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Útdráttur 

Í flestum samfélögum  í heiminum í dag þykir eðlilegt  að brjóst kvenna séu hulin á 

almannafæri, jafnvel í þeim aðstæðum þar sem karlar eru jafnan berir að ofan. Víða er 

löglegt fyrir konur að vera berbrjósta til jafns við karla en þrátt fyrir það brýtur það gegn 

viðmiðum og gildum samfélagsins og eru berbrjósta konur því oft litnar hornauga. 

Undanfarin ár hefur það færst í aukana meðal kvenna að draga réttmæti þessara 

viðmiða í efa og hafa í kjölfarið sprottið upp hreyfingar sem berjast fyrir rétti kvenna til 

að bera brjóstin, þar á meðal alþjóðlega hreyfingin Free the Nipple. Á Íslandi eru engin 

lög sem banna konum að vera berbrjósta á almannafæri, en það þykir almennt 

óviðeigandi. Íslendingar eru almennt taldir standa mjög framarlega í jafnréttismálum en 

þó hefur það sýnt sig að fjölda Íslendinga þykir með baráttu þessari vegið að gildum 

samfélagsins eða óttast slæmar afleiðingar fyrir hönd kvennanna sem tóku þátt í henni. 

Árið 2015 birti ung kona mynd af geirvörtu sinni á Twitter og gagnrýndi tvískinnung 

samfélagsins og í kjölfarið varð til atburðarás sem hefur verið kölluð íslenska 

brjóstabyltingin. Byltingin var gríðarlega áberandi en það var þó ekki nóg til að koma í 

veg fyrir að annað fjaðrafok ætti sér stað tveimur árum seinna, í janúar 2017,  þegar 

ungri konu var vísað upp úr sundlaug fyrir að vera berbrjósta. Samfélagsumræðan vegna 

beggja mála bar með sér sameiginleg einkenni, fjöldi fólks studdi málstaðinn en einnig 

voru margir honum mótsnúnir. Viðhorf andstæðinga og ástæður þeirra voru 

athyglisverðar, og mátti oft á tíðum greina áhyggjur þeirra á meðal. Áhyggjur og ótti 

innan samfélags getur þróast út í siðfár, sem er sú atburðarás þegar fyrirbæri sem 

stangast á við gildi og viðmið samfélags vekur ótta langt umfram raunverulegt umfang 

vandans. Í rannsókn þessari var farið í saumana á undanfara brjóstabyltingarinnar og  

afleiðingum, og byltingin síðan skoðuð út frá siðfárskenningum. Þá var hún borin saman 

við sundlaugarmálið. Erfitt getur verið að mæla siðfársástand en niðurstöður sýndu þó 

að bæði brjóstabyltingin og sundlaugarmálið báru með sér ýmis siðfárseinkenni. Það er 

þó umdeilanlegt hvort að hægt sé að fullyrða um að siðfár hafi átt sér stað.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn var Helgi Gunnlaugsson, prófessor við félags- og mannvísindadeild. 

Ég vil þakka Helga fyrir aðstoð við þróun ritgerðarefnis og góða leiðsögn í gegnum 

ritgerðarferlið. Ég vil einnig þakka Öddu Þóreyjardóttur Smáradóttur fyrir að gefa viðtal, 

föður mínum fyrir yfirlestur og fjölskyldu minni og vinum fyrir hvatningu. Að lokum vil ég 

þakka sambýlismanni mínum, Valdimar Árnasyni, fyrir ómetanlegan andlegan stuðning.  

 

  



6 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 4 

Formáli ....................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

1 Inngangur .............................................................................................................. 7 

2 Gögn ...................................................................................................................... 8 

3 Siðfár ..................................................................................................................... 9 

3.1 Fimmþáttalíkan Goode og Ben-Yuhuda ................................................................. 10 

4 Aðdragandi brjóstabyltingarinnar ......................................................................... 11 

5 Free the Nipple .................................................................................................... 15 

5.1 Gagnrýni á Free the Nipple .................................................................................... 16 

6 Íslenska brjóstabyltingin ....................................................................................... 17 

6.1 Brjóstabyltingin út frá siðfárskenningum .............................................................. 18 

6.1.1 Stafrænt kynferðisofbeldi ............................................................................... 19 

6.1.2 Samfélagsgildin og athyglissýkin .................................................................... 22 

7 Samanburður við Sundlaugarmálið ....................................................................... 22 

8 Niðurstöður ......................................................................................................... 24 

9 Umræður og lokaorð ............................................................................................ 25 

10 Heimildaskrá ........................................................................................................ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

1  Inngangur 

Sérhvert samfélag hefur sín viðmið og gildi og eru þau breytileg eftir stað og stund. 

Viðmiðin eru þær reglur sem samfélagið hefur tileinkað sér og flokkast þær í formlegar 

og óformlegar reglur. Formlegar reglur eru þær reglur sem skráðar eru í lög, og varða 

formlegri refsingu séu þær brotnar, svo sem að keyra yfir hámarkshraða eða að ræna 

banka (Social norms, e.d.). Óformlegar reglur vísa til samskipta- og hegðunarreglna 

samfélagsins. Brot á óformlegum reglum varða ekki við lög en geta hinsvegar valdið 

óformlegum refsingum á borð við augngotum, útskúfun frá tilteknum hóp eða stimplun 

sem furðufugl. Sem dæmi er ekki ólöglegt í okkar samfélagi að bora í nefið á 

almannafæri, ganga um berfættur eða tala við sjálfan sig, en það er ekki alltaf vel liðið. 

Gildi er meira flæðandi hugtak sem vísar til þess hvað þykir mikilvægt og æskileg, rétt og 

rangt, og í raun eru viðmiðin til staðar til að mæta gildum samfélags (Social norms, e.d.). 

Líkt og fram hefur komið eru viðmið og gildi breytileg eftir stað og stund og er það oft 

svo að það sem okkur þykir rétt í dag þótti áður rangt og öfugt. Eitt sinn þótti til dæmis 

eðlilegt hér á landi að konur væru ekki með kosningarétt, en í dag er Ísland meðal 

fremstu ríkja heims hvað kynjajafnrétti varðar (World Economic Forum, 2017). Líkamar 

eru ekki undanskildir viðhorfsbreytingum og fer það eftir tímabilum sögunnar hvernig á 

þá er litið, meðal annars er breytilegt hvaða líkamsgerð þykir æskileg hverju sinni og 

hversu mikið hold þyki eðlilegt að sýna.  

 

Brjóst kvenna hafa í vestrænu samfélagi löngum verið talinn líkamspartur sem 

eigi að hylja á almannafæri og hefur þróunin orðið sú að víða eru brjóst kyngerð óháð 

aðstæðum, þar sem jafnvel konur með barn á brjósti þykja sýna ósæmilega hegðun með 

því að sýna brjóst og þurfa því að fara afsíðis til að gefa börnum sínum. Sökum þess 

hvernig litið  er á brjóst almennt álíta margir að þannig hafi það alltaf verið og að 

líffræðilegar ástæður liggi að baki, brjóst séu einfaldlega kynferðisleg og því þurfi að 

hylja þau. Sú er hins vegar ekki raunin eins og útskýrt verður síðar. Á undanförnum árum 

hafa konur um allan heim sett spurningarmerki við ríkjandi viðmið og barist bæði einar 

og innan hreyfinga fyrir réttinum til að vera berbrjósta líkt og sjálfsagt er hjá körlum 

óháð geirvörtu- og brjóstastærð. Hreyfingin Free the Nipple hefur vakið hvað mesta 

athygli á alþjóðlegum mælikvarða en hún á rætur sínar að rekja til samnefndrar 
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kvikmyndar sem kom út í Bandaríkjunum árið 2014. Myndin hlaut mikla athygli og í 

kjölfarið fóru konur um allan heim að birta myndir af sér berbrjósta á samfélagsmiðlum 

undir myllumerkinu #freethenipple. Þá hafa frægir einstaklingar á borð við Miley Cyrus, 

Lady Gaga og Scout Willis tekið þátt í átakinu og gefið því byr undir báða vængi (Kaplan, 

2016).  

Byltingin náði til Íslands 25. mars 2015. Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir birti 

mynd af geirvörtu sinni undir myllumerkinu #freethenipple og gagnrýndi hún 

tvískinnung samfélagsins sem samþykkir karlmannsgeirvörtur en bannar 

kvenmannsgeirvörtur. Hundruðir kvenna sýndu henni stuðning með því að birta 

samskonar myndir og út frá því varð atburðarás sem hefur verið kölluð íslenska 

brjóstabyltingin, Free the Nipple eða #freethenipple. Viðbrögðin við byltingunni sem 

hófst með tísti Öddu Þóreyjardóttur Smáradóttur voru ekki einungis jákvæð og var 

fjöldinn allur af fólki sem gagnrýndi athæfið og málstaðinn og voru áhyggjuraddir um að 

brjóstamyndirnar sem konur voru að deila myndu leiða eitthvað illt af sér. Í dag eru tvö 

ár síðan byltingin átti sér stað, en í byrjun þessa árs átti sér stað atvik á Íslandi þar sem 

ungri konu, sem einnig skrifar þessa ritgerð, var vísað upp úr sundlaug fyrir að vera 

berbrjósta og bent á það væri ekki „Free the Nipple-dagurinn í dag“. Málið vakti mikla 

athygli og kveikti undir talsverðri umræðu, sem var vissulega jákvætt að mati höfundar 

en einnig staðfesting á því að enn væri langt í land, að byltingin tveimur árum fyrr hefði 

ekki gjörbreytt öllu. Ef til vill hristi byltingin aðeins upp í samfélaginu í skamma stund og 

svo féll allt aftur í nær sama far. Það vaknaði áhugi hjá höfundi að rannsaka málið frekar 

og finna út hvers vegna sumt fólk var á móti brjóstabyltingunni og hvort að siðfár hefði 

átt sér stað meðal þeirra.  Í þessari ritgerð verður farið í sögulegan aðdraganda Free the 

Nipple-hreyfingarinnar sem náði útbreiðslu á heimsmælikvarða  og varð kveikjan að 

brjóstabyltingu á Íslandi. Fjallað verður um byltinguna og viðbrögðin sem spruttu í 

kjölfarið út frá siðfárskenningum og hún borin saman við sundlaugarmálið.  

2 Gögn  

Takmarkað útgefið efni er til um Free the Nipple og enn hefur ekkert verið gefið út sem 

viðkemur brjóstabyltingunni eða sundlaugarmálinu. Hins vegar hafa verið skrifaðar 
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fjölmargar greinar og fréttir í tengslum við málin, og verður hér því notast við slíkar 

heimildir, enda endurspegla þær tíðaranda sem og fjölbreyttar skoðanir. 

Athugasemdakerfi vefmiða geta gefið góða innsýn varðandi mismunandi skoðanir 

almennings og voru athugasemdir einstaklinga á vefmiðlum notaðar til hliðsjónar við 

gerð þessarar rannsóknar og notuð sem dæmi við siðfársgreiningu. Auk þess var í 

einstaka tilfellum notast við athugasemdir við fréttir sem vefmiðlarnir deildu á 

Facebook. Notast var við bækur Cohen og Goode & Ben-Yehuda við greiningar á siðfári, 

einna helst fimmþáttalíkan þeirra síðarnefndu. Einnig var viðtal tekið við Öddu 

Þóreyjardóttur Smáradóttur, upphafskonu brjóstabyltingarinnar, og viðtalið notað við 

samanburð brjóstabyltingarinnar og sundlaugarmálsins.  

3 Siðfár  

Öll samfélög eru samsett af viðmiðum og gildum sem halda utan um samfélagsgerðina 

og þjóna sem taumhald fyrir samfélagsþegna. Oft kemur einhverskonar frávikshegðun til 

sögunnar sem þykir vega að samfélagsgerðinni og á þá til að skapast ótti meðal 

almennings sem fer langt umfram raunverulegan vanda sem af frávikshegðuninni hlýst. Í 

kjölfarið verða oft breytingar á löggjöfinni og hertar reglugerðir sem ekki var endilega 

þörf á (Cohen, 2002). Þessi atburðarás kallast siðfár, og var fyrst skilgreind af suður-

afríska félagsfræðingnum Stanley Cohen (2002) í bókinni Folk devils and moral panics 

sem kom fyrst út árið 1972. Samkvæmt Cohen býr siðfár yfir þremur megineinkennum. Í 

fyrsta lagi eiga fjölmiðlar gjarnan þátt í því að blása upp neikvæða eiginleika fólks og rýja 

það af jákvæðum eiginleikum, og þannig verður einstaklingur eða hópur stimplaðir sem 

þjóðarskelfar (e. folk devils). Að sama skapi eru atburðir sem tengjast frávikinu, eða 

ógninni, ýktir og skaðinn talinn mun meiri en hann er. Í öðru lagi er ógnin mun minni en 

hún er látin líta út fyrir að vera. Að lokum má oft greina sama mynstrið þar sem ógn 

uppgötvast, áhyggjur fólks ná hápunkti sínum og hverfa síðan skyndilega. Stanley Cohen 

leit svo á að fimm hópar í samfélaginu ættu þátt í að skapa siðfár, en það væru 

fjölmiðlar, þjóðarskelfar, stjórnmálamenn, stjórnkerfið og almenningur. Fjölmiðlar voru 

að hans mati áhrifamesti hópurinn við myndun siðfárs þar sem þeir geti haft áhrif á 
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skoðanir almennings og hvað hann hugsar um með umfjöllun sinni,  hvort sem 

umfjöllunin sjálf sé hlutlæg eða ekki (Cohen, 2002).  

Goode og Ben-Yehuda (2009) bættu við siðfárskenningu Cohen og settu fram 

þrjár kenningar um hvernig siðfár myndast, valdahópakenningu, grasrótarkenningu og 

þrýstihópakenningu. Samkvæmt valdahópakenningunni er siðfár leið valdahópa til að fá 

almenning til að einbeita sér að tilbúnum vanda í stað þess að beina athygli að því sem 

að snýr að hagsmunum valdahópsins. Grasrótarkenningin gengur út á það að siðfár megi 

rekja til siðferðiskenndar almennings, en þegar eitthvað gerist sem vekur óhug meðal 

almennings veki fólk athygli á skoðunum sínum sem nái enn frekari útbreiðslu í 

fjölmiðlum og verði þannig að siðfári. Þrýstihópakenningin er að mati Goode og Ben-

Yehuda líklegasti orsakavaldur siðfárs. Kenningin snýst um það að þrýstihópar úr 

millistétt veki athygli á fyrirbæri sem stangast á við þeirra gildismat, en innan þeirra eru 

yfirleitt valdamiklir aðilar eða valdastofnun sem eru jafnan líklegri til að fá viðbrögð frá 

stjórnsýslunni en aðrir  og eiga þannig auðveldara með að kalla fram lagabreytingar. 

Með siðfári viðheldur þrýstihópur eða eykur völd sín í samfélaginu. Jafnframt kann 

þrýstihópur að hljóta auknar fjárveitingar eða stærra hlutverk innan stjórnsýslunnar, 

hann hagnast alltént á siðfárinu með einhverjum hætti (Goode og Ben-Yehuda, 2009).  

Siðfárskenningar hafa verið gagnrýndar fyrir að vera of huglægar og því sér erfitt að 

mæla og fullyrða út frá þeim. Rannsakandi meti í raun sjálfur hvort að siðfár hafi átt sér 

stað vegna þess að það sé hans huglæga mat hvers lags viðbrögð séu umfram eðlileg 

gagnvart tilteknu fyrirbæri (Garland, 2008). Goode og Ben-Yehuda hafa svarað þessari 

gagnrýni á þann veg að þó svo að erfitt sé að fullyrða í öllum tilfellum hvort að samræmi 

sé á milli viðbragða samfélags og þess vanda sem viðbrögðin snúa að sé óumdeilanlegt 

þegar siðfár eigi sér stað, þá verði greinilegt ósamræmi og viðbrögðin afar ýkt (Goode og 

Ben-Yehuda, 2009). 

3.1 Fimmþáttalíkan Goode og Ben-Yuhuda 

Ákveðið mynstur þarf að vera til staðar svo að hægt sé að tala um siðfár. Goode og Ben-

Yehuda (2009) nefndu fimm meginþætti. Í fyrsta lagi væru einhverjar áhyggjur gagnvart 

fyrirbærinu nú þegar til staðar í samfélaginu, og það með mælanlegum hætti. Í öðru lagi 

væri talið að fyrirbæri hefði slæm áhrif á samfélagið og færi neikvæðni í garð þess 

vaxandi. Þar með væri litið á þá einstaklinga eða hópa sem yllu þessum áhyggjum sem 
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þjóðarskelfa. Í þriðja lagi væri víðtæk samhljóman um að fyrirbærið væri raunverulegt 

vandamál. Í fjórða lagi stæði fólk í þeirri trú að vandamálið væri mun stærra umfangs en 

það væri í raun og veru og þannig væru viðbrögð og aðgerðir gegn fyrirbærinu stórlega 

ýkt. Í fimmta lagi mætti mæla ákveðið mynstur þar sem ótti í garð fyrirbæris yxi hratt 

upp úr öllu veldi en hyrfi síðan skyndilega aftur (Goode og Ben-Yehuda, 2009). Eins og 

sjá má snúast siðfárskenningar að miklu leiti um ótta gagnvart svokölluðum 

þjóðarskelfum, sem eru þeir einstaklingar eða hópar sem taldir eru ógna stoðum 

samfélagsins. Hér verður notast við líkan Goode og Ben-Yehuda við greiningu á siðfári.  

4 Aðdragandi brjóstabyltingarinnar  

Til að skilja hvers vegna konur hafa í vaxandi mæli ákveðið að „frelsa geirvörtuna“ er 

mikilvægt að skilja hvað liggur á bakvið þeirri venju að konur hylji brjóstin, og þá 

sérstaklega geirvörturnar, á almannafæri og hvers vegna það hefur ekki verið sjálfsagður 

réttur kvenna að vera berbrjósta heldur baráttumál. Ástæðan fyrir því að talað er um að 

frelsa geirvörtuna er sú að brjóstið sjálft þykir í raun ekki kynferðislegt þar til geirvartan 

sést. Sem dæmi er venjan að skýla aðeins yfir geirvörturnar en ekki öll brjóstin þegar 

birtar eru myndir af berbrjósta konum í fjölmiðlum. Á rauða dreglinum í Hollywood eru 

konur oft í afar flegnum kjólum en það þykir mjög óheppilegt ef óvart sést í geirvörtu 

(Pittman, 2015). Til eru karlar með stór brjóst og konur með lítil brjóst og er það því ekki 

stærð kvenbrjósta sem gera þau ósiðleg, og þó svo að geirvörtur kvenna séu almennt 

stærri en karla er raunin ekki alltaf sú.  

Það virðast margir telja að líffræðilegar ástæður séu að baki þeirrar venju að 

hylja kvenmannsbrjóst, að karlar laðist líffræðilega að kvenmannsbrjóstum og 

geirvörturnar séu huldar til að særa ekki blygðunarkennd almennings eða æsa upp 

gagnkynhneigða karla. Þessar hugmyndir mátti meðal annars sjá á athugasemdakerfum 

fréttamiðla við fréttir um brjóstabyltinguna og sundlaugarmálið (Oddur Ævar 

Gunnarsson, 2015a). Þær eru þó tiltölulega nýjar af nálinni sé litið á mannkynssöguna. Í 

bókinni History of the Breast fjallar Marilyn Yalom (1997) um fjölbreyttar hugmyndir 

manna til kvenmannsbrjósta sem ná allt að 25.000 ár aftur í tímann. Brjóst hafa meðal 

annars verið túlkuð í fornri list sem frjósemitákn, sem tákn um lífgjöf, lauslæti og jafnvel 
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árásargirni (Yalom, 1997). Með þær staðreyndir í huga að hugmyndir til brjósta séu 

breytilegar eftir stað og stund er erfitt að ímynda sér að mannskepnan sé líffræðilega 

forrituð til þess að örvast kynferðislega eða blygðast sín við að sjá kvenmannsbrjóst- eða 

geirvörtur. 

Í augum vesturlandabúa eru berbrjósta konur oft tengdar hugmyndum um forn 

samfélög, frumbyggja eða ættbálka í heitum löndum líkt og Afríku eða Suður-Ameríku 

(Fernando, 1992). Þau viðmið að aðeins konur þurfi að hylja sig að ofan hafa þó ekki 

alltaf verið í gildi í vestrænum samfélögum. Á endurreisnartímanum var tískan þannig að 

hálsmál kjóla voru afar lág og því áttu geirvörturnar  til að sjást. Það þótti þó ekki 

tiltökumál en hins vegar þótti öllu verra á þeim tíma ef sást í ökla eða axlir kvenna 

(Otter, 2008). Eins voru konur oft málaðar með annað brjóst úti á málverkum, og má þar 

nefna málverkið „Mey og barn“ eftir endurreisnarmálarann Jean Fouquet (Virgin and 

Child, e.d.). Í byrjun 20. aldar endurspegluðust viðmið til nektar í sundfatnaði, en konur 

klæddust víðum klæðnaði sem huldi nær allan líkamann. Með tímanum slöknuðu 

viðmiðin og konur fóru smám saman að sýna meira hold. Það þótti ekki heldur við hæfi 

að karlar sýndu mikil hold á almannafæri, hvað þá að þeir væru berir að ofan, fram undir 

lok fjóra áratugarins. Sundfatnaður karla var ýmist sundbolur eða bolur og stuttbuxur, 

og voru karlar í Bandaríkjunum handteknir eða sektaðir ef þeir brutu þessar reglur. 

Þessum lögum var mótmælt og barist var gegn þeim þar til þeim var breytt árið 1936. 

Það má því segja að karlar hafi heyjað sína eigin baráttu til frelsunar geirvörtunnar (The 

topless timeline, e.d.). Á sjöunda áratug seinustu aldar fóru viðhorf fólks til brjósta og 

nektar almennt að breytast vestanhafs með tilkomu hippahreyfingarinnar. Hipparnir 

voru ungt fólk sem komið var með nóg af stöðu samfélagsins og fór að móta sín eigin 

lífsviðhorf, ásamt því að berjast fyrir friði, ást, frelsi og stríðslokum. Hipparnir voru á 

móti púrítanískum viðhorfum gegn kynlífi eða nekt, og varð hvers lags nekt þannig 

algengari sjón en hafði tíðkast áður (Stone, 1999). Skip Stone (1999) lýsti viðhorfi 

hippana til nektar sem svo að „með því að eyða sálfræðilegri tengingu  nektar og kynlífs 

nær fólk að slaka á og njóða fegurðar líkamans“. Frjálslynd viðhorf hippana til nektar 

endurspegluðust í Woodstock-hátíðinni árið 1969, þar sem  fjöldi karla og kvenna gengu 

um og böðuðu sig með hópi fólks ber að ofan og jafnvel nakin (Stone, 1999).  

Um sama leyti og hippahreyfingin var hvað mest áberandi var önnur bylgja 

femínsma á uppleið. Ólíkt fyrstu bylgjunni, sem snérist að mestu um kosningarétt 
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kvenna, var barátta annarrar bylgjunnar mun víðtækari og tók meðal annars á 

undirokun, jafnrétti á vinnumarkaðnum, kjarnafjölskyldunni og hlutverki kvenna í 

samfélaginu og stöðu þeirra samanborið við karla. Brjóstahaldarinn þótti af mörgum 

vera verkfæri feðraveldisins og varð brjóstahaldaraleysi algengara meðal kvenna í 

kjölfarið (Love, 2006). Haldin voru mótmæli í Atlantic City árið 1968 þar sem hundruðir 

femínista söfnuðu saman hlutum sem þeir töldu holdgerva kúgun kvenna, svo sem 

augnahárabretturum, hárrúllum og brjóstahöldurum, og hentu þeim í ruslafötur (Love, 

2006). Árið 1970 fóru að birtast fréttir hér á landi að brjóstahaldaraleysi væri komið í 

tísku og konur í Danmörku og víðar vildu að litið væri á brjóst sem sjálfsagðan hlut. 

Flegnir kjólar voru á þeim tíma í tísku og auglýstu snyrtivöruframleiðendur sérstakan 

farða til að skapa brjóstaskoru („Berbrjósta tízkan“ í algleymingi“, 1970). Það má greina 

svipaða orðræðu og hún var árið 2015, líkt og sjá má í dagblaðinu Vísi frá árinu 1970; 

„…stöðugt verða þær fleiri, sem leggja þann árans óþarfa, brjóstahaldarana — til hliðar 

og lýsa frati á allar gamlar kreddur og kerlingabækur um ósiðsemi slíks framferðis á 

almannafæri“ (Fyrstu tíu fá ókeypis aðgang, 1970). Viðhorf þessi nutu töluverðs fylgis á 

sínum tíma en voru ekki komin til að vera, eins og sýnt sig hefur.  

Þrátt fyrir að hugmyndir hippanna eða tilraunir femínista til afhlutgervingar 

kvenlíkamans hafi ekki náð að festast í samfélagsvitundinni er ekki þar með sagt að 

baráttan hafi legið í dvala fram að tilkomu Free the Nipple. Árið 1986 voru sjö konur 

handteknar í Rochester í New York-fylki fyrir að vera berbrjósta á almannafæri, en þær 

voru að mótmæla ríkislögum sem bönnuðu konum að vera berbrjósta. Konurnar voru 

sýknaðar á þeim grundvelli að uppátækið hafi aðeins átt sér stað einu sinni og verið 

framið í mótmælatilgangi (Judge dismisses charges, 1986). Fimm árum seinna var 

háskólaneminn Gwen Jacobs  sektuð fyrir ósæmilegt athæfi er hún fór berbrjósta í 

sólbað á almannafæri í Ontario í Kanada. Rochester-málið varð til þess að lögunum var 

breytt í New York árið 1992 svo að konur mættu vera berbrjósta á almannafæri, og 

samskonar lög voru sett í Ontario árið 1996 dvöl (Yelaja, 2011). Þó svo að löglegt sé í 

mörgum fylkjum Bandaríkjanna og í mörgum löndum hefur það ekki komið í veg fyrir að 

konur séu áreittar eða handteknar fyrir að vera berbrjósta. Phoenix Feeley var 

handtekin í New York árið 2005 fyrir að vera berbrjósta og síðan í tvígang í New Jersey 

árið 2008 og 2011. New York-fylki greiddi henni 29.000 dollara fyrir ólögmæta 

handtöku, en þar sem ekkert stóð í lögum New Jersey-fylkis um að konur mættu vera 
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berbrjósta var hún dæmd til sextán daga fangelsisvistar fyrir að neita að greiða sektirnar 

sem hún fékk. Hún fór í hungurverkfall þegar fangelsisdvöl hennar hófst árið 2013 en var 

látin laus eftir níu daga dvöl (NYC woman fined, 2013 ).  

Í dag er staðan þannig að víðast hvar í heiminum er hefðin sú að konur hylji 

brjóstin, sérstaklega geirvörturnar. Lögin eru mismunandi eftir löndum, sum staðar er 

stranglega bannað að vera berbrjósta á almannafæri en annars staðar stendur ekkert 

um það í lögum. Oftast eru óformlegar reglur um að konur hylji sig að ofan en þær eru 

misstrangar eftir löndum, til dæmis þykir í lagi að vera berbrjósta á baðströndum 

ákveðinna landa en sumstaðar má það aðeins á nektarströndum. Þá þykja brjóst oft 

samþykktari en ella þegar þau eru sett í ákveðið samhengi, svo sem þegar þau eru hluti 

af list eða við ákveðin hátíðarhöld, til dæmis á Kjötkveðjuhátíðinni í Rio (Carnival in 

Brazil, e.d.).  Á síðastliðnum árum hafa sprottið upp hreyfingar sem berjast fyrir rétti 

kvenna til að vera berbrjósta á almannafæri. Sænska hreyfingin Bara Bröst og franska 

hreyfingin Les Tumulteuses hafa staðið fyrir berbrjósta mótmælum og krafist jafnréttis 

og afkynvæðingar brjósta, og þá hefur bandaríska hreyfingin Go Topless staðið fyrir 

árlegum berbrjósta degi sem haldinn verður í tíunda skipti 26. ágúst næstkomandi 

(Malmö ladies may og topless, 2009; Les Tumulteuses, 2011; The topless timeline, e.d.) 

Þá hafa ber brjóst á almannafæri verið notuð í pólitískum tilgangi. Bandarísku samtökin 

Breasts not Bombs hafa staðið fyrir fjölda berbrjósta mótmæla gagnvart stríði, rasisma, 

pyntingum og fleiri málum sem eru „mun ósæmilegri en brjóst“. Brjóstin eru einnig tákn 

um vilja til að skapa menningu lífs og umhyggju í stað menningu stríðs (Glaser, e.d.). Árið 

2008 voru femínísku aðgerðasinnasamtökin FEMEN stofnuð í Úkraínu, en samtökin 

berjast meðal annars gegn kynlífsferðamennsku, kynjamismunun og því sem þær kalla 

„þrjár birtingamyndir feðraveldisins“; arðráni kvenna, einræðishyggju og trúarbrögðum 

(About us, e.d.). Samtökin hafa staðið fyrir fjölda berbrjósta mótmæla. Ástæðan fyrir því 

að þær mótmæla berbrjósta er að sögn vegna þess að það fangar athygli á 

mótmælendunum sjálfum en um leið á málefninu (About us, e.d.).  
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5  Free the Nipple 

Þó svo að hér sé talað um atburðarásina sem átti sér stað árið 2015 sem „Íslensku 

brjóstabyltinguna“ var á þeim tíma sem hún átti sér stað yfirleitt talað um frelsun 

geirvörtunnar eða einfaldlega „Free the Nipple“. Því eru margir Íslendingar sem tengja 

hugtakið fyrst og fremst við baráttu íslenskra kvenna. Hugtakið er þó ögn eldra og á 

rætur sínar að rekja til samnefndrar kvikmyndar eftir hina bandarísku Linu Esco sem 

kom út árið 2014. Esco framleiddi, leikstýrði og lék aðalhlutverkið í myndinni, sem hlaut 

mikla athygli á sínum tíma. Myndin fjallar um blaðakonuna With, sem berst í bökkum til 

að komast af í erfiðum og karllægum heimi blaðamennskunnar. Hún kemst óvænt í 

kynni við aðgerðasinnann Liv, eitt leiðir af öðru og stofna þær saman hreyfinguna Free 

the Nipple sem stendur fyrir gjörningum og mótmælum með það markmið fyrir hendi að 

berjast gegn hlutgervingu og fyrir jafnrétti og afglæpavæðingar geirvörtunnar, bæði í 

lagalegum og menningarlegum skilningi, en þegar myndin var tekin upp var ólöglegt að 

sýna brjóst á almannafæri í 37 ríkjum Bandaríkjanna (Esco, 2014). Jafnvel í þeim ríkjum 

þar sem löglegt var að vera berbrjósta á almannafæri höfðu konur mátt sæta áreiti frá 

lögreglu og ólögmætum handtökum  fyrir að vera berbrjósta (Esco, 2013). Myndin var 

tekin upp í New York og ekki leið á löngu þar til lögreglan hótaði að stöðva framleiðslu 

myndarinnar á þeim grundvelli að hún gæti talist sem klám, þrátt fyrir að það sé búið að 

vera löglegt að vera berbrjósta í New York-fylki síðan 1992. Esco brást við með því að 

taka upp restina af myndinni á almannafæri án allra leyfa stjórnvalda. Mótmælin sem 

sjást í myndinni eru því raunveruleg mótmæli (Esco, 2013). Eins og áður segir kom 

kvikmyndin út árið 2014 en í raun og veru var hún tekin upp tveimur árum áður. Lina 

Esco stofnaði Free the Nipple-hreyfinguna í raunveruleikanum nokkrum mánuðum áður 

en myndin kom út, í desember 2013 (Our story, e.d.). Markmið hreyfingarinnar eru 

eftirfarandi; „Free the Nipple er alþjóðlegur vettvangur breytinga í heiminum. Við trúum 

því að sem manneskjur eigum við að njóta jafnréttis. Við erum alþjóðleg hreyfing 

jafnréttis, valdeflingar og frelsis. Við erum hreyfing breytinga“ (Free the Nipple, e.d.).  

Líkt og í kvikmyndinni berst Free the Nipple-hreyfinginn fyrir því að það verði 

löglegt fyrir konur að vera berbrjósta á almannafæri í öllum 50 ríkjum Bandaríkjanna, en 

hún berst þó fyrir ýmsu öðru, meðal annars því að jafnréttislögum (e. Equal rights 

amendment) verði bætt við stjórnarskrá Bandaríkjanna. Höfundur jafnréttislaganna, 
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Alice Paul, barðist frá árinu 1923 til 1982 fyrir því að lögin yrðu samþykkt, en það var 

aldrei gert, og eru Bandaríkin eitt sjö ríkja í heiminum sem ekki hafa samþykkt 

alþjóðaskilmála um að útrýma kynjamismunun (Free the nipple, e.d.).  Hreyfingin  vinnur 

að því að koma lögunum loksins í stjórnarskrá landsins. Hún berst einnig gegn 

tvískinnungi á samfélagsmiðlum, en miðlar á borð við Instagram og Facebook banna 

geirvörtur kvenna en leyfa geirvörtur karla. Hafa margar konur mótmælt því með því að 

klippa karlkyns geirvörtur inn á myndir af kvenmannsbrjóstum og benda þannig á 

fáránleika bannsins (Pittman, 2015). Þá er forgangsröðun samfélagsmiðla og fjölmiðla 

gagnrýnd, en þeir sýna gjarnan og leyfa grófar ofbeldismyndir; aftökur, dýraníð og 

morðvettvanga, en kvenmannsgeirvartan þykir of ósiðleg.  Til að undirstrika enn fremur 

tvískinnunginn sem konur mæta stendur í reglum samfélagsmiðilsins Instagram að af 

ýmsum ástæðum sé nekt ekki leyfð, þar með taldar kvenkyns geirvörtur. Það megi hins 

vegar sjást í brjóst ef þau eru með ör eftir aðgerðir vegna brjóstakrabbameins 

(Community guidelines, e.d.). Síðan Free the Nipple-hreyfingin var stofnuð hefur fjöldi 

berbrjósta mótmæla verið haldin víða um heim þar sem barist er fyrir jafnrétti, meðal 

annars í Bretlandi, Írlandi, Nýja-Sjálandi og víða um Bandaríkin (Zeilinger, 2015; Dozens 

turn out, 2015; Hilde, 2016; Fitzpatrick, 2016) 

5.1 Gagnrýni á Free the Nipple  

Líklega er fátt ef eitthvað í þessum heimi sem allir eru sammála um, og er Free the 

Nipple engin undantekning. Lina Esco hefur lýst Free the Nipple sem femínískri 

hreyfingu, enda er kynjamismunun, hlutgerving kvenna og bann við brjóstagjöf á 

almannafæri meðal þess sem hún berst gegn. Það eru þó skiptar skoðanir á hreyfingunni 

meðal fólks, þar á meðal femínísta, en fjölþætt gagnrýni hefur komið úr þeirra röðum. 

Hreyfingin þykir að sumra mati skorta pólitískan tilgang, sverta nútímafemínisma og eiga 

þátt í endurkyngervingu brjósta með því að beina athyglinni beint að brjóstunum 

sjálfum (Shepherd, T., 2015). Hún hefur verið gagnrýnd fyrir að samanstanda að miklu 

leyti af ungum, hvítum konum, og þannig verið sökum um „fyrsta heims femínisma“ þar 

sem konur með forréttindi berjist fyrir lítilfjörlegum málefnum í stað þess að takast á við 

„raunveruleg“ vandamál á borð við mannréttindabrotin sem framin eru gegn lituðum 

konum í Bandaríkjunum (Musapatike, 2015). Þá hefur Free the Nipple verið gagnrýnt 
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fyrir að  einblína á geirvörtur kvenna þegar kynvæðing kvenlíkamans sé langt um meiri 

en einungis gagnvart geirvörtum (Aldrich, 2016).  

 

6 Íslenska brjóstabyltingin 

Það má segja að Free the Nipple-hreyfingin hafi náð til Íslands í mars 2015, þegar 

atburðarás sem hófst á Twitter leiddi til þess sem kallað hefur verið íslenska 

brjóstabyltingin. Byltingin var margslungin og tók á ýmsum samfélagsvandamálum. Hún 

snérist ekki einungis um jafnrétti karla og kvenna, heldur einnig um rétt kvenna til að 

ráða yfir eigin líkama og gengisfella stafrænt kynferðisofbeldi, en dreifing mynda af 

fáklæddum konum hefur verið leið ofbeldismanna til að kúga konur og hafa völd yfir 

þeim. Það að birta sjálfar myndir af brjóstum sínum væri þannig leið kvenna til að slá 

vopnin úr höndum ofbeldismanna. Þá var markmið brjóstabyltingarinnar að útrýma 

hlutgervingu og þeim hugmyndum að brjóst væru alltaf kynferðisleg; konur ættu að eiga 

sinn kynþokka sjálfar. Hugmyndin um að endurheimta líkamsparta sína og eiga 

kynþokka sinn  er til komin vegna þess að búið sé að gildishlaða brjóst í gegnum 

fjölmiðla, menningu og klám og því þyki berbrjósta kona ósjálfrátt kynæsandi eða lauslát 

án þess að hafa neitt um það að segja. Konur laðast að ýmsum líkamspörtum karla en þó 

er ekki gerð krafa á að þeir hylji sig fyrir vikið. Að sama skapi getur kona í lopapeysu eða 

sundbol þótt alveg jafn kynþokkafull og berbrjósta kona, það fer eftir samhengi hvers og 

eins. Því er talað um að konur vilji ráða samhengi líkama síns sjálfar.  

Brjóstabyltingin á upphaf sitt að rekja til Öddu Þóreyjardóttur Smáradóttur, sem 

þá var nemi í Verzlunarskóla Íslands. Hún birti mynd af eigin geirvörtu á Twitter um 

kvöldið 26. mars ásamt spurningunni „Hvernig tæki skólastjórinn því ef ég myndi vera 

ber að ofan á göngum skólans? Væru afleiðingarnar ekki meiri en ef strákur gerði hið 

sama?“ (Smári Pálmason, 2015).  Hún eyddi myndinni skömmu seinna eftir að bent var á 

að myndin gæti haft áhrif á það hvort hún fengi að fara í skiptinám, en hún stefndi á 

nám í kaþólsku landi (Smári Pálmason, 2015). Þrátt fyrir það voru viðbrögðin gríðarleg. 

Twitter logaði og hundruðir íslenskra kvenna, þar á meðal alþingiskonan Björt 

Ólafsdóttir, sýndu stuðning með því að birta myndir af eigin brjóstum. Fjallað var um 
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málið í fjölmiðlum og fengu erlendir fjölmiðlar fljótt veður af málinu, þar á meðal 

miðillinn Buzzfeed (Koerner, 2015) . Daginn eftir að Adda birti myndina var efnt til Free 

the Nipple-dags í Háskóla Íslands, Verzlunarskóla Íslands og nokkrum  öðrum 

framhaldsskólum þar sem nemendur voru hvattir til að mæta berbrjósta eða í 

gegnsæjum flíkum til að sýna málefninu stuðning (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015b). 

Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, Karen Björk Eyþórsdóttir og Hanna María 

Geirdal skipulögðu tvær berbrjósta sundferðir í Laugardalslaugina undir yfirskriftinni 

„Brjóstin mín tilheyra mér – ekki klámvæðingunni!“ og var fyrri ferðin daginn eftir að 

Adda birti myndina en hin var þremur dögum seinna. Um fátt annað en 

brjóstabyltinguna var talað á samfélagsmiðlum dögum saman og margar athugasemdir 

frá ýmsum einstaklingum, þekktum og óþekktum, voru látnar falla við allar fréttir sem 

snertu málið. Þekktir einstaklingar blönduðu sér í umræðuna, Birgir Örn Guðjónsson 

lögreglumaður lýsti áhyggjum yfir því að konurnar sem væru að sýna málstaðnum 

stuðning í verki kynnu að sjá eftir því seinna (Jóhann Óli Eiðsson, 2015a). Viðbrögð 

söngvarans Einar Ágústs Víðissonar voru að birta mynd af pungnum á sér á Twitter 

(Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015a). Í júní var haldinn samstöðufundur á Austurvelli og 

fengu skipuleggjendur styrk frá mannréttindaráði Reykjavíkurborgar til að prenta Free 

the Nipple-boli (Nanna Elísa Jakobsdóttir, 2015b). Fjöldi fólks  mætti málstaðnum til 

stuðnings (Ellý Ármanns, 2015). Mánuði seinna komu út Free the Nipple myndbönd þar 

sem hljómsveitirnar Agent Fresco, Úlfur Úlfur og fleiri þekktir einstaklingar lýstu hvers 

vegna þau styddu við málstaðinn. Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir fékk síðar á árinu 

verðlaun fyrir jafnréttisbaráttu sína á ungmennaráðstefnu í Tævan (Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir,  2015c). Byltingin var því til umfjöllunnar með reglulegu millibili út árið. Í 

mars 2016 var haldið upp á ársafmæli Free the Nipple með berbrjósta sundferð og 

tónleikum á skemmtistaðnum Húrra (Nanna Elísa Jakobsdóttir, 2015a).  

6.1 Brjóstabyltingin út frá siðfárskenningum 

Líkt og fram hefur komið vakti brjóstabyltingin gríðarlegt umtal og fékk mikla 

fjölmiðlaathygli. Oft hefur fréttaumfjöllun um tiltekin málefni þau áhrif að ótti vaknar 

meðal almennings um að gildi samfélagsins séu í hættu, og þar kemur siðfár til 

sögunnar. Líkt og fram hefur komið er siðfár ýkt viðbrögð almennings við ákveðnum 

fyrirbærum sem þykja grafa undan gildum og viðmiðum samfélagsins. Vissulega eru til 
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fyrirbæri sem samfélögum stendur raunveruleg ógn af, en með siðarfári er átt við þegar 

viðbrögð samfélagsins eru verulega úr samræmi við vandann. En hvar kemur 

brjóstabyltingin inn í dæmið? Á athugasemdakerfum fjölmiðla við fréttir um 

brjóstabyltinguna áttu líflegar umræður sér stað þar sem rökrætt var um réttmæti 

hennar. Þeir sem voru mótfallnir því að konur beruðu brjóstin á almannafæri og/eða 

birtu slíkar myndir á veraldarvefnum höfðu mismunandi rök fram að færa, svo sem að 

berun brjósta væri athyglissýki, heimska, slæm fyrir brjóstin því þau væru viðkvæm fyrir 

kulda, að til væru mikilvægari mannréttindamál og að það væri verið að gefa 

kynferðisafbrotamönnum nákvæmlega það sem þeir vildu (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 

2015d). Þau viðhorf sem voru hvað mest áberandi voru á þann veg að þær stelpur sem 

tækju þátt í því að birta berbrjósta myndum myndu sjá eftir því seinna vegna hættu á 

stafrænu kynferðisofbeldi, og einnig þau rök að slík uppátæki væru merki um 

athyglissýki. Þá voru einnig dæmi um að fólk teldi byltinguna beinlínis vega að 

grunnstoðum samfélagsins; „…ef þær halda að þetta séu kvenréttindi þá eru þær að 

skjóta sig í fótinn heldur betur. Þetta eykur klámvæðingu sem eykur losta og 

"hugmyndaflug" hjá karlmönnum sem grefur undan hjónabandi þeirra og samböndum 

yfir höfuð..... sem eyðileggur grunnstoð samfélagsins sem er fjölskyldan“(Brjóstum 

íslenskra kvenna, 2014). Vert er að skoða nánar þessar hliðar og máta við 

siðfárskenningar.  

6.1.1 Stafrænt kynferðisofbeldi  

Íslenska brjóstabyltingin var leidd áfram af ungum konum sem margar hverjar voru á 

framhaldsskólaaldri. Fjöldi fólks tók þátt í byltingunni eða stóð með henni en þó viðruðu 

margir áhyggjur sínar yfir því að myndbirtingar kvennanna kynnu að hafa 

ófyrirsjáanlegar afleiðingar sem myndi valda þeim skaða. Ekki minnkuðu áhyggjurnar við 

fregnir um að búið væri að safna hundruðum mynda úr brjóstabyltingunni og setja inn á 

niðurhalsíðuna deildu.is og að búið væri að stofna heimasíðu þar sem brjóstum íslenskra 

kvenna væri gefin einkunn (Stefán Ari Pálsson, 2014; Brjóstum íslenskra kvenna, 2014).  

Ástæðan fyrir þeim ótta að konunum biði eftirsjá kann að liggja í umræðu sem hefur 

vaknað á undanförnum árum um fyrirbæri sem kallast hrelliklám, eða stafrænt 

kynferðisofbeldi.  
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Stafrænt kynferðisofbeldi er þegar nektarmyndum eða myndböndum er dreift í 

leyfisleysi um veraldarvefinn eða með einhverjum öðrum hætti, og eru þolendur í 

flestum tilfellum konur (Hvað er hrelliklám? e.d.). Hugtakið er tiltölulega nýtt af nálinni 

en einnig er talað um fyrirbærið sem hefndar- eða hrelliklám. Það er þó farið að færast í 

aukana að tala um stafrænt kynferðisofbeldi þar sem það á meira skilt við ofbeldi heldur 

en klám (Kynferðislegt ofbeldi, e.d.). Tinna Ingólfsdóttir var með þeim fyrstu hér á landi 

til að vekja athygli á alvarleika hrellikláms, en í apríl 2014 birtist grein eftir hana á 

vefsíðunni freyjur.is þar sem hún fjallaði um afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis 

(Tinna Ingólfsdóttir, 2014). Hún hafði lent í því sem unglingur að nektarmyndir af henni 

komust í dreifingu og hafði neikvæða athyglin og eineltið sem átti eftir að fylgja henni 

árum saman mikil áhrif á geðheilsu hennar. Tveimur vikum eftir að Kastljós birti 

umfjöllun um mál Tinnu varð hún bráðkvödd, 21 árs að aldri. (Hún var þessi stelpa, 

2014). Segja má að í kjölfar vaxandi umræðu hafi vitundavakning átt sér stað gagnvart 

stafrænu kynferðisofbeldi , sem þó lifir góðu lífi enn þann dag í dag á vefsíðum þar sem 

menn sækjast eftir og deila myndum af fáklæddum stelpum sem hafa ekki gefið sitt leyfi 

fyrir dreifingu myndanna, vita ekki af því að myndirnar séu í dreifingu og eru margar 

hverjar í ofanálag langt undir lögaldri (Atli Ísleifsson, mars 2016).  

Almenn samhljóman virðist ríkja um að stafrænt kynferðisofbeldi sé ekki 

þolendum að kenna, jafnvel þó svo að þeir hafi tekið myndirnar sjálfir. Þrátt fyrir það 

vöknuðu áhyggjuraddir í kjölfar byltingarinnar um að óprúttnir aðilar myndu sjá sér gott 

til glóðarinnar og safna og dreifa myndum af stelpunum berbrjósta, sem varð síðan 

raunin. Vegna þessa væru líkur á að þær myndu sjá eftir þessu. Margir sögðust styðja 

jafnrétti og/eða byltinguna en voru þó á móti því að börn eða unglingar tækju þátt af 

fyrrnefndum ástæðum, sem þó stangast á við tilgang byltingarinnar sem er sem áður 

segir að afkynvæða brjóst í samfélaginu  (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015d). Birgir Örn 

Guðjónsson, einnig kallaður Biggi lögga, lýsti áhyggjum sínum á Facebook; „Hvað ef þær 

sjá eftir þessu og hvaða afleiðingar getur þetta haft á þeirra sálartetur? Ég vona 

auðvitað að allt fari vel og allir standi upp stoltir og ánægðir en það er þetta stóra „hvað 

ef ekki?“. Hversu margar stelpur ætli séu að bera á sér brjóstin til að mótmæla stöðu 

kvenna og hversu margar ætli séu að því til að kalla eftir athygli? Án gríns. Það er meira 

að segja dálítil þversögn í þessu (…) Ég sá mynd á netinu af íslensku brjósti og undir því 

stóð; „Þessi er hérna til að gefa börnum að borða. Troðið því upp í feðraveldið á ykkur“. 
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Ok, töff, ekki spurning. Ég er að spá í að skella inn mynd af rassinum á mér á fésbókina á 

eftir; „Þessi er til að kúka með. Troðið því upp í.......“ Jájá, eða ekki.“ (Jóhann Óli Eiðsson, 

2015a). 385 manns líkuðu við færsluna, 54 deildu færslunni og fólk lýsti ýmist stuðningi 

eða andúð í athugasemdum. Birgir Örn var ekki sá eini sem hafði áhyggjur af ungum 

konum, sem dæmi sagði ein móðir í athugasemdakerfi DV.is: „Veit ekki alveg hvað ég á 

að segja um þetta því að það er búið að vera kennsla í skólum um það að það á aldrei að 

senda myndir af líkama sínum á netið eða snapchat og svo er þetta allt í einu málið 

núna..Vona bara að þær eigi ekki eftir að sjá eftir þessu. Væri ekki til í að sjá 

brjóstamynd af dóttur minni á mbl eða eitthvað. Finnst þetta ekki alveg í lagi. En það er 

bara mín skoðun. Styð samt að konur eigi ekki að skammast sín fyrir að gefa brjóst á 

almannafæri, þetta er náttúrulega snilld að geta gefið börnunum að drekka hvar og 

hvenær sem er. Ef þetta væru kannski myndir af konum að gefa börnum sínum þá finnst 

mér það allt í fína en 15, 16, 17 ára stelpur,,finnst mér ekki alveg passa..“ (Íslenskar 

geirvörtur heimsfrægar, 2014). Þessir punktar eru keimlíkir og lýsa ótta við að þær 

stelpur sem birta myndir af sér berbrjósta gætu séð eftir því vegna þess að þær gætu 

orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi. Í því ljósi væri þjóðarskelfirinn í tengslum við 

brjóstabyltinguna þeir sem dreifa myndum af fáklæddum stelpum í leyfisleysi.  

Fyrst skal gengið út frá þeirri kenningu að þjóðarskelfir samfélags sé stafrænt 

kynferðisofbeldi og þeir sem því beita, og þannig hafi brjóstabyltingin leyst út læðingi 

ótta yfir slíku netníði. Fyrstu þrjú atriðin passa; áhyggjur voru til staðar, samhljóman 

innan samfélags um að stafrænt kynferðisofbeldi væri vandamál og í kjölfar aukinnar 

umræðu um vandann var vaxandi fjandsemi í garð þess. Hvað fjórða atriðið varðar er 

erfitt að fullyrða hvort að vandamálið sé talið meira umfangs en það í rauninni er, og 

einnig hvort að vandamálið hafi fengið mikla athygli en síðan hafi athygli almennings 

farið eitthvað annað. Þá er erfitt að mæla hversu mikil áhrif umræðan um stafrænt 

kynferðisofbeldi og brjóstabyltingin hafi á hvort annað, þó að vissulega sé tenging þar á 

milli. Einn megintilgangur byltingarinnar var að „gengisfella hefndarklám“ og því ættu 

flestir sem óttast slíkt að hafa stutt málstaðinn. Þeir sem að voru enn mótfallnir 

byltingunni á þeim forsendum að hún ýtti undir stafrænt kynferðisofbeldi voru ef til vill 

ekki að skilja málstaðinn nógu vel eða voru með fyrirfram myndaðar skoðanir. Það er því 

ekki hægt að segja að siðfár hafi orðið í samfélaginu í kjölfar brjóstabyltingarinnar vegna 

ótta við netníðinga.   
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6.1.2 Samfélagsgildin og athyglissýkin  

Margir þeirra  sem stilltu sér upp á móti málstað brjóstabyltingarinn álitu hann vettvang 

kvenna til að svala athyglisþörf sinni, og einnig voru þeir sem töldu hana vega að gildum 

samfélagsins. Færa má rök fyrir því að tenging sé á milli beggja vinkla, en þeim sem 

misboðið er vegna meintrar athyglissýki er ef til vill hrætt við samfélagsbreytingar.  

Brjóstabyltingin var femínísk bylting og mætti þannig líta á femínísta sem þjóðarskelfa ef 

litið er á brjóstabyltinguna út frá áhyggjum yfir hnignun samfélagsins vegna berbrjósta 

kvenna. Það er þó hægara sagt en gert að  máta fimmþáttalíkan Goode og Ben-Yehuda 

við þá kenningu, sérstaklega í ljósi þess að þess konar viðhorf voru aðeins í minnihluta.  

7 Samanburður við Sundlaugarmálið 

Í ljósi mikillar umfjöllunar og meðbyrs sem brjóstabyltingin fékk væri einfalt að álykta að 

ný viðmið hefðu náð að festa sig í sessi og að fólki þætti ber brjóst á almannafæri 

óumtalsverð.  Frelsun geirvörtunnar varð hins vegar aftur að brennidepli 

þjóðfélagsumræðunnar þegar fréttamiðlar greindu frá því í janúar 2017 að berbrjósta  

stelpu hefði verið vísað upp úr sundlaug á Akranesi. Diljá Sigurðardóttir fór ásamt 

liðsfélögum sínum í hjólaskautaati í sund í Jaðarsbakkalaug á Akranesi og var þar ávítuð 

af sundlaugarverði fyrir að vera ekki í sundfötum. Hún kvaðst vera í sundfötum og fékk 

þá þau svör að hún væri ekki í topp og að það væri ekki „Free the nipple-dagurinn í dag“ 

(Oddur Ævar Gunnarsson, 2017b). Liðsfélagi greindi frá atvikinu á Twitter og þaðan 

rataði málið til fjölmiðla. Ýmis líkindi eru með brjóstabyltingunni og sundlaugarmálinu. 

Bæði mál snúast um rétt kvenna til að vera berbrjósta á almannafæri ef þær vilja og er 

það mál sem flestir virðast hafa sterka skoðun á ef marka má athugasemdakerfi 

fréttamiðla og á Facebook. Rétt eins og tveimur árum áður mynduðust miklar og líflegar 

umræður í kjölfar sundlaugarmálsins.  Fjallað var um málið á öllum helstu fréttamiðlum 

og rataði jafnvel í örsmáa miðla, svo sem Samfélagsvef Hornfirðinga (Samfélagsvefur 

Hornfirðinga, 2017). Að sama skapi létu þjóðþekktir Íslendingar ekki umræðuna fram hjá 

sér fara líkt og Biggi Lögga, Einar Ágúst og fleiri gerðu í brjóstabyltingunni. 

Tónlistarmaðurinn Ingó veðurguð tjáði sig um málið og sagði meðal annars: „Það þarf 

einhver að benda baráttufólki fyrir „frelsun geirvörtunnar“ á þá staðreynd að það er 
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lífeðlisfræðileg skýring á því að brjóst séu kynfæri“ (Oddur Ævar Gunnarsson, 2017b). 

Hann hlaut nokkrar undirtektir en margt um fleiri voru á móti fullyrðingum hans. 

Íþróttafréttamaðurinn kunni Valtýr Björn var meðal þeirra sem tóku undir með Ingó; 

„Flottur ertu. En dísus með þessa konu. Vantar hana svona mikla athygli?“ (Valtýr styður 

Ingó, 2017). Ef á heildina er litið var umræðan í kringum sundlaugarmálið mjög lík 

umræðunni í kringum brjóstabyltinguna. Fólk var með sterkar skoðanir með eða á móti 

og var réttur kvenna til að vera berbrjósta rökræddur í þaula.  Umræðan var þó heldur 

skammlífari í seinna skiptið og er það líkast til vegna þess að athygli fjölmiðla færðist að  

alvarlegum lögreglumálum. Þrátt fyrir að sundlaugarmálið líkist siðfári að því leyti að 

umræðan var gríðarlega mikil og hvarf síðan nánast jafnfljótt og hún varð til þá var ekki 

ótti til staðar og í raun virtist meirihluti fólks styðja málefnið. Könnun var gerð á 

vefmiðlinum Vísi þar sem spurt var hvort konur ættu að fá að vera berbrjósta í sundi. 

Rúmlega 16.600 manns svöruðu könnuninni, þar af 81% játandi (Oddur Ævar 

Gunnarsson, 2015a). kjölfar sundlaugarmálsins tilkynnti Þórgnýr Thoroddsen, formaður 

íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkurborgar, að allt fólk væri velkomið berbrjósta í 

sundlaugar Reykjavíkur (Ekki bannað að vera berbrjósta, 2017). Bæjarstjóri Akraness 

boðaði verklagsreglur  um notkun sundfatnaðar og í framhaldinu var ákveðið að 

berbrjósta konur væru velkomnar í sundlaugar bæjarins (Bæjastjóri Akraness boðar, 

2017; Ber kvenmannsbrjóst velkomin, 2017). Mál Diljár vakti athygli fjölmiðla erlendis, 

en tekið var viðtal við hana af grænlenska fréttamiðlinum Kamik Posten og greint var frá 

atvikinu í Jaðarsbakkalaug á miðlinum Emerging destinations. (Debat, 2017; Bussom 

buddies, 2017). Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar fékk hæstaréttarlögmanninn 

Unnar Stein Bjarndal til að kanna lagalegan grundvöll fyrir klæðaburði sundlaugargesta 

og var niðurstaða hans sú að svo væri ekki og að það stangaðist á við jafnræðisreglu 

stjórnarskár (Ekki hægt að banna, 2017). Sundlaugarmálið hafði því nokkur áhrif á 

jafnréttisumræðuna og leiddi til einhverra breytinga á reglugerðum eins og hér hefur 

komið fram.  
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8 Niðurstöður 

Til að hægt sé að tala um að siðfár hafi átt sér stað þurfa áhyggjur eða ótti að vera til 

staðar í samfélaginu. Fjölbreyttar skoðanir voru meðal andstæðinga 

brjóstabyltingarinnar og lýstu sumir þeirra áhyggjum. Það eitt og sér nægir þó ekki til að 

hægt sé að tala um siðfár. Fram hefur komið að siðfárskenningar hafi hlotið gagnrýni 

fyrir að vera illmælanlegar og gegna huglægu mati rannsakenda, en þeirri gagnrýni hafi 

verið svarað af Goode og Ben-Yehuda á þann veg að siðfársástand sé vel greinilegt því 

að viðbrögð almennings fari augljóslega langt út fyrir eðlileg mörk. Í siðfársástandi þarf 

aukin fjandsemi í garð einstaklings eða hóps að vera til staðar og búið að stimpla það 

sem þjóðarskelfa, en sé  brjóstabyltingin skoðuð út frá siðfárskenningum er óljóst hver 

sé þjóðarskelfirinn. Athugasemdir andstæðinga byltingarinnar höfðu hvert sínar 

ástæður sem endurspegluðu mismunandi samfélagsvandamál, og má því strax sjá að 

ekki er samhljóman þeirra í millum. Eftir að hafa borið umræðuna í kringum 

brjóstabyltinguna saman við fimmþáttalíkan Goode og Ben-Yehuda er ljóst að ekki er 

nægilegur grundvöllur til að tala um að siðfár hafi átt sér stað. Umræðan átti sér 

vissulega hápunkt en ólíkt siðfári, þar sem umræðan deyr skyndilega út, var regluleg 

umræða um brjóstabyltinguna út árið. Umræðan einkenndist ekki af ótta eða áhyggjum 

þó svo að slíkar raddir hafi verið til staðar, þvert á móti mátti frekar greina jákvæðni og 

vilja til samfélagsbreytinga. Reynsla Öddu af byltingunni var almennt jákvæð; 

„Almenningur tóku flest allir mjög vel í þetta. Að sjálfsögðu var fullt af fólki sem var ekki 

sammála þessu, sérstaklega í fyrstu en það breyttist eftir að málið var útskýrt og margir 

eldri femínistar áttu sumir erfitt með þetta en alls ekki allir, margir einungis því þeir 

þekktu ekki hvað þetta er mikið vandamál, kyngerving kvenna það er að segja fyrir mína 

kynslóð. Þeir sem voru helst á móti þessu voru eldri karlar og örfáir unglingsstrákar. 

Fólkið í kringum mig og fjölskyldan mín voru öll hinsvegar mjög jákvæð og studdu þetta“ 

(Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir, viðtal, 6. maí 2017). Umræðan í kringum 

sundlaugarmálið virtist að sama skapi jákvæð í meira lagi. Könnun Vísis er vísbending 

um að meirihluti fólks hafi verið meðfylgjandi berbrjósta réttindum kvenna, en þýðið var 

rúmlega 5% þjóðarinnar og þar af voru 81% með en 19% á móti.   
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9  Umræður og lokaorð 

Fram hefur komið að hvorki brjóstabyltingin né sundlaugamálið hafi ollið siðfári, þrátt 

fyrir að borið hafi á neikvæðum viðbrögðum og áhyggjum. Brjóstabyltingin vakti ekki 

einungis athygli vegna eðli málsins heldur einnig vegna þess að fjöldi viðburða voru 

skipulagðir í kringum byltinguna, þjóðþekktir Íslendingar höfðu sitt um málið að segja og 

byltingin vakti að auki athygli erlendis. Það er þó umhugsunarvert hvers vegna 

sundlaugarmálið fékk jafnmikla athygli og raun ber vitni fyrst að siðfár átti sér ekki stað 

og raunar meirihluti fólks meðfylgjandi málstaðnum samkvæmt könnun Vísis. 

Þrýstihópakenning Goode og Ben-Yehuda (2009) kann að svara þeirri spurningu. 

Samkvæmt henni verður siðfár fyrir tilstilli þrýstihópa sem veki athygli á ákveðnu 

fyrirbæri með ákveðin gróðasjónamið í huga, en siðfár geti til dæmis orðið til þess að 

hópurinn græði fjárhagslega eða auki völd sín í samfélaginu. Fjölmiðlar geta tekið sér 

hlutverk þrýstihóps með það markmið fyrir hendi að fá fleiri lesningar á vefnum, fá meiri 

hlustun eða áhorf eða selja fleiri blöð. Sundlaugarmálið var þess eðli að fjölmiðlar hefðu 

líklegast aldrei gert sér fréttaefni af þessari litlu atburðarás í Jarðarsbakkalaug ef sú vissa 

væri ekki fyrir hendi að  þeir myndu græða á því á einhvern hátt. Umdeild mál sem þessi 

vekja athygli og kalla fram umræðu vegna skiptra skoðana. Fjölmiðlar hafa þau áhrif að 

geta haft áhrif á það hvað við hugsum um, burtséð frá því hvort að umfjöllunin sjálf sé 

hlutlaus eða ekki. Ef að fjölmiðlar fjalla mikið um eitthvað tiltekið mál hugsar fólk meira 

um það mál en ef umfjöllunin væri lítil eða engin. Hin mikla athygli samfélagsins á 

sundlaugarmálinu var því eflaust bein afleiðing þess hve mikið var fjallað um það.   

 Á Íslandi eru lög sem banna hvers kyns kynjamismunun (Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.). Í tilfelli berra kvenmannsbrjósta hafa 

óskrifaðar reglur samfélagsins hingað til verið sterkari, en samkvæmt þeim ættu  

kvenmannsbrjóst í raun að vera hulin öllum stundum. Þess er meira að segja gætt að 

stúlkubörn séu í sundbol eða bikiníi í sundi. Þessar óskrifuðu reglur fyrirfinnast víða um 

heim og hafa sums staðar orðið formlegar, og einnig hafa konur verið sakaðar um 

ólöglegt athæfi þegar raunin er önnur (NYC woman fined, 2013). Lög byggjast iðulega á 

því sem rétt þykir og rangt í hverju samfélagi, og eru lögin oft samtvinnuð samvisku 

okkar og réttlætiskennd, við erum til dæmis flest öll sammála um að það sé rangt að 

keyra undir áhrifum áfengis og vímuefna. Þess vegna búast margir við því að brjóst séu 
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ólögleg því annað stangast á við hugmyndir þess um hvað sé rétt og eðlilegt. Með lögum 

skal land byggja. Viðmiðin sem við mótumst af liggja djúpt í okkur og erfitt getur reynst 

að snúa þeim við, jafnvel þó við sjálf trúum einhverju sem stangast á við 

samfélagsviðmiðin.  

Það er umhugsunarvert hvað veldur því að réttur kvenna til að vera berbrjósta sé 

jafn ósjálfsagður hlutur og raun ber vitni, að konur þurfi að berjast fyrir réttindum yfir 

líkamspörtum þegar það þyki sjálfsagður réttur karla. Ein kenningin er sú að 

jafnréttisbarátta kvenna og jaðarhópa almennt ógni ráðandi hópum samfélagsins, svo 

sem hvítum gagnkynhneigðum karlmönnum. Það gæti útskýrt hvers vegna barátta karla 

í Bandaríkjunum fyrir réttindum til að vera berbrjósta var svo auðveld í samanburði við 

baráttu kvenna, löggjafarvaldið á þeim tíma samanstóð af körlum og hallar enn í dag 

verulega á hlut kvenna, sem hefðu þá frekari möguleika á að setja sig í spor og tengja við 

reynslu annarra kvenna. Ef til vill er það merki um þolendaskömm að konur þurfi að 

hylja brjóstin. Þekkt dæmi um þolendaskömm er þegar konur sem kæra nauðgun eru 

spurðar hvernig þær voru klæddar þegar nauðgunin átti sér stað og jafnvel verið 

ásakaðar um að hafa verið að biðja um að láta nauðga sér. Konum er sem sagt kennt að 

hlífa körlum frá því að verða æstir og árásargjarnir í stað þess að kenna körlum að verða 

ekki árásargjarnir þegar og ef þeir verða æstir. Berbrjósta kona gæti þannig verið að 

ögra karli eða að reyna að æsa hann kynferðislega. Höfundur var spurður í útvarpsviðtali 

um Sundlaugarmálið hvað hún myndi gera ef að einhver unglingsstrákur yrði graður við 

að sjá hana berbrjósta í sundi. „Það er ekki mitt mál“, svaraði hún.   

Brjóstabyltingin 2015 lagði lóð á vogarskálar kvenréttindabaráttunnar og hafði 

eflaust áhrif á umræðuna í kjölfar sundlaugarmálsins 2017. Ef ekki hefði verið fyrir 

byltinguna sem myndbirting Öddu Smáradóttur leiddi af sér hefði jarðvegurinn ef til vill 

verið mun grýttari og lengra hefði verið í land að ná fram jafnrétti þegar frelsun 

geirvörtunnar komst aftur til umræðu í kjölfar berbrjósta stelpu sem var vísað upp úr 

sundlaug. Það kemur vissulega á óvart að kona hafi orðið fyrir aðkasti fyrir að vera 

berbrjósta í sundi svo stuttu eftir að brjóstabylting hristi upp í landsmönnum og 

hundruðir kvenna börðust fyrir þessum réttindum. Þrátt fyrir að viðbrögðin við 

Sundlaugarmálinu hafi mörg hver verið mjög jákvæð í garð kvenna og réttar þeirra til að 

vera berbrjósta á almannafæri er auðséð að líkamar kvenna eru enn skotspónn tvöfalds 
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staðals í samfélaginu og líkamspartar kyngerðir einungis á þeim forsendum að þeir séu 

áfastir konu.  

Það er verulega athyglisvert að það sé ekki algengara meðal kvenna að vera 

berbrjósta á almannafæri, en ef til vill er það vegna ótta við að verða fyrir áreiti eða 

aðkasti eða að það verði starað á þær. Ótal konur standi með málstaðnum en fáar þora 

að vera partur af honum, sem er vandamál með djúpstæðar rætur sem vert væri að 

skoða nánar. Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir sagðist sjálf vera „oft í sundtoppum bara 

því mér finnst oft erfitt og þreytandi að fá störur, og oft langar mig það bara því sundföt 

geta verið tíska eins og allt annað. En ég veit samt að ég hef val, og það er ekkert að því 

að velja eitt eða annað á meðan það er gert á þínum eigin forsendum og það tel ég muni 

breytast mögulega meira, að fólk verði frjálslegra, í öllu gagnvart vali á meðan það er 

meðvitað val“ (Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir, viðtal, 6. Maí 2017). Hvað sem 

framtíðin ber í brjósti sér er óhætt að fullyrða að brjóstabyltingin og sundlaugarmálið 

hafi holað steininn og greitt veginn fyrir konur. Tíminn mun síðan leiða í ljós hvort 

byltingin haldi áfram og hvort að hlutgerving kvenbrjósta muni smám saman víkja fyrir 

viðmiðum virðingar og jafnréttis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Heimildaskrá 

About us. (e.d.). Sótt 28. apríl 2017 af http://femen.org/about-us/  

 

Aldrich, J. (2016,  6. janúar). If you‘re for Free the Nipple you shouldn‘t call yourself a 

 feminist. Thought Catalog. Sótt 2. maí 2017 af http://thoughtcatalog.com/julia-

 aldrich/2016/01/if-youre-for-free-the-nipple-you-shouldnt-call-yourself-a-

 feminist/  

 

Atli Ísleifsson. (2016, 9. mars). Hrelliklám gríðarstórt vandamál hér á landi. Vísir. Sótt 10. 

 mars 2017 af http://www.visir.is/g/2016160308621/hrelliklam-gridarstort-

 vandamal-her-a-landi 

 

Ber kvenmannsbrjóst velkomin í sundlaugina á Akranesi. (2017, 24. janúar).  Nútíminn. 

 Sótt  5. maí 2017 af http://nutiminn.is/ber-kvenmannsbrjost-velkomin-i-

 sundlaugina-a-akranesi/ 

„Berbrjósta-tízkan“ í algleymingi. (1970, ágúst). Vísir. Sótt 23. apríl 2017 af 

 http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=237472&pageId=3234595&lang=

 is&q=Berbrj%F3sta 

Berbrjósta vísað upp úr sundlaug. (2017, 15. janúar). Samfélagsvefur Hornafirðinga. Sótt 

 29. apríl 2017 af http://www.780.is/?p=44237  

Brjóstum íslenskra kvenna gefin einkunn. (2015, 29. mars). DV. Sótt 14. Apríl 

 2017af http://www.dv.is/frettir/2015/3/29/brjostum-islenskra-kvenna-

 gefin-einkunnir/  

Bæjarstjóri Akranessbæjar boðar verklagsreglur í notkun baðfatnaðar í sundlaugum 

 bæjarins.  (2017, 16. Janúar). Nútíminn. Sótt 5. maí 2017 af 

 http://nutiminn.is/baejarstjori-akraness-bodar-verklagsreglur-i-notkun-

 badfatnadar-i-sundlaugum-baejarins/ 

 

Carnival in Brazil. (e.d.). Sótt 28. apríl 2017 af http://www.v-

 brazil.com/tourism/events/carnaval.html 

 

Cohen, S. (2002). Folk devils and moral panics: The creation of mods and rockers (3. 

 útgáfa). London: McGibbon and Kee 

 

Community guidelines. (e.d.). Instagram. Sótt 20. mars 2017 af 

 https://help.instagram.com/477434105621119/  



29 

 

Dozens turn out for Free the Nipple events in Auckland, Wellington (2016, 18. 

 desember). NZ  Herald. Sótt 26. apríl 2017 af 

 http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11769259  

 

Ekki bannað að vera berbrjósta í sundi. (2017, 16. janúar). Rúv. Sótt 29. apríl 2017 af  

 http://www.ruv.is/frett/ekki-bannad-ad-vera-berbrjosta-i-sundi  

 

Ekki hægt að banna konum að vera berar að ofan. (2017, 4. apríl). Rúv. Sótt 29. apríl 

 2017 af http://www.ruv.is/frett/ekki-haegt-ad-banna-konum-ad-vera-berar-ad-

 ofan  

 

Ellý Ármanns. (2015, 13. júní). Berbrjósta á Austurvelli. Fréttanetið. Sótt 23. apríl 2017 af 

 http://frettanetid.is/berbrjosta-a-austurvelli-myndir/page/291/  

 

Esco. L. (leikstjóri). (2014). Free the nipple [kvikmynd]. NY: IFC Films  

Esco, L. (2013, 9. desember). Why I made a film called Free the nipple and why I‘m 

 being  cencored. Huffington Post. Sótt 14. febrúar 2017 af 

 http://www.huffingtonpost.com/lina-esco/free-the-

 nipple_b_4415859.html  

Fernando, R. (1992, 15. nóvember). The garb of innocence: A time of toplessness. 

 Living  Heritage. Sótt 3. maí 2017af 

 http://livingheritage.org/toplessness.htm  

Fitzpatrick, C. (2016, ágúst). What I learned from going topless at Knockanstockan. Sótt 

 25. apríl 2017 af http://www.irishtimes.com/life-and-style/people/what-i-

 learned-from-going-topless-at-knockanstockan-1.2741567  

Fyrstu tíu brjóstahaldaralausu stúlkurnar fá ókeypis aðgang. (1970, 20. júní). Vísir. 

 Sótt 23.  Apríl 2017 af 

 http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=237426&pageId=3233860&lang=

 is&q=berbrj%F3sta 

 

Glaser, S. (e.d.). Breasts not bombs. Sherry Glaser. Sótt 2. maí 2017 af 

 http://www.sherryglaser.net/bnb.html  

 

Hinde, N. (2016, 9. júní). ‚Free the Nipple‘: Hundreds gather in topless protest on 

 Brighton  beach. Huffington post. Sótt 26. apríl 2017 af 



30 

 http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/free-the-nipple-protest-brighton-beach-

 censorship-social- media_uk_575949ede4b041514369549f 

 

Hún var þessi stelpa. (2014, 8. júní). Knúz. Sótt 23. apríl 2017 af 

 https://knuz.wordpress.com/2014/06/08/hun-var-thessi-stelpa/  

 

Hvað er hrelliklám? (e.d.). Stöðvum hrelliklám. Sótt 14. mars 2017 af 

 http://stodvumhrelliklam.is/hvad-er-hrelliklam/  

 

Íslenskar geirvörtur heimsfrægar á einni nóttu. (2015, 26. mars). DV. Sótt 14. apríl 2017 

 af http://www.dv.is/frettir/2015/3/26/islenskar-geirvortur-heimsfraegar-einni-

 nottu/  

 

Jóhann Óli Eiðsson. (2016, 26. mars). Biggi Lögga gagnrýnir free the nipple – „Hvað ef 

 þær sjá eftir þessu? Vísir.is. Sótt 29. janúar 2017 af 

 http://www.visir.is/g/2015150329307/biggi-logga-gagnrynir-freethenipple---

 hvad-ef-thaer-sja-eftir-thessu— 

 

Judge dismisses charges against topless protesters. (1986, 16. Desember). The New York 

 Times. Sótt 2. maí 2017 af 

 http://www.nytimes.com/1986/12/16/nyregion/judge- dismisses-charges-

 against-topless-protesters.html  

 

Kaplan, I. (2016, 20. maí). Miley Cyrus shower her nipples off on Instagram without 

 being  reported. Papermag. Sótt 23. apríl 2017 af 

 http://www.papermag.com/miley-cyrus- free-the-nipple-instagram-chrissy-

 teigen-rihanna-scout-wil-1810518754.html 

 

Koerner, C: (2015, 26 mars). Icelandic women come togethert o free the nipple in 

 soilidarity.  Buzzfeed. Sótt 14. apríl 2017 af 

 https://www.buzzfeed.com/claudiakoerner/icelandic- women-come-

 together-to-freethenipple-in- solidarity?utm_term=.lm7zJ4L6e#.grmXO264N 

 

Kynferðislegt ofbeldi. (e.d.). Stígamót. Sótt 22. mars 2017 af 

 http://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi 

 

Les Tumultueses. (2011, 21. nóvember). Feministes en tous genres. Sótt 1. maí 2017 af 

 http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/les-tumultueuses/  

 



31 

Love, B.J. (2006). Feminists who changed America – 1963-1975. Illinois: University of 

 Illinois  Press 

 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.  

 

Malmö ladies may go topless. (2009, 24. júní). Radio Sweden. Sótt 1. maí 2017 af 

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=2926283 

 

Musapatike, T. (2015, 7. ágúst). Unpopular opinion: I‘m a feminist and I think Free the 

 Nipple  is stupid. XO Jane. Sótt 2. maí 2017 af 

 http://www.xojane.com/issues/freethenipple-is-stupid  

 

Nanna Elísa Jakobsdóttir. (2015, 6. apríl). Hápunktur afmælishátíðar geirvörtunnar: 

 Fögnuðu  frelsinu á Húrra. Vísir.is. Sótt 28. apríl af 

 http://www.visir.is/g/2016160409645/hapunktur-afmaelishatidar-

 geirvortunnar--fognudu-frelsinu-a-hurra  

 

Nanna Elísa Jakobsdóttir. (2015, 7.júní). Bera brjóst sín á Austurvelli: Vilja breyta 

 samfélaginu  í alvörunni. Vísir.is. Sótt 15. apríl af 

 http://www.visir.is/g/2015150609141/bera- brjost-sin-a-austurvelli-vilja-

 breyta-samfelaginu-i-alvorunni  

 

NYC woman fined for sunbathing topless in NJ released from jail. (2013, 15. ágúst). CBS 

 New  York. Sótt 2. maí 2017 af http://newyork.cbslocal.com/2013/08/15/nyc-

 woman-fined-for-sunbathing-topless-in-nj-released-from-jail/  

 

Oddur Ævar Gunnarsson. (2015, 15. janúar). Ingó um uppákomuna á Akranesi: „Brjóst 

 verða  alltaf  kynferðislega örvandi.“. Vísir.is. Sótt 14. mars 2017  af 

 http://www.visir.is/ingo-um- uppakomuna- a-akranesi--brjost-verda-alltaf-

 kynferdislega- orvandi/article/2017170119125  

 

Oddur Ævar Gunnarsson. (2015, 15. janúar). Uppnám í Akraneslaug vegna berbrjósta 

stelpu: „Það  er ekki Free the nipple-dagurinn í dag“. Vísir.is. Sótt 10. janúar 2017 af 

 http://www.visir.is/g/2017170119134/uppnam-i-akraneslaug-vegna-berbrjosta-

 stelpu---thad-er-ekki-free-the-nipple-dagurinn-i-dag-  

 

Otter, C. (2008). The Victorian Eye: A political history of light and vision in Britain, 1800-

 1910. IL: The University of Chicago press.  

 



32 

Our story. (e.d.). Free the nipple. Sótt 10. febrúar 2017 af http://freethenipple.com/our-

 story/  

 

Pittman, T. (2015, 7. júlí). Women fight nipple cencorship with photoshop. Huffington 

 Post.  Sótt  20.  febrúar 2017 af 

 http://www.huffingtonpost.com/2015/07/07/women-fight-nipple-

 censorship-with-photoshop_n_7735738.html  

 

Shepherd, Tory. (2015, 11. mars). Free the nipple campaign is not empowering for 

 women.  Herald Sun. Sótt 2. maí 2017 af  

 http://www.heraldsun.com.au/rendezview/free-the-nipple-campaign-is-not-

 empowering-for-women/news-story/cddc69e61100b512758adc8939808aa4  

 

Smári Pálmason. (2015, 25. mars). Adda sem birti brjóstamyndina stígur fram: 

Skammast sín ekki fyrir myndina – Búin að hágráta úr gleði í allan dag. Bleikt.is. 

Sótt 22. mars 2017  af http://bleikt.pressan.is/lesa/adda-sem-birti-

brjostamyndina-stigur-fram-skammast-sin-ekki-fyrir-myndina-buin-ad-hagrata-

ur-gledi-i-allan-dag/  

 

Social norms. (e.d.). Sociology Guide. Sótt 23. apríl 2017 af   

 http://www.sociologyguide.com/basic-concepts/Social-Norms.php 

 

Stefán Árni Pálsson. (2015, 26. mars). Brjóstamyndirnar komnar á Deildu. Vísir.is. Sótt 

 14. apríl 2017 af http://www.visir.is/g/2015150329223/brjostamyndirnar-

 komnar-a-deildu  

Stone, S. (1999). Hippies from A-Z: Their sex, drugs, music and impact upon society 

 from the sixties to the present. NY: Hip Inc.  

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. (2015, 26. mars). Birti mynd af pungnum á sér: „Þetta bull 

 um  einhverja femínistasamstöðu er í besta falli hallærislegt“. Vísir. Sótt 29. 

 janúar 2017 af http://www.visir.is/g/2015150329221/birti-mynd-af-pungnum-

 a-ser---thetta-bull-um-einhverja-feministasamstodu-er-i-besta-falli-

 hallaerislegt-  

 

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. (2015, 26. mars). Við erum að gengisfella hefndarklám. Vísir. 

 Sótt  29. apríl 2017 af http://www.visir.is/g/2015150329212/-vid-erum-ad-

 gengisfella-hefndarklam- 

 



33 

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. (2015, 21. október). Fékk verðlaun fyrir Free the Nipple-

 átakið.  Vísir. Sótt 28. apríl 2017 af http://www.visir.is/g/2015151029781/hlaut-

 verdlaun-i-taevan-fyrir-free-the-nipple-atakid  

 

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. (2015, 25. mars). Frelsun geirvörtunnar: „Brjóst eru ekki 

 kynfæri“. Vísir. Sótt 28. apríl 2017 af 

 http://www.visir.is/g/2015150329360/frelsun- geirvortunnar---brjost-eru-

 ekki-kynfaeri-  

 

Stavrogiannis, D. (2016, 22. júní). A western journalist and african tribe women compare 

 their breasts. Ozon. Sótt 5. apríl 2017 af http://en.ozonweb.com/media/a-

 western-journalist-and-african-tribe-women-compare-their-breasts   

 

The global gender gap report 2016. (2017). Web Economic Forum. Sótt 23. apríl 2017 af 

 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/#read  

   

The topless timeline. (e.d.). Go Topless. Sótt 1. maí 2017 af 

 http://gotopless.org/timeline 

 

Tinna Ingólfsdóttir. (2014, 23. apríl). „Ert þú ekki þessi stelpa?“. Bleikt.is. Sótt 22. apríl 

 2017  af http://bleikt.pressan.is/lesa/tinna-ert-thu-ekki-thessi-stelpa/ 

 

Valtýr styður Ingó: „Flottur ertu. En dísus með þessa konu. Vantar hana svona mikla 

 athygli?“. (2017, 16. janúar). DV. Sótt 23. apríl 2017 af 

 http://www.dv.is/folk/2017/1/16/valtyr-stydur-ingo-flottur-ertu-en-disus-med-

 thessa-konu-vantar-hana-svona-mikla-athygli/  

 

Virgin and child. (e.d.). Art Bible. Sótt 4. maí 2017 af 

 http://www.artbible.info/art/large/601.html 

 

Yalom, M. (1997). A history of the breast. Kanada: Pandora.  

 

Yelaja, P. (2011, 20 júlí). Women‘s topless court victory 20 years later. CBC. Sótt 7. maí 

 2017  af http://www.cbc.ca/news/canada/women-s-topless-court-victory-20-

 years-later-1.1026403  

 

Zeilinger, J. (2015, 21. ágúst). Here‘s what the Free the Nipple movement has really 

 accomplished. MIC.  Sótt 23. apríl 2017 af 



34 

 https://mic.com/articles/124146/here-s-what-the-free-the-nipple-

 movement-has-really-accomplished#.XoSmItEEc 


