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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru karlmennskuhugmyndir skoðaðar í tímariti Ungmennafélags Íslands, 

Skinfaxa, og athugað hvaða breytingar urðu á þessum hugmyndum á árunum 1961-1970. 

Karlmennskuhugmyndirnar í Skinfaxa eru settar í sögulegt samhengi við þær hugmyndir sem 

þekktust áður fyrr á Íslandi og einnig þær samfélagsbreytingar sem áttu sér stað á árunum 

1961-1970. Kvenréttindabaráttan náði nýjum hæðum á þessum árum og áhugavert er að skoða 

hvaða áhrif það hafði á hugmyndir samfélagsins um karlmennsku. Skinfaxi var gefinn út 

nokkrum sinnum á hverju ári og vann ritið að því að tengja betur saman ungmennafélög 

landsins með því að flytja fréttir af þeirri starfsemi sem átti sér stað um allt land. Í Skinfaxa er 

lögð sérstök áhersla á íþróttir, kveðskap og margt annað sem ungmennafélögin stóðu fyrir. 

Sömuleiðis er athyglisvert að skoða „fyrirmyndarkarlmanninn“ og birtingarmyndir hans, þ.e. 

hvers konar karlmenn var fjallað um í Skinfaxa og hvaða hugmyndir um karlmennsku eru þar 

áberandi. Þær hugmyndir sem birtast í Skinfaxa eru þar að auki settar í samhengi við önnur blöð 

og tímarit á árunum 1961-1970 til samanburðar. Niðurstöður leiddu í ljós að litlar sem engar 

breytingar mátti greina á þessu tímabili og að hugmyndir Skinfaxa voru sömuleiðis í fullkomnum 

takti við þær hugmyndir sem þekktust í öðrum blöðum og tímaritum á árunum 1961-1970.  
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1. Inngangur 

 Karlmennska hefur verið vinsælt rannsóknarefni frá því undir lok síðustu aldar, m.a. á 

Norðurlöndum, en hvað nákvæmlega er karlmennska? Í ritinu Fifty Key Concepts in Gender 

History segir: „Karlmennska er samansafn af þeim félagslegu venjum og menningarlegu 

framsetningum sem tengjast því að vera maður“.1 Þessar venjur og birtingarmyndir þeirra eru 

ólíkar milli mismunandi samfélaga og þess vegna getur karlmennskan tekið á sig mörg 

mismunandi form og margar hugmyndir til um karlmennsku. 

 Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvernig hugmyndir um karlmennsku birtast í 

tímaritinu Skinfaxa á árunum 1961-1970 og hvort greina megi breytingar á 

karlmennskuhugmyndum tímabilsins í ritinu. Skinfaxi er að mestu helgaður íþróttaiðkun og 

ungmennastarfi en þau viðhorf um karlmennsku sem þar birtast verða sett í víðara samhengi 

við samfélagsþróun þessa áratugar. Þar er ekki síst átt við auknar kröfur kvenna um jafnrétti í 

raun (s.s. Úur og Rauðsokkahreyfingin) og almennar félagslegar og menningarlegar breytingar 

tímabilsins. Í þessu samhengi er til að mynda spennandi að velta fyrir sér  fyrirvinnuhugtakinu – 

en það hefur löngum verið ein helsta skylda karlmanna, og kjarni karlmennskunnar, að sjá fyrir 

fjölskyldu sinni. 

 Til grundvallar rannsókninni eru kenningar í kynjasögu, þar sem kyngervi (e. gender) er 

lykilhugtak, en einkum kenningar um karlmennskur. Um kenningarlegan grundvöll er fjallað í 

næsta kafla. Karlmennska í sögulegu samhengi hefur lítið verið rannsökuð hér á Íslandi og því 

fátt um sambærilegar heimildir að skoða. Fræðimenn í félagsvísindum hafa aftur á móti stundað 

karlmennskurannsóknir á 20. öld, þó aðallega í samtímanum. Sagnfræðingar hafa rannsakað 

karlmennsku 19. aldar og aldamótanna 1900, eins og t.d. Páll Björnsson og Sigríður 

Matthíasdóttir, og verður stuðst við þeirra rannsóknir í þessari ritgerð. Því næst er sögulegt 

samhengi og samfélagsþróun þessa tímabils skoðuð. 

 Eins og áður kom fram verða tölublöð Skinfaxa áranna 1961-1970 helsta heimildin. 

Dregin verða fram dæmi um birtingarmyndir karlmennsku í tímaritinu Skinfaxa, en þó verður 

                                                      
1 Pilcher and Whelehan, Fifty Key Concepts in Gender History, bls. 82. Á frummáli: „Masculinity 
is the set of social practices and cultural representations associated with being a man“. Þýtt á 
íslensku af höfundi ritgerðar. 
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auðvitað ekki hægt að sýna fram á öll tilvik þar sem karlmennska tekur á sig form á einn eða 

annan hátt. Í staðinn verður leitast við að finna hvort og þá hvaða breytingar eigi sér stað á 

karlmennskuhugtakinu. Þó að rannsóknin nái yfir stutt tímabil er áhugavert að skoða mögulegar 

breytingar, sérstaklega í ljósi þeirra samfélagsbreytinga sem voru áður nefndar. 

 Að lokum tekur við kafli þar sem rætt verður stuttlega um karlmennskuhugtakið eða 

birtingarmyndir þess almennt í dagblöðum og tímaritum frá þessum tíma.  Með því er leitast við  

að setja Skinfaxa í samhengi við önnur tímarit og athuga hvort hugmyndir um karlmennsku og 

karlmennskuhugtakið séu settar fram á annan hátt í öðrum tímaritum. 

 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

 Í þessum kafla verður gerð grein fyrir kenningarlegum grundvelli ritgerðarinnar. Í fyrsta 

lagi er það hugtakið kyngervi. Í öðru lagi eru það kenningar á sviði karlmennskurannsókna. Og í 

þriðja lagi orðræðugreining.  

 

2.1 Kyngervi 

 Eitt mikilvægasta hugtak ritgerðarinnar minnar er án efa hugtakið kyngervi (e. gender). 

Sá fræðimaður sem hefur hvað mest fjallað um kyngervishugtakið er bandaríski 

sagnfræðingurinn Joan Wallach Scott. Tímamótagrein hennar, „Gender: A Useful Category of 

Historical Analysis“, kom út árið 1986 og hefur kyngervi verið eitt af lykilhugtökum 

kynjasögunnar síðan þá.2 Fjöldi fræðimanna hefur ritað um þróun kvenna- og kynjasögunnar og 

þá þróun kyngervis sömuleiðis. Nefna má rit á borð við The Feminist History Reader eftir Sue 

Morgan og What is Gender History? eftir Sonya O. Rose.3 

 Hugtakið hafði þó áður verið notað af fræðimönnum frá um 1970 til þess að greina á 

milli félagslega mótaðs kyns og líffræðilegs kyns. Joan W. Scott byrjaði að vinna með 

kyngervishugtakið snemma á 9. áratuginum, t.d. í greininni „Women’s History“ sem kom fyrst út 

árið 1983 og var síðar endurskoðað í Gender and the Politics of History árið 1988. Í 

                                                      
2 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 51. 
3 Morgan, The Feminist History Reader og Rose, What is Gender History?. 
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inngangskafla bókarinnar sagði hún að kyngervishugtakið merkti í raun þekkingu (e. knowledge) 

á hinum margvíslegu merkingum sem eignaðar væru kynferðislegum mun.4 Rannsókn á 

kyngervi er því ekki rannsókn á kvenleika eða karlmennsku í sjálfu sér, heldur þarfnast 

rannsóknar á báðum kynjum í sameiningu til að ná fram heildarskilningi.5  

 Samkvæmt Joan W. Scott er kyngervi tvíþætt: „Kyngervi er grunnþáttur félagslegra 

tengsla, byggður á skynjuðum kynjamun, og kyngervi er frumaðferð til þess að tákngera 

valdatengsl.“6 Kynjasagan snýst því um það hvernig kynin hafa verið táknuð á ýmsum tímum og 

hvernig hugmyndir samfélagsins um hið kvenlega og karllega hafa mótað stöðu kynjanna og 

möguleika þeirra til áhrifa og valda.7  

 Annað lykilatriði í kenningum Scott er sjálfsmynd kynjanna. Sigríður Matthíasdóttir fjallar 

um mikilvægi sjálfsmyndar í rannsóknum Scott og segir m.a. „Scott hefur einbeitt sér að 

tengslunum milli sjálfsmyndar kynjanna annars vegar og möguleika þeirra til áhrifa og valda hins 

vegar.“8 Scott hefur sótt fræðilegar undirstöður í rannsóknum sínum til heimspekilegra, 

póststrúktúralískra kenninga, m.a. eftir Michel Foucault og Jacques Derrida, um andstæðar 

tvenndir. Þannig verða þessar sjálfsmyndir kynjanna mótaðar á andstæðan hátt og háðar hvor 

annarri. Ennfremur verða þessar hugmyndir að nokkurs konar stigveldi þar sem að ein 

hugmyndin er ríkjandi, í forgangi og áberandi, á meðan hin hugmyndin verður ekki eins 

mikilvæg, óæðri og minna áberandi. Karlmennskan er því ávallt í ráðandi stöðu gagnvart 

kvenleikanum.9 Sigríður Matthíasdóttir segir einnig að þess vegna sé það „grundvallaratriði í 

hugmyndum Joan Scott að hefðbundin samfélagsleg orðræða um kynferði fólks komi á ójöfnum 

valdatengslum og ójafnri þjóðfélagsstöðu kvenna og karla.“10 

                                                      
4 Scott, Gender and the Politics of History, bls. 2. 
5 Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, bls. 1056. 
6 Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, bls. 1067. Á frummáli: „gender is a 
constitutive element of social relationships based on perceived differences between the sexes, 
and gender is a primary way of signifying relationships of power.“ Hér er notuð þýðing Erlu 
Huldu Halldórsdóttur í Nútímans konur, bls. 54. 
7 Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, bls. 1067. 
8 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 33. 
9 Scott, Gender and the Politics of History, bls. 4-7. 
10 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 33-34. 



 7 

Hugtakið kyngervi tengist þar af leiðandi ekki líffræðilegu kyni, heldur merkir það 

félagslega mótað kyn. Meðvitaðar hugmyndir manna um karlmennsku og kvenleika eru ekki 

fastákvarðaðar, heldur velta þær algjörlega á samhenginu hverju sinni. Löngun karlmanns til að 

vera samþykktur í samfélaginu hvetur hann því til þess að bæla niður þær hugmyndir sem fara 

gegn viðurkenndum karlmennskuhugmyndum samfélagsins og í staðinn setja á sig 

einhverskonar grímu. Sama má segja um konur og kvenleika. Þessi gríma sem einstaklingar setja 

á sig flækir málin þegar verið er að tala um „karlmenn“ og „kvenmenn“ þar sem það bendir til 

þess að karlmennska og kvenleiki séu eðlislæg einkenni en ekki félagslega mótaðar 

hugmyndir.11 Þessar hugmyndir um menningarlega og félagslega mótað kyn, kyngervi, verða 

notaðar til þess að greina karlmennskuhugmyndir síðar í þessari ritgerð.  

 

2.2 Karlmennska 

 Rannsóknir á karlmennsku hafa farið vaxandi víða um heim en karlmennska í sögulegu 

ljósi hefur ekki verið mikið rannsökuð hér á Íslandi. Hér verða þær meginhugmyndir 

karlmennskurannsókna, sem verða jafnframt lagðar til grundvallar í þessari ritgerð, skoðaðar og 

útskýrðar í stuttu máli. Tvær meginkenningar verða sérstaklega skoðaðar og eru það annars 

vegar kenningar Raewyn Connell um ráðandi karlmennsku og hins vegar kenningar um hið 

ókarlmannlega sem Claes Ekenstam dregur saman í grein í riti um karlmennskur á 

Norðurlöndunum. 

Raewyn Connell er einn helsti fræðimaður heims á sviði karlmennskunnar. Skrif hennar 

um ráðandi karlmennsku hafa haft mikil áhrif á karlmennskurannsóknir um allan heim og eru 

lögð til grundvallar hér í þessari ritgerð. Connell segir að það sé erfitt að skilgreina karlmennsku 

þar sem að hún sé síbreytileg. Connell segir að karlmennska felist ekki í neinum föstum 

líkamlegum eða persónulegum einkennum heldur sé hún samsetning af hinum ýmsu siðum og 

venjum sem hafa mótast í samfélaginu og hafa áhrif á félagslegar athafnir. Þess vegna geta 

hugmyndir um karlmennsku verið mismunandi í mismunandi samfélögum eftir því hvernig 

kynjasamskiptum er háttað hverju sinni.12 

                                                      
11 Scott, „Gender: A Useful Category of Hisorical Analysis“, bls. 1063-1064. 
12 Connell og Messerschmidt, „Hegemonic Masculinity. Rethinking the concept“, bls. 836. 
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 Connell setur jafnframt ráðandi karlmennsku í stærra samhengi og segir að í hverju 

samfélagi sé við lýði svokallað kynjakerfi (e. gender order).13 Í þessu kerfi ríkir stigveldi þar sem 

greina má nokkrar tegundir af karlmennsku. Á toppnum trónir auðvitað ráðandi karlmennska 

sem endurspeglar þær hugmyndir um karlmennsku sem eru eftirsóknarverðastar hverju sinni og 

er það sem allir aðrir karlmenn reyna að haga sér í samræmi við.14 Ráðandi karlmennska ýtir 

undir að karlmenn ráði yfir konum sem hópi, þ.e. að hið karllega sé yfir hinu kvenlega í 

samfélaginu. Ráðandi karlmennska er ekki talin vera algengasta form karlmennskunnar þar sem 

aðeins fáir karlmenn uppfylla þau skilyrði sem ráðandi karlmennska krefst. Aftur á móti krafðist 

það þess að allir aðrir karlmenn reyndu að aðlaga sig að þessari stöðluðu karlmennsku. Jafnvel 

þótt fáir karlmenn uppfylli skilyrði ráðandi karlmennsku er stór hópur karla sem hagnast á henni 

og styðja hana um leið. Þetta kallar Connell hlutdeildarkarlmennsku (e. complicit masculinity). 

Flestir karlmenn falla undir þessa skilgreiningu. Jafnvel þótt þeir uppfylli ekki öll skilyrði ráðandi 

karlmennsku, þá búa þeir þó yfir einhverri karlmennsku og þar af leiðandi hagnast þeir á þessu 

kerfi. Ráðandi karlmennska þarfnast aðhalds og stuðnings frá þessum hópi karlmennskunnar því 

ráðandi karlmennska treystir ekki á ofbeldi heldur er hún ráðandi á félagslegan og 

menningarlegan hátt.15 

 Hin kenningin sem verður stuðst við í þessari rannsókn er kenning um hið 

ókarlmannlega. Í þessari ritgerð verður notast við skrif Claes Ekenstam, þar sem hann rekur 

helstu kenningar annarra fræðimanna og setur í samhengi. Kenningin um hið ókarlmannlega er 

mikið notuð á Norðulöndunum sérstaklega og því eðlilegt að skoða hana hér að auki. Ekenstam, 

sem byggir skrif sín að miklu leyti á Michel Kimmel, segist vera ósammála hinni hefðbundnu 

rannsóknaraðferð sem segir að karlmennska haldist í hendur við stjórnun og völd. Þvert á móti 

telur hann að karlmennska sé einmitt ekki þörfin til að eignast völd, heldur frekar óttinn við það 

að einhver annar hafi völd eða stjórnun yfir manni sjálfum. Umfram allt telur hann að karlmenn 

óttist það helst að mistakast. Kimmel segir því að nútímakarlmennska sé í raun stanslaus barátta 

                                                      
13 Pilcher and Whelehan, Fifty key concepts in gender studies, bls. 61-64. 
14 Connell og Messerschmidt, „Hegemonic Masculinity. Rethinking the concept“, bls. 832. 
15 Connell og Messerschmidt, „Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept“, bls. 832. 
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þess að lifa undir ákveðnum hugsjónum. Karlmennska er því eitthvað sem þarf að sanna eða 

sýna fram á. Ef að karlmaður nær því ekki getur honum verið hafnað eða útskúfað.16 

 Ekenstam bendir á að ef karlmennska er alltaf rannsökuð í tengslum við konur og 

kvenleika þá sé verið að líta framhjá því að karlmennska og karlmennskuhugmyndir hvers 

samfélags getur einnig myndast á milli mismunandi hópa karlmanna. Þess vegna getur það 

jafnvel verið mikilvægara að skoða karlmennsku út frá mismunandi karlmannshópum en ekki 

einungis í tengslum við kvenleika.17 Þessi hugmynd kemur einnig fram í bók Sonya O. Rose um 

kynjasögu þar sem hún tekur m.a. saman helstu karlmennskuhugmyndir síðustu ára. Þar vitnar 

hún í fræðimann að nafni Ruth Mazo Karras sem segir að karlmennska komi helst fram í 

mismunandi karlmannshópum þar sem þeir keppast um að sýna fram á karlmennsku sína 

innbyrðis. Þannig var það t.d. á miðöldum að riddarar kepptu við hvern annan í burtreiðum (e. 

jousting) til að sanna karlmennsku sína.18 

Ekenstam nefnir einnig sagnfræðing að nafni Jonas Liliequist en hann hefur líka sett fram 

kenningar um hið ókarlmannlega. Samkvæmt Liliequist hefur hið ókarlmannlega þróast áfram í 

sögunni rétt eins og hið karlmannlega. Hann hefur m.a. borið saman hinn dæmigerða Suður-

evrópska karlmann á miðöldum við hans norrænu hliðstæðu. Allt frá fornöld hafði karlmennska 

á miðjarðarhafssvæðinu sterk tengsl við kynferðislega virkni og frumkvæðni. Ef að karlmaður 

var ekki félagslega, og kynferðislega, virkur var hann talinn vera ókarlmannlegur.19 Aftur á móti 

bendir Liliequist á að í norrænu samhengi var það frekar kjarkleysi og líkamlegur eða félagslegur 

veikleiki sem voru hin helstu einkenni hins ókarlmannlega. Kynferðisleg frammistaða skipti ekki 

miklu máli. Færum okkur fram til 17. aldar og sjáum þar að girnd og kynferðisleg þrá er 

endurtekið túlkað sem ókarlmannleg einkenni, öfugt við það sem karlmennska við 

miðjarðarhafið var talin vera. Þetta sýnir að hið karlmannlega og hið ókarlmannlega getur merkt 

ólíka hluti eftir mismunandi menningarheimum.20  

                                                      
16 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls. 31-33. 
17 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls. 30-31 
18 Rose, What is Gender History?, bls. 59. 
19 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls. 34-35. 
20 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls. 35. 
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 Eitt enn sem er mikilvægt að nefna úr skrifum Ekenstams er um rannsóknir David Tjeder. 

David Tjeder er annar norrænn fræðimaður sem hefur sömuleiðis rannsakað andstæðu hinnar 

ráðandi karlmennsku, þ.e. hið ókarlmannlega. Tjeder leggur áherslu aldursflokkaskiptingu þegar 

hann greinir karlmennsku í sínum ritum og segir m.a. að þeir sem birtu blöð og tímarit á 19. öld, 

sem fjölluðu á einn eða annan hátt um karlmennsku, hafi sérstaklega beint skrifum sínum til 

ungmenna. Á þessum yngri árum karlmanna, mótunarárum þeirra, var gríðarlega áhættusamt 

fyrir þá að falla fyrir einhverjum hættulegum girndum, eins og t.d. áfengisdrykkju. Ungum 

karlmönnum var því sérstaklega sagt að halda sér frá þessum girndum til þess að geta viðhaldið 

fullkomri stjórn á sjálfum sér. Aftur á móti kom upp einskonar tvöfaldur staðall (e. double 

standard) fyrir unga menn. Annars vegar var það mikilvægi hinnar svokölluðu karllegu 

sjálfsstjórnar, en á sama tíma var oft litið framhjá því þegar ungir karlmenn drukku, slógust, 

blótuðu eða létu ósæmilega á einhvern hátt – eitthvað sem væri aldrei viðunandi fyrir fullorðinn 

karlmann. Ungir karlmenn fengu því nokkurs konar svigrúm til þess að taka út slæma hegðun, 

án þess að teljast ókarlmannlegir, svo þeir væru frekar reiðubúnir að taka á sig hlutverk 

fullorðins karlmanns sem þurfti að geta sýnt fram á fullkomna sjálfstjórn og karlmennsku.21 Er 

hægt að finna þessar hugmyndir í Skinfaxa? Fá ungir karlmenn eitthvað svigrúm til að taka út 

slæma hegðun, eða er lögð ströng áherlsa á áfengisbindindi hjá ungum félagsmönnum 

ungmennafélaganna?  

 Að lokum er rétt að skýra eitt í viðbót, en það er hugtakið „feðraveldi“. Feðraveldi kemur 

fram í mörgum textum og hefur verið mikilvægt hugtak í kynjasögunni síðustu ára, sérstaklega 

eftir að Judith M. Bennett skilgreindi það í bók sinni History Matters. Þar segir Bennett að 

feðraveldið geti haft þrjár merkingar, en tekur þó fram að hún tileinki sér eina þeirra 

sérstaklega. Hún segir að feðraveldið sé félagslegt, hugmyndafræðilegt, pólitískt kerfi þar sem 

menn – með valdi, beinum þrýstingi eða í gegnum trú, hefðir, lög, siði, siðferði, menntun og 

verkaskiptinu, ákvarða hvers konar hlutverki konur gegna í samfélaginu, þar sem að konan er 

ávallt lægra sett en karlmaðurinn.22 

                                                      
21 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls. 36-37. 
22 Bennett, History Matters, bls. 55. Á frummáli: „a familial-social, ideological, political system in 
which men – by force, direct pressure, or through ritual, tradition, law, and language, customs, 



 11 

 

2.3 Orðræðugreining 

 En hvernig er hægt að rannsaka hvernig karlmennska tekur á sig mynd á einn eða annan 

hátt? Ekki er alltaf auðséð á textanum hvað teljist karlmannlegt og hvað ekki. Þess vegna, til 

þess að geta rannsakað karlmennsku almennt í textum, hvort sem það er í bók, tímaritum eða 

blaðagreinum, þarf að beita orðræðugreiningu. En hvað er eiginlega orðræðugreining? 

 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, prófessor, hefur skrifað mikið um orðræðugreiningu og 

sérstaklega það sem hann kallar gagnrýna orðræðugreiningu (e. critical discourse analysis) en 

með henni er meðal annars lögð áhersla á að gera gagnsæjar þær aðferðir sem höfundar texta 

nota til að setja lesendur í stellingar, jafnvel beinlínis til að blekkja þá.23  

 Helstu hugtök, sem er mikilvægt að gera grein fyrir þegar fjallað er um 

orðræðugreiningu, eru orðræða (e. discourse), þrástef (e. discursive theme), löggildingarlögmál 

(e. legitimating principles) og söguleg samverkan (e. historical conjuncture). 

 Þrástef merkir einfaldlega að eitthvað sé síendurtekið, jafnvel þrástagast á því. Þrástefin 

mynda mynstur í orðræðunni. Þessi mynstur eru eins konar lögmál sem þó eru ekki algild, 

heldur hafa orðið til í pólitískum átökum fortíðar og samtíðar. Þessi mynstur má nefna söguleg 

og pólitísk löggildingarlögmál.24 

 Ekki er nóg að telja hvaða orð og hugmyndir koma oftast fyrir í textanum; heldur þarf að 

skoða hvernig er skrifað, hvar er skrifað og um hvað er ekki skrifað. Söguleg samverkan er 

gagnlegt hugtak við að athuga aðstæður þar sem margvíslegum hugmyndum lýstur saman og 

sumar fá meira brautargengi en aðrar.25  

 Ingólfur leggur til verklag við að greina orðræður, og er það sett upp í nokkrum þrepum. 

Fyrsta þrepið er að velja málefni eða atburð til að greina.26 Næsta þrep felst í því að með 

                                                      
etiquette, education, and the division of labor, determine what part women shall or shall not 
play, and in which the female is everywhere subsumed under the male“. 
23 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 178. 
24 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 179. 
25 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 179-180. 
26 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 182. 
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hliðsjón af vali málefnis eða atburðar, tilgangi verkefnisins og tengingu þess við yfirstandandi 

eða fyrri rannsóknir ákveður rannsakandinn hvaða gögn hann finnur til að greina.27  

 Þriðja þrepið er að greina gögnin og hið fjórða er að gera sér grein fyrir átakapunktum í 

orðræðunni sem eru ljósir og leyndir.28 Fimmta þrepið er að gera sér grein fyrir þeirri samverkan 

aðstæðna, atvika og hugmynda sem getur af sér í orðræðuna í gögnunum sem voru valin. Það 

er þetta þrep sem greinir orðræðugreiningu frá hvers konar annarri textagreiningu þótt 

vissulega geti verið að slík aðgreining hafi hafist í fjórða þrepinu.29 Sjötta og síðasta þrepið sem 

Ingólfur nefnir svo er ritun skýrslu.30  

 

3. Sögulegt samhengi og staða þekkingar 

 Eins og áður kom fram í ritgerðinni þá hefur karlmennska lítið verið rannsökuð út frá 

sagnfræðilegu sjónarhorni og því erfitt að setja fram nákvæmt sögulegt samhengi. 

Félagsfræðingar og mannfræðingar hafa aftur á móti verið duglegir við karlmennskurannsóknir 

en þær rannsóknir eru yfirleitt samtímarannsóknir eins og t.d. skrif Jóns Kjaran um karlmennsku 

á 21. öld hér á Íslandi.31 Sagnfræðingar hafa aftur á móti skoðað karlmennskuhugmyndir 19. 

aldar og um aldamótin 1900. Þó að það sé allt annað tímabil en hér er til rannsóknar eru þessar 

rannsóknir hjálplegar við mína rannsókn og því verður rætt um þær nánar hér á eftir. Að auki 

verður rætt í stuttu máli um samfélag þessa áratugar, 1961-1970. Einkum er spurt hver voru 

hlutverk karla á þessum árum? Var mikið um breytingar? Hvaða áhrif hafði nýja 

kvennahreyfingin, sem var við það að koma fram á sjónvarsviðið, á hugmyndir um stöðu karla 

og karlmennsku í samfélaginu? 

 

                                                      
27 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 183. 
28 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 184-185. 
29 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 186. 
30 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 187. 
31 Jón Ingvar Kjaran & Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Hvað er svona merkilegt við það að vera 
karlmaður?“, bls. 1-9. 
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3.1 Staða þekkingar 

 Páll Björnsson hefur skrifað þó nokkrar greinar um karlmennskuhugmyndir á Íslandi á 

19. öld og má þar helst nefna greinar hans um Jón Sigurðsson forseta. Ástæðan fyrir því að hann 

tekur Jón Sigurðsson sérstaklega fyrir er að hann segir hann vera einn þekktasta fulltrúa 

líberalista og þeirra stefnu hérlendis á 19. öld.32 Auk þess var hann auðvitað forystumaður innan 

íslensks samfélags á 19. öld og eitt mest notaða sameiningartákn íslenskrar þjóðar fyrr og síðar. 

Páll Björnsson vildi athuga hvaða karlmennskuhugmyndir evrópskir líberalistar höfðu um hinn 

fullgilda einstakling samfélagsins. Hver var svo karlímynd Jóns forseta og hver voru einkenni 

hennar? Var hún í samræmi við þá ímynd og þær hugmyndir sem evrópskir líberalistar 

aðhylltust?33 

 Páll rannsakar Jón Sigurðsson og karlímynd hans sérstaklega í tengslum við 

karlmennskuhugmyndir líberalista í Leipzig í Þýskalandi. Því er rétt að gera stuttlega grein fyrir 

því áður en haldið er lengra. Í grein sinni, „Liberalism and the Making of the “New Man”: The 

Case of Gymnasts in Leipzig, 1845-1871“, fjallar Páll Björnsson um líberalista í Leipzig sem 

stofna félag fyrir karlmenn með aukna leikfimisiðkun að leiðarljósi. Ástæða fyrir stofnun þessa 

félags var til þess að styðja við unga karlmenn og hjálpa þeim að vaxa í fullgilda, sjálfstæða og 

sjálfbæra einstaklinga.34 Líberalistar í Leipzig töldu mikinn mun vera á karlmennsku og 

kvenleika. Karlmennska væri nokkurs konar samheiti yfir Bildung, óeigingirni og 

skynsemishyggju.35 Þess vegna var svo mikilvægt fyrir unga karlmenn að rækta þessar dyggðir 

svo þeir yrðu að fyrirmyndarmönnum innan samfélagsins. Í júlí 1845 kölluðu nokkrir áberandi 

líberalistar í Leipzig saman um 20 karlmenn til að stofna þetta „leikfimisfélag“. Þeir líberalistar 

sem stóðu fyrir stofnun þessa félags voru sannfærðir um það að leikfimisiðkun væri lykillinn að 

því að hjálpa karlmönnum að rækta þær dyggðir sem væru nauðsynlegar til að ná langt á hinu 

                                                      
32 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn: Kynjaímyndir Jóns forseta“, bls. 43. 
33 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn: Kynjaímyndir Jóns forseta“, bls. 43. 
34 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the “New Man“”, bls. 155-156. 
35 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the “New Man”“, bls. 153. Páll fer hér yfir 
merkingu orðsins Bildung eins og Karl Biedermann, prófessor í Leipzig á 19. öld, setti það fram í 
sínum skrifum. Hann segir erfitt er að þýða orðið en Bildung er í raun samheiti yfir menntun, 
ræktun og „viðeigandi“ hegðun. 
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opinbera sviði. Á meðal þessara dyggða má m.a. nefna Bildung, sjálfstæði og karlmennsku.36 

Allir gátu gengið í félagið, allir karlmenn þ.e.a.s., ef þeir höfðu áhuga á að taka þátt. Monitz 

Schreber, einn stofnenda félagsins, sagði að líkamlegar æfingar gætu hjálpað til við að auka 

sjálfstraust, hugrekki, þrótt, staðfestu og þol. Með öðrum orðum gat líkamleg áreynsla göfgað 

vilja og aukið orku einstaklings, eitthvað sem var nauðsynlegt til að geta öðlast andlegt frelsi (e. 

spiritual freedom).37 

 Jón Sigurðsson átti margt sameiginlegt með öðrum evrópskum líberalistum, svo sem 

hugmyndir hans sem miðuðu að því að gera fullgilda einstaklinga úr ungum piltum. Páll 

Björnsson tekur m.a. sérstaklega fyrir bréf Jóns Sigurðssonar til Eiríks Magnússonar árið 1872 

þar sem hann segir m.a. „„Að vekja pilta til lífs, þ.e. sálarfjörs og sjálfsstjórnar, yrði mitt æðsta 

mið, það er víst.““ Þetta viðhorf, um að sjálfsstjórn felist í því að setja bönd á sjálfan sig er 

einmitt eitt af þeim atriðum sem einkenndi ímynd hins fyrirmyndarborgara sem að evrópskir 

líberlistar aðhylltust.38 Þetta er jafnframt í samræmi við skoðanir David Tjeder um mikilvægi 

hinnar karllegu sjálfsstjórnar.39 Líberalistar víða um lönd voru virkir þátttakendur í 

félagasamtökum sem m.a. börðust gegn ýmsum löstum, t.d. drykkjuskap. Jón Sigurðsson var 

þeirrar skoðunar að virk þátttaka í félögum hefði góð áhrif á unga menn. Jón segir ennfremur: 

„„Þegar [...] menn hafa ekkert lag á að koma sér saman til félagsskapar, þá verður það úr, að 

menn verða sérdrægir, smásmugulegir, ragir, daufir og duglausir, og svo smám saman fátækir 

og auðnulausir.““ Hér kristallast tvær mikilvægar andstæður: dyggðin og lösturinn.40  

Þessar hugmyndir eru ekki ósvipaðar þeim sem lágu á bakvið stofnun 

ungmennafélaganna víða hér um land snemma á 20. öld. Líberalistar lögðu ríka áherslu á 

leikfimi og menntun, rétt eins og ungmennafélögin, og sögðu það vera lykilatriði í því að efla 

drifkraftinn í ungum mönnum. Jón Sigurðsson taldi ennfremur mikilvægt að miðla fyrirmyndum 

til ungra karlmanna og beitti hann sér fyrir sjálfstæðum kynningum á fyrirmyndarkarlmönnum, 

t.d. Benjamin Franklin. Þessir fyrirmyndarkarlmenn sem hann tók fyrir áttu að verða leiðarvísir 

                                                      
36 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the “New Man”“, bls. 156-157. 
37 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the “New Man”“, bls. 157. 
38 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 44. 
39 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls. 36-37. 
40 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 45. 
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fyrir unga menn á Íslandi og áhugavert er að skoða hvers konar karlmenn þetta voru. Þær 

dyggðir sem voru oftast notaðar í kynningum Jóns voru sjálfstæði, sjálfsögun, sjálfsstjórn, 

samlögun og sjálfsdáðir. Saman mynduðu þær lýsingu á karlmanni með sjálfsstýringu, þ.e. 

einstaklingi, eða eins og Páll Björnsson segir í grein sinni, „karlstaklingi“, sem getur stjórnað sér 

sjálfur og sett sér algild lög.41  

Hafdís Erla Hafsteinsdóttir tekur í sama streng varðandi leikfimi og íþróttaiðkun 

karlmanna. Í BA-ritgerð sinni, „Hitt kynið“: Kvennaíþróttir, feðraveldi og þjóðernishyggja, 1900-

1964, segir hún að hugmyndir um íþróttaiðkun voru nátengdar hugmyndum um karlmennsku á 

20. öld. Hafdís Erla talar m.a.s. um birtingu þessara hugmynda í Skinfaxa snemma á 20. öld.42 

Því er augljóst að hugmyndir líberalista um leikfimi og karlmennsku hafi heimfærst að einhverju 

leyti á ungmennafélögin á Íslandi. Áhugavert verður að kanna hvort fleiri hugmyndir líberlista, 

eins og t.d. um „fyrirmyndarkarlmenn“, sé að finna í ungmennafélögunum hér á Íslandi og þá 

hvað ummerki má finna í Skinfaxa. 

 

3.2 Hlutverk karla í samfélaginu 

 Hugmyndir um hlutverk karla í samfélaginu geta verið mismunandi í tíma og rúmi. 

Hlutverk karlmanna á Íslandi árið 1961-1970 er því líklega ekki hið sama og hlutverk karlmanna 

alls staðar annars staðar í heiminum. Eins og Scott sagði er kyngervi breytilegt í tíma og rúmi og 

því þarf að skoða hver staða karlmanna í samfélaginu var á sjöunda áratuginum til þess að sklja 

betur hvernig karlmennska lýsti sér og tók á sig form.  

 Karlmaðurinn var fyrirvinna heimilisins. Í bók Sigríðar Th., Veröld sem ég vil, segir hún 

m.a. að „Lífseig viðhorf voru þau að giftar konur ættu ekki að vinna utan heimilis nema brýna 

nauðsyn bæri til og karlar voru taldir fyrirvinnur heimilanna. Þeim fannst sér meira að segja 

stórlega misboðið ef þeir gátu ekki séð fjölskyldu sinni farborða.“43 Þessi skrif eiga einmitt við 

um sjöunda áratug 20. aldar, tímabilið sem er til rannsóknar, og því góð heimild um eitt helsta 

                                                      
41 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 47-48. 
42 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 25 og Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Forystulið 
þjóðarinnar?: kvennaíþróttir, karlmennska og þjóðerni“, bls. 56-70. 
43 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 256. 
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hlutverk karlmannsins. Karlmaðurinn, eða húsbóndinn, sá fyrir heimili og fjölskyldu sinni. Frekari 

upplýsingar um skyldur húsbóndans og hlutverk hans er hægt að finna í ritum Ólafs Ólafssonar 

um heimilislíf Íslendinga. Sú heimild er aftur á móti gömul, frá 19. öld, og er því um annars 

konar samfélag. Aftur á móti má sjá ákveðin líkindi með skrifum hans um 19. öldina og þess sem 

lesa má út úr heimildum um hugmyndir um karlmennsku og hlutverk karla á þeim tíma sem hér 

er til rannsóknar. Ólafur leggur áherslu á að húsbóndinn eigi að sjá fyrir þörfum og nauðsynjum 

heimilisins og hafa yfirumsjón yfir öllu heimilinu. Húsbóndinn var því æðsti meðlimur 

heimilisins. Jafnt inn á við, þar sem hann réði yfir öðrum meðlimum heimilisins, og út á við þar 

sem hann sá um að svara fyrir heimili sitt gagnvart hinu opinbera. 44 

Þetta er einnig í samræmi við ráðandi karlmennsku Connell, sem rætt var um að ofan. 

Fyrirvinnuhlutverk húsbóndans er ein helsta ábyrgð hans og jafnvel það sem skilgreinir hann 

hvað helst. Karlmaður sem sér ekki fyrir sínu heimili getur alls ekki talist húsbóndi heimilisins. 

Þess vegna er fyrirvinnuhugtakið lykilhugtak þegar verið er að rannsaka karlmennsku á Íslandi í 

sögulegu ljósi. 

 Ólafur Ólafsson dregur upp mikilvægi húsbóndastöðunnar í lífi karlmanns og ber saman 

hinn einhleypa mann og húsbóndann. Ólafur segir að hinn einhleypi maður sé ábyrgðarlaus þar 

sem hann þurfi ekki að sjá fyrir eða hafa áhyggjur af neinum öðrum. Þetta ábyrgðarlausa líf 

veldur því að hann getur gert það sem hann vill, þegar hann vill. Ef hann er ósáttur við eitthvað í 

sínu lífi getur hann auðveldlega breytt því.45  

 Um leið og hann gengur í húsbóndastöðuna taka við ýmsar skyldur sem hann þurfti ekki 

að hafa neinar áhyggjur af áður fyrr. Hann hugsar því ekki lengur einungis um sjálfan sig heldur 

verður hann að bera umhyggju fyrir konu sinni og börnum og annast þau. Ólafur segir svo: 

„Hann á að vera faðir, verndari, vinur og ráðgjafi allra heimilismanna sinna.“ Húsbóndinn nýtur 

því meiri virðingar heldur en hinn einhleypi maður og á sama tíma nýtur þjóðfélagið líka meiri 

styrks af honum heldur en hinum einhleypa manni.46 

                                                      
44 Ólafur Ólafsson, „Heimilislífið“, bls.7-8 
45 Ólafur Ólafsson, „Heimilislífið“, bls. 8-9. 
46 Ólafur Ólafsson, „Heimilislífið“, bls. 9-10 
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 Hér setur Ólafur húsbóndastöðuna fram sem eina virðingarmestu stöðu sem karlmaður 

getur hlotið. Þetta helst í hendur við hugmyndir Raewyn Connell og annarra fræðimanna á borð 

við Sonya O. Rose sem að fjallar um hinar ýmsu kenningar um karlmenn og karlmennsku í 

gegnum tíðina í riti sínu What is Gender History? Þar talar hún m.a. um húsbóndastöðuna og 

vitnar þar í fræðimanninn Anne Lombard sem segir að þeir karlmenn sem gegna 

húsbóndastöðunni séu karlmannlegri en aðrir.47 Lombard er aftur á móti ekki að tala um 20. öld 

á Íslandi heldur annars konar samfélag og þar af leiðandi ekki æskileg heimild en þrátt fyrir það 

er athyglisvert að skoða það, þar sem ég tel að það eigi að einhverju leyti við um það sem er 

verið að rannsaka hér í þessari ritgerð. 

 

3.3 Áhrif kvennahreyfingarinnar 

 Kvenréttindabaráttan á Íslandi teygir sig aftur í lok 19. aldar þar sem menntamál og 

kosningaréttur kvenna voru helstu baráttumálin.48 Ekki verður öll kvenréttindasaga Íslands rakin 

hér en þó er mikilvægt að minnast þess að á sjöunda áratug 20. aldar voru ennþá mörg stór 

baráttumál í sviðsljósinu, svo sem launamál kvenna, hlutverk kvenna á pólitíska sviðinu o.fl. 

Hversu mikil áhrif hafði kvenréttindabaráttan á stöðu karla í samfélaginu? Breyttust hugmyndir 

samfélagsins um hvað taldist karlmannlegt og sömuleiðis hvað taldist kvenlegt eða 

ókarlmannlegt? 

  Samkvæmt lögum sem sett voru að kröfu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar árið 1961 

skyldu laun kvenna og karla vera jöfn fyrir sömu störf. Nokkur ár voru gefin í aðlögunarfrest, 

aftur á móti var sá tími nýttur í það að breyta starfsheitum þannig að körlum væru tryggð hærri 

laun. Ein helsta orsök launamisréttis kynjanna var skipan karlastarfa og kvennastarfa, þar sem 

að karlastörfin voru talsvert betur launuð heldur en kvennastörfin.49 Þetta helst einmitt í 

hendur við þær hugmyndir sem voru settar fram hér áðan og útskýrir jafnvel tregðu karlmanna 

að veita konum jöfn laun. Það átti nefnilega að vera hlutverk karlmannsins að vinna fyrir 

                                                      
47 Rose, What is Gender History?, bls. 63. 
48 Vilborg Sigurðardóttir, „Inngangur“, Á rauðum sokkum, bls. 11-12 og Sigríður Th. 
Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls.11-13. 
49 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 256. 
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heimilinu og hér má líta á það þannig að karlmennskunni sé ógnað þegar konur sækjast allt í 

einu eftir sömu stöðu og karlmennirnir. Sigríður Th. segir meira að segja að karlmönnum hafi 

verið „stórlega misboðið ef þeir gátu ekki séð fjölskyldu sinni farborða“.50 Því ef karlmaðurinn 

væri ekki lengur fyrirvinna heimilisins þá ætti hann í hættu á að falla undir hið ókarlmannlega ef 

konan á heimilinu væri að afla jafnmikilla tekna og hann.  

 Annað svið þar sem misrétti kynjanna var enn mikið, var hið pólitíska svið. Eins og kom 

fram í undirkafla 3.2 um húsbóndann, þá var það hlutverk húsbóndans (þ.e. elsta karlmannsins 

á heimilinu) að stjórna eða ráða yfir konunni inni á heimilinu. Þetta tíðkaðist sömuleiðis á hinu 

opinbera sviði. Í gegnum söguna höfðu karlar alltaf séð um pólitík á Íslandi. Hvort sem um var 

að ræða sveita- eða bæjarstjórn, alþingi eða forseta. Karlar höfðu alltaf gegnt stórum meirihluta 

þeirra sæta sem voru í boði. Þetta var talið hlutverk karlmanna og var það stór hluti af 

karlmennsku þeirra að sinna þessu vel, hvort sem það var á einkasviðinu eða hinu opinbera 

sviði. Þess vegna, rétt eins og með launamisrétti, voru karlar gríðarlega tregir til að ryðja 

brautina fyrir konur í pólitík. Konur höfðu vissulega fengið kjörgengi lögfest árið 1915 en þrátt 

fyrir það höfðu einungis 7 konur tekið sæti á þingi árið 1970.51 Ástæðan fyrir þessu var að ef 

konum var boðið sæti á listum hjá stjórnmálaflokkum var það oftast neðarlega á listanum 

þannig að þær voru aldrei líklegar til þess að komast inn.  

Ingibjörg R. Magnúsdóttir tekur dæmi um þetta þegar hún segir frá sinni eigin þáttöku í 

bæjarmálum á Akureyri árið 1966. Ingibjörg segir að áhugi kvenna á þessum málefnum, sem 

karlar höfðu að mestu sinnt, hafi verið að vakna. Ingibjörg segir ennfremur að það hafi ekkert 

síður verið karlar sem hvöttu konur til átaka heldur en konur sjálfar, sem kemur á óvart. Þrátt 

fyrir þetta fékk Ingibjörg einungis fimmta sætið á lista sjálfstæðismanna og var eina konan á 

listanum. Ingibjörg komst inn sem varamaður en árið 1969 tók hún svo loksins sæti í bæjarstjórn 

vegna þess að aðalfulltrúi þeirra flutti úr bænum. Bæjarstjórn Akureyrar var skipuð 11 mönnum 

og var Ingibjörg eina konan.52 Þess vegna má spyrja sig hvort hægt sé að segja að konur hafi í 

raun og veru verið með sömu réttindi og stöðu og karlmenn. Hér sést þessi tregða karlmanna 

                                                      
50 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 256. 
51 Vef. Alþingi, „Konur á Alþingi“ og Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Nýr söguþráður“. Ragnheiður 
Kristjánsdóttir fjallar þar um konur í íslenskum stjórnmálum. 
52 Ingibjörg R. Magnúsdóttir, „Ég er deildarstjóri“, Sextán konur, bls. 91-92. 
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við að koma konum almennilega inn í stjórnmál. Ingibjörg segir að karlmenn hafi hvatt hana til 

að fara í framboð, en svo bjóða þeir henni eitt af neðstu sætunum svo hún kemst ekki í 

bæjarstjórn fyrr en einn karlanna dettur út. Karlmenn voru því greinilega enn við völd á hinu 

pólitíska sviði á sjöunda áratugnum þar sem að þeir voru talsvert fleiri á öllum vígstöðvum. 

Rifjum upp það sem Ekenstam skrifaði um karlmennsku og hið ókarlmannlega. Í skrifum 

Ekenstam er mikið byggt á Michel Kimmel, sem segir jafnframt að karlmennska sé ekki þörfin til 

að eignast vald, heldur frekar óttinn við það að einhver annar öðlist vald yfir manni sjálfum. Það 

er þessi sami ótti við að gefa upp vald sitt sem er augljós hér á hinu pólitíska sviði. Ekenstam og 

Kimmel sögðu ennfremur, eins og komið var inná áður, að karlmennska væri í raun stanslaus 

barátta til þess að lifa undir ákveðnum hugsjónum og að karlmennska sé eitthvað sem þurfi að 

sanna og sýna fram á.53 Ef karlmenn myndu gefa upp sitt vald og sína yfirgnæfandi sterku stöðu 

í stjórnmálum gætu þeir ekki lengur lifað undir þessum ákveðnu hugsjónum sem höfðu mótast í 

samfélaginu. Þeir gætu ekki lengur sannað karlmennsku sína á þennan hátt og því gæti það 

útskýrt, að einhverju leyti í það minnsta, hvers vegna þeir voru svona tregir til að fá fleiri konur í 

stjórnmálin. 

Það mætti nefna fjölmörg önnur dæmi til viðbótar sem voru áberandi í íslensku 

samfélagi, s.s. getnaðarvarnarpilluna, sem kom á markað í kringum 1960 og markaði stór 

þáttaskil þar sem að konur höfðu nú í fyrsta sinn vald yfir sínum barneignum.54 Staða kvenna á 

vinnumarkaðinum efldist á sjöunda áratugnum þar sem að sífellt fleiri giftar konur fóru á 

almennan vinnumarkað. Sigríður Th. tekur saman tölfræði frá þessu tímabili og segir: „árið 1963 

voru um 36% giftra kvenna útivinnandi en sú tala var orðin yfir 52% 1970“.55 Nú voru karlar því 

ekki lengur einu fyrirvinnur heimilisins. Þetta var eitt helsta grundvallareinkenni íslenskrar 

karlmennsku, þ.e. fyrirvinna karlmannsins, og nú var því ógnað meira en nokkru sinni fyrr. 

 Þó að Kvenréttindafélag Íslands (KRFÍ) hafi verið starfandi frá árinu 1907 og það hafi 

haft mikil áhrif á þessi málefni sem hafa verið nefnd hér til sögunnar, verður að minnast 

sérstaklega á „nýju“ kvennahreyfingarnar sem sprettu fram á sjónarsviðið á sjöunda áratugnum. 

                                                      
53 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls 31-33. 
54 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 312-313. 
55 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 345. 
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Það voru annars vegar Úur og hins vegar Rauðsokkahreyfingin. Úur voru lítill hópur ungra 

kvenna innan KRFÍ, stofnaður 1968, sem átti að vekja ungar konur til umhugsunar um mál 

kvenna og koma með ferskan blæ inn í kvenréttindabaráttuna.56 Rauðsokkahreyfingin leit ekki 

dagsins ljós fyrr en 1970 og var þá á þeim tíma rætt um hugsanlega samvinnu þessara tveggja 

hópa.57 Ekkert varð þó úr þeirri samvinnu og unnu því báðir hóparnir að jafnrétti kynjanna í 

sitthvoru lagi.  

Hvers vegna er þetta mikilvægt? Með Úum og Rauðsokkahreyfingunni fylgdi mikil 

vitundarvakning og síðar miklar breytingar í samfélaginu. Þessar tvær hreyfingar töldust vera 

mun róttækari en t.d. KRFÍ og þess vegna má segja að sjöundi áratugurinn markaði ákveðin 

kaflaskil í íslenskri kvennabaráttu. Í BA-ritgerð Marínar Árnadóttur, Forboðið frelsi, bendir hún á 

að íhaldssinnum, sem voru að mestu leyti karlkyns, þótti mikil ógn steðja af þessum 

nútímafrelsishugmyndum, eins og kvenréttindum. Lengi hafði verið tekist á um íhaldssamar og 

frjálslyndar hugmyndir um hlutverk kvenna og bendir Marín á að íhaldssamari hugmyndir 

virðast alltaf hafa borið sigur úr býtum þegar kom að stöðu kvenna. Húsmóður- og 

móðurhlutverkið var hið eina sanna þjóðfélagslega hlutverk kvenna og var þessi 

húsmæðrahugmyndafræði ríkjandi á 20. öld alveg fram á lok sjöunda og áttunda áratugarins, 

þ.e.a.s. þar til Úur og Rauðsokkahreyfingin eru stofnaðar.58 Þetta sýnir ennþá betur að staða 

kynjanna var að miklu leyti sú sama og hafði tíðkast í langan tíma vegna þessara íhaldssömu 

hugmynda sem voru ráðandi í íslensku samfélagi, þar til núna. Þess vegna er mikilvægt að hafa 

þetta í huga þegar verið er að rannsaka karlmennskuhugmyndir sjöunda áratugarins þar sem að 

þetta er mikið umbreytingatímabil í kynjasögu Íslands. 

 

                                                      
56 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 347. 
57 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 350. 
58 Marín Árnadóttir, Forboðið frelsi, bls. 9-10. 
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4. Skinfaxi 

4.1 Bakgrunnur 

 Á síðustu áratugum 19. aldar mun hafa þekkst að ungt fólk í sveitum stofnaði meira eða 

minna formleg félög, sér til skemmtunar og menningarauka. Í hinu fróðlega Félagatali, sem 

Þorsteinn Einarsson íþróttafulltrúi tók saman, eru talin nokkur félög sem Þorsteinn kallar 

undanfara ungmennafélaganna. Flest eru stofnuð á allra fyrstu árum 20. aldar en þau elstu eiga 

þó rætur á miðri 19. öld. Þessi félög kenndu sig meðal annars við framfarir, bindindi, málfundi, 

glímu og fimleika.59 Þessi félög voru með einum eða öðrum hætti forverar ungmennafélaga að 

mati Jóns M. Ívarssonar og segir hann að sumum þeirra hafi hreinlega verið breytt í 

ungmennafélög þegar fram liðu stundir.60 En samfelld ungmennafélagshreyfing varð svo til á 

Íslandi á fyrsta áratugi 20. aldar undir sterkum áhrifum frá norskri hreyfingu sem gekk þar undir 

nafninu ungdomslag.61 Fyrsta íslenska ungmennafélagið var Ungmennafélag Akureyrar (UFA) 

sem var stofnað þann 7. janúar 1906. Að því stóðu 14 ungir menn.62 Áður en árið var liðið voru 

félagsmenn orðnir 60. Síðar spruttu upp ungmennafélög víðs vegar um landið, og á fundi á 

Þingvöllum í ágúst árið eftir stofnuðu sjö fulltrúar fjögurra félaga Ungmennafélag Íslands.63 

Síðan hélt ungmennafélögum áfram að fjölga og má segja að þau hafi verið stofnuð í hverri sveit 

og kaupstað.64 

 Ungmennafélögin voru fyrst og fremst alhliða íþróttafélög. Fyrsta íþróttamót þeirra fór 

fram á Akureyri 17. júní 1909, og var keppt í alls níu greinum, þ.á m. glímu, sundi, frjálsum 

íþróttum og knattsparki. En jafnframt voru félögin menningarfélög sem gengust fyrir 

málfundum og leiksýningum, héldu uppi bókasöfnum og gáfu út handskrifuð blöð. 

Ungmennafélagshreyfingin var líka stjórnmálahreyfing, þjóðernissinnuð og framfarasinnuð í 

senn, þótt hún héldi sig utan við þá flokkaskiptingu sem ríkti þegar hún fór af stað. Kjörorð 

ungmennafélaganna var Íslandi allt, og það merkti í senn að félagar vildu að landið hlyti pólitískt 

                                                      
59 Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 21. 
60 Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 22. 
61 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918“, Saga Íslands X, bls. 155-156. 
62 Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 22-24. 
63 Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 25. 
64 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918“, Saga Íslands X, bls. 155-156. 
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sjálfstæði og að það klæddist skógi. Þau áttu líka að standa vörð um þjóðlega menningu og 

lögðu þau mikla áherslu á að vernda íslenskt mál og þróa það í viðureign við ný viðfangsefni. 

 Upphaflega var hreyfingin bindindishreyfing og ætlaðist til að félagsmenn ynnu 

bindindisheit. En krafan um þetta varð víða að deiluefni í félögunum því að margir félagsmenn 

þóttust geta starfað innan félagsins og gert því gagn þó að þeir smökkuðu áfengi.65 

Skinfaxi var tímarit ungmennfélaganna og kom fyrsta tölublaðið út þann 1. október 

1909. Fyrstu árin var tímaritið gefið út mánaðarlega en eftir því sem leið á fækkaði 

tölublöðunum þar til þau voru venjulega um tvö til fjögur á ári. Blaðið var gefið út af 

sambandsstjórn Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) og segir það í fyrsta tölublaði sínu árið 1909:  

Nú vill „Skinfaxi“ lyfta undir bagga með ungm.félögunum og reyna af öllum mætti að 

bæta úr því, sem mest er ábótavant í starfi þeirra. Tengja saman félögin í sterka 

starfandi heild. Hvetja og stæla dug og afl til dáða. Vekja samúð og samhug og opna 

augun fyrir öllu því, sem gott er og fagurt.66 

Yfirlýst markmið ritsins er því að tengja betur saman ungmennafélög landsins með því að flytja 

fréttir af því góða starfi sem verið var að vinna um allt land. 

 

4.2 Uppsetning  

 Flest tölublöðin á árunum 1961-1970 eru sett upp á mjög svipaðan hátt, þó að ýmsir liðir 

bætist við og hætti í gegnum árin. Rétt er að taka fram að árið 1969 breytist uppsetningin 

talsvert mikið. Tölublöðin verða fleiri, lengri og er skipt upp í fleiri efnisþætti. Markmið blaðsins 

var þó auðvitað alltaf hið sama; að flytja fréttir af starfinu og efla það enn frekar.  

 Í flestum tölublöðum er birt ræða frá einhverjum þjóðþekktum einstaklingi, sem er 

jafnframt alltaf karlmaður, þar sem hann segir frá sinni reynslu af ungmennafélögunum og talar 

um áframhaldandi mikilvægi þeirra fyrir æskulýð landsins. Athyglisvert er að skoða hvaða 

einstaklingar þetta eru. Af hverju voru þeir fengnir til að ræða um ungmennafélögin? Getur 

verið að þeir séu „fyrirmyndarkarlmenn“ sjöunda áratugarins? Er þá hægt að sjá út frá þessum 

einstaklingum hvað það er að vera karlmannlegur í augum ungmennafélaganna? Annað sem er 

                                                      
65 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918“, Saga Íslands X, bls. 156-157. 
66 H. V., „Til ungmennafélaga Íslands“ Skinfaxi 1. október 1909, bls. 1. 
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mikilvægt að skoða í sambandi við þessa menn er hvaða skilaboð þeir eru að senda æskulýð 

landsins. Hvaða ráð gefa þeir og hvaða varnaðarorð flytja þeir ungmennum landsins? Leitast 

verður við að lesa úr þessum ræðum og textum hvað sé karlmannlegt (þ.e. eftirsóknarverð 

hegðun fyrir unga drengi) og hvað sé ókarlmannlegt (þ.e. hvað beri að forðast). Þessir karlmenn 

þurfa þó ekki endilega að vera þjóðþekktir þar sem að oft er rætt við eldri meðlimi 

ungmennahreyfingarinnar.  

Einnig eru oft birtar sögur frá keppnisferðum eða mótum á vegum UMFÍ. Hér er annars 

vegar átt við utanlandsferðir þar sem er keppt fyrir Íslands hönd og hinsvegar landsmót UMFÍ 

sem eru haldin þriðja hvert ár. Þó að mikið af þessum textum sé einfaldlega listi yfir úrslit 

keppnanna, sem veita litla innsýn í það hvað sé karlmannlegt og hvað ekki, þá eru mestu afrek 

mótanna oft lýst ásamt þeim einstaklingum sem sköruðu hvað helst fram úr. Þannig er hægt að 

sjá hvaða karlmennskuhugmyndir leynast í skrifum Skinfaxa þar sömuleiðis. Að auki lítum við á 

hvað sagt er um íþróttir og íþróttamennsku almennt þar sem það er auðvitað einn stærsti 

þáttur ungmennafélaganna. 

Einn efnisþáttur sem verður einnig tekinn fyrir er kveðskapur og leikþættir (eða 

leikdómar). Í nokkrum tölublöðum er sérstakt kveðskapar- eða leikritahorn þar sem annað hvort 

er birtur leikdómur um þau leikrit sem voru í sýningu, stutt smásaga skrifuð í formi leikrits eða 

ljóð. Hér tel ég að einnig megi leita eftir karlmennskuhugmyndum, þá m.a. með því að sjá 

hvernig persónum eða leikendum er lýst af höfundi – hvaða lýsingarorð eru notuð? Eru þær 

karlmennskuhugmyndirnar sem rætt hefur verið um sýnilegar? Þrátt fyrir að um sé að ræða 

kveðskap er oft hægt, t.d. með orðræðugreiningu, að lesa í meira en bara textann og afhjúpa 

þannig hvaða hugmyndir um karlmennsku koma þar fram. 

 

4.3 Efnisþættir 

4.3.1 Kveðskapur og leikþættir 

Kveðskapur og mælskulist var stór hluti ungmennafélaganna. Andlegur þroski var ekki 

síður metinn heldur en líkamlegur þroski. Árni J. Hafstað, einn af stofnendum 

ungmennafélagsins Æskunnar, segir m.a. um tilgang ungmennafélagsins Æskunnar í Skinfaxa 

árið 1963: „Að vekja áhuga meðlima sinna á nauðsyn líkamlegs og andlegs þroska og glæða 
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áhuga þeirra á góðum bókmenntum.“67 Eins og hefur komið fram voru líkamlegar æfingar 

mikilvægar innan ungmennafélagsins og stundaðar reglulega, en samhliða því voru oft haldnir 

málfundir þar sem að félagsmenn skemmtu sér við upplestur, kvæðaflutning eða almennar 

samræður.68  

Í Skinfaxa var lögð mikil áhersla á alls konar kveðskap en þar voru birt kvæði og leikrit 

eða leikdómar. Í 1.-2. tölublaði Skinfaxa árið 1961 eru birt þrjú kvæði eftir Skúla Þorsteinsson 

sem bera heitin „Æskan“, „Jólaminning“ og „Stökur“.69 Árið 1962 er birt kvæðið 

„Væringakveðja“ eftir Bjarna M. Gíslason í fyrra tölublaðinu70 og í því seinna eru kvæðin „17. 

júní“ eftir Gunnar Magnússon og „Skíðadrápa 1906-1907“ eftir Helga Valtýsson71. Árið eftir eru 

tvö kvæði birt. Í 1.-2. tölublaði er kvæði eftir Steingrím Davíðsson birt sem nefnist „Fimmtíu ára 

afmæliskveðja“72 og í 3.-4. tölublaði er birt annað kvæði eftir Skúla Þorsteinsson, „Land mitt og 

þjóð“.73 Sjá má að öll þessi kvæði eru eftir karlmenn, sem kemur að vísu ekki gríðarlega á óvart 

þar sem það var ekki óvenjulegt í íslensku samfélagi að ganga fram hjá bókmenntum eftir konur. 

Ekki var ætlast til þess að konur skrifuðu bækur og ljóð, heldur var það hlutverk karlmannsins.74 

Auk þess voru þetta allt karlmenn sem höfðu gegnt einhverju starfi innan 

ungmennahreyfinganna á einn eða annan hátt. Helgi Valtýsson var t.a.m. fyrsti ritstjóri 

Skinfaxa.75 Þetta sýnir að áhersla var lögð á kveðskap og þá eingöngu kveðskap eftir íslenska 

karlmenn, því ekki er hægt að finna eitt ljóð eða leikrit eftir kvenmann sem er birt í Skinfaxa á 

sjöunda áratuginum. Athyglisvert er þó að þetta á að mestu leyti einungis við um fyrri hluta 

sjöunda áratugarins því að frá 1964 er lítið sem ekkert af kvæðum og leikritum lengur birt í 

Skinfaxa. Hvaða þýðingu það kann að hafa verður rætt síðar.  

                                                      
67 Árni J. Hafstað, „Góður félagsskapur er mannbætandi“ Skinfaxi 1. nóvember 1963, bls. 41. 
68 Árni J. Hafstað, „Góður félagsskapur er mannbætandi“ Skinfaxi 1. nóvember 1963, bls. 41. 
69 „Æskan“, „Jólaminning“, „Stökur“ eftir Skúla Þorsteinsson Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 6, 23 og 
44.  
70 Bjarni M. Gíslason, „Væringjakveðja“ Skinfaxi 1. apríl 1962, bls. 20. 
71 Jón Stefánsson, „Frá U.M.F. Svarfdæla“ Skinfaxi 1. nóvember 1962, bls. 33-34. 
72 St. D., „U.S.A.H. Fimmtíu ára afmæliskveðja“ Skinfaxi 1. apríl 1963, bls. 42. 
73 Sk. Þ., „Land mitt og þjóð“ Skinfaxi 1. nóvember 1963, bls. 40. 
74 Helga Kress, „Bækur og „kellingabækur““, bls. 375. 
75 Skúli Þorsteinsson, „Helgi Valtýsson rithöf. 85 ára“ Skinfaxi 1. nóvember 1962, bls. 34. 
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Á fyrri hluta sjöunda áratugarins var oft einhverskonar leikritahorn þar sem að 

leikdómur var birtur eða leikrit skrifuð í blaðinu. Hér er þó minni áhersla lögð á höfundinn 

heldur en var gert í kveðskapnum og frekar talað um innihald svo sem persónur. En möguleiki er 

þó að sjá hvernig karlmennskan er túlkuð í gegnum persónurnar sjálfar. Því jafnvel þó þær séu 

skáldaðar þá hlýtur höfundur alltaf að byggja sögu sína á einhverju í samfélaginu. Það er 

augljóst ef við lítum á nokkur dæmi og sjáum þar að hugmyndirnar um karlmennsku sem við 

höfum hér sett fram í öðrum og þriðja kafla eru áberandi hér að auki. 

Í leikdómi Ólafs Gunnarssonar á gamanleikinum „Strompleikurinn“ eftir Halldór Kiljan 

Laxness segir hann m.a.: „Segja má að persónan sé fulleinföld í sniðum, þar eð maðurinn virðist 

mestmegnis stjórnast af gróðafíkn og kynhvöt, hvort tveggja dálítið blandað hégómagirnd.“76 

Kynhvöt er eitt lykileinkenni karlmennsku á Miðjarðarhafssvæðinu samkvæmt Liliequist eins og 

komið var að í kafla 2.5. Aftur á móti sagði Liliequist sömuleiðis að það væri öfugt á 

Norðurlöndunum. Þar var það einmitt veikleiki að sýna ekki stjórn á hvötum sínum. Því má 

spyrja hvort þetta sé merki um hið karlmannlega eða hið ókarlmannlega? Þar sem að Ólafur 

Gunnarsson, höfundur leikdómsins, kallar persónuna fulleinfalda og er almennt ekki hrifinn af 

henni tel ég nokkuð ljóst að hér sé ekki verið að setja fram jákvæða mynd karlmennskunnar. 

Frekar sé þetta einmitt hið ókarlmannlega og má segja að gróðafíkn og hégómagirnd falli þar 

undir frekar en hið karlmannlega.  

Í öðrum leikdómi frá árinu 1962 segir: „Eins og margar ungar stúlkur í höfuðstaðnum 

gera giftist hún manni, sem hún telur að geti veitt henni öryggi, ekki vegna þess að hún elski 

hann...sem [einnig] er mjög líkleg mynd úr veruleikanum.“77 Ástæðan fyrir því að margar ungar 

stúlkur giftast manni er ekki vegna þess að þær eru ástfangnar af honum, heldur vegna 

öryggisins. Öryggisins að sá maður geti sinnt skyldu sinni gagnvart heimilisins, fjölskyldunnar og 

hinu opinbera. Þetta er lykilatriði ráðandi karlmennsku sem endurspeglast hér þar sem þetta er 

hin eftirsóknarverða staða karlmannsins. Höfundurinn segir svo undir lokin að þetta sé mjög 

líkleg mynd úr veruleikanum og staðfestir þar með að þetta sé hluti hinnar ráðandi karlmennsku 

sjöunda áratugarins. Hér er auðvitað verið að tala um fyrirvinnuhlutverk karlmannsins. 

                                                      
76 Ólafur Gunnarsson, „Strompleikurinn“ Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 33 
77 Ólafur Gunnarsson, „Spjall um leiklist“ Skinfaxi 1. apríl 1962, bls. 30. 
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Húsbóndinn á heimilinu hafði það hlutverk að veita fjölskyldu sinni það öryggi sem hún þurfti og 

sjá fyrir öllu því sem heimilisfólkið þarfnaðist. Karlmenn sem gátu ekki gert það, þ.e. gátu ekki 

uppfyllt þetta fyrirvinnuhlutverk, voru ekki jafn eftirsóknarverðir af hinu kyninu þar sem þeir 

voru ekki taldir jafn karlmannlegir fyrir vikið. 

 

4.3.2 Áfengisbindindi innan Ungmennafélaga 

 Upphaflega átti hreyfingin að vera bindindishreyfing þar sem ætlast var til þess að allir 

félagsmenn ynnu bindindisheit.78 Eins og David Tjeder talaði um í kafla 2.5 var gríðarlega 

áhættusamt fyrir unga karlmenn að falla fyrir einhverjum hættulegum girndum á borð við 

áfengisdrykkju. Því var sérstök áhersla lögð á að sannfæra unga karlmenn um að viðhalda 

fullkominni stjórn á sjálfum sér og forðast þessi feilspor sem áfengisneysla var talin vera.79 Þetta 

kemur víða við í Skinfaxa þar sem ungmenni landsins eru í ræðum og greinum hvött til að 

forðast áfengisneyslu og einbeita sér í staðinn að íþróttaiðkun, málfundum og fleira sem 

ungmennafélögin stóðu fyrir. Í 1.-2. tölublaði árið 1961 segir Eiríkur J. Eiríksson, fyrrum 

formaður UMFÍ og ritstjóri Skinfaxa, í setningarræðu sinni á 11. Landsmóti UMFÍ hversu 

mikilvægt það sé að leggja stund á íþróttaiðkun og aðrar tómstundir til þess að forðast það að 

tími unga fólksins fari ekki í einhverjar aðrar freistingar. Hann segir jafnframt að: „vegna 

undirbúnings þessa móts, hefur mörgum æskumanni veitzt færi að beina sjónum sínum frá 

flatneskju hversdagslífsins með mýraflóum menningarsnauðs skemmtanalífs og um margt til 

spillingar – upp til tinda heilbrigðrar þjálfunar og loks á efsta tindinn, keppninnar hér.“80  

Þessi orð Eiríks Eiríkssonar eru í fullkomnu samræmi við það sem David Tjeder hefur 

skrifað. Þó að markmið þessara íþróttamóta og æfinga hafi auðvitað fyrst og fremst snúist um 

að rækta heilbrigðan lífstíl, þá var það ekki síður um það að forðast óheilbrigðan lífstíl. Þessi 

karllega sjálfsstjórn sem Tjeder skrifar um er eitt af lykileinkennum karlmennskunnar og því ber 

ungum karlmönnum að forðast áfengisneyslu og aðrar freistingar sem láta þá missa stjórn á 

sjálfum sér þar sem að það leiðir til hið ókarlmannlega. Því má augljóslega draga þá ályktun að 

                                                      
78 Gunnar Karlsson, „ Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918 “, Saga Íslands X, bls. 157. 
79 Ekenstam, „Män, manlighet och omanlighet i historien“, bls. 37-38. 
80 „Ræða við setningu 11. landsmóts U.M.F.Í. að Laugum 1. júlí 1961“ Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 
12. 
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íþróttaiðkun (eða hverskonar iðkun sem ungmennafélögin stóðu fyrir) ungra karlmanna leiði til 

hins karlmannlega. Þeir sem ekki stunda þessa iðkun, heldur einbeita sér fremur að 

skemmtanalífinu þar sem drykkja var oft innifalin hallast fremur að hinu ókarlmannlega. 

Jafnframt er athyglisvert að Eiríkur tekur fram sérstaklega að efsti tindurinn sé keppnin sjálf. Því 

mætti segja að keppnismenn, sérstaklega bestu keppnismennirnir í fremstu röð, falli undir 

ráðandi karlmennsku. Frekar verður þó rætt um það síðar. 

Krafan um að félagsmenn ynnu bindindisheit varð þó víða deiluefni í félögunum þar sem 

að margir félagsmenn þóttust geta unnið að hugsjónum félaganna þó að þeir smökkuðu 

áfengi.81 Í lögum UMFÍ er þó tekin skýr afstaða gegn áfengisneyslu. Í 2. gr. laganna árið 1963 er 

stefnuskrá félagsins sett fram auk nákvæmrar starfsskrár um hvernig þessari stefnu á að vera 

framfylgt. Í fyrsta lið starfsskrárinnar segir: „Að hafa bindindi um nautn áfengra drykkja, vernda 

æskulýðinn gegn neyzlu þeirra og vinna að útrýmingu skaðnautna úr landinu.“82 Það að þetta 

lagaákvæði sé fyrsti liður strax í 2. gr. gefur vísbendingu um það hversu mikilvægur hluti 

hreyfingarinnar þetta var. Víða í Skinfaxa sést hversu vel var að þessu gætt, eins og t.d. í viðtali 

við formann UÍA (Ungmenna og íþróttasamband Austurlands), Kristján Ingólfsson þar sem 

Skógarhátíðir félagsins voru ræddar. Algert áfengisbann var á þessum hátíðum þar sem 

áfengisneysla hafði þekkst áður á slíkum skemmtunum og hafði það keyrt um þverbak og valdið 

mörgum þungum áhyggjum. Sýslumaðurinn og skógarvörðurinn voru fengnir til að aðstoða UÍA 

við undirbúningsvinnuna og lögreglan sá um löggæslu. Þessar skemmtanir tókust gríðarlega vel 

og sýndu það og sönnuðu að vel var hægt að halda áfengislausar skemmtanir, samkvæmt 

Kristjáni Ingólfssyni.83 Þetta sýnir bara ennfrekar hversu rík áhersla var lögð á áfengisbindindið 

og hversu langt var gengið til þess að koma með annars konar skemmtun fyrir ungmenni 

landsins sem innihélt ekki áfengi. 

 

                                                      
81 Gunnar Karlsson, „ Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918 “, Saga Íslands X, bls. 157. 
82 „Lög ungmennafélags Íslands“ Skinfaxi 1. nóvember 1963, bls. 23. 
83 „Vaxandi verkefni ungmennafélaga á Austurlandi“ Skinfaxi 1. desember 1966, bls. 4-5. 
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4.3.3 Íþróttaiðkun 

Eins og áður hefur komið fram var íþróttaiðkun meginatriði innan ungmennafélaganna. 

Keppt var í alls konar íþróttum á borð við glímu, ýmsar frjálsar íþróttir, sund, knattspyrnu, 

handknattleik, körfuknattleik og margt fleira.84 Af orðum Eiríks Eiríkssonar hér að framan, sem 

birtust í Skinfaxa árið 1961, er dregin sú ályktun að íþróttaiðkun, sem stuðlar að heilbrigðum 

lífstíl, hafi verið talin eftirsóknarverð í fari karlmanns og tilheyri hinu karlmannlega. Jafnframt 

vegna orða Eiríks, þar sem hann segir keppnina vera efsta tindinn sem hægt sé að ná til, getum 

við dregið þá ályktun að keppnismenn sem taka þátt í íþróttamótum geti jafnvel fallið undir 

hugmyndir um ráðandi karlmennsku. Er þá átt við þá keppnismenn sem eru í fremstu röð að 

keppa um efstu sætin. Það er markmiðið sem aðrir stefna að en aðeins örfáir geta öðlast hverju 

sinni, rétt eins og ráðandi karlmennska er samkvæmt Connell. Sömuleiðis helst þetta í hendur 

við kenningar Ruth Mazo Karras sem birtust í riti Sonyu O. Rose um að sanna karlmennsku sína. 

Þar ræddi hún m.a. um burtreiðar sem vettvang fyrir karlmenn til að sýna fram á og sanna fyrir 

öðrum karlmennsku sína.85 Gætu íþróttir verið hinn nýi vettvangur þar sem karlmenn keppast 

um að sanna karlmennsku sína rétt eins og riddarar gerðu áður fyrr á miðöldum?  

En hvaða íþróttir voru stærstar og mikilvægastar? Glíma kemur víða við og var gríðarlega 

virt og vinsæl íþrótt. Glíma er ein elsta íþrótt Íslendinga og mun hún hafa verið eina 

íþróttagreinin sem var stunduð skipulega samkvæmt reglum á 19. öld. Glíma var á þeim tíma 

eingöngu ætluð karlmönnum og hefðu konur í glímu þótt hlægilegar þá.86 Þrátt fyrir að þetta 

viðhorf hafi breyst með árunum þá hefur glíma haldið sér í það minnsta sem „karlmannleg“ 

íþrótt. Í Skinfaxa árið 1961 segir Sigurður Helgason frá för Íslendinga til Vejle í keppnisferð. Eftir 

fyrsta keppnisdaginn höfðu settu Íslendingarnir á glímusýningu fyrir áhorfendur. Sigurður 

Helgason lýsir sýningunni á eftirfarandi hátt: 

Um kvöldið sýndu þrír glímumenn ísl. glímu á Vejleleikvangi. Áhorfendur voru mjög 

margir þetta kvöld, og virtist áhugi vera mikill fyrir sýningunni. Áður en hún hófst, hélt 

Jón Þorsteinsson, íþróttakennari í Sönderborg, stutt erindi um íslenzku glímuna og 

                                                      
84 Gunnar Karlsson, „ Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918 “, Saga Íslands X, bls. 156 og 
„13. landsmót UMFÍ 1968“ Skinfaxi 1. desember 1966, bls. 28. 
85 Sonya O. Rose, What is Gender History?, bls. 59. 
86 Gunnar Karlsson, „ Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918 “, Saga Íslands X, bls. 154. 
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kynnti hana. Síðan gengu þáttakendur inn á leikvanginn. Sýningin hófst svo, eftir að 

fánaberinn, Ármann J. Lárusson, hafði heilsað. Sýningin naut sín mjög vel á grænni 

flötinni, baðaðri í flóðljósum með íslenzka fánann í bakgrunn. Við hlið hans stóðu tvær 

stúlkur í þjóðbúningum. Var almenn hrifning meðal áhorfenda meðan á sýningunni stóð 

og glímumönnum óspart klappað lof í lófa, er þeir gengu út af vellinum. Blöðin birtu 

daginn eftir margar myndir af sýningunni og fóru lofsamlegum orðum um hana.87 

Hér lofar Sigurður glímuna og teflir henni fram sem einskonar þjóðarstolti Íslendinga, enda 

séríslenskt fyrirbæri sem þekktist ekki á sama hátt annars staðar. Hér eru það þrír karlmenn 

sem eru fengnir til að sýna glímuna á meðan að kvenmennirnir standa á hliðinni í 

þjóðbúningum. Þetta er ansi táknrænt um þá karllegu eiginleika glímunnar sem voru ræddir hér 

rétt áðan. Það kemur ekki á óvart að helsta þjóðarstolt Íslendinga á þessu móti er jafn 

karlkynsmiðað og glíman er og sýnir það eiginleika feðraveldisins, stöðu ráðandi 

karlmennskunnar og afleiðinga kyngervis innan ungmennafélaganna og í raun íslensks 

samfélags í heild sinni. Úr þessu væri jafnvel hægt að lesa að glíman trónir á toppi þeirra íþrótta 

sem Íslendingar stunda. Hún er karlkynsmiðuð og án efa ein eftirsóknarverðasta íþróttin sem 

hægt er að stunda, í það minnsta af karlmönnum. Það krefst mikillar karlmennsku til að vera 

sterkur glímukappi og því er glíma augljós birtingarmynd hins karlmannlega. 

 Í Skinfaxa, eins og í ungmennafélögunum almennt, er líka lögð mikil áhersla á hvers 

konar íþróttaiðkun til þess að skapa hraustan líkama fyrir hrausta sál.88 Þó að karlmennska sé 

vissulega félagslegt fyrirbæri þá getur líkamlegt útlit skipt máli. Karlmaður sem er í hraustu 

líkamlegu formi hefur sýnt fram á mikinn dugnað og drifkraft við ræktun þess líkama. Lélegt 

líkamlegt form sendir þau skilaboð frá sér að viðkomandi karlmaður sé latur, hyskinn eða 

hreinlega veikburða. Þessi þrjú einkenni eru öll andstæður við ráðandi karlmennsku og falla í 

staðin undir hið ókarlmannlega. Það er því augljóst að íþróttaiðkun og hraust líkamlegt form sé 

sömuleiðis mikilvægt einkenni karlmennskunnar í Skinfaxa. Þetta kemur vissulega ekki á óvart 

þar sem að íþróttaiðkun er ein af grunnstoðum ungmennafélaganna um allt land. 

                                                      
87 Sigurður Helgason, „För til Vejle“ Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 18. 
88 „Vindar vorglaðir“ Skinfaxi 1. nóvember 1962, bls. 5 
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 Mikið er fjallað um landsmót UMFÍ  í Skinfaxa. Landsmótin eru haldin þriðja hvert ár en 

þrátt fyrir það er nánast fjallað eitthvað um landsmótin í hverju einasta tölublaði. Hvort sem um 

er að ræða undirbúning, framkvæmd eða úrslit þá er alltaf eitthvað rætt um landsmótin. Eins og 

við sögðum áðan voru íþróttamót gríðarlega mikilvæg í starfi ungmennafélaganna og var engin 

spurning að landsmót UMFÍ voru stærstu mót landsins og helsti vettvangur ungmenna að etja 

kappi í íþróttum.  Fyrsta landsmótið var haldið árið 191189 þar sem keppt var í örfáum greinum 

en síðan þá hafa fleiri og fleiri íþróttagreinar bæst við og enn þann dag í dag eru landsmótin 

haldin á þriggja ára fresti.  

 

4.3.4 Fyrirmyndarkarlmaðurinn 

 Í kafla 3.1 var rætt um karlmennskurannsóknir Páls Björnssonar. Allar rannsóknir hans  á 

þessu sviði snúa að 19. öld en ég tel samt gagnlegt fyrir greiningu mína á karlmennskum í 

Skinfaxa á sjöunda áratug 20. aldar að styðjast við rannsóknir Páls. Páll talaði m.a. um hinn 

„fyrirmyndakarlmann“ sem átti vera einskonar leiðarvísir fyrir unga drengi og sýna hvert þeir 

ættu að stefna. Í Skinfaxa er valið efni í hverju blaði og er áhugavert að skoða hvort þessir 

„fyrirmyndarkarlmenn“ komi fyrir enn á sjöunda áratug 20. aldar. Bæði verður litið til þeirra 

karlmanna sem hafa fengið sérstaka grein tileinkaða sér og þá karlmenn sem hafa verið fengnir 

til að skrifa greinar í blaðinu eða haft ræður sínar birtar. Ekki er unnt að skoða alla þá karlmenn 

sem uppfylla þessi skilyrði og eru því valin nokkur dæmi. Lögð verður áhersla á að skoða hvers 

vegna þessir karlmenn voru valdir fram yfir aðra, hvort hægt verði að sjá á þeim lýsingarorðum 

sem notuð eru hvers konar menn þetta eru og hvað við getum lesið í „karlmennsku“ þeirra. Þar 

að auki verður skoðað hvort einhverjar breytingar verði á þessum „fyrirmyndarkarlmönnum“ 

eftir því sem líður á sjöunda áratuginn. 

 Fyrsta dæmið er af séra Eiríki J. Eiríkssyni. Hann var að vísu ritstjóri og formaður UMFÍ og 

því ekkert óeðlilegt við það að hann flytji setningarræður og skrifi greinar. En það er kannski 

einmitt vegna þess hve áberandi hann er í starfi UMFÍ á sjöunda áratuginum sem áhugavert er 

að skoða hann og orðræðuna í kringum hann sérstaklega. Árið 1961 í 1.-2. tölublaði Skinfaxa 

eru tvær ræður birtar eftir hann og auk þess er stutt grein tileinkuð honum eftir Guðm. Gíslason 

                                                      
89 Gunnar Karlsson, „ Atvinnubylting og ríkismyndun 1874-1918 “, Saga Íslands X, bls. 155 
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Hagalín.90 Um séra Eirík J. Eiríksson er m.a. sagt árið 1967: „Hann er gæddur mikilli starfsorku, 

frábærum dugnaði og einstæðri samvizkusemi, og reyndust þessir eiginleikar hans ómetanlegir í 

skólastarfi hans á núpi.“91 Hér er honum hrósað í hástert fyrir sína starfsorku, dugnað og 

samviskusemi. Þessi lýsingarorð sem eru látin falla haldast í hendur við þær 

karlmennskuhugmyndir sem hafa áður verið settar fram. Hægt er að taka skilgreiningu 

húsbóndans úr kafla 3.2 sem dæmi, en þar segir einmitt að húsbóndinn þurfi að taka á sig 

ábyrgðarfull verkefni sem hann þarf að geta sinnt samviskusamlega. Þetta sýnir jafnframt að 

þær hugmyndir sem voru í gangi á 19. öld eiga enn, að minnsta kosti að einhverju leyti, enn við 

hér. Skrif Ólafs Ólafssonar og rannsóknir Páls Björnssonar um húsbóndann annars vegar og 

„fyrirmyndarkarlmanninn“ hinsvegar virðast vera í fullu gildi hér að auki. 

 Árið 1967 er birt viðtal við Guðbrand Magnússon, fyrrum ungmennafélaga. Guðbrandur 

var einmitt einn af þeim sem tók þátt í stofnun fyrsta ungmennafélagsinsm – Ungmennafélag 

Akureyrar. Guðbrandur Magnússon var áttræður þegar þetta viðtal var tekið en er hrósað fyrir 

það að vera enn ungur í anda, kvikur á fæti og hress í orðræðum, líkt og forðum þegar hann var 

í eldlínunni í félagsmálum og stjórnmálum. Ennfremur er hann sagður hafa verið sístarfandi, 

glöggur og framsýnn skipuleggjandi.92 Lýsingin á Guðbrandi er ekki mjög ósvipuð lýsingunni á 

Eiríki hér á undan. Dugnaður og starfsorka er sérstaklega tekið fram hjá báðum karlmönnum. 

Guðbrandur varð jafnframt stjórnmálamaður eftir að hafa unnið fyrir ungmennafélögin, 

eitthvað sem var mjög algengt á meðal fremstu manna innan ungmennafélaganna. Komum 

betur að því örlítið síðar. 

 Af ræðum sem hafa verið birtar í Skinfaxa má t.d. nefna ræður Ingólfs Jónssonar 

þáverandi landbúnaðarráðherra árið 1961 og Bjarna M. Gíslasonar rithöfundar árið 1968. 

Ræðurnar voru báðar fluttar á landsmótum ungmennafélaganna. Ingólfur Jónsson telur upp í 

sinni ræðu helstu atriði úr stefnuskrá félagsins og segir frá mikilvægi ungmennafélaganna.93 En 

meginn þráður ræðunnar er um möguleika Íslands og Íslendinga fram á við. Hann segir að „allir 

þeir Íslendingar, sem gera sér grein fyrir möguleikum landsins, hljóta að líta glaðir til komandi 

                                                      
90 Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 2. 
91 Guðm. Gíslason Hagalín, „Kveðjur og árnaðaróskir“ Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 11. 
92 „Skóli fullveldisbaráttunnar“ Skinfaxi 1. apríl 1967, bls. 5. 
93 „Hér eru lífsmöguleikar fyrir milljónaþjóð“ Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 5-7. 
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tíma, ókvíðnir og ákveðnir ... nauðsyn ber til að æskan hugsi sjálfstætt og taki með varúð og 

gagnrýni áróðri, sem oft er fram borinn á vafasaman hátt.“94 Hér eru engar nýjar hugmyndir 

heldur skín mikilvægi þess að ala upp sjálfstæða fullgilda einstaklinga í gegn í orðum Ingólfs. 

Bjarni M. Gíslason segir í sinni ræðu frá handritinum sem íslenska þjóðin barðist fyrir að fá heim. 

Ræða Bjarna snýr þó fremur að dönsku þjóðinni og hlutverk lýðháskólanna í þeirri baráttu. 

Bjarni segir að ef ekki væri fyrir þrautseigju og baráttu nokkurra meðlimi lýðháskólanna hefði 

þessi umræða ekki náð þeim hæðum sem hún gerði á meðal dönsku þjóðarinnar. Þessir 

meðlimir lýðháskólanna leituðu að sannleikanum og vildu þeir komast að því hvar handritin 

ættu í raun og veru heima. Bjarni talar lítið um ungmennafélögin á Íslandi í sjálfu sér en hvetur 

þó til að æska landsins horfi til þessara þrautseigju dönsku ungmennana að komast að 

sannleikanum og segir það jákvætt að menn verði gagnteknir af hugsjónum sem leita sanninda 

og réttlætis.95 

 Fleiri karlmenn en þeir sem voru nefndir hér koma fram á einhvern hátt í Skinfaxa og 

hrósað fyrir sín afrek. Það sem nær allir þessir karlmenn eiga sameiginlegt er að hafa verið hluti 

af ungmennafélögunum á einn eða annan hátt. Þeir sem koma oftar en einu sinni fyrir eru: 

Jóhannes Jósefsson, Jónas Jónsson frá Hriflu, Ásgeir Ásgeirsson forseti Íslands, Helgi Valtýson og 

Jóhannes úr Kötlum. Oft var skrifað um eldri ungmennafélagsmenn eða þeir fengnir í stutt viðtal 

og í þeim sést einnig vel hversu oft áhrifamenn innan ungmennafélaganna urðu síðar 

áhrifamenn í stjórnmálum. Má því segja að þeir tákni „fyrirmyndarkarlmanninn“ að vísu marki. Í 

það minnsta má draga þá áætlun að hinn fyrirmyndarkarlmaður skuli vera sjálfstæður, ákveðinn 

og með sterkar skoðanir, rétt eins og stjórnmálamenn þurfa að vera. 

 Nær engar konur koma við sögu í tímaritinu Skinfaxa. Auðvitað voru einhverjar konur í 

ungmennafélögunum, en engin var fengin til að skrifa grein, koma í viðtal eða halda 

setningarræður. Í ritinu var talað um konur sem hópa, ekki einstaklinga. Konur voru 

nafngreindar við upptalningu verðlauna á mótum eða þegar stjórnarmeðlimir voru nefndir, 

eitthvað var fjallað um kvenkynspersónur í sambandi við leikþáttar gagnrýnina, annars voru þær 

varla sjáanlegar í blaðinu.  

                                                      
94 „Hér eru lífsmöguleikar fyrir milljónaþjóð“ Skinfaxi 1. apríl 1961, bls. 8-9. 
95 Bjarni M. Gíslason, „Handritin og danska þjóðargjöfin“ Skinfaxi 1. júlí 1968, bls. 20-29. 
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4.4 Nýjar hugmyndir um karlmennsku 

 Af því sem fram hefur komið er ljóst að greina má ýmsar karlmennskuhugmyndir í 

textum Skinfaxa. Bæði hugmyndir um hina ráðandi karlmennsku jafnt sem hugmyndir um hið 

ókarlmannlega. En má sjá einhverjar breytingar á þessum karlmennskuhugmyndum? Koma 

fram nýjar hugmyndir um karlmennsku eftir því sem líður á sjöunda áratuginn eða hverfa 

einhverjar karlmennskuhugmyndir sem voru áður áberandi? 

 Áður kom fram að kveðskapur var sérstaklega áberandi á fyrstu árum sjöunda áratugsins 

en eftir 1964 hverfur hann nær algjörlega úr Skinfaxa. Einungis voru birt verk eftir karlmenn, en 

engin eftir kvenmenn. Allt í einu þó er athyglinni beint frá kveðskapnum til annars efnis. Er hægt 

að draga einhverja ályktun út frá þessu um karlmennsku kveðskapsins? Eins og að kveðskapur 

hafi ekki lengur verið hluti af hinu karlmannlega? Að mínu mati er ekki nægur grundvöllur til að 

draga neinar staðreyndir um þetta. Þó það sé vissulega athyglisvert að nær öll athygli er tekin af 

kveðskapnum eftir 1964, þá er ekkert sem bendir til þess að kveðskapurinn breyti um merkingu 

og tákni t.d. hið ókarlmannlega. Meira var horft á starfið innan ungmennafélaganna heldur en 

utan og er það mögulega ástæðan fyrir því hvers vegna kveðskapur hvarf nánast úr Skinfaxa 

eftir 1964. Þrátt fyrir þetta eru ýmiss skáld sem fá ágæta umfjöllun, eins og áður kom fram, og 

því er karlmennskuhugmyndunum viðhaldið á þann hátt í gegnum kveðskapinn. 

 Íþróttir voru ávallt stór hluti ungmennafélaganna og mikið skrifað um þær í Skinfaxa. 

Árið 1969 segir jafnframt: „nú hin seinni ár hefur starfsemi ungmennafélaganna aðallega beinst 

að einum þætti, það er að íþróttunum.“96 Íþróttir voru því, ef eitthvað, enn stærri þáttur innan 

ungmennafélaganna en áður og getur því verið að kveðskapurinn hafi einfaldlega lútið í lægra 

haldi fyrir þeim. Hins vegar sést ekki mikil breyting á umfjölluninni innan Skinfaxa. Að vísu urðu 

fleiri efnisþættir tengdir íþróttum eftir að uppsetningu blaðsins var breytt árið 1969 en það er 

væntanlega vegna þess að það voru einfaldlega fleiri efnisþættir almennt í blaðinu. Íþróttir 

fengu alltaf sérstaka umfjöllun í hverju einasta tölublaði og engin hlutfallsleg breyting var þar á. 

                                                      
96 Sig. Geirdal, „Samtíð og framtíð“ Skinfaxi 1. desember 1969, bls. 21. 
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Þar að auki má ekki sjá neinar breytingar á þeim karlmennskuhugmyndum sem voru dregnar 

upp áður í kafla 4.3.3 um íþróttaiðkun. 

 „Fyrirmyndarkarlmaðurinn“ helst sömuleiðis í raun óbreyttur í gegnum árin. Og það sem 

meira, er það eru að miklu leyti sömu karlmenn sem eru áberandi í byrjun og lok sjöunda 

áratugarins. Þessum „fyrirmyndarkarlmönnum“ er gjarnan lýst á svipaðan hátt, s.s. duglegum, 

ákveðnum, samviskusömum, sterkum, sjálfstæðum, sbr. því sem kom fram í kafla 4.3.4. 

 Í raun er erfitt að sjá áberandi breytingar á Skinfaxa á sjöunda áratuginum. Þrátt fyrir að 

uppsetning og umfang blaðsins hafi breyst þá voru áherslur þess ennþá þær sömu. Athyglisvert 

er þó að þrátt fyrir miklar breytingar í samfélaginu, t.d. í kvenréttindabaráttunni með tilkomu 

Úanna og Rauðsokkahreyfingarinnar, er ekkert um það að sjá í Skinfaxa. Öll umfjöllun um 

einstaklinga beinist að karlmönnum og er einungis fjallað um kvenmenn sem hóp. Þær 

íhaldssömu hugmyndir í íslensku samfélagi97, sem var minnst á í kafla 3.3, koma skýrt fram í 

Skinfaxa. Blaðið var afar karlkynsmiðað allan sjöunda áratuginn og var staða karla og kvenna 

óbreytt því sem tíðkaðist árum áður. 

5. Karlmennska í fjölmiðlum 

 Til að varpa fram skýrari mynd á karlmennskuhugmyndir tímabilsins 1961-1970, og 

samhengi þeirra og hliðstæður við Skinfaxa, verður hér vikið í stuttu máli að öðrum tímaritum 

og dagblöðum. Farin var sú leið að slá leitarorðunum „karlmennska“ og „karlmennsku“ inná 

leitarvélinni www.timarit.is. Í stað þess að taka dæmi úr öllum þeim fjölda tímarita og dagblaða 

sem upp komu var ákveðið að kanna einkum Morgunblaðið, Vikuna, Tímann og Vísi. Markmiðið 

er að sjá hvernig þessir miðlar nota hugtakið „karlmennska“ og sjá hvort það sé í samræmi við 

Skinfaxa eða hvort karlmennska hafi tekið á sig fleiri form en komu fram þar.  

 Annars vegar verður skoðað hvernig orðunum „karlmennska“ og „karlmennsku“ er beitt. 

Eru þessi hugtök jákvæð eða neikvæð? Undir hvaða kringumstæðum eru þessi hugtök oftast 

notuð? Eins og fram kom í kafla tvö er hugtakið karlmennska teygjanlegt. Þess vegna má ekki 

gera ráð fyrir því að karlmennskuhugtakið verði notað á sama hátt hér og var gert í Skinfaxa. Og 

hinsvegar verður borin saman notkun orðanna hér við þær niðurstöður sem fengin var úr 

                                                      
97 Marín Árnadóttir, Forboðið frelsi, bls. 9-10. 
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Skinfaxa. Eru það eins karlmenn sem sýna fram á karlmennsku í þessum tímaritum? Er hinn 

svokallaði „fyrirmyndarkarlmaður“, sem greina má í Skinfaxa hinn sami og á síðum annarra 

blaða og tímarita? 

 

5.1 Merking 

  Fyrst verður skoðuð merking karlmennskuhugtaksins í þessum blöðum og tímaritum. 

Ómögulegt er að tilgreina öll þau tilvik þar sem karlmennska er nefnd en í stað þess mun ég 

draga saman þær hugmyndir sem koma oftast fyrir og tek samhliða því nokkur valin dæmi til 

rökstuðnings. Það fyrsta sem kemur í ljós þegar leitað er að hugtakinu „karlmennska“ (eða 

„karlmennsku“) í texta er að merkingin er alltaf mjög jákvæð. Oft er hugtakið t.d. notað í 

minningargreinum þegar verið er að segja frá bestu hliðum þeirra sem hafa fallið frá.98 Til 

dæmis í grein þar sem Hannesar Hafstein er minnst nefnir höfundur greinarinnar nokkrum 

sinnum karlmennsku hans sem sérstakt hrós. Áhugavert er þó sérstaklega að karlmennskan er 

tengd við ljóðaskrif hans og segir m.a.: „Ljóð hans túlka bezt ást hans til Íslands, bjartsýni hans á 

framtíð þjóðarinnar, karlmennsku hans en einnig viðkvæma lund.“99 Ármann Jakobsson skoðar 

margskonar sagnaritun um Hannes Hafstein í grein sinni „Göfugur og stórbrotinn maður“ í 

Andvara árið 2006. Þar kemst hann að þeirri niðurstöðu að karlmennska sé lykilorð í öllum 

skrifum sem hann rekur um Hannes.100 Þar að auki er oft minnst á karlmennsku hans í sömu 

andrá og „ljóðsnilli“101 eða „skáldgáfu“102 hans. Þetta er einmitt áhugavert vegna tengingar 

karlmennskunnar við kveðskapinn í Skinfaxa. Nánar verður farið í þetta í næsta undirkafla. 

 Ein helsta merkingin á orðinu karlmennska er þó hugrekki. Í flestum tilvikum þar sem 

karlmennska kemur fram er verið að tala um hugrekki eða hetjudáð einhvers karlmanns. 

Fjölmörg dæmi eru um þetta og eru þau eins mismunandi og þau eru mörg. Algeng notkun í 

                                                      
98 Þorsteinn Sigurðsson, „Minning“, Tíminn 24. janúar 1961, bls. 11 og Guðmundur 
Finnbogason, „Jón Magnússon, forstjóri“, Morgunblaðið 20. september 1962, bls. 17. Í báðum 
þessum dæmum fylgir orðið „karlmennska“ með öðru lýsingarorði, í þessum tilvikum 
„viljastyrkur“ og „æðruleysi“, til þess að styrkja jákvæðu merkingu karlmennskunnar. 
99 „Ég elska þig stormur“, Vísir 4. desember 1961, bls. 3 og 9. 
100 Ármann Jakobsson, „Göfugur og stórbrotinn maður“, bls. 170. 
101 Ármann Jakobsson, „Göfugur og stórbrotinn maður“, bls. 164. 
102 Ármann Jakobsson, „Göfugur og stórbrotinn maður“, bls. 167. 
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þessu tilviki er í sambandi við veður. Það að geta harkað af sér t.d. mikinn kulda er oft lýst sem 

karlmennsku. Í Vísi árið 1968 stefndi einn greinarhöfundur að því að kanna karlmennsku þeirra 

sem búa hér á Íslandi og segir hann að „þá lá auðvitað beinast við að koma í Sundlaug 

Vesturbæjar, til að líta aðdáunaraugum þá menn, sem vita ekkert heilnæmara en að láta napran 

norðanvindinn blása um beran búk sinn.“103 Greinarhöfundur fann að lokum einn mann sem var 

til í að fara undir köldu útisturtuna og lofsamar hann fyrir það verk. Sömuleiðis kemur fram í Vísi 

árið 1962 í grein um sjósund hérlendis að nokkra karlmennsku þyrfti til að synda í sjónum því 

hann væri æði kaldur.104 Og ekki er það bara Vísir sem fjallar um karlmennsku á þennan hátt, í 

Tímanum árið 1962 segir í einni grein um Lappa og hreindýr að það þurfi karlmennsku og hreysti 

til að standa af sér harða vetra og skammdegis myrkur norðlægra slóða.105 Hvort þetta megi 

kalla hugrekki eða einfaldlega bara styrk má alveg deila um. Það að karlmenn séu harðgerðir er í 

það minnsta skýrt dæmi um karlmennsku þeirra. Þetta mætti jafnvel tengja beint við hugmyndir 

Connells um ráðandi karlmennsku, þar sem hin sterka ímynd karlmannsins trónir efst á 

toppnum. Hugrekki tekur svo á sig skýra mynd þegar karlmennska er sögð lýsandi fyrir bók um 

sannar frásagnir úr seinni heimsstyrjöldinni106 eða þar sem að ungir drengir verða að mæta 

söknuði sínum með karlmennsku og styrk.107  

 Í örfá skipti má samt finna greinar þar sem að karlmennskuhugtakið er ekki notað sem 

beint jákvætt fyrirbæri eða hrós, heldur þess í stað er það tól sem verið er að gagnrýna eða 

greina. Í Vikunni árið 1965 er grein sem nefnist „á að ala drengi og stelpur upp á sama hátt?“. 

Þar er velt fyrir sér merkingu karlmennsku og kvenleika og hvernig uppeldi og „gömlu 

sjónarmiðin“ hafi þar áhrif. Í greinni er rætt um „karlmannleg“ og „kvenleg“ lýsingarorð og velt 

því fyrir hvort hægt sé að láta þau gilda um hitt kynið líka. Karlmannlegu lýsingarorðin sem þau 

                                                      
103 „Jólafasta í kulda og trekki“, Vísir 20. desember 1968, bls. 3. 
104 „Sjórinn og sólin“, Vísir 30. júní 1962, bls. 3 
105 „Lappar og hreindýr“ Tíminn 24. febrúar 1962, bls. 8 
106 „Í fremstu víglínu“ Morgunblaðið 1. desember 1968, bls. 18. Auglýsing fyrir nýja bók sem 
heitir „Í fremstu víglínu“ þar sem að þessar sönnu frásagnir um menn, sem börðust fyrir 
föðurland sitt, séu karlmannlegar og jafnframt segir að bókin sé sérstök karlmannabók. 
107 JBP, „Ráðskonan alltaf klöppuð upp“ Vísir 17. júlí 1964, bls. 2. Frásögn frá drengjabúðum ÍSÍ 
(Íþróttasamband Íslands) í Reykholti þar sem að einn skipuleggjandi búðana segir söknuð eftir 
fjölskyldum sínum vera erfiðan en að það eina í stöðunni sé að mæta því með karlmennsku og 
áður en varir gleyma þeir öllu öðru en því starfi, sem verið sé að skipuleggja. 
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setja fram hér eru; sterkur, villtur, frekur, hugrakkur, þrá, athafnamikill, uppáfinningasamur, 

sterklega vaxinn og svalur. Þessi karlmannlegu einkenni tekst betur að heimfæra á stelpur en 

kvenlegu einkennin á stráka. Þau kvenlegu lýsingarorð sem þau segja illa eiga við um stráka eru; 

ástúðlegur, mildur, ljúfur, ástleitinn, fáfengilegur, veikbyggður, fallegur, smágerður og lítill 

hjálparhella. Þetta eru því frekar lýsingarorð um hið ókarlmannlega þar sem að þessi lýsingarorð 

væru ekki talin vera hrós í fari karlmanna, öfugt við hin karlmannlegu lýsingarorð sem mætti 

auðveldlega nota sem hrós fyrir stelpur líka.108 Í greininni eru drengir og stúlkur áfram borin 

saman. Rauði þráðurinn í gegnum alla greinina er að drengir eiga að vera ákveðnir og 

athafnasamir á meðan að stúlkur eiga fremur að vera hlutlausar og setja aðra (karlmenn í þeirra 

lífi) á undan sér. Hjá stúlkum er því aðalatriðið í raun að vera, hjá drengjum að gera, inna 

eitthvað af hendi.109 Þetta helst vel í hendur við að hetjudáðir og hugrekki tengist svona 

sterklega við karlmennsku.  

 Annað dæmi þar sem höfundur veltir fyrir sér karlmennsku og kvenleika á sérstakan hátt 

er grein í Vísi sem einblínir á klæðnað stráka og stelpna. Þar eru hugmyndir um að ákveðinn 

klæðnaður tilheyri ákveðnu kyni sagðar gamaldags og að svokallaður „unisex“ klæðnaður væri 

að ryðja sér til rúms meira og meira. Ennfremur segir í greininni að þrátt fyrir þessa 

kynjaskiptingu á klæðnaði tíðkist, komi fyrir að kynin stelist oft í föt hvors annars. Þó er tekið 

fram að þetta á að mestu leyti við stelpur sem klæðast strákafötum, en ekki strákum sem 

klæðast stelpufötum.110 Það nefnilega getur verið jákvætt fyrir stelpur að sjást í 

„karlmannlegum“ fötum þar sem það stendur fyrir styrk og karlmennsku en á sama tíma er það 

neikvætt fyrir strák að klæðast „kvenmannslegum“ fötum þar sem að það táknar algjöra 

andstöðu við karlmennsku – hið ókarlmannlega. Þessum hugmyndum um kynjabundinn 

klæðnað er hafnað af æskulýð landsins þar sem að þær skapa „gervi“ karlmennsku og 

kvenleika.111 Klæðnaður hefur ekki komið mikið upp í rannsókninni hingað til og er því 

áhugavert að sjá þetta tekið sérstaklega fyrir í Vísi. Þetta er þó stutt grein og ekki er komið neitt 

sérstaklega meira inná karlmannlegan klæðnað í öðrum blöðum og tímaritum. Vísir lýsir m.a.s. 

                                                      
108 „Á að ala drengi og stelpur upp á sama hátt?“ Vikan 29. júlí 1965, bls. 8-9. 
109 „Á að ala drengi og stelpur upp á sama hátt?“ Vikan 29. júlí 1965, bls. 9. 
110 „Klæðnaður framtíðarinnar“ Vísir 23. apríl 1969, bls. 4. 
111 „Klæðnaður framtíðarinnar“ Vísir 23. apríl 1969, bls. 4. 
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ekki nákvæmlega hver karlmannlegur klæðnaður er. Eina dæmið sem þau taka eru skyrta, 

buxur, leðurjakki og stuttbuxur.112 Allt er þetta nokkuð eðlilegur klæðnaður beggja kyna í dag en 

áhugavert að sjá að þetta var talinn vera karlmannlegur klæðnaður árið 1969. 

 

5.2 Samanburður 

 Hér að framan hefur verið rætt um nokkrar helstu merkingar karlmennskuhugtaksins. 

Því er ekki haldið fram að þetta séu einu mögulegu merkingar hugtaksins, heldur einungis þær 

sem komu oftast fyrir í dagblöðunum og tímaritunum sem voru tekin fyrir á árunum 1961-1970. 

Ég mun nú setja þessar niðurstöður í samhengi við það sem kom fram í Skinfaxa og skoða 

sérstaklega hvort „fyrirmyndarmaðurinn“ sé hinn sami í þessum blöðum og í Skinfaxa.  

 Kveðskapur Hannesar Hafstein, sem dæmi um hans karlmennsku, hefur þegar verið 

nefndur.113 Í Skinfaxa er kveðskapur einmitt eitt af því sem karlmenn eru hvað mest lofsamaðir 

fyrir og hvattir til að leggja stund á. Þetta gæti stafað af því að kveðskapur er einmitt eitthvað 

sem þarf að búa til. Það þarf sköpunargáfu, sjálfstæði, athafnasemi og snilli. Þetta er í góðu 

samræmi við þá túlkun sem fjölmiðlar nota og getur einmitt vel átt við í Skinfaxa sömuleiðis. Þó 

það sé auðvitað ekkert sem segir að kvenmenn geti ekki verið ljóðskáld sömuleiðis, þá virðist öll 

umfjöllunin um kveðskap snúast að karlkyns ljóðskáldum. Eins og Helga Kress segir, þá var litið 

framhjá skrifum kvenmanna og því er kveðskapurinn svo sterklega tengdur við karlmenn og 

karlmennsku. 

 Þrátt fyrir að sterkt þol fyrir kulda hafi hvergi beinlínis komið fram í Skinfaxa, eins og það 

gerði í öðrum tímaritum, má þó tengja þessa mynd karlmennskunnar við nokkrar niðurstöður 

sem fengust í Skinfaxa. Þessi karlmannlega mótstaða við kulda sýndi einmitt fyrst og fremst á 

styrk karlmannsins. Þessa ímynd hins harðgerða karlmanns má sjá víða, m.a. í Skinfaxa. Þar voru 

sterkir glímukappar lofsamaðir sem þjóðarstolt Íslands og táknmynd íslenskrar karlmennsku. Í 

raun má tengja íþróttaiðkun almennt við þessa ímynd þar sem hún snýst að miklu leyti um 

ræktun líkamlegrar (og andlegrar) heilsu. Og eins og Hafdís Erla segir í B.A.-ritgerð sinni hefur 

íþróttaiðkun ávallt haft sterk tengsl við karlmennsku á 20. öld. Karlmenn sem stunda eða 

                                                      
112 „Klæðnaður framtíðarinnar“ Vísir 23. apríl 1969, bls. 4. 
113 „Ég elska þig stormur“ Vísir 4. desember 1961, bls. 3 og 9. 
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stundað hafa íþróttir eru taldir vera hraustir, duglegir og sterklega vaxnir. Ennþá fleiri dæmi eru 

um þetta í öðrum blöðum utan Skinfaxa þar sem að líkamlegt atgervi og karlmennska eru 

sérstaklega tengd saman. Það er einmitt líkamlegur styrkur og útlit sem er áberandi í grein 

Ármanns Jakobssonar sem dæmi. Ármann tekur saman helstu sagnaritara Hannesar Hafstein 

þar sem er mikið skrifað um karlmennsku hans. Flestir sagnaritararnir nefna líkamlegt útlit 

Hannesar og segir einn þeirra m.a. að hann hafi verið „hár vexti, þrekinn um herðar eftir aldri og 

miðmjór“.114 Allar þessar hugmyndir hafa sterka tengingu við hið karlmannlega og segja má að 

þetta sé sömuleiðis eitt hið augljósasta dæmi hinnar ráðandi karlmennsku Connells. Eins og kom 

fram áður trónir ráðandi karlmennska efst í kynjakerfi Connells og endurspeglar hún þær 

hugmyndir um karlmennsku sem eru eftirsóknarverðastar hverju sinni þannig að allir karlmenn 

reyna að haga sér í samræmi við þær. Þessi karlmennska snýst hvað helst um völd, áhrif og 

líkamlegt atgervi.115  

 Sá samanburður sem beindi einkum sjónum að varðar fyrirmyndarkarlmanninn, sem 

rætt var um í kafla 3.1, einkum í samhengi við rannsóknir Páls Björnssonar. Þessi 

fyrirmyndarkarlmaður átti að vera leiðarvísir fyrir aðra unga karlmenn og sína fram á 

eftirsóknarverða karlmennsku. Í Skinfaxa var oft annað hvort ritað um merka karlmenn eða þá 

voru skrif og ræður merkra karlmanna birt. Sú ályktun var dregin að þeir karlmenn sem voru 

sérstaklega teknir fyrir í blaðinu væru þessir fyrirmyndarkarlmenn þess tíma. En hvaða 

karlmenn birtust í öðrum blöðum og tímaritum? Voru það hinir sömu eða var ímynd hins 

fyrirmyndarkarlmanns breytileg eftir blöðum. Auðvitað hefur verið fjallað um gríðarlegt magn af 

alls konar karlmönnum á sjöunda áratuginum og því er auðvitað einungis verið að skoða þá 

karlmenn sem fengu sérstaka grein helgaða sér og þar sem sömuleiðis orðið „karlmennska“ er 

sérstaklega tekið fram. 

 Í Morgunblaðinu fá tveir stjórnmálamenn sér umfjöllun um sig, þótt báðar séu mjög 

stuttar, og eru þeir hvorir tveggja sagðir búa yfir karlmennsku. Annars vegar er það John F. 

Kennedy, Bandaríkjaforseti, og hins vegar er það Winston Churchill, fyrrum forsætisráðherra 

                                                      
114 Ármann Jakobsson, „Göfugur og stórbrotinn maður“, bls. 163. 
115 Connell og Messerschmidt, „Hegemonic Masculinity“, bls. 832. 
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Bretlands.116 Um Kennedy var skrifað ljóð til að minnast hans þar sem stutt var síðan hann hafði 

verið myrtur. Þar er fyrst og fremst minnst á „karlmennskukraft“ hans og góðmennsku.117 

Winston Churchill fær stutta umfjöllun þar sem verið er að auglýsa nýja ævisögu hans eftir 

Thorolf Smith. Í umfjöllunninni segir m.a.: „Churchill þjónaði sex þjóðhöfðingjum, bjargaði landi 

sínu, og raunar vestrænni menningu, á örlagastundu með óbilandi festu, karlmennsku og 

kjarki.“ Kennedy og Churchill eiga það sameiginlegt að vera stjórnmálamenn, en 

stjórnmálamenn fengu einmitt oft sérstaka umfjöllun í Skinfaxa eins og kom fram hér áður. Það 

er vera sterkur, sjálfstæður leiðtogi var einmitt eitt af því sem ungmennafélögin snérust um, 

þ.e. að hjálpa ungum drengjum að alast upp í fullgilda einstaklinga sem gætu tekið virkan þátt í 

samfélaginu. Þó að Kennedy og Churchill séu aldrei nefndir neitt sérstaklega í Skinfaxa þá má 

velta því fyrir sér hvort það sé vegna þess að þeir voru útlenskir stjórnmálamenn, en í Skinfaxa 

var nær eingöngu skrifað um íslenska karlmenn. 

 Í Tímanum eru einnig nokkrir karlmenn sem fá sér umfjöllun þar sem er einnig 

sérstaklega minnst á karlmennsku þeirra. Í Tímanum þann 11. október 1961 er grein um norska 

mikilmennið Friðþjóf Nansen.118 Friðþjófur Nansen var heimskautakönnuður, 

hafrannsóknamaður, dýrafræðingur og rithöfundur sem er minnst sem einhver mesti gáfu- og 

hæfileikamaður sem nítjánda öldin ól. Nansen vann að ýmsum verkefnum sem hans verður 

minnst fyrir en helst má þar nefna þegar hann kom á fót alþjóðlegu hjálparstarfi, að nafni 

Nansen-hjálpin, sem beindist að því að hjálpa stríðsföngum, flóttafólki og öðrum sem voru í 

nauðum staddir. Í greininni er jafnframt fjallað um afrek hans á sviði heimskautarannsókna, er 

hann gekk þvert yfir Grænland. Það er einmitt þetta afrek sem varpar ljósi á hörku hans og 

karlmennsku samkvæmt greininni þar sem þessi ferð var gríðarlega erfið og hættuleg.119 

Nansen er maður sem virðist uppfylla flest, ef ekki öll, skilyrði karlmennskunnar. Hann er 

hugrakkur, ákveðinn, sterkur, athafnamikill, sterklega vaxinn og uppáfinningasamur. Segja má 

                                                      
116 Sigurgeir Þorvaldsson, „Kennedy“ Morgunblaðið 30. janúar 1964, bls. 5 og „Winston 
Churchill“ Morgunblaðið 28. nóvember 1965, bls. 11. 
117 Sigurgeir Þorvaldsson, „Kennedy“ Morgunblaðið 30. janúar 1964, bls. 5. 
118 „Norska mikilmennið Friðþjófur Nansen“ Tíminn 11. október 1961, bls. 7. 
119 „Norska mikilmennið Friðþjófur Nansen“ Tíminn 11. október 1961, bls. 7. 
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að hann tengist íþróttaiðkunn að því leyti að vera sterklega vaxinn og vera sérstaklega hrósað 

sem karlmannlegum manni fyrir göngu sína þvert yfir Grænland.  

Einnig er minnst á Nansen í Skinfaxa, árið 1967, fimm árum eftir að Tíminn fjallar um 

hann. Það er í grein eftir ritstjóra blaðsins og formann UMFÍ, Eirík J. Eiríksson, þar sem hann fer 

fljótlega yfir sögu UMFÍ og helstu forystumenn þess. Í upphafi greinarinnar fer hann yfir þá 

stöðu sem var uppi á norðurlöndunum þegar ungmennafélögin voru stofnuð hérlendis. Eiríkur 

vitnar þá í Friðþjóf Nansen og kallar hann „hið mikla átrúnaðargoð norsks æskulýðs“. 

Frumkvöðlar ungmennafélaganna hér á Íslandi, þeir Jóhannes Jósepsson og Þórhallur 

Bjarnason, hlutu einmitt mótun í norskum ungmennafélögum og dönskum lýðháskólum120 og 

þess vegna má segja að Friðþjófur Nansen sé mjög gott dæmi um hinn fyrirmyndarkarlmann, 

sérstaklega innan Skinfaxa en auk þess í öðrum blöðum og tímaritum. 

 Annar karlmaður sem Tíminn tekur sérstaklega fyrir er Jóhannes úr Kötlum. Kvæði hans 

hafa oft verið í birt í Skinfaxa121 og árið 1970 var birt sérstök grein um hann í tilefni 70 ára 

afmæli hans, rétt eins og í Tímanum.122 Hér er mjög augljós skörun þar sem að bæði rit heiðra 

skáldið í tilefni afmæli hans. Jóhannes úr Kötlu er eitt ástsælasta ljóðskáld sem Íslendingar hafa 

átt og ekkert óeðlilegt að hans sé minnst. Það er einmitt hér, rétt eins og með Hannes Hafstein, 

að karlmennska hans er minnst í sambandi við kveðskapinn. Þetta er því eitt sterkasta dæmið 

sem finnst um sameiginlega fyrirmyndarkarlmenn hjá Skinfaxa og öðrum blöðum og tímaritum. 

Jóhannes úr Kötlu er heiðraður á báðum stöðum, sérstaklega fyrir framlag sitt til kveðskapsins. 

 Það er því greinilega margt sameiginlegt með karlmennskuhugtakinu í Skinfaxa og 

annars staðar. Einkenni karlmennskunnar eru þau sömu, þar sem líkamlegur styrkur, 

sköpunargáfa, sjálfstæði, ákveðni, dirfska og fleira kemur fyrir á báðum stöðum. Að auki má sjá 

að þeir„fyrirmyndarkarlmenn“, þ.e. þeir karlmenn sem eru lofsamaðir sérstaklega í þessum 

blöðum, eru að einhverju leyti þeir sömu og koma fram í Skinfaxa, eða sína a.m.k. fram á sömu 

einkenni karlmennskunnar eins og gert var í Skinfaxa.  

                                                      
120 Eiríkur J. Eiríksson, „Vormenn Íslands! – Yðar bíða--“ Skinfaxi 1. júlí 1967, bls. 3-4. 
121 Eysteinn Þorvaldsson, „Skinfaxi sextugur“ Skinfaxi 1. apríl 1969, bls. 16. 
122 „Jóhannes úr Kötlum sjötugur“ Skinfaxi 1. febrúar 1970, bls. 20-21 og AK., „Skáld með 
sverðseggjar í hörpunni“ Tíminn 4. nóvember 1969, bls. 7. 
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6. Lokaorð 

 Hægt er að lesa ýmislegt í karlmennskuhugmyndir í Skinfaxa á árunum 1961-1970 þó að 

hugtakið sjálft „karlmennska“, komi ekki fyrir í neinu tölublaði þennan áratug. Blaðið er mjög 

karlmannsmiðað að því leyti að það fjallar einungis um karlmenn og birtir þar að auki einungis 

greinar eftir karlmenn – engin grein eftir konu er sjáanleg. Þær karlmennskuhugmyndir sem 

standa upp úr eru hugmyndir um mikilvægi þess að ala unga karlmenn upp og gera þá að 

fullgildum einstaklingum sem eru tilbúnir að taka virkan þátt í samfélaginu, eins og Páll 

Björnsson talaði um í skrifum sínum. Þetta kemur heim og saman við eldri 

karlmennskuhugmyndir sömuleiðis, þ.e. þær sem voru ríkjandi á 19. öld og fjallað var um í kafla 

2. Mikilvægustu einkennin sem eru nefnd í Skinfaxa eru sjálfstæði, styrkur (bæði líkamlegur og 

andlegur), dirfska, dugnaður og sjálfsstjórn. Ekki er hægt að segja að karlmennskuhugmyndir í 

Skinfaxa séu nýjar eða brautryðjandi á nokkurn hátt, heldur frekar í takt við þær hugmyndir sem 

þekktust áður og voru teknar fyrir hér áður í ritgerðinni. Það sem var kannski merkilegast er 

hversu greinilega karlmannsmiðað blaðið var og helst það vel í hendur við þær 

karlmennskuhugmyndir sem rætt var um í kafla 2. Þannig er karlmaðurinn í fyrirrúmi og nær allt 

efni blaðsins fjallar um hann á einn eða annan hátt. Þrátt fyrir að oft var verið að tala til allra 

æsku landsins, þar á meðal stúlkur, var alltaf karlmannsbragur yfir öllu efni og greinilegt að 

karlmennskan var æðri og meira áberandi en kvenleikinn, rétt eins og Hafdís Erla talaði um í BA-

ritgerð sinni um kvennaíþróttir. Þar nefndi hún einmitt sérstaklega Skinfaxa sem dæmi um 

karlkynsmiðaðan miðil í tengslum við íþróttaiðkun og fleira. 

 Ekki er hægt að segja að mikil breyting eða þróun hafi orðið á karlmennskuhugmyndum 

Skinfaxa á þessum árum. Skinfaxi, og ungmennafélögin almennt, höfðu skýra stefnuskrá sem 

hafði ekki tekið miklum breytingum frá því að blaðið kom fyrst úr árið 1909. Í flestum ræðunum 

sem birtar eru, er æskulýðurinn alltaf hvattur til að halda áfram því starfi sem ungmennafélögin 

hafa unnið að, en aldrei er minnst á að það þarfnist breytingar eða nýjungar að einhverju tagi. 

Það gæti verið ein ástæðan fyrir því að margar af eldri hugmyndum karlmennskunnar frá 19. 

öld, sem voru nefndar í kafla 3, má enn finna í Skinfaxa á sjöunda áratug 20. aldar. 
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Áhugaverðast var að hvergi var hægt að sjá þær samfélagsbreytingar sem áttu sér stað á 

sjöunda áratuginum, eins og aukið vægi kvenréttindabaráttunnar, í Skinfaxa. Ekkert var talað 

um rétt kvenna og varð engin aukning á fjölda kvenna í blaðinu eftir því sem leið á sjöunda 

áratuginn. Konur voru settar fram sem hópur en ekki sem einstaklingar í Skinfaxa. Einungis 

karlmenn fengu umfjöllun af því tagi. 

 Annað áhugavert sem kom í ljós er hve líkar hugmyndir um karlmennsku er að finna í 

Skinfaxa og öðrum blöðum og tímaritum. Þó að þær hugmyndir sem koma fram séu að vísu ekki 

nákvæmlega eins, t.d. er orðið „karlmennska“ oft notað í öðrum tímaritum og blöðum en á 

sama tíma virðist Skinfaxi forðast það að nota það. Einnig er hugmyndin um hina karllegu 

sjálfstjórn mun greinilegri í Skinfaxa heldur en annars staðar. En þó má segja að mestu leyti séu 

karlmennsku hugmyndirnar mjög svipaðar. Ein ástæða fyrir þessu getur verið hversu stór hluti 

ungmennafélögin voru í íslensku samfélagi. Flestir virkir meðlimir samfélagsins höfðu tekið 

einhvern þátt í ungmennafélögum, allavega á sínum yngri árum, og gefur það því augaleið að 

þær hugmyndir breiðist út til samfélagsins í gegnum þessa menn. Lögð var sérstök áhersla innan 

ungmennahreyfingarinnar að menn væru ákveðnir, djarfir og óhræddir við að hafa sína eigin 

sjálfstæða skoðun og setja hana fram. Þess vegna er eðlilegt að áhrifamenn innan samfélagsins, 

sem voru áður í ungmennafélögum, hafi mótað samfélagið út frá þeim sömu hugmyndum og 

þekktust innan ungmennafélaganna. 
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