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Ágrip 

Rannsókn þessi skilar tvíþættri niðurstöðu. Annars vegar miðlar hún upplýsingum frá 

sagnfræðilegri samtímarannsókn á sjónarmiðum er varða réttindabaráttu íslenskra 

kvenna. Þær upplýsingar fengust með viðtölum við fagkonur sem starfa fyrir 

félagasamtök er vinna að mannúðarmálefnum í þágu kvenna. Hins vegar er 

rannsóknarvinnan nýtt til að skapa og setja fram aðferðafræðilega umgjörð sem hentar 

sagnfræðilegri samtímarannsókn af þessum toga, sem hér er nefnd núsaga.  
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1  Inngangur  
1.1 Rannsóknin 

 

Ef ég hugsa til baka þegar ég var stelpa, þá veit ég alveg hvaða stelpur í 

þorpinu mínu voru beittar kynferðisofbeldi. Ég meina, við höfum öll lesið 

Laxness, það er sifjaspell í öllum bókunum hans Laxness. Og öll þykjumst 

við hafa lesið hann og vitnum í hann, en ekki í ákkurat þetta...Það var bara 

ekki á dagskrá.
1
 

 

Markmið þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar að birta heildstæða mynd af 

gagnsemi þess að fjalla um samtímamálefni kvenna út frá sagnfræðilegum 

aðferðum. Hins vegar er rannsókninni ætlað að skila samantekt á kynbundinni 

mismunun gagnvart konum í íslensku þjóðfélagi í samtímanum, út frá sjónarmiðum 

fagkvenna sem starfa í félagasamtökum sem vinna að mannúðarmálefnum kvenna. 

Markmið þeirrar umföllunar er að varpa ljósi á ábyrgð og umfang starfsemi 

félagasamtakanna við að rétta hlut kvenna í samfélaginu, og um leið kanna ábyrgð 

hins opinbera gagnvart málaflokkum er snúa að kynbundinni mismunun og 

kynbundnu ofbeldi. Hér er um að ræða femíníska greiningu á stöðu kvenna í dag, en 

slík greining felur í sér rannsókn á stöðu kvenna út frá þeim væntingum og skyldum 

sem konum er gert að uppfylla.
2
 

 Femínískir fræðimenn hafa gagnrýnt velferðarrannsóknir sem byggja á 

ákveðnum stöðluðum málaflokkum en undanskilja framlag kvenna til 

velferðarkerfsins, s.s. framlög félagasamtaka.
3
 Í þessari rannsókn er gert ráð fyrir 

því að störf slíkra félagasamtaka séu hluti grunnstoða velferðarþjónustunnar og í 

senn einn þeirra þátta sem jafnréttisbarátta kvenna grundvallast á. Margar hindranir 

standa í vegi fyrir því að eiginlegt jafnrétti kvenna á Íslandi verði að veruleika. Á 

meðan það er ekki jafnræði með kynjunum þá eru allir lykilviðburðir í baráttunni 

drifnir áfram af konum á borð við viðmælendur mína í þessari rannsókn. 

Upplýsingarnar sem aflað var í þessu verkefni sem settar eru fram hér, staðfesta 

með beinum hætti þetta grundvallarmikilvægi slíkra félagasamtaka.  

 

                                                        
1 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
2 Kristín Björnsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, „Velferðarþjónusta á tímamótum ", bls. 273. 
Grein Kristínar og Sigríðar byggir á femínískri greiningu á annars vegar ábyrgð fjölskyldunnar í 
samfélaginu og hins vegar hins opinbera.  
3 Guðmundur Jónsson, „Hver kyns velferðarkerfi?s", bls. 192. 
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Skipulögð starfsemi frjálsra félagasamtaka sem vinna að því að rétta hlut kvenna í 

samfélaginu er ómissandi framlag til jafnréttisbaráttunnar. Í ritgerðinni er fjallað um 

starfsemi sjö félagasamtaka
4

 sem vinna að mannúðarmálefnum kvenna í 

samtímanum. Sú umfjöllun byggir á heimildaöflun með viðtölum sem tekin voru 

við átta fagkonur í umræddum félagasamtökum: Kvennaathvarfinu, Konukoti, 

Stígamótum, Mæðrastyrksnefnd, Kvenréttindafélaginu, Samtökum kvenna af 

erlendum uppruna á Íslandi og Rótinni. Einnig var lagt upp með að taka viðtal við 

forstýrur Tabú en því miður gafst forsvarsaðilum þeirra samtaka ekki tími til að 

veita mér viðtal á þeim tíma sem rannsóknin var unnin. Auk þess er fjallað um 

kvenréttindakonuna Laufeyju Valdimarsdóttur sem var frumkvöðullinn að stofnun 

Mæðrastyrksnefndar árið 1928. Sú kona er í senn upphaf og samnefnari þeirrar 

baráttu íslenskra kvenna sem byggðist á samtakamætti félaga. Starfsemi sem hafði 

það meginmarkmið að rétta hag kvenna sem stóðu höllum fæti með beinni 

félagslegri aðstoð. Mæðrastyrksnefndin var fyrsta skipulagða starfsemi kvenna sem 

sinnti félagsmálum kvenna á Íslandi. Með því að fjalla um líf, starf og hugmyndir 

Laufeyjar þá gefst tækifæri til að gera samanburð á stöku stað á framlagi kvenna á 

upphafsárum baráttu kvenna fyrir bættum hag sínum og síðan því framlagi kvenna 

sem skráð er í þeirri sögu sem hér er færð á blað á grunni munnlegrar sögu. Slíkt 

flökt á milli sögusviða hefur í reynd ekki síður þann tilgang að létta framsetninguna 

um leið og minnt er á þá brautryðjandavinnu sem stórkonan Laufey Valdimarsdóttir 

leiddi.  

Gagnasöfnun ritgerðarinnar grundvallast á aðferðum munnlegrar sögu, sem felur í 

sér öflun, úrvinnslu og greiningu á munnlegum heimildum. Sú aðferðafræði er 

einkar gagnleg við skrásetningu á sjónarmiðum kvenna, en ritgerðin byggir einmitt í 

annan stað á sjónarmiðskenningunni (e. standpoint theory). Femínískir sérfræðingar 

í munnlegri sögu tileinka sér gjarnan aðferðir sjónarmiðskenningarinnar meðvitað 

og/eða ómeðvitað, í rannsóknum sínum á reynslu kvenna út frá munnlegri frásögn 

kvenna.
5
 Sjónarmiðskenningin felur í sér að sjónarhorn kvenna (e. women´s ways of 

knowing) er tekið fram yfir aðra þekkingu.
6
 Sjónarmiðskenningin byggir á staðsettri 

                                                        
4 Hér er ávallt notast við orðið félagasamtök til að lýsa umræddum úrræðum. Þess ber þó að 
geta að viðkomandi félagasamtök eru einnig samtök, sjálfseignarstofnanir, nefndir og félög. 
Stuðst er við orðið félagasamtök til að forðast endalausar upptalningar o.s.frv., líkt og Ingólfur 
V. Gíslason gerði í rannsókn sinni: Rannsókn á ofbeldi gegn konum: Þjónusta 11 félagasamtaka, 
þar sem fjallað var m.a. um sjálfeignarstofnanir o.fl.   
5 Sangster, Telling our Stories, bls. 11. 
6 Erla Hulda Halldórsdóttir. Nútímans Konur, bls. 46. 
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þekkingu (e. situated knowing), nánar tiltekið félagslegri staðsetningu 

viðfangsefnisins og rannsakandans.
 7

 Ritgerðin byggir á sjónarmiðum viðmælenda 

minna og aukinheldur á mínum eigin sjónarmiðum. Það er áríðandi að það komi 

fram hér í inngangi ritgerðarinnar, að engin tilraun er gerð til þess að fylgja algeru  

hlutleysi í umfjöllun þessari. Huglægni rannsóknaraðilans er með vilja þráður af 

þeim söguþætti sem hér er ofinn enda málið skylt sem íslensk samtímakona.  

 Skortur á verkfærum til að rannsaka samtímann með sagnfræðilegum hætti 

varð til þess að í verkefninu var þróuð aðferðafræði á grunni munnlegrar sögu til 

þess að skrá, greina og miðla með markvissum hætti gögnum af þessum toga. Sú 

skráning sem hér er gerð á stöðu mála á núlíðandi stundu felur í sér að upplýsingar 

frá viðtölunum standa fyrir það sem hér er kallað núsaga. Síðar í þessari ritgerð 

verður nánar vikið að því hvernig sú svipmynd sögunnar er skilgreind. 

 

Staða konunnar hefur gjarnan verið römmuð inn með hliðsjón af skilgreindu rými, 

þar sem félagslegar skorður marka öðru fremur þann bás og um leið lífsrýmið þeirra 

hverju sinni. Því verður stuðst við hugmyndir um rými í þessari umfjöllun en þó 

ekki vísað til þess þáttar jafnt og þétt í allri umfjölluninni enda ráðast þau innslög 

einnig af fagurfræðilegum þáttum. Það má skilgreina þá frásagnartækni sem in 

medias res (lat. inn í miðja viðburðina), en það bókmenntahugtak vísar til frásagna 

sem hefjast án þess að gerð sé grein fyrir upphafi og/eða aðdraganda atburðanna, 

ásamt því sem að meginviðburðir koma í ljós er líður á frásögnina.  

Uppsetning ritgerðarinnar er í megindráttum tvískipt: Annars vegar er fjallað 

almennt um aðferðafræðina með hliðsjón af samtímasögu í ljósi fram kominna 

sjónarmiða sagnfræðinga hérlendis og erlendis. Auk þess er fjallað um þá 

aðferðafræði sem mótuð var í rannsókninni og titluð er núsaga. Hinsvegar er fjallað 

um starfsemi áðurnefndra félagasamtaka á grundvelli munnlegrar sögu þar sem 

birtingarmyndin er núsaga. Þeirri umfjöllun er ætlað að varpa ljósi á stöðu kvenna á 

Íslandi í samtímanum út frá félagsbundinni afmörkun (rými). Þar koma í senn við 

sögu hugmyndir um tíma (e. idea of time)
8
 og hugmyndir um rými (e. idea of 

space).
9
  

                                                        
7 Smith, „Women´s Perspective as a Radical Critique of Sociology", bls. 7.  
8 Widgery, The meanings in history, bls. 41. 
9 Sama heimild, bls. 40-41. 
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Meginrannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru tvær talsins: Er hægt að gera 

sagnfræðilega samtímarannsókn á stöðu kvenna á núlíðandi „augnabliki"? Hvernig 

er haldið á sérmálefnum kvenna á Íslandi í dag út frá sjónarmiðum fagkvenna í 

frjálsum félagasamtökum sem vinna að því að rétta hlut kvenna?  

 

Ritgerðin byggist á fjórum meginþáttum:  

 

Fyrsti hluti ritgerðarinnar er kynning á samtímasögu, með hliðsjón af sögu kvenna. Í 

þeim hluta er gerð grein fyrir mikilvægi þess að framkvæma sagnfræðilega 

rannsókn á samtímamálefnum. Auk þess sem þar er hrakin gamalkunn gagnrýni á 

samtímasöguna með vísun í hugmyndir ítalska sagnfræðingsins og heimspekingsins 

Benedetto Croce (1866-1952) um samtímasöguna ásamt því að vitna til skrifa 

íslenskra sagnfræðinga um samtímasögu.  

 

Annar hluti ritgerðarinnar fjallar um aðferðafræðina núsögu sem ég þróaði í því 

skyni að skrásetja, greina og miðla upplýsingum sem aflað er með viðtölum. Sú 

aðferðafræði grundvallast á aðferðum munnlegrar sögu en nútíðin er í fyrirrúmi á 

kostnað fortíðarinnar.  

 

Þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um starfsemi félagasamtakanna út frá fjórum 

tilgreindum sviðum þjóðfélagsins; velferðarsviðinu; pólitíska sviðinu; jaðrinum og 

lýðræðissviðinu. Í upphafi umfjöllunar þessa hluta ritgerðarinnar þá er í grófum 

dráttum fjallað um velferðarþjónustuna hérlendis, sjálfboðliðastörf og fjárveitingar 

til félagasamtakanna sem um ræðir. Síðan er fjallað um framlag Laufeyjar 

Valdimarsdóttur til félagsmála kvenna á fyrri hluta 20. aldar. Því næst er fjallað um 

grunnheilbrigðisþjónustu Konukots, Kvennaathvarfsins og Rótarinnar sem markar 

umfjöllunina sem tekur til velferðarsviðsins. Þá er fjallað um Stígamót með áherslu 

á pólítíska nálgun þeirra í því skyni að vekja valdhafa og aðra til umhugsunar um 

þann stórtæka vanda sem til staðar í íslensku þjóðfélagi vegna kynbundins ofbeldis. 

Síðan er fjallað um jafningjaráðgjöf Samtaka kvenna af erlendum uppruna. Í lok 

kaflans er fjallað um starf Kvenréttindafélag Íslands og vöktun þeirra á 

réttindamálum kvenna í því skyni að tryggja svo sem verða má hverju sinni að sá 
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almenni lýðræðisvettvangur sé nýttur af fremsta megni til almennrar gæslu á 

hagsmunum kvenna.  

 

Fjórði hluti ritgerðarinnar tekur til stöðu kvenna með hliðsjón af starfi þeirra 

félagasamtaka sem hér eru til umfjöllunar. Auk þess eru birtar niðurstöður úr 

könnun sem var send á alla viðmælendur um jafnrétti á Íslandi. Áður en nefndar 

upplýsingar eru settar fram þá er í upphafi kaflans vikið að nauðsyn þess að 

sagnfræðilegar samtímarannsóknir á sögu kvenna sem þessari séu framkvæmdar. 

Sjónarmið kvennanna eru sett fram óbreytt. Auk þess sem vel staðlaður spurningar 

könnunarinnar gera kleift  að nýta svarupplýsingar til að fá fram þann samhljóm 

sem finnst í afstöðu kvennanna og um leið að skoða hvort eitthvað aðgreini afstöðu 

þeirra með hliðsjón af þeim meginmálefnum sem til umræðu eru.   

 

1.2 Staða þekkingar og grunnheimildir rannsóknarinnar 
Rannsóknir á sögu íslenskra kvenna á 20. öld eru ekki margar, en talsvert hefur 

verið skrifað um starfsemi kvenfélaga, samtaka og nefnda sem huga að 

mannúðarmálefnum kvenna á Íslandi á þeim tíma. Í því sambandi má nefna bókina 

Veröld sem ég vil: Saga Kvenréttindafélags Íslands 1907-1992 eftir sagnfræðinginn 

Sigríði Th. Erlendsdóttir, sem er eitt af grundvallarritum rannsóknarinnar. 

Sagnfræðirannsóknir á sögu íslenskra kvenna á 21. öld eru hins vegar litlar sem 

engar. Þannig hafa engar sagnfræðilegar rannsóknir verið gerðar í dag á 

félagasamtökum kvenna sem starfa að því að rétta hlut kvenna í íslensku þjóðfélagi. 

Reyndar eru söguviðfangsefni samtímans almennt séð ekki á söguborði 

sagnfræðinga. Það er því löngu orðið tímabært að framkvæma sagnfræðilega 

samtímarannsókn á stöðu íslenskra kvenna.
10

  

 Grunnheimildir um aðferðafræði munnlegrar sögu eru nokkrar talsins. Hvað 

varðar erlendar heimildir um munnlega sögu, þá er mest er stuðst við bókina Oral 

                                                        
10 Dæmi um rannsókn hérlendis sem styðst við sjónarmiðskenninguna er skýrsla Finnborgar 
Salome Steinþórsdóttur, Vinnumenning og kynjatengsl lögreglunnar: Af hverju eru konur svo 
fámennar meðal lögreglumanna? (2013). Finnborg rannsakaði kynjuð valdatengsl innan 
lögreglunnar á Íslandi, þar sem karlar eru í miklum meirihluta. Markmið þeirrar 
kynjafræðilegu rannsóknarinnar var að efla lögreglukonur m.a með því að lýsa upplifun og 
reynslu lögreglukvenna.  
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History Theory (2010) eftir skoska sagnfræðinginn Lynn Abrams og greinina „What 

Makes Oral History Different" eftir fræðimanninn Alessandro Portelli.
11

  

 Hvað viðkemur rannsóknir á velferðarkerfinu þá var aðallega stuðst við 

greinina „Hvers kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa 

á Norðurlöndum" (2004) eftir sagnfræðinginn Guðmund Jónsson. Einnig nýttist 

grein Sigríðar Þorgeirsdóttur og Kristínar Björsdóttur „Velferðarþjónusta á 

tímamótum. Siðfræðilegar hugleiðingar um mörkin á milli ábyrgðar og einstaklinga 

og hins opinbera í umönnun sjúkra á heimilum" (2004). Hvað varðar erlendar 

rannsóknir á kynbundnu rými þá er aðallega stuðst við greinina „Seperate Spheres, 

Female Worlds, Woman´s Place: The Rhetoric of Women´s History " (1988) eftir 

sagnfræðinginn Linda K. Kerber.
12

 Grunnheimildir um samtímasöguna eru síðan 

bækurnar History as the story of liberty (1941) og Philosophy, poetry, history : an 

anthology ef essays (1951) eftir sagnfræðinginn og heimspekinginn Benedetto 

Croce.
13

  

 

1.3 Heimildaflokkar og tímarammi  
Heimildaflokkarnir sem rannsókn þessi grundvallast á eru í fyrsta lagi viðtöl sem 

tekin voru við reynslumiklar fagkonur í umræddum félagasamtökum. Öll viðtölin 

voru tekin upp á mynd- og hljóðform. Í öðru lagi er vitnað í skýrslur og rannsóknir á 

samtímamálefnum kvenna. Í þriðja lagi er gögn unnin upp úr óútgefnum 

frumritheimildum á borð við fundargerðarbækur og opinber bréf á vegum 

                                                        
11 Aukinheldur er stuðst við greinarnar „The Voice of the Past" eftir Paul Thompson og „Do I 
like Them too Much" eftir Valerie Yow. Hvað íslenskar heimildir um munnlega sögu viðkemur 
þá er stuðst við greinina „Um munnlegar heimildir" (1989) eftir sagnfræðinginn Jón Guðnason, 
þar sem m.a. er fjallað um kosti þess að notast við munnlegar heimildir í rannsóknum á 
samtímasögunni.  
12 Einnig er stuðst við bókina Space, Place and Gender (1994) eftir landafræðinginn og 
félagsfræðinginn Doreen Massey. Af íslensku efni sem hliðsjón var höfð af þá má sérstaklega 
nefna greinina „Hér er ég, bara kyngdu því" – rými, vald og andóf í íslenskum sjávarbyggðum" 
(2004) eftir mannfræðinginn Huldu Proppé. Aukinheldur bækurnar From Feminism to Class 
Politics: The Rise and Decline of Women´s Politics in Reykjavík, 1908-1922 eftir 
stjórnmálafræðinginn Auði Styrkársdóttur og Nútímans konur: menntun kvenna og mótun 
kyngervis á Íslandi 1850-1903 eftir sagnfræðinginn Erlu Huldu Halldóttur. Í báðum bókunum 
notast er við kenninarammann aðskilin svið (e. seperate spheres). 
13 Upplýsingar um þetta efni voru einnig sóttar í önnur skrif. Þar má nefna greinina „Hvað er 
samtímasaga?" (1979) eftir sagnfræðinginn Jón Þ. Þórs og greinina „Um munnlegar heimildir" 
eftir sagnfræðinginn Jón Guðnason sem varpa ljósi á viðhorf til samtímasögu á Íslandi. Auk þess 
er stuðst við inngang bókarinnar History of the present 13  (1999) eftir breska 
samtímasögufræðinginn Timothy Garton Ash þar sem hann gerir grein fyrir mikilvægi 
samtímasögunnar.  
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Mæðrastyrksnefndar, ásamt skráningarbók Vinnumiðstöðvar kvenna. Í fjórða lagi er 

stuðst við útgefið efni frá hendi Laufeyjar Valdimarsdóttur, bæði minningaskrif, 

ljóð, ræður og greinar hennar. Auk þess er stuðst við sendibréf frá Bríeti 

Bjarnhéðinsdóttir til Laufeyjar dóttur sinnar.  

 

Tímarammi rannsóknarinnar er tvískiptur, annars vegar ræðst hann af fæðingar- og 

dánardegi Laufeyjar Valdimarsdóttur 1890-1945, og hins vegar ræðst hann af 

viðtölum sem tekin voru við fagkonur í félagasamtökum í febrúar og marsmánuði 

ársins 2017. Rannsóknin grundvallast fyrst og fremst á núsögunni sem skráð var 

2017.   

 

 

1.4 Aðferðir og kenningar 
Ritgerðin fjallar annars vegar um mikilvægi þess að gera sagnfræðilegar rannsóknir 

á samtímamálefnum kvenna. Hins vegar fjallar hún um stöðu kvenna í íslensku 

þjóðfélagi út frá viðtölum sem tekin voru við fagkonur í sjö félagasamtökum 

kvenna. Rannsóknin byggir á aðferðum munnlegrar sögu, samtímasögu og 

femínískrar sögu. Auk þess er hér í fyrsta sinn beitt nýrri aðferðarfræði, sem hér er 

kölluð núsaga. Sú aðferðafræði grundvallast öðru fremur á aðferðafræði munnlegrar 

sögu, en auk þess á  sjónarmiðskenningunni og samtímasögunni. Hér að neðan er 

stutt útlistun á aðferðunum sem notast er við í ritgerðinni: 

 

 Munnleg saga (e. oral history) byggir einatt á heimildaöflun með viðtölum 

sem síðan eru greind. Munnleg saga er einkum áhrifarík aðferð við 

skrásetningu á sögu kvenna/jaðarhópa,
14

 og getur reynst einstök leið til að 

vekja athygli á málefnum þeirra sem eru á útmörkum sögu og samfélags.
15

 

Munnleg saga er einstök leið til að skrá sögu kvenna í samtímanum, og hefur 

því vissulega ákveðna sérstöðu innan sagnfræðinnar.  

 

 Femínísk saga (e. feminist history) er undir áhrifum af hugmyndafræði og 

kenningum femínísmans, þ.e. að staða og lífskjör kvenna hafa áhrif á og 

stuðli jafnvel að rannsókninni. Markmið femínískrar sögu er að véfengja 

                                                        
14 Slim, Listening for a Change, bls, 1. 
15 Sama heimild, bls. 2. 
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skilgreiningar og hugtök í sagnfræðinni, auk þess sem að lagt er upp með að 

þróa nýjar rannsóknaraðferðir og um leið skapa nýja þekkingu.
16

  

 

 Samtímasaga (e. contemporary history) er saga síðustu ára og áratuga,
17

 en 

upphaf og „endir" samtímasögunnar er umdeilt efni á meðal 

samtímasögufræðinga.  

 

 Núsaga er aðferð sem ég þróaði til að skrá og greina sögu á grundvelli 

viðtala sem tekin eru á líðandi stundu. Fjallað er nánar um þá aðferð í kafla 

þrjú. 

 

 Einnig er hér stuðst við sjónarmiðskenningun (e. standpoint theory). Hér er 

um ræða aðferð sem gerir kleift að greina söguna frá sjónarhóli kvenna og 

verður að teljast mikilvægt framlag til sagnfræðinnar enda mikilvægt að beita 

aðferðum sem vega upp á móti hinni karllægu stórsögu (e. master narratives). 

Félagsfræðingurinn Dorothy Smith er brautryðjandi í þessari hugmyndafræði 

er snýr að sjónarmiðum kvenna. Grundvallarverk hennar greinin „Women´s 

Perspective as a Radical Critique of Sociology" (1972), hafði mikil áhrif á 

mótun sjónarmiðskenningunnar. Þar heldur Smith því m.a. fram að hugmyndir 

annars vegar kvenna og hins vegar karla fara ekki alltaf saman í fræðunum, sé 

m.a. tekið tillit til t.d. ólíkrar reynslu kynjanna.
18

 Það var síðan árið 1987 sem 

að vísindaheimspekingurinn Sandra Harding setti fram hugtakið sjónarmið (e. 

standpoint) sem er samheiti yfir femíníska þekkingarfræði sem byggir á 

sjónarhorni kvenna.  

 

 Aukinheldur er vitnað til hugmynda um aðskilin svið (e. seperate spheres). 

Aðskilin svið er myndlíking fyrir margþætt og flókin valdatengsl í 

félagslegu og efnahagslegu samhengi.
19

  

  

 

                                                        
16 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 36. 
17 Jón Þ. Þór, „Hvað er samtímasaga", bls. 269.s 
18 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 46. Sjá einnig: Smith, „Women´s Perspective 
as a Radical Critique of Sociology", bls. 11 . 
19 Kerber, „Seperate Spheres, Female Worlds, Woman´s Place:", bls. 28.  
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2 Kortlagning samtímasögunnar 

2.1 Launvíg
20

 fortíðarinnar 
 

Inn á draumsins Álfaskeið  

ertu komin beina leið,  

liggur fyrir þér gatan greið 

um geiminn háa og fríða.  

Sé ég hverfa seglin þönd,  

silfurhvít við blámans rönd,  

finnurðu óþekkt undralönd?
21

 

 

Þannig orti kvenréttindakonan Laufey Valdimarsdóttir þá nótt, er sumardraumar 

sváfu, og sóleyjar „klæddar í mána geisla glit" í drunga birtu báru.
22

 Veröld þessi 

sveipuð dulúð, naktri birtu og litauðgi er um leið ímynd mín af fortíðinni. Ímynd 

mín af áhugaverðri tímaeiningu fortíðarinnar sem er einn þeirra þátta sem varð til 

þess að ég kaus að stunda nám í sagnfræði. Tími sem minnir á draum sem staldraði 

við í manna minnum eftir að farið hafði verið á fætur og tók á sig efnislegt form. Og 

allt frá upphafi vega í námi mínu í sagnfræði við Háskóla Íslands, hef ég átt í 

ástarsambandi við fortíðina. Borið ást til þess sem dylst undir dulardjúpi
23

 og fylgt 

þrám mínum til að finna sambandinu framrás í sögunni. Ást mína færði ég í orð, og 

hóf ávarpið með orðum Laufeyjar; „Hvort sem þú leggur á land eða sjó / eða 

loftsins rastir víðar, / ég leita þín út fyrir leiðir rúms og tíðar".
24

 Það gerði ég líka, 

samviskusamlega, öll árin sem við áttum saman í sagnfræðináminu. Fortíðin og ég. 

Hjúskapur okkar var gegnsýrður hamingju og gatan var greið, um geiminn háa og 

fríða.
25

 Við gengum þá fallegu götu hönd í hönd, allt þar til launvígi fortíðarinnar í 

sögunni truflaði för. Banamaður fortíðarinnar var sagnfræðingur og heimspekingur 

sem hafðist við ofarlega í valdastiga Ítalíu á fyrri hluta 20. aldar, maður í fremstu 

röð samtímasögufræðinga. Hér er um að ræða fræðimanninn Benedetto Croce og 

verkið Teoria e storia della storiografia.
26

 Verk það gat allt eins verið skrifað með 

blóði fórnarlambsins, slíkt var inntak textans: Öll saga er samtímasaga. Hvar 

                                                        
20 Orðið launvíg þýðir víg þar sem vopnið er skilið eftir í sárinu. 
21 Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 5.  
22 Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 4. Notast var við eftirfarandi texta úr þulunni: 
Sumardraumar sofa þar, / sóleyjar eru þær kallaðar, / klæddar í mána geisla glit / og gullið 
sólar ríka. / Vittu til, þegar vora fer, / verða þær hérna að leika sér, / í drunganum af þeim birtu 
ber. 
23 Sama heimild, bls. 6. Orðin voru tekin úr samhengi eftirfarandi texta úr þulunni: Yfir mér 
lykjast dulardjúp / dýrðargeislum stráð. 
24 Sama heimild, bls. 5.  
25 Sama heimild, bls. 6. ; liggur fyrir þér gatan greið / um geiminn háa og fríða. 
26 Sjá einnig Benedetto Croce, History as the story of liberty.  
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viðhefst þá saga fortíðarinnar? Svar Croce var: í augnablikinu. Og það sama 

augnablik, undir handleiðslu Croce, felldi ég ástarhug til samtímasögunnar.  

 Þátturinn sem Croce lagði til grundvallar kenningu sinni um að öll saga sé 

samtímasaga er sá að sagan eigi sér stað í augnablikinu; „hvort sem það eru síðustu 

fimmtíu árin, áratugur, ár, mánuðir, dagar, eða jafnvel klukkustundir eða mínútur".
27

 

Reyndar hélt Benedetto því fram að sagan væri að líða hjá í þeim skrifuðu orðum.
28

 

Samkvæmt Croce mun sagnfræðingurinn ávallt túlka atburði út frá eigin 

reynsluheimi, því allt það sem er geymt í minni rannsakandans hefur afgerandi áhrif 

á heimildarýni viðkomandi.
29

 Segja má að sagnfræðingurinn kalli fortíðina til 

yfirheyrslu, en hverju sinni er það samtíminn sem mætir. Dag eftir dag, ár eftir ár, 

samtíminn leyfir engin undanbrögð. Hugmyndir Croce um að öll saga sé 

samtímasaga ganga í berhögg við ráðandi viðhorf til sagnfræðirannsókna, enn þann 

dag í dag. Stundir samtímans í sagnfræðinni hafa verið mismargar í gegnum tíðina 

en með aukinni víðsýni, nýjum aðferðum, frelsi og almennt meira svigrúmi til 

skráninga þá er eðlilegt að ætla að stund samtímans í sagnfræði renni upp í æ ríkari 

mæli. Það er mín skoðun og núsagan sem leidd er til fundar við lesandann í þriðja 

kafla sprettur upp af slíku fræi samtímasögunnar. 

 

2.2 Kortlagning íslenskrar samtímasögu kvenna 
Í sínum víðasta skilningi er öll saga samtímasaga samkvæmt hugmyndum Benedetto 

Groce. Eftir stendur spurningin: Ef öll saga er samtímasaga, hvaða sagnfræðilegu 

rök ráða því að samtímasögu er svo þröngur stakkur skorinn?
30

 Hér er við hæfi að 

gera skilmerkilega grein fyrir hugmyndum manna um upphaf samtímasögunnar og 

um gagnsemi þess að skrá, greina og miðla sögu í samtímanum. Þá er upphaf 

samtímasögu kvenna ákvarðað sem um leið rammar inn rannsóknartíma 

ritgerðarinnar. En sú umfjöllun vísar samhliða til gagnsemi þess að framkvæmdar 

séu sagnfræðilegar samtímarannsóknir á stöðu kvenna. 

 Þá víkur sögunni að enska sagnfræðingnum Geoffrey Barraclough og vel 

kunnu bókinni An introduction to Contemporary history sem kom út árið 1964. 

Segja má að hér sé um að ræða eitt af grundvallarritum samtímasögurannsókna. Í 

                                                        
27 Croce, History, Chronicle, and Pseudo-History, bls. 497.  
28 Sama heimild, bls. 487. 
29 Sama heimild, bls. 19.  
30 Brivati, The contemporary history handbook, bls. xvi. Þar segir að algengast sé að rekja upphaf 
samtímasögunnar til loka seinni heimsstyrjaldarinnar (1945). 
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bókinni heldur Barraclough því fram að samtímasagan spanni allt frá árinu 1890 til 

nútímans, en tekur einnig fyrir fleiri álitlega upphafspunkta samtímasögunnar, s.s. 

1917, 1939 og 1945. Algengast er að stuðst sé við síðastnefnda ártalið, þ.e. við lok 

seinni heimstyrjaldarinnar. Barraclough grundvallar sína tímabilaskiptingu í 

samtímasögu á framförum í vísinda- og tæknimálum, sem átti sér stað á tímabilinu 

1870-1890. Spurningin er hvernig má þá ákvarða upphaf samtímasögu kvenna í 

hinum vestræna heimi? Út frá hugmyndum Barraclouch um upphaf 

samtímasögunnar (1890), þá má færa rök fyrir því að samtímasaga kvenna á 

Vesturlöndum hefjist árið 1897. Það upphaf ákvarða ég út frá framfaraskrefum í 

réttindamálum kvenna árið 1897 þegar að Millicent Fawcett stofnaði National 

Union of Women´s Suffrage (NUWSS). Undir forystu Fawcett börðust samtökin 

ötullega fyrir kosningarétti kvenna í Bretlandi og almennt fyrir auknum 

mannréttindum en dæmi um það er barátta þeirra gegn hvítri þrælasölu, barátta gegn 

vændi; barátta gegn óviðunandi lögum um kynsjúkdóma sem komu niður á 

kvenkyns þegnum; barátta fyrir réttindum verkakvenna og barátta gegn barnavændi 

sem varð til þess að lögræðisaldur var hækkaður úr 13 árum upp í 16 ár.
 31

 Óhætt er 

að ætla að þessi ár er fáni kvenréttinda blakti við hún hjá breskum forystukonum er 

fylktu sér um bættan hag kvenna og lítilmagna þjóðfélagsins séu upphafsár 

samtímasögu kvenna í vestrænum velferðarþjóðfélagum. Sú afstaða byggir öðru 

fremur á rökum Geoffrey Barraclough um upphaf samtímasögunnar í hinum 

vestræna heimi. Frá þeim rökum Barraclough er ráð að halda á nálæg mið; að 

upphafspunkti íslenskrar samtímasögu. 

 Árið 1977 birtist greinin „Rannsóknir á samtímasögu á Íslandi" eftir 

sagnfræðinginn Ólaf R. Einarsson. Þar segir; „„Söguþjóðin" er stödd á síðasta 

aldarfjórðungi 20. aldar, en sagnfræðirannsóknir íslendinga hafa þó að mestu verið 

bundnar við landshöfðingja- og heimastjórnartímabil Íslandssögunnar (1874-

1918)".
32

 Nú, nálægt einum aldarfjórðungi síðar er samtímasagan enn á undanhaldi í 

sagnfræðirannsóknum á Íslandi. Hvernig er hægt að rekja upphaf sögu, sem fáir 

leggja djarfa hönd á hérlendis? Það var gerði sagnfræðingurinn Jón Þ. í grein sinni 

„Hvað er samtímasaga?" þar færði Jón rök fyrir því að upphaf íslenskrar 

samtímasögu sé árið 1918: „1918 hafði íslenzkt þjóðfélag fengið það 

                                                        
31 Kolbrún S. Ingólfsdóttir. Þær ruddu brautina: Kvenréttindakonur fyrri tíma, bls. 43. 
32 Ólafur R. Einarsson, „Rannsóknir á samtímasögu Íslands", bls. 30. 
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grundvallarmót, sem það hefur enn í dag og þess vegna er árið 1918 gott til 

viðmiðunar",
33

 sagði Jón og vísar þar m.a. í þéttbýlismyndun og útgerðarhætti 

íslensks þjóðfélags. Þau rök má ekki síður heimfæra upp á íslenska samtímasögu 

kvenna, en ég legg hins vegar upp með að „grundvallarmót" stöðu kvenna í íslensku 

þjóðfélagi hafi þá þegar verið til staðar árið 1915 þegar konur á Íslandi fengu 

kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Til þrautavara legg ég til árið 1920 sem 

formlegt upphaf íslenskrar samtímasögu kvenna en það ár gekk í gildi ný 

stjórnarskrá vegna sambandslaganna frá árinu 1918 sem fól í sér að konur á Íslandi 

fengu fullt jafnrétti á við karla hvað varðaði kosningarétt og kjörgengi til Alþingis.
34

 

Hvað sem líður þessum viðmiðum út frá þessum grundvallar lagalegum réttindum 

kvenna, þá er ljóst að upphaf samtímasögu íslenskra kvenna með hliðsjón af 

framförum í réttindabaráttu þeirra má rekja til stofnunar Kvenréttindafélags Íslands 

árið 1907. 

 

 

2.3 Sagnfræðirannsóknir á næstliðnum árum  
 

Þetta var fyrsti dagurinn, síðan koma þeir breytilegir hver af öðrum. 

(Laufey Valdimarsdóttir. „Sumarfrí"
35

) 

 

Ákveðinn tími þarf að líða í kjölfar þess að atburður hefur átt sér stað áður en hægt 

er að fella hann undir „söguna". Hér er um ríkjandi viðhorf að ræða, ekki einungis í 

sagnfræðinni heldur almennt í fræðaheiminum.
36

 Viðhorf sem komu fram á 18. 

öldinni út frá aukinni áherslu sagnfræðinga á hugmyndina um þróun (e. progress) 

og á textarýni (e. philology), aukinheldur í kjölfar verka sagnfræðingsins Leopold 

von Ranke (f. 1795 – d. 1886). Fyrir þann tíma var samtímasaga höfð í hávegum, og 

best þótti ef sagnfræðingurinn var uppi á þeim tíma sem hann skýrði frá og/eða var 

hluti af sjálfri atburðarás sögunnar.
37

 Þau sjónarmið gagnvart eiginleika 

samtímaskrásetningu og túlkun sögunnar eru í hvarfi í dag. Helstu ástæðurnar sem 

liggja þar að baki  hérlendis tengjast þagnarskyldum í tengslum við opinber skjöl, 

                                                        
33 Jón Þ. Þór, „Hvað er samtímasaga?", bls. 279.  
34 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 138. 
35 Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 67. 
36 Ash, History of the Present, bls. xiv. 
37 Sama heimild, bls. xiv-xv. Sjá einnig Reinhart Koselleck, "Sprachwandel und     
Ereignisgeschichte", Merkur 8 : 43, 1989. 
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og nálægðin við rannsóknarviðfangsefnið með tilliti til rannsóknartímans. 

Sagnfræðilegar samtímarannsóknir eru gjarnan bendlaðar við blaðamannastörf, s.s. 

áðurnefnd grein sagnfræðingsins Jóns Þ. greinir frá í tengslum við sagnfræðilegar 

rannsóknir á samtímamálefnum:
38

 „Úr því verður í bezta falli þokkaleg 

blaðamennska, en oftast marklítið þvaður",
39

 sagði Jón. Sagnfræðingurinn 

Guðmundur Jónsson fjallar hér að neðan um ókosti þess að miðla eigin 

reynsluheimi í sagnfræðilegum samtímarannsóknum:  

 

Erfiðleikarnir við samtímasögu stafa síður af því að við vitum ekki 

„almennilega hvað var að gerast", heldur miklu fremur af því að við erum 

svo reyrð í viðjar eigin reynslu að torvelt er að skynja atburðina úr 

nauðsynlegri fjarlægð, leggja hlutlægara mat á þá en venjuleg 

blaðamennskusagnfræði gerir.
40

 

 

Þá komum við að samtímasögufræðingnum Timothy Garton Ash sem gefur lítið 

fyrir slíkar athugasemdir og véfengir ríkjandi gagnrýni á samtímasöguna í bók sinni 

History of the Present, líkt og eftirfarandi tilvitnun úr bókinni vitnar um: „Ef þú 

staldrar við og hugsar málið, þá er þetta í raun mjög furðuleg hugmynd; að persóna 

sem var ekki á staðnum, getur gert betur grein fyrir atburðunum en persóna sem var 

á staðnum".
41

 Ash álítur sem svo að fjarlægð rannsakandans við atburðina sé ekki til 

að auka við áreiðanleika sagnfræðirannsóknarinnar. Hann segir að eftir margra 

mánuða, jafnvel margra ára lestur skjala úr fortíðinni, þá taki að mótast mynd sem 

geti einfaldlega flokkast undir hugarheim og/eða samtíma rannsakandans,
.42 

 mynd í 

„hvítu og hljóðu húsum hinna dauðu",
43

 eins og Benedetto Croce lýsti 

skjalasöfnunum forðum. Þá víkur sögunni að íslenskum sagnfræðingi sem upphefur 

samtímasöguna og ennfremur munnlegar heimildir, hér er um sagnfræðinginn Jón 

Guðnason að ræða og greinina „Um munnlegar heimildir". Jón telur nálægðina við 

rannsóknarefnið vera sagnfræðingum í hag, því auk þess sem að þeir geta aflað 

ritheimilda þá geta þeir einnig leitað upp nýjar heimildir hjá almenningi, þ.e.; 

„smíðað heimildir sem þá vanhagar um",
44

 líkt og Jón orðaði það. Í grein sinni 

leggur Jón áherslu á kosti þess að notast við munnlega sögu við heimildaöflun um 

                                                        
38 Jón Þ. Þór, „Hvað er samtímasaga?", bls. 270. 
39 Sama heimild, bls. 269.  
40 Guðmundur Jónsson, „Hugarflug úr viðjum vanans", bls. 214.  
41 Ash, History of the Present, bls. xv.   
42 Sama heimild, bls. xvii. 
43 Croce, History, Chronicle, and Pseudo-History, bls. 508.  
44 Jón Guðnason, „Um munnlegar heimildir", bls. 9. 



 14 

samtímamálefni, og gefur lítið fyrir gagnrýni samstarfsmanna sinna á óáreiðanleika 

slíkra heimilda: „Þeir vilja ekki eða treysta sér ekki til þess að breyta út af þeirri 

venju sinni að loka sig inni í stofunum og bogra yfir skjalagögnum".
45

 Ash telur 

ofuráherslur á skjalalestur og fjarlægð við rannsóknartímann í sagnfræðinni hamli 

sagnfræðilegum rannsóknum á samtímanum: „Þetta eru ekki óyggjandi rök fyrir því 

að bíða - á meðan jafn mikilvægir hluti eru að eiga sér stað, sem er vel hægt að 

greina í augnablikinu, gleymast..."
46

 Röksemd sem svipar til ljóðs eftir áðurnefnda 

Laufeyju Valdimarsdóttur, kvenréttindakonu, sem á vissan hátt má yfirfæra á 

sagnfræðinga sem afmarka þekkingarleit sína einvörðungu við skjalasöfnin: 

 

Ljóssins englar lífsins bók 

látast vera að skrifa, 

- tíðum fjaðrir tifa 

En ekkert gerist, allt er dautt, 

ömurlegt og gleðisnautt, 

af því Eva er farin, 

þó aldrei væri ´ún barin.
47

 

 

Með hliðsjón af fram settum hugmyndum sem reifaðar hafa verið hér að framan þá 

þarf löngu liðinn tími ekki að vera eini mögulegi samnefnarinn fyrir traustan 

þekkingargrunn í sagnfræðirannsóknum. Aukinheldur eiga skráning, úrvinnsla og 

framsetning á nýliðnum atburðum sannarlega að heyra undir sagnfræðirannsóknir, 

enda með því móti tryggt aðgengi að efni sem safnað er að segja má milliliðalaust. 

Hvað samtímasöfnun heimilda varðar þá tel ég hana í fyrsta lagi skila marktækum 

gögnum í sagnfræðirannsóknir að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 

aðferðafræðinnar, t.d. á einstaklingsgrunni sé tekið mið af viðtölum. Því til viðbótar 

vil ég lýsa áhyggjum mínum á þeirri ráðandi hugsun í sagnfræðinni, að heimildir 

séu fyrst taldar áreiðanlegar þegar að tímans tönn hefur sett mark sitt á þær. Í öðru 

lagi byggir skoðun mín á gagnsemi samtímasöfnunar heimilda á þeirri staðreynd að 

upplýsingaöflun sagnfræðinga er ekki hlutlaust ferli, líkt og sagnfræðingurinn John 

Tosh gerði grein fyrir í bók sinni The Pursuit of History.
 48

 Þar segir að fortíðin 

byggi á ótæmandi brunni staðreynda sem er ógerlegt að skrásetja með öllu, og hins 

vegar að sagan byggi á staðreyndum sem sagnfræðingar velja og síðan skrásetja
49

 

                                                        
45 Jón Guðnason, „Um munnlegar heimildir", bls. 10. 
46 Ash, History of the Present, bls. xvi.   
47 Laufey Valdimarsdóttir, Úr blöðum Laufeyjar Valdimardsóttur, bls. 13. 
48 Tosh, The Pursuit of History, bls. 182. 
49 Sama heimild, bls. 183. 
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Meginþungi rannsóknarinnar ræðst því ekki einungis af sjálfum 

rannsóknartímanum, heldur líka af rannsakandanum sem er sjálfur áhrifaþáttur við 

val og útilokun á staðreyndum við heimildaöflun fyrir sagnfræðirannsóknir. Því er 

heimildaöflun sagnfræðinga ýmsum takmörkum háð. Sé á heildina litið þá eru 

vankantar á samtímasöfnun heimilda í sagnfræði (sbr. takmarkað aðgengi að 

óbirtum gögnum) ekki meiri hindrun í heimildaöflun en t.d. sjálfur rannsakandinn. 

Það þarf ekki að fara í neinar grafgötur um það hve óskynsamlegt það er að útiloka 

heilt „sögusvið" frá sagnfræðirannsóknum vegna gagna sem eru ekki aðgengileg 

öllum í samtímanum, enda er eftir nægu aðgengilegu efni að slægjast. Í þriðja lagi 

álít ég skrásetningu á samtímasögu vera veigamikinn þátt í sagnfræðirannsóknum, 

enda þótt ekki sé einhlítt að tækifæri gefist strax til að vinna gögnin. Rannsóknir 

sagnfræðinga á samtímanum gefa innsýn inn í samtíma atburði. Öflun slíkra 

heimilda, úrvinnsla þeirra og framsetning, með notkun aðferða sagnfræðinnar 

dregur upp mynd sem varpar sínu ljósi á þann rannsóknartíma, mynd sem ellegar 

getur tapast í gleymskunnar haf. Hér er um einstaka leið að ræða til að skrásetja og 

síðan greina veruleika jaðarsettra einstaklinga í sögunni, á borð við konur. Ég álít 

svo að sagnfræðilegar samtímarannsóknir á lífi kvenna og málefnum þeirra sé 

mikilvægur grundvöllur í þeirri baráttu sem konur heyja til að ná fram kynbundnu 

jafnrétti.  Um leið má ætla að sá hörgull sem er á slíkum rannsóknum sé einn þeirra 

þátta sem viðhaldi jafnvægi feðraveldisins (e. patriarchal equilibrium).
50

  

 

2.4. Munnleg saga 

2.4.1. Nokkrar forsendur sem koma við sögu í verkferlum munnlegrar 

sögu 
Samtímasaga og mikilvægi hennar hefur verið reifað hér að framan, og því er 

kominn tími til að fjalla nánar um það sem ég tel mikilvægasta verkfærið eitt og sér 

þegar unnið er að sagnfræðilegum samtímarannsóknum. Í ljósi þess hve mikið hallar 

á hlut kvenna í sögunni er eitt af meginmarkmiðum femínískra fræðimanna að auka 

við gögn um konur í sögunni. Ein leiðin til þess er að leita í minningalind kvenna 

með aðferðum munnlegrar sögu. Með því móti gefst femínískum fræðimönnum 

                                                        
50 Samkvæmt rannsóknum femíníska miðaldasagnfræðingsins Judith M. Bennett er jafnvægi 
feðraveldisins sjálfstillandi , þ.e. feðraveldið heldur öllum breytingum í málefnum kvenna 
innan ákveðins ramma. Sjá „Sagnfræðin, femínisminn og feðraveldið: Erla Hulda Halldórsdóttir 
sagnfræðingur ræðir við Judith M. Bennett, prófessor í sagnfræði við Universtiy of Southern 
California", bls. 47.  
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kostur á því að setja rödd kvenna í forgrunn sögunnar.
51

 Munnleg saga er sérlega 

áhrifarík leið til að afla upplýsinga um samtíma mál.
52

  

 Paul Thompson, sem er sérfræðingur í munnlegri sögu, segir að öll saga 

byggi á félagslegum tilgangi hennar s.s. munnlegar sagnir og/eða sögukanónar vitna 

um.
53

 Thompson leggur áherslu á mikilvægi þess að fólkið í samfélaginu fái að 

segja sína eigin sögu, með eigin orðum, út frá aðferðum munnlegrar sögu:
54

 „Það er 

þörf á sagnfræði sem leiðir til aðgerða: ekki sagnfræði sem staðfestir það sem fyrir 

lá, heldur sagnfræði sem breytir heiminum."
55

 Með því að notast við aðferðir 

munnlegrar sögu og sjónarmiðskenninguna gafst mér færi á að skrásetja sjónarmið 

fagkvenna í félagasamtökum sem aðstoða konur út frá  sjónarmiðum (e. standpoint) 

kvennanna. Í ljósi þess að hve munnleg saga skipar stórt hlutverk í rannsókninni þá 

verða hér nokkur dæmi um áhrifaþætti sem skipta miklu máli í slíkri vinnu.  

 

2.4.1.1 Samskipti spyrils og viðmælenda 

Fram á áttunda áratug nýliðinnar aldar tíðkaðist ekki að nefna þætti frá hlið spyrils 

sem koma við sögu viðtala.
56

 Þetta breytist og menn fóru að skoða upplýsingar 

viðtala á hátt sem kalla mætti gagnvirkan, þar sem við sögu koma bæði 

viðmælandinn og spyrillinn. Munnleg saga býr sannarlega yfir mörgum 

sjónarmiðum,
57

 og því er mikilvægt að gera grein fyrir ólíkum áhrifaþættum sem 

hafa áhrif á uppsprettu heimildanna, viðtalið: „Það eru tveir aðilar sem eru 

þáttakendur í viðtalinu, tveir heimar, eða tvenns konar huglægni, takast á",
58

 sagði 

sagnfræðingurinn Lynn Abrams sem er vel kunn fyrir rannsóknir sínar á munnlegri 

sögu. Í þessari ritgerð er annar þessara heima minn, þ.e.a.s. spyrillinn ég og 

aðferðirnar sem ég stend fyrir, sem er gegnumgangandi þáttur í öllum viðtölunum. 

Sá samnefnari er því alltaf sá sami, enda þótt nálgun mín hverju sinni taki mið af 

viðmælandanum og framgangi viðtalsins. Spyrillinn og viðmælandinn eru líkt og 

tveir pólar, sem viðtalsefnið flyst á milli. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að 

annar aðilinn, þ.e. spyrillinn, er í ákveðinni valdastöðu í viðtalinu.
59

 Spyrillinn er sá 

                                                        
51 Sangster, „Telling our stories", bls. 6.  
52 Jón Guðnason, „Um munnlegar heimildir", bls. 9. 
53 Thompson, „The Voice of the Past: Oral History", bls. 25. 
54 Sama heimild, bls. 30. 
55 Sama heimild, bls. 31. 
56 Yow, „Do I like the too much", bls. 54.  
57 Portelli, „What Makes Oral History Different", bls. 41. 
58 Abrams, Oral History Theory, bls. 10. 
59 Bill, Representing Reality, bls. 47 Sjá einnig Sangster, „Telling our stories", bls 13.  
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aðili sem ákveður að taka viðtalið
60

 og útbýr spurningarnar, og viðmælendur svara 

einatt í samræmi við það sem þeir álíta að spyrillinn vilji vita.
61

 En samskiptin á 

milli viðmælandans og spyrilsins hafa líka áhrif á úrvinnslu viðtalanna, líkt og 

sagnfræðingurinn Valerie Yow fjallaði um í grein sinni „Do I Like The too Much: 

Effects of the oral history interview on the interviewer and vice-versa". Líkt og við 

öflun gagnanna í viðtölunum, þá kom í ljós við úrvinnslu og miðlun að samskipti 

mín við viðmælendur mína voru einnig að hafa áhrif í þeim hluta verkferlanna. 

Samskipti sem mörkuðust m.a. að því hvað ég kunni einstaklega vel við 

viðmælendur mína. Aukinheldur mörkuðust þau samskipti af því hve mikla virðingu 

ég ber fyrir viðmælendunum og þeirra starfi í þágu kvenna. Vegna þess, þá var ég 

stundum komin í sömu stöðu og Valerie Yow, er hún áttaði sig á því að hún var 

ómeðvitað farin að ritskoða efnið í þágu viðmælenda sinna, og varpaði fram 

spurningunni: „Kann ég of vel við þá?"
62

 Slík ritskoðun getur líka varðað almenna 

virðingu fyrir viðmælandanum og störfum þeirra. Þetta er hárfín lína og 

vandmeðfarinn sem fólk kynnist þegar það fer að notast við aðferðir munnlegrar 

sögu. Fræðikonan Joan Sangster segir að virðing fyrir viðmælendum og 

viðtalsefninu vera einn af hornsteinum munnlegrar sögu. Því tengt má nefna að 

femínísk gildi eru í hávegum höfð í rannsókninni, gildi sem fræðikonan Joan 

Sangster reifar í grein sinni „Telling our stories: feminist debates and the use of oral 

history":  

 

Við getum virt femínískar siðferðislegar skyldur okkar, með því að gera 

rannsóknarefnið aðgengilegt fyrir viðmælendur okkar, og aldrei upplýsa 

trúnaðarmál sem voru rædd utan viðtalsins, aldrei afbaka eða hæðast að lífi 

viðmælenda með vilja, því þegar allt kemur til alls, þá eru það forréttindi 

okkar sem gera okkur kleift að greina og túlka, og það er skylda okkar sem 

sagnfræðingar að miðla þekkingu viðmælenda með því að notast við okkar 

eigin þekkingu.
63

 

 

 

Mikilvægt er að hafa í huga að rannsókn þessi byggir á viðtölum við fagaðila. Öll 

viðtölin fóru fram í atvinnuhúsnæði félagasamtakanna, að undanskildu einu viðtali 

sem fór fram í heimahúsi. Í rannsókninni nýttist mér vel reynsla sem ég hafði 

                                                        
60 Portelli, „What Makes Oral History Different", bls. 39. 
61 Sama heimild, bls. 39. 
62 Yow, „Do I Like The too Much", bls. 54. 
63 Sangster, „Telling our stories", bls. 12.  
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áunnið mér í viðtalsvinnu sem ég hafði sinnt áður en ráðist var í verkefnið. 

Munurinn á þeirri fyrri reynslu minni af viðmælendum og viðtalsvinnunni í þessari 

rannsókn er sá að hér eru það fagaðilar sem voru fyrir svörum, aðilar sem búa yfir 

mikilli reynslu á því sérsviði sem var til umræðu. Það markar þeim sérstöðu 

gagnvart almennum viðmælendum svo sem eldra fólki sem ég hafði reynslu af því 

að taka viðtöl við, aðila sem mundu (e. remember) eftir þeim upplýsingum sem eftir 

var leitað. Fyrri reynsla mín af því að taka viðtöl var oftast afmörkuð við heimahús, 

hjónabandssælur og vinalegt spjall fyrir og eftir viðtölin. Þær aðferðir sem ég var 

búin að þróa með mér í viðtölum mínum við einstaklinga af elstu kynslóð 

þjóðfélagsins áttu ekki heima þegar sóttar voru heim fagkonur sem leiða starf 

félagasamtaka er sinna mannúðarstörfum í þágu kvenna. Bara það eitt og sér var 

góð áminning fyrir mig þess efnis að í munnlegri sögu þá er ekki um það að ræða að 

hægt sé að nota eina handhæga aðferð til að grundvalla öll viðtöl á.
64

 Viðtölin við 

fagaðilana í rannsókn þessari voru afmörkuð við vinnuumhverfi og afmarkaðan 

tímaramma, þ.e. viðtöl á vinnutíma. Víst er að frásagnir þeirra kvenna voru af 

öðrum toga en þeirra er ég hafði reynslu af áður, hnitmiðuð svör þar sem útúrdúrar 

um persónuleg málefni voru engir eða í hvarfi.
65

 Slíkur munur á frásögnunum, sýnir 

glögglega þau áhrif sem hlutverk viðmælandans hefur á frásögn hans. Viðmælendur 

mínir í þessari rannsókn eru í forsvari fyrir ákveðin félagasamtök, og voru að miðla 

upplýsingum á grundvelli viðamikillar reynslu í því starfi. En þess ber þó að geta að 

hlutverk spyrilsins og viðmælandans, eru yfirleitt fleiri en eitt í viðtalinu. 

Kynhlutverkið er dæmi um hlutverk sem er ávallt til staðar.
66

 

 Allir viðmælendurnir samþykktu fortölulaust að ég tæki viðtalið upp á 

myndavél. Jákvæð viðbrögð viðmælendanna hvað þetta varðar eru forvitnileg í ljósi 

þess hve algengt það er að fá neikvæð viðbrögð þegar óskað er eftir því að 

kvikmynda viðtöl. Fyrri reynsla mín var sú að slík neiðkvæð fyrstu viðbrögð 

gagnvart myndavélinni væru í rauninni algild. Með hliðsjón af þessu má ætla sem 

svo að við kvikmyndun viðtalanna í þessari rannsókn hafi það skipt máli að 

viðmælendur mínir eru vanar að koma fram og viðra skoðanir sínar. Ég þurfti aldrei 

að hafa áhyggjur af því að myndavélin hindraði getu þeirra til að miðla 

                                                        
64 Magda, „Memory Frames“. 
65 Abrams, Oral History Theory, bls. 62.  
66 Sama heimild, bls. 61. 
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upplýsingum. Það fór aldrei á milli mála að hér var um fagsamband að ræða,
 67

 og 

konurnar voru þar að leiðandi ekki hræddar um að miðla upplýsingum fyrir framan 

myndavélina.
 
Þrátt fyrir að myndavélin hafi ekki haft mikil áhrif á frásögn þeirra 

kvenna, þá er ljóst að margar þeirra tóku mið af myndavélinni strax í upphafi 

viðtalsins, og orð á borð við „ég ætla aðeins að púðra á mér nefið" gáfu í skyn að 

það væri ótímabært að ýta á „rec-takkann". 

 

2.4.1.2 Spyrillinn sem þáttakandi í sögunni 

Munnleg saga breytti vissulega „vettvangi" sagnfræðinnar, ef svo má að orði 

komast. Einn helsti áhrifamaðurinn á sviði munnlegrar sögu, fræðimaðurinn 

Alessandro Portelli, segir að munnleg saga hafi breytt rannsóknum á sögunni líkt og 

nútímaskáldsagan breytti hefðum á sviði skáldsagnargerðar: „mikilvægasta 

breytingin er sú að sögumaðurinn er nú komin inn í frásögnina og verður um leið 

hluti af sögunni",
68

 sagði Portelli. Sérfræðingar munnlegrar sögu eiga völ á því að 

hverfa frá skrifborðinu í rannsóknum sínum og arka inn á vettvang mannlífs 

samtímans.
69

 En áhrif sérfræðinga í munnlegri sögu teygir anga sína út fyrir ramma 

viðtalsins, inn í úrvinnslu viðtalanna og miðlun þeirra gagna. Því jafnvel þó svo að 

sérfræðingar í munnlegri sögu notist við frásagnir, orð og þagnir viðmælenda sinna, 

þá móta þeir einir heildarfrásögnina er byggir á þeim heimildum.
70

 Ég tel því einkar 

áríðandi að sérfræðingar í munnlegri sögu geri vel grein fyrir áherslum sínum jafnt 

sem huglægni sínu við úrvinnslu og miðlun gagnanna og geri þannig lesendum 

kleift að fá rétta sýn á efnið. 

 

2.4.2. Viðtölin: Umhverfi og framkvæmd 
Í þessari ritgerð er stuðst við viðtöl við átta konur úr sjö félagasamtökum. Hér er 

fyrir neðan eru upplýsingar um ferlið sem hverfist um viðtalsvinnuna sett fram á 

skematískan hátt. Um er að ræða ákveðna verkferla sem unnið var eftir s.s. við 

skrásetningu heimildanna en rétt þykir að hér liggi fyrir í hverju þeir séu fólgnir 

enda með þessu hætti verið að undirstrika ákveðna stöðlun vinnubragða sem fólst í 

verkferlunum. Slík útlistun gefur um leið nánari innsýn í hvernig upplýsingar voru 

                                                        
67 Það er ekki óalgengt að viðmælendur hefji persónulegar umræður við spyril, og mörkin á 
vinaspjalls og viðtals verða óskýr í augum spyrilsins. Lynn Abrams Oral History Theory, bls. 61.  
68 Portelli, „What Makes Oral History Different", bls. 41. 
69 Thompson, „The Voice of the Past", bls. 30. 
70 Portelli, „What Makes Oral History Different", bls. 40. 
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fengnar fram og á aðra þætti framkvæmdarinnar. Verklýsingin hvað þetta varðar 

gerir um öðrum sem safna munu gögnum með ámóta hætti fært að vitna beint til 

vinnubragðanna sem hér eru viðhöfð og sem tryggir skilvirkni þ.m.t. til að auðvelda 

síðari umbætur á vinnubrögðunum sem hér er stuðst við. 

 Í kjölfar forathugunar á úrræðum sem leggja þjóðfélaginu lið með því að 

aðstoða konur, hafði ég samband við fagkonur í þeim félagasamtökum sem hér 

verða til umfjöllunar. Ég hafði samband bæði með því að nota tölvupósta og síma. 

Á heildina litið er óhætt að segja að allar þær konur sem ég ræddi við hafi sýnt 

verkefninu strax áhuga og voru einkar samstarfsfúsar. Jákvæðni kvennanna í garð 

verkefnisins skýrir öðru fremur hve vel gekk að safna upplýsingunum. Viðtölin fóru 

öll fram í atvinnuhúsnæðum félagasamtakanna, að undanskildu einu viðtali sem fór 

fram í heimahúsi viðmælandans. Allir viðmælendurnir gáfu mér leyfi til að 

kvikmynda viðtalið. Til verksins notaði ég myndavélina Canon EOS 7D Mark II og 

hljóðupptökutækið Zoom H5. Í lok hvers  viðtals afhenti ég viðmælendum samning 

sem tiltók rétt minn til að nota upplýsingarnar í sagnfræðirannsóknum. Einnig kom 

þar fram að ekki má nota myndefnið án þess að fá sérstakt leyfi frá viðmælendum. 

Þegar ég hafði lokið öllum viðtölum þá sendi ég á alla viðmælendur mína könnun 

með notkun forritsins SurveyMonkey. Könnunin var framkvæmd á grunni 

nafnleynda 

 

2.4.2.1 Viðtalið  
Munnleg saga skiptist upp í fjóra liði:  

1. Viðtalið.   

2. Upptakan af viðtalinu. 

3. Uppskriftin af viðtalinu.  

4. Greining á gögnunum.
71

 

 

Rétt er að minna á það að af þessum fjórum þáttum er viðtalið í burðarhlutverki, en 

sá þáttur aðferðafræðinnar er þó almennt minnst til umræðu.
72

 Þessi ritgerð byggir í 

grundvallaratriðum á útfærslu fræðikonunnar Lynn Abrams á aðferðafræði 

munnlegrar sögu. Í bók sinni Oral History Theory fjallar Abrams um mikilvægi 

þess að fjalla um sjálft viðtalið, m.a. með hliðsjón af samskiptum spyrilsins við 

                                                        
71 Abrams, Oral History Theory, bls. 9. 
72 Sama heimild, bls. 9. 
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viðmælandann.
73

 Umfjallanir um viðtölin sjálf gefa mikilvægar upplýsingar um 

heimildirnar sem viðmælendur miðla. Viðtalið er líkt og athugunarsvæði sem ber að 

rannsaka m.a. út frá stöðluðum athugunarþáttum. Með því móti er hægt að fá 

haldbæra mynd af heimildaöfluninni. Skráning heimilda með aðferðum munnlegrar 

sögu gerir fræðilegar kröfur um greiningu á viðtalsferlinu, því þar koma fyrir 

ákveðnir áhrifaþættir á borð við kynferði og aldur viðmælenda/spyrils sem hafa 

áhrif á miðlun og skrásetningu heimilda. Hafa þarf í huga hugmyndafræðileg tengsl 

sjónarmiðskenningarinnar og þessarar nálgunar í munnlegri sögu, hvað viðkemur 

kvenkyns spyrli og kvenkyns viðmælenda. Fræðimaður sem meðhöndlar handrit og 

fræðimaður sem meðhöndlar viðtal, eru í mjög ólíkri stöðu hvað varðar 

heimildaröflun/rýni. Út frá umfjöllun Lynn Abrams um meðhöndlun munnlegra 

heimilda, er það skoðun mín að það sé ekki fullnægjandi að setja fram heimildir 

sem búið er að afla með viðtölum án þess að gera grein fyrir viðtalinu við úrvinnslu 

gagnanna. Í verkefni þessu voru tekin viðtöl við átta konur. Allir viðmælendurnir að 

undanskildum tveimur, voru í forsvari félagasamtakanna sem við sögu komu. 

Samtökin sem um ræðir eru: Konukot, Stígamót, Kvennaathvarfið, 

Kvenréttindafélag Íslands, Samband kvenna af erlendum uppruna, Rótin og 

Mæðrastyrksnefnd. Félagasamtökin starfa að ólíkum verkefnum en öll hafa þau það 

að leiðarljósi að sinna málum er varða mannréttindi kvenna. Fyrsti samnefnari 

viðmælendanna er kynferði þeirra. Annar samnefnari er að allir viðmælendurnir búa 

yfir sérþekkingu hver á sínu sviði. Þekkingu sem er uppsöfnuð og nær yfir alla 

starfstíð viðkomandi samtaka, nánast í öllum tilfellum. Þriðja einkenni þeirra sem 

viðmælenda er að þær starfa við að miðla þeim upplýsingum. Samantekið má segja 

að einkenni notkunar munnlegrar sögu í þessu verkefni sé það að upplýsingunum er 

safnað beint frá fremstu sérfræðingum á umræddu sviði, sem sjálfir starfa við það að 

miðla upplýsingum munnlega.  

 Eitt af markmiðum ritgerðarinnar er að lýsa þeim vinnubrögðum sem 

viðhöfð voru þegar viðtölin voru tekin, meðal annars með hliðsjón af því hvað var 

haft til hliðsjónar þegar að dagskrá þeirra var ákveðin. Auk þessa voru staðlaðar 

athuganir gerðar á viðtölunum og þau gögn hluti þess sem rannsóknin grundvallast 

á. Til að einfalda samanburð og framsetningu þeirra gagna þá eru þau birt í töflu 1. 

hér að neðan.  

                                                        
73 Lynn Abrams, Oral History Theory , bls. 10. 



 22 

 

Tafla 1. Taflan inniheldur upplýsingar um viðmælendur, viðtalsaðstæður og 

upptökuaðferðir. 

 

 

 

2.4.2.2. Skrásetning munnlegrar sögu með kvikmyndun 

Skrásetning á munnlegri sögu kvenna eru einkum mikilvæg, m.a. í ljósi þess hve 

mikið hallar á hlut kvenna í sögunni. Fræðikonurnar Susan H. Armitage og Sherna 

Berger Gluck skrifuðu greinina „Reflections of Women´s Oral History: An 

exchange". Greinin er í samtalsformi og fjallar um munnlega sögu kvenna. Þar segir 

Gluck, m.t.t. rannsóknar sinnar á pólitískum hreyfingum kvenna í samtímanum, að 

mikilvægt sé að leggja áherslu á að skrá sögu kvenna: „Ég held við séum sammála 

um það að söfnun slíkra heimilda er alveg jafn áríðandi nú og áður fyrr. Burtséð frá 

því hvernig við sjálf notum gögnin, líka í dag, þá eru þetta ómetanleg frumgögn".
74

  

 Þessi rannsókn felur í sér úrvinnslu og framsetningu á umfangsmiklum 

gögnum. Í því skyni að gera ítarlegar athuganir á viðtölunum, tel ég það vera algert 

lykilatriði að kvikmynda viðtölin. Ég tel að skrásetning viðtala á kvikmyndaformi sé 

mun nákvæmari aðferð við skráningu á heimildum en aðrar þær aðferðir sem í boði 

eru (hljóðritun og skrifleg skráning). Í rannsóknarvinnu minni á sviði munnlegrar 

sögu legg ég því mikla áherslu á kvikmyndamiðilinn við skráningu viðtala sem 

                                                        
74 Armitage og Gluck, „Reflections on Women´s Oral History", bls, 79. 
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gefur einstaka möguleika í greiningarvinnu á þeim viðtölum. Því slík samþætting á 

hljóði og mynd gefur einstakt tækifæri til að fanga meira en orðin ein og sér geta 

gefið. Þar kemur ýmislegt við sögu, allt frá samspili spyrils og viðmælanda, til 

svipbrigða viðmælenda. Hvort sem um ræðir myndefni, hljóðupptökur eða texta, þá 

ber ég allt efnið að sama brunni kvennasögurannsókna. 

 

 

3 Núsaga 
 

Samtími augnabliksins, ástandið eins og það er Núna, er vissulega samandregið 

ástand fortíðarinnar, ekki síst næstliðinna ára, þar sem meðvitaðar og ómeðvitaðar 

væntingar til framtíðarinnar koma einnig við sögu. Það er samtími augnabliksins. 

Varðandi samtímann þá grundvallast nýr dagur á stöðu dagsins á undan, og þeirri 

ólgu eða ólguleysi sem er í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Dagurinn, vikan, 

mánuðurinn og árið liggur fyrir en framvinda í samtímanum verður ekki kortlögð.  

  

Núsaga byggir á munnlegri sögu og hefur það markmið að fanga augnablik líðandi 

stundar. Það er gert með því að ramma inn í viðtali, með tilteknum hætti, 

viðfangsefni þess augnabliks. Kvikmyndun er nákvæmasta leiðin til að skrásetja 

augnablik sögunnar. Lykilorð í sambandi við núsöguna er nálægð. Hér er átt við 

nálægð rannsakandans við tímann sem er til rannsóknar og við uppsprettu 

heimildanna, viðmælandann. Viðtalið byggir á frásögn/svörum lifandi 

viðfangsefnis, og því eru viðtölin sem heimildaöflun, háð samtíma rannóknarinnar, 

viðmælandanum og rannsóknaraðilanum. Núsagan felur í sér að nálægð hennar í 

tíma er jafnframt styrkur hennar. Hér er litið þeirrar staðreyndar að „dómur 

sögunnar" breytist í takt við tímann, og því er sagan ætíð samtímanum háð á 

hverjum tíma. Fjarlægðin er aðeins til að sveipa löngu liðin augnablik þálíðandi 

samtíma rannsakandans, svo vísað sé í speki Benedetto Croce. Augnablik 

samtímans eiga að vera viðfangsefni sagnfræðinga í bland við annað sem þeir fást 

við. Það á ekki að bíða uns raddirnar þagna, heldur láta þær hljóma í augnablikinu 

með aðferðum núsögunnar.  
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3.1 Skráning 
Þetta verkefni grundvallast á núsögu, þ.e.a.s. sögu líðandi stundar sem hér er færð til 

bókar með viðtölum að hætti munnlegrar sögu. Til að tryggja svo sem unnt er að 

augnablik „sögunnar" sé fangað á marktækan hátt þá hvílir gagnasöfnun viðtalanna 

á kvikmyndun samhliða samþættum hljóðupptökum. Þessi skráning „augnabliksins" 

er grundvöllur núsögunnar sem hér er beitt. Aðferðafræðin byggir vissulega á 

grunni tiltækra aðferða sagnfræðinnar s.s. munnlegri sögu en vegna vöntunar á 

aðferðum til að höndla „augnablik" líðandi stundar var niðurstaðan sú að þróa í 

verkefninu umrædda aðferðafræði til að skrásetja, greina og miðla með skýrum 

hætti gögn af þessum toga, sem markast af umgjörð viðtalsins. Í því sambandi er 

mikilvægt að hafa í huga að þetta er ekki bara skráning sögunnar á tiltekinni 

tímaeiningu, heldur skráning sögunnar þar sem skrásetjari skráir sjálfur söguna á 

umræddu „sögulegu" augnabliki. Slík sérstaða þar sem sérfræðingurinn er staddur á 

vettvangi að segja má, á líðandi augnabliki, gefur gögnunum einstakt vægi. 

Vettvangur núsögunnar er almennt ekki snar þáttur hvað varðar gögnin sem aflað er 

með viðtölum, en getur verið það. Hvort heldur er, þá er sá vettvangur yfirleitt lítt 

víðfeðmur svo sem ljóst má vera af eðli núsögunnar.  

 Rétt er að undirstrika mikilvægi umræddrar nálgunar á augnablikið í 

skráningu á sögu kvenna, slíka núsögu kvenna er mikilvægt að rannsaka. Í fyrsta 

lagi líkt og stórsagan kennir okkur, þá skortir sárlega upplýsingar um konur í 

sögunni. Með gagnasöfnun af þessu tagi er tryggt að þarfar upplýsingar um konur í 

núsögunni séu skráðar. Í öðru lagi er sjónarmiðskenningunni beitt eftir því sem við 

á. Kenningu sem miðar að því að afla, greina og miðla reynslu út frá sjónarmiðum 

þeirra sem eru valdaminni í þjóðfélaginu. Í þriðja lagi skapar aðferðafræði 

núsögunnar svigrúm til að rétta hlut kvenna í sögunni, enda leiðréttist hún í líku 

hlutfalli og skráning á núsögu kvenna eykst. Þarna er komið þarft verkfæri til að 

vinna gegn þeirri slagsíðu sem er á skráningu á upplýsingum um konur í sögunni 

með hliðsjón af upplýsingum sem skráðar eru um karla.  

 Gagnsemi skráningar á núsögu með umræddum hætti skapar reyndar einnig 

sérlega spennandi og gagnlega möguleika er varða sagnfræðirannsóknir 

framtíðarinnar. Einfaldlega vegna þess að samanburður á heimildaölfun og 

úrvinnslu núsögu skapar grundvöll til þess að bera þau gögn saman við skrifaðar 

heimildir síðari tíma er taka til sömu efnisþátta. Þannig gefst færi á að skoða 

umrædda þætti sögunnar baðaða í ljósi augnabliksins sem gefur færi á að bera þá 
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mynd saman við umrædda þætti er skráðir hafa verið síðar með tilheyrandi 

skyggingu vegna fjarlægðar við sögutímann.  

  

 

3.2 Greining, úrvinnsla og miðlun 
Á sama hátt og skráning „augnabliksins" er grundvöllur núsögunnar þá er skráning 

„augnabliksins" jafnframt grundvöllur þess hvernig hægt er að greina gögn 

núsögunnar. Í þessu felst einfaldlega það að sökum þess að augnablikið innan 

viðtalsrammans er fangað í sinni upprunalegu mynd á hverjum tíma, þá gefst 

tækifæri til að skoða þann samtíma augnabliksins án þess að skuggar þess sem síðar 

verður skrifað um sama málefni hafi fallið á það. Í reynd er það svo að greining 

gagnanna sem safnað er með þessum hætti byggir á þeirri umgjörð sem viðtalinu er 

mörkuð. Skipulagning skráninganna ræður því að hluta hvernig unnt er að greina 

gögnin. Kappkostað er að tryggja það að efnisinnihald upplýsinganna sem 

viðmælendur láta í té í viðtölunum skili sér þegar skrifleg skráning upplýsinganna er 

framkvæmd. Varfærnisleg vinnubrögð tryggja að eiginlegt inntak upplýsinganna 

skili sér. Því til viðbótar eru leiðir færar til að varðveita ákveðinn frásagnareinkenni 

viðmælandans sem oft dýpkar skilninginn á upplýsingum sem hann gefur. Hérna er 

vísað til þess að leyfa orðanotkun og framsetningu viðmælanda að halda sér að 

nokkru eða öllu leyti.  

 Það sem hefur verið rakið hér að framan kemur allt meira og minna við sögu 

þess hvernig núsögunni er miðlað. Þannig leiða áðurnefndir kostir til þess að sagan 

skili sér eins og til er ætlast með núsögu, sem samtími augnabliksins og sem saga 

þess sem frá sagði. Enn fremur gefur eðli núsögunnar sérlega góð tækifæri til að 

miðla henni með nútíma miðlum líkt og heimildamyndir eru dæmi um. Enda þótt 

kvikmyndun og ýmsir miðlar gefi möguleika á skemmtilegri framsetningu 

upplýsinga þá dregur það ekki úr gagnsemi þeirrar miðlunar núsögu sem felst í ritun 

umræddra upplýsinga. Í víðara samhengi er þar um að ræða uppskrif viðtalanna 

sjálfra, og í þrengra samhengi framsett flokkuð gögn byggð á þeim.   

 

3.3 Tvenn salarkynni tímans: Dæmi um augnablik líðandi stundar í 

skáldverki 
Hún sagðist ætla að kaupa blómin sjálf, enda hafði Lucy nóg annað fyrir stafni. Það 

þurfti að taka hurðina af hjörunum og mennirnir á vegum Rumpelmayer voru á 
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leiðinni. En sá morgun, hvað loftið var tært sem barst inn um franska glugga 

gestgjafans. Loftið, líkt og koss frá öldu,
75

 á deginum sem Clarissa Dalloway hélt 

frægasta boð í sögu kvenna. Boð þar sem atburðir fortíðarinnar voru leikmyndin og 

sjálfir boðsgestirnir stigu á svið í hlutverki samtímaleikenda. Frú Dalloway var 

sannarlega hinn fullkomni gestgjafi samtíma og fortíðar, konan sem skálaði í kristal 

í tveimur rúmum tímans í senn. Ekki ólíkt sérfræðingi í munnlegri sögu, á vettvangi 

viðtalsins. Slíkt var mögulegt fyrir gestgjafann fröken Dalloway fyrir tilstilli 

höfundarins Virginia Woolf, í skáldsögunni Mrs. Dalloway, Þar tókst Woolf að 

áskapa kvenpersónu sinni eitt heildstætt sögurými þar sem tveir sögutímar liðu 

samhliða; löngu liðnir atburðir í takt við líðandi stund. Bókin grundvallast á 

lýsingum Woolf á augnablikum sem líða áfram á glansmyndafleti fortíðarinnar, og 

úr varð saga Clarissa Dalloway sem gerist á einum degi.  

 Í þessari ritgerð minni þræði ég götur sem eru skyldar þeim götum sem 

Woolf  fór um í frásögn sinni um sögupersónuna frú Dalloway. Götur sem í mínu 

tilfelli liggja annars vegar til ársins 1928 þegar að Laufey Valdimarsdóttir stofnaði 

Mæðrastyrksnefnd, og hins vegar á vettvang viðtalanna sem tekin voru við fagkonur 

í áðurnefndum félagasamtökum, í febrúar- og marsmánuði ársins 2017. Það að ætla 

að drepa fæti niður hér og þar á sögusviðinu getur í sagnfræði verið torveld leið: 

„Víða liggja vegamót, / vötn og hálsar þreyta grjót", líkt og ljóðskáldið Guðrún 

Jóhannsdóttir frá Brautarholti sagði um örlagaþræði lífsins.
76

 Í slíkri vegferð kemur 

skýr afmörkun núsögunnar við umgjörð viðtalsins, að góðum notum. Viðtal getur 

spannað allt frá sekúndum og mínútum upp í margar klukkustundir, ekki ólíkt 

ævisögu Dalloway sem birtist í formi augnablika á grundvelli dagsins sem var að 

líða í sögunni. Í sögu Woolf gegnir Dalloway hlutverki bæði spyrils og viðmælanda, 

á vettvangi viðtalsins. Sögupersóna sem gerði upp ævi sína, á líðandi augnablikum 

samtímans, er hún velti vöngum yfir fortíðinni, varpaði fram spurningum og svörum 

við þeim. Út frá bókinni Mrs. Dalloway má sjá gildi augnablikanna í heimi 

kvennabókmenntanna, og hve áhrifaríkt það er að afmarka augnablik með 

ákveðnum tímaramma. Í sagnfræðinni er hægt að afmarka augnablikin með notkun 

aðferða núsögunnar. Woolf hafði pennan að vopni, en núsögufræðingurinn beitir 

alla jafnan kvikmyndavélinni, ásamt því að styðjast við eigin upplifun í viðtalinu. 

Slík skráning augnablikana veldur því að rannsakandinn þróar með sér hæfni, til að 

                                                        
75 Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, bls. 3-4. 
76 Stúlka, bls. 229-234. 
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fanga betur augnablikin í sögunni. Bæði er þá átt við hæfileikann til að fanga 

augnablikið í minni sér, og hæfileikann til að ákvarða snarhendis þegar að bregðast 

þarf við augnablikinu. Svo sem með réttum skráningaraðferðum og réttum 

viðbrögðum við framvindu viðtala. Hér í lokin set ég á blað einföld líkön til 

útskýringar á núsögunni sem eðlilegt er að styðjast almennt við í vinnu sem þessari.  

 

 

 
Mynd 1.  Skematískt graf Núsögu, þar sem tími og staður viðtala fangar „augnablik” sögunnar. Ytri 

hringur vitnar um óskilgreind ytri mörk tíma og rúms. 
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Mynd 2.  Skematískt graf núsögu sem sýnir tengsl við nokkra upphafspunkta íslenskrar samtímasögu 

kvenna. 

 

 

 

 

   
 

Mynd 3. Dæmi um núsögugraf sem fylgir viðtölum.   
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4 Vistaverur vífa
77

 
 

Í þessum kafla er fengist við að skrá núsögu kvenna á Íslandi út frá störfum þeirra í 

félagasamtökum sem vinna að réttindamálum kvenna. Umfjöllunin hér staðfestir 

mikilvægi kvenna við að sinna málefnum sem hið opinbera lætur afskiptalaus. Hátt 

hlutfall í þeim hópi eru málefni sem varða velferð kvenna. Núsagan staðfestir ekki 

einungis að konurnar vinna þessu þörfu verk heldur einnig hve hugvitsamlega þær 

byggja upp starfsemi sína og um leið hve samtakamáttur þeirra er mikill. Í reynd er 

það svo þessi grunneiginleiki kvenna að hlaupa ævinlega í skarðið þegar þörf er á í 

þjóðfélaginu, hefur fylgt þeim frá öndverðu. Þegar þjóðfélagsgerðin gerði þeim loks 

kleift að hefja baráttuna fyrir eigin hag, þá fóru  þær sömu leið í að jafna kynbundna 

mismunun. Hér verður tæpt á sporgöngumanneskju Laufeyju Valdimarsdóttur sem 

stofnaði Mæðrastyrksnefnd árið 1928 og sinnti margskonar framfaramálefnum í 

þágu kvenna. Það upphaf og síðari réttindabarátta kvenna leiddi meðal annars til 

stofnunar þeirra félagasamtaka sem eru umfjöllunarefni þessarar ritgerðar.  

Þegar verk þetta var skipulagt var þess að vænta að það yrði viss 

samhljómur í skoðunum fagkvenna sem leiða félagasamtökin. Þessi rauði þráður var 

hins vegar ekki sjáanlegur fyrr en núsagan hafði staðfest tilveru hans. Sú staðfesting 

kemur fram í efni ritgerðarinnar ekki síst í svörum kvennanna við spurningum 

könnunarinnar einmitt vegna þess að þar var um staðlaðar spurningar að ræða. Sú 

samræmda nálgun við öflun þeirra upplýsinga tryggði samræmingu gagnanna sem 

könnunin skilaði. Auk þess að miðla samanburðarhæfum gögnum þá er einnig með 

vilja lagt upp úr því að tengja upplýsingarnar með fagurfræðilegum tilvitnunum þar 

sem beitt er almennara orðalagi en oft er notað, til þess að tryggja rennsli 

frásagnarinnar betur án þess þó að kasta rýrð á gögnin. Til að skerpa aðeins á því 

hvernig staða konunnar hefur í gegnum söguna verið tengd rýmum sem henni hefur 

verið ætlað hverju sinni, þá er hér fjallað um hugmyndir um aðskilin svið s.s. 

kynbundin rými og síðan með vilja vísað til slíkrar aðgreiningar með tilliti til 

ýmissa skrifa til að minna á þá flokkunarstarfsemi.  

 

                                                        
77 Kaflaheitið er vísun í ritgerðarsafnið A Room of One´s Own  eftir rithöfundinn Virginia Woolf 
sem kom fyrst út árið 1929.  
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4.1 SöguSvið 

4.1.1 Varðandi lífssögu og atferli: Saga og náttúra  

Sögusvið manna er náttúran.
78

 Lífverur koma í þennan heim og þroskast og klára 

sinn lífsferil í takti við tímann sem líf þeirra fetar um ár og árstíðir í takti við eigin 

lífssklukku. Atferli manna er nátengt tímaþáttum enda varðað tímatengdum 

orsakatengslum, allt frá dægursveiflum til árstíðarbundinna sveiflna. Sagan er 

ofurseld sama tímaþættinum. Ekki í sömu smáatriðum og hjá dýrum sem í sumum 

tilfellum fylgja ófrávíkjanlega innsta eðli ómeðvitað. En engu að síður þá eru ytri 

þættir sem markast af tíma ráðandi um margt í gerðum manna. Hegðun fólks tekur 

sannarlega mið af árstíðum, dægursveiflum og ýmsu öðru sem skilar sér á endanum 

út í mannkynssöguna. Hins vegar eru aðrir þættir náttúrunnar oft meira ráðandi og 

þá helst ráðandi í mótun mannkynssögunnar fyrir ákveðin tímabil, þar er veðurfar 

og jarðvirkni efst á blaði. Augljós dæmi eru kuldaskeið og náttúruhamfarir sem ráða 

afdrifum fólks svo árum og áratugum skiptir. Varðandi samtímann þá grundvallast 

nýr dagur á stöðu dagsins á undan, og þeirri ólgu eða ólguleysi sem er í þjóðfélaginu 

á hverjum tíma. Dagurinn, vikan, mánuðurinn og árið liggur fyrir en framvindan í 

samtímanum verður ekki kortlögð.  

 Það skapast gjarnan vandamál þegar fólk býr til kerfi ekki síst þegar 

markviss framþróun þeirra er ekki tryggð. Kerfi sem komið er á eru ekki meðfædd 

né er það óbreytanlegur þáttur tilverunnar að vera í viðjum þessara kerfa, enda eru 

kerfin ásköpuð. Fagið atferlisfræði (e. ethology) rannsakar hegðun dýra í ljósi 

vistkerfisins og náttúrulegrar aðlögunar tegundarinnar. Stór hluti af því sem er 

náttúrulegt hjá manninum eru félagsleg kerfi sem hann hefur rammað eigin tilveru 

inn í.
79

 Kerfi sem eru ekki náttúrulegur hluti vistkerfisins. Dæmi um samfélagskerfi 

sem skarast mest við það efni sem hér er til umfjöllunar er feðraveldið (e. 

patriarchy) sem byggir öðru fremur á þeirri hugmyndafræði að samfélagið 

grundvallist á yfirráðum karla.
80

 

 

Atferli manna, og þar með talin kynhlutverk hans, markast því öðru fremur af 

þessum kerfum en ekki einungis vistkerfinu og aðlögun manna að því. Það sem 

                                                        
78 Widgery, The Meanings in History, bls. 39. Hér er stuðst við skilgreiningu Widgery á 
náttúrunni, þ.e. efnisheimurinn utan við hugann, bls. 40. Hægt er að notast við orðið 
efnisheimurinn (e. physical world), sjá:bls. 57. 
79 Tosh, The Pursuit of History, bls. 36. Tosh fjallar þar um „Challenging notions of „natural"", og 
tekur þar kvenhlutverkið sem dæmi.   
80 Randall, „Feminism", bls. 120.  
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vantar í jafnréttisbaráttunni er það að fólk hætti að taka því eins og hverju öðru 

hundsbiti að þróun félagskerfis manna þurfi alltaf að vera hægfara. Því er nefnilega 

þannig farið að fortíðin er stærsti hlutinn af leiktjöldum dagsins í dag, og ef ekkert 

kapp er lagt á að nýta nýjar og eðilegar hugmyndir manna um jöfnuð til að leiðrétta 

þá mynd, þá verða áhrif næstliðinna ára á stöðu augnabliksins, næsta lítil.  

 

4.1.2 Aðskilin svið frá upphafi vega 

Vegferð mín í rannsókn þessari á stöðu kvenna í samtímanum svipaði snemma til 

ferðalags í Parísarborg, sé tekið mið af lýsingu Laufeyjar Valdimarsdóttur: „Þetta 

finnst mér merkilegast við að koma til Parísar. Menn ferðast þangað ekki síður í 

tímanum en í rúminu..."
81

 Þegar 

ráðist var í að vinna samantektir 

yfir störf kvennanna út frá gögnum 

sem fengin voru með viðtölum, 

kom í ljós rauður ráður er teygði 

anga sína víða í efnisheiminum (e. 

physical world) og inn í 

skynjunarsvið manna (e. idea of 

space). Ég fylgdi þræðinum í 

gegnum rými sem er skapað af 

manninum þ.e. hinn opinbera 

vettvang (e. public realm),
82

 og þar 

fylgdi ég frásögn kvennanna um 

eftirfarandi slóðir eða rými;
83

 velferðarsvið, pólitísk svið, jaðar og lýðræðissvið. 

Birtingarmyndin sem stóð eftir var tvískipt; aðskilin svið eða kynbundin rými á 

Íslandi. Það kemur ekki harla á óvart þar sem umhverfi okkar mannanna og 

samfélagsgerð eru rými sem eru mótuð af, kyni okkar og kyngervi (e. gender).
84

 Því 

var brugðið á það ráð að fjalla um störf félagasamtakanna með hliðsjón af því 

hvernig konurnar afmarka sig á þeim sviðum sem þær lifa og starfa í. Á sama hátt er 

                                                        
81 Laufey Valdimarsdóttir, Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 29.  
82 „The public realm, the space within the world which men need in order to appear at all, is 
therefore more specifically "the work of man" than is the work of his hands or the labor of his 
body". Hanna Arendt, „The Human Conditon".   
83 Hér um ræðir rými sem eru sköpuð af mannfólki. Sjá Hannah Arendt, „Homo Faber and the 
space of appearance". 
84 Hulda Proppé, „Hér er ég, bara kyngdu því", bls. 293.  

Mynd 4. Teikning á skipulagi herbergis í 

Þingholtsstræti 18 úr sendibréfi Bríetar 

Bjarnhéðinsdóttur til dóttur sinnar Laufeyjar 

Valdimarsdóttur. 

 

 



 32 

vísað til þess hvaða bás samfélagið skipar þeim almennt í umræddum rýmum með 

vísun í hugmyndir um kynbundin rými og/eða aðskilin svið (e. seperate spheres). 

Hugmyndin um aðskilin svið eykur fjölda þeirra nálgana sem unnt er að beita til að 

fjalla um sögu kvenna sem tekur til efnis sem varðar pólitík, velferðarmál og 

menningu.
85

 Hér eru aðskilin svið kynjanna, þ.e. einkasvið og almannasvið ekki 

beint til umfjöllunar. Heldur þátttaka kvenna á hinum opinbera vettvangi sem 

gerendur og áhrif þeirra á þann vettvang. Þeirri umfjöllun er ætlað að sýna fram á 

hvernig komið er fyrir málefnum á borð við kynbundið ofbeldi og kynbundna 

mismunun hérlendis.  

 

4.2 Velferðarríki kvenna
86

og fjárveitingar til félagasamtaka sem sinna 

mannúðarmálefnum kvenna 
 

Tóku þingmennirnir okkur með mestu virktum, rétt eins og það væru ekki 

þeir, sem felldu alltaf frumvörp um kosningarrétt kvenna, þvert ofan í neðri 

málstofuna. Forseti deildarinnar bauð formanni okkar forsetastólinn með 

franskri kurteisi. Sólin lýsti velþóknun sinni yfir þessari ráðstöfun með því 

að fara allt í einu að skína gegnum glerhvolf loftsins, en hin fallega og 

fjöruga Mada Malaterre-Sellier tók síðan við sætinu, og sagði, að þessi stóll 

hæfði bezt franskri konu, hringdi bjöllunni og setti þing. Létu 

þingmennirnir sér það vel líka, að konur sætu þar sem þingmenn „svo sem 

og svo sem," en frumvarpið felldu þeir í vetur að vanda sínum. Kvöddu 

þeir okkur í þetta sinn með kampavíni og beztu óskum, en framtíðin var 

okkur hulin, sem betur fór.
87

  

 

Á þann veginn lýsir Laufey Valdimarsdóttir (f. 1890 - d. 1945) upplifun sinni í 

„senatinu"
88

 í Lúxemborgargarðinum í París, þar sem fundarkonum var boðið að 

koma í sýnisferð um efri málstofuna.
89

 Laufey var stödd í París í forsvari 

Kvenréttindafélags Íslands á fundi Alþjóðasamtakanna (1926).
90

 Og á efri málstofu 

„senatsins" var framtíðin með öllu hulin, „sem betur fór".
91

 Frá skýringum 

Laufeyjar á tíðarandanum sem ríkti í efri málstofu franska þingsins, beinum við 

sjónum okkar að nálægri miðum í samtímanum; að svonefndu velferðarríki kvenna. 

                                                        
85 Kerber, „Seperate Spheres, Female Worlds, Woman´s Place", bls. 14. 
86 Vísun í hugtak Helga Maria Herne,velferðarríki kvenna úr bókinni Welfare State and Women 
Power.  
87 Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 36-37. 
88 Orðanotkun Laufeyjar Valdimarsdóttur. 
89 Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 36. 
90 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég man, bls. 172. Þar segir að Laufey sótti fund 
Alþjóðasamtakanna árið 1926 í París.  
91 Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 37. 



 33 

Norski stjórnmálafræðingurinn Helga Maria Hernsen mótaði kenningu um kvenvæn 

velferðarríki í Norðurlöndunum. Samkvæmt kenningu Hernsen stuðlaði aukin 

þáttaka kvenna í Norðurlöndunum á hinum opinbera vettvangi, að „kvenvænum" 

velferðarríkjum Norðurlandanna síðustu áratugi 20. aldar.
92

 Í grein sinni „Hvers 

kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á 

Norðurlöndunum", mátar sagnfræðingurinn Guðmundur Jónsson þá kenningu við 

íslenskt velferðarkerfi á 20. öld. Þar segir að velferðarmál séu tiltölulega nýtilkomin 

á sjónarsviðið, og hafi fyrst tekið út verulegan þroska á síðari hluta 20. aldar. En 

fram að þeim tíma var fyrirvinnukerfið við lýði hérlendis. Sé tekið mið af öðrum 

löndum þá voru Norðurlöndin framarlega í málefnum er sneru að jöfnun á stöðu 

kvenna s.s. á sviði félagsmála. Guðmundur segir það hafa lagt grunninn að því sem 

koma skyldi á síðari áratugum 20. aldarinnar í jafnréttisbaráttu kvenna. Aukinheldur 

byggði íslenska velferðarkerfið á hugmyndinni um sjálfshjálparstefnuna, m.a. vegna 

þess að konur þurftu að sjá um umönnun og heimilisstörf  á sama tíma og þær voru í 

mikilli útrás á vinnumarkaðnum árin 1960-1980 segir Guðmundur.
93

  

 Femínísk greining byggir á því að gera grein fyrir stöðu kvenna út frá þeim  

kröfum og skyldum sem gerðar eru til þeirra.
94

 Í því skyni er litið til starfa kvenna í 

félagasamtökum sem vinna að því að rétta hlut kvenna í samfélaginu. Stór hluti af 

starfsemi félagasamtakanna er grunnheilbrigðisþjónusta sem unnið er að fyrir allar 

konur sem þurfa á slíkri aðstoð að halda á Íslandi. Þjónusta sem í einfaldleik sínum 

væri eðlilegt að hið opinbera sæi um að veita konum hér á landi. Þess í stað standa 

umrædd félagasamtök vaktina og varða veg kvenna í málefnum sem lúta að heilsu 

og almennum mannréttindum umræddra hópa. Fjárhagur úrræðanna byggir í stórum 

dráttum á eftirtöldum fjárúrræðum á einn eða annan hátt: ríkisstyrkjum, styrkjum frá 

Reykjavíkurborg, styrkjum frá sveitarfélögum, almennum styrkjum, frjálsum 

framlögum, styrkjum frá félagasamtökum og á sjálfboðavinnu kvenna. Mikil vinna 

felst í því að sækja um styrki til að viðhalda þjónustu félagasamtakanna og stór hluti 

kvennanna sinnir þeirri vinnu í sjálfboðaliðastarfi.
95

 Hluti úrræðanna sem umrædd 

samtök veita byggja að hluta til á á beinum framlögum frá ríki og sveitarfélögum. 

Dæmi um úrræði sem eru í samstarfi við opinbera stjórnsýslu er t.d. Konukot, en 

starfsemi athvarfsins byggir að hluta á samstarfssamningi Rauða krossins og 

                                                        
92 Guðmundur Jónsson, „Hver kyns velferðarkerfi?", bls. 191.  
93 Sama heimild, bls. 208-210.  
94 Kristín Björnsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. „Velferðarþjónusta á tímamótum", bls. 273.  
95 Ingólfur V. Gíslason, Rannsókn á ofbeldi gegn konum, bls. 10. 
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Reykjavíkurborgar. Framlag Rauða krossins til reksturs Konukots felst meðal 

annars í þeim gífurlega mannafla kvenna sem þar sinnir sjálfboðaliðastörfum.
96

 

Nærtækt dæmi er fjöldi sjálfboðaliða í Konukoti árið 2016, en það ár sinntu 73 

konur þeim störfum sem lögðu af mörkum u.þ.b. fimm þúsund vinnustundir.
97

 

Konur sinna meirihluta sjálfboðaliðastarfa hérlendis svo sem rannsókn 

félagsráðgjafans Steinunnar Hrafnsdóttur á sjálfboðaliðum Rauða Krossins sýnir 

fram á. Þar kom í ljós að konur voru 72,2% sjálfboðaliða Rauða Krossins frá árinu 

2006 til byrjun ársins 2007, þannig að karlarnir stóðu að baki ríflega fjórðungi 

sjálfboðaliðastarfsins.
98

 Hér er við hæfi að geta þess hve mikilvægt þetta framlag 

kvenna í umræddum félagasamtökum til þjóðarbúsins er. Stígamót og 

Kvennaathvarfið fá einnig fjárveitingar til starfseminnar frá hluta sveitarfélaga 

landsins og frá ríkinu. Slíkar fjárveitingar eru stundum fastur liður í fjármögnun 

þessara félagasamtaka. Í því sambandi má nefna að Kvennaathvarfið er með 

samning við Reykjavíkurborg auk þess að veita Stígamótum óburðugan fjárstyrk, 

sem er ekki í neinu samræmi við umfang þjónustu Stígamóta við íbúa Reykjavíkur. 

Þegar litið er til rekstrastyrkja úrræðanna í landfræðilegu samhengi, þá koma í ljós 

sérlega rýrir styrkir sveitarfélaga þessa lands. Flest sveitarfélög veita enga styrki til 

samtakanna og veittir styrkir af þeirra hálfu eru undantekningarlaust litlir. Þessi 

staðreynd skýtur sannarlega skökku við þar sem félagasamtökin þjóna íbúum allra 

sveitarfélaga landsins. Hér er um að ræða þjónustu fyrir konur og einnig börn þeirra 

í sumum tilvika. Framlög félagasamtaka kvenna sem vinna að mannúðarmálefnum 

kvenna eru vanmetin í samfélaginu líkt og rannsóknir á velferðarkerfinu vitna um. 

Margar þeirra rannsókna hafa verið gagnrýndar af femínískum fræðimönnum fyrir 

það að undanskilja þátt kvenna, t.d. framlög félagasamtaka.
99

 Vissulega hefur orðið 

mikil framþróun í réttinda- og velferðarmálum kvenna á 20. og 21. öldinni. Staða 

mála sýnir þó að enn höfum við ekki náð þeim áfanga að hægt sé að tala um 

velferðarríki kvenna og það endurspegla niðurstöður þessarar rannsóknar. Enda svo 

að það sem ætla mætti að væri sjálfsagður hluti af ríkisreknu velferðarkerfi í 

norrænu ríki sem kennt er við velferð, er einungis til staðar vegna þess að konur sáu 

sig knúna til að veita þá þjónustu svo forða mætti fólki frá örlögum sem enginn ætti 

að hljóta, einungis vegna aðgerðaleysis stjórnvalda.  

                                                        
96 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
97 Ársskýrsla Rauða Krossins í Reykjavík 2016, bls. 10. 
98 Steinunn Hrafnsdóttir, „Sjálfboðaliðar Rauða kross Íslands: Rannsókn á viðhorfum", bls. 393.  
99 Guðmundur Jónsson, „Hver kyns velferðarkerfi?", bls. 192. 
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4. 3 Leiktjöld fortíðarinnar 

 4.3.1 A Room of One´s Own: Laufey Valdimarsdóttir 
 

Hér í stofunni minni kann ég vel við mig. Mér hefur tekizt að gera hana 

rólega. Litirnir: gult, grænt og dökkrautt eiga svo vel saman. Myndirnar 

fara vel á veggjunum, – allreglulega, en þó ekki stíft. Allar bækurnar setja 

einhvern festusvip á herbergið, og skínandi kaffikannan og ketillinn á 

kommóðunni minna mann á heimilið og angandi kaffi. Það er eitthvað 

aðlaðandi, sem býður af sér þokka og traust hérna inni.
100

 

 

Við erum stödd í herbergi Laufeyjar Valdimarsdóttur í háskólanum Hagemanns 

Kollegium; litirnir gulur, grænn og dökkrauður og skínandi kaffikannan. Við erum 

stödd í vistaverum vífa; a room of one´s own. Árið 1929 kom út ritgerðarsafnið A 

Room of One´s Own eftir rithöfundinn og femínistann Virginia Woolf. Megininntak 

bókarinnar var það að konur þurfa að hafa yfir eigin fjármunum og herbergi að ráða, 

eigi þær að geta sinnt skáldskap.
101

 Orð að sönnu sé tekið mið af dagbókarfærslu 

kvenréttindakonunnar Laufeyjar Valdimarsdóttur hér að framan. Dagbókafærsla 

fyrstu stúlkunnar sem gekk í Menntaskólann haustið 1904,
102

 og hélt síðan haustið 

1910 til Kaupmannahafnar að nema frönsku, ensku og latínu.
103

 Heima á Íslandi sat 

móðir hennar, kvenréttindakonan og stofnandi Kvenréttindafélags Íslands Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir og sendi dóttur sinni bréf; „Eg veit, að þegar eg fer að hafa minna 

að gera þá fer mér að leiðast, enn meira. Gott ef eg tek mér þá ekki túr að leggjast í 

rúmið. En ekki er eg vesöl enn þá. Bara þreytt."
104

 Laufey er ekki samviskusamur 

bréfaritari, enda hefur móðir hennar all oft orð á því að hún megi vanda betur til 

bréfanna og senda þau fleiri: 

 

Elsku litla stelpan mín! 

Þökk fyrir illa skrifaða bréfið þitt. 

Ekkert í fréttum nema nú er ég 

búin að koma síðasta blaðinu af 

aumingja Fjallkonunni út... Ég er 

viss um að mér hálfleiðst þegar ég 

má hætta að skifta mér af henni.
105

 

 

                                                        
100 Ólöf Nordal, formáli, bls.  XVI.  
101 Woolf, A Room of One´s Own, bls. 4. 
102 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 169. 
103 Sama heimild, bls. 170. Þess ber að geta að Laufey hlaut ekki Garðstyrk til náms því hún var 
kona.  
104 Lbs A1. Bréf sem Bríet sendi Laufeyju þann 2. september 1902. 
105 Lbs A1. Bréf sem Bríet sendi Laufeyju þann 2. september 1902. 
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Hugur bréfritarans Laufeyjar hefur máske ekki fest nægilega við sína gömlu 

heimabyggð, enda margt sem gat dreift huga hennar, jafnvel útsýni úr herberginu 

var vettvangur fjörugs ferðalags hugans:  

 

Ég þekki þennan blett svo vel. Ég veit ekki, hvort hann er fallegastur á 

vorin, þegar trén eru ljósgræn og ég fylgist með því, hvernig þau springa út 

á hverjum degi, eða á haustin, þegar vindurinn feykir marglitu blöðunum 

inn til mín – í gamni, stríðni eða af vinsemi? Hver veit? Eða er útsýnin 

fallegust seint á haustin, þegar öll blöðin eru fallin – á kvöldin í tunglsljósi, 

þegar greinarnar bera við daufbláan himininn, eins og fínasta svört 

kniplingaslæða?
106

 

 

Bréf frá móðurinni Bríeti héldu áfram að berast, líkt og ríkjandi norðanáttir ofan af 

Íslandi sem taka engan enda. Bréfin fluttu Laufeyju ósjaldan áhyggjur móðurinnar í 

formi orða: „Gættu að því að ef heilsan fer, þá er allt farið. Ég er orðin svo hrædd 

um þig, án þess að vita af hverju", skrifaði Bríet dóttur sinni árið 1911.
107

 Sex árum 

síðar átti Laufey eftir að snúa aftur heim án þess að ljúka við að taka prófið sökum 

heilsuleysis.
108

 „Ég er orðin svo hrædd um þig, án þess að vita af hverju,", voru orð 

móðurinnar, og hún gat ekki vitað það. Ekkert frekar en hún gat ráðið í þau örlög 

dóttur sinnar að hljóta brátt andlát á erlendri grundu árið 1945 í Parísarborg að 

loknu alþjóðaþingi kvenna, aðeins 55 ára að aldri.
109

 Hún gat hins vegar upplifað 

sigrana í lífi dótturinnar, sigra kvenréttindakonu sem gegndi formennsku í 

Kvenréttindafélagi Íslands samfellt frá árinu 1927 til ársins 1945. Konu sem tók þátt 

í stofnun Kvenstúdentafélags Íslands 1928, Kvennadeild Merkúrs 1931 og stofnun 

Félags afgreiðslustúlkna í mjólkurbúðum (ASB) árið 1933.
110

 Auk þess stofnsetti 

Laufey ásamt öðrum góðum konum Vinnumiðstöð kvenna, fyrstu 

ráðningarskrifstofuna hér á landi.
111

 Laufey var helsta driffjöðurinn við stofnun og 

rekstur Mæðrastyrksnefndar til dánardags, en þar beitti hún sér fyrir bættum kjörum 

kvenna. Í þessari rannsókn er gert ráð fyrir því að Mæðrastyrksnefnd sé fyrsta 

starfsemi sinnar gerðar hérlendis, þ.e.a.s. fyrsta frjálsa starfsemi kvenna sem hafði 

það að markmiði og aðalvettvangi að bæta félagsmál kvenna. Mæðrastyrksnefnd 

                                                        
106 Ólöf Nordal, formáli, bls.  XVI- XVII. 
107 Bríet Bjarnhéðinsdóttir (f. 1856 - d. 1940) átti frumkvæðið að því að Kvenréttindafélag 
Íslands var stofnað árið 1907 og hratt af stað fyrstu bylgju kvenréttindabaráttunnar á Íslandi. 
Sjá Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 33. 
108 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 171-XVII. 
109 Ólöf Nordal, formáli, bls.  XVIII. 
110 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 172. 
111 Sama heimild, bls. 176. 
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vitnar öðru fremur um framsýnina og mannúðina sem einkenndi störf Laufeyjar 

Valdimarsdóttur. Sá bautasteinn trónir enn í dag á heiði íslenska velferðarkerfisins 

og tryggir sem fyrr að hlúð er svo sem hægt er að lífsskilyrðum kvenna og barna 

sem standa verst hverju sinni. Merkilegt hvað sá fjöldi er ævinlega mikill svo mikil 

sem auðsældin á Íslandi er.   

 

4.4 Mæðrastyrksnefnd fyrr og nú 

 

 

Mynd 5. Laufey Valdimarsdóttir (f. 1890 – d. 1945)112 

 

4.4.1 Mæðrastyrksnefnd undir stjórn Laufeyjar Valdimarsdóttur 

Þann 1. mars árið 1890 hittust ellefu herramenn í híbýlum Guðmundar Gíslasonar í 

Ánanaustum. Heimsókn sú er skjalfest, enda er hér um enga venjulega heimsókn að 

ræða.
113

 Við sjávarsíðu í Reykjavíkurborg stofnsettu vel kunnir Vesturbæingar 

Ekknasjóð Reykjavíkur,
114

 sem ætlað var að styrkja ekkjur sjómanna sem greitt hafa 

a.m.k. í tvö ár í sjóðinn.
115

 Á þeim sama degi, 1. mars árið 1890, fæddist 

kvenfrelsiskona í austurhluta borgarinnar, kona sem síðar átti eftir að andmæla 

takmörkun sjóðsins nýborna. Laufey Valdimarsdóttir var fædd, síðar formaður 

Kvenréttindafélags Íslands og stofnandi Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur. Nú víkur 

sögunni að illviðrisnótt þann 27. febrúar árið 1928, þegar að botnsvörpupungurinn 

                                                        
112 Vef. Ljósmynd af Laufeyju Valdimarsdóttur. Tekin af vefsíðu Kvennasögusafni Íslands. 
113 Ehr. nr. 455. Ekknasjóður Reykjavíkur (1890-2007).  
114 „Ekknastyrkur Reykjavíkur 50. ára", Fálkinn 8. mars 1940, bls, bls. 14.  
115 Vef. Lög Ekknasjóðs Reykjavíkur, 1920.  
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Jón forseti strandaði út af Stafnesi við Reykjanesskaga.
116

 Af þeim tuttugu og fimm 

skipsverjum sem voru um borð komust aðeins tíu lífs af.
117

 Í einni sjónhendingu 

fjölgaði þar einstæðum mæðrum sem sumar höfðu fyrir börnum að sjá. Neyðin var 

miklil og þá er oft hjálpin næst. Konur þustu fram á völlin og tóku saman höndum 

um að bæta kjör allra einstæðra mæðra.  Kvenréttindafélag Íslands, undir stjórn 

Laufeyjar Valdimarsdóttur, boðaði stjórnir annarra kvenfélaga til fundar þann 20. 

apríl. Í fundargerðarbók  

Mæðrastyrksnefndar þremur dögum fyrir 

fundinn örlagaríka segir: „Á fundi KRFÍ þ. 

13. apríl 1928 var samþykkt að kalla til 

fundar stjórn allra kvenfjelaga bæjarins, til 

að ræða ekknastyrksmálið... Var þá 

ákveðið að skrifa öllum eða sem flestum 

kvenfjelögum út um land. Væri það 

styrkur mikill málinu að sem flest fjelög 

stæðu bakvið".
118

 Á fundinn mættu 22 

fulltrúakonur frá tíu félögum, og á dagskrá 

var almennur ekknastyrkur, fundur sem 

síðan leiddi til stofnun 

Mæðrastyrksnefndar
119

 Á stofnfundi 

nefndarinnar voru 22 konur í forsvari 10 

félaga er stóðu að stofnun 

Mæðrastyrksnefndar: Kvenréttindafélag Íslands, Bandalag kvenna, Hið íslenska 

kvenfélag, Lestrarfélag kvenna, Félag íslenskra hjúkrunarkvenna, Hvítabandið, eldri 

deild, Hvítabandið, yngri deild, Kvenfélagið Hringurinn, Verkakvennafélagið 

Framsókn og Thorvaldsensfélagið.
120

 .
121

 Laufey Valdimarsdóttir var hvatakonan að 

þessum fundi.
122

 Laufey var kosin formaður nefndarinnar, og sinnti því starfi til 

                                                        
116 „Sannarlega lögðu þessir menn sig í raunverulega lífshættu", Sjómannadagsblaðið 59:1 
(1996), bls. 33.  
117 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 181. 
118 KSS 12. Fundargerðabók Mæðrastyrksnefndar, 13. apríl 1928-  31.mars 1947,  bls 1.  
119 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 182. Aðdragandinn að þessum fundi var 
barátta kvenréttindakvenna allt frá árinu 1907 fyrir bættum kjörum einstæðra mæðra og 
óskilgetinna barna. Sjá bls, 179-181. 
120 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 182. 
121 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 183. 
122 Ólöf Nordal, formáli, bls. X. 

Mynd 6. Einstæð móðir.  

Teikning eftir Guðbrand Ásmundsson  

(f. 1927 - d. 2008). 
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dauðadags. Mæðrastyrksnefnd hélt úti skrifstofu í húsi þeirra mæðgna á 

Þingholtsstræti 18. Húsi sem fóstraði ótölulegan fjölda af ýmis konar starfsemi í 

þágu kvenna, meðan þær mæðgur Bríet og Laufey réðu þar ríkjum. 

  Laufey hélt djarflega fram skoðunum sínum í baráttu sinni fyrir bættum 

kjörum einstæðra mæðra og barna þeirra. Ótal þættir liggja til grundvallar starfi 

Laufeyjar í Mæðrastyrksnefndinni, starf sem hún innti af hendi við litla heilsu ásamt 

því að sinna fullu skrifstofustarfi, fyrst hjá Landsversluninni og síðan hjá 

Olíuverslun Íslands.
123

 Þessi stórmerka kona var málsvari kvenna, og gaf sér ætíð 

tíma til að hlusta á kynsystur sínar og hjálpa þeim af fremsta megni. Helstu 

markmið Mæðrastyrksnefndar frá upphafi var berjast fyrir þeim sjálfsagða rétti 

einstæðra mæðra að þær fengju meðlög með börnum sínum, ásamt því að þær 

fengju mæðralaun. Auk þessa stóð Mæðrastyrksnefnd að rekstri sumarheimilis fyrir 

mæður og börn í Hveragerði og stóð fyrir hvíldarhelgum fyrir mæður á 

Laugarvatni.
124

 Hér má einnig nefna að Mæðrastyrksnefnd tileinkaði árið 1934 

íslenskum mæðrum fjórða sunnudag maí og seldi á þeim degi blóm til styrktar 

starfseminni. Þessi viðburður var árlegur líkt og fundargerðarbók nefndarinnar 

vitnar um: „Því næst var ákveðið að mæðradagurinn að þessu sinni yrði 

sumardagurinn 21. maí."
125

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
123 Sama heimild, bls. XVIII. 
124 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 181. 
125 KSS 12. Fundargerðabók Mæðrastyrksnefndar, 13. apríl 1928 - 31.mars 1947,  bls 32.  
 

 
 

Mynd 7. Texti úr fundargerðarbók Mæðrastyrksnefndar, úr fundargerð frá 27. júní 1939. 
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4.4.2 Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur árið 2017 

 

Viðmælandi: Anna H. Pétursdóttir, formaður Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur 

Viðtalsstaður: Sjálfsbjargarhúsið, Hátúni 12 

Viðtalsdagur: 21. febrúar 2017 

 

 

Í kjölfar forathugunar á störfum félagasamtaka kvenna sem vinna að 

mannúðarmálefnum kvenna í samtímanum, var m.a. hugað að sögulegum bakgrunni 

þeirra. Að því búnu var ekki eftir neinu að bíða varðandi það að skrá upplýsingar 

um starfsemi félaganna í samtímanum. Fyrst hér á dagskrá er Mæðrastyrksnefnd.  

Þegar ég hringdi í Önnu H. Pétursdóttur formann Mæðrastyrksnefndar í 

Reykjavík,
126

 hafði ég fyrirfram ákveðna hugmynd af starfsemi nefndarinnar. 

Hugmynd sem var mótuð af þekkingu sem ég hafði aflað mér úr fortíð félagsins, frá 

starfstíð Laufeyjar Valdimarsdóttur. Þegar rödd formannsins í símanum tjáði mér að 

viðfangsefni rannsóknar minnar ætti lítið skylt við starfsemi nefndarinnar í dag, þá 

krossbrá mér. Þetta var þörf áminning fyrir sagnfræðing sem hélt að hann gæti 

hringt í „fortíðina" og fær þá svar samtímans. Mæðrastyrksnefndin, þessi 

tákngervingur frjálsra félagasamtaka sem aðstoða konur, var í mínum huga 

sannarlega markverð varða á þeirri leið sem verkefni mitt átti að feta. Voru málefni 

kvenna ekki megin þættirnir í starfsemi nefndarinnar í dag líkt og í starfsemi 

annarra mannúðarsamtaka kvenna sem hér koma við sögu? Er ég mætti á höfuðstað 

                                                        
126 Í dag eru til fleiri en ein Mæðrastyrksnefnd t.d. Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar, Akureyrar 
o.s.frv. En Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur sinnir fólki alls staðar að landinu og starfsemi 
hennar er mun umfangsmeiri en starfsemi hinna nefndanna sem takmarkast yfirleitt við íbúa 
viðkomandi sveitafélaga auk þess sem starf þeirra nefnda takmarkast meginpart við 
úthlutarnir um hátíðarnar. 

Mynd 8. Anna H. Pétursdóttir, formaður Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur. 
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nefndarinnar í sjálfshjálparhúsinu, var strax auðséð að ég var stödd á lifandi 

söguslóðum kvenna og hugsanir um hvert vægi Mæðrastyrksnefndar væri í dag 

véku snarhendis fyrir því hve mikilvægt starf væri þar unnið. Starf sem nánast 

alfarið er unnið af konum í sjálfboðastarfi, þ.a.m. starf Önnu H. Pétursdóttur 

formanns.  

 Starfsemi nefndarinnar breyttist í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi 2008, 

þegar neyðin sem þá upphófst kallaði á þá ákvörðun að hjálpa öllum sem þyrftu á 

hjálp að halda í samfélaginu en ekki einungis illa stöddum mæðrum og börnum 

þeirra. Síðan þá hefur ekki verið snúið frá þeirri tilhögun nefndarinnar. Starfsemi 

Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur grundvallast meginpart á fjáröflun til að afla 

matar fyrir bágstadda á Íslandi, og til að sinna úthlutun á þeim kosti til einstaklinga. 

Þær matarúthlutanir fara fram vikulega árið um kring, á þriðjudögum fyrir 

einstæðinga og á miðvikudögum fyrir fjölskyldufólk. Sú vinna hvílir á herðum 

sjálfboðaliða, að undanskilinni framkvæmdastýru nefndarinnar sem fær greidd laun 

fyrir 60% vinnu, en sinnir þó fullu starfi í nefndinni.
127

 Einstæðar mæður eru mjög 

stór hluti þeirra sem reiða sig á aðstoð Mæðrastyrksnefndar. Hópur þar sem konan 

er oftast eina fyrirvinna heimilanna líkt og Sigríður Þorgeirsdóttir og Kristín 

Björnsdóttir fjalla um í grein sinni „Velferðarþjónusta á tímamótum: Siðfræðilegar 

hugleiðingar um mörkin á milli ábyrgðar einstaklinga og hins opinbera í umönnun 

sjúkra á heimilum": 

 

Hugmyndir um karlinn sem fyrirvinnu á sér ekki lengur stoð í 

raunveruleikanum. Núorðið er sjaldgæft að karlar séu eina fyrirvinna 

fjölskyldu, en hér á landi eru hins vegar ellefu þúsund einstæðar mæður sem 

sjá einar samtals um fimmtán þúsund börnum farborða.
128

 

 

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur aðstoðar einstæðar tekjulitlar mæður m.a. með því 

að veita þeim matarhjálp, fermingastyrki sem ná til fata- og matarkaupa, styrki 

handa 6 ára börnum sem eru að byrja í skóla, ásamt því að veita styrki vegna 

sumarnámskeiða barna sem um leið gerir mæðrum þeirra betur kleift að vera 

útivinnandi að sumrinu. Dæmi um það síðastnefnda var einnig í boði á dögum 

Laufeyjar Valdimarsdóttur þegar nefndin rak sumarheimili í þessu skyni.   

                                                        
127 Anna H. Pétursdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 

128 Kristín Björnsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. „Velferðarþjónusta á tímamótum.", bls. 282. 
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 Þegar ég gekk á fund Önnu var matarúthlutun dagsins nýlokið. Tómar hillur 

og frágengnir pappakassar prýddu bakgrunn formannsins, sem tjáði mér kosti þess 

að leyfa fólki að velja sjálft í pokann; „svoldið eins og út í búð".
129

 Í upphafi 

viðtalsins fræddi Anna mig um starfsemi Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur eins og 

henni er háttað í dag, svo segir hún skyndilega: „Konur". Orðið hljómaði líkt og 

þankastrik í frásögn hennar. Hún var að breyta um stefnu, og ætlaði sér á kvenlægari 

mið til að þóknast spyrli sínum. Samkvæmt frumkvöðlinum í munnlegri sögu, 

Alessandro Portelli, þá miða viðmælendur einatt frásögn sína við ímynd sína af 

spyrlinum þ.e.a.s. við það sem þeir telja að spyrillinn vilji heyra. Um leið láta 

viðmælendur í reynd uppi hver ímynd þeirra af spyrlinum er.
130

 Í kjölfar 

stefnubreytingar Önnu í viðtalinu kom í ljós ástríða formannsins, og augnatillit sem 

aðeins stoltar konur geta skartað. Síðan fræddi Anna H. Pétursdóttir, formaður 

Mæðrastyrksnefndar mig um Menntunarsjóð Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur. 

Sjóður sem verður að teljast merkilegur í samtímasögu kvenna, á söguslóð 

tekjulítilla kvenna þar sem sjálfboðaliðastörf skilja milli feigs og ófeigs, á milli 

menntunar og mennunarleysis: 

 

Menntunarsjóðinn okkar var stofnaður 2012. Við auglýsum í maí, það hafa 

verið veittir 133 styrkir nú þegar á þessum fáum árum, frá 2012. Og það 

eru um það bil 90 konur sem eru búnar að fá styrki, því það eru svo margar 

sem fá styrk frá ári til árs. Til dæmis eru þrjár núna í vor að útskrifast úr 

hjúkrunarfræði sem eru búnar að fá styrk frá byrjun. Þetta er það sem við 

erum að gera til að hjálpa. Af því að við sáum virkilega að konurnar höfðu 

ekki tækifæri til þess að fara út og mennta sig, við erum að hvetja konur 

sem koma hérna að fara að hjálpa sér sjálfar, ná sér í menntun svo þær geti 

farið að vinna og öðlast smá sjálfsöryggi. Það hjálpar þeim svo mikið, bara 

það að við höfum trú á þeim, það er verið að borga skólagjöldin fyrir þær. 

Það er verið að borga námsbækurnar fyrir þær. Þetta hjálpar þeim 

heilmikið. Okkur finnst við gera rétt með því að hjálpa þeim að bjarga sér 

sjálfar.
131

  

 

Það framlag svipar til Menningar- og minningarsjóðs kvenna sem var stofnaður árið 

1941 í minningu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur sem sagði að menntun kvenna væri eitt 

mikilvægasta baráttumál kvenna, en Laufey Valdimarsdóttir var fyrst kvenna til að 

                                                        
129 Anna H. Pétursdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
130 Portelli, „What Makes Oral History Different", bls. 39. 
131 Anna H. Pétursdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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sinna formannsstöðu sjóðsins.
132

 Hlutverk sjóðsins er best lýst með orðum 

Laufeyjar:  

 

Ef þeir tímar koma, að stúlkur fái alveg jafngóða aðstöðu og piltar til þess 

að njóta hæfileika sinna og læra og almenningsálitið telur það sjálfsagt, þá 

á sjóðurinn að ná til pilta líka, því mæðrunum þykir ekki síður vænt um þá. 

En ennþá er áreiðanlega miklu erfiðara fyrir fátækar stúlkur en pilta að 

koma sér til náms, bæði vegna þess að vinnulaun þeirra eru lægri og 

almenningsálitið telur það ekki nauðsynlegt.
133

  

 

Sú tíð sem brá fyrir í þönkum Laufeyjar um mögulegt jafnræði kynjanna er langt í 

frá runnin upp líkt og endurspeglast í útreikningum Hagstofu Íslands yfir 

kynbundinn launamun árið 2015. Þar sést svart á hvítu að konur voru þá með u.þ.b. 

30% lægri meðaltekjur af atvinnu sinni en karlar.
134

 Þessi kynbundna launaslagsíða 

hefur alla tíð svipað meira til lögmáls en tilfallandi skekkju. Víst er að þessi 

inngreypta kynbundna mismunun þjóðfélagsins á því hvaða laun konur fá fyrir sína 

vinnu viðhelst sama hvaða framfarir aðrar eiga sér stað í þjóðfélaginu. Er von að 

íslenskar konur velti vöngum yfir því hvers vegna íslenska feðraveldisvagga þess 

launamunar skuli nefnd helsta vígi jafnréttis kvenna í veröld vorri.  

 

Í viðtalinu við Önnu H. Pétursdóttir sannast hve mikilvægt það er að upplýst sé hver 

staða kvenna er á hverjum tíma. Í þessu tilfelli líkt og í mörgum öðrum af sama 

meiði lítilmagna, þá liggur mismununin í því að opinberlega er ekki gert ráð fyrir 

aðstæðum sem þessum. Í tilfelli kvennanna sem aðstoðaðar eru til náms, þá liggur 

skýringin á þeirra vanda öðru fremur í því að fjölskylduhagir þ.m.t. framfærsla 

barns eða barna, ásamt fátækt, gerir þeim ekki kleift að komast í gegnum nám án 

aðstoðar.
135

 Anna fræddi mig einnig um hagi kvenna sem eiga langveik börn og geta 

þar að leiðandi ekki unnið utan heimilisins. Rannsóknir hérlendis á högum foreldra 

sem eiga langveik börn, sýna fram á það að móðirin er það foreldri sem hættir að 

vinna utan heimilisins og hugsar um barnið.
136

 Þetta er sem sagt eitt þessara dæma 

sem við þekkjum um samfélagslegan vanda án þess að opinberir aðilar gangi í málið 

                                                        
132 Stofnfé sjóðsins var dánargjöf Bríetar Bjarnhéðinsdóttur.  
133Laufey Valdimarsdóttir,  Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls.179. 
134 Vef. Hagstofa Íslands. 
135 Anna H. Pétursdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
136 Kristín Björnsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. „Velferðarþjónusta á tímamótum", bls. 283. 
Sjá t.d. rannsókn Erlu Kolbrúnar Svavarsdóttur og Önnu Ólafíu Sigurðardóttur, „Education and 
family support in new environment: Nursing interventions for Icelandic families of children 
and adolescents with cancer". 
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og sjái til þess að réttur fólksins, kvenna í þessu tilfelli, sé tryggður. Frásagnir Önnu 

H. Pétursdóttur af námssigrum tekjulítilla kvenna á Íslandi sem margar hverjar þurfa 

að sjá fyrir börnum, er kærkomin viðbót í sagnageymd þjóðarinnar. Upplýsingar 

sem sýna hver staða þessara kvenna er á hverjum tíma, eins konar sögubakgrunnur 

samtímans, sem vitnar um kjör þeirra og aðrar aðstæður.  

  

 

4.5 Velferðarsvið: Grunnheilbrigðisþjónusta Konukots, 

Kvennaathvarfsins og Rótarinnar 

 

4.5.1 Konukot: Skjólið í hlíðinni 

 

Konukot 

Viðmælandi: Þórey Einarsdóttir, starfskona Konukots 

Viðtalsstaður: Konukot, Eskihlíð 4 

Viðtalsdagur: 22. mars. 2017 

 

Hún stóð inn í eldhúsinu og var leggja á borð, það stirndi á sprautunálarnar í 

hádegsissólinni. Á borðinu lágu sótthreinsisklútar, nálar og verjur. Ég var stödd í 

koti kvenna, þar sem eldhúsverkin eru fjölbreyttari en þau sem tíðkast á 

almennum heimilum. Þórey var með svarta svuntu vafða um sig miðja. Hún stóð 

á nýdúkuðu gólfi, og var að undirbúa búnað fyrir gestina. Það er fallegur 

heimilisbragur í Konukoti fyrir tilverkan kvenna á borð við Þóreyju Einarsdóttur, 

starfskonu Konukots, athvarfs fyrir heimilislausar konur. Rúmlega þrettán ár 

voru liðin frá því Þórey hóf störf í Konukoti, þann 1. nóvember árið 2004. Fyrir 

Mynd 9. Þórey Einarsdóttir, starfskona Konukots. 
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þann tíma starfaði Þórey í umönnunarstarfi, uns einn daginn hún kom auga á 

auglýsingu í blaði:  

 

Það sem mér fannst áhugavert við auglýsinguna, var opnun athvarfs... Og 

ég reiknaði með að geta aðstoðað, konuna, gráhærðu, síðhærðu, gömlu sem 

fer ofan í ruslafötur á Laugarveginum. Hjálpa henni varðandi þrif og 

umhirðu. En annað kom á daginn.
137

   

 

Með aukinni félagslegri þjónustu á vegum hins opinbera óx þörfin fyrir störf 

kvenna, enda um að ræða ákveðna yfirfærslu starfa af heimilum inn á hið opinbera 

rými, þ.e. vinnumarkaðinn.
138

 Samkvæmt erlendum rannsóknum um kynskiptingu 

með tilliti til umönnunarstarfa kemur fram að mikill meirihluti umönnunaðila eru 

konur.
139

  Þórey er hluti af þeim stóra hópi kvenna sem sinna slíkum störfum. Starf 

hennar innan veggja Konukots átti þó eftir að taka á sig ýmsar myndir eftir því sem 

árin liðu. Konukot var stofnað fyrir tilverknað Reykjavíkurdeildar Rauða 

Krossins.
140

 Forsaga athvarfsins byggir á tveimur rannsóknum sem 

mannfræðingurinn Helga Þórey Björnsdóttir gerði á högum heimilislausra 

hérlendis.
141

 Annars vegar lokaritgerð hennar til BA prófs Fólk eins og við: ímynd 

heimilislausra í orðræðunni og hins vegar lokaritgerð hennar til MA prófs „Við 

útigangarnir": sjálfsmyndin í orðræðum heimilislauss fólks.
142

 Þær rannsóknir 

Helgu sýndu fram á nauðsyn þess að stofna athvarf fyrir heimilislausar konur, 

niðurstöður sem brutu í bága við þarfagreiningu samráðsnefndar félagsmálaráðherra 

sem taldi aðeins 5 konur vera heimilislausar hér á landi á umræddum tíma. 

Þarfagreining sem var gerð á vegum Rauða krossins ásamt fleiri samstarfsaðilum 

                                                        
137 Þórey Einarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
138 Guðmundur Jónsson, „Hver kyns velferðarkerfi?", bls. 206. 
139 Kristín Björnsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. „Velferðarþjónusta á tímamótum", bls. 283.  
140 Það var ekki tekið viðtal við forstýru Konukots af þeirri einföldu ástæðu að núverandi 
forstöðukona er ekki búin að skipa þá stöðu í langan tíma. Þessi rannsókn tekur mið af reynslu 
kvenna í starfi sínu hjá félagasamtökum sem sinna málefnum kvenna. Því var brugðið á það ráð 
að taka viðtal við tvær starfskonur Konukots, annars vegar Þóreyju Einarsdóttur sem starfað 
hefur í Konukoti frá opnun athvarfsins, og hins vegar Svölu Jóhannedóttur sem var 
verkefnisstýra Konukots um nokkurra árabil en starfar nú sem verkefnisstjóri Frú Ragnheiðar. 
Frú Ragnheiður er úrræði á vegum Rauða Krossins sem starfar eftir skaðaminnkandi 
hugmyndafræði. Úrræðið býður m.a. upp á almenna heilsufarsráðgjöf og nálaskiptiþjónustu. Sjá 
vefsíðu Rauða krossins. 
141 Þórey Einarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
142 Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir og Erla Guðrún Sigurðardóttir. Utangarðsfólk í Reykjavík: 
kortlagning og rannsókn, bls. 9.  
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árið 2004, leiddi hins vegar í ljós að heimilislausar konur hér á landi voru í reynd 20 

talsins
143

:  

 

Við höfðum 18 daga til að koma húsinu í það horf að við treystum okkur að 

bjóða gestina velkomna. Rauði Krossinn rak athvarfið fyrstu tvö árin. 

Reykjavíkurborg var þáttakandi í upphafi, reyndar bara í orði. En þegar kom 

að verkinu, þá drógu þeir sig út úr verkefninu. Væntanlega vegna 

þarfagreiningarinnar um þessar 4 konur.
144

 Þeir töldu ekki nauðsyn á því. 

Þeir stóðu engu að síður við munnlegan samning sem kvað á um að borgin 

legði til húsnæðið.... Það var gerður fyrsti samningurinn við 

Reykjavíkurborg, árið 2006 og þeir lögðu verkefninu lið.
145

 

 

Fyrstu tvö árin sem Konukot var starfrækt leituðu þangað 40 konur.
146

 Aðsóknin í 

athvarfinu hefur aukist til muna í gegnum árin og árið 2016 þáði 101 kona þjónustu 

Konukots.
147

 Stór hluti heimilislausra kvenna í Konukoti eiga við fíknivanda að 

stríða og tvígreiningu (fíkni- og geðvanda).
148

 Ekki þarf að fjölyrða að það er 

lífsnauðsynlegt fyrir konur sem svo er ástatt um að grunnúrræði séu til staðar. Þórey 

fræddi mig um starfsemi athvarfsins, nálganir starfskvenna og sjálfboðaliða til að ná 

til allra þeirra ólíku hópa kvenna sem dvelja í athvarfinu. En sjálfboðaliðastarf 

kvenna er eitt helsta framlag Rauða krossins til starfseminnar. Þórey leggur áherslu 

á grunnþarfir gestanna, að veita gestum sínum öryggi, hvíld og næringu, en þessir 

þættir eru kjölfesta athvarfsins.  

 

 

  

                                                        
143 Reykjavík. (2007, 16. janúar). Fundargerð borgarstjórn. bls. 30.  
144 Í fundargerð Reykjavíkurborgar (2007) er því haldið fram að konurnar voru fimm talsins.  
145 Þórey Einarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
146 Signý Gunnarsdóttir, „Konurnar í Konukoti", Morgunblaðið, bls. 19. 
147 Ársskýrsla Rauða Krossins í Reykjavík 2016, bls. 4.  
148 Sama heimild, bls. 11. 
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4.5.1.1 Konukot: Skaðaminnkandi úrræði 

 

Konukot 

Viðmælandi: Svala Jóhannesdóttir, fyrrum verkefnisstýra Konukots og núverandi 

verkefnisstýra Frú Ragnheiðar 

Viðtalsstaður: Konukot, Eskihlíð 4 

Viðtalsdagur: 23. mars. 201 

 

 

 

Herbergin voru auð, og allir gluggarnir opnir upp á gátt. Salerni, herbergi, herbergi, 

reykingarherbergi, þvottahús, stigi, gangur, borðstofa, stofa, eldhús, stigi, 

svefnherbergi, svefnherbergi, svefnherbergi og ótal auð rúm. Húsið lyktaði af sápu 

og loftið var tært og milt. Ég gat heyrt í Svölu á neðri hæðinni er hún labbaði á 

gömlu timburgólfinu, fram og til baka, fram og til baka. Hún var að hjálpa til við 

undirbúning dagsins. Athvarfið myndi opna aftur kl 17, og herbergin fyllast af 

konum á ný. Ég horfði yfir hvítar sængur og kodda sem biðu gestanna, og ég 

hugsaði með mér; er þetta a room of one´s own? Það var ekki fyrr en ég settist niður 

með Svölu Jóhannesdóttur í betri stofunni í Konukoti, að í ljós kom að þetta var 

room´s of their own, skjólið í hlíðinni. Rými sem er mótað af konum fyrir konur.  

 Svala hóf störf sem sjálfboðaliði í Konukoti árið 2007, og var í kjölfarið 

ráðin þar sem starfskona árið 2008. Árið 2015 tók Svala við rekstri kotsins sem 

verkefnisstýra athvarfsins, en starfar í dag sem verkefnisstýra Frú Ragnheiðar. Á 

þeim tíma sem Svala starfaði í Konukoti þróaði hún, ásamt starfskonum á borð við 

Þóreyju Einarsdóttur, aðferðafræði frá stærstu þáttum starfseminnar til þeirra 

smæstu sem henta vettvangi Konukots. Einn veigamesti þátturinn í hugmyndafræði 

Konukots er skaðaminnkandi inngrip m.a í formi öruggrar aðstöðu og 

Mynd 10. Svala Jóhannesdóttir, fyrrum verkefnisstýra 

Konukots. 
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nálaskiptiþjónustu.
149

 Frá árinu 2009 hefur starfsemi Konukots stuðst við 

hugmyndafræði skaðaminnkunar (e. harm reduction)
150

 sem miðar að því að 

lágmarka þann skaða sem kemur til af því að vera heimilislaus og þá jafnan með 

fíkni- og/eða geðrænan vanda.
151

 Ólíkar lífssögur kvennanna ákvarða þær nálganir 

sem starfskonur Konukots beita í starfi sínu. Augljósasti áhrifaþáttur í lífi margra 

kvennanna sem gista í Konukoti er fíknivandi og áföll á lífsleiðinni. Margar þeirra 

eru mjög virkar í neyslu á lyfseðilsskyldum efnum sem seld eru á ólöglegum 

markaði. Neysla af því tagi markast af háu verði efnanna og því hve skaðlegt það er 

fyrir heilsu kvennanna að útvega sér fjármagn svo þær stundað neyslu á þessum 

vímuefnum.
152

 Svala lýsir þeirri nálgun á þann veg: 

 

Skaðaminnkun er liður í mannúðlegri nálgun við vímuefnavanda. Að hætta 

að refsa fólki og að vera í stríði við fólk sem er að nota vímuefni. 

Skaðaminnkun er púra mannúðleg nálgun. Það að horfa raunsætt á 

aðstæður fólks, og vera með raunhæf inngrip. Ef fólk vill seinna losa sig 

við vímuefnin og fara í meðferð, þá stendur það til boða. En á meðan það 

er á þessum stað, þá er það okkar samfélagslega ábyrgð að hlúa að þeim. 

Það er mín skoðun.
153

 

 

Hafa þarf í huga, að sú hugmyndafræði sem fólk þróar og notast við á vinnustöðum 

sínum er beintengd vinnurýminu.
154

 Í viðtali mínu við Svölu mátti bersýnilega sjá 

þá tengingu í öllum herbergjum hússins. Veggirnir sem afmarka starfsemi Konukots 

eiga sér langa sögu, veggir sem voru reistir árið 1892 af úrsmiðnum Magnúsi 

Benjamínssyni (f. 1954 – d. 1942), og þjónaði húsnæðið lengst af hlutverki 

sveitabýlis þar sem m.a. var rekið kúabú.
155

 Nú var reksturinn annar, og íbúarnir 

með aðrar þarfir. Það var kominn tími til að endurskipleggja gamla bæinn: 

 

Frá því í fyrra höfum við verið með aðstöðu fyrir konurnar til að sprauta 

vímuefnum í æð, niðri í kjallara erum við með aðstöðu, örugga aðstöðu til 

að sprauta vímuefnum í æð. Það er í þvottahúsinu að svo stöddu, en 

hugmyndin er að færa reykherbergið út og við ætlum að vera með skýli, 

svo ætlum við að vera með, sem sagt þessa meðhöndlun á sprautuaðstöðu í 

gamla reykherberginu. Hugmyndin að þessu er að það er rosalega 

                                                        
149 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
150 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
151 Ársskýrsla Rauða Krossins í Reykjavík 2015, bls. 9. 
152 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
153 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
154 Kerber, Seperate Spheres, Female Worlds, Woman´s Place", bls. 36.  
155 Geir Gunnars Gunnlaugsson (f. 1902 - d. 1995) kom þar upp stóru kúabúi árið 1934. Sjá Vef. 
„Eskihlíð - bújarðir í Reykjavík". 
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mikilvægt fyrir þessar konur að geta verið á öruggum og hreinum stað 

þegar þær eru að gera þetta, og það er rosalega óábyrgt af okkur, núna 

þegar við vitum að meirihluti kvennanna sem koma hingað eiga við mjög 

erfiðan vímuefnavanda að stríða. Þá er mjög óábyrgt af okkur að vera að 

senda þær þangað út í kuldann og óhreinindin og óöryggið, og þetta er 

hættulegasta aðferðin til að nota vímuefni þannig að við ákváðum að núna 

væri þetta orðið tímabært.
156

 

 

Aðstaðan sem starfskonur/sjálfboðaliðar Konukots hafa skapað og eru enn að skapa 

fyrir heimilislausar konur, verður að teljast einstakt framlag kvenna, en jafnframt 

einkennandi fyrir þau frjálsu félagasamtök sem eru hér til umfjöllunar. Hér um 

ræðir konur sem þróuðu sínar eigin aðferðir út frá reynslu og rannsóknum á sviði 

félagsvísinda, í því skyni að hlúa að konum sem eru á útmörkum þjóðfélagsins. 

Uppbygging og rekstur Konukots svipar til kvennaskólans Hull House í 

Bandaríkjunum sem var stofnsettur af konum árið 1889 fyrir innflytjendakonur. 

Fræðikonan Helen Lefkowitz Horowitz rannsakaði skólann út frá því hvernig 

starfskonur skólans útfærðu skólarýmin. Í ljós kom sérstakt samband kvenna í rými 

sem var hannað fyrir konur, líkt og segir í rannsókn Horowitz; „Hull House var 

efnislegt rými þar sem konur sem tengdust öðrum konum gátu lifað aðskildu lífi frá 

heimi sem í auknum mæli gerði lítið úr sambandi þeirra og gildum".
157

 Stærsti hluti 

kvennanna sem dvelja í Konukoti eru í virkri vímuefnaneyslu. Neysluheimurinn er 

karllægur heimur segir Svala, þar sem karlar hafa betri aðgang að vímuefnunum og 

konurnar þurfa stundum að stóla á karlanna til að nálgast og/eða nota efnin; „Það er 

mikilvægt að ef kona leiðist út í sprautuneyslu, að hún kunni að gera það sjálf, að 

hún sé ekki háð karlmanni til að sprauta vímuefni í æð".
158

 Starfskonur Konukots og 

Frú Ragnheiðar vinna að því að auka sjálfstæði þeirra kvenna og bjóðast til að 

kenna þeim að sprauta vímuefni í æð: „Það er svo mikilvægt fyrir þær að vera ekki 

háðar körlunum".
159

 Þetta er skaðaminnkandi nálgun sem byggir á því að lágmarka 

áhættuna.  

 Hér er kjörið að draga upp mynd af ólíkum baráttumálum og 

nálgunaraðferðum kvenna með breyttum tíma. Undir styrkri stjórn Laufeyjar 

Valdimarsdóttur barðist Mæðrastyrksnefnd fyrir húsnæði fyrir konur sem voru í 

                                                        
156 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
157 Kerber, Seperate Spheres, Female Worlds, Woman´s Place", bls. 36.  
158 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
159 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
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sambandi með mönnum er áttu við fíknivanda að etja. Svala Jóhannesdóttir og 

Þórey Einarsdóttir vinna hins vegar að því að veita konum með fíknivanda 

húsaskjól. Staða kvenna á tímum Laufeyjar kemur bersýnilega fram í þessum orðum 

hennar; staða einstaklinga sem eiga ekkert skjól: 

 

Konur óreglumanna verða sannarlega einar að bera ábyrgð á heimilum 

sínum, án nokkurrar viðurkenningar þjóðfélagsins á þeirri staðreynd, t.d. 

réttar á einhverri annarri hjálp en sveitastyrk, ef maðurinn færi um tíma á 

drykkjumannahæli. Ógiftu mæðurnar eiga litla möguleika til þess að 

eignast eigið heimili eða halda því nokkra stund, þó þær ættu sér 

einhverstaðar húsaskjól.
160

 

 

Út frá þeim orðum Laufeyjar víkur sögunni aftur að room of one´s own, eða öllu 

heldur þeim skorti sem er á slíku eigin rými. Í viðtalinu lýsti Svala miklum 

áhyggjum sínum yfir því að það séu ekki nein húsnæðisúrræði í boði fyrir konur 

með tvígreiningur (fíkni- geðvanda). Ekki síst nú þegar húsnæðisvandi fólks vex 

hröðum skrefum vegna úrræðaleysis sveitarfélaga (vöntun á félagslegu húsnæði) og 

aukins straums erlendra ferðamanna. Þetta er staðan og því kannski ekki að undra að 

heimilisleysi færist í aukana á Íslandi: „Ég þekki nokkrar konur sem voru búnar að 

vera í bílunum sínum í þó nokkurn tíma áður en þær komu hingað, þessi hópur á 

eftir að aukast. Það er ekkert sem bendir til þess að hann eigi eftir að minnka".
161

 

 

4.5.1.1.1 Kot kvenna 

Konurnar í Konukoti eru hópur kvenna sem samanstendur af gestum Konukots og 

þeim starfskonum og sjálfboðaliðum sem þar vinna. Í viðtölunum við Þóreyju og 

Svölu komu skýrt fram hve sterk tengsl þeirra voru við konurnar sem dvelja í 

athvarfinu og hve mikinn áhuga þær höfðu á því að hlúa með starfi sínu að 

lífskjörum gesta konukots. Starfi sem teygir anga sína út fyrir veggi athvarfsins og 

inn fyrir spítalaveggina þegar fara þarf með konukotskonur á neyðarmóttökuna í 

kjölfar nauðgana. Starfi sem auk aðalstarfans felur í sér að hjálpa konunum við að 

afla sér áfallahjálpar í kjölfar nauðgunar, sem fæst ekki vegna reglna sem synja 

konum um slíka aðstoð ef þær eru að neyta efna. Starfi sem felst í einu og öðru 

meðal annars í því að minna konur á að taka af sér hálsmenið þegar þær fara út að 

                                                        
160 Laufey Valdimarsdóttir, Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, bls. 147.  
161 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
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selja líkama sinn svo að karlinn geti ekki kyrkt þær með meninu.
162

 Starfi sem felur 

í sér persónuleg tengsl þar sem í fylgd gesta Konukots er farið um facebook-veggi í 

því skyni að skoða myndir af börnum þeirra sem búið er að taka af þeim: „Ég er 

bara að útskýra að það er oft mikil sorg og vanlíðan sem fylgir því, og þær segja 

okkur oft að sonur minn á afmæli næstu helgi, ég myndi vilja gefa honum eitthvað 

en ég má það ekki, alls konar svona hlutir, dóttir mín er að fara að fermast. Við 

heyrum þessar hliðar", segir Svala. Sjónarmið starfskvenna Konukots hvað varðar 

lífsbaráttu kvenna þeirra markar vettvang Konukots, heimilis kvennanna sem eru 

engu að síður heimilislausar.  

Svo að athvarfinu séu gerð fyllri skil í þessari umfjöllun, tel ég mikilvægt að 

gera grein fyrir stöðu kvennanna sem dvelja í húsinu, út frá sjónarhorni Svölu. Það 

er gert í því skyni að gefa innsýn í líf þeirra kvenna sem nýta sér úrræði Konukots.  

 

Konurnar sem koma til okkar í Konukot, við berum virðingu fyrir því að 

þær eru á þessum stað, því þetta er merki um survival, að lifa af. Sumar 

hafa sagt að þær voru bara á þessum tímapunkti; annað hvort held ég áfram 

að nota þetta vímuefni eða ég enda þetta líf. Ég hef sagt þér það áður, en 

konurnar sem eru á þessum stað í lífinu, þetta eru sterkustu konur landsins. 

Af því að það sem þær hafa upplifað og lifað af, er ótrúlegt, ég væri löngu 

dauð, mynd ég halda. En þær hafa rosalega mikinn lífsvilja og lífsorku, og 

þær bara standa upp aftur og aftur. Þær eru survivors, þær kunna að ganga í 

gegnum erfiða hluti. Og ég er ekki að segja að þannig viljum við hafa það, 

en bara til að lýsa því, því það er oft talað um þessar konur eins og þær séu 

svo mikilir aumingjar og grey, það er sko ekki þannig. Þessar konur kunna 

að surviva. Við bara berum ótrúlega mikla virðingu fyrir þeim. Sama hvað 

gerist, þær stíga upp, þær hafa bara svona seiglu í lífinu og þennan lífsvilja. 

Við sem komum að starfsemi Konukots, berum virðingu fyrir því, við fáum 

það út úr starfinu.
163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
162 Þórey Einarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
163 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
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4.5.2 Kvennaathvarfið: Baráttan gegn alvarlegasta birtingarformi 

kvennakúgunar
164

 

 

Kvennaathvarfið 

Viðmælandi: Sigþrúður Guðmundsdóttir,  

fræðslu- og framkvæmdarstýra Kvennaathvarfsins 

Viðtalsstaður: Kvennaathvarfið 

Viðtalsdagur: 16. febrúar 2017 

 

 

 

 

 

 

„Mamma, mamma, mamma hvar ertu!", var kallað fyrir ofan mig. Barnahlátur í 

bakgrunninum, og tipl smárra fóta er fóru upp og niður stigann fyrir utan 

skrifstofuna. Hér var ekki um hefðbundið skrifstofuhúsnæði að ræða, heldur 

skrifstofu athvarfs sem hýsir konur og börn sem hafa upplifað ofbeldi af hendi 

karlmanna inn á heimilum sínum. Fyrir framan mig sat Sigþrúður Guðmundsdóttir, 

fræðslu- og framkvæmdarstýra Kvennaathvarfsins. Þarna var kominn einn 

máttarstólpa hússins, umkringd ómi barnanna og röddum mæðranna. Slíkur var 

söguvettvangur viðtalsins.  

 Kvennaathvarfið er neyðarathvarf fyrir konur og börn sem geta ekki búið 

heima hjá sér sökum ofbeldis. Í athvarfinu búa yfir hundrað konur á ári hverju ásamt 

börnum sínum í lengri eða skemmri tíma. Athvarfið er einnig þjónustu-, og 

stuðningsmiðstöð sem veitir konum sem hafa verið beittar ofbeldi ráðgjöf. Hluti af 

þeirri þjónustu eru ókeypis viðtöl fyrir konur sem búa við eða hafa búið við ofbeldi; 

                                                        
164 Hér er vísað í greinina „Kvennaathvarfið" eftir félagsráðgjafann Guðrúnu Jónsdóttur. Í 
greininni segir að kynbundið ofbeldi sé alvarlegasta birtingarform kvennakúgunar: „Ofbeldi 
gegn eiginkonum, nauðgun og sifjaspel eru alvarlegustu birtingarform kvennakúgunar", bls. 
250. 

 

Mynd. 11 Sigþrúður Guðmundsdóttir, fræðslu- og framkvæmdarstýra 

Kvenaaathvarfsins 
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sjálfshjálparhópar; símaþjónusta og síðast en ekki síst forvarnarstarfsemi sem felst 

m.a. í fræðslu, útgáfu bæklinga, og þáttöku í nefndum og ráðum á vegum hins 

opinbera. Engar grundvallarbreytingar hafa verið gerðar á rekstrinum síðustu 35 

árin.
165

 Samtök um kvennaathvarf starfaði sem grasrótarsamtök frá árinu 1982 allt 

til ársins 1995. Stofnendur athvarfsins var hópur kvenna sem vissu að 

heimilisofbeldi tíðkaðist hér á landi. Þessar konur voru m.a. úr fylkingu 

Kvennaframboðsins í Reykjavík, úr ranni lögreglunnar, hjúkrunarfræðinga, 

lögfræðinga o.fl. tétta. Stofnfundur Samtaka um kvennaathvarf  var settur 2. júní 

1982 þar sem ákveðið var að opna athvarf fyrir konur og börn sem geta ekki dvalið 

á heimilum sínum sökum ofbeldis.
166

 Athvarfið opnaði síðan í desembermánuði 

sama ár. Í millitíðinni höfðu konurnar safnað fjármagni, þjálfað starfskonur til 

verksins, útvegað hús og gert það upp svo að hægt væri að taka vel á móti konum og 

börnum þeirra.
167

 Samtök um kvennaathvarf voru grasrótarsamtök allt til ársins 

1995, en starfa nú sem sjálfseignarstofnun undir stjórn Samtaka um 

kvennaathvarf.
168

 Samtök um kvennaathvarf leggja áherslu á það að fjalla um 

heimilisofbeldi sem kynbundið ofbeldi, ofbeldi karla gegn konum.
169

 Samkvæmt 

tölum í ársskýrslu Samtaka um kvennaathvarf árið 2015 eru skráðar 846 heimsóknir 

kvenna til Kvennaathvarfsins. Sú talar byggir annars vegar á 126 skráðum tilvikum 

þar sem konur dvöldu í Kvennathvarfinu, og hins vegar á 720 tilvikum þar sem 

konur komu í viðtöl.
170

 Þessar tölur tala sínu máli um umfang heimilisofbeldis gegn 

konum í íslensku nútímasamfélagi.  

 Í rannsókn Sigríðar Þorgeirsdóttiur og Kristínar Björnsdóttur 

„Velferðarþjónusta á tímamótum," fjölluðu þær um aðgreiningu heimilisins og hins 

opinbera. Þar segir að mörkin á milli einkavettvangsins og hins opinbera lífs hafi 

aukist til muna á 19. öldinni. Þessi skýra afmörkun heimilisins frá opinberum 

vettvangi hafði mikil áhrif á stöðu kvenna. Afmörkun sviðanna fól í sér að allt sem 

átti sér stað inn á heimilinu tilheyrði einkalífinu en ekki hinu opinbera: „Það sem 

átti sér stað inn á heimilunum var talið málefni fjölskyldunnar, einkamál hennar, en 

                                                        
165 Sigþrúður Guðmundsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
166 „Samtök um kvennaathvarf",  Vera (1982), bls. 8.  
167 Sigþrúður Guðmundsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
168 Vef. Stjórn og skipulag Samtaka um Kvennaathvarf.  
169 Samtök um kvennaathvarf - skýrsla stjórnar. 2015, bls. 5.  
170 Sama heimild, bls. 9.  
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var um leið ósýnilegt í samfélagsheildinni".
171

 Síðan gerðist það á síðari hluta 20. 

aldar að femínískar baráttukonur beindu spjótum sínum að heimilisofbeldi sem á sér 

stað inn á einkavettvangi heimilanna, og slagorðið „Vettvangur einkalífs er milli 

beggja heima", hljómaði nú á opinberum vettvangi.
172

 Heimilisofbeldi var í þá tíð 

látið meira afskiptalaust en nú er.   

Það voru forsprakkar Samtaka um Kvennaathvarf sem leiddu baráttu gegn 

heimilisofbeldi hérlendis, með stofnun Kvennaathvarfsins. Það má segja að með 

stofnun Kvennaathvarfsins hafi þær komið á fót einkavettvangi sem er sérstaklega 

hannaður fyrir konur sem eru að flýja kynbundið ofbeldi á sínum eigin 

einkvavettvangi, heimilinu. Það tók þó lengri tíma að beita sér gegn mismunun gegn 

konum á vettvangi laganna. Það var ekki fyrr en árið 2006 þegar að fyrstu lögin sem 

taka sérstaklega til heimilisofbeldis voru sett. Fyrir þann tíma hafði heimilisofbeldi 

átt sér stað fyrir utan ramma lagakerfisins, þar sem ekkert sérákvæði um kynbundið 

ofbeldi eða heimilisofbeldi var að finna í íslenskum hegningarlögum.
173

 Fyrir 

tilstuðlan baráttu kvenna á borð við stofnendur og starfskonur Kvennaathvarfsins, 

hefur grundvöllur jafnréttisbaráttunnar orðið sýnilegri. Atburðir sem áttu sér stað 

innan veggja heimilisins voru taldir vera hluti af einkalífi fólks.
174

 Vettvangur þar 

sem að ofbeldi karla fékk, og fær vissulega enn í dag, að viðgangast. Karlarnir sem 

þar koma við sögu eru af öllum stéttum þjóðfélagsins.
175

 Fyrir tilstuðlan kvenna 

Kvennaathvarfsins hefur orðið mikil vitundarvakning um heimilisofbeldi hjá 

Íslendingum. Kvennaathvarfið hvetur konur til að leita sér hjálpar og skjóls hjá 

þeim verði þær fyrir fyrir ofbeldi af hendi karla. Sigþrúður hefur starfað í 

Kvennaathvarfinu í fjölda ára og segir svo um aðsókn kvenna í athvarfið í gegnum 

árin:  

 

Ég held að sveiflur í aðsókn séu bara sveiflur í hversu stórt hlutfall kvenna 

sem búa við ofbeldi leiti til okkar. Miklu frekar en að ofbeldið sé meira í ár 

heldur en í fyrra. Þannig held ég að aukin aðsókn í kvennaathvarfið séu 

bara góðar fréttir í rauninni, að það séu fleiri konur að leita hingað. 

 

Auk þess hefur Kvennaathvarfið stuðlað að aukinni vitundarvakningu um 

kynbundið ofbeldi  á meðal aðila sem starfa á heilbrigðissviðinu. Svo virðist sem að 

                                                        
171 Kristín Björnsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. „Velferðarþjónusta á tímamótum", bls. 282. 
172 Sama heimild, bls. 280. 
173 Vef. Kvennaathvarfið. Barátta gegn ofbeldi karla - lögfræðilega hliðin.  
174 Kristín Björnsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. „Velferðarþjónusta á tímamótum", bls. 281. 
175 Guðrún Jónsdóttir, „Kvennaathvarfið", bls. 250. 
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ummerki og afleiðingar heimilisofbeldis hjá íslensku kvenþjóðinni séu einnig 

hornreka í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Sigþrúður Guðmundsdóttir, fræðslu- og 

framkvæmdarstýra Kvennaathvarfsins telur úrbóta þörf í íslenskri 

heilbrigðisþjónustu hvað viðkemur ofbeldi gegn konum af hendi maka: 

 

Ég held til dæmis að ótrúlega margar konur sem koma hingað, hafi þúsund 

sinnum farið að hitta heimilislækninn sinn út af allskonar kvillum sem 

tengjast ofbeldinu, en hafa aldrei verið spurðar út í það hvernig kvillarnir 

komu til. Þannig er verið að meðhöndla kvillanna en ekki rót vandans sem 

er ofbeldið. Það er ekki skimað nóg fyrir ofbeldi. Við fáum oft konur sem 

eru búnar að eiga marga lækna, heimilislækna, geðlækna, svo eiga þær 

gigtalækni og kvensjúkdómalækni...og eru að leita mjög mikið til þeirra. 

Stundum til dæmis af því þeim er illt í bakinu því það er búið að sparka í 

bakið á þeim. Stundum líka vegna afleiðinga þess að búa við ofbeldi og 

gríðarlega mikla streitu. Andleg og líkamleg heilsa þeirra er kannski mjög 

slæm, sem er partur af ofbeldinu en ekki einhverjir sjúkdómar sem þú hefur 

sjálf þróað með þér, sem hafa sprottið af sjálfu sér. Ég held að 

heilbrigðiskerfið sé ekki nógu meðvitað um það.
176

  

 

Kvennaathvarfið hefur sérhæft sig í málefnum kvenna sem búa við heimilisofbeldi. 

Niðurstöður rannsókna Kvennaathvarfsins um heimilisofbeldi á Íslandi mynda 

traustan þekkingargrunn. Dæmi um skráningar á slíkri sérþekkingu starfskvenna 

Kvennaathvarfsins er að finna í ársskýrslum Samtaka um kvennaathvarf og í 

greinarskrifum. Í því sambandi má nefna greinina „Læknar og greining 

heimilisofbeldis" sem var birt í Læknablaðinu árið 2003, eftir Drífu Snædal, fyrrum 

fræðslu og kynningarstýru Samtaka um Kvennaathvarf. Tilgangurinn með birtingu 

greinarinnar var að upplýsa fagfólk innan heilbrigðisþjónustunnar um æskilegt 

vinnuferli í tengslum við greiningu á heimilisofbeldi. Í greininni komu fram algeng 

einkenni heimilisofbeldis s.s. líkamleg og andleg einkenni, aðferðir til að skima eftir 

heimilisofbeldi á meðal kvenna sem leita sér læknisþjónustu, ásamt útlistun á 

úrræðum sem í boði eru fyrir konur sem verða fyrir þess konar ofbeldi.
177

 Af því 

sögðu þá leggur Kvennaathvarfið einnig áherslu á að skimað sé eftir heimilisofbeldi 

á meðal barna. Slík greining á sér stað af hendi starfskvenna athvarfsins í viðtölum 

við konur sem verða fyrir ofbeldi af hendi karlmanna. Auk þess er mikilvægt að 

benda á það að Kvennaathvarfið er jafnframt athvarf barna þeirra kvenna sem þar 

dvelja, sem fá einnig viðeigandi stuðning. 

                                                        
176 Sigþrúður Guðmundsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
177 Drífa Snædal, „Læknar og greining heimilisofbeldis", bls. 882-883. 
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Upplifun mín á starfsemi Kvennaathvarfsins mótaðist af ákveðnum þáttum. Ég var 

utanaðkomandi aðili í athvarfi kvenna, staðsett inni í skrifstofurými athvarfsins, þar 

sem Sigþrúður fræddi mig um markmið athvarfsins og daglegt amstur. Aðstæður 

kvennanna sem þar dvelja upplifði ég í gegnum frásögn Sigþrúðar, á meðan ég 

heyrði í þeim á hæðinni fyrir ofan mig, að tala og ganga um gólfið. Minn skilningur 

á starfsemi Kvennaathvarfsins var meðal annars sá að hlutverk athvarfsins tæki mið 

af því að fræða almenning um ofbeldi gegn konum en jafnframt því að veita þeim 

sömu konum friðhelgi frá ofbeldinu. Hér var sem sagt um að ræða ákveðinn 

sýnileika, en um leið ákveðna vernd sem krefst þagmælsku. Heimilisfang 

Kvennaathvarfsins er sem dæmi ekki gefið upp á vefsíðu athvarfsins, til þess að 

ofbeldismenn geti ekki nálgast rýmið.
178

 Og þarna, í þessu falda en jafnframt 

sýnilega rými í íslensku samfélagi, sat kona sem sagðist vera nýorðin amma:  

 

Eftir að ég varð amma þá er það dálítið erfitt, að hugsa út í það við hvað 

aðstæður börn kvennanna hafa búið. Þetta var alltaf pínu vont áður, en 

einhvern veginn var auðveldara að láta það ekki hafa áhrif á sig. En starfið 

er ótrúlega skemmtilegt.
179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
178 Til dæmis er gef ég ekki upp staðsetningu Kvennaathvarfsins líkt og gert er í tilfellum hinna 
félagasamtakanna sem fjallað er um í ritgerðinni. Sjá einnig Guðrún Jónsdóttir 
„Kvennaathvarfið", bls. 247 
179 Sigþrúður Guðmundsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 

 

 



 57 

4.5.3 Rótin: Gagnrýni Rótarinnar á meðferðarúrræði fyrir konur með 

fíknivanda á Íslandi  

 

Rótin 

Viðmælandi: Kristín Pálsdóttir, talskona Rótarinnar  

Viðtalsstaður: Reykjabyggð Mosfellsbæ 

Viðtalsdagur: 12. febrúar 2017 

 

 

 

Ljósið í sólstofunni var grátt, gardínurnar drapphvítar. Hinum megin við borðið sat 

Kristín og lét hendurnar hvíla ofan á dimmrauðum borðdúki. Ég sat í grárri 

ljósskímu eftirmiðdagsins á bak við myndavél, sem var ætlað að skrá augnablikin. 

Augnablik sem komu og fóru í sólstofunni á meðan ég tíndi fram spurningar, lokaði 

töskunni, færði þrífótinn alveg upp að líkama mínum, því augu viðmælandans urðu 

að leita í átt að linsunni. Upptakan var ekki hafin. Kristín hafði hins vegar hafið mál 

sitt, tjáði sig um verkefnið mitt, tjáði sig um Rótina, og augnablikin, ávallt líðandi. 

Upptakan var ekki hafin. Ég horfði á eftir orðunum, sá heilu setningarnar hverfa í 

gleymsku. Í flýti þrýsti ég á yfirborð upptökutakkans, sem var rauður líkt og 

dúkurinn. Ég varð að skrásetja orðin. Kristín sá rautt ljós kvikna á myndavélinni; 

viðtalsstundin var hafin. Sólin skein ekki inn þann daginn, en loks var kveikt við þá 

götu´ er ég gekk
180

 í þekkingarleit minni um stöðu kvenna með fíknivanda. 

 Kristín Pálsdóttir er talskona Rótarinnar, félags áhugakvenna um fíknivanda 

kvenna. Félagið Rótin var stofnað í Kvennaheimilinu að Hallveigarstöðum þann 8. 

mars árið 2013. Markmið Rótarinnar er að stofna til umræðu um konur, fíkn, áföll, 

ofbeldi og geðheilbrigði ásamt því að berjast fyrir sérstökum meðferðarúrræðum 

fyrir konur. Ástæðurnar sem liggja að baki stofnun félagsins má rekja til þess að 

                                                        
180 Vísun í ljóð Ólafar Sigurðardóttur úr ritgerð hennar Bernskuheimilið mitt. Þær ljóðlínur sem 
vísað er í í textanum er eftirfarandi: Það var ekki kveikt við þá götu´ er ég gekk / Ó, gefðu´inum 
ljós, sem ég þráði´, / en ei fékk: mannvitsins þroska og þekking!  

Mynd 12. Kristín Pálsdóttir, talskona Rótarinnar. 
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engin sértæk meðferðarúrræði eru til á Íslandi fyrir konur með fíknivanda. Konur 

hafa vissulega greiðan aðgang að meðferðarúrræðum hér á landi, s.s. hjá SÁÁ, 

félagasamtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann. Hins vegar hafa þær 

ekki aðgang að umræðuborðinu þar sem slík meðferðarúrræði eru mótuð. Það kom 

skýrt í ljós þegar að konurnar sem standa að baki stofnun Rótarinnar starfræktu 

sérstakan kvennahóp innan SÁÁ fyrir tíma Rótarinnar, uns leiðir skildu vegna ólíkra 

skoðana um meðferðarmál. Hópurinn samanstóð af konum sem höfðu nýtt sér 

meðferðarúrræði SÁÁ en sáu að víða var pottur brotinn hvað viðkom málefnum 

kvenna í meðferðinni sem samtökin SÁÁ bjóða upp á:  

 

Til dæmis þá voru þau með umræðukvöld og það voru rosalega fáar konur 

sem þar komu fram. Þegar það komu konur þá var það kallað kvenna 

eitthvað. Þá hugsar maður um hinn, the other. Konur greinilega the other 

innan samtakann og við upplifðum það rosalega sterkt.
181

 

 

Framkvæmd og umhverfi meðferða hér á landi hefur meginpart verið í höndum 

frjálsra félagasamtaka og einkaaðila:
182

  

 

Stjórnvöld hafa ekki neina meðferðarstefnu, það hafa ekki verið gefnar út 

neinar klínískar leiðbeiningar um meðferð sem eru til víða erlendis, þar 

sem til eru klínískar leiðbeiningar fyrir konur, og almennt. Það sem við 

höfum verið að spyrja að, er hvernig meðferð vill ríkið kaupa? Vill ríkið 

hafa áhrif á það hvernig meðferð það kaupir eða ætlar það bara að kaupa þá 

meðferð sem er í boði óháð því hvernig hún er. Okkur finnst ríkið hafa 

vanrækt þennan málaflokk, bæði í stefnumótun og gæðaeftirliti.
 183

 

 

Félagið gagnrýnir meðferðarstefnuna sem opinber meðferð hérlendis vinnur 

samkvæmt. Hér um ræðir meðferðarúrræði sem taka ekki mið af nýrri vísindalegri 

þekkingu og þróast þar af leiðandi lítið sem ekkert. Á Landspítalanum er hins vegar 

starfræk fíknideild innan geðsviðs spítalans, en þjónusta deildarinnar afmarkast við 

fólk sem er með tvíþættan vanda, þ.e. fíkni- og geðrænan vanda. Meginpartur þess 

fjármagns sem notað er til meðferðar hérlendis rennur til SÁÁ.
184

 Eitt helsta 

hugðarefni Rótarinnar er vanræksla landlæknis að málaflokki meðferðarúrræða 

innan heilbrigðisþjónustunnar, s.s. skortur á eftirlit með starfsemi SÁÁ vitnar um. Í 

því sambandi má nefna vöntun á eftirliti með atvikaskráningu innan meðferðarsviðs 

                                                        
181 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
182 Vef. Rótin. Ályktun um stefnuleysi í meðferðarstarfi á Íslandi. 
183 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
184 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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SÁÁ af hálfu landlæknisembættinu. Þegar Rótin sendi beiðni um að fá gögn um 

atvikaskráningu innan heilbrigðisþjónustu SÁÁ frá landlækni, kom félagið að 

tómum kofanum. Landlæknir hafði ekki grunnupplýsingar um atvik sem verða í 

meðferð sjúklinga innan meðferðarsviðs SÁÁ, sem er gert að sýna fram á öryggi og 

gæði meðferðarinnar. Samkvæmt lögum landlæknisembættisins þá eiga 

heilbrigðisstofnanir, sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem veita 

heilbrigðisþjónustu að halda skrá yfir óvænt atvik og senda landlækni yfirlit yfir öll 

þau atvik tvisvar á ári.
185

 Kristín segir svo um málið:
186

 

 

Við erum líka að spyrja okkur að því hvernig atvik eru skilgreind inn á 

þessum stofnunum. Er það atvik ef einhver kona er rekin úr meðferð? Er 

það atvik ef að kona verður fyrir kynferðislegu ofbeldi? Auðvitað eru þetta 

allt atvik. En er verið að skrá þetta og skila þeim skráningum til 

landlæknisembættisins? Þetta eru allt hlutir sem eiga að tryggja gæði 

meðferðarinnar, og við getum ekki séð að það sé verið að gera neitt slíkt.
187

 

 

Framlag Rótarinnar til meðferðarmála hérlendis hefur nú þegar verið til hagsbóta 

fyrir íslenskt meðferðarstarf, m.a. í formi aukinnar vitundarvakningar í samfélaginu 

um þau mál, ekki síst um vöntun á gæðaeftirliti í íslensku meðferðarkerfi. Slíkt 

framlag frá hendi Rótarinnar felur m.a. í sér gagnasöfnun frá vettvangi 

meðferðaúrræðanna. Hér er um að ræða söfnun á vitnisburðum kvenna er sótt hafa 

meðferð hérlendis, sem og á vitnisburðum aðila sem hafa starfað innan þess sviðs. 

Gagnasöfnun Rótarinnar felur einnig í sér þekkingarleit á erlendum vettvangi 

meðferðarmála. Í viðtalinu fjallaði Kristín um ógrynni af erlendum upplýsingum og 

rannsóknum um konur með fíknivanda m.a. frá Kanadamönnum sem standa 

framarlega í rannsóknum á konum og fíknivanda. Þær upplýsingar eru dæmi um 

vísindalega þekkingu sem virt hefur verið að vettugi í meðferðarmálum hérlendis, 

líkt og hjá SÁÁ:  

 

Það er ekki verið að nýta þekkingu sem er ný og vísindaleg ef hún passar 

ekki inn í Minnesota módelið. En svo er þetta svo fyndið, þeir eru alltaf að 

þræta fyrir það að þeir séu með Minnesota módelið. Þeir eru kannski að gera 

það núna því þeir eru að fá svo mikla gagnrýni á það. 

 

                                                        
185Vef. Dreifibréf nr. 2/2008. Atvikaskráning og tilkynningaskylda.  
186 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
187 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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Starf Rótarinnar felst einnig í því að miðla þeim upplýsingum sem aflað er með m.a. 

með áðurnefndum upplýsingum frá þeim sem notað hafa þjónustuna og frá þeim 

sem starfað hafa við að veita hana. Miðlun upplýsinganna er með ýmsum hætti, með  

skrifum á greinum, með kynningu í ljósvakafjölmiðlum og með kynningu á 

málþingum sem haldin eru þar sem erlendum sérfræðingum um fíknivanda kvenna 

er boðið að koma og miðla þekkingu sinni. Því Rótin vill tryggja að nýting slíkrar 

tiltækrar þekkingar á konum og fíknivanda skili sér inni í meðferðarkerfið, s.s. 

vísindaleg þekking um fíknivanda og þekking sem byggir á reynslu kvenna í 

meðferð. Þekking sú er á skjön við hugmyndafræði SÁÁ sem byggir öðru fremur á 

þeim rökum að allir sem eru með fíknivanda séu með sama heilasjúkdóminn; „En 

hvernig er heilasjúkdómur meðhöndlaður í meðferðinni. Eru þetta heilasérfræðingar 

sem eru þá að meðhöndla fólkið með einhverjum læknisfræðilegum aðferðum?", 

segir Kristín og bendir á að hér sé um stóran og fjölbreyttan hóp að ræða sem þarf 

mismunandi meðferð við fíknivanda.  

 Í því skyni að vekja athygli á brotalömum meðferðarkerfisins á Íslandi, með 

sérstöku tilliti til fíknivanda kvenna, hefur Rótin beitt sér mikið á opinberum 

vettvangi til þess að ná til landsmanna. Tjáningamöguleikar kvenna eru almennt 

skertir á opinberum vettvangi, ekki síst á karllægum vettvangi svo sem íslenska 

meðferðarkerfi er dæmi um; sem er búið til af karlmönnum fyrir karlmenn.
188

 Sú var 

raunin þegar að konurnar í Rótinni hófu upp rödd sína á hinu opinbera sviði og 

gagnrýndu meðferðina hjá SÁÁ. Gagnrýni sem reynt var að þagga niður með 

símhringinum og ómálefnalegum greinaskrifum. Þá sendu konurnar í Rótinni frá sér 

yfirlýsingu, sem ég vitna í hér: „Okkur berast fréttir af því að þar sem okkur er veitt 

áheyrn fylgi í kjölfarið upphringingar frá forráðamönnum SÁÁ sem finnst 

greinilega að málfrelsi okkar sé ofaukið".
189

 Gamalkunnir þöggunartilburðir á 

nýjum slóðum Rótarinnar innan meðferðarkerfis landsins stoðuðu lítið. Félagið 

hopar hvergi í sínum málflutningi, sama hve erfið sóknin til umbóta er.  

 

Barátta kvenna á Íslandi fyrir kvennarýmum er ekki ný af nálinni. Í því tilliti  er við 

hæfi að líta til þess tíma þegar að Laufey Valdirmsdóttir var í formennsku í 

                                                        
188 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. Þórarinn Tyrfingsson 

yfirlæknirinn á Vogi sagði það sjálfur á fundi sínum með Kristínu, að meðferð SÁÁ var búin til 

af körlum fyrir karla. 
189 Vef. Rótin. Hvað er að hjá SÁÁ?  
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Kvenréttindafélagi Íslands, nánar tiltekið til ársins 1931 þegar að hún og fleiri 

gjörvar hendur kvenna stofnuðu Vinnumiðstöð kvenna. Ástæðurnar fyrir stofnun 

miðstöðvarinnar var að skapa rými fyrir konur í íslensku atvinnulífi. Á þeim tíma 

var mikið atvinnuleysi á Íslandi en konur fengur engar atvinnubætur líkt og 

karlarnir, ásamt því sem þær veigruðu sér undan því að gefa sig fram við 

skrásetningu atvinnulausra. Vinnumiðstöð kvenna var starfrækt (1931-1935) í 

húsnæði mæðgnanna Laufeyjar og Bríetar að Þingholtsstræti 18, undir dyggri 

formennsku Guðrúnar Pétursdóttur. Miðstöðin starfaði í fjögur ár, eða allt til ársins 

1935 er ný lög um vinnumiðlun fyrir bæinn gekk í gildi. Á grunni þeirra laga 

ákváðu yfirvöld að sameina Vinnumiðstöð kvenna og hina nýju 

Vinnumiðlunarskrifstofu ríkisins. Þessu fyrirkomulagi mótmæltu konur 

Vinnumiðstöðvarinnar, sem vissu að konur þurfa eigið rými til þess að dafna, líkt og 

kemur fram í bréfi Kvenréttindafélags Íslands til Atvinnumálaráðherra þann 29. 

mars 1935: „Við viljum því í þessu sambandi benda á það, að það skiftir engu máli, 

er jafnvel ef til vill aðgengilegra fyrir konur, að ráðningarstofa þeirra sé ekki á sama 

stað og ráðningarstofa karlmanna...", einnig stóð í bréfinu að konurnar sem þangað 

leituðu hefðu; „beig af opinberum skrifstofum og skráningum. Hefir það sýnt sig 

við atvinnuleysisskráningar, að konur hafa ekki látið skrá sig, þrátt fyrir auglýsingar 

og áskoranir í blöðunum..."
190

 Gagnrýni Rótarinnar á því hvernig húsnæðisrými 

SÁÁ er fyrirkomið inn á spítalanum Vogi og á vöntun þess að boðið sé þar upp á 

kynjaskipta meðferð, er einkar áhugavekjandi. Hér um að ræða gagnrýni Rótarinnar 

á skipulagi rýma SÁÁ, bæði efnislegra rýma (e. physical space) sem og hugmynda 

um rými (e. idea of space) út frá kyni og aldri einstaklinga í meðferð. Dæmi um 

gagnrýni Rótarinnar á efnisleg rými SÁÁ er áfellisdómur Rótarinnar á skipulagi 

húsnæðis spítalans Vogs þar sem konur, karlar og börn
191

 fá meðferð við fíknivanda 

í sama rými. Aukinheldur gagnrýni þeirra á eftirmeðferð kvenna í Vík þar sem 

karlar eru einnig í meðferð; „Í rauninni er eina kynjaskipta meðferðin sem er í boði, 

meðferðin á Staðafelli fyrir karla þar sem alger kynjaskipting ríkir. Þar eru bara 

karlar", sagði Kristín um málið. Rannsóknir og gagnrýni Rótarinnar á húsnæðis- og 

meðferðarskipulagi SÁÁ út frá kynferði og kyngervi er gott dæmi um það hvernig 

                                                        
190 KSS 12. Bréf Kvenréttindafélags Íslands til atvinnumálaráðherra þann 29. mars árið 1935. 
191 Inn á Vogi er ákveðin unglingadeild sem er ætluð einstaklingum sem eru yngri en 18 ára. 
Ólögráða einstaklingar sækja þó gjarnan AA fundi með fullorðnum einstaklingum  í 
meðferðinni ásamt því sem að þau eru í raun frjáls ferða sinna, t.d. nota allir ólögráða 
einstaklingar sama reykingarsvæði og fullorðnir einstaklingar í meðferðinni. 
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konur vinna að því að skapa rými fyrir konur í samfélaginu og um leið brjótast 

undan því karllæga rými sem þeim hefur verið skipað í, s.s. Vinnumiðstöð kvenna 

gerði á sínum tíma. Rótin notast við sjónarhorn kvenna í sinni baráttu fyrir bættum 

kjörum kvenna í meðferðarkerfinu á Íslandi. Þau sjónarhorn eru upplýsandi um 

aðstæður kvenna með fíknivanda á Íslandi, vilji þær leita sér hjálpar: 

 

Margar konur upplifa Vog sem ógnandi umhverfi. Þarna er bæði mikill 

fjöldi fólks, karlar og konur saman, og margar konur upplifa þetta sem 

ógnandi umhverfi. Líka í kvennameðferðinni upp á Vík þar sem karlar eru 

líka. Eldri karlmenn. Við höfum fengið margar kvartanir frá konum að hafa 

orðið fyrir áreiti þar líka. Það er grundvallaratriði, í fyrsta lagi að það sé 

kynjaskipting og boðið upp á slíka meðferð fyrir konur, hitt er 

aðferðafræðin, að konur og karlar þurfa mismunandi nálgun í meðferð. Það 

er bara önnur þekking. Það er það mikill kynjamunur hvað varðar 

fíknivanda, það sem dugar fyrir meðferð karla það dugar ekki endilega 

fyrir meðferð kvenna.
192

 

 

Í viðtalinu sem tekið var við Svölu Jóhannesdóttur, fyrrum verkefnisstýru Konukots 

og fjallað var um fyrr í þessu verki, þá upplýsti Svala mig um bág kjör kvenna með 

fíknivanda innan meðferðarkerfisins. Svala tjáði mér að konur úr Konukoti sem 

höfðu þurft að snúa aftur úr meðferð hjá SÁÁ sökum þess að þar hittu þær menn 

sem höfðu beitt þær ofbeldi einhvern tímann á lífsleiðinni og/eða keypt af þeim 

kynlífsþjónustu: 

 

Meðferð á að vera staður sem þú labbar inn á og þú bara finnur 

öryggistilfininngu. Hér get ég slappað af, og ég þarf ekki að vera á 

varðbergi. Því þær eru alltaf á varðbergi, því þær eru svo 

berskjaldaðar fyrir ofbeldi. Þannig að ef meðferðin hefur ekki það 

element, að geta veitt þessum konum öryggi, þá er eitthvað mikið að. 

Það er mín persónulega skoðun. Og að sjálfsögðu, árið 2017, ætti að 

vera til meðferð á Íslandi sem er eingöngu fyrir konur.
193

 

 

Í greininni „Kvennaathvarfið" eftir Guðrúnu Ágústsdóttur kom fram að 

ofbeldishneigð karla sem beita konur líkamlegu ofbeldi minnkar ekki jafnvel þó svo 

að þeir fari í meðferð við fíknivanda. Reyndar kemur hið andstæða fram, þ.e. að 

karlarnir beiti konur sínar enn frekar ofbeldi að meðferð lokinni; „Ofbeldismaðurinn 

hefur þá ekki deyft skilningarvit sín með vímuefnum og getur einbeitt sér enn betur 

                                                        
192 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
193 Svala Jóhannesdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, mars. 2017. 
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að ofbeldinu",sagði Guðrún.
 194

 Af framansögðu er ljóst hve mikilvægt það er að til 

séu sértæk meðferðarúrræði fyrir konur á Íslandi með fíknivanda svo að konur geti 

leitað sér hjálpar við þeim lífshættulega vanda, í öruggu meðferðarumhverfi. Ekki 

inni í rými þar karlar eru að sitja af sér dóma, þar sem karlar fá færi á að áreita 

konur sem eru að leita sér hjálpar, í rými þar sem konur, karlar og börn eru saman í 

meðferð, á kostnað kvenna og barna. Barátta Rótarinnar varðar sannarlega veg 

kvenna með fíknivanda hérlendis. Þetta er barátta kvenna sem er annt um jafnrétti á 

öllum vígstöðum, ekki síst fyrir hönd kvenna sem eru hvað mest berskjaldaðastar: 

 

Það er eins með jafnréttið, þetta er eitthvað sem maður verður að vera 

meðvitaður um og skoða markvisst, og gera breytingar. Og þar sem er ekki 

áhugi á því þá gerist ekki neitt. Þá erum við með þetta karl dóminerandi 

kerfi. Þessi meðferðarmál eru því marki brennd.
195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
194 Guðrún Ágústsdóttir, „Kvennaathvarfið", bls. 250. 
195 Kristín Pálsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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4.5.4 Pólitískur vettvangur: Barátta Stígamóta 
 

Stígamót 

Viðmælandi: Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta 

Viðtalsstaður: Stígamót, Laugavegi 170 

Viðtalsdagur: 22. febrúar 2017 

 

 

 

„Við tölum um ofbeldi eins og enginn sé að fremja það", sagði Guðrún. Síðan kom 

þögn. Hún horfði um stund hugsandi út um gluggann, og sagði síðan út í blámann; 

„Myndefnið er af grátandi konum og einhver að hugga þær, en ofbeldismennirnir 

eru ekki í umræðunni, ekki sýnilegir..."
196

 Ég kinkaði kollinum til að sammmælast 

henni, en augu hennar dvöldu enn við útsýnið sem glugginn veitti. Ég sneri mér við 

í átt að glugganum, og sá að það var byrjað að rigna. 

 Guðrún Jónsdóttir er talskona Stígamóta, grasrótarhreyfingar sem stofnuð 

var á Alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8. mars árið 1989. Hreyfingin var 

stofnuð af tilstuðlan sjálfboðaliðahópa sem töldu brýna þörf vera á úrræðum fyrir 

konur og börn sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Sá dagur reyndist vera einn 

örlagaríkasti dagur í sögu kvenna á Íslandi, er fjöldi kvennasamtaka og félaga tóku 

höndum saman og stofnuðu Samtök kvenna gegn kynferðisofbeldi. Sú samstaða 

sem ríkti á meðal kvennanna við stofnun Stígamóta var alveg einstök. 

Hreyfingarinnar sem var mótuð undir styrkri forystu nöfnu viðmælanda míns, dr. 

Guðrúnu Jónsdóttur félagsfræðings.
197

 Baráttan gegn kynferðisofbeldi á Íslandi var 

hafin, barátta sem er enn djúpstæð í íslensku þjóðlífi. Í því skyni að lýsa 

grunnskipulagi baráttunnar, er stuðst við orð Guðrúnar:  

                                                        
196 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. Guðrún er þarna að lýsa 
birtingarmyndum kvenna í fjölmiðlum, sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 
197 Ársskýrsla Stígamót 2016, bls. 3. 

Mynd 13. Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta. 
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Annars vegar erum við staður fyrir fólk sem hefur verið beitt 

kynferðisofbeldi og vill vinna úr afleiðingum þess og auka lífsgæði sín. 

Þetta er það sem daglega lífið snýst um hérna. Hins vegar, og það finnst 

okkur jafn mikilvægt, þá lítum við á það sem hlutverk okkar að beita okkur 

gegn kynferðisofbeldi. Beita okkur fyrir því að úrræði séu eins góð og 

hugsast getur, t.d. löggjöf og vitundarvakning o.s.frv. Við erum staður fyrir 

fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi, svo ég dragi það saman, og við 

erum femínískt pólitískt þrýstiafl og beitum okkur með öllum þeim ráðum 

sem okkur dettur í hug. Frumlegum og ófrumlegum, hefðbundnum og 

óhefðbundum. Frá því að Stígamót voru stofnuð og þar til núna, en við 

erum að fara að halda upp á 27 ára afmælið okkar, þá hefur gífurlega mikil 

vitundarvakning orðið og þekking á þessum málum aukist mjög. 

Rannsóknir hafa verið gerðar, aðferðirnar okkar hafa þróast. Í upphafi 

höfðu fagstéttirnar enga þekkingu á kynferðisofbeldi. Engin þeirra var 

undir það búin að sinna konum sem höfðu verið beittar ofbeldi, og þá 

þurftum við að endurskilgreina sérfræðinganna. Og sögðum sem svo, ef að 

fagstéttirnar þekkja þetta ekki hverjir eru það þá sem gera það, og svarið 

var auðvitað mjög nærtækt; það er fólkið sem hefur verið beitt 

kynferðisofbeldi. Ég tala um fólk, því að karlar koma hingað líka, þó að 

konur séu í meirihluta. Kynferðisofbeldi er framið mestmegnis af körlum 

gagnvart konum og börnum, og börn eru líka strákar.
198

 

 

Stígamót hófu starfsemi sína sem grasrótasamtök, en í dag titlast þau 

sjálfseignarstofnun
199

 og óformleg grasrótarsamtök- eða hreyfing.
200

 Stígamót bjóða 

upp á ráðgjafaviðtöl og þátttöku í sjálfshjálparhópum í bækistöðvum sínum í 

Reykjavík sem og á fleiri stöðum á landinu. Starfsemi Stígamóta er stórtæk. Í því 

sambandi má benda á nærtækt dæmi frá skráðum heildarfjölda viðtala árið 2016 

sem voru 2.249 talsins. Auk þess má benda á heilarfjölda þeirra sem hafa leitað til 

Stígamóta frá stofnun samtakanna árið 1989, en sá fjöldi samanstóð af 7.801 aðilum 

þegar viðtalið var tekið. Út frá þeirri tölu brotaþola er áætlað að ofbeldimennirnir 

séu rúmlega 11.160 talsins. Þær tölur byggja á þeirri staðreynd að einstaklingur 

getur verið beittur kynferðislegu ofbeldi af fleiri en einum ofbeldismanni.
201

 

                                                        
198 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
199 Varðandi Sjálfseignarstofnanir: „Um sjálfseignarstofnanir, sem stunda atvinnurekstur, gilda 
lög nr. 33/1999. Samkvæmt þeim heldur embætti ríkisskattstjóra sérstaka 
sjálfseignarstofnanaskrá, sem svipar um margt til hlutafélagaskrár". Vef. Yfirlit um 
sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá fyrir rekstrarárið, 
bls. 3. 
200 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
201 Ársskýrsla Stígamóta 2016, bls. 21. Ath. þar kemur fram að ofbeldismennirnir eru líklega 
færri sé tekið mið af því að margir ofbeldismannanna hafa beitt fleiri en einn einstakling 
ofbeldi.  



 66 

Stígamót hefur femínísk viðhorf að leiðarljósi í sinni starfsemi,
202

 og styðst við 

aðferðafræði er byggir á hugmyndum kynjafræðinnar um kynferðisofbeldi.
203

  

 Stígamót gegnir lykilhlutverki við öflun upplýsinga um kynbundið ofbeldi á 

Íslandi, upplýsingar sem allir landsmenn geta nálgast m.a. í ársskýrslum Stígamóta. 

Út frá þeim upplýsingum hefur Stígamótum tekist að kortleggja kynbundið ofbeldi á 

Íslandi, m.a. með úrvinnslu og framsetningu á þeim gögnum. Sú þekking kvennanna 

nýtist við stuðningsstarf þeirra fyrir aðila sem beittir hafa verið kynferðisofbeldi. En 

Stígamót láta ekki þar við sitja, þau vilja hafa pólitísk áhrif í því skyni að uppræta 

núverandi samfélagsgerð. Stígamót berst fyrir samfélagi þar sem að 

kynferðisofbeldi er ekki liðið;
204

 „Það er ansi mikið eftir. Og á meðan verður það 

þannig, að við eyðum 2000 tímum hér á ári...",
205

 sagði Guðrún um sleitulausa 

baráttu hreyfingarinnar.  

 

Þá víkjum við aftur að viðtalinu, til þess augnabliks þegar að Guðrún Jónsdóttir setti 

mig í eiginlegri merkingu við borð sögunnar; „Ég sat við þetta borð og var að reyna 

að selja mig í síma", sagði Guðrún og bankaði á borðið. Ég tjáði mig ekki, enda 

vissi ég ekki hvaðan stóð á mig veðrið. Andlitsviprur tóku að myndast á andliti 

Guðrúnar er hún setti sig í stellingar karlkyns kaupenda á hinum enda símalínunnar. 

Á skrifstofunni upphófst kurrandi rödd úr búki viðmælandans: „Hvað ertu gömul?", 

andlitsviprurnar hurfu, og Guðrún svaraði sjálfri sér um hæl með skærri röddu: „Ég 

er 32 ára". Hún bankaði aftur létta á borðið. „Já, en þeir vildu ekki alltaf kaupa það", 

sagði hún og hló: „Og svo náðum við nöfnunum þeirra og símanúmerum".
206

 

Guðrún var að vísa í Stóra systra verkefnið sem gekk út á að afla nafna og 

símanúmera vændiskaupenda og afhenda lögreglunni. Tildrög verkefnisins var 

skortur á rannsóknum á vændi á Íslandi og nafnleyndin sem loðir einatt við 

vændiskaupendur.
207

 Stóra systir afhenti síðan lögreglunni lista yfir 117 mögulega 

vændiskaupendur, en ekkert var aðhafst frekar í því máli að hálfu lögreglu.
208

 Stóra 

systir verkefnið er gott dæmi um þær aðferðir sem Stígamótakonur beita, bæði: 

                                                        
202Ársskýrsla Stígamóta 2016, bls. 4. 
203 Sama heimild, bls. 3. 
204 Vef. Um Stígamót.  
205 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
206 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
207 Skýrt dæmi um nafnleynd vændiskaupenda er hið svokallaða Catalinu mál. 
208 Hildur Knútsdóttir, „Vel á verði en fjármagn skortir nú sem áður", bls. 67.  
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„Frumlegum og ófrumlegum, hefðbundnum og óhefðbundum",
209

 á pólitískum 

vettvangi:  

 

Eitt af því sem við gerum hér, og eitt þeirra pólitísku úrræða sem við 

höfum, það er að bjóða í eftirmiðdagskaffi. Það hljómar agalega 

hversdagslega og óspennandi. En í eftirmiðdagskaffi hjá Stígamótum er 

aðeins boðið þeim valdaaðilum sem hafa aðstöðu og vald til þess að taka 

til. Ég var til dæmis að senda sameiginlegt boð til dómsmálaráðherra og 

félagsmálaráðherra um að koma hingað í eftirmiðdagskaffi. Við bjóðum oft 

þingmönnum hingað, borgarstjórn, barnaverndarfólki og lögreglu. Þeim 

sem geta lagað til. 

 

Hér feta Stígamótakonur í fótspor kvenna á borð við skáldsagnarpersónuna Lady 

Bruton í skáldsögunni Mrs. Dalloway. Þegar málefni brunnu á Lady Bruton sem 

þurftu að fá pólitískan framgang, þá var það síendurtekin háttur hennar að dúka 

borð, þar sem diskum og bollum var raðað á hvítan dúkinn og valdhöfum boðið í 

kaffi. Þannig undirbjó Lady Bruton vettvang kaffiborðsins sem hún nýtti oft og 

mikið til þess að ná fram markmiðum sínum á hinum pólitíska vettvangi. Kaffiborð 

Lady Bruton sem og kaffiborð Stígamótakvenna falla vel að skilgreiningunni á 

pólitík. Pólitík er mótun sambanda innan valdastiga; þar af leiðandi er ekki hægt að 

aðskilja pólitík frá hinu félagslega lífi almennt.
210

 Stígamótakonur dúka kaffiborð 

sitt og skipa gestrisnar til borðs, nokkuð sem svipar til gestrisni fröken Laufeyjar 

forðum daga: „Gestrisni hennar er aðeins hægt að jafna við beztu íslenzka 

sveitagestrisni",
211

 var sagt. Gestrisni sem Stígamót búa vel að: 

 

Þá eru keyptar snittur og blóm á borðið og þá kynnum við starfsemina 

okkar hérna, og leggjum fram skipulega hvað okkur finnst að þetta embætti 

þyrfti að gera. Þetta er alltaf tilhögunin, þetta fer aldrei í fjölmiðla. Og þá 

klöppum við þessu fólki með hárunum, við segjum: Við erum í grasrótinni, 

við sjáum hvað er á seyði, við erum í beinu sambandi við fólkið á götunni 

og svona lítur heimurinn út hjá okkur, þetta þarf að gera. Þið eruð hinum 

megin, þið hafið valdið, þið hafið fjármagnið, gerum þetta svona. Og þetta 

er eitt það áhrifaríkasta sem við höfum gert. Á hverju ári fara einhver 

þingmál í umræðu á þinginu sem eru sprottin héðan. 

 

Mannfræðingurinn Hulda Proppé segir í grein sinni „„Hér er ég, bara kyngdu því" - 

rými, vald og andóf í íslenskum sjávarbyggðum", að kynbundið rými sé sannarlega 

                                                        
209 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
210 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics: The Rise and Decline of Women´s 
Politics in Reykjavík, 1908-1922, bls. 42. 
211 Ólöf Nordal, formáli, bls. XVII.  
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mótað af stjórnvöldum, ekki síður en t.d. af heimilum og samfélaginu, þar segir: 

„Með stefnumótun og lögum skapa stjórnvöld svigrúm einstaklinga til athafna, 

aðgerða og valda".
212

 Innan þess svigrúms grípa starfskonur Stígamóta til ýmissa 

aðgerða á ýmsum sviðum þjóðfélagsins, hvort sem það er að halda kaffiboð eða 

hringja í karla og þykjast vera að selja sig. Mikilvægt er að hafa í huga hér að innan 

þessara kynbundnu rýma er tjáningafrelsi kvenna settar þröngar skorður hvað 

viðkemur ýmsu t.d. umræðu um nektarbúllur
213

 og nauðganir. En á meðan er talað 

er um morðingja og aðra glæpamenn fríhendis, sá er munurinn sem um leið 

endurspeglar kynbundin mun rýmanna sem kynjunum eru sköpuð. Guðrún segir 

þessar takmarkanir á tjáningafrelsi kvenna komi til af ótta við ljúgandi kerlingar: 

„Réttarkerfinu og karlasamfélaginu er svo óendanlega annt um þann möguleika að 

það sé logið upp á saklausan mann,"
214

 sagði Guðrún og bætti því við út frá þeim 

orðum að þarna værum við að nálgast kjarna málsins:  

 

Segjum að ég kæri nauðgun, og lögreglunni takist ekki að sanna að 

viðkomandi maður sem ég kærði hafi nauðgað mér, þannig að hann gengur 

laus. Og ef ég segi svo frá því að hann Siggi hafi nauðgað mér, þá getur hann 

farið í mál við mig, eða jafnvel farið í mál við mig fyrir að hafa kært sig. Því 

þú skalt teljast saklaust uns sekt þín sannast. Þá er ég komin í þá stöðu að ég 

þarf að sanna það sem lögreglan gat ekki sannað. Ég þarf þá að sanna að 

Siggi hafi nauðgað mér. Það er krafa sem er ekki hægt að gera til mín, ella 

þegja, skilurðu hvað ég er að segja? Þess vegna hefur það yfirleitt verið 

þannig að þessi mál eru felld niður, en hótunin er alltaf þarna, og þú getur 

ekki verið viss um að málið verði fellt niður. En eitt af þeim viðbrögðum 

sem við höfum haft við þessu var að stofna Sannleikssjóðinn.
215

 

 

Þann 6. desember árið 2013 létu Stígamótakonur að sér kveða þegar að þær 

stofnuðu Sannleikssjóðinn, en stofnfé sannleiðssjóðsins voru 183 þúsund krónur 

sem velviljaðar konur höfðu látið af hendi rakna til kvenna sem kærðar eru fyrir 

meiðyrði. Hér er á ferðinni symbólískur sjóður: „Þannig að ef að þú segir frá 

nauðgun og þú ert kærð, þú munum við láta þig hafa þetta litla fé sem við eigum til 

                                                        
212 Hulda Proppé, „Hér er ég, bara kyngdu því"", bls. 303. 
213 Hér er vísað til þess þegar að Stígamót þurftu að greiða 200.000 kr í lögfræðiaðstoð vegna 
ummæla starfskonu Stígamóta um nektardansstaðarins Strawberries sem viðkomandi líkti við 
nektarstað með tilheyrandi ólöglegri starfsemi. Blaðamannakonurnar Erla Hlynsdóttir og Björk 
Eiðsdóttir voru gerðar ábyrgar fyrir ummæli viðmælanda síns og dæmdar bótaskyldar 
gagnvart Ásgeiri Davíðssyni (Geiri á Goldfinger). Erla og Björk fóru með málið fyrir 
Mannréttindadómstóli Evrópu. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins var að íslenska ríkið hefði 
brotið gegn 10. grein mannréttindasáttmála Evrópu um tjárningarfrelsið og var gert að greiða 
konunum bætur. 
214 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
215 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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að borga það, eða jafnvel safna fénu",
216

 sagði Guðrún. Sjóðurinn er máske smár en 

táknrænt gildi hans og hugrekki kvennnanna sem standa að baki honum bætir 

lífskjör kvenna í samtímanum. Hér er vísað í orð konu sem sendi Stígamótum 

nafnlaust bréf ásamt 100.000 kr. sem renna skyldu í Sannleikssjóðinn: 

 

Ég er fulltrúi fjöldans, fjölda sem ekki sættir sig við að dómstólum sé beitt 

í hvítþvotti karla sem hata konur. Ég er fulltrúi þeirra sem er bæði ljúft og 

skylt að láta fé af hendi rakna til þess að standa vörð um kynfrelsi kvenna, 

frelsinu til að greina frá reynslu sinni og afleiðingum ofbeldis.
217

 

 

Pólitískar aðgerðir Stígamóta varða veg allra kvenna á Íslandi, í landi þar sem 

kynferðisofbeldisglæpir dafna í skjóli kynjamisréttis og löggæslu,
218

 og dóms- og 

réttarkerfisins.
219

 Mannfræðingurinn Hulda Proppé segir að ójafnrétti kynjanna sé 

að hluta til ósýnilegt og að því sé viðhaldið fyrir tilstilli þáttakenda sem eru 

valdamikilir, valdaminni og valdalausir.
220

 Stígamót gengur á hólm við kynbundið 

ofbeldi þvert á alla valdastiga, með „formlegum og óformlegum" leiðum sem skila 

boðskap þeirra til valdamikilla jafnt sem valdalítilla. Ef þörf er á að ná eyrum þeirra 

                                                        
216 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
217 Ársskýrsla stígamóta 2013, bls. 7. 
218  Sbr. rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttir Vinnumenning og Kynjatengsl 
Lögreglunnar: Af hverju eru konur svo fámennar meðal lögreglumanna? (2013). Finnborg 
rannsakaði kynjuð valdatengsl innan lögreglunnar á Íslandi, þar sem karlar eru í miklum 
meirihluta. 1. febrúar árið 2013 voru konur aðeins 12,6% af mannafla lögreglunnar. Hins vegar 
var 17-33% brautskráðra nemenda frá Lögregluskóla ríkisins síðan árið 1999, konur. 
Rannsóknin var unnin út frá sjónarmiðskenningunni. 
219 Flestir viðmælendur voru á þeirri skoðun að löggjafarvaldið þyrfti að breyta verkferlum 
valdhafa er viðkoma þá ferla sem unnið er eftir þegar konur verða fyrir kynbundnu ofbeldi. 
Skoðun þeirra var sú að núverandi verkferlar uppfylla ekki kröfur samtímans um réttlæti sé 
litið til bágrar stöðu kvenna réttarkerfinu. Flestar voru á þeirri skoðun að löggjafarvaldið geti 
ekki lengur vílað sér undan þeirri ábyrgð að festa í lög viðeigandi verkferla fyrir lögreglumenn, 
lögmenn, saksóknara og dómara í umræddum málaflokkum. Sbr. rannsóknin Tilkynntar 
nauðganir til lögreglu á árunum 2009 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og 
málsmeðferð á vegum EDDU-öndvegissetur, sýndi fram á þann marktæka mun sem var á 
afgreiðslu mála þar sem brotaþolar kynferðisofbeldis voru undir áhrifum áfengis eða annarra 
vímuefna. Af þeim 189 málum sem voru til úttektar í rannsókninni, höfðu 62,4% bortaþola 
neytt áfengis, 4,8% höfðu neytt ólöglegra vímuefni/geðlyfja og um 4,8% hafði verið byrlað 
ólyfjan. Ásamt því sem að 25,9% af brotaþolum var undir meiri áhrifum en sakborningurinn. 
Málalok ríkissaksóknara sýna að málalyktir í nauðgunarmálum sem farið er með fyrir dóm eru 
ekki mismunandi eftir því hvort að brotaþoli var undir áhrifum eður ei, á hinn bóginn er 
afgerandi munur á því hvort að mál séu dómtekin eður ei eftir því hvort að brotaþoli er undir 
áhrifum eður ei. Þessi reginmunur endurspeglar ósamræmi í réttargæslu kvenna eftir því hvort 
þær eru undir áhrifum þegar brotið er á þeim eða ekki. Ríkissaksóknari felldi niður 80% mála 
þar sem brotaþolar voru rænulausir, 83,3% mála þar sem brotaþolar voru undir mjög miklum 
áhrifum, 75,5% mála ef að brotaþolar voru undir einhverjum áhrifum, og 40,9% eftir 
brotaþolar voru ekki undir neinum áhrifum. Sú rannsókn gefur sýn á það réttarumhverfi sem 
dæmir í málum kvenna sem er nauðgað. 
220 Hulda Proppé, „Hér er ég, bara kyngdu því", bls. 306. 
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sem völdin hafa þá er boðið í kaffi og ef valdhafar þiggja ekki boðið, þá er gengið á 

eftir boðgestunum: „Við bara djöflumst á hurðahúnunum hjá þeim",
221

 sagði 

Guðrún.  

 Þá hverfum við að því svigrúmi sem er nauðsynlegt fyrir konur í baráttu 

sinni gegn kynbundinni mismunun og kynbundnu ofbeldi í íslensku þjófélagi, 

svigrúm sem felst í tjáningafrelsi frjálsra félagasamtaka: „Svona gæti ég aldrei 

hagað mér hjá félagsþjónustunni. Og það sem mér finnst fallegast í umræðunni um 

Stígamót, eru frjáls samtök".
222

 Áhersla á mikilvægi sjálfstæðis í starfsemi í þágu 

kvenna kemur einnig fram í fundargerð frá þeirri tíð Mæðrastyrksnefndar er Laufey 

var formaður. Þann 31. maí árið 1940 fundaði Mæðrastyrksnefnd um mögulega 

samvinnu nefndarinnar við Rauða krossinn og Barnaverndarráð við brottflutning 

barna í sveitir í kjölfar hernámsins, að beiðni stjórnvalda: „Var allmikið rætt um 

þetta og vorum allar á sama máli um að samvinna væri æskileg, en að 

Mæðrastyrksnefnd ætti að halda sínu starfi óskertu, sem sjálfstæðum lið og ef hægt 

væri auka það",
223

 stendur í fundargerðarbók nefndarinnar. Mæðrastyrksnefnd og 

Stígamót eru dæmi um hugmyndir um rými (e. idea of space) og efnisleg rými (e. 

physical space) sem konur skapa fyrir konur svo þær geti barist fyrir réttindum 

sínum. Auk þess má ekki missa sjónar á baráttu kvennanna við að viðhalda þessum 

rýmum í afturhaldsumhverfi feðraveldisins. Í grein Stefáníu Traustadóttur 

„Ríkisfemínismi-er hann til?" segir að margir tálmar séu innan kerfisins, t.d. viðhorf 

og skortur á áhuga hjá ráðakörlum á borð við embættismenn, skortur á fjármagni, 

vinnuaðstæður og valdaleysi.
224

 Guðrún leggur áherslu á mikilvægi þess að viðhalda 

sjálfstæðum rekstri samtaka á borð Stígamóta. Skoðun sem grundvallast m.a. á 

neikvæðri reynslu Guðrúnar af sameiningu kvennaathvarfa og opinberrar stjórnsýslu 

í Noregi: „Og þar eru pólitíkusarnir komnir inn í stjórnir kvennaathvarfanna. Þar eru 

karlar komnir inn í kvennaathvörfin og það er búið að afpólítíkesera þau".
225

 

Stígamót hljóta árlega styrki frá ríkinu og sveitarfélögum, en þær styrkveitingar eru 

ekki í neinu samræmi við umfang rekstursins. Með því að styrkja starfsemina, er 

það ekki lengur á herðum hins opinbera að sinna umræddri þjónustu sem myndi 

                                                        
221 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
222 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
223 KSS 12. Fundargerðabók Mæðrastyrksnefndar, 13. apríl 1928 - 31.mars 1947, 
bls 41-42. 
224 Stefáníu Traustadóttur, „Ríkisfemínismi-er hann til?", bls 308. 
225 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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vera mun kostnaðarsamara en sú lausn þeirra að leggja til málanna með þeim hætti 

sem gert er nú. Guðrún vill sjá aukin fjárframlög en ekki á kostnað pólitísks frelsis 

hreyfingarinnar
226

 sem veitir konunum svigrúm til aðgerða á eigin forsendum óháð 

áliti aðila hins opinbera valds: 

   

Við erum að kortleggja heiminn eins og hann lítur út um gluggann á 

Stígamótum, og við sjáum ýmislegt sem betur mætti fara.
227

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
226 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
227 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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4.5.5 Jaðarsvæði þjóðfélagsins: Jafningjaráðgjöf Samtaka kvenna af 

erlendum uppruna 
 

Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi  

Viðmælandi: Angelique Kelley, formaður Samtaka kvenna af erlendum uppruna á 

Íslandi 

Viðtalsstaður: Kvennaheimilið Hallveigarstaðir 

Viðtalsdagur: 23. febrúar 2017 

 

 

„Ég veit, þetta er mjög lítil skrifstofa".
228

 Þetta voru fyrstu orðin sem ég heyrði 

hljóma inn í skrifstofurými Samtaka kvenna af erlendum uppruna að 

Kvennaheimilinu Hallveigarstöðum. Kelley var þarna innan fjögurra hvíta veggja 

innan fjögurra vídda rýmis-tíma (e. space-time).
229

 Á skrifstofustóli, við skrifborð 

sem var staðsett á miðju gólfinu, sat forstýra Samtaka kvenna af erlendum uppruna 

á Íslandi (e. W.O.M.E.N. in Iceland); bandaríkjakonan Angelique Kelley. Ég var 

staðsett á útmörkum herbergisins, uns ég steig inn. 

 Samtök kvenna af erlendum uppruna voru stofnuð þann 24. október árið 

2003 og eru opin öllum konum á Íslandi sem eru af erlendum uppruna. Markmið 

samtakanna er að vinna að því að rétta hlut kvenna af erlendum uppruna hér á landi 

út frá jafnréttissjónarmiðum.
230

 Liður í því starfi samtakanna er að brýna raddir 

kvenna af erlendum uppruna sem þurfa oft að berjast á fleiri en einni vígstöð í senn.  

 

Við viljum sjá um hagsmuni kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Gefa 

þeim rödd á landinu. Af því að oftast heyrir maður ekkert frá erlendum 

                                                        
228 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
229 Massey, Space, place and gender, bls. 168.  
230 Vef. Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi.   

Mynd 14. Angelique Kelley, formaður samtaka kvenna af 

erlendum uppruna á Íslandi. 
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konum á Íslandi. Breytingin sem starf okkar leiðir til er það að við erum 

meira þekkt. Það sem við reynum að gera mest er að ná til kvennanna. 

Fræða þær um réttindi sín sem þær hafa sem konur og innflytjendur.
231

 

 

Það eru mörg víg óunnin í málefnum kvenna af erlendum uppruna hérlendis. Þær 

konur búa ekki aðeins við kynbundið misrétti í íslensku þjóðfélagi, heldur einnig 

við misrétti sem rekja má til uppruna/kynþáttar þeirra kvenna.
232

 Gjarnan er fjallað 

um slíka hópa sem jaðarsetta hópa. Með hugtakinu jaðar er verið að vísa í svæði 

sem er fjarri miðjunni, m.a. með tilliti til valds og virðingar.
233

 Angelique Kelley 

segist sjálf ekki upplifa mikla fordóma vegna þess að hún er af erlendum uppruna, 

en segir ákveðnar ástæður liggja þar að baki: „En ég er hvít, þú veist. Ég er 

Bandaríkjamaður. En ég læt það heldur ekki bögga mig ef það er eitthvað svona, ef 

það er einhvern tímann, þá hefur það bara verið út af tungumálið, því ég tala ekki 

fullkomna íslensku", sagði Kelley. Þessi upplifun Kelley leiðir til þess að hér er 

lítillega vikið að þessu sambandi íslenskar tungu og kvenna af erlendum uppruna. Í 

grein sinni „What Makes Oral History Different", fjallar Alessandro Portelli um 

mikilvægi þess að greina fallanda, þagnir og áherslur í tali viðmælenda. Í viðtali 

mínu við Kelley, mátti greina ákveðinn „amerískan hljóm" samofinn í íslensku 

orðin, og úr varð tjáningarmáti Angelique Kelley. Rödd kvenna af erlendum 

uppruna litast gjarnan af uppruna þeirra kvenna, t.d. hreimi sem hægt er að skrásetja 

á hljóðformi. Einnig er mikilvægt að að láta orðanotkun og fallbeygingar þeirra 

kvenna sem viðtöl eru tekin við, ásamt orðaáherslum þeirra  njóta sín í  uppskrift og 

síðan úrvinnslu viðtalsins. Í þessu skyni er rétt að undirstrika hve gagnleg aðferð 

munnlegrar sögu er við skrásetningu, greiningu og úrvinnslu sögu kvenna af 

erlendum uppruna. Því það er mjög mikilvægt að rödd kvenna af erlendum uppruna 

á Íslandi fái að njóta sín bæði í sögunni og í samfélaginu, án utanaðkomandi 

ritskoðunar. Það er gerlegt með aðferðum munnlegrar sögu, sem getur miðlað 

sjónarmiðum kvennanna með beinum hætti. Baráttukonan Johanna Van Schalkwyk 

lagði áherslu á það að konur af erlendum uppruna létu í sér heyra, óháð því hvort 

þær töluðu fullkomna íslensku eður ei, líkt og hún sagði í ræðu sinni á Alþjóðlegum 

baráttudagi kvenna:   

 

                                                        
231 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
232 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
233 Sumarliði R. Ísleifsson. Tvær eyjar á jaðrinum: Ímyndir Íslands og Grænlands á miðöldum til 
miðrar 19. aldar, bls. 18.  
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Stelpur, konur, við þurfum ekki að hljóma eins og Broddi Broddason til að 

vera hluti af samfélaginu, við erum það nú þegar. Heimtum áheyrn, hvort sem 

við tölum litla, mikla eða enga íslensku. Þetta er okkar samfélag líka.
234

 

 

Starf samtaka kvenna af erlendum uppruna er kjölfesta í jafnréttisbaráttu þeirra 

kvenna sem þar hafa fylkt sér saman en um leið er það starf hluti þeirrar 

grunnbaráttu sem konur sem heild heyja hér á landi í því skyni að vinna bug á 

kynbundnu ójafnræði af hvaða toga sem það er. Starf kvennanna miðar að því að 

þróa aðferðir til þess að nálgast konurnar sem í hlut eiga sem oft eru á jaðri 

þjóðfélagsins, upplýsa þær um stöðu sína í þjóðfélaginu og bjóða þeim inn í rými 

sem byggir á hugmyndafræði sem er hannað konum af erlendum uppruna fyrir 

konur af erlendum uppruna: „Þetta er rosalega erfitt. Við erum oft að pæla í þessu. 

Við erum oft að tala um þetta",
235

 sagði Kelley í tengslum við erfiðleikana sem 

fylgja því að ná til kvenna sem eru oft einangraðar frá samfélaginu. Konur sem 

margar hverjar búa ekki að neinu tengslaneti hérlendis: „Því ef eitthvað kemur upp, 

hvern áttu að leita til? Systur mannsins? Frænku mannsins? Það er mjög mikilvægt 

fyrir konur að vera með vinkonu fyrir utan hjónabandið, fyrir utan fjölskyldu 

mannsins. Að vera með tengsl fyrir utan þann hring".
236

 Samtök kvenna af erlendum 

uppruna eru ákveðinn grundvöllur þess að auka samskipti á milli kvenna af 

erlendum uppruna og íslenskra kvenna. Í því sambandi má nefna Söguhring kvenna 

sem samtökin stofnuðu, sem er opinn bæði íslenskum konum og konum af erlendum 

uppruna. Á vefsíðu samtakanna segir svo um verkefnið: „Sögurhingurinn skapar 

vettvang þar sem konur af erlendum sem og íslenskum uppruna skiptast á sögum og 

skapa saman. Allir þáttakendur njóta góðs af því að fræða aðra og fræðast um ólíka 

menningarheima, trúarbrögð og siði."
237

 Fordæmi þess konar lestrarrýmis sem 

byggir á þáttöku kvenna hér á landi, kom fyrst fram á sjónarsviðið hérlendis í 

nóvembermánuði árið 1908, þegar að Lesstofan reis; „á Hótel Íslandi fyrir 12 

krónur á mánuði og með ljósi, hita og ræstingu".
238

 Stofa sem var ætluð 

Reykvískum konum sem höfðu löngun til þess að lesa. Hugmyndasmiðurinn að 

stofunni var Bríet Bjarnhéðinsdóttir er taldi þörf á vettvangi þar sem konur hefðu 

                                                        
234 Vef. Johanna Van Schalkwyk. „Að leita að hlutverki mínu í samfélaginu; pælingar frá 
útlenskri íslenskri konu". 
235 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
236 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
237 Vef. Samtök kvenna af erlendum uppruna. Söguhringur.  
238 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 107. 
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tækifæri til að lesa sér til gagns, ekki síst um málefni kvenna á erlendri grundu.
 239

  

Sögurhingurinn nýi kemur manni lifandi fyrir sjónir, þar hittast konur frá öllum 

heimshlutum og tala sína á milli, og læra í leiðinni án þess að þurfa að fletta.  

 Grundvallarstarfsemi Samtaka kvenna af erlendum uppruna er 

jafningjaráðgjöf kvennanna. Jafningjaráðgjöfin er ókeypis þjónusta sem fer fram á 

skrifstofu samtakanna að Kvennaheimilinu Hallveigarstöðum, eða með samskiptum 

í gegnum tölvupóst og/eða facebook. Þangað geta konur af erlendum uppruna 

komið og fengið upplýsingar um réttindi sín á Íslandi. Á sama kveldi, á sama 

stigagangi Hallveigarstaða, veitir Kvennaráðgjöfin konum einnig ráðgjöf:  

 

Þetta eru konur sem eru lögfræðingar og félagsfræðingar sem eru að vinna 

fyrir mannréttindaskrifstofuna niðri...  því við erum ekki lögfræðingar, við 

erum ekki félagsráðgjafar, við erum bara konur sem aðrar konur af 

erlendum uppruna geta komið og talað við áður en þær leita frekari 

upplýsinga hjá stofnunum eða lögfræðingum, því oftast eiga þær svolítið 

erfitt. Við erum að hjálpa þeim að vera ekkert hræddar.
240

  

 

Ef við hverfum aftur til þess tíma er Laufey barðist gegn félagslegu misrétti í 

formennsku Mæðrastyrksnefndar, þá má finna samsvörun í störfum Laufeyjar við 

starf Kelley í dag:  

 

Laufey gaf sér ótakmarkaðan tíma til þess að tala við þær konur og stúlkur, 

er leituðu stuðnings nefndarinnar. Þær komur til hennar á hvaða tíma sem 

var og sögðu henni hiklaust frá erfiðleikum sínum og raunum... En um leið 

og hún hlustaði á og lét þær finna samúð sína, athugaði hún, hvernig hægt 

væri að hjálpa þeim á fjárhagslegan eða lagalegan hátt.
241

 

 

Og nú í dag, koma þær líka á hvaða tíma sem er og segja hiklaust frá erfiðleikum 

sínum og raunum, líka netleiðis: „Heyrðu ég veit ekki hvað ég á að gera, ég er í 

erfiðu sambandi við manninn minn, það er ofbeldi, hvað á ég að gera? Ég fæ rosa 

mikið af svona.".
242

 Kelley ráðleggur þeim konum, bendir þeim á úrræði á borð við 

Kvennaathvarfið o.s.frv; „þær vita ekkert um réttindi sín, vantar meiri upplýsingar 

um réttindi sín".
243

 Með því að veita þeim upplýsingar um réttindi sín og þau úrræði 

sem eru í boði, efla samtökin vald kvennanna í þjóðfélaginu. Valdefling kvenna af 

                                                        
239 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 107. 
240 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
241 Ólöf Nordal, formáli, bls. XIII.  
242 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
243 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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erlendum uppruna er unnin af sjálfboðaliðum kvenna á borð við Angelique Kelley: 

„Við sækjum um styrki til að borga leigan hérna. Svo við getum haldið skrifstofunni 

opinni".
244

 Þarna varð mér ljóst hve miklu ein kona í einu herbergi getur áorkað.  

 

 

4.5.6 Lýðræðisvettvangur: Kvenréttindafélag Íslands 
 

Kvenréttindafélag Íslands 

Viðmælandi: Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, framkvæmdastýra 

Kvenréttindafélags Íslands 

Viðtalsstaður: Kvennaheimilið Hallveigarstaðir 

Viðtalsdagur: 14. febrúar 2017 

 

Fótatak mitt heyrðist ekki þegar ég gekk upp stigann, hann var langur og hljóðlaus. 

Ég lagði hendina á kalt stigahandrið úr smíðajárni, hringurinn tók enda.
245

 Hvers 

vegna voru spor mín hljóðnuð, sem stundarkorni áður höfðu endurkastast af 

gangstéttinni? Upp. Skref, skref, síðan glymjandi hlátur. Þennan hlátur þekkti ég 

vel, hafði reyndar hlegið með eiganda hans mánuðum saman fyrr á tíð, er við 

störfuðum saman í húsi, fjarri þessu húsi.
246

 Hláturinn barst frá enda gangsins, ég 

sleppti handriðinu og greikkaði sporið, þá heyrðist þrusk. 

 Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir er framkvæmdastýra Kvenréttindafélags 

Íslands (KRFÍ). Félagið rekur upphaf sitt til 27. janúar árið 1907, þegar 15 

kvenréttindakonur funduðu á baráttuvettvangi kvenna; heimili Bríetar og Laufeyjar í 

Þingholtsstræti 18. Fundargerðin segir ekkert um veðrið þann daginn, hvort það var 

                                                        
244 Angelique Kelley, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
245 Handrið hringstigans á Hallveigarstöðum er verk eftir listakonuna Eyborgu 
Guðmundsdóttur. Sjá Veröld sem ég vil, bls. 329. 
246 Ég og Brynhildur unnum saman á safninu Gljúfrasteini í Mosfellsdal.  

Mynd 15. Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 

framkvæmdarstýra Kvenréttindafélags Íslands. 
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vott eða þurrt, bjart eða dimmt, en víst er að þegar fundurinn hófst þá rofaði til á 

himnum. Þessi fyrsta fundargerð félagsins vitnar einfaldlega um söguleg markmið 

kvenna sem bjuggu í feðraveldi
247

 á öndverðri 20. öldinni. Markmið sem taka á sig 

mynd í annarri grein, fyrstu laga Kvenréttindafélags Íslands: „að starfa að því að 

íslenskar konur fái full stjórnmálaréttindi á við karlmenn, kosningarétt, kjörgengi 

svo og rétt til embætta og atvinnu með sömu skilyrðum og þeir".
248

 Í því sambandi 

er ekki úr vegi að gera samanburð á lögum félagsins þá og nú, undir formennsku 

Brynhildar Heiðar- og Ómarsdóttur, en nú segir svo í 2. grein félagsins: „Markmið 

félagsins er að vinna að kvenréttindum og jafnri stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Félagið vinnur samkvæmt stefnuskrá sem samþykkt er á 

félagsfundi."
249

  

 Fyrr í ritgerðinni, n.t.t. í kaflahlutanum sem fjallaði um munnlega sögu voru 

reifuð ólík hlutverk spyrils og viðmælanda í viðtölum.
250

 Þar kom fram að spyrillinn 

hefur ákveðið vald í viðtalinu vegna þess hvaða hlutverki hann gegnir þar, hlutverk 

sem samkvæmt Portelli, svipar til sviðsstjóra viðtalsins.
251

 Slíkt var ekki tilfellið í 

viðtali mínu við Brynhildi, enda voru samskipti okkar beggja í viðtalinu (e. 

intersubjectivity) byggð á rótgrónum hlutverkum okkar sem voru arfleifð frá fyrri 

tíð, er við störfuðum saman á safninu Gljúfrasteini í Mosfellsdal. Í þá daga var 

Brynhildur mín eigin Bríet Bjarnhéðinsdóttir, er fræddi mig um stöðu kvenna og 

femínisma, vakt eftir vakt. Valdahlutföllin voru því löngu ráðin áður en viðtalið 

hófst, ég var enn í hlutverki lærlingsins, en Brynhildur í sínu fyrra hlutverki sem 

„mín eigin Bríet", er núna gengdi hlutverki framkvæmdarstýru Kvenréttindafélags 

Íslands. 

 

Nú verður haldið á mið lýðræðisins þar sem barátta KRFÍ  fer fram fyrir jafnri stöðu 

kynjanna. Skilgreininingin á lýðræði er sú að það feli í sér jafnrétti allra manna, 

óháð kynferði, kynþætti, þjóðerni, og ætternis. Þau réttindi eru tryggð með 

                                                        
247 Hér er stuðst við skilgreiningu Vicki Randall á feðraveldinu, sem grundvallast á þeirri 
hugmyndafræði að samfélagið byggir öðru fremur á yfirráðum karla. Sjá Vicky Randall, 
„Feminism", bls. 120. Auk þess er stuðst við skilgreiningu Anne Phillips á feðraveldinu sem 
byggir á því að helmingur samfélagsins hafi völd hinum helmingi samfélagsins. Sjá Anne 
Phillips, Engendering Democracy, bls. 95. 
248 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 67.  
249 Vef. Kvenréttindafélags Íslands. Lög. 
250 Portelli, „What Makes Oral History Different", bls. 39. 
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jafnræðisreglu í stjórnarskrá lýðræðisríkja.
252

 Lýðræðisvettvangur Íslands er ekki 

afsprengi eldgosa og hlýnunarskeiða, heldur mótaður af mönnum, og konum líkt og 

kvenréttindakonum KRFÍ. Staða og kjör kvenna hafa tekið mikilum breytingum 

hérlendis samhliða örum breytingum lýðræðisvettvangsins, allt frá frá stofnun 

Kvenréttindafélagsins árið 1907 til dagsins í dag.
253

 Á stofnári félagsins árið 1907 

var hið gamla bændasamfélag farið að víkja fyrir nútímanum, víkja fyrir vaxandi 

verkaskiptinga kynjanna,
254

 og í þessum jarðvegi hófst jafnréttisbarátta íslenskra 

kvenna. Eitt markverðasta teikn þess að nútíminn var þarna að hefja innreið sína í 

íslenskt samfélag var stofnun Kvenréttindafélags Íslands.  

 Á þeirri rúmu öld sem liðin er frá þeim tíma hafa forsendur fólks til að kalla 

eftir og framfylgja lýðræði umbylst. Með tilkomu veraldarvefsins og annarra miðla 

sem fært hafa fólk saman án tillits til búsetu þess, er bylting í skoðanaskiptum fólks 

og miðlun upplýsinga um ástand og skoðanir á hverjum tíma. Fyrir hópa líkt og 

konur sem staðið hafa höllum fæti varðandi miðlun upplýsinga með tilheyrandi 

neikvæðum áhrifum á hag þeirrar heildar, þá eru þessi umskipti í miðlun upplýsinga 

ein helsta grundvallarforsenda þess að jafnræði náist með kynjunum.
255

 Áhrif 

upplýsinga á lýðræði þar sem aðgengi að þeim er opið er samt sem áður 

vandmeðfarið. Dæmi um það er gengdarlaust flæði myndefnis og umfjallanna um 

konur sem sýna þær í afkáralegu ljósi. Það að slíkt efni skuli þrífast á 

veraldarvefnum og víðar, staðfestir þá þöggun sem gildir almennt um slíka 

niðurlægingu í garð kvenna.  

 

Félagið er stofnað til þess að tryggja lýðræðislega þáttöku kvenna í 

lýðræðissamfélagi. Til að byrja með þurftum við að fá kosningarétt, og 

síðan jafnan rétt til starfa, embætta og náms. Við lítum svo á að 

lýðræðisvettvangur 21. aldarinnar er á netinu, og ef konur geta ekki tekið 

þátt í lýðræðisumræðu eða hreinlega umræðum á netmiðlum, eins og að 

skrifa greinar á netið, að taka þátt í spjallþráðum, eða setja athugasemdir 

við greinar og birta myndir á netinu, og ef þær geta ekki gert það án áreitis 

þá er í raun verið að varna konu frá því að taka þátt í afskaplega stórum 

hluta af samfélaginu.
256

 

                                                        
252 Stefán Erlendsson, „Um skiptinguna milli opinbers lífs og einkalífs", bls. 99.  
253 Allt frá árinu 1850 í kjölfar tilskipunar um breytingar á erfðalögunum á Íslandi hefur sífellt 
komist á meira jafnrétti á milli kynjanna lagalega. Þessar umbætur tóku reyndar fyrst kipp á 
20. öldinni 
254 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 11. 
255 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
256 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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Með þeim orðum Brynhildar, erum við komin að upphafi og jafnframt upphaflegri 

ástæðu þess að ráðist var í þessa rannsókn á sjónarmiðum fagkvenna í frjálsum 

félagasamtökum á stöðu kvenna. Þar er um að ræða blaðagrein Brynhildar; „Önnur 

orðsending til karlmanna" (2014). Orðsending sem stóð mér í minni uns kom að því 

að leggja drög að þessari rannsókn. Tildrög þeirrar greinaskrifa var blaðagreinin 

„Orðsending til íslenskra karlmanna" (2013) sem Hrafnhildur Ragnarsdóttir, ein af 

fyrrum stjórnarkonum Kvenréttindafélagsins skrifaði í tilefni af átakinu 16 dagar 

gegn ofbeldi. Þar líkti hún íslensku samfélagi við ógnarstjórn yfir konum, með tilliti 

til kynbundins ofbeldis og félagslegs misréttis kvenna:
257

 „Hún varð fyrir gífurlegu 

ofbeldi í kjölfarið, heiftarlegu stafrænu ofbeldi þar athugasemdirnar við skrifin 

námu mörg hundruðum",
258

 sagði Brynhildur um málið. Sjálf man ég skýrt og 

greinilega daginn sem greinin hennar Hrafnhildar var birt, daginn sem fylking karla 

myndaðist í þeirri sameiginlegu vegferð feðraveldisins að hefta málflutning hennar. 

Málflutning Hrafnhildar sem hafði það megin markmið að bæta kjör kvenna 

hérlendis með því að lýsa ástandinu sem konur búa hér við. Ástandi sem allir þekkja 

en margir vildu ekki vita af. Síðan leið eitt ár og Brynhildur undirbjó birtingu nýrrar 

greinar: „Ég var búin að undirbúa mig í mánuð á undan, ég hélt ég myndi verða 

fyrir sama aðkasti". Þann 28. nóvember árið 2014 birtust tölur sem voru skapaðar af 

karlmönnunum en teknar saman af Brynhildi. Hér að neðan er birtur hluti úr þeirri 

grein: 

 

Það er ógnarstjórn að búa í samfélagi þar sem 87% lögregluþjóna eru 

karlar. Það er ógnarstjórn að búa í samfélagi þar sem á sama tíma og 248 

mæta árlega í Neyðarmóttöku vegna nauðgunar og 1.086 leita aðstoðar hjá 

Stígamótum eru aðeins 189 kynferðisbrot tilkynnt til lögreglu, 88 málum 

vísað til ríkissaksóknara, 31 ákæra gefin út og 23 sakfellingardómar felldir. 

Og það er ógnarstjórn að búa í samfélagi þar sem 42% kvenna hafa orðið 

fyrir ofbeldi af hálfu karla, þar sem 24% kvenna hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi af hálfu karla, þar sem 4% kvenna hafa orðið fyrir ofbeldi 

af hálfu karla á undangengnum 12 mánuðum.
259

 

 

Orðið  ógnarstjórn er fráhrindandi eitt og sér, en skilgreining þess sýnir að hérlendis 

er við lýði ógnarstjórn í málefnum kvenna enda þótt íslenskum aðstæðum sé 

                                                        
257 Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir,  „Önnur orðsending til íslenskra karlmanna",  Vísir 280 
(2014), bls. 18. 
258 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
259 Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir,  „Önnur orðsending til íslenskra karmanna", bls. 18.  
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hampað hvað réttindi kvenna varðar líkt og greinaskrif Brynhildar Heiðar- og 

Ómarsdóttir vitnar um. Stjórn sú viðheldur jafnvægi feðraveldisins (e. patriarchal 

equilibrium). Feðraveldiskenningin grundvallast á þeirri hugmyndafræði að 

samfélagið byggi öðru fremur á yfirráðum karla,
260

 þ.e.a.s. að helmingur 

samfélagsins hafi völd yfir hinum helmingi samfélagsins.
261

 Samfélagsgerð sem 

viðheldur og hlúir að misrétti kynjanna líkt og viðbrögðin við greinaskrifum 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur vitnuðu um. Í kjölfar atburðarásarinnar sem þá átti sér 

stað eftir opinberun Hrafnhildar á ástandi þessara mála á opinberum vettvangi, fóru 

konurnar í Kvenréttindafélagi Íslands að ígrunda alvarlega stafrænt ofbeldi og áhrif 

þess á konur: 

 

Þetta hafði mikil áhrif á Hrafnhildi að hún lenti í þessu, afleiðingarnar fyrir 

hana andlega voru erfið reynsla og þetta var erfitt fyrir okkur allar. Við 

gerðum okkur enn þá betur grein fyrir því hvað þetta er alvarleg ógn við 

tjáningafrelsi okkar. Sem sagt að geta ekki talað um málefni opinskátt á 

opinberum vettvangi án þess að eiga það á hættu að verða fyrir þvílíku 

aðkasti. Eftir á að hyggja, þá var það líka valdaleysið, úrræðaleysið sem við 

fundum fyrir. Jafnvel þegar að það voru að koma inn óbeinar hótanir þá gat 

löggæslan ekki tekið á því, því það er ekki ólöglegt að senda ljót skilaboð. 

Það er ekki ólöglegt að áreita fólk á netinu, nokkuð sem kom í ljós.
262

 

 

 

Konur hafa staðið höllum fæti varðandi birtingarmynd kynhlutverks á netinu, 

stærsta almannarými nútímans. Brynhildur álítur sem svo að Ísland geti varðað 

veginn í þeim efnum með því að banna ýmsa þá birtingarþætti sem viðhalda 

kynbundinni mismunun, en klám er skýrasta dæmi þess. Klámvæðingin sem vex 

hröðum skrefum fyrir tilstilli veraldarvefsins, hinni stafrænu vöggu lýðræðsins, 

vitnar um þessa ógnvænlegu þróun.
263

 Og á þeim víðfema vettvangi lýðræðisins 

sem veraldavefurinn er, líta konur Kvenréttindafélags Íslands til nærumhverfisins.
264

 

Markmið þeirra er að komið sé á skýrum lögum varðandi dreifingu myndefnis á 

netinu. Reyndin er sú að með lagasetningum er hægt á afgerandi hátt að stemma 

stigu við klámvæðingu á netinu. „Við gleymum því, að klám er bannað á Íslandi. 

Það er bannað að dreifa klámi samkvæmt almennum hegningarlögum, grein nr 210. 

                                                        
260 Randall, „Feminism", bls. 120.  
261 Phillips, Engendering Democracy, bls. 95. 
262 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
263 Attwood, Reading porn: the paradigm shift in pornography research, bls. 91-94. 
264 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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Kvenréttindafélagið hefur engar opinberar skoðanir á þessari grein en ég hef miklar 

skoðanir", sagði Brynhildur.
 265

  Engar grundvallabreytingar hafa verið gerðar á 210. 

lagagreinar almennu hegningarlaganna sem voru sett árið 1869. Þær breytingar sem 

gerðar hafa verið taka mið af nýjum miðlum sem skotið hafa upp kollinum í áranna 

rás.
266

 Brynhildur telur áhrifaríkustu leiðina til að stemma stigu við 

klámvæðingunni, þá að hérlendis verði fylgt fordæmi hinna Norðurlandanna sem 

við berum okkur helst við, s.s. Svíþjóð. Ef það yrði ofan á þá myndum við fella 

gildandi lagagrein úr gildi og setja nýja grein í hennar stað sem banna myndi 

dreifingu kláms þar sem ofbeldi kemur fram, barnaklám og dýraníð. Brynhildur 

segir það vera skaðaminnkandi nálgun gagnvart því ofbeldi sem þessu fylgir. Sem 

dæmi um vanda af þessum toga er umfjöllunarefnið í grein fjölmiðlafræðingsins 

Guðbjörgu Hildar Kolbeins „Árásarhneigð unglinga og áhorf þeirra á klám og 

erótík", en þar kemur fram að sérfræðingar telji að klámvæðing hafi mikil áhrif á 

kynlífshegðun unglinga. Dæmi um slíka breytingu á hegðun unglinga er aukin tíðni 

hópnauðganna og aukin þrýstingur á konur að þær stundi kynlífsathafnir sem þær 

vilja ekki stunda og telja ekki vera eðlilegar.
267

 Talskona Stígamót, Guðrún 

Jónsdóttir segir að við þurfum að skoða möguleika þess að setja lögbann á allt klám 

og taka þar mið af því lögbanni sem sett hefur verið á barnaklám. Guðrún lýsir 

þessu frá bæjarhóli Stígamóta:  

 

Þú hefur ekki leyfi til þess að hlaða barnaklámi inn á tölvuna þína, hafir þú 

gert það þá ertu að brjóta lög og það er hægt að ganga að þér. Ef að við 

erum öll sammála um, sem ég held að við öll séum, að það sé rétt að hafa 

það þannig. Af hverju ættir þú þá að mega hafa myndbönd af nauðgunum, 

eða illa fengnar myndir af konum, klámfengnar. Af hverju máttu hlaða 

niður ofbeldi gegn fullorðnum, ef við erum sammála því að þú megir ekki 

hlaða niður ofbeldi gegn börnum? Og við á Íslandi höfum skilgreint vændi 

sem kynferðisofbeldi, og þess vegna höfum við bannað kaup á konum en 

við höfum ekki bannað konunum að selja sig. Klám, vændi og mansal eru 

ólík andlit á sama fyrirbærinu, sem er í rauninni ofbeldi gegn konum. Klám 

er oft myndað vændi, og því betur sem þú skoðar vændi og mansal, því 

erfiðara er að skilja þar á milli. Þannig að þetta hangir allt saman.
268

  

 

                                                        
265 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
266 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
267 Guðbjörg Hildur Kolbeins, „Árásarhneigð unglinga og áhorf þeirra á klám og erótík", bls, 
237. 
268 Guðrún Jónsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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Kvenréttindafélag Íslands hefur einnig barist gegn myndbirtingum í formi 

hrellikláms (dreifing kynferðislegra mynda, upptaka og myndbanda án samþykkis 

aðila sem þar kemur fram).
269

 Grundvallaforsendur kvenréttinda er sá réttur kvenna 

að ráða yfir eigin líkama.
270

 Skýrt dæmi um baráttu gegn hrelliklámi kvenna á 

Íslandi sem og á erlendri grundu er átakið Free the nipple, þar sem konur komu 

saman og sýndu á táknrænan hátt að yfirráð yfir eigin líkama væri í þeirra höndum 

en engra annarra. Frumvarp til laga gegn hrelliklámi var lagt fram á Alþingi fyrst 

árið 2014 og síðan aftur í óbreyttri mynd árið 2015.
271

 Í frumvarpinu var markmiðið 

að banna hrelliklám og um leið fella þann málaflokk undir lagagrein 210. og þar 

með að skilgreina hrelliklám lagalega séð sem klámefni. Kvenréttindafélagið lagðist 

gegn því fyrirkomulagi frumvarpsins:  

 

Við sögðum, við erum sammála því að það ætti að setja lög til að banna 

dreifingu slíks efnis, og koma með refsiramma til þess að refsa þeim sem 

dreifir þvílíku efni. En við sögðum að þetta ætti ekki að vera undir kafla sem 

bannar klám, eða dreifingu kláms. Vegna þess að þetta er ekki klám, þetta er 

ofbeldi. Við vildum frekar setja þetta undir kynferðisbrotakaflann sem tekur 

fyrir kynferðislegt áreiti. Þar á þessi glæpur heima. Glæpurinn er ofbeldið 

sem er framið gegn konunni með því að dreifa myndefninu.
272

  

 

 

Helstu baráttumál Kvenréttindafélags Íslands í dag er annars vegar herferð gegn 

stafrænu ofbeldi þar sem takmark herferðarinnar er lagabreytingatillaga sem 

afgreidd væri frá Alþingi. Hins vegar er félagið að berjast fyrir því að kynjafræði 

verði gerð að skyldufagi í framhaldsskólum landsins og síðan í framhaldi þess 

áfanga einnig gert að skyldufagi í grunnskólum landsins. Félagið byggir á þeirri 

hugmyndafræði að ef landsmenn eru uppfræddir með þeim hætti um stöðu kynjanna 

og jafnrétti, allt frá frá unga aldri, þá sé búið að tryggja framtíð landsins.
 273

 Þau 

baráttumál falla að meginhlutverki félagsins sem er að standa vörð um réttindi 

kvenna. Starfsaðferðir félagsins spanna allt frá útgáfu bóka og tímaritsins 19. júní 

sem kemur út árlega, til þess að skrifa umsagnir um opinberar skýrslur og 

lagafrumvörp. Starfsaðferðum þessum hefur verið beitt í starfi félagsins og gott 

dæmi frá fyrri tíð er mikilvirk vinna Laufeyjar Valdimarsdóttur á þessum vettvangi í 

                                                        
269 Vef. Kvenréttindafélag Íslands. Hvað er hrelliklám?  
270 Drífa Hrönn Kristjánsdóttir, „Þröngt skorinn stakkurinn", bls. 3. 
271 Vef. Hvað er hrelliklám? 
272 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
273 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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formennskutíð hennar fyrir hönd Kvenréttindafélags Íslands. Þá var ítrekað reynt að 

hafa áhrif á löggjafarvaldið í því skyni að tryggja aukin réttindi mæðra og barna 

þeirra.
274

 Rétt er að minna á fleira sem Kvenréttindafélag Íslands stendur fyrir í því 

skyni að styðja konur til góðra verka í jafnréttisbaráttu sinni. Dæmi um það eru 

málþing sem félagið hefur staðið fyrir og samstarf við grasrótarsamtök kvenna. 

Húsnæði félagsins Kvennaheimilið að Hallveigarstöðum kemur þar mikið við sögu 

enda aðstaða sem dæmin sýna að mikilvægt er að sé í boði, því líkt og dæmi sanna 

þá er algengt að samtök kvenna leggist af sökum húsnæðisleysis.
275

 Í því húsi 

kvenna, a house of our own, gekk ég af fundi Brynhildar niður hringstigann til 

fundar við daglegan raunveruleika kvenna.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
274 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 184.  
275 Í viðtalinu minntist Brynhildur þess tíma þegar hún var hluti af grasrótarsamtökunum Bríeti 
sem lagðist af sökum þess að meðlimir samtakanna höfðu engan stað til að funda á. 

Mynd 16. Stiginn í Kvennaheimilinu að Hallveigarstöðum.  
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5 Sagan á miðhæðinni 
 

Það var einu sinni eftir nefndarfund að Laufey hallaði sér að mér og spurði 

hvort ég vildi ekki þiggja kaffisopa hjá sér á loftinu, hana langaði að 

kynnast mér betur. Þetta varð upphafið að mörgum ógleymanlegum 

stundum yfir koníakstári og kaffi í bláum postulínsbollum sem hún sótti í 

hornskáp í litlu stofunni þeirra mæðgna. Svona leið tíminn stundum við 

samræður til klukkan þrjú og fjögur á nóttunni. Laufey spurði ekki um 

svefn ef hún komst í samkvæmisskap. Yfir bláu bollunum var aldrei rætt 

málefni Mæðrastyrksnefndar, það tilheyrði neðri hæðinni, en hún talaði 

mikið um mannréttindi kvenna, þá virðingu sem konum ber.
276

 

 

Það er öllum nauðsynlegt að eyða tíma á miðhæðinni. Vegna þess kynbundna 

ójafnræðis sem ríkir í dag þá eru slíkir fundir á miðhæðinni sérlega mikilvægir fyrir 

konur. Hér er vísað í samtímann, þetta millistig fortíðarinnar og framtíðarinnar. Mín 

upplifun sem kona í samtímanum er sú, að það rými og sá lærdómur sem kemur þar 

við sögu er aldrei að fullu nýtt vegna þess að við erum svo upptekin við að draga 

lærdóm af fortíðinni og spá fyrir um framtíðina. Ekki það að neinni rýrð sé kastað á 

forsöguna né það sem liggur í framtíðinni, en það verður að horfast í augu við þá 

staðreynd að þau ríku tækifæri sem gefast í samtímanum með því að læra af því sem 

augnablikið gefur af sér verður að nýta. Til þess eru ýmsar leiðir færar, ein er sú að 

skrá og miðla sögunni með núsögu í einni eða annarri mynd.   

 Þessi rannsókn í sinni einföldu mynd sýnir gagnsemi núsögu. Hvernig má 

það vera? Ýmislegt hefur verið nefnt í þeim efnum hér að framan, en eðlilegt að 

rifja það upp hér á „miðhæðinni". Í grunninn hefur rannsóknin skilað til framtíðar 

upplýsingum sem lágu ekki fyrir. Sumt af því má nálgast brotakennt í rituðu efni 

annað ekki, þannig að þegar upp er staðið þá hefur skráning, greining og miðlun 

þessara upplýsinga tryggt aðgengi að upplýsingum og þar með aukið hlutfallslegt 

aðgengi að upplýsingum um starfsemi frjálsra félagasamtaka kvenna sem vinna að 

því að draga úr kynbundnu ójafnrétti hérlendis. Í annan stað má nefna að sökum 

þess hvernig upplýsingunum er safnað í „hita" augnabliksins, og enn frekar í þessu 

tilliti að þær koma frá okkar reyndustu sérfræðingum á sínu sviði, þá fæst 

sjónarhorn á söguna sem fæst ekki eftir neinum öðrum leiðum. Í þriðja lagi þá þarf 

að nefna það hve mikilvægt það er að nýta þessar gagnlegu upplýsingar ekki einasta 

í framtíðinni heldur einmitt hér og nú. Það er ekki bara gerlegt, það er nauðsynlegt. 

                                                        
276 Vef. Aðalheiður Hólm um Laufeyju Valdimarsdóttur.  
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Sú núsaga sem hér hefur verið sögð sýnir einmitt þennan fjórða eiginleika 

núsögunnar sem er fólgin í þeirri gangsemi sem hún býður upp á varðandi það að 

staðfesta mikilvæga málefni líðandi stundar og hvernig þau málefni tengjast 

innbyrðis, samfélaginu til gagns. Vissulega eru slík tengsl að einhverju leyti 

fyrirsjáanleg þegar skráning upplýsinga hefst, en töfrarnir felast í því þegar að 

upplýsingarnar beint úr uppsprettu þeirra liggja fyrir þá kemur margt ófyrirsjáanlegt 

og gagnlegt í ljós sem gagnast einungis á hverjum tíma ef það er skráð niður með 

þessum hætti.  

 

5.1 Núsagan og rýmið 
Þegar litið er á niðurstöður rannsóknarinnar þá er eitt af því forvitnilegra sem þar 

kom fram fólgið í þeirri staðreynd hve afmörkuð rými getu verið mikilvægur hluti 

þess að halda úti ákveðnu tengslaneti og starfsemi. Þetta var þarfur lærdómur. Því 

eðlilega hættir fólki til að meta það svo að einu forsendurnar sem þurfi til þess að 

láta starfsemi ganga upp séu þær að til sé nægilegt rekstrarfjármagn og starfskraftar 

sem sinnt geti starfseminni. Dæmið er sem sagt aðeins flóknara eins og starfsemi 

frjálsra samtaka kvenna sem starfa að mannúðarmálefnum í þeirra þágu sýna. Líkt 

og kom fram í viðtölum við fagkonur í umræddum félagasamtökum, þá þurfa 

samtökin að vinna á eigin forsendum að málefnum sínum sem í einfaldleik sínum 

þýðir að nútímahagræðingar á borð við það að steypa slíka starfsemi við aðra 

starfsemi að líkum toga, eyðileggur það að hluta til það starf sem unnið er að. 

Ástæðan er einfaldlega sú að til þess að ná þeim markmiðum sem til er ætlast þá 

þurfa félagasamtökin a room of their own, það er að segja rými til að reka 

starfsemina og það fjármagn sem gerir kleift að sinna henni. Slík starfsemi er 

lífsnauðsynleg til að rétta kúrs íslenskra kvenna í þjóðfélaginu, enda ekki líðandi að 

þær séu réttindalega skör neðar en karlar í þjóðfélaginu, og því ei með land of our 

own. Vegna þessa eru skilaboð rannsóknarinnar í þessu efni þau að ekki skyldi reynt 

að breyta þeim góðu úrræðum sem konur hafa þróað í þessum efnum, svo sem með 

því að ríkisvæða í eiginlegri merkingu rekstur samtakanna heldur einmitt nota þessa 

gagnvirku innviði félagasamtakanna til hins ítrasta með því að veita fjármunum úr 

almannasjóðum til þeirra svo tryggja megi að starfsemin sé rekin af þeim þunga sem 

nauðsyn er. Skilaboðin eru líka þau, að yfirvöldum ber skylda til þess að veita 

konum viðeigandi aðstoð og þjónustu meðal annars m.t.t. til kynbundins ofbeldis. 
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Líkt og framkvæmdarstýra Kvenréttindafélags Íslands hafði orð á í viðtalinu sem 

tekið var við hana:  

 

Þetta eru frjáls félagasamtök sem gegna veigamiklu hlutverki í samfélagi 

okkar. En aðstoð í kjölfar kynferðislegs ofbeldis, bæði sálfræðileg og 

lögfræðileg aðstoð, á að vera á höndum stjórnvalda. Þetta er eitthvað sem 

konur eiga að geta leitað til í heilsugæslunni sinni. Þetta á að vera á öllum 

heilsugæslum og öllu sjúkrahúsum á landinu... En eins og er er þessi þjónusta 

gerð af frjálsum félagasamtökum, mjög oft í sjálfboðastarfi, sérstaklega út á 

landi... Ég tel hiklaust að þetta starf eigi að vera algjörlega borgað og séð um 

innan heilbrigðiskerfisins okkar.
277

  

 

Samantekið þá lýsir þetta nákvæmlega því sama og gildir fyrir konur sem 

einstaklinga, það er að segja að á meðan að kynbundið ójafnræði ríkir þá verður að 

heyja jafnréttisbaráttuna að hluta til í room of our own.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
277 Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir, viðtal við höfund, Reykjavík, febrúar. 2017. 
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6 Á vængjum vífa 

 

6.1 Myndefni 
 

 

 
 

Mynd 17. Myndræn framsetning á sjónarhorni viðmælenda á réttarkerfi landsins. 
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Mynd 18. Myndræn framsetning á sjónarhorni viðmælenda á réttarkerfi landsins. 
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Mynd 19.  Myndræn framsetning á sjónarhorni viðmælenda á réttarkerfi landsins. 
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Mynd 20. Myndræn framsetning á jaðarsettningu Jafnréttisstofu. 
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6.2 Könnun sem var send til allra viðmælenda  
 

Í rannsókninni var send könnun til allra viðmælenda með notkun forritsins 

Surveymonkey. Grunnur könnunarinnar markast af 1 spurningu og 9 fullyrðingum 

sem þáttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til með hliðsjón af tilgreindum 

valmöguleikum sem merkt er við. Fullyrðingarnar sem voru settar fram þurftu á 

engan hátt að endurspegla viðhorf rannsakandans. Í könnuninni var nafnleyndar 

gætt við vinnslu gagna og framsetningu þeirra. Þáttaka í spurningakönnuninni var 

valfrjáls.  
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Niðurlag 
 

Rannsókn þessi hefur skilað sagnfræðilegri samantekt á málefnum félagasamtaka 

kvenna sem starfa að mannúðarmálefnum í þágu kvenna í samtímanum. Samhliða 

breyttri þjóðfélagsskipan í byrjun 20. aldar skapaðist rými til umbótastarfa sem 

konur að venju nýttu. Eitt af þeim grundvallarmálum sem þær gengu í að sinna var 

jafnréttisbarátta í þágu kvenna. Þar voru allnokkrir mikilvægir leikendur en hér hafa 

störf sporgöngumanneskjunnar Laufeyjar Valdimarsdóttir verið rifuð upp því til 

glöggvunar. Þar á meðal hlutverk Mæðrastyrksnefndar og Kvenréttindafélags 

Íslands í öndverðri kvenréttindabaráttu íslenskra kvenna. Bæði þessi frjálsu félög 

eru dæmi um hvernig konur hafa með sérlega góðum árangri náð að vinna að sínum 

umbótamálum með því að vinna að þeim í afmörkuðum rýmum kvenna (rooms of 

our own). Sú aðferðafræði að vinna með þessum hætti í hópi kvenna, hefur ekki 

einungis tryggt sérlega öflugt tengslanet þeirra heldur einnig tryggt að þær hafa náð 

að vinna með skýrum hætti að markmiðum sínum. Vegna þess að staða íslenskra 

kvenna er enn þann dag í dag óásættanleg hvað kynbundið ójafnræði varðar þá 

verður að tryggja að konur geti notað skilvirkustu aðferðirnar sem þær hafa þróað til 

að draga úr því ójafnræði. Nú á tímum dugar ekki að vitna til ástands í fortíðinni eða 

ástands sem er verra í málefnum kvenna í öðrum heimshluta, samtíminn kallar 

einfaldlega á það kynbundna jafnræði sem á að ríkja á milli kvenna og karla sé virt. 

Samtímarannsóknir sagnfræðinga eiga og geta spilað stórt hlutverk við að vinda 

ofan af því sorlega ójafnræði sem ríkir á milli kvenna og karla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru færðar til bókar með því að skrá 

mikilvægar upplýsingar er varða umrædd málefni á líðandi stundu. Til þess voru 

nýttar aðferðir munnlegrar sögu (e. oral history) og sjónarmiðskenninging (e. 

standpoint theory) nýtt í þeirri vinnu. Á okkar tímum eru sagnfræðirannsóknir á 

samtímasögu óverulegar af ýmsum ástæðum og þar öðru fremur vitnað til 

viðtekinna hugmynda um vandasemi þess að fjalla um upplýsingar líðandi stundar 

og vegna leyndarskyldu ýmissa opinberra gagna. Mikilvægi slíkra sagnfræðilegra 

samtímarannsókna er engu að síður verulegt. Fyrst ber þar að telja nánast 

ótakmarkaðir möguleikar þess að nálgast viðfangsefni líðandi stundar. Eitthvað það 

mikilvægasta í slíkri vinnu er aðgengi að sjálfri uppsprettu málanna s.s. beinar 

upplýsingar frá aðilum er málið varðar. Upplýsingum sem hægt er að vitna í með 

samtölum þar sem gögnin eru ekki yfirskyggð af framsetningu síðari tíma. Miðlun 
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slíkra gagna, ekki síst fyrir hópa sem standa höllum fæti sökum ójafnræðis og þá um 

leið höllum fæti varðandi opinbera miðlun upplýsinga á hverjum tíma. Með slíkum 

stöðluðum aðferðum sagnfræðinnar í rannsóknum á samtímanum skapast ekki 

einungis grundvöllur þess að þær upplýsingar liggi skýrar fyrir til framtíðar litið en 

ellegar hefði orðið. Heldur skapast einnig mikilvægur grundvöllur þess að nýta þær 

upplýsingar til umbóta í samtímanum sjálfum. Í rannsókn þessari var þróuð 

aðferðafræði vegna þess hve lítið hefur verið átt við sagnfræðirannsóknir á þessum 

toga þá reyndist happadrýgst í rannsókn þessari að þróa aðferðafræði er nýtti á 

grunni annarra tiltækra aðferða sagnfræðinnar s.s. munnlegrar sögu, í því skyni að 

skrásetning, greining og miðlun upplýsinganna nýttist sem best. Þessi aðferðafræði 

fékk nafnið núsaga.  
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