eða bara hvert sem er, þá 

fer það, sem einstaklingar, til að ná í eitthvað. Bara eitthvað. Það skiptir oftast engu 

máli í hvað þeir ná eða í hverju þeir lenda. Stór hópur fólks, karlmenn og kvenfólk, 

sem er kynvillt fer út. Ég sé þetta, vegna þess að ég þekki þetta. Kannski fimmtán 

hommar á einu balli og flestir ef ekki allir ná sér í strák. 

Smári: Þér finnst þetta sem sagt eðlilegt líf? 

Hörður: Þetta er mér eðlilegt. Ég vil þetta heldur, að vísu með undantekningum. Ég 

er búinn að velja. Þetta eru mínar hvatir. 

Smári: Ertu sannfærður um það sjálfur? 

Hörður: Ég er það! Þetta er allt á hreinu hjá mér. Að öðrum kosti mundi ég 

sennilega reyna að leyna því. Það er alveg sama á hvaða sviði maður kemur að fólki, 

það er alltaf mesta vandamálið hjá því, að taka þessa hversdagsgrímu af sér og sýna 

sitt rétta andlit. Fólk er alltaf að reyna að halda þessari grímu. Það er rangt óeðli að 

mínu áliti (Smári Valgarðsson, 1975 bls. 20-21). 

 

Þetta samkvæmt Herði var ekki óalgengur hugsunarháttur. Hann lenti oft í því 

þegar hann sagði fólkinu í kringum sig frá því að hann væri samkynhneigður að fá 

viðbrögð í líkingu við þetta. Hann var spurður hvort hann væri alveg viss, fólk hélt 

að hann væri að grínast eða sagði honum að hann þyrfti bara að finna réttu 

konuna (Hörður Torfason, munnleg heimild, 25.nóvember 2016).  

5.3 Afleiðingar viðtalsins  

Afleiðingar viðtalsins í Samúel urðu gríðarlegar fyrir Hörð Torfason. Hann gerði 

sér grein fyrir því þegar hann samþykkti að fara í viðtalið að það myndi hafa 

afleiðingar en hann hefði ekki getað gert sér í hugarlund hversu miklar þær í raun 

urðu. Smári Valgarðsson spyr Hörð hvaða áhrif hann haldi að viðtalið muni hafa 

út á við og Hörður svarar: 
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Það verður sprenging, á vissum stöðum. En ég held að það sé líka vel þess virði. Ég 

fæ sennilega mest af þessu á mig. Það verður samt aldrei verra en það hefur verið 

(Smári Valgarðsson, 1975, bls. 30). 

 

Fram að þessu hafði Hörður orðið fyrir ýmsum ofsóknum, kastað hafði verið í 

hann snjóboltum, kallað að honum að hann væri helvítis hommi og honum sagt 

að koma sér í burtu (Smári Valgarðsson, 1975). Strax fyrstu dagana eftir að 

viðtalið kom út urðu ofsóknirnar mun harðari en þær höfðu verið. Eins og áður 

sagði kom viðtalið út um verslunarmannahelgina 1975.  Hörður vissi ekki af því að 

viðtalið kæmi út þessa helgi. Hann hafði fengið að heyra upptökurnar hjá Smára, 

og lesið yfir drög að texta sem hann hafði skrifað en ekki samþykkt að þetta væri 

viðtalið sem hann hafði fallist á að taka og yrði birt vegna þeirra vinnubragða sem 

notuð höfðu verið við framkvæmd þess. Hann samþykkti þó að hitta Smára aftur 

og fara yfir það efni sem þeir höfðu, áður en viðtalið yrði á endanum birt. Úr því 

varð þó aldrei að þeir hittust á ný. Á þriðjudeginum eftir verslunarmannahelgi var 

Hörður á gangi upp Bankastræti. Hann fann fyrir því að fólk horfði meira á hann 

en vanalega og hugsaði með sér hvað hann hefði nú gert af sér. Hörður hafði 

gefið út plötu á þessum tíma og var þekktur í íslensku samfélagi. Hann var vanur 

athygli en það sem átti sér stað þennan þriðjudagsmorgun var meiri og öðruvísi 

athygli en hann var vanur. Hörður kom við í hljómtækjaverslun í Bergstaðarstræti 

þar sem hann ætlaði að sækja hljómtæki sem hann vantaði við vinnslu á 

kvikmynd sem hann var að vinna að á þessum tíma. Þegar í verslunina kom tók 

starfsmaðurinn á móti honum og heilsaði honum á þessa leið „Hörður Torfason, 

mikið ofboðslegt kraftaverk hefur þú nú gert! Það sem þú hefur gert núna er 

alveg stókostlegt!“ Hörður vissi ekki um hvað maðurinn var að tala og spurði 

hann hvað hann meinti, maðurinn sagði þá Herði frá viðtalinu sem hefði komið út 

fyrir helgina og að allir væru búnir að lesa það og að allir væru að tala um það. 

Hörður er að eigin sögn þannig maður að hann gerir ekki mikið mál úr hlutunum. 

Hann hélt því vinnu sinni við kvikmyndina áfram og gerði sér ekki grein fyrir því 

sem tæki við (Hörður Torfason, munnleg heimild, 25.nóvember  2016).  

Strax fyrstu dagana á eftir útgáfu viðtalsins fór Hörður að finna fyrir miklum 

ofsóknum í sinn garð. Viðtalið hafði sannarlega skapað umræðu um 

samkynhneigð í íslensku samfélagi eins og hann hafði vonast eftir en þessi 
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umræða snerist nær eingöngu um hann sjálfan og hans kynhneigð. Hörður fékk 

send haturs- og hótunarbréf, honum bárust augngotur hvar sem hann fór, það 

var hrækt á hann úti á götu og öskrað að honum. Ofsóknirnar gengu svo langt að 

reynt var að myrða hann. Það stakk Hörð mikið að aðrir samkynhneigðir 

einstaklingar í íslensku samfélagi forðuðust hann í stað þess að standa með 

honum og grípa umræðuna sem skapaðist með viðtalinu. Hann lýsir þessu best 

sjálfur: 

[...] ég vitna í gamlan heimspeking sem segir að öll ferðalög byrji á einu skrefi. Ég 

man þegar ég labbaði niður laugaveginn einn og fólk vék sér undan og hrækti á mig 

[...] þetta var samtíminn, Hommar sögðu mér það að þeir myndu aldrei ganga við 

hliðina á mér, aldrei tala við mig á götu því þá kæmist upp um þá, óttinn var svo 

gríðarlegur......ekki fékk ég stuðning frá hinum hommunum, ég var ekki eini 

homminn á Íslandi. Þeir hræktu á mig líka og sögðu að ég væri bara að kalla eftir 

athygli, þeir voru mjög neikvæðir....(Hörður Torfason, munnleg heimild, 

25.nóvember 2016). 

 

Ofsóknirnar í garð Harðar gengu svo langt að hann flutti til Kaupmannahafnar 

þar sem hann sagði samfélagið mun lengra komið í réttindabaráttu 

samkynhneigðra en samfélag Íslendinga. Í Kaupmannahöfn slapp hann við 

ofsóknirnar að mestu leyti en umræðan um hann hér á Íslandi barst yfir hafið og 

hafði, ásamt því sem hann hafði upplifað fyrir brottför sína,  mikil áhrif á líðan 

hans. Vanlíðan hans á þessum tíma var svo mikil að hann sá ekki fyrir sér að hægt 

væri að líða verr svo lengi sem hann væri á lífi. Næsta skref niður á við væri 

dauðinn. Hann tók þá afdrifaríka ákvörðun og valdi að ganga yfir brúnna í átt til 

lífsins og nýta reynslu sína til góðs (Hörður Torfason, munnleg heimild, 

25.nóvember 2016).  

Það sem Hörður upplifði var að vera útskúfaður úr samfélaginu. Hann var 

stimplaður sem frávik, eitthvað sem var öðruvísi og óeðlilegt. Sá stimpill sem 

hann fékk hafði í för með sér mikil áhrif á daglegt líf hans. Atvinnumöguleikar 

hans skertust mikið. Þrátt fyrir að hann segi að leiklistaheimurinn hafi staðið með 

sér því hann hafi staðið sig vel á því sviði, þá þurfa kvikmyndir og leikhús 

áhorfendur og áhorfendurnir eru sama fólkið og leit niður á hann. Sambönd hans 

við fólkið í kringum hann skertust mjög og hann flutti af landi til að fá frið. Allt eru 

þetta áhættuþættir um frekari frávikshegðun en Hörður stóð með sjálfum sér og 
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blés á skoðanir samfélagsins. Hann ákvað að gera sig sýnilegan í íslensku 

samfélagi. Hann stofnaði Samtökin ´78 og fór að spila víðsvegar um landið. Hann 

tók meðvitaða ákvörðun um það að vera sýnilegur, hann gekk um þorp og bæi 

þar sem hann spilaði. Hann fór í kaupfélagið og  á aðra fjölfarna staði þar sem 

fólk tók eftir honum. Þetta gerði hann til þess að vekja upp enn meiri umræðu 

um samkynhneigð og sýna fólkinu í landinu að það væri í lagi að vera allskonar. 

Hann væri hamingjusamur og gerði það sem hann langaði að gera þrátt fyrir það 

að vera „frávik“ (Hörður Torfason, munnleg heimild, 25.nóvember 2016). 

Þessi viðbrögð sem koma fram hér að ofan eru það sem kallað er óformleg 

viðbrögð í formi ofsókna frá einstaklingum, augnota, niðurlægingar og 

hatursorðræðu. Höfundur leitaði lengi og vel að formlegum viðbrögðum í 

samfélaginu en þrátt fyrir mikla leit fannst ekkert. Formleg viðbrögð geta til 

dæmis verið fréttir, umræða félagslegra stofnana svo sem alþingis og umræða í 

dagblöðum, tímaritum og útvarpi (Becker, 1963). Leit var gerð í gömlum 

dagblöðum, á internetinu og í greinasöfnum en ekkert fannst. Höfundur tók þá á 

það ráð að leita til Harðar sjálfs því honum þótti líklegt að hann myndi muna eftir 

slíkum viðbrögðum hefðu þau komið fram.   

[...]ég hef marg bent á þá óhugnanlegu þögn sem fylgdi viðtalinu, sérstaklega þegar 

haft er í huga að allir marglásu það, eftir því sem mér var sagt þá og hefur verið 

marg sagt síðan. Það athyglisverða í því öllu fannst mér vera þögn samkynhneigðra 

á opinberum vettvangi en heift margra þeirra í minn garð í nálægð. En þegar það er 

skoðað þá opnast einmitt sá heimur ótta og kúgunar þessa hóps sem ég var einmitt 

að eiga við. Að aðrir fjölmiðlar hafi þagað um málið afhjúpar aðeins þá andlegu 

eymd og yfirvegað þekkingarleysi sem ríkti í kynferðismálum íslendinga á þessum 

tíma, með fullu samþykki yfirvalda. Ég bendi líka á að ríkisútvarpið tók söngva mína 

af dagskrá í áraraðir þrátt fyrir að fyrsta platan mín bylti íslenskri tónlistaráferð þess 

tíma og höfðu verið spilaðir í tíma og ótíma fyrstu árin (Hörður Torfason, munnleg 

heimild, 7.desember 2016). 

 

Gamall málsháttur segir „Þögn er sama og samþykki“ hann á kannski vel í 

þessu tilfelli því vert er að velta fyrir sér hvort lítil sem engin formleg viðbrög 

samfélagsins við viðtalinu í Samúel eða við þeim ofsóknum sem Hörður varð fyrir 

gefi það til kynna að samfélagið hafi samþykkt það sem átti sér stað gagnvart 

honum. Hörður samþykkti ekki þessi viðbrögð og lagði allt sem hann átti í 

réttindabaráttu samkynhneigðra. Hann segir sjálfur að hann búist ekki við því að 
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hann hefði lagt svo mikið til í réttindabaráttuna ef ekki hefði verið fyrir viðtalið. 

Hann segir einnig að styrkur viðtalsins hafi legið í því að ungur maður sem var 

þekktur í samfélaginu hafi stígið fram og talað opinberlega um samkynhneigð 

sína. Það var bæði  styrkur fyrir hann sem listamann og á sama tíma styrkur fyrir 

baráttuna. Það að ungur þekktur maður hafi verið fyrstur til að opinbera 

samkynhneigð sína hafi gefið umræðunni og baráttunni byr undir báða vængi og 

verið grunnur af því hversu fljótt hún tókst á loft. Muninn segir Hörður að hægt 

sé að sjá á réttindabaráttu samkynhneigðra í öðrum löndum Skandinavíu þar sem 

birst hafi álíka viðtöl, en ekki við þekkta einstaklinga innan samfélaganna. 

Baráttan þar hafi verið mun lengur að ná sér á loft en hér á Íslandi þó svo að hún 

hafi byrjað fyrr og verið lengra komin. Hörður segist hafa notast mikið við efni 

sem hann hafi lesið um réttindabaráttu samkynhneigðra í Skandinavíu,  og þá 

sérstaklega í Danmörku, við upphaf baráttunnar hér á landi (Hörður Torfason, 

munnleg heimild 25.nóvember 2016).  
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6 Umræða 

Þær breytingar sem átt hafa sér stað á áliti almennings og lagasetningum í garð 

samkynhneigðra eru gífurlegar. Munurinn á því að vera ekki viðurkenndur í 

samfélagi og að hafa sama lagalegan rétt og aðrir þegnar þess hefur breytt lífi 

fólks til batnaðar (Hörður Torfason, munnleg heimild, 25.nóvember 2016). Þó 

barátta hinsegi fólks sé ekki unnin má segja að barátta samkynhneigðra á Íslandi 

sé það nánast. Vert er að taka fram að víðsvegar annarsstaðar í heiminum búa 

samkynhneigðir ekki við sömu kjör og hér og réttindabaráttu hinsegin fólks hér á 

landi er ekki lokið og þarf að halda áfram. Gott er í þeim efnum að hafa baráttu 

samkynhneigðra til hliðsjónar og nýta það góða úr henni. Segja má að hún hafi 

lagt grunn sem hægt er að nýta í baráttu, til dæmis, trans- og intersex fólks.  

Þrátt fyrir að baráttan sé komin langt er mikilvægt samkvæmt Herði og áliti 

mínu að bera hug að því að hún geti snúist við. Bakslag getur komið í baráttu og 

réttindi þau sem barist hefur verið fyrir. Með breyttri heimsmynd höfum við séð 

afturfarir í hinum ýmsu efnum og má sem dæmi taka kvenn- og mannréttindi í 

Íran sem breyttust mikið í írönsku byltingunni (Edwards, 2014). Þetta getur einnig 

gerst með réttindi samkynhneigðra í hinum vestræna heimi. Bandaríkin, ein 

valdamesta þjóð heims kusu sér nýjan forseta, síðla árs 2016, sem hefur látið 

ýmis niðrandi og fordómafull ummæli falla í garð samkynhneigðra og annarra 

hópa samfélagsins. Donald Trump hinn nýkjörni forseti Bandaríkjanna verður 

einn valdamesti maður heims. Það gerir það að verkum að þegar hann talar 

hlustar ógrynni fólks. Hann hefur ekki einungis áhrif á bandaríkjamenn eða 

nágranna þeirra heldur er ekkert því til fyrirstöðu að skoðanir hans og málefni 

hafi áhrif á okkur hér á Íslandi og þar af leiðandi á veruleika okkar. Því er það vert 

verkefni að standa vörð um réttindi samkynhneigðra sem og annara og hafa það í 

huga að þó barátta sé langt á veg komin er hún hvorki óafturkræf né unnin að 

fullu.  

Hörður Torfason tók fyrsta skrefið í réttindabaráttu samkynhneigðra með 

hugrekki sínu og krafti og efldi þá baráttu með því að skapa umræðu. Hann nýtti 

sér frægð sína og reynslu til þess að stofna baráttusamtök sem hafa nýst vel í 

réttindabaráttunni. Samtökin ´78 hafa lagt sitt á vogarskálarnar með því að gera 



  

36 

samkynhneigð sýnilega í íslensku samfélagi og uppræta fordóma og 

þekkingarleysi með fræðslu. Starf þeirra hefur skilað sér vel út í samfélagið sem 

er mun lausara við fordóma nú en það var fyrir þeim tæpu 40 árum þegar 

samtökin voru stofnuð. Dæmi sem sýnir glöggt hversu mikið hefur breyst í 

samfélagi okkar er munurinn á því hvernig er að vera opinber samkynhneigð 

persóna í íslensku samfélagi nú og þá. Eins og fram kom í kafla fimm varð Hörður 

Torfason fyrir miklum ofsóknum sem opinberlega samkynhneigður þekktur 

maður. Jóhanna Sigurðardóttir varð forsætisráðherra árið 2009 og ekki man ég 

eftir né hef fundiið heimildir um ofsóknir í hennar garð. Þar er engu að síður um 

opinberlega samkynhneigða þekkta konu að ræða. Íslendingar sýndu með kjöri 

hennar og embætti, að hér á landi ríki jafnrétti og að hvorki kyn né kynhneigð 

hafi áhrif á það hvaða stöðu einstaklingar fá að gegna. Erlendir fjölmiðlar sýndu 

embættistöku hennar mikinn áhuga því ekki einungis varð hún fyst kvenna til að 

gegna embætti forsætisráðherra á Íslandi heldur var hún fyrst allra 

samkynhneigðra í heiminum til að gegna slíku embætti (Kynhneigð skiptir ekki 

máli, 2009).  

Fréttir og umræða um aðild BDSM á Íslandi í Samtökin ´78 sýna einnig fram á 

þá miklu breytingu sem orðið hefur. Það hvernig sú aðildarumsókn fór akkúrat á 

móti því sem gerðist við aðildarumsókn tvíkynhneigðra sýnir breytt 

samfélagsmunstur. Að mínu mati sýnir það opnara samfélag sem er tilbúið að 

taka á móti fóki eins og það er, ásamt því að vera opið fyrir fræðslu um hinsegin 

fólk. Vel getur verið að margt spili inní þessa þróun, til að mynda hnattvæðing, 

internetið og samskiptamiðlar, en allir þessir hlutir geta hjápað til við að opna 

umræðu og auka sýnileika.  

Viðtalið við Hörð í Samúel vakti sannarlega upp umræðu um samkynhneigð í 

íslensku samfélagi en sú umræða var óformleg og byggðist á hatri, fordómum og 

ofsóknum. Það hversu mikil þöggun varð í kjölfar viðtalsins og hversu lítil formleg 

viðbrögð voru við því kom mér mjög mikið á óvart við vinnslu þessa verkefnis. 

Herði var enginn björg veitt, hvorki formleg né óformleg, ekkert var skrifað eða 

sagt um viðtalið eða þær ofsóknir sem Hörður varð fyrir í fjölmiðlum og yfirvöld 

sátu aðgerðarlaus hjá á meðan Hörður varð fyrir árásum sem gengu svo langt að 

hann óttaðist um líf sitt. Með þessari þögn og afskiptaleysi lít ég svo á að 
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samfélagið í heild sinni hafi samþykkt þau viðbrögð sem viðtalið í Samúel vakti. 

Hörður varð fyrir stimplun og á stimplinum stóð að hann væri öðruvísi og verri en 

aðrir. Litið var niður á hann og hann var gerður að opnu skotmarki sem 

einstaklingar gátu skotið í að vild án þess að afleiðingar hlytust af. 

Eins og fram kemur í kafla tvö verða frávik til, samkvæmt hugmyndum 

mótunarhyggju, vegna viðbragða samfélagsins og einstaklinga innan þeirra. 

Samfélagið sýndi Herði að bæði hann sjálfur og samkynheiðgðir yfir höfuð væru 

frávik. Það er eitthvað sem er öðruvísi en heildin og brýtur í bága við norm og 

gildi samfélagsins. Stimpillinn sem hann fékk á sig festist við hann lengi og hann 

hefur varið miklum hluta lífs síns í það að áfmá hann með þátttöku sinni í 

réttindabaráttu samkynhneigðra og með því að standa upp fyrir sjálfum sér og 

vera hann sjálfur.  

Hörður Torfason svaraði öllum spurningum mínum um viðtalið í Samúel af 

mikilli einlægni og ég skynjaði það sem svo að það skipti hann miklu máli að 

breytingar í garð samkynhneigðra í íslensku samfélagi yrðu skrásettar eins vel og 

hægt væri. Hann fer í mikið af viðtölum bæði formlegum og óformlegum, bæði 

við fjölmiðla og fræðimenn og hann tók strax vel í þá hugmynd að hitta mig og 

hjálpa mér við verkefnið. Hann skýrði vel fyrir mér upplifun hans á meðan á 

viðtalinu í Samúel stóð, aðdraganda þess og viðbrögðum. Hann gaf mér svör við 

þeim spurningum sem ég lagði upp með í byrjun; hvering honum fannst 

spurningar Smára, hvernig honum leið á meðan hann var spurður að þeim og 

hvort þær pössuðu við samtíman árið 1975. Einnig lýsti hann fyrir mér því sem 

gerðist eftir að viðtalið var birt. Hann sagði mér að spurningarnar hefðu passað 

við samtíman og að honum hefði ekki fundist þær dónalegar, skorta virðingu eða 

vera of nærgöngular. Þessi svör var gott fyrir mig að fá því þau sýndu mér að bera 

þarf virðingu fyrir upplifunum annarra og setja sig í annarra manna spor. Sé það 

gert er það mitt mat að minni líkur séu á að setja sig á háan hest og það var 

eitthvað sem ég vildi alls ekki gera við vinnslu verkefnisins. Samtíminn nú og árið 

1975 er ekki sá sami og einstaklingum af minni kynslóð ber að hafa það í huga 

þegar skoðuð eru fyrirbæri líkt og fordómar.   

Við gerð þessa verkefnis kom það mér á óvart að sjá hversu oft slæmir hlutir 

þurfa að gerast til þess að góðir hlutir gerist. Það hvernig alnæmisfaraldurinn, 
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sem upphaflega var mikið bakslag í baráttunni um réttindi samkynhneigðra, 

opnaði á það að samkyhneigð yrði viðurkennd í íslensku samfélagi og hversu 

mikil áhrif það virðist hafa haft að samkynhneigð hafi verið skráð sem 

geðsjúkdómur á lista bandaríska geðflokkakerfisins. Það var ekki fyrr en öryggi 

gagnkynhneigðs almennings var ógnað með útbreiðslu alnæmis að opinber hjálp 

barst Samtökunum ´78. Einstaklingar þurftu að veikjast og deyja til þess að 

opinber yfirvöld og samfélagið í heild opnuðu augun og viðurkenndu 

samkynhneigða og réttindi þeirra. Hvað varðar lista yfir geðsjúkdóma þá er það 

mín sýn að með því að skrá samkynhneigð sem geðsjúkdóm hafi læknastéttin 

hrifsað völdin til þess að dæma samkynhneigð sem viðurstyggilega refsiverða 

hegðun frá kirkjunni og með því hafi leiðin að jafnrétti orðið greiðari. Hugsanlega 

er auðveldara að breyta viðhorfum læknastéttarinnar en klerkastéttarinnar og 

gæti ástæðan verið sú að læknastéttin sé vanari breytingum og þær fylgja 

læknavísindum, á meðan hefðir eru sterkari í klerkastéttinni.   

Það má því segja að ýmilegt hafi haft áhrif á réttindabaráttu samkynhneigðra í 

heiminum og á Íslandi. Það sem kom henni á stað hér á landi var opin umræða í 

kjölfar viðtals Smára Valgarðssonar við Hörð Torfason. Enn og aftur þurfti 

eitthvað slæmt að gerast til þess að eitthvað gott gerðist. Það hvernig Hörður tók 

á sig ofsóknir, hótanir, dónaskap og hreina og beina lífshættu leiddi af sér 

ákvörðun hans um að standa upp fyrir sér og öðrum samkynhneigðum í 

samfélaginu þrátt fyrir þann litla stuðning sem hann fékk. Það hvernig Hörður 

gekk í gegnum þetta tímabil einn og með engum opinberum afskiptum er 

eitthvað sem hefur vonandi breyst með tilkomu Samtakanna ´78. Þar eru 

sérfæðingar á ýmsum sviðum sem taka upp hanskann fyrir þeim hinsegin 

einstaklingum sem verða fyrir barðinu á óréttlæti.  Nýlegt dæmi af því tagi er að 

árið 2016 lögðu Samtökin ´78 fram kæru á hendur 10 einstaklingum fyrir niðrandi 

ummæli í garð samkynhneigðra og fólks með kynáttunarvanda. Kærurnar 

beindust að einstaklingum sem létu ummæli falla á Facebook og á útvarpstöðinni 

Útvarp Saga, í tengslum við hinsegin fræðslu í grunnskólum í Hafnarfirði. 

Ummælin stönguðust á við lög að mati félagsmanna og fulltrúa samtakanna, því 

líkt og fram kemur í kafla 4.2 er lögum samkvæmt bannað að ráðast á fólk 

opinberlega með háði, smánun, ógnum eða rógi vegna kynhneigðar.  
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Annað sem er þess virði að skoða er það hver ásetningur viðtalsins var. Var 

hann að opna umræðu um samkynhneigð og efla réttindi þeirra, var hann að 

svipta hulunni af Herði eða var hann aðeins að selja blaðið? Eins og Hörður sagði 

stóð hann í þeirri trú að ásetningur viðtalsins væri að skyggnast inn í samfélag 

samkynhneigðra á Íslandi, en eftir að viðtalið kom út er hann sannfærður um það 

að ásetningurinn hafi einungis verið sá að selja blaðið í bílförmum (Hörður 

Torfason, munnleg heimild, 25.nóvember 2016). Þetta vekur mann til 

umhugsunar um það hversu mikil áhrif tilviljanir geta haft á lífið og söguna. 

Hörður gerði sér ekki grein fyrir ásetningi viðtalsins, hann vissi ekki að það væri 

að eiga sér stað þegar hann kom á heimili Smára.  Hann vissi að það yrðu 

afleiðingar en hann hefði ekki getað gert sér þær í hugarlund.  Hann veit þó að ef 

ekki hefði verið fyrir þetta viðtal hefði hann ekki lagt allt sem hann átti í 

réttindabaráttu samkynhneigðra, hann hefði ekki stofnað Samtökin ´78 og þá 

hefði sagan getað skrifast á annan veg... 
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(ritsjóri). Theories of deviance (bls. 298-303). Peacock publisher: Illinois.  

Giddens, A. og Sutton, P.W. (2013). Sociology (7. útgáfa). Cambridge:Polity 

Goode, Erich (2011). Deviant Behavior (9. útgáfa). New York: Pearson 

Greenberg, David. F. 1990. The Construction of Homosexuality. Chicago: 

University of Chicago Press 

Hilda Hólmsteinsdóttir (2016, 3.ágúst). Enn langt í land í réttindabaráttu hinsegin 

fólks á Íslandi. Vísir. Sótt af http://www.visir.is/enn-langt-i-land-i-

rettindabarattu-hinsegin-folks-a-islandi/article/2016160809741  

Hossain, F. (2014) A Critical Analysis of Empiricism. Open Journal of 

Philosophy, 4(3), bls. 225-230. 



  

41 

Ingileif Friðriksdóttir (2016, 4.desember). Hvernig kynlíf stundið þið? 

[bloggfærsla]. Sótt af http://www.mamie.is/hvernig-kynlif-stundid-thid/ 

Jón Gunnar Bernburg. (2005). Aðstæðubundin brennimerking og brothætt 

sjálfsmynd: nokkur grunduð hugtök um reynslu brotamanna af stimplun. 

Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum VI – Félagsvísindadeild (bls. 

111-121). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Íslands. 

Kynhneigð skiptir ekki máli (2009, 4.febrúar). Samtökin ´78. Sótt af 

http://www.samtokin78.is/frettir/nyjar-frettir/5147-kynhneigd-skiptir-ekki-

mali 

Mannréttindaskrifstofa Íslands (e.d.). Réttindi sem tengjast kynhneigð. Sótt af 

http://mannrettindi.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-

4763/8261_view-5422/  

Nína Hjördís Þorkelsdóttir. (2016, 11.september). BDSM fær aðild að 

Samtökunum ´78. Vísir. Sótt af http://www.visir.is/bdsm-faer-adild-ad-

samtokunum-'78/article/2016160919864  

Paternoster, R. og LeeAnn, I. (1989). The Labeling Perspective and Delinquency: 

An elaboration of the theory and assessment of the evidence. Justice 

Quarterly. 6(3), 359 – 394. 

Rubinstein, G. (1995). The decision to remove homosexuality from the DSM: 

Twenty years later. American Journal of Psychotheraph, 49(3), 416-427. Sótt 

af http://search.proquest.com/docview/213138043/fulltext/ 

6972B598739A4D25PQ/5?accountid=135701 

Sagðir reka áróður fyrir samkynhneigð (2013. 22.júlí). Mbl.is. Sótt af 

http://www.mbl.is/frettir/erlent/2013/07/22/sagdir_reka_arodur_fyrir_sam

kynhneigd/ 

Samtökin ´78 (2016a, 4.október). Um Samtökin ´78. Sótt af 

http://www.samtokin78.is/um-felagid 

Samtökin ´78 (2016b, 15.desember). Starfsfólk. Sótt af 

http://www.samtokin78.is/um-felagid/starfsfolk  

Samúel (1975). [Forsíða] 7(3). Bls.1 

Schur, Edwin. M. (1984). Labeling Woman Deviant: Gender, Stigma, and Social 

Control. New York: Random House 

Smári Valgarðsson (1975). ,,Það verður sprenging”. Samúel 7(3), bls. 2-30. 



  

42 

Traub, Stuart. H. og Little, Graig. B. (1999). Theories of Deviance. Itasca 

IL:Peacock 

Veturliði Guðnason (2008). Úr grasrót í griðarstað. 30 afmælisrit Samtakanna ’78, 

bls. 16-19. 

Þingskjal nr. 125/1985-1986. Tillaga til þingsályktunar um afnám misréttis 

gagnvart samkynhneigðu fólki.  

Þingskjal nr. 213/1991-1992. Tillaga til þingsályktunar um afnám misréttis 

gagnvart samkynhneigðu fólki.  

Þingskjal nr. 132/2002-2003. Tillaga til þingsályktunar um skipun nefndar til að 

kanna réttarstöðu samkynhneigðs fólks.  

Þorvaldur Kristinsson (2014). Misrétti og réttarbætur. Sótt af 

http://www.samtokin78.is/greinasafn/loggjof-og-politik/84-misretti-

rettarbaetur 

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir (2008). Þrjátíu ára stríðið. 30 afmælisrit Samtakanna 

’78, bls. 22-44. 

Þórarinn Jón Magnússon, 2010 6. ágúst. Líflátshótanir eftir viðtal við Samúel. 

Pressan. Sótt af 

http://www.pressan.is/pressupennar/Las_thad_i_samuel/liflatshotanir-

eftir-vidtal-vid-samuel 

 


