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Útdráttur 

Segja má að sögu hinsegin fólks hafi í gegnum tíðina almennt ekki verið gerð nægilega 

góð skil í hefðbundinni sagnaritun. Þar að auki hefur þeim þætti er snýr að hinsegin 

kynhneigð og kynvitund einstaklinga oftar en ekki verið sleppt í sögulegum frásögnum 

safna. Hinsegin fólk hefur þar með verið gert ósýnilegt og heildarmynd sögu og 

menningar þannig verið skekkt og samhengi rofið. Því er það mikilvægt verkefni safna að 

koma þessu sjónarhorni á sögunni til skila til samfélagsins svo að heildarmynd hennar og 

ólík sjónarhorn komist til skila. Þannig stuðla söfn að því að efla skilning á þróun og 

stöðu menningar. Söfn geta einnig aukið samheldni í samfélaginu með því að skapa 

vettvang þar sem fólki er veitt tækifæri á að fræðast og leggja skilning í fjölbreyttar og 

ólíkar hugmyndir og viðhorf. Kynvitund, kynhneigð og kynverund eru þræðir í lífsmunstri 

einstaklinga og samfélaga og geta söfn með því að flétta þessa þræði saman við önnur 

umfjöllunarefni sín, stuðlað að félagslegri aðild undirskipaðra samfélagshópa og aukið 

lífsgæði samfélagsins alls. Í þessari ritgerð er gerð tilraun til þess að skoða hvers vegna 

söfn ættu á einhvern hátt að fjalla um hinsegin málefni og með hvaða hætti slík 

umfjöllun getur farið fram. 
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Abstract 

The history of LGBTQ people is seldom mentioned as part of a collective social history. 

Furthermore, in historical representations in museums, issues of gender identity and 

sexual orientation which deviate from what society considers acceptable have often 

been omitted. Queer people have therefore been made invisible, with their stories 

being either taken out of context or untold entirely. Museums have the opportunity to 

make a valuable contribution as narrators of history by presenting it from many 

different angles, thus supplying a better understanding of the status and development 

of cultural heritage. Museums can also increase social solidarity by creating a space 

where people are given the opportunity to encounter and find meaning in ideas and 

opinions opposed to their own. Sexual orientation and gender identity are a part of 

people’s lives as well as history of society. By highlighting this part and interweaving it 

with other more traditional representations of history, museums can advance the social 

inclusion of marginalized groups which in turn may benefit society as a whole. This 

thesis emphasises the question of why museums should present queer issues and queer 

history and how said issues have or should be presented in museums. 
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1 Inngangur 

Samtökin ´78, hagsmuna og baráttusamtök hinsegin fólks á Íslandi halda upp á 40 ára 

afmæli sitt árið 2018. Af því tilefni fannst mér því kjörið að kynna mér og rannsaka 

tengsl safna og hinsegin málefna og gera að viðfangsefni lokaritgerðar minnar. Svo 

heppilega vildi til að síðsumars árið 2017 kom einnig út fyrsta íslenska fræðiritið á sviði 

hinsegin sögu, Svo veistu að þú varst ekki hér: Hinsegin sagnfræði og hinsegin saga á 

Íslandi, sem reynst hefur mér gagnlegt fyrir ritgerðarverkefnið. Bókin nýttist vel til þess 

að finna réttu íslensku orðin til þess að nota í umfjöllun um hinsegin málefni og til þess 

að tengja efnið við íslenskan raunveruleika. Hér á eftir mun verða gerð tilraun til þess að 

skoða hvers vegna söfn ættu á einhvern hátt að fjalla um hinsegin málefni og með 

hvaða hætti slík umfjöllun gæti farið fram. Í umfjölluninni er leitast við að greina frá 

tengslum hinsegin sjónarmiða við hinar ýmsu hliðar safnastarfseminnar en til þess að 

afmarka efnið að einhverju leyti miðast umfjöllunin við starfsemi minjasafna. 

Í upphafi verður skoða hvernig söfn eru skilgreind og hvaða hlutverkum og skyldum 

þau gegna gagnvart samfélaginu. Í því samhengi verður fjallað um hvernig söfn hafa á 

síðustu áratugum lagt aukna áherslu á það hlutverk sitt að þjóna samfélaginu og hvers 

vegna sú þróun hefur átt sér stað. Greint verður stuttlega frá því hvernig femínískar 

kenningar geti nýst í því starfi safna að fjalla um málefni undirskipaðra samfélagshópa 

og hvernig söfn geta stuðlað að auknu félagslegu jafnræði með því að fjalla um þá. Í 

framhaldi af þessu verður greint frá því hvernig hlutverk safna hefur verið skilgreint með 

lögum og hvernig faglegar siðareglur móta starfsemi þeirra. Þjóðminjasafn Íslands í 

samstarfi við önnur viðurkennd menningarminjasöfn á Íslandi gaf út í apríl 2017, 

endurskoðaða Safnastefnu á sviði menningarminja og því verður einnig fjallað um hvort 

stefnan geti og eigi á einhvern hátt að taka hinsegin málefni til umfjöllunar. Í kjölfarið á 

umfjöllun um hlutverk, skyldur og markmið safna verður litið nánar til hefðbundinna 

starfshátta þeirra og hvernig þeir tengjast hinsegin umfjöllunum á söfnum. Fjallað 

verður um hvers konar samstarfi söfn geta átt í, sagt verður frá því með hvaða hætti 

starfsfólk safna getur mótað hinsegin umfjöllun og fjallað verður um hugsanleg viðbrögð 

hagmunaaðila og safngesta við umfjöllunum um málefni hinsegin fólks. Til þess að geta 
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fjallað með viðeigandi hætti um einstaka þætti í starfsemi safna með tilliti til hinsegin 

umfjöllunar, verður svo fjallað um orðanotkun í hinsegin umfjöllunum auk þess sem 

fjallað verður um hinsegin söguskoðun. Að þeirri umfjöllun lokinni er svo litið til 

einstakra þátta í starfsemi safna svo sem umsjónar safnkosts, söfnunar, flokkunar, 

skráningar og sýningarhalds út frá hinsegin sjónarhornum. 
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2 Safn og samfélag 

Til þess að undirbúa jarðveginn fyrir umfjöllun mína um starfsemi safna er varða 

hinsegin málefni skal litið til safna almennt, hvaða tilgangi þau þjóna, hvaða markmið 

söfn setja sér og hvaða hlutverki og skyldum þau gegna gagnvart þeim samfélögum sem 

þau starfa fyrir. Hugtakið safn getur haft mismunandi þýðingu í hugum fólks enda hafa 

söfn sem stofnanir tekið breytingum og þróast í gegnum tíðina. Þó hér sé ekki ætlunin 

að rekja með ítarlegum hætti sögu safna hér á landi eða skoða hvernig þau hafa þróast í 

áranna rás er þó rétt að skoða hvaða þýðingu söfn hafa í samtímanum. 

Ýmsir fræðimenn hafa gert tilraunir til að skilgreina hugtakið safn (e. museum) og 

algengt er að söfn séu skilgreind sem staðir þar sem munum er safnað, þeir varðveittir, 

dreginn er lærdómur af þeim og þekking er borin á borð til þess að auka lífsgæði 

almennings. Theodore E. Low (2012) hefur haldið því til að mynda fram að hugtakið safn 

geti haft mismunandi þýðingu en til þess að hægt sé að skilgreina hvað safn er, þurfi að 

skoða hvað það er sem safn gerir. Eilean Hooper-Greenhill segir til dæmis að söfn séu 

staðir sem búa til og bjóða upp á þekkingu en þar sem hugmyndir um þekkingu eru 

breytilegar á ólíkum tímaskeiðum, eru söfn þar með einnig breytileg (Hooper-Greenhill, 

1992). Raymond Silverman (2015:2) skilgreinir safn sem eins konar ferli og segir safn 

vera stað þar sem fjölbreyttir vitsmunalegir, faglegir og menningarlegir þættir samfélags 

koma saman og mynda ný sjónarmið og hugsanahátt. Sharon MacDonald (2011:82) 

leggur meiri áherslu á myndun eða mótun safnkosts safna og segir að söfn séu stofnanir 

sem með meðvituðum hætti safni saman hlutum, þar sem sú heild sem hlutirnir mynda 

er álitin þýðingarmikil. Stephen Weil  bendir á að söfn séu í sífelldri þróun og 

undirstrikar hverfulleika þeirra þegar hann vitnar í skrifum sínum til Adele Z. Silverman 

sem segir að söfn séu mannanna verk og því hverful, þau fyrirfinnast vegna þess að þar 

eru varðveittir hlutir og þau breytast samfara því hvernig kynslóðir manna velja að túlka 

og nota þessa hluti (Silverman í Weil, 1999:231). Af þessu má sjá að til er hinar ýmsu 

skilgreiningar á því hvað safn er og að sennilega muni þær halda áfram að þróast og 

breytast líkt og söfnin sjálf. 



12 

Söfn hafa á síðastliðnum 60 árum tekið miklum breytingum og þróast meir og meir 

frá því að vera einungis geymslustaðir fortíðarinnar yfir í að vera stofnanir sem leggja 

meiri áherslu á þjónustu við samfélag sitt. Þessi nýja hugmyndafræði safna hefur verið 

kölluð „hin nýja safnafræði“. Weil hefur bent á í skrifum sínum hvernig söfn hafa þróast 

og breyst frá endalokum síðari heimsstyrjaldarinnar. Eftir seinni heimstyrjöld fjölgaði 

söfnum í heiminum töluvert og greinir Weil frá því að eftir því sem söfnum fjölgaði 

deildist fjármagn þar af leiðandi frá hinu opinbera milli fleiri safna og þar með hafi söfn 

þurft í auknum mæli að finna fleiri og fjölbreyttari leiðir til þess að fjármagna 

starfsemina. Hann segir að söfn hafi því þurft við þessar aðstæður að reiða sig meira á 

innkomu sem skapast til dæmis með aðgangseyri inn á söfnin og sölu í safnbúðum. Þessi 

þróun, segir hann, leiddi þannig til þess að söfn hafa í auknum mæli þurft að huga að 

þörfum safngestsins, eða með öðrum orðum farið að hugsa um hvað það væri sem 

safngesturinn væri hugsanlega að sækjast eftir á söfnum. Söfnin hafi því horfið frá því að 

reyna að selja safngestinum það sem safnið hefur upp á að bjóða á sínum eigin 

forsendum yfir í það að reyna að komast að því hvaða þarfir og væntingar safngesturinn 

hafi til safnsins (Weil, 1999). Max Ross tekur í svipaðan streng en hann hefur haldið því 

fram að efnahagslegar, félagslegar og pólitískar breytingar hafi stuðlað að 

markaðsvæðingu safna. Hann segir að söfn hafi á þeim forsendum farið að hugsa meira 

um gesti sína og samfélagið í heild sem viðskiptavini sem þeim beri að þjónusta. Að hans 

mati leggja söfn sig í auknum mæli fram um að búa til vöru sem er sérsniðin fyrir 

mismundandi gesti safnsins. Af þeim sökum er talað um menningarneyslu í tengslum við 

starfsemi safna og að viðskiptavinir safna hafi réttindi sem söfnum beri að koma til móts 

við (Ross, 2004). 

Weil talar hins vegar um að ekki hafi einungis verið fjárhagslegar ástæður fyrir 

áðurnefndri þróun í átt að samfélagsmiðaðri þjónustu safna. Á síðastliðnum áratugum, 

segir hann, hafi sérmenntuðu safnafólki fjölgað, breytingar í hugmyndafræði 

fræðimanna sem og breytingar á menningarlegum viðmiðum innan starfstéttar 

safnafólks hafi einnig átt sinn þátt í þessari þróun (Weil, 1999). Patrick J. Boylan hefur 

einnig fjallað um þessa þróun safna og greinir meðal annars frá því hvernig fagmennska 

meðal starfsmanna safna hefur aukist jafnt og þétt allt frá lokum síðari heimsstyrjaldar 

og hvernig mótun siðareglna og aukin starfsþjálfun hefur haft áhrif á starfsemina 

(Boylan, 2011). 
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Samtök eins og ICOM (International Council of Museums), AAM (American 

Association of Museums) og fleiri eiga einnig sinn þátt í þessari þróun með útgáfu á ýmis 

konar leiðbeinandi efni fyrir söfn eins og Boylan hefur bent á. Slík samtök hafa með 

þeim hætti haft mikil áhrif á það hvernig starfsemi safna hefur þróast frá því að snúast 

einungis um safnkostinn yfir í aukna áherslu á þjónustu fyrir almenning (Weil, 1999). 

Eins og fyrr segir heldur Hooper-Greenhill því fram að söfn endurspegli í raun þann 

stað og tíma sem þau eru staðsett í og að söfn hafi í gegnum tíðina þurft að aðlaga 

starfsemi sína að félagslegum, efnahagslegum og pólitískum aðstæðum samfélagsins 

(Hooper-Greenhill, 1992). Í þriðju og jafnframt endurskoðaðri útgáfu af Safnastefnu á 

sviði menningarminja sem Þjóðminjasafn Íslands gaf út vorið 2017 kemur fram að 

starfsemi safna byggi á þjónustu við samfélagið á sviði menningararfs og 

menningarerfða, sem innt er af hendi með miðlun, rannsóknum, söfnun, skráningu og 

varðveislu (Þjóðminjasafn Íslands, 2017). Samkvæmt stefnunni sinna minjasöfn á Íslandi 

í dag ákveðinni þjónustu við samfélagið á sviði menningararfs, sem samkvæmt Hooper-

Greenhill endurspeglar þar með til dæmis félagslegar aðstæður og viðhorf samfélagsins 

til þess hvaða hlutverki söfn eigi að gegna gagnvart samfélaginu. Svo dæmi sé tekið segir 

í safnastefnunni að söfn geti haft áhrif á samtímann og að söfn geti tekið þátt í því að 

ferðaþjónusta á Íslandi einkennist af jákvæðri upplifun ferðamanna og fagmennsku 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2017:19). Hér má sjá að þær aðstæður samfélagsins sem felast í 

áhrifum aukins ferðamannafjölda á Íslandi, endurspeglast í stefnumótun minjasafnanna. 

2.1 Áhrif femínískra kenninga 

Hilde Hein hefur sagt að þau fjölmörgu markmið sem söfnum eru sett byggi að mestu á 

sömu grundvallar þekkingarfræðilegu og frumspekilegu kenningum sem stjórnað hafa 

vestrænu samfélagi allt frá 17. öld. Hein segir jafnframt að femínískar kenningar snúist 

um rannsóknir og fræðilega aðferðafræði við leit að þekkingu, sem um leið felur í sér 

afmörkun það er að segja val milli þess sem á að vera með og þess sem á að undanskilja. 

Femínískar kenningar, segir hún, hafi meðal annars fjallað um greiningu á 

minnihlutahópum, eftirlendustefnu, og fjölmenningu og hafi söfn í kjölfarið nýtt sér 

femínískar kenningar í tengslum við safnsýningar. Hein greinir frá dæmigerðri starfsemi 

vestrænna safna og hvernig femínismi getur breytt stöðluðum áherslum þeirra sem geta 

til dæmis verið karllægar. Söfn eru ímynd stöðugleika og er ætlað að miðla samþykktum 
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hugmyndum um menningararf til komandi kynslóða en femínismi aftur á móti vill stuðla 

að breytingum og mynda nýjar tengingar (Hein, 2010). Arndís Bergsdóttir fjallar til að 

mynda um sýningu Þjóðminjasafns Íslands, Bláklædda konan, út frá póst-femínískum 

kenningum. Arndís leitast við að varpa ljósi á nýjar leiðir til þess að hugsa um 

miðlunaraðferðir safna og koma með innlegg inn í umræðuna um það hvernig 

safnsýning verður til. Hún segir að í stað þess að búa til þekkingu megi skoða fjölbreytt 

og mismunandi tengsl þekkingar og tilvistar. Arndís segir að í þessu samhengi sé ekki 

verið að tala um til dæmis hvernig hægt sé að túlka safngripi á mismunandi vegu eða 

hvernig einhver ein tilvist hefur línuleg áhrif á aðra, heldur hvernig mörg mismunandi 

tengsl milli hluta eða hugmynda geti leitt til annarrar niðurstöðu út frá ófyrirsjáanlegum 

tengslum. Skoðun fjölbreytilegra tengsla geti veitt annars konar innsæi og nýjan skilning 

(Arndís Bergsdóttir, 2017). Hein greinir frá því hvernig femínískar kenningar geti hjálpað 

söfnum í því að breyta áherslum með því ekki einungis að bæta við söguna heldur líka 

að skapa ný sjónarhorn. Hún talar um að ein aðferð sem bæði söfn og kenningar í 

femínisma hafa beitt, sé að draga bakgrunninn fram í forgrunninn og með því beina 

athyglinni að því sem áður hefur ekki verið veitt eftirtekt og því sem er undirskipað. Með 

þessum aðferðum er spurt hvers vegna það sem var í bakgrunni hafi verið vanrækt 

(Hein, 2010). 

Söfn geta að sögn Hein, skapað umhverfi þar sem óhindruð íhugun á viðfangsefninu 

er gerð möguleg og stuðlað að gagnlegum samskiptum manna á milli. Femínískar 

kenningar, segir hún, draga í efa hugmyndir um einn tiltekinn reynsluheim og 

raunveruleika og leitast þvert á móti við að tengja marga ólíka raunveruleika, sem 

raunsannari lýsingu á heiminum. Ólíkar skoðanir og ólík sjónarhorn geta átt samleið, 

haft álíka vægi og ekkert af sjónarhornunum þarf að undirskipa til þess að mynda einn 

tiltekinn sannleika (Hein, 2010). Þessar hugmyndir er hægt að skoða í tengslum við 

málefni hinsegin fólks og starfsemi safna. Með hinsegin umfjöllun geta söfn tengt saman 

marga ólíka raunveruleika án þess að undirskipa raunveruleika hinsegin einstaklinga. 

Jafnframt má segja að söfn geti með aðstoð femínískra kenninga stuðlað að því að 

fjallað sé um margar ólíkar hliðar sögunnar. Með því að varpa ljósi á þann hluta 

sögunnar sem snýr að hinsegin kynhneigð og kynvitund eru fleiri sjónarhorn dregin fram 

á sjónarsviðið og dýpri skilningur á viðfangsefninu næst. Með þessum hætti getur safn 
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orðið staður þar sem veitt er rými fyrir fleiri en einn raunveruleika auk þess sem 

safngestum er veitt rými til skoðanaskipta og annarra uppbyggilegra samskipta. 

Don Romesburg segir að með hinsegin umfjöllun safna, eru söfn ekki aðeins að 

stuðla að því að draga málefni hóps hinsegin fólks fram í forgrunn heldur einnig að varpa 

ljósi á valdskiptingu innan samfélagsins. Með því að setja fram hinsegin sjónarhorn á 

sköpun þekkingar, segir hann, eru söfn að varpa ljósi á og setja spurningamerki við 

hefðbundna túlkun á sögu og menningu. Söfn hafi tækifæri til þess að brjóta upp 

hefðbundnar aðferðir við framsetningu á sögunni (Romesburg, 2014). James H. Sanders, 

III segir í þessu samhengi að hinsegin safnsýningar ættu ekki einungis að hafa það að 

markmiði að rjúfa þögn og varpa ljósi á óskrifaða sögu hinsegin fólks, heldur ættu þær 

einnig að miða að því að leiðbeina gestum í því að brjóta upp hefðbundna túlkun og 

varpa ljósi á mismunandi félagsleg tengsl (Sanders, 2008). 

2.2 Í átt að aðgengi fyrir alla 

Hér að framan hefur verið rætt um aukna áherslu safna á þjónustu við samfélagið. 

Samfélög samanstanda af fjölbreyttum hópi einstaklinga sem gera má ráð fyrir að hafi 

mismunandi þarfir, lífsreynslu og skoðanir. Jafnframt hefur verið greint frá því hvernig 

mismunandi sjónarhorn á túlkun menningararfs og það að varpa ljósi á fjölbreytt og 

mismunandi félagsleg tengsl geti veitt dýpri innsýn á sögu og menningu. Hein segir að 

málefni sem áður hafi verið undirskipuð í umfjöllun safna, sé hægt að samtvinna öðrum 

umfjöllunarefnum (Hein, 2010). Söfn geta þar með tengt saman marga ólíka 

raunveruleika án þess að undirskipa raunveruleika hinsegin einstaklinga. 

Fram kemur í Safnalögum að söfn skuli veita fólki aðgang að náttúru- og 

menningararfi Íslendinga (Safnalög nr. 141/2011). Hægt er að túlka aðgengi í þessu 

samhengi með ýmsum hætti. Til dæmis er hægt að túlka aðgengi með því að skoða 

hvort um sé að ræða hjólastólaaðgengi í safnbyggingu. Aðgengi er einnig hægt að túlka í 

félagslegum skilningi eins og til dæmis ef aðgangseyrir inn á safn er mjög hár þá er 

mögulega búið að hefta aðgengi efnaminna fólks. Til þess að gera náttúru- og 

menningararf aðgengilegan þarf einnig að túlka og miðla honum þannig að hann höfði 

til fólks. Ef safn hefur ekki, hvort sem það er með meðvituðum eða ómeðvituðum hætti, 

náð að höfða til ákveðinna samfélagslegshópa má segja að bæta þurfi aðgengi að 

náttúru- og menningararfi sérstaklega fyrir þessa hópa. Ef þætti ákveðins samfélagshóps 
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til menningararfs hefur ekki verið gerð nægileg skil á safni er líklegt að sá hópur upplifi 

og álíti að hann eigi ekki aðild að þeim menningararfi sem fjallað er um á safninu. Ef 

þannig er í pottinn búið hefur safn með þeim hætti í raun undirskipað þeim hópi, beitt 

félagslegri útilokun með þögn sinni um hópinn og þar með upp að vissu marki, heft 

aðgengi. 

 

Mynd 1: 1. desember 1982. Hommar og lesbíur mótmæla skorti á prentfelsi við Alþingishúsið 
á Austurvelli. Ljósm. Gunnar V. Andrésson. Mynd frá Ljósmyndasafn Reykjavíkur.  
 

Skilgreiningu á félagslegri aðild má finna í hugtakasafni Þýðingarmiðstöðvar 

Utanríkisráðuneytisins. Félagsleg aðild (e. social inclusion) er ferli sem stuðlar að því að 

veita þeim, sem á einhvern hátt eiga hættu á félagslegri útilokun, tækifæri á fullri 

þátttöku í félagslegu-, efnahagslegu- og menningarlegu þjóðlífi auk þátttöku í 

ákvörðunum er það varðar (Hugtakasafn Þýðingarmiðstöðvar Utanríkisráðuneytisins, 

2017). Hér á eftir er gerð grein fyrir mikilvægi þess að söfn höfði til undirskipaðra eða 

jaðarsettra samfélagshópa og hver ávinningurinn sé að félagslegri aðild í safnastarfi. Þó 

að hér sé sjónum beint fyrst og fremst að hópi hinsegin fólks er um að ræða sömu gildi 

þegar kemur að því að stuðla að félagslegri aðild undirskipaðra samfélagshópa þó svo að 

útfærsla miðlunar safna á málefnum undirskipaðra hópa geti verið jafn fjölbreytt og 

málefnin eru mörg. 



17 

Áður en lengra er haldið er rétt að greina frá því að umræða um jaðarsetningu 

almennt hefur verið umdeild. Eins og fram kemur í grein Jonathan Crewe tengist 

umfjöllun um jaðarsetningu menningarlegri og pólitískri gagnrýni þeirra hópa, sem sjálfir 

hafa skilgreint sig á jaðrinum eins og til dæmis gagnrýni femínista og hinsegin fólks, þar 

sem bent er á valdaójafnvægi og undirskipun hópanna. Crewe bendir á að með því að 

taka eitthvað ákveðið málefni eða ákveðna þjóðfélagshópa út fyrir sviga og setja fram 

fullyrðingu um jaðarsetningu eða undirskipun, sé í raun verið að jaðarsetja 

viðfangsefnið. Hann segir að gagnrýni á notkun hugtaksins jaðarsetning hafi meðal 

annars beinst að því að gert hafi verið ráð fyrir því að jaðarinn, hvort sem um er að ræða 

jaðarsettan hóp einstaklinga, jaðarsett samfélög eða tiltekna jaðarsetta menningu, að 

þessi hópur, samfélag eða menning sé ein einsleit heild. Að skipta einhverju upp í miðju 

og jaðar þýði þar með að eitthvað þarf alltaf að vera yfir og annað undirskipað (Crewe, 

1991). Þessi umræða um jaðarsetningu og/eða undirskipun er nefnd hér til sögunnar, 

þar sem einhverjir gætu velt fyrir sér af hverju söfn ættu að fjalla sérstaklega um málefni 

hinsegin fólks. Spurning er hvort söfn væru með hinsegin umfjöllun á til dæmis 

sérsýningum eða viðburðum um hinsegin málefni, í raun að jaðarsetja þennan hóp 

einstaklinga. Með því að benda sérstaklega á hinsegin málefni og sjónarhorn, gætu söfn 

í raun verið að undirstrika að hópur hinsegin fólks sé jaðarsettur og/eða undirskipaður, 

líkt og Crewe hefur bent á. Í umfjölluninni sem hér fer á eftir, verður þó rætt um hóp 

hinsegin einstaklinga sem jaðarsettan og undirskipaðan hóp, þar sem þau fræðilegu skrif 

sem stuðst er við notast við slíkt tungutak. 

Lola Young segir að stefnur og markmið safna gegni mikilvægu hlutverki í að bæta 

samfélagið. Þó svo að söfn geti ekki ein og sér bætt samfélagið, geti þau átt sinn þátt í 

því að auka lífsgæði einstaklinga og hópa en þrátt fyrir það geta þau þó einnig stuðlað 

að útskúfun tiltekinna samfélagshópa (Young, 2002). Michael Ames bendir á að 

nútímasamfélög séu samansett úr fjölbreyttum hópum fólks með mismunandi smekk og 

áhugamál. Hann segir að það sé ekki endilega nýtt að samfélög séu samansett úr 

mörgum mismunandi hópum fólks, heldur að undirskipaðir hópar séu að verða æ meira 

sýnilegir í samfélaginu og hafi í auknum mæli fengið meiri viðurkenningu innan 

samfélagsins. Hann segir jafnframt að afleiðing þessarar þróunar fyrir stofnanir, eins og 

til dæmis söfn, sé sú að ætlast er til þess að slíkar stofnanir sinni fjölbreyttum þörfum 

ólíkra samfélagshópa í ríkara mæli. Hann segir jafnframt að minnihlutahópum hafi 
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einnig aukist ásmegin í að láta raddir sínar heyrast og að þeir hafi farið fram á að þeim 

sé sinnt til jafns við aðra. Ames segir að í samfélagi þar sem aukin áhersla er lögð á að 

allir hópar samfélagsins séu jafnir og að hver og einn einstaklingur innan samfélagsins 

skuli njóta sömu réttinda, geti verið erfitt fyrir fræðimenn og söfn að fjalla um ákveðna 

samfélagshópa sem þau sjálf tilheyra ekki, því þá eru þeir á vissan hátt að setja sig á 

háan hest. Hann bendir á að það geti reynst söfnum og fræðimönnum erfitt að leggja 

sitt af mörkum til þess að auka skilning innan samfélagsins á fjölbreytni þess og að í 

nútíma samfélagi geti umfjöllun fræðimanna og safna auðveldlega drukknað í 

fjölbreyttum og ósamhljóða skoðunum mismunandi samfélagshópa (Ames, 1992). Þar 

með er ljóst að vandasamt getur verið að fjalla um málefni undirskipaðra hópa eins og 

Ames bendir á. Það er þó ekki þar með sagt að söfn þurfi að óttast það verkefni að 

stuðla að félagslegri aðild eða leggja sitt af mörkum til að gæta jafnræðis. Það að stuðla 

að félagslegri aðild í safnastarfi er ekki svo nýtt undir sólinni og hafa söfn tækifæri til 

þess að læra af bæði sinni eigin reynslu og annarra safna. Söfn geta átt mikilvægan þátt í 

því að bæta samfélagið eins og Young hefur bent á. 

Þegar kemur að málefnum er varða hinsegin fólk, fjalla Wendy Ng, Syrus M. Ware 

og Alyssa Greenberg um hvernig nýlegum pólitískum atburðum í heiminum eins og 

Brexit (útganga Bretlands úr Evrópusambandinu) og kosning Donald Trumps í 

forsetaembætti Bandaríkjanna, hefur fylgt orðræða sem einkennist af kynþáttahatri, 

útlendingahatri, kvenfyrirlitningu og andúð gegn þeim sem ekki eru gagnkynhneigðir. 

Þau benda á að vegna orðræðunnar sé enn mikilvægara fyrir starfsfólk safna að beita 

öllum kröftum sínum í að vinna að samhug innan samfélagsins. Söfn þurfi þar með að 

líta gagnrýnum augum á starfsemi sína og skoða hvernig þau tengjast samfélaginu þvert 

á alla hópa sem tilheyra því (Ng, Ware og Greenberg, 2017). Þó svo að miklum árangri 

hafi verið náð í réttindabaráttu hinsegin fólks víða um heim, getur verið stutt í fordóma 

gagnvart þeim. Af þeim sökum er mikilvægt að söfn stuðli að félagslegri aðild hinsegin 

fólks með því að fjalla um málefni þeirra, sögu og framlag þeirra til menningararfs. Þess 

má einnig geta að sennilega verður það alltaf mikilvægt fyrir söfn að stuðla að félagslegri 

aðild undirskipaðra hópa almennt, ef þau eiga að starfa samkvæmt til að mynda 

Siðareglum ICOM eða, ef við horfum til Íslands, uppfylla lagalega skilgreind hlutverk sín 

um að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu menningar 
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(Safnalög nr. 141/2011). Menning samfélags hlýtur að vera skilgreind sem menning allra 

hópa samfélagsins. 

Richard Sandell segir að þó flestir séu sammála um að söfn hafi félagslegum skyldum 

að gegna þá sé mun algengara að litið sé frekar á söfn sem menntastofnanir heldur en 

félagslegar stofnanir. Félagsleg hlutverk safna, segir hann, eru hins vegar fjölbreytt og 

mismunandi eftir staðsetningu, tegund og viðfangsefnum þeirra. Sandell segir að 

félagsleg hlutverk safns geti mótast af til dæmis safnkosti þess, af pólitísku umhverfi, af 

fjárhagsstöðu safnsins og mannauði. Þrátt fyrir að söfn takist á við félagsleg hlutverk sín 

með ólíkum hætti þá eiga þau samt það sameiginlegt að líta svo á að söfn geti verið 

samfélaginu gagnleg, að þau þurfi að sýna félagslega ábyrgð og að söfn séu félagslegar 

stofnanir sem bæði hafa áhrif á og fylgja síbreytilegum viðfangsefnum samfélagsins 

(Sandell, 2002). 

Að mati Sandell hafa mörg söfn ekki íhugað hvernig þau geta tekið þátt í umfjöllun 

um málefni líðandi stundar í þeim samfélögum sem þau tilheyra. Hann bendir á að 

fjölmörg söfn líti enn þá svo á að megin markmið þeirra séu fyrst og fremst að safna, 

varðveita og sýna safnkost sinn. Þrátt fyrir þessa stöðu skeytingarleysis, virðist þó vera 

einhver vakning meðal safnafólks á mikilvægi þess að reyna að ná til sem flestra hópa 

samfélagsins og auka fjölbreytni í safnastarfinu (Sandell, 2002). Söfn eru því samkvæmt 

Sandell, þrátt fyrir allt byrjuð að einhverju leyti að skoða hvað þau hafa til málanna að 

leggja varðandi menningarlegan og félagslegan ójöfnuð. 

Ng, Ware og Greenberg segja að söfn reyni með ýmsum hætti að vinna fyrir 

samfélagið, fjalla um fjölbreytileika þess og bæta lífsgæði einstaklinga eins og til dæmis 

með því að koma á tengslum við samfélagið með fjölbreytilegri dagskrá og með því að 

stofna til samstarfs við félagasamtök og stofnanir. Þau segja að efnt sé til viðburða og 

sýninga sem eru sérstaklega ætlaðaðar ákveðnum hópum samfélagsins en vilja þó 

meina að meiri dýpt vanti í þessa starfsemi safnanna. Við nánari skoðun, segja þau, komi 

nefnilega í ljós að það vald sem söfn taka sér með því að fjalla um ákveðinn 

samfélagshóp án nokkurs samráðs við viðeigandi utanaðkomandi aðila, viðhaldi 

óbreyttu ástandi. Þeim viðburðum og sýningum sem ætlað er að stuðla að auknu 

félagslegu jafnrétti skili í raun ekki árangri heldur undirstriki þær og geri enn sýnilegri 

þann ójöfnuð sem ætlunin var að reyna að leiðrétta (Ng, Ware og Greenberg, 2017). 
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Þetta tengist umfjölluninni hér að framan um það hvernig sú aðgerð að taka hinsegin 

umfjöllun út fyrir sviga geti ýtt undir hugmyndir um að hinsegin fólk sé jaðarsett og á 

það þá sérstaklega við ef söfn fjalla um hinsegin málefni án samráðs við þann hóp. 

Eins og fyrr segir leggja Ng, Ware og Greenberg áherslu á að söfn myndi tengsl við 

samfélagið og að þau eigi í samstarfi við félagasamtök, stofnanir og aðra viðeigandi aðila 

utan safnsins þegar vinna á að aukinni félagslegri aðild að starfsemi safna. Þau segja frá 

nokkrum atriðum sem vert er fyrir starfsfólk safna að hafa í huga þegar unnið er að því 

að mynda tengsl og dýpka umræðu og umfjöllun um undirskipaða hópa samfélagsins. 

Þau segja jafnframt að skapa þurfi rými fyrir þá einstaklinga sem tilheyra undirskipuðum 

samfélagshópum í allri starfsemi safna, allt frá innri starfsemi safns og starfsmannahaldi 

til sýninga. Þegar sýningarrými eru hönnuð er mikilvægt að undirskipuðum hópum sé 

sýnd virðing, hlustað sé á hugmyndir þeirra og tillögur, og leitast sé eftir því að læra af 

fyrri reynslu (Ng, Ware og Greenberg, 2017). 

Söfn og starfsemi þeirra eru aldrei algerlega hlutlaus, þau sýna alltaf ákveðið 

sjónarhorn, og svo vitnað sé til orða Eilean Hooper-Greenhill hér í byrjun, taka alltaf mið 

af þeim samtíma sem þau starfa í. Ng, Ware og Greenberg segja að söfn byggi á arfleifð 

heimsvalda- og nýlendustefnu, þar sem meðal annars er gert ráð fyrir að arfleifð tilheyri 

nánast einungis hvítum karlmönnum. Þau segja að framtíð safna velti því á því að hafa 

þennan uppruna og arfleifð safna í huga og að unnið sé markvisst að því að ýta undir 

fjölbreytileika til þess að þau geti haldið áfram að eiga erindi við þegna samfélagsins. 

Þau segja jafnframt að söfn þurfi þar með að skoða vel áherslur sínar og vera tilbúin til 

að meta hvar skórinn kreppir í starfseminni. Söfn þurfi einnig, segja þau, að skoða 

stefnur og strauma í samfélaginu, vera í samskiptum við félagslegar stofnanir, fyrirtæki 

og félagasamtök til þess að gera sér grein fyrir samsetningu samfélagsins og til þess að 

átta sig á hvernig söfn geti fjallað um og höfðað til þess samfélags sem það starfar fyrir. 

Ng, Ware og Greenberg segja að gagnlegt sé fyrir söfn að líta gagnrýnum augum á 

starfsemi sína. Starfsfólk safna, segja þau, þurfi þar með að skoða hvernig það skilgreinir 

sjálft sig og jafnframt, hvernig það skilgreinir aðra. Þau segja að þetta sé gert í þeim 

tilgangi að starfsfólk geri sér grein fyrir sinni eigin heimsmynd, skoðunum og 

mögulegum forréttindum, með það í huga að auka skilning sinn á undirskipun annarra 

samfélagshópa. Með því að gera sér grein fyrir stöðu sinni innan samfélagsins, segja 
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þau, eykur starfsfólk safna skilning sinn, samkennd og virðingu fyrir öðrum og getur með 

þeim hætti unnið betur að því að berjast gegn hverskyns undirokun. Ng, Ware og 

Greenberg benda einnig á að vinna safna við að stuðla að jafnrétti og félagslegri aðild sé 

ekki hægt að afgreiða í einu vetfangi, heldur þurfi slík vinna að vera í stöðugri 

endurskoðun og framþróun (Ng, Ware og Greenberg, 2017). 

Angela Vanegas greinir frá því að fá söfn fjalli um líf lesbía og homma og framlag 

þessa hóps til samfélagsins með fullnægjandi hætti. Ástæðan fyrir þessari stöðu, telur 

Vanegas vera „stofnanalegir fordómar“ gagnvart hinsegin fólki. Hún nefnir ýmsar 

ástæður fyrir því að söfn í Bretlandi hafi ekki fjallað um hinsegin hópa samfélagsins. 

Nefnir hún til dæmis lagabálk sem settur var í lög 1988 í Bretlandi sem í daglegu tali er 

nefndur Section 281, sem lagði bann á að opinberar stofnanir gæfu út efni, stunduðu 

kennslu eða fjölluðu á einhvern hátt um samkynhneigð. Jafnframt nefnir hún að 

stjórnendur safna hafi haldið því fram að söfn fjalli ekki um hinsegin fólk vegna þess að 

ekkert efni tengt hinsegin fólki væri að finna í safnkosti. Vanegas bendir á að umrædd 

söfn hafi heldur ekki verið markvisst að safna slíku efni. Vanegas segir að enn aðrir 

stjórnendur safna hafi sagt að ekki væri hægt að fjalla um um málefni tengd kynhneigð 

og kynlífi þar sem slíkt umfjöllunarefni væri ekki fjölskylduvænt. Þrátt fyrir þessa 

fullyrðingu höfðu söfn í Bretlandi verið að sýna muni sem tengjast kynhneigð og kynlífi 

gagnkynhneigðra (Vanegas, 2002:105). Þessar ástæður fyrir því að söfn í Bretlandi 

fjölluðu ekki um málefni hinsegin fólks kallast á við þá fullyrðingu Sandell, að félagslegt 

hlutverk safna mótist meðal annars af pólitísku umhverfi, safnkosti og mannauði safna 

eins og nefnt var hér að framan. Lagasetningin í Bretlandi hafði því samkvæmt Vanegas 

hamlandi áhrif á hinsegin umfjöllun safna þar í landi og gerði hana beinlínis ólöglega, 

safnkosturinn hafði engin tengsl við hinsegin menningu, að mati stjórnenda, auk þess 

sem viðhorf starfsfólks safna til hinsegin umfjöllunar einkenndist af ótta við neikvæðar 

viðtökur af hálfu safngesta. Vanegas segir að söfn séu álitin stofnanir sem túlka söguna 

fyrir samfélagið og hafi þannig vald til þess að sýna gagnkynhneigðum meirihluta 

framlag hinsegin fólks til menningararfs með umfjöllun sinni, auk þess sem þau geti 

                                                      
1 Local Government Act 1988: Chapter 9. Sótt af:  
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/9/pdfs/ukpga_19880009_en.pdf. 
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komið þeim skilaboðum til hinsegin fólks að líf þeirra, saga og menning sé einnig 

mikilvægur partur af samfélaginu (Vanegas, 2002:106). 

Í nýlega útgefnum leiðbeiningum American Alliance of Museums (AAM) segir að 

söfn séu hornsteinn samfélagsins, traustar stofnanir þar sem fólk getur með öruggum 

hætti dregið lærdóm af og lagt merkingu í ólíka menningu, listir og hugmyndir 

fjölbreyttra hópa samfélagsins. Jafnframt segir að það sem gefi safnaupplifun gildi, sé að 

tækifæri skapast fyrir fólk til þess að mynda tengingar við og leggja skilning í hugmyndir 

og skoðanir sem mögulega eru ólíkar þess eigin. Kyngervi og kynvitund eru þræðir í 

lífsmunstri samfélagsins og það getur orðið söfnum til hagsbóta að blanda þessum 

þráðum saman við almenn umfjöllunarefni sín og jafnvel undirstrika þá því þannig geti 

þau boðið enn fleiri hópa samfélagsins velkomna (American Alliance of Museums, 

2016:3). 

Sýningarráð Svíþjóðar (Riksutställningar) segir í skýrslu um hinsegin málefni á 

sænskum söfnum, Museums and LGBTQ: An analysis of how museums and other 

exhibitors can highlight lesbian, gay, bisexual, transgender and queer perspectives, að 

svo lengi sem til eru einstaklingar innan samfélagsins sem á einhvern hátt finnst þeir 

ekki geta verið þeir sjálfir og upplifa sig jaðarsetta á einhvern hátt, beri söfnum skylda til 

þess að varpa ljósi á aðstæður þeirra og fjalla um sjónahorn þessara einstaklinga. Þar 

segir að fræðsla auki ekki einungis skilning á sjónarhorni annarra heldur einnig skilning á 

okkur sjálfum og tengslum milli ólíkra einstaklinga innan samfélagsins (Riksutställningar, 

2015:21). 

Andrew Raker hefur einnig bent á að mikilvægt sé fyrir söfn að fjalla um 

hinseginsöguna, ekki einungis í þágu hinsegin fólks heldur fyrir samfélagið í heild. Hann 

segir jafnframt að söfn beri ábyrgð á því að koma upplýsingum til fólks en sögu hinsegin 

fólks á söfnum hafi hins vegar ekki verið gerð réttmæt skil, söfn verði að vera 

sannleikanum samkvæm í umfjöllunum sínum til þess að þau geti haldið áfram að vera 

traustsins verð gagnvart samfélaginu í hlutverki sínu sem varðveislu- og menntastofnun 

(Raker, 2013). Miðað við það sem hér á undan er komið má því segja að mikilvægur hluti 

af félagslegri ábyrgð safna sé að þau fjalli um málefni hinsegin fólks því með slíku starfi 

auki þau félagslegan jöfnuð og skilning fólks á lífsreynslu og upplifun ólíkra hópa 

samfélagsins sem þannig eykur lífsgæði einstaklinga í samfélaginu. 
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3 Hlutverk, skyldur og markmið safna 

Hér að framan hefur verið fjallað um hvernig félagsleg hlutverk safna geti mótast meðal 

annars af pólitísku umhverfi (Sandell, 2002) og að stefnur og markmið safna gegni 

mikilvægu hlutverki í því að bæta það samfélag sem safn starfar fyrir (Young, 2002). Því 

er rétt að líta nánar til þess hvernig hlutverk safna eru skilgreind og hvaða skyldum þau 

gegna. Árið 1974 kom fyrst út yfirlýsing frá International Council of Museums (ICOM) 

þess efnis að söfn skyldu vera stofnanir sem þjónuðu samfélaginu og stuðluðu að 

framþróun þess (Desvallées og Mairesse, 2010). Stephen Weil segir að ICOM skilgreini 

stofnun ekki sem safn nema að það hafi þann tilgang að þjóna samfélaginu. Með 

þessum ákvæðum ICOM er stuðlað að því að söfn þrói og bæti þau samfélög sem þau 

starfa fyrir (Weil, 1999). ICOM er alþjóðlegt ráð safna og fagfólks safna, sem vinnur að 

því að koma á framfæri til félaga sinna viðmiðum og siðareglum sem varða alla 

safnastarfsemi. Í þessum útgefnu viðmiðum og siðareglum má sjá þau grundvallaratriði 

sem safnafólk víðsvegar að úr heiminum hefur komið sér saman um að sé best að vinna 

eftir (International Council of Museums (ICOM), 2015). 

Þegar siðareglur ICOM eru skoðaðar gefur að líta átta megin reglur sem studdar eru 

með leiðbeiningum um æskilega starfshætti. Í reglunum kemur meðal annars fram að 

söfn skuli varðveita safneign í þágu samfélagsins og að söfn skuli eiga náið samstarf við 

samfélagið. Talað eru um að söfnum beri skylda til að laða til sín fjölbreytta safngesti úr 

því samfélagi sem það starfar fyrir og að slík samskipti og ræktarsemi við arfleifð þess 

tengist menntunarhlutverki safnanna (ICOM, 2015). Hér vil ég beina athygli að því að 

talað er um að laða til sín fjölbreytta safngesti vegna þess að hér er komið inn á 

viðfangsefni ritgerðarinnar það er að segja að söfnum beri að laða til sín fjölbreytta 

hópa samfélagsins, þar með talið undirskipaða hópa af ýmsu tagi eins og til dæmis 

safngesti sem tilheyra hópi hinsegin fólks. Jafnframt kemur fram í Siðareglum ICOM að 

söfn skuli bera virðingu fyrir því samfélagi sem safnið þjónar og ef starfsemi safns fjalli á 

einhvern hátt um samtímasamfélag og arfleifð þess skuli sú umfjöllun vera gerð með 

gagnkvæmu samþykki og virðingu fyrir hluteigandi aðilum þess samfélags sem fjallað er 

um. Söfnum beri að stuðla að góðu samstarfi milli safns og fólks úr samfélaginu (ICOM, 

2015). Þessi hluti siðareglnanna er einnig mikilvægur viðfangsefni þessarar ritgerðar að 
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því leyti að umfjöllun safna um hinsegin málefni geta bæði snúist um fortíðina sem og 

samtímann það er að segja söfn geta fjallað um fortíð hinsegin fólks í samstarfi við 

hinsegin fólk í samtímanum auk þess sem þau geta fjallað um þau málefni hinsegin fólks 

sem varða samfélagið í dag. Þegar söfn fjalla um hinsegin málefni er því samkvæmt 

þessu mikilvægt að söfn stuðli að góðum samskiptum við hluteigandi aðila innan 

samfélagsins svo sem félagasamtök og einstaklinga sem tilheyra þeim hópi samfélagsins 

líkt og Ng, Ware og Greenberg hafa greint frá. 

3.1 Íslensku safnalögin 

Á Íslandi er starfrækt Íslandsdeild ICOM og eru fjögur söfn og 79 einstaklingar skráðir 

félagar í þeirri deild hér á landi (ICOM, 2015). Fram kemur einnig í íslenskum 

Safnalögum að viðurkennd söfn skuli starfa í samræmi við siðareglur ICOM og ákvæði 

laga (Safnalög nr. 141/2011). Það er því ljóst að fjöldi bæði safna og starfsfólks þeirra 

eigi lögum samkvæmt að hafa Siðreglur ICOM til leiðbeiningar í safnastarfi á Íslandi. Eins 

og segir í Safnalögum er tilgangur þeirra að efla starfsemi safna það er að segja efla 

varðveislu, söfnun og þekkingu á menningar- og náttúruarfi Íslands svo að hann megi 

skila sér til komandi kynslóða. Tilgangur laganna er einnig að veita fólki aðgang að 

menningar- og náttúruarfinum og stuðla að aukinni þekkingu og skilningi á arfleifðinni í 

tengslum við umheiminn (Safnalög nr. 141/2011). 

Hlutverk safna samkvæmt Safnalögum er að starfa í þágu almennings og að með 

starfi sínu hafi þau það að leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á 

stöðu og þróun menningar. Að auki er þess getið að viðurkennd söfn skuli þjóna íslensku 

samfélagi og miðla því sem er til vitnis um manninn, sögu hans og menningu, 

samfélaginu til framgangs (Safnalög nr. 141/2011). Í lögunum gætir mikils samhljóms við 

Siðareglur ICOM. Líkt og í Siðareglum ICOM er mikil áhersla lögð á það að söfn starfi í 

þágu samfélagsins og með starfsemi sinni geti söfn eflt lífsgæði einstaklingsins og 

framþróun samfélagsins með því að auka skilning með miðlun þekkingar. Samkvæmt 

þessu ættu söfn því að geta verið kjörinn vettvangur þar sem ólíkir hópar samfélagsins 

geta komið saman og aukið þekkingu sína og skilning á hinum ýmsu málefnum eins og til 

dæmis á málefnum er varða hinsegin fólk. 
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3.2 Markmið menningarminjasafna á Íslandi 

Hér að framan hefur verið fjallað um siðareglur safnastarfsmanna og íslensk safnalög. 

Auk þessara starfsviðmiða safnanna setja söfn sér sín eigin markmið og skilgreiningu á 

hlutverki sínu. Þessi markmið geta verið ólík eftir því á hvaða sviði söfnin starfa. Til þess 

að fá innsýn inn í slík markmið verður hér litið til markmiða menningarminjasafna á 

Íslandi. Þjóðminjasafn Íslands er eitt af þremur höfuðsöfnum á Íslandi og starfar þar af 

leiðandi eftir Safnalögum og Siðareglum ICOM. Samkvæmt Siðareglum ICOM skulu söfn 

semja og birta opinberlega yfirlýsingu um markmið, stefnu og hlutverk safnsins (ICOM, 

2015). Þetta hefur Þjóðminjasafn Íslands gert eins og lög kveða á um, og er hlutverk og 

stefna safnsins birt á heimasíðu þess auk sérstakrar safnastefnu á sviði menningarminja 

(Þjóðminjasafn Íslands, e.d.b). Þar sem Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði 

menningarminja ber því í sérlögum um safnið að veita öðrum menningarminjasöfnum 

ráðgjöf (Lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011). Samkvæmt Safnalögum eiga 

höfuðsöfn einnig að stuðla að samvinnu safna og móta samræmda safnastefnu hver á 

sínu sviði (Safnalög nr. 141/2011). Samræmd safnastefna á sviði menningarminja sem 

gefin var út árið 2017 var því eins og lög gera ráð fyrir, mótuð í samstarfi við viðurkennd 

minjasöfn í landinu og var undirbúningur að mótuninni unninn í samráði við starfsfólk 

menningarminjasafna um allt land (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:5). Í safnastefnunni er 

greint frá sex markmiðum og leiðum og hljóðar markmið númer eitt þannig að 

samfélagslegt hlutverk safna skuli vera í fyrirrúmi (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:12). Í 

eldri safnastefnu, sem gerð var fyrir árin 2010 til 2014, er einnig minnst á þetta hlutverk 

safna á Íslandi en þó ekki eins ítarlega og í nýjustu safnastefnunni (Þjóðminjasafn 

Íslands, 2011). Í safnastefnu fyrir árin 2003 til 2008, en sú stefna var sú fyrsta sinnar 

tegundar á þessu sviði, er hins vegar ekki talað um að samfélagslegt hlutverk safna skuli 

liggja í fyrirrúmi en þó er talað um að einn mikilvægasti þáttur í þjónustu safna til 

samfélagsins sé safnfræðsla (Menntamálaráðuneytið, 2003). Fram kemur í Safnastefnu 

ársins 2017 að í þeirri skýrslu sé lögð meiri áhersla á umfjöllun um markmið safna heldur 

en umfjöllun um þær grunnkröfur í safnastarfi sem lúta að til dæmis söfnun, skráningu, 

varðveislu, rannsóknum og miðlun, þar sem þær eru útlistaðar bæði í Safnalögum og 

með viðurkenningarferli safna (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:6). Þó má greina í þessari 

þróun safnastefna íslenskra minjasafna allt frá árinu 2003 til 2017 aukna áherslu á 

samfélagslegt hlutverk safna. 
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Í nýjustu safnastefnunni frá árinu 2017 er greint frá því að á íslenskum söfnum sé 

lifandi og metnaðarfull starfsemi sem tengi saman fólk, staði og safnkost. Þar segir 

einnig að söfn séu traustar stofnanir sem hafi mikið gildi fyrir samfélagið og að störf 

þeirra miði að því að koma til móts við þarfir samfélagsins. Enn fremur segir að söfn geti 

með ýmis konar miðlunarleiðum skapað vettvang fyrir umræðu um málefni sem eru 

samfélaginu mikilvæg, þannig geti þau skapað vettvang þar sem fólk með ólík sjónarmið 

getur komið saman, tekið þátt í umræðum og þannig eflt skilning sinn. Á þennan hátt 

geti söfn stuðlað að aukinni víðsýni í samfélaginu (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:10-13). 

Umfjöllun um málefni hinsegin fólks myndi því falla vel að starfsemi 

menningarminjasafna samkvæmt þessu. Með umfjöllun um hinsegin málefni ættu söfn 

að hafa möguleika á því að skapa vettvang þar sem fólk með ólík sjónarmið gæti tekið 

þátt í umræðum, aukið þekkingu og skilning sinn og sett sig í spor annarra. Þannig gætu 

söfn mögulega aukið víðsýni fólks í samfélaginu og myndað ný og annars konar tengsl 

við samfélagið. 

Í safnastefnunni segir að til þess að söfn nái árangri skipti sköpum að þau stofni til 

samstarfs við aðrar stofnanir, félagasamtök og einstaklinga því þannig virkji þau hina 

ýmsu hópa samfélagsins til þátttöku í starfsemi safna í þágu samfélagsins í heild 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2017:13). Í umfjöllun um hinsegin málefni væri því mikilvægt 

fyrir söfn að eiga í góðu samstarfi við til dæmis félagasamtök á borð við Samtökin ´78, 

menntastofnanir, eins og Háskóla Íslands og aðra háskóla, sem og einstaklinga sem hafa 

látið sig hinsegin málefni varða. Þetta atriði safnastefnunnar á sér einnig samhljóm í 

Siðareglum ICOM og í umfjöllun Ng, Ware og Greenberg eins og greint hefur verið frá 

hér að framan (ICOM, 2015; Ng, Ware og Greenberg, 2017). 

Í safnastefnunni er talað um að söfn eigi að endurspegla mannlíf og samfélag. Söfn 

ættu, samkvæmt stefnunni, að miðla því sem telst áhugavert í mannlífinu þar sem það 

er partur af sjálfsmynd samfélagsins og með samstarfi við félagasamtök, fagsvið og 

áhugahópa geti þau haft jákvæð áhrif á bæði heimamenn og gesti. Þar segir einnig að 

söfn ættu að vera óhrædd við að taka á málefnum líðandi stundar og tengja það 

starfsemi sinni (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:19). Áhugavert er til þess að hugsa að hér 

sé talað um að söfn þurfi að vera óhrædd því auðvitað getur það verið vandasamt fyrir 

söfn að fjalla um viðkvæm málefni sem gætu vakið upp hörð viðbrögð samfélagsins eins 
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og mögulega gæti gerst í umfjöllun safna um hinsegin málefni, hvort sem slík viðbrögð 

væru frá einstaklingum sem skilgreina sig hinsegin eða frá gagnkynhneigðum 

einstaklingum. Það er þess vegna, sem mikilvægt er fyrir söfn að vera í góðu samstarfi 

við félagasamtök, áhugahópa og fagfólk þegar söfn vilja skapa vettvang fyrir 

uppbyggilega umræðu. Það hlýtur því að teljast mjög jákvætt að í umræddri safnastefnu 

séu söfn hvött til þess að vera óhrædd því það geti skilað sér í jákvæðum áhrifum á 

samfélagið. 

Í umfjöllun safnastefnunnar um fjölmenningarsamfélag er talað um að söfn skuli 

koma til móts við alla hópa þess samfélags sem það starfar fyrir. Í þessu samhengi er 

bent á í stefnunni að mikilvægt sé að söfn auki skilning á mismunandi aðstæðum fólks 

og efli virðingu og víðsýni (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:19). Ljóst er að í þessari nýjustu 

útgáfu safnastefnunnar er lögð rík áhersla á samfélagslega ábyrgð safna. Lögð er áhersla 

á að menningarminjasöfn þjóni öllum hópum samfélagsins, hafi þarfir samfélagsins í 

huga, skapi vettvang þar sem fjallað er um hin ýmsu málefni líðandi stundar í samstarfi 

við viðeigandi aðila því það geti skilað sér í aukinni þekkingu, víðsýni og samhygð innan 

samfélagsins. Ofangreind viðmið safnastefnunnar sýna á allan hátt fram á að umfjöllun 

um hinsegin málefni ættu þar með að eiga vel upp á pallborðið inni á söfnum. Með slíkri 

umfjöllun væri safn að sinna þörfum ákveðins hóps innan samfélagsins sem mögulega 

hefur ekki fengið mikið rými inn á safninu áður auk þess sem menningarminjasöfn væru 

með þessu að leggja sitt að mörkum til þess að auka skilning á mismunandi aðstæðum 

fólks og efla virðingu og víðsýni innan samfélagsins í heild. 

Weil segir að söfn geti án efa með starfsemi sinni haft áhrif á skoðanir og mótað 

félagsleg gildi gesta sinna. Söfn geti vissulega, segir hann, aukið lífsgæði fólks en þó að 

háleit markmið safna séu álitin af hinu góða þá gjörbreyti þau ekki heiminum á einu 

augabragði. Hann segir að þau áhrif sem söfn geti haft á samfélagið geti verið fremur 

óljós og gerist hægt. Jafnframt segir hann að söfn þurfi að læra af reynslunni um það 

hvernig best er að hafa áhrif á samfélagið. Samkvæmt Weil eru söfn ekki vettvangur þar 

sem ákveðnum málstað er komið á framfæri heldur eru þau verkfæri í eigu samfélags 

sem hefur rétt á að segja til um hvernig er notað (Weil, 1999). Peter Aronson hefur 

einnig fjallað um þátt safna í mótun félagslegra gilda. Hann segir þau vera 

menningarlega stjórnarskrá það er að segja að þau séu eins konar milliliður í því að búa 
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til tengingar fyrir samningaumleitanir við að takast á við togstreitu innan samfélagsins. 

Aronsson segir jafnframt að margir aðilar komi að rekstri og mótun safna og að 

menningarleg stjórnarskrá sé samin af mörgum hagsmunaaðilum á löngum tíma. Hann 

segir að þannig séu söfn ekki eingöngu birtingarmynd þjóðar í samtímanum, líkt og 

Hooper-Greenhill hefur fjallað um, heldur einnig afrakstur fyrri tíma það er að segja að 

þau gildi sem höfð hafa verið í fyrirrúmi fyrr á tímum og sú togstreita sem átt hefur sér 

stað hafi einnig átt sinn þátt í mótun menningarlegrar stjórnarskrár. Aronsson segir að í 

menningarlegri stjórnarskrá sem söfn bera á borð felist þeir siðir, gildi, viðhorf og 

menning sem hagsmunaaðilar hafa mótað í gegnum tíðina. Með framsetningu sinni á 

þessum siðum og gildum, segir hann, eru söfn stýrandi afl í samfélagslegum 

ákvarðanatökum og fyrir hugsun fólks um fortíð, samtíma og framtíð. Söfn eru því 

hægfara afl breytinga þar sem menningarleg stjórnarskrá þróast og er mótuð af 

hagsmunaaðilum með tímanum (Aronsson, 2015). Hinsegin umfjöllun á söfnum getur 

verið tilkomin vegna þróunar og breytinga á viðhorfum samfélagsins gagnvart hinsegin 

fólki og ef söfn gera hinsegin umfjöllun að parti af þeirri menningarlegu stjórnarskrá sem 

þau bera á borð fyrir samfélagið, staðfesta þau þessi nýju viðhorf og virka þar með sem 

stýrandi afl fyrir hugsun fólks um fortíð, samtíma og framtíð. 

Í ljósi þeirra siðareglna og laga er varða íslensk söfn og þeirra markmiða sem 

minjasöfn hafa sett sér má sjá að söfn geta gegnt mikilvægu hlutverki gagnvart 

samfélaginu eins og áður segir. Söfn geta einnig verið stýrandi afl í samfélagslegum 

ákvarðanatökum og mótun viðhorfa samfélagsins eins og Aronsson hefur greint frá. 

Markmið safna eru göfug og miða að því að efla bæði samfélagið í heild sem og 

mismunandi þarfir einstaklingsins. Auðvitað er það grundvallar atriði að söfnin setji sér 

háleit markmið en það er bara byrjunin. Að fylgja þessum markmiðum eftir getur reynst 

snúið en með tíð og tíma getur skapast dýrmæt reynsla í því að koma markmiðunum til 

skila í safnastarfi íslenskra menningarminjasafna. 
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4 Starfshættir safna 

Hér að framan hefur verið rætt um hlutverk og skyldur safna gagnvart samfélaginu og 

hvernig söfn geta haft áhrif á lífsgæði einstaklinga í samfélaginu. En eru söfn að sinna 

öllum hópum samfélagsins? Getur mögulega verið að þær starfsaðferðir, viðmið og 

hefðir sem tíðkast innan safna geri það að verkum að söfn nái þrátt fyrir allt ekki að 

framfylgja þeim markmiðum sem þau hafa sett sér? Neil Kotler og Philip Kotler hafa 

fjallað um hvort raunhæft sé að söfn setji sér þau markmið að þjóna öllum 

einstaklingum samfélagsins. Þeir segja að ástæður þess að söfn vilji auka fjölbreytni í 

röðum safngesta séu meðal annars þær að efla velvilja samfélagsins gagnvart safninu og 

auka tekjur .Ein leið til þess að auka gestafjölda, segja þeir, er að reyna að ná til þeirra 

hópa samfélagsins sem safnið hefur áður ekki sinnt nægilega vel. Söfn þurfi þá að 

skilgreina hver markmiðin eru og útbúa tímasetta áætlun um það hvernig eigi að 

framfylgja settum markmiðum (Kotler og Kotler, 2000:273). Þjónusta við samfélagið ætti 

að snúast um að finna hverjar þarfir samfélagsins eru auk þess sem söfn ættu að leggja 

sig fram við að ná til þeirra hópa sem einhverra hluta vegna hafa verið minna 

þjónustaðir (Kotler og Kotler, 2000:281) Ef áhersla er lögð á þjónustu við samfélagið 

mun það skila sér í auknum gestafjölda og mynda viðvarandi tengsl við samfélagið 

(Kotler og Kotler, 2000:282). Þegar söfn setja sér markmið er mikilvægt að þau þekki 

þarfir samfélagsins, þekki sína eigin veikleika og styrkleika, setji sér háleit en jafnframt 

raunhæf markmið og finni leiðir til þess að framfylgja þessum markmiðum sem best 

(Kotler og Kotler, 2000:287). 

Kotler og Kotler tala um að söfn þurfi að þekkja þarfir samfélagsins, mikilvægi þess 

að leitast við að ná til þeirra hópa samfélagsins sem áður hafi notið minni þjónustu en 

aðrir og að þau setji sér raunhæf markmið. Young segir hins vegar að stefnur stofnana 

séu settar saman í góðri trú um að auka fjölbreytni og aðgengi fyrir alla samfélagshópa 

og að söfn reyni að framfylgja þessum stefnum með því til dæmis að sækja um fjárstyrki 

fyrir hinum ýmsu verkefnum. Hún segir að skrifaðar séu ársskýrslur um það starf sem 

fram hefur farið, þar sem fallegum orðum er farið um hvernig þessum stefnum hefur 

verið framfylgt en þó vilji til þess að gera vel sé fyrir hendi, séu vel orðaðar skýrslur þó 

aðeins falleg ábreiða yfir frekar áhrifalausa starfsemi (Young, 2002:211). Young segir 
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jafnframt að stofnanir þurfi að tengjast betur þeim hópum sem standi fyrir utan söfnin, 

stuðla þurfi að samstarfi við aðra og að söfn þurfi að beita sjálfsgagnrýni í þeim tilgangi 

að auka skilning sinn á því hvernig sagan er skrifuð og túlkuð. Hún segir að þeir sem hafa 

einhver völd á söfnum, svo sem eins og stjórnendur, sýningarstjórar og þeir sem umsjón 

hafa með safnkosti þurfi að læra að eiga í góðu samstarfi við hópa samfélagsins sem 

staðið hafa utan safnanna. Að mati Young, þarf starfsfólk safna að vera tilbúið til þess að 

láta af hendi einhver völd til þeirra sem hafa staðið utan safnanna (Young, 2002:211). 

Eins og rætt hefur verið hér að framan, leggur Young áherslu á að söfn láti af hendi 

völd til þeirra sem hafa á einhvern hátt staðið utan safnanna. Slík dreifing valds getur 

farið fram með þeim hætti að söfn stofni til samstarfs við samfélagið. Raymond A. 

Silverman fjallar um það hvernig safnastarfsemi og þá einkum samstarf safna við 

samfélög eru eins konar ferli. Hann segir að samstarf safna við samfélög hafi þann 

tilgang að túlka þekkingu sem býr bæði innan safns og samfélags (Silverman, 2015:2). 

Silverman bendir jafnframt á að túlkun þekkingar muni alltaf litast af því umhverfi sem 

túlkunin fer fram í. Hann segir að sjálfsagt séu alltaf einhver atriði sem munu ekki skila 

sér inn í túlkun þekkingar en einnig geta ný atriði komið í ljós við túlkun (Silverman, 

2015:4). Að því gefnu má segja að ef túlkun á menningu og sögu hinsegin fólks færi 

einungis fram innan veggja safns myndi sú túlkun litast af því umhverfi og mögulega 

verða frekar einhliða. Sama myndi gilda ef túlkun á sögu og menningu hinsegin fólks 

færi einungis fram hjá til dæmis félagasamtökum hinsegin fólks. Ef safn og 

samfélagshópur hins vegar túlka í sameiningu hinsegin sögu og menningu er möguleiki á 

að ný sjónarhorn á þessa þekkingu kæmu í ljós. Silverman leggur áherslu á að mistök séu 

til þess að læra af þeim. Hann segir að hvert það verkefni sem safn tekur sér fyrir hendur 

sem síðan á einhvern hátt er álitið misheppnað, veki upp mikilvægar spurningar og ef 

söfn leitist við að svara þessum spurningum, geti það stuðlað að því að bæði söfn og 

samfélög finni nýjar leiðir til þess að leysa hin ýmsu félagslegu, pólitísku og jafnvel 

efnahagslegu viðfangsefni. Á þennan hátt geti söfn eflt lífsgæði í samfélaginu 

(Silverman, 2015:14). 

Þar sem Silverman segir að túlkun þekkingar litist af því umhverfi sem hún fer fram í 

er rétt að líta til umfjöllunar Elaine Heumann Gurian um að söfn séu aldrei hlutlausar 

stofnanir. Hún segir að auðvelt sé að finna dæmi þess þegar safn hefur nýtt sér það vald 
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sem það hefur til þess að beita áróðri ráðandi valdhafa samfélagsins og bendir í því 

samhengi á söfn sem á sínum tíma voru nýtt til þess að miðla áróðri nasista í síðari 

heimstyrjöldinni. Hún segir að erfiðara geti hins vegar verið nú til dags að koma auga á 

það hvenær „hinn eini rétti sannleikur“ er borinn á borð á safni í þeim tilgangi að koma 

ákveðnum áróðri valdhafandi hópa samfélagsins til skila. Það geti verið snúið verkefni 

fyrir söfn að sýna félagslega ábyrgð og því þurfi söfn að beita stöðugri sjálfsskoðun 

(Gurian, 2006). 

Utanaðkomandi áhrif í umhverfi safna eins og Gurian og Silverman tala um, geta 

haft áhrif á starfsemi þeirra. Þær starfsaðferðir og hefðir sem skapast hafa inn á söfnum 

hafa einnig mikil áhrif á framsetningu og túlkun menningararfs. David Flemming gengur 

jafnvel svo langt að tala um „hið stóra samsæri safna“ í umfjöllun sinni um það hvernig 

ýmsir þættir í starfsháttum safna geri það að verkum að þau nái ekki að þjóna samfélagi 

sínu á jafn heildrænan hátt og til er ætlast. Hann vill meina að starfshefðir safna geri það 

að verkum að söfn nái í raun ekki að starfa þannig að þau þjóni öllum hópum 

samfélagsins og nefnir nokkrar ástæður fyrir því að söfn hafa ekki leitast nægilega vel 

eftir því að höfða til allra samfélagshópa. Í fyrsta lagi nefnir Flemming að starfsfólk safna 

sé upp til hópa allt vel menntað miðstéttarfólk og óhjákvæmilega litist störf þeirra af 

þeirra eigin reynsluheimi. Erfitt geti reynst fyrir starfsfólk safna að setja sig í spor 

annarra samfélagshópa en það tilheyrir sjálft (Flemming, 2002:213-214). 

Í öðru lagi ræðir Flemming um safnkost safna í þessu samhengi. Hann segir að 

starfsfólk safna sjái oft um að mestu leyti að velja hvaða munir það eru sem fá að 

tilheyra safnkostinum og þar með er safnkostur ávallt litaður af þeim sem sjá um að 

móta uppbyggingu hans. Hann segir að þeir munir sem valdir eru til varðveislu séu þeir 

munir sem starfsfólk safna telur að séu þess verðir að varðveita í samtíma samhengi. 

Flemming tekur einnig fram að auðvitað sé ekki hægt að varðveita allt og af þeim sökum 

birtist því alltaf ákveðin hlutdrægni í þeim safnkosti sem fyrir er. Þegar síðan kemur að 

því að miðla safnkosti í formi sýninga, segir hann, eru sýningarstjórar að vissu marki 

bundnir við það úrval safngripa sem býr í safnkostinum sem geti haft hamlandi áhrif á 

gerð sýninga sem fjalla eiga um fjölbreytta hópa samfélagsins (Flemming, 2002:215). 

Nánar verður fjallað um söfnun hinsegin safngripa og hinsegin sjónarhorn á fyrirliggjandi 

safnkost í kaflanum Hinsegin sjónarhorn safnkosts. 
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Þriðja atriðið sem Flemming nefnir er arkitektúr safnbygginga. Hann segir að með 

því að skoða hvernig safnrými hefur verið hannað sé hægt að sjá hvernig það bæði hefur 

og getur ýtt undir undirskipun ýmissa samfélagshópa. Flemming segir að safnbyggingar 

séu oft hannaðar til þess að gagntaka gesti og taka vel á móti þeim. Hann segir að í 

sumum tilfellum geti slík rými þó virkað á andsnúinn hátt eða fráhrindandi. Íburður 

hönnunarinnar innan dyra, segir hann, fær gesti til þess að tala í hálfum hljóðum og 

vekur jafnvel upp þá tilfinningu að þeir gangi um bygginguna í hálfgerðu leyfisleysi. 

Flemming vill með umfjöllun sinni benda á að með því að setja safn á háan stall með 

íburðarmiklum safnbyggingum, geti reynst erfitt að skapa umhverfi og sýningar sem 

höfði til allra og að það sé oft í þessari umgjörð safnastarfsemi sem undirskipun 

félagslegra hópa byrji (Flemming, 2002: 216). Í þessu samhengi má bæta við að söfn 

geta gert ýmislegt til þess að undirstrika það að hinsegin fólk sé velkomið á safn. Í 

fyrrnefndri skýrslu Sýningarráðs Svíþjóðar segir að skoða þurfi hvernig safnbyggingin 

sjálf sem og starfsfólk þess tekur á móti hinsegin fólki. Þar segir einnig að það geti haft 

mjög jákvæð áhrif að regnbogafáninn, sem er þekktur sem tákn hinsegin fólks víðsvegar 

um heim, sé gerður sýnilegur með einhverjum hætti á safninu en því fylgir þó sú ábyrgð 

að allt starfsfólk taki vel á móti hinsegin fólki og að safnið búi yfir þekkingu um hinsegin 

málefni. Söfn þurfi einnig að huga að annars konar aðgengi eins og til dæmis 

ókynbundinni salernisaðstöðu sem getur skipt trans einstaklinga miklu máli í 

safnheimsóknum sínum (Riksutställningar, 2015:41). 

Að síðustu nefnir Flemming að hefðbundin söfn séu í flestum tilfellum styrkt að 

einhverju leyti með almannafé og því megi ætla að þau starfi í þágu almennings. Hann 

segir að alls konar hópar og einstaklingar í samfélaginu svo sem fjármögnunaraðilar, 

fræðimenn, fyrirtæki, safnarar, hluthafar í söfnum, fjölmiðlafólk, gagnrýnendur, 

stjórnmálamenn og svo framvegis geta beitt áhrifum sínum þannig að starfsemi safna 

víki að einhverju leyti frá því að starfa í þágu heildar samfélagsins (Flemming, 2002:217). 

Hins vegar bendir Flemming á að söfn þurfi í auknu mæli að sanna gildi sitt gagnvart 

samfélaginu þar sem þau eru stofnanir styrktar með almannafé eins og fyrr segir. Krafa 

er því um að þau mæli árangur sinn og kanni hvað það er sem samfélagið vill sjá á 

söfnum (Flemming, 2002:220). Í svipaðan streng hafa Kotler og Kotler (2002) tekið, um 

það að söfn verði að finna raunhæfar og áhrifaríkar leiðir til þess að framfylgja settum 

markmiðum, líkt og greint var frá hér að framan. 
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Ef sögunni er aftur vikið að utanaðkomandi þáttum sem hafa áhrif á starfshætti 

safna eins og stefnumótun yfirvalda þá segir Young að með aukinni áherslu á 

stefnumótun yfirvalda í átt að lýðræðislegri söguskoðun hafi hversdagslegir hlutir, 

frásagnir fólks og saga fjölskyldna fengið aukið vægi. Young bendir á í því samhengi að 

mikilvægt sé að spyrja hver hafi vald til þess að skrifa sögu og hver hafi leyfi til að fjalla 

um menningu undirskipaðra hópa samfélagsins. Hún segir að ef ekki er tekist á við 

þessar spurningar geti söfn misst trúverðugleika og bæði söfn og einstaklingar misst það 

vald sem felst í því að fjalla um menningu. Með þessu vill Young meina að ef söfn sleppa 

umfjöllunum um undirskipaða hópa samfélagsins eða fjalla með ófullnægjandi hætti um 

þá, munu hóparnir vegna þorsta í sögulega þekkingu á menningu sinni reyna að fara 

aðrar leiðir til þess að varðveita menningu sína, án þeirrar fræðilegu þekkingar sem söfn 

geta veitt (Young, 2002:209). Dæmi um að söfn fjalli ekki með fullnægjandi hætti um 

ákveðna hópa samfélagsins og að þörf hafi af þeim sökum skapast fyrir þessa hópa til 

þess að varðveita og skrifa sögu sína upp á eigin spýtur án aðstoðar safnanna má finna á 

Íslandi. Kristín Svava Tómasdóttir segir í grein sinni frá því að Félag hinsegin fólks á 

Íslandi, Samtökin ´78, hafi allt frá fyrstu árum samtakanna varðveitt og safnað skjölum, 

bókum, tímaritum og kvikmyndum sem fjalla um menningu og sögu hinsegin fólks og 

með því reynt að miðla fróðleik um málefni sín. Hún segir einnig frá því að Samtökin ´78 

hafi nú falið bæði Borgarbókasafni og Borgarskjalasafni í Reykjavík það hlutverk að 

varðveita skjöl og bækur félagsins (Kristín Svava Tómasdóttir, 2017). Varðveisla, túlkun 

og miðlun þessa efnis er þar með komin í hendur opinberra stofnana. Þær hafa því 

tækifæri til þess að halda áfram að miðla sögu hinsegin fólks til samfélagsins. Af þessu 

má sjá að slíkt samstarf getur leitt til þess að opinberar stofnanir sinni skilgreindu 

hlutverki sínu betur með því að miðla og varðveita efni sem fjallar um fleiri hópa 

samfélagsins og þar af leiðandi mögulega bætt lífsgæði fólks í samfélaginu. 
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Mynd 2: Skjalasafn Samtakanna ´78 afhent. Þorvaldur Kristinsson, þáverandi formaður 
Samtakanna ´78 og Svanhildi Bogadóttur, borgarskjalavörður, 7. október, 2004. Ljósm. Kristín 
Bogadóttir. Mynd frá Borgarskjalasafni Reykjavíkur. 

4.1 Samstarf 

Þar sem hér að framan hefur mikið verið talað um mikilvægi samstarfs safna við 

viðeigandi aðila, verður nú fjallað nánar um hvernig samstarf getur reynst söfnum 

gagnlegt í umfjöllun þeirra um hinsegin málefni. Mark O‘Neill telur að lykilatriði í því að 

stuðla að samfélagslegum breytingum sé að stofna til samstarfs við ýmis konar 

viðeigandi stofnanir og félagasamtök svo sem bókasöfn, menningarstofnanir, 

heilbrigðistofnanir og svo framvegis því með þeim hætti er hægt að skapa dýpri 

umfjöllun sem snerti á fleiri hliðum umfjöllunarefnisins. Slíkt samstarf getur hjálpað 

söfnum að auka lífsgæði einstaklinga og hópa í samfélaginu, hjálpað til við að ná til fleiri 

einstaklinga og veitt söfnunum tækifæri til þess að skapa vettvang þar sem einstaklingar 

og hópar nálgast viðfangsefnið á sínum eigin forsendum í stað þess að safnið beri á borð 

fyrir fram mótaðar hugmyndir sínar (O´Neill, 2003). Í skýrslu Sýningarráðs Svíþjóðar, 

Museums and LGBTQ: An analysis of how museums and other exhibitors can highlight 

lesbian, gay, bisexual, transgender and queer perspectives, kemur fram að 

utanaðkomandi aðilar geti fært söfnum sérfræðiþekkingu á því umfjöllunarefni sem 

verið er að vinna með, en safnið beri hins vegar ábyrgð á að umfjöllunarefnið sé sett 

fram með faglegum hætti. Þar segir einnig að söfn búi sjaldnast yfir sérþekkingu um 
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hinsegin málefni og félagasamtök hinsegin fólks búa sjaldnast yfir sérfræðiþekkingu um 

hvernig megi miðla sögu og menningu hinsegin fólks með faglegum hætti. Af þessum 

sökum eru safnsýningar sem fjalla á einhvern hátt um hinsegin málefni oftar en ekki 

byggðar á samstarfi safna og annarra utanaðkomandi aðila eins og til dæmis 

félagasamtaka hinsegin fólks (Riksutställningar, 2015:13). 

Samstarf getur hins vegar verið með ýmsu móti. Susan Ferentinos greinir til að 

mynda frá því að þegar söfn takast á við það verkefni að fjalla um hinsegin sögu og 

menningu geti verið gagnlegt fyrir þau að stofna til sérstakra ráðgjafahópa. Hún segir að 

með því að bjóða hinsegin einstaklingum að taka þátt í slíku starfi sýni safnið þessum 

samfélagshópi virðingu. Með því að notast við ráðgjafahóp eru meiri líkur á því að 

umfjöllunin verði þýðingarmeiri fyrir þennan hóp samfélagsins. Við skipun fólks í 

ráðgjafahóp, segir hún, er mikilvægt að hafa í huga að hinsegin fólk er ekki einsleitur 

hópur heldur samsettur úr fjölda mismunandi einstaklinga, með mismunandi reynslu, 

viðhorf og sögu. Hún segir að til þess að hægt sé að varpa ljósi á mörg og fjölbreytt 

sjónarhorn hinsegin sögu og menningar sé því árangursríkast að ráðgjafahópur sé 

skipaður þverskurði úr hópi hinsegin fólks sem og gagnkynhneigðum einstaklingum. 

Ferentinos bendir einnig á að söfn þurfi að vera tilbúin til þess að hlusta á tillögur 

ráðgjafahópsins og veita honum aðgang að því valdi sem felst í því að fjalla um og túlka 

hinsegin sögu. Hún segir söfn þurfa að gegna því hlutverki að skapa vettvang fyrir 

umræður um hinsegin málefni jafnframt því að nýta sérþekkingu sína til þess að miðla 

því sem bæði safnið og ráðgjafahópurinn hefur fram að færa (Ferentinos, 2015:162). 

4.2 Starfsfólk safna 

Hér að ofan var greint frá mikilvægi þess að vanda valið þegar kemur að því að skipa 

ráðgjafahóp sem vinna á að undirbúningi fyrir hinsegin umfjöllun á söfnum og að 

hópurinn undirstriki fjölbreytileika samfélagsins til þess að sem flest sjónarhorn á 

hinsegin málefni geti komist til skila. Í framhaldi af þeirri umfjöllun er vert að líta til þess 

hverjir það eru úr röðum starfsfólks safna sem eiga að sinna því verkefni að fjalla um 

hinsegin málefni. Ferentinos greinir frá því að oft á tíðum séu það þeir starfsmenn safna 

sem skilgreini sig hinsegin sem sýni umfjöllun um hinsegin málefni mestan áhuga en val 

á starfsfólki í það verkefni að fjalla um hinsegin málefni verði þó að snúast um að velja 

starfsfólk eftir hæfni. Hér bendir Ferentinos einnig á mikilvægi þess að sá hópur 
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starfsmanna sem sinnir hinsegin umfjöllunum sé fjölbreyttur því ef vinna að hinsegin 

umfjöllun væri einungis á könnu hinsegin starfsfólks safns væri í raun þeim skilaboðum 

komið á framfæri að hinsegin umfjöllun ætti einungis að fara fram meðal hinsegin fólks 

og að umfjöllunin kæmi gagnkynhneigðu starfsfólki sem og gagnkynhneigðum hópi 

samfélagsins ekki við. Ferentinos segir jafnframt að mikilvægt geti verið að koma á 

samstarfi milli gagnkynhneigðs starfsfólks og hinsegin fólks. Hún segir að með slíku 

samstarfi geti gagnkynhneigt starfsfólk orðið að eins konar bandamönnum hinsegin 

fólks, það gæti fundið tengsl gagnkynhneigðra við sögu kynverundar auk þess sem 

ábyrgðartilfinning þeirra gagnvart verkefninu geti aukist. Ferentinos talar um að til þess 

að hinsegin umfjöllun á söfnum verði að varanlegu verkefni safnsins frekar en einstakt 

tímabundið verkefni megi ekki bæta slíkri vinnu ofan á önnur föst verkefni starfsfólks 

heldur þurfi vinna við hinsegin umfjöllun að vera skilgreind bæði í starfslýsingu 

starfsfólks og í framkvæmdaáætlun safnsins (Ferentinos, 2015:152). 

Í skýrslu Sýningaráðs Svíþjóðar sem rætt var um hér að framan er því haldið fram að 

umfjöllun safna í Svíþjóð um hinsegin málefni þurfi að vera viðvarandi og að hún fari 

ekki bara fram á sérsýningum heldur þurfi hinsegin sjónarmið að koma við sögu í allri 

starfsemi safnanna (Riksutställningar, 2015). Ástæðan fyrir þessu samkvæmt skýrslunni, 

virðist vera sú, eins og Ferentinos hefur bent á, að frumkvæði að hinsegin umfjöllun inn 

á söfnum virðist helst koma frá því starfsfólki sem sérstakan áhuga hefur á því að koma 

hinsegin sjónarmiðum á framfæri. Þar kemur einnig fram að á þeim söfnum sem tekið 

hafa skref í átt að því að samtvinna hinsegin sjónarmið við alla starfsemi sína til lengri 

tíma er talið mikilvægt að stjórnendur safna geri sér grein fyrir hversu brýnt er að veita 

slíkum verkefnum bæði tækifæri og tíma og að þeir geri sér grein fyrir hversu áríðandi er 

að koma hinsegin sjónarmiðum á framfæri. Einn liður í þessu, segir í skýrslunni, er að 

söfn leggi áherslu á að allt starfsfólk safns, jafnt stjórnendur, sérfræðingar, móttökufólk, 

afgreiðslufólk í safnbúð sem og húsverðir hljóti viðeigandi starfsþjálfun og fræðslu áður 

en hinsegin sýning er opnuð á safni, svo að allir starfsmenn safnsins geti tekið að móti 

fyrirspurnum og viðbrögðum gesta er varða það efni sem sett er fram á hinsegin 

sýningum (Riksutställningar, 2015:49). Ferentinos tekur í svipaðan streng og bætir við að 

umfjöllun safna um hinsegin málefni geti bæði framkallað jákvæð og neikvæð viðbrögð 

frá almenningi. Hún vill meina að hvort heldur sem viðbrögð almennings eru jákvæð eða 

neikvæð þá eru hvers kyns viðbrögð við hinsegin umfjöllun af hinu góða þar sem það sé 
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merki þess að umfjöllunin veki fólk til umhugsunar. Ferentinos segir jafnframt að söfn 

þurfi þó að vera vel undirbúin viðbrögðum almennings svo þau geti svarað 

athugasemdum og spurningum gesta með góðu móti. Enn fremur vill hún meina að 

jákvæð eða neikvæð viðbrögð almennings skipti minna máli heldur en það að söfn breyti 

rétt og þjóni samfélaginu með uppbyggilegum hætti. (Ferentinos, 2015:165). 

4.3 Viðbrögð hagsmunaaðilia 

Hér á undan var greint frá því að starfsfólk allra deilda safna þurfi að vera vel undirbúið 

fyrir viðbrögð samfélagsins við hinsegin umfjöllun safna. Ferentinos segir að áður en 

farið er í það verkefni að fjalla um hinsegin málefni á söfnum, geti einnig verið mikilvægt 

að söfn séu meðvituð um viðhorf og viðbrögð hinna ýmsu hagsmunaaðila safna. Hún 

segir meðal annars að kanna þurfi viðhorf stjórnenda safns til hinsegin umfjöllunar og 

hvort slíkt verkefni muni njóta stuðnings þeirra. Hún segir jafnframt að skoða þurfi 

hvaða áhrif hinsegin safnsýning muni hafa á fjárhag safnsins, hvort slík sýning muni 

höfða til safngesta og hvort sýningin muni mögulega draga að nýja gesti. Ferentinos er 

hér að fjalla um bandarísk söfn og telur hún þessi atriði sérstaklega mikilvæg á þeim 

svæðum þar sem hinsegin kynhneigð og kynvitund er umdeilt umfjöllunarefni því þar sé 

gagnlegt að kanna og undirbúa jarðveginn vel. Ferentinos nefnir einnig að það séu ekki 

bara stjórnendur og starfsfólk safnanna sem undirbúa þarf vel áður en lagt er af stað í 

það verkefni að fjalla um hinsegin málefni heldur þurfi einnig að kanna viðhorf stjórna 

og nefnda sem tengjast safninu, velgjörðamanna, fastagesta og síðast en ekki síst 

viðhorf fjölbreytilegs hóps einstaklinga úr hinsegin samfélaginu (Ferentinos, 2015:151). Í 

fyrrnefndri skýrslu Sýningarráðs Svíþjóðar er greint frá því að sum söfn hafi áhyggjur af 

því að hinsegin umfjöllun myndi mögulega ekki þóknast utanaðkomandi 

hagsmunaaðilum safnsins svo sem styrktaraðilum, vinafélögum, fastagestum eða öðrum 

sem á einhvern hátt tengjast safninu. Í þessu samhengi er því bent á að söfn reyni ekki 

að ritskoða störf sín gagnvart þessum aðilum heldur leggi frekar áherslu á að stofna til 

umræðna milli safns og hagsmunaaðila um hinsegin umfjöllun safna ásamt því að skapa 

sér skýra stefnu um viðfangsefnið og leggja til viðeigandi starfsþjálfun sem nær til allra 

starfsmanna safnsins (Riksutställningar, 2015:58). Kenneth C. Turino greinir einnig frá 

því að söfn hafi mörg hver haft áhyggjur af viðbrögðum safngesta og annarra 

hagsmunaaðila en bætir í þessu samhengi við að ekki megi vanmeta áhuga fólks á að 
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fræðast um hinsegin málefni. Fólk tengist hinsegin málefnum á margvíslegan og 

persónubundinn hátt og hinsegin umfjöllun safna geti haft mikla þýðingu fyrir bæði 

safngesti og starfsfólk (Turino, 2015:133). 

O‘Neill fjallar um samfélagsleg málefni samtímans sem söfn geta fjallað um með því 

að miðla safnkosti sínum. Hann nefnir til dæmis að mannréttindi og trúmál séu málefni 

sem varða öll samfélög heimsins en jafnframt séu þetta málefni sem söfn taka sjaldan 

fyrir þar sem þau þykja of viðkvæmt umfjöllunarefni. Hann segir að söfn virðist almennt 

óttast að með umfjöllun á viðkvæmum eða umdeildum málefnum geti þau annars vegar 

orðið fyrir harðri gagnrýni frá fagfólki annarra safna og hins vegar geti slík umfjöllun 

valdið deilum meðal almennings. O‘Neill bendir hins vegar á að ótti safna við að takast á 

við umdeild málefni sé tilefnislaus, söfn þurfi ekki endilega að stofna faglegri starfsemi í 

hættu með slíkri umfjöllun og það að vekja upp deilur þurfi ekki endilega að vera slæmt. 

Hann vill meina að það séu nánast engin málefni sem söfn geti ekki fjallað um því 

safnastarf sem varpar ljósi á þau málefni sem eru mikilvæg samfélaginu og nýti safnkost 

sinn til þess að túlka þau, geti leitt til safnsýninga sem ná til fleiri hópa samfélagsins og 

auki fjölbreytni og sköpunargleði í safnastarfinu öllu (O‘Neill, 2003). Samkvæmt því sem 

hér hefur komið fram, mætti því segja að hvers kyns viðbrögð við umfjöllun um hinsegin 

málefni á söfnum séu af hinu góða. Hins vegar geti verið mikilvægt að söfn kanni hver 

viðhorf bæði stjórnenda, starfsfólks, gesta og annarra hagsmunaaðila safna eru til 

hinsegin málefna og slíkrar umfjöllunar á söfnum. Eins og Ferentinos (2015:151) bendir 

á getur verið gott að söfn stofni til umræðu um hinsegin málefni bæði innan safnsins 

sem og á milli safns og utanaðkomandi hagsmunaaðila til þess að undirbúa jarðveginn 

fyrir hinsegin umfjöllun og til þess að slík umfjöllun geti orðið að viðvarandi hluta 

starfseminnar líkt og fram kemur í skýrslu Sýningaráðs Svíþjóðar (Riksutställningar, 

2015). 
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5 Hinsegin hugtökin 

Hugtök sem notuð eru yfir kynverund einstaklinga eru mörg og geta haft mismunandi 

merkingu í hugum fólks. Á undanförnum árum hefur þessum hugtökum fjölgað töluvert í 

íslensku máli líkt og í öðrum tungumálum. Fjölmörg þessara nýyrða sem orðið hafa til í 

íslensku yfir hugtök sem lýsa á einhvern hátt kynverund er jafnvel enn ekki að finna í 

íslenskum orðabókum. Nýlega stóðu þær Auður Magndís Auðardóttir, félagsfræðingur 

og Íris Ellenberger, sagnfræðingur að opnun vefsíðu sem ber heitið Hinsegin frá Ö til A2. 

Vefsíðan er ætluð til fræðslu um hinsegin málefni auk þess sem henni er ætlað að halda 

utan um hin fjölmörgu hugtök sem notuð eru til þess að fjalla um þessi málefni. Á 

vefsíðunni kemur meðal annars fram að ekki er auðvelt að fjalla um hinsegin málefni á 

íslensku og oft á tíðum hafi þurft að notast við hugtök á ensku til þess að fjalla um 

hinsegin veruleika (Hinsegin frá Ö til A, 2017a). Það að hafa orð til þess að tala um hluti 

er álitið grundvöllur þess að hægt sé að stuðla að sköpun þekkingar sögu og tilveru 

hinsegin fólks (Íris Ellenberger, Ásta Kristín Benediktsdóttir og Hafdís Erla 

Hafsteinsdóttir, 2017). Ástæða þess að hér er fjallað um orðanotkun í umfjöllun um 

hinsegin málefni er sú að þegar söfn eða aðrar opinberar stofnanir taka málefni hinsegin 

fólks til umfjöllunar er mikilvægt að slíkar stofnanir hafi orð og hugtök til þess að lýsa því 

sem fjallað er um og að þau orð og hugtök sem notuð eru, séu orð sem einstaklingar úr 

hópi hinsegin fólks eru sáttir við. Í ritgerð eins og þessari sem og öðrum fræðilegum 

umfjöllunum er þetta einnig jafn mikilvægt. Í þessari ritgerð hefur því verið stuðst við þá 

þýðingu á hugtökum sem tengjast kynverund sem sett er fram á vefsíðunni Hinsegin frá 

Ö til A. 

                                                      
2 Vefsíðuna Hinsegin frá Ö til A er að finna hér: https://otila.is/. 
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Mynd 3: Bréf frá Andrési Björnssyni, útvarpsstjóra, þar sem hann gerir grein fyrir afstöðu 
Ríkisútvarpsins til notkunar á hugtökunum „lesbía“ og „hommi“ í auglýsingum Samtakanna 
´78. Skjal frá Borgarskjalasafni Reykjavíkur  
 

Ferentinos segir að brýnt sé þegar söfn hefja það verkefni að fjalla um hinsegin sögu 

og menningu, að þau hugi að því í byrjun hvaða tungutak séu við hæfi að nota til þess að 

lýsa kynverund fyrri og seinni tíma. Hún segir að huga þurfi að því hvernig tungumálið er 

notað til þess að lýsa fjölbreyttum og mismunandi birtingarmyndum kynverunda á 

mismunandi tímum í sögunni. Ferentinos segir einnig að hafa beri í huga að hugtakið 

samkynhneigð er ekki nema um 125 ára gamalt og orð eins og „lesbía“, „hommi“, 

„tvíkynhneigð“ og „trans“ hafi ekki verið til fyrir þann tíma. Fyrr á tímum, segir hún, varð 

fólk til að mynda ástfangið af sama kyni líkt og nú til dags en þar sem nútíma hugtök 

sem lýsa kynverund voru ekki til, voru þau þar af leiðandi ekki notuð til þess að lýsa 

þessu. Ferentinos bendir jafnframt á að hugtök sem tengd eru kynhneigð og kynvitund 

eru mjög tilfinningatengd og að mikilvægt sé fyrir fólk að geta valið sjálft þau orð sem 

það notar til þess að skilgreina sig. Af þeim sökum, segir hún, er því áríðandi að söfn 
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hugi vel að orðfæri þegar fjalla á um hinsegin sögu og menningu3. Ferentinos segir að 

söfn þurfi að skoða vel hvort þau geti notað nútíma hugtök um kynverund sem að fólk á 

fyrri tímum myndi ekki skilja, eða hvort betra sé að segja frá aðstæðum fólks á fyrri 

tímum án þess að notast við þessi nútíma hugtök. Ef söfn velja síðari kostinn það er að 

segja að reyna að lýsa frekar aðstæðum fólks án þess að nota nútíma hugtök, verður 

umfjöllunin kannski álitin sögulega réttari fyrir vikið en gæti þó átt það á hættu að verða 

óþjál og ekki nægilega skýr (Ferentinos, 2015:153). 

Hafdís Erla Hafsteinsdóttir hefur bent á vandkvæði er varða orðanotkun í hinsegin 

umfjöllunum um fólk sem uppi var fyrr á tímum. Hún segir að það geti verið ónákvæmt 

og jafnvel villandi að nota nútímahugtök eins og til dæmis „hommi“ og „lesbía“ til þess 

að lýsa hinsegin kynverund í samfélögum fyrri tíma þar sem þessi hugtök voru óþekkt 

(Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2017). Ferentinos segir að söfn hafi leyst þennan vanda til 

dæmis með því að fjalla sérstaklega um skilgreiningar og hugtök og gert slíka umfjöllun 

að sérstökum hluta af hinsegin sýningum sínum (Ferentinos, 2015:153). Claire L. 

Hayward leggur í þessu samhengi til að í umfjöllun safna um „ást til sama kyns“ sé leitast 

við að segja sérstaklega frá sögulegu samhengi eins og til dæmis útskýra af hverju 

ástarsamband tveggja karla var álitið sem hneyksli því þannig er komið í veg fyrir að 

safngesturinn fari á mis við heildarsöguna (Hayward, 2013). Á sýningunni Out in Chicago 

sem sett var upp á minjasafni Chicago (Chicago History Museum) þar sem fjallað var um 

hinsegin sögu íbúa Chicago, var farin sú leið að búa til litla orðabók með útskýringum á 

þeim hugtökum sem notuð voru í sýningunni og sýndi orðbókin einnig hvernig í sumum 

tilfellum hafði merking orðanna breyst í tímans rás (Ferentinos, 2015:163). Ferentinos 

bendir jafnframt á að söfn þurfi að ákveða í samráði bæði við hinsegin félagasamtök og 

fræðimenn á sviði til dæmis sagnfræða og hinsegin fræða hvers konar hugtök og orð sé 

best að nota í hinsegin umfjöllunum safns. Með því að útskýra þau hugtök sem notuð 

eru í hinsegin sýningum og með því að gera grein fyrir hvernig merking þeirra getur 

breyst með tímanum geta söfn auðveldað gestum að skilja og túlka það sem sett er fram 

á slíkum sýningum (Ferentinos, 2015:163). 

  

                                                      
3 Rétt er að benda hér á að fleiri hafa fjallað um mikilvægi þess að söfn hugi að því orðfæri sem notað er á 
sýningum. Til dæmis má nefna Steven C. Dubin í bók sinni Displays of Power: Controversy in American 
Museum from the Enola Gay to Sensation! sem gefin var út árið 1999. 
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6 Hinsegin söguskoðun 

Þar sem eitt af hlutverkum safna getur verið að miðla ákveðinni söguskoðun verður nú 

fjallað um hinsegin söguskoðun. Sýn hinsegin fólks og saga þeirra hefur almennt ekki 

skilað sér inn í almenna sagnaritun á Íslandi nema þó helst á allra síðustu árum (Íris 

Ellenberger, Ásta Kristín Benediktsdóttir og Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2017). Þegar 

eftirleiðis er fjallað um hugtakið söguskoðun er stuðst við þá skilgreiningu sem sett er 

fram á vefsíðunni Hinsegin frá Ö til A sem segir að með söguskoðun sé átt við þær 

hugmyndir sem samfélög hafa myndað sér um sögu þess og birtast í söguritum og 

orðræðu (Hinsegin frá Ö til A, 2017b). 

Í fyrrnefndri skýrslu Sýningaráðs Svíþjóðar sem gefin var út í kjölfar rannsóknar á 

hinsegin starfsemi safna og viðhorfum safnastarfsmanna til slíkrar starfsemi kemur fram 

að í Svíþjóð sem og annars staðar í heiminum er kynhneigð og kynvitund, sem á 

einhvern hátt fellur ekki inn í staðlaða hugmyndir samfélagsins, undanskilin frá almennri 

söguskoðun. Þessi útilokun eða undirskipun á hinsegin söguskoðun er samkvæmt 

skýrsluhöfundum stórt vandamál sem nauðsynlega þarf að takast á við að mati þeirra 

(Riksutställningar, 2015:7). Í skýrslunni segir að viðhorf almennings til hinsegin fólks sé 

mismunandi eftir tíma og stað en það sem hinsegin fólk víðsvegar um heiminn á 

sameiginlegt er, að sögu þeirra hefur ekki verið gerð skil í hefðbundinni söguskoðun. 

Enn fremur segir, að í sögulegum frásögnum þar sem vitað er til að einstaklingur hafi á 

einhvern hátt ekki fallið undir hefðbundnar skilgreiningar samfélagsins um kynhneigð og 

kynvitund, er þeim þætti úr sögu þess einstaklings í flestum tilfellum sleppt. Í 

hefðbundnum söguskoðunum hefur fólk þar með verið gert ósýnilegt, heildarmyndin 

hefur verið skekkt og samhengi rofið (Riksutställningar, 2015:19). Það má því segja að 

það sé mikilvægt verkefni safna að koma þessu sjónarhorni á sögunni til skila til 

samfélagsins til þess að heildarmynd sögunnar, ólík sjónarhorn og tengsl þar á milli 

komist til skila því þannig stuðli þau að því að efla skilning á þróun og stöðu menningar 

eins og fram kemur í íslenskum Safnalögum (Safnalög nr. 141/2011). 

Í grein Hafdísar Erlu Hafsteinsdóttur segir að leggja megi tvenns konar skilning í 

hugtakið hinsegin saga. Hún segir að í fyrsta lagi sé um að ræða sögu fólks sem hefur á 
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einhvern hátt skilgreint sig hinsegin og geti sú saga náð allt aftur til síðustu áratuga 

nítjándu aldar. Hafdís segir að slík hinsegin söguskoðun sé að miklu leyti samofin 

réttindabaráttu hinsegin fólks og bundin við vestrænan reynsluheim. Hins vegar, segir 

Hafdís, er um að ræða söguskoðun sem er undirgrein í sögu kynverundar þar sem 

hugtakið hinsegin er notað með greinandi hætti til þess að rannsaka og afbyggja 

valdaafstæður, eins og til dæmis með því að nota hugtakið til þess að útskýra merkingu 

og sögulega þróun kynverundar og varpa ljósi á valdatengsl sem þar spila inn í (Hafdís 

Erla Hafsteinsdóttir, 2017:22). 

Hinsegin sagnaritun var í upphafi mikilvægur þáttur í réttindabaráttu hinsegin fólks 

og var sem slík notuð til þess að undirstrika tilverurétt hinsegin fólks (Hafdís Erla 

Hafsteinsdóttir, 2017:22). Susan Ferentinos tekur í sama streng og segir að í 

Bandaríkjunum hafi réttindabarátta samkynhneigðra á áttunda áratugnum vakið upp 

áhuga á sögu þessa samfélagshóps. Hún segir að innan fræðasamfélagsins hafi einstaka 

sagnfræðingar hætt faglegu mannorði sínu við það að rannsaka málefni homma og 

lesbía en rannsóknir er varða trans fólk hafi komið síðar (Ferentinos, 2015:22). Hafdís 

segir að sagnaritunin hafi í upphafi tekið mið af umhverfi hefðbundinnar sagnaritunar á 

þann hátt að tína til fræga hinsegin einstaklinga frá fyrri tímum á borð við Oscar Wilde 

og Kristínu Svíadrottningu Þannig var hinsegin fólki gefið tækifæri á að eignast jákvæðar 

sögulegar fyrirmyndir um leið og jákvæðar ímyndir af fyrirmyndar hinsegin 

einstaklingum voru kynntar fyrir gagnkynhneigðu fólki (Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 

2017:24). Hafdís nefnir einnig að íslenskir sagnaritarar hafi frekar seint byrjað að stunda 

hinsegin söguskoðun hvort sem um var að ræða söguskoðun þar sem hinsegin fólk frá 

fyrri tímum er kynnt til sögunnar eða söguskoðun þar sem hugtakinu hinsegin er beitt til 

þess að rannsaka víddir kynverundar í gegnum tíðina (Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 

2017:46). Hún nefnir einnig dæmi úr íslenskum veruleika þar sem ákveðnum þætti í 

umfjöllun um lífshlaup einstaklings var sleppt úr frásögninni. Nefnir hún í því samhengi 

þegar dagbókarbrot og sendibréf Ólafs Davíðssonar, náttúrufræðings og þjóðfræðings 

voru gefin út árið 1955 en þar var frásögnum um ástarsamband hans og Geirs 

Sæmundsonar sleppt þar sem þær dagbókarfærslur hafa væntanlega þótt óæskilegar 

(Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2017:26). Þarna má því sjá dæmi um hvernig ákveðnum 

þætti úr lífshlaupi einstaklings er meðvitað sleppt úr umfjöllun. Því má segja að þar hafi 

verið dregin upp skekkt mynd af einstaklingnum því ef þessi partur úr lífi hans hefði 
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fengið að fljóta með, hefði fengist mun skýrari og fyllri mynd af lífshlaupi hans. Um leið 

hefði slík umfjöllun veitt innsýn inn í sögu kynverundar á Íslandi. 

Fleiri hafa fjallað um það þegar hluti af sögu hinsegin einstaklings er sleppt úr 

frásögn. Í grein Claire L. Hayward eru sýningar í húsum hinsegin einstaklinga sem gerð 

hafa verið að söfnum skoðaðar og mat lagt á hvernig sögum þeirra eru gerð skil það er 

að segja að skoðað er hvað fær að vera með og hvað er undanskilið. Fram kemur í 

greininni að ekki er öll sagan sögð og sá hluti sögunnar sem snýr að „ást til sama kyns“ 

er oft á tíðum alveg sleppt. Hayward segir að það sé hlutverk sögustaða (e. historic sites) 

að segja heildarsögu þeirra einstaklinga sem þar bjuggu, setja hana í rétt samhengi og 

gefa safngestum rými til þess að spyrja spurninga og mynda sínar eigin tengingar við 

umfjöllunarefnið (Hayward, 2013). Því má segja að Hayward vilji varpa ljósi á það sem er 

í bakgrunni, á það sem hefur verið vanrækt og ekki sagt frá í sögu þeirra einstaklinga 

sem söfnin fjalla um og um leið mynda nýjar tengingar, nýtt sjónarhorn og tækifæri fyrir 

bæði safn og safngesti til að spyrja spurninga og öðlast skilning á því af hverju ekki hefur 

verið fjallað um þennan hluta sögunnar. 

Í skýrslu Sýningarráðs Svíþjóðar segir að saga samfélags flétti saman einstaklinga og 

atburði en oft á tíðum vanti ákveðna þræði í þessar fléttur. Þar segir að markmiðið með 

því að varpa ljósi á hinsegin sjónarmið á safnsýningum, ætti ekki að vera það að bæta 

við söguna heldur að sýna fleiri þræði og tengingar innan hennar og víkka út skilning á 

því sem talið er hefðbundið þannig að gerð sé grein fyrir því sem hefur verið útilokað 

og/eða undirskipað (Riksutställningar, 2015:11). Þessi fullyrðing minnir að vissu leyti á 

þá umfjöllun Arndísar Bergsdóttur sem greint var frá hér að framan í kaflanum um 

femínískar kenningar á söfnum en þar er sagt frá því hvernig söfn geti með því að skoða 

fjölbreytt og mismunandi tengsl þekkingar og tilvistar veitt annars konar innsæi og nýjan 

skilning (Arndís Bergsdóttir, 2017). Það mætti því með öðrum orðum segja að markmið 

safna ætti ekki að vera það að bæta hinsegin einstaklingum, hinsegin málefnum og 

hinsegin atburðum sögunnar við umfjallanir sínar heldur að flétta hinsegin málefnum og 

hinsegin sögunni við aðrar umfjallanir þannig að ljósi sé varpað á tengsl á milli þekkingar 

og tilvistar og nýr og dýpri skilningur myndist. 
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7 Hinsegin sjónarhorn safnkosts 

Í fyrrnefndri skýrslu Sýningaráðs Svíþjóðar kemur fram að þau fáu söfn í Svíþjóð sem 

höfðu skoðað safnkost sinn út frá hinsegin sjónarhorni höfðu beitt tvenns konar 

aðferðum. Annars vegar með því einfaldlega að safna hinsegin munum og þannig bæta 

við safnkost sinn. Hins vegar með því að skoða skráningar á safnkosti sínum og finna 

mögulegar hinsegin tengingar. Í síðari aðferðinni var frásögnum og nýrri þekkingu í 

sumum tilfellum bætt við skráningu á þeim munum sem fyrirfundust í safnkosti 

(Riksutställningar, 2015:28). Með tilliti til þess að rannasaka fyrirliggjandi safnkost út frá 

hinsegin sjónarhorni benda þær Jill Austin og Jennifer Brier á að safnkostur safna sé jafn 

misjafn og söfnin eru mörg. Þær segja að ef vel er að gáð, er mögulega hægt að finna 

falda og jafnvel óþekkta sögu. Jafnframt benda þær á að mikilvægt sé að rannsaka 

safnkostinn með opnum hug og binda sig ekki við hefðbundna söguskoðun, velja verði 

áhugaverða sögu til að segja. Ef fundin er saga sem á einhvern hátt er metin sem svo að 

hún sé ekki nógu áhugaverð eða ef hún styður ekki við þá sögu sem leitast er við að 

segja, þá er einnig hægt að skoða þann möguleika að fá leyfi til þess að rannsaka 

safnkost annarra safna (Austin og Brier, 2015). 

Ferentino fjallar einnig um það að skoða safnkost út frá hinsegin sjónarhorni og 

greinir frá nokkrum ástæðum fyrir því að erfitt getur verið að koma auga á safngripi sem 

tengst gætu hinsegin umfjöllunum safna. Hún nefnir meðal annars að upplýsingar um 

möguleg tengsl safngrips við hinsegin sögu eða menningu hafi oft á tíðum ekki verið 

skráðar þegar gripurinn varð hluti af safnkosti og þá sérstaklega ef langt er síðan 

gripurinn kom til safnsins. Ferentino bendir í framhaldi af þessu á, að eðlilegt sé að 

spyrja hvað það er sem geri safngripi að hinsegin safngripum. Hún spyr til dæmis hvort 

nóg sé að safngripur hafi verið í eigu hinsegin einstaklings eða hvort gripurinn þurfi að 

hafa tengst hinsegin kynhneigð eða kynvitund einstaklings að einhverju leyti til þess að 

geta talist hinsegin safngripur (Ferentinos, 2015:112). Vanegas bendir á að gripir séu 

ekki með ákveðna skilgreinda kynhneigð en þó er yfirleitt gengið út frá því að sá sem átti 

eða notaði gripinn, hafi verið gagnkynhneigður nema í þeim tilfellum þar sem gripurinn 

hefur augljósa tengingu við sögu og menningu hinsegin fólks, eins og til dæmis 

barmmerki sem tengjast mannréttindabaráttu hinsegin fólks. Af þessum sökum er 

mikilvægt að saga gripa sé ítarlega skráð því annars glatast hin raunverulega merking 

þeirra (Vanegas, 2002:99). Ferentinos greinir einnig frá annarri ástæðu þess að erfitt 
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geti reynst að finna safngripi sem hafa einhvers konar tengsl við hinsegin sögu og 

menningu. Hún segir að hinsegin einstaklingar og samtök þeirra hafi í gegnum tíðina 

haft ýmsar skiljanlegar ástæður fyrir því að bera ekki traust til opinberra stofnana, safna 

þar á meðal. Ferentinos segir að söfn hafi í gegnum tíðina bæði með meðvituðum og 

ómeðvituðum hætti falið sögu hinsegin fólks og þannig tekið þátt í undirskipun þeirra. 

Af þessum sökum telst það frekar ólíklegt að hinsegin fólk afhendi muni til safna nema 

þá helst ef safn leggur sig sérstaklega fram við að ná til hinsegin samfélagsins og stofnar 

til samstarfs eða samráðs þar á milli (Ferentinos, 2015:113). 

7.1 Söfnun hinsegin safngripa 

Greint var frá því hér að ofan að sænsk söfn hafi í undirbúningi fyrir hinsegin umfjallanir 

annars vegar skoðað fyrirliggjandi safnkost og reynt að finna í honum tengsl við hinsegin 

sögu og menningu og hins vegar hafið það verkefni að safna munum sem tengjast þessu 

umfjöllunarefni. Í skýrslu Sýningaráðs Svíþjóðar segir að ein aðalástæða þess að ekki 

hefur verið lögð meiri áhersla á söfnun hinsegin muna og að hinsegin sjónarhorni sé 

beitt á fyrirliggjandi safnkost, er að vöntun er á hinsegin söguskoðun almennt 

(Riksutställningar, 2015:45). Þar segir jafnframt að þörf sé á nýbreytni hvað varðar þessa 

hinsegin starfsemi safna og nauðsynlegt sé að söfn deili þekkingu og reynslu sín á milli 

hvað varðar söfnun, skráningu og flokkun á hinsegin munum (Riksutställningar, 

2015:45). Eins og fram kom hér að ofan í umfjölluninni um hinsegin söguskoðun hafa 

íslenskir sagnaritarar tekið frekar seint við sér í því að stunda hinsegin söguskoðun en 

nýútgefin bók um hinsegin sagnfræði, Svo veistu að þú varst ekki hér, á þó vonandi eftir 

að nýtast söfnum ef þau hyggjast beita hinsegin sjónarhorni á safnkost sinn. 

Þegar fjallað er um söfnun á heimildum eða gripum segir Ferentinos að það geti 

reynst snúið fyrir fræðimenn að rannsaka og finna söguleg gögn eða heimildir um 

hinsegin sögu og menningu, þar sem þeir þurfi alltaf að hafa í huga hvort þeir eru að 

túlka heimildir samkvæmt nútíma skilgreiningum á hinsegin kynhneigð og kynvitund og 

þar með þvinga nútíma túlkun yfir á fortíðina, í stað þess að túlka þær samkvæmt þeim 

skilgreiningum um kynverund sem notaðar voru á upprunatíma heimildanna. Önnur 

ástæða þess að erfitt getur reynst að finna heimildir sem tengjast hinsegin sögu, segir 

hún, er sú að fyrr á tímum var litið á samkynhneigð sem skömm og þar sem 

samkynhneigð var á sumum stöðum og sumum tímabilum ólögleg, geti verið erfitt að 
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finna skjöl sem tengjast samkynhneigð þar sem fólk vildi síður varðveita slíkt efni. 

Ferentinos segir að af þessum ástæðum hafi skrifleg gögn sem þó hafi varðveist, oftar en 

ekki verið skrifuð undir rós og/eða með tvíræðri merkingu. Eftirlifandi ættingjar 

eyðilögðu oft á tíðum slík gögn til þess að koma í veg fyrir hneyksli sem gætu eyðilagt 

minningu um hinn látna (Ferentinos, 2015:23). Þó svo að mikið af gögnum hafi líklegast 

verið eytt til þess að koma í veg fyrir hneyksli, hefur eitthvað af bréfaskriftum og 

dagbókarfærslum sem tengja má hinsegin sögu varðveist eins og til dæmis 

dagbókarfærslur og sendibréf Ólafs Davíðssonar, náttúrufræðings og þjóðfræðings sem 

greint var frá hér að framan4. Kenneth C. Turino segir að bréfaskriftir geti að mörgu leyti 

verið mikilvægar heimildir í hinsegin söguskoðun vegna þess meðal annars að þær geti 

gefið vísbendingu um tengsl milli kyngervis, kynhneigðar og kynvitundar annars vegar og 

hins vegar félagslegra þátta svo sem stéttaskiptingar (Turino, 2015:136). Mögulega eiga 

frekari rannsóknir á íslenskum einkaskjölum eftir að varpa ljósi á fleiri heimildir sem 

tengja má hinsegin sögu eins og dagbókarfærslur Ólafs hafa gert. Slíkum heimildum væri 

þá hægt að miðla á sýningum safna og mögulega tengja þær við hina ýmsu félagslegu 

þætti þess tíma. 

 

Mynd 4: Aðgöngumiðar og boðskort úr skjalasafni Samtakanna ´78. Skjöl frá Borgarskjalasafni 
Reykjavíkur. 

                                                      
4 Þess má einnig geta að Hjálmar Sveinson greinir í bók sinni Nýr penni í nýju lýðveldi, sem fjallar um sögu 
Elíasar Marar, frá handriti seinna bindis bókar hans Man ég þig löngum, sem aldrei var gefið út og fjallaði 
um samkynhneigðan pilt. 
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Til eru ýmsar gerðir heimilda aðrar en skriflegar heimildir. Ferentinos segir að vegna 

þess hve erfitt geti reynst að finna skriflegar heimildir og gripi sem tengjast hinsegin 

sögu, er algengt að notast sé við munnlegar heimildir á hinsegin sýningum safna, þó 

ástæðan sé vissulega einnig sú að nú til dags er yfir höfuð mikið notast við ýmis konar 

margmiðlunarefni og viðtöl í sýningum (Ferentinos, 2015:112). Dæmi um hinsegin 

heimildasöfnun á Íslandi má finna í Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands í formi 

spurningaskrár sem send var út þar sem viðhorf fólks til samkynhneigðar voru könnuð 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2014). Þó hér sé strangt til tekið ekki verið að safna munnlegum 

heimildum þar sem svörin við spurningalistanum eru á skriflegu formi er þó um að ræða 

heimildir sem fjalla meðal annars um viðhorf til samkynhneigðar og minningar 

samkynhneigðs fólks. Nánar verður fjallað um þetta verkefni Þjóðminjasafnsins í næsta 

kafla. 

Vanegas greinir frá því að í byrjun 21. aldar hafi ekki verið um auðugan garð að 

gresja í safnkosti breskra minjasafni hvað varðar gripi sem á einhvern hátt gætu lýst lífi 

og menningu hinsegin fólks. Hún segir að starfsfólk safna þar í landi hafi á þeim tíma, 

ekki lagt mikla áherslu á að bæta þetta ástand og nefnir hún nokkrar ástæður fyrir því. 

Sum af þeim söfnum sem Vanegas hafði samband við í rannsókn sinni höfðu sett upp 

sýningar sem fjölluðu á einhvern hátt um líf hinsegin fólks en höfðu farið þá leið að fá 

lánaða gripi og aðrar heimildir frá skjalasöfnum hinsegin samtaka. Hún segir að með 

þessu hafi söfnin í raun komið þeim skilaboðum á framfæri að varðveisla hinsegin 

sögulegra gripa eigi að vera á höndum hinsegin fólks og þar með hafi söfn skotið sér 

undan ábyrgð á því að varðveita sögu og menningu hinsegin fólks. Hún segir jafnframt 

að starfsmenn annarra safna hafi sagt frá því að þeir vissu af gripum í safnkosti sínum 

sem hefðu tengingu við menningu hinsegin fólks en þessir gripir væru ekki skráðir sem 

slíkir. Vanegas segir að slík þekking á safnkostinum sem er einungis að finna hjá einstaka 

starfsmönnum sé í raun glötuð þekking þar sem hætta er á að hún glatist safninu um 

leið og starfsmaðurinn hættir. Starfsmenn enn annarra safna bentu á að hinir ýmsu 

gripir í safninu gætu allt eins tengst lífi og störfum hinsegin fólks eins og lífi 

gagnkynhneigðs fólks og bendir Vanegas á að réttilega hafi hversdagslegir munir ekki 

endilega tengingu við kynverund en hins vegar sé mun líklegra að við túlkun og miðlun 

gripa á safnsýningum sé gert ráð fyrir því að safngripurinn hafi tengst lífi og störfum 

gagnkynhneigðs fólks, eins og minnst var á hér að framan. Af þessum sökum, segir 
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Vanegas, er mikilvægt að saga safngripanna sé skráð. Að lokum nefnir Vanegas að 

starfsfólk safna eigi í erfiðleikum með að skilgreina hvaða safngripir í fyrirliggjandi 

safnkosti geti mögulega verið tengdir hinsegin sögu og menningu. Hún segir að sumir 

sýningarstjórar hafi viljað meina að einungis gripir sem tengdust beint kynlífi hinsegin 

fólks gætu verið flokkaðir sem hinsegin safngripir þar sem erfitt væri að skilgreina 

hversdaglega gripi sem hinsegin safngripi. Vanegas segir að mikils misskilnings virtist 

gæta meðal starfsfólks safna um hvað gæti almennt flokkast sem hinsegin safngripir, 

hvernig ætti að skrá þá og hver ætti að safna þeim og varðveita (Vanegas 2002:98-99). 

Charlotte Lendi tekur í svipaðan streng og Vanegas og segir að þrátt fyrir að mikil 

framför hafi átt sér stað í sænskum söfnum þegar kemur að því að beita hinsegin 

sjónarhorni á safnastarfið þá sé það helst hinsegin sjónarhorn á safnkost sem dregist 

hafi aftur úr. Í rannsókn Lendi kemur fram að þeir starfsmenn safna sem hún tók viðtal 

við, hafi flestir verið sammála um að sennilega sé eitthvað af hinsegin tengdu efni að 

finna í safnkostinum en hins vegar hafi hinsegin tengingar við safngripina ekki verið 

skráðar þegar gripirnir komu til safnsins og því er sú þekking glötuð (Lendi, 2014). 

7.1.1 Söfnun á Þjóðminjasafni Íslands 

Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins hefur um áratugaskeið staðið fyrir skipulegri söfnun 

heimilda um lífshætti á Íslandi með því að senda fólki spurningaskrár (Þjóðminjasafn 

Íslands, e.d.c). Svör sem safnast hafa út frá þessum spurningaskrám hafa verið gerðar 

aðgengilegar á Netinu í Sarpi, sem er menningarsögulegt gagnasafn 

menningarsögusafna og listasafna á Íslandi. Teknir hafa verið fyrir hinir ýmsu þættir sem 

teljast til þjóðhátta á Íslandi. Í Ársskýrslu Þjóðminjasafns Íslands kemur fram að á árinu 

2013 hafi verið send út spurningaskrá sem snéri að samkynhneigð á Íslandi. Fram kemur 

einnig að spurningaskráin hafi verið tekin saman í tengslum við sýninguna Ég fæ ekki af 

mér að flýja af hólmi – Hinsegin fólk í máli og mynd, sem sett var upp í tilefni Hinsegin 

daga í Reykjavík 2013 í samvinnu við Samtökin ´78. Í skýrslunni segir að á sýningunni hafi 

spurningaskránni verið dreift auk þess sem hún var send bæði til fastra heimildamanna 

safnsins sem og nýrra heimildamanna sem bættust í hópinn. Spurningaskráin var einnig 

birt bæði á heimasíðu safnsins sem og á heimasíðu Samtakanna ´78 en fram kemur þó í 

skýrslunni að fá svör hafi borist frá samkynhneigðu fólki þrátt fyrir að verkefnið hafi 

fengið góða umfjöllun í fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og víðar. Í skýrslunni segir 
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jafnframt að alls hafi borist 76 svör við spurningaskránni. Starfsmenn safnsins í samstarfi 

við Þorvald Kristinsson, rithöfund og fulltrúa frá Samtökunum ´78 unnu að gerð 

spurningaskrárinnar og var hún byggð að hluta til á sambærilegri spurningakönnun sem 

gerð hafi verið í Svíþjóð (Þjóðminjasafnið, 2014). Með spurningaskránni vildi 

Þjóðminjasafnið safna saman upplýsingum um samkynhneigð á Íslandi og var henni 

ætlað að höfða bæði til samkynhneigðra og gagnkynhneigðra einstaklinga (Sarpur, e.d.). 

Í upplýsingum um spurningaskrána á vefsíðu Sarps er greint frá því að áður fyrr hafi 

samkynhneigð ekki verið rædd manna á meðal enda hafi mök tveggja einstaklinga af 

sama kyni verið bönnuð með lögum fram til ársins 1940 (Sarpur, e.d.). Dæmi um það 

hvernig þessum lögum hefur verið framfylgt, má lesa um í grein Þorvalds Kristinssonar 

um Guðmund Sigurjónsson, glímukappa sem dæmdur var fyrir að hafa kynmök við aðra 

karlmenn árið 1924 samkvæmt 178. grein íslenskra hegningarlaga frá 1869 (Þorvaldur 

Kristinsson, 2017). Á vefsíðu Sarps er bent á að viðhorf til hinsegin einstaklinga hafi farið 

að breytast upp úr 1980 og að hommar og lesbíur njóti nú sömu fjölskyldu- og 

hjúskaparréttar og aðrir í íslensku samfélagi (Sarpur, e.d.). Miðað við að þessum 

upplýsingum er komið á framfæri í upphafi spurningaskrárinnar má ætla að safnið líti 

svo á að þar sem samkynhneigð hafi lítið sem ekkert verið rædd fyrr á tímum sé nú 

mögulegt að safna mikilvægum upplýsingum frá fólki um samkynhneigð á Íslandi. Í 

spurningaskránni eru settar fram spurningar meðal annars um viðhorf til 

samkynhneigðar og hvernig viðhorfin hafa breyst í gegnum tíðina, ímyndir homma og 

lesbía, áhrif lagasetninga á samkynhneigða, umfjallanir fjölmiðla um samkynhneigð og 

óskað er eftir minningum um eða frá samkynhneigðum einstaklingum (Sarpur, e.d ). 

Spurningaskrána má sjá í heild í viðauka þessarar ritgerðar. 

Með spurningaskránni hefur Þjóðminjasafn Íslands hafið söfnun samtíma heimilda 

um samkynhneigð á Íslandi og ætti því skráin að opna möguleika fyrir frekari rannsóknir 

og sýningarhald um málefni hinsegin fólks. Mögulega væri einnig hægt í framhaldi að 

þessu að safna og tengja gripi við þær frásagnir sem fram koma í svörum 

spurningaskrárinnar. Þó svo að ekki hafi komið hlutfallslega mikið að svörum frá 

samkynhneigðum einstaklingum stofnaði safnið þó til mikilvægs samstarfs við samtök 

hinsegin fólks á Íslandi við vinnu að söfnunarverkefninu. Ástæðan fyrir dræmri þátttöku 

hinsegin fólks gæti mögulega verið að hluta til vegna vantrausts til opinberra stofnana 
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eins og greint var frá hér að framan, það er að segja að hinsegin fólk treysti ekki söfnum 

til þess að fjalla um sögu þeirra, þar sem áður hafi saga þess verið strokuð út eða falin 

og þannig hafi söfn tekið með meðvituðum eða ómeðvitum hætti þátt í undirskipun 

þessa samfélagshóps (Ferentinos, 2015:113). 

Þegar kemur að söfnun hinsegin heimilda og gripa er skiljanlegt að sumu leyti að 

íslensk söfn hafi ekki í miklum mæli nýtt sér rannsóknir á hinsegin sögu og sögu 

kynverundar á Íslandi þar sem íslenskir sagnfræðingar hafa verið heldur seinir að taka 

við sér varðandi hinsegin söguskoðun eins og Hafdís Erla Hafsteinsdóttir greinir frá 

(2017:46). Nýlega var þó hrundið af stað verkefni sem ber heitið Hinsegin huldukonur: 

Hinsegin kynverund kvenna í íslenskum heimildum 1700–1960. Á heimasíðu verkefnisins 

segir að við vinnu að útgáfu á fyrsta íslenska fræðiritinu um hinsegin sögu, Svo veistu að 

þú varst ekki hér: Hinsegin sagnfræði og hinsegin saga á Íslandi, hafi komið í ljós að í því 

litla sem skrifað hefur verið um sögu hinsegin fólks á Íslandi, gætti ákveðinnar slagsíðu 

það er að segja að samkynhneigðir karlar voru þar meira áberandi heldur en aðrir hópar 

hinsegin fólks svo sem konur og einstaklingar sem litið er á sem konur. Á vefsíðunni 

segir jafnframt að almennt sé erfiðara að finna heimildir um konur og því erfitt að 

komast að því hvar byrja eigi heimildasöfnun. Af þeirri ástæðu, segir á vefsíðunni, er 

samkynhneigðra kvenna því sjaldnast getið í rannsóknum og yfirlitsritum um sögu 

kvenna. Þar sem lítið er til af heimildum um hinsegin konur á Íslandi hafa Íris 

Ellenberger, Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og Ásta Kristín Benediktsdóttir, ritstjórar 

ofangreinds fræðirits, í samstarfi við Samtökin ´78 efnt til sérstakrar rannsóknar sem 

miðar að markvissri heimildaöflun um hinsegin kynverund kvenna og fólks sem litið er á 

sem konur og er ætlunin að gera þessar heimildir aðgengilegar fræðimönnum, 

nemendum og almenningi (Íris Ellenberger, Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og Ásta Kristín 

Benediktsdóttir, e.d.) Með frekari rannsóknum á sögu kynverundar á Íslandi og 

verkefnum á borð við Hinsegin huldukonur verður mögulega hægt að tengja slíkar 

rannsóknir við fyrirliggjandi safnkost íslenskra minjasafna auk þess sem slíkar rannsóknir 

og verkefni gætu einnig glætt lífi í söfnun hinsegin safngripa. 

7.2 Flokkun og skráning 

Höfundar sænsku skýrslunnar fyrrnefndu tala um mikilvægi þess að endurskoða 

flokkunarkerfi safnkosts og að safna þurfi fleiri heimildum um þá safngripi sem á 
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einhvern hátt geti tengst hinsegin söguskoðun. Bent er á að þörf sé á að finna nýjar 

leiðir við endurskipulagningu flokkunar út frá hinsegin sjónarmiðum (Riksutställningar, 

2015:45). Patrik Steorn bendir á að töluverð þjálfun og reynsla þurfi að vera fyrir hendi 

til þess að geta beitt hinsegin sjónarhorni á safnkost. Hann leggur sérstaka áherslu á að 

við flokkun og skráningu á hinsegin safngripum séu ekki notuð nútíma hugtök eins og 

„hommi“, „lesbía“ eða „trans“ yfir gripi sem eru frá þeim tímabilum sem hugtökin voru 

ekki þekkt. Af þeim sökum geti því viðbætur við flokkun á vissan hátt virkað takmarkandi 

frekar en að auka sveigjanleika (Steorn, 2010). Með þessu væri, líkt og fyrr segir, verið 

að túlka fortíð í nútíma samhengi með því að skipa jafnt eldri sem nýrri safngripum 

saman í flokk sem skilgreindur er samkvæmt nútíma hugtökum um kynhneigð og 

kynvitund. 

Steorn segir í grein sinni frá árinu 2012, að mögulega gæti leynst heilmikið af 

safngripum sem tengst geti á einhvern hátt hinsegin sögu og menningu innan safnkosts 

en erfitt geti hins vegar reynst fyrir starfsfólk safna að koma auga á slíkar tengingar. 

Hann segir að á sýningunni Visa dig! sem sett var upp á Nordiska Museet í Stokkhólmi 

2008, hafi verið gerð leit í myndagagnagrunni safnsins sem inniheldur um fimm milljón 

ljósmyndir. Hann segir jafnframt að þar sem um hinsegin umfjöllunarefni hefði verið að 

ræða á sýningunni, var gerð leit í gagnagrunninum með orðum eins „samkynhneigð“ en 

slík leit hefði ekki skilað neinum árangri. Á endanum fundust myndir á safninu sem 

sýndu skýra tengingu við hinsegin líferni en myndirnar fundust þó ekki við leit í 

gagngrunninum heldur með mikilli rannsóknarvinnu og með því að skoða safnkostinn 

handvirkt (Steorn, 2012:358). 

Steorn bendir á að með því að endurflokka og bæta við skráningu út frá hinsegin 

sjónarhorni séu safngripir með hinsegin tengingar gerðir aðgengilegir en um leið eru 

gripirnir bundnir við ákveðna fyrir fram skilgreinda flokka sem getur líka takmarkað 

hinsegin rannsóknir á safnkostinum. Að flokka niður í annars vegar gagnkynhneigt og 

hins vegar samkynhneigt, segir hann, er tvíhyggja og of mikil einföldun sem heldur er 

ekki æskileg á söfnum. Steorn segir jafnframt að hugtakinu „hinsegin“ sé ætlað að víkka 

út hugmyndir um einsleita sjálfsmynd fólks. Sem dæmi nefnir Steorn að portrettmyndir 

frá 18. öld og ljósmyndir sem sýni karlmenn í kvenmannsfötum, geti verið heimildir um 

hinsegin menningu þess tíma en ef þær eru flokkaðar og skráðar sem hinsegin er verið 
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að festa hugtakið „hinsegin“ sem á að ná yfir margbreytilegar birtingarmyndir 

sjálfsmyndar við þessa ákveðnu birtingarmynd sem felst í myndunum (Steorn, 

2012:359). Steorn bendir einnig á að þegar hinsegin hugtök eru hengd við safngripi geti 

það á vissan hátt verið jákvætt en hins vegar geti það líka virkað á neikvæðan hátt. Með 

því að skrá safngrip sem hinsegin safngrip er sá möguleiki fyrir hendi að gripnum verði 

ýtt til hliðar og hann ekki notaður einmitt af því að hann hefur verið skilgreindur sem 

hinsegin safngripur (Steorn, 2012:359). Miðað við þetta má segja að með því að stimpla 

safngrip sem hinsegin sé hætta á að litið sé svo á að gripurinn hafi ekki aðrar tengingar 

eða miðlunarmöguleika auk þess sem möguleiki er á að gripnum sé ýtt til hliðar vegna 

þess að ekki þyki æskilegt að notast við hinsegin grip í því umfjöllunarefni sem fengist er 

við. 

Stoern leggur til að í stað þess að bæta við skráningu safnkosts til þess að auðvelda 

leit í gagnagrunnum þá ættu söfn frekar að gera rannsóknir á safnkostinum og þannig 

leggja meiri áherslu á að túlka safnkostinn út frá hinsegin sjónarhorni (Stoern, 

2012:359). Ann Cvetkovich fjallar um tilfinningalegt gildi hluta sem tilheyra 

dægurmenningu eins og til dæmis skáldsögur, kvikmyndir, plaköt og ljósmyndir sem 

varðveitt hafa verið í skjalasöfnum hinsegin félagasamtaka. Hún segir að saga hinsegin 

fólks sé hlaðin sterkum tilfinningum og mikið af sögulegum heimildum hinsegin 

sögunnar sé í formi frásagna sem stundum einmitt tengjast þessum hverdaglegu 

hlutum. Af þessum sökum þurfi þeir sem hyggjast leita sögulegra heimilda um hinsegin 

sögu að veita tilfinningalegu gildi sérstaka athygli (Cvetkovich, 2002). 
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Mynd 5: 30. júní 1993. Auglýsing fyrir bíómynd: The Times of Harvey Milk, sem sýnd var í 
tilefni hátíðarhalda homma og lesbía. Ljósm. Jim Smart. Mynd frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur. 
 

Steorn tekur undir þetta og leggur til að mögulega gæti reynst söfnum vel að 

skrásetja sérstaklega tilfinningaleg tengsl hinsegin fólks við hversdagslega hluti sem 

mögulega er að finna í safnkosti safna. Slík skráning á hinsegin tilfinningalegu gildi 

safngripa gæti innihaldið frásagnir af upplifunum hinsegin fólks sem fara út fyrir 

hefðbundnar túlkanir gagnkynhneigðra á sama hlut (Steorn, 2012:361). Slík „sér-

skráning“ myndi draga fram nýjan fróðleik um safngripina, en þó bendir Steorn á í þessu 

sambandi, að áríðandi sé fyrir söfn að hafa í huga hversu langt þau vilja ganga í slíkri 

túlkun á safnkostinum (Steorn, 2012:363). Sem dæmi um safn sem samanstendur af 

hlutum sem tengjast dægurmenningu sem jafnframt hafa hinsegin tilfinningalegt gildi 

nefnir Steorn The Unstraight Museum5 sem stofnað var af sænsku safnafólki. Hann segir 

að um sé að ræða stafrænt safn sem einungis er aðgengilegt á Netinu. Hlutunum 

sjálfum er ekki safnað, segir hann, heldur inniheldur safnið einungis frásagnir hinsegin 

                                                      
5 The Unstraight Museum (http://www.unstraight.org/). 
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fólks um tilfinningaleg tengsl þess við ákveðna hluti. Þessar frásagnir koma frá hinsegin 

fólki víðsvegar að úr heiminum (Steorn, 2012:363). Þessa aðferð við að safna og skrá 

hversdagslega gripi sem hafa tilfinningalegt gildi gætu íslensk minjasöfn einnig nýtt sér. 

Forvitnilegt væri einnig að vita hvort einhverjar frásagnir hafi borist The Unstraight 

Museum, þá gætu íslensk minjasöfn mögulega líka stofnað til samstarfs við 

aðstandendur þessa verkefnis. 

Þegar kemur að þeim hluta starfsemi safna sem snýr að safnkosti þeirra er rætt um 

mikilvægi þess að söfn leiti sér þekkingar og samráðs við viðeigandi utanaðkomandi 

aðila. Steorn bendir á að söfn séu stofnanir sem hafi vald til þess að túlka menningarf og 

skapa hefðir og því sé mikilvægt að þau stofni til samstarfs við hinsegin samfélagið til 

þess að fá nýjar hugmyndir og gagnlegt innlegg inn í rannsóknir sínar (Steorn, 2010). Í 

umræddri skýrslu frá Svíþjóð er talið mikilvægt þegar unnið er með safnkost út frá 

hinsegin sjónarhorni, að söfn hafi aðgang að fræðilegum kenningum hinsegin fræða, þau 

skoði flokkun og skráningu vandlega og passi upp á að hún sé sveigjanleg en ekki 

takmarkandi líkt og Steorn greinir frá (Riksutställningar, 2015:46; Steorn, 2012:359). 

Fram kemur einnig í skýrslunni að söfn þurfi að varast að söfnun hinsegin muna að ýti 

undir hefðbundnar og klisjulegar ímyndir um hinsegin fólk. Jafnframt er talið mikilvægt, í 

þessu samhengi, að stofnað sé til samstarfs við hinsegin samfélagið, að söfn leggi sig 

fram við að læra af reynslunni og deili með sér til annarra safna fenginni þekkingu 

(Riksutställningar, 2015:46). Hér má því sjá að í umfjöllun um hinsegin sjónarhorn á 

safnkosti, söfnun hinsegin safngripa og flokkun og skráningu þeirra, er bent á að brýnt 

sé að söfn stofni til samstarfs við hinsegin samfélagið, fræðimenn og aðrar stofnar, líkt 

og einnig hefur verið gert í umfjöllun um aðra þætti í starfsemi safna sem snúa að 

hinsegin málefnum. 

7.3 Sýningarhald 

Eins og fram kemur í Safnastefnu á sviði menningarminja, sem rætt var um hér að 

framan, geta söfn með vali á sýningum skapað vettvang fyrir umræðu um mikilvæg 

málefni samfélagsins. Slíkur vettvangur getur haft jákvæð áhrif á samfélagið og skapað 

rými þar sem ólík sjónarmið mætast auk þess að veita gestum tækifæri til þess að efla 

skilning sinn og víðsýni (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:13). Samkvæmt þessu eru söfn því 
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kjörinn vettvangur til þess að skapa umræður um hinsegin málefni og auka skilning á 

aðstæðum hinsegin fólks fyrr og nú. 

Ferentinos tekur í svipaðan streng og Crewe sem fjallað var um hér að framan, 

þegar hún greinir frá því að með auknu samþykki og minni fordómum samfélaga 

almennt gagnvart hinsegin fólki, hefur umræða meðal hinsegin fólks skapast um hvort 

mikilvægara sé að reyna að stuðla að því að menning hópsins samlagist menningu 

annarra hópa samfélagsins eða hvort betra sé að halda menningu hinsegin fólks 

aðskilinni. Ferentinos segir jafnframt að sama spurning hafi skapast um starfsemi safna 

varðandi umfjöllun þeirra á hinsegin sögu og menningu. Hún segir að söfn geti fjallað 

um hinsegin sögu og menningu annars vegar með því að setja upp sérsýningar og 

sérstakar hinsegin leiðsagnir og viðburði og hins vegar með því að samlaga umfjöllunina 

heildar umfjöllunum eins og til dæmis fastasýningum safna. Með því að fjalla um 

hinsegin sögu á sérsýningum og viðburðum, segir hún, er hinsegin söguskoðun gert hátt 

undir höfði og þeim hluta menningarinnar á vissan hátt jafnvel hampað. Ferentinos 

bendir jafnframt á að þó að varhugavert geti verið að taka umfjöllun um hinsegin sögu 

út fyrir sviga og fjalla sérstaklega um hana í sérsýningum og þannig í raun jaðarsett eða 

undirskipað hana, þá séu sérsýningar samt sem áður ekki alslæmar, því að slíkar 

sýningar geti skapað vettvang sem verður eins konar upphaf safnsins í hinsegin 

söguskoðun. Hún bendir á að sérsýningar um hinsegin sögu geti veitt gagnkynhneigðu 

fólki nýja sýn á söguna og veitt hinsegin fólki tækifæri sem ekki oft veitist, á að spegla 

sjálfan sig í umfjöllun um fortíð og samtíð. Ferentinos segir að með því að samlaga 

hinsegin söguskoðun að til dæmis fastasýningu safns eða öðrum sýningum og 

viðburðum sem ekki fjalla sérstaklega um hinsegin sögu og menningu, geti sú umfjöllun 

orðið fjölbreyttari og dýpri. Samlögun hinsegin söguskoðunar safna að annarri 

hefðbundinni söguskoðun, segir hún, geti einnig veitt mikilvæg skilaboð um félagslega 

aðild undirskipaðs hóps hinsegin fólks. Að lokum bendir Ferentinos á að bæði samlögun 

hinsegin söguskoðunar og hefðbundinnar söguskoðunar og sérumfjallanir hafi sína kosti 

og ekkert sé því til fyrirstöðu að söfn geti notað báðar þessar leiðir (Ferentinos, 

2015:155). 

Jill Austin og Jennifer Brier virðast hallast frekar að þeirri aðferð að samlaga hinsegin 

umfjöllun og söguskoðun að annari umfjöllun safna. Þær segja að þær vilji vinna að því 
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að gera hinsegin söguskoðun á söfnum varanlegri. Þær benda á að vissulega hafi söfn 

sett sér skrifleg markmið um þessi mál en spurningin er hvort söfn séu að stuðla að 

markmiðunum þegar þau setja upp sérsýningar um hinsegin málefni. Þær segja að hægt 

sé að gera hinsegin sögu varanlegri inn á söfnum með því annars vegar að bjóða upp á 

hinsegin sjónarhorn á fastasýningum, til dæmis með því að bæta við eða breyta 

merkingum á sýningunni sem benda á hinsegin tengingar við umfjöllunarefnið, aðferð 

sem getur verið fjárhagslega hagkvæm fyrir söfn. Söfn geti einnig búið til sérstaka 

leiðsögn um fastasýningar sem veiti hinsegin sjónarhorn á sýningar safnsins. Hægt er 

sem dæmi að útbúa slíkar leiðsagnir þar sem sérfræðingur um hinsegin málefni segir frá 

eða þá með aðstoð tækninnar þar sem útbúin er leiðsögn sem hægt er að nálgast á 

Netinu (Austin og Brier, 2015:129). 

Sér viðburðir og sýningar um hinsegin málefni eru þó ekki alslæmar líkt og 

Ferentinos hefur bent á. Fram kemur í skýrslu Sýningaráðs Svíþjóðar að sérsýningar og 

viðburðir geti verið góð leið fyrir söfn til þess að hefja umfjöllun sína um hinsegin 

málefni (Riksutställningar, 2015:57; Ferentinos: 155). Í skýrslunni segir að sérsýningar 

geti einnig til að byrja með, aukið þekkingu og reynslu safnsins og undirbúið það fyrir 

frekari innleiðingu á hinsegin söguskoðun í allri starfsemi þess. Í skýrslunni kemur einnig 

fram að til séu fleiri leiðir fyrir söfn til þess að fjalla um hinsegin málefni. Til dæmis er 

hægt að koma hinsegin sjónarhorni að í sýningum sem fjalla um víðtækari málefni og 

vilja höfundar sænsku skýrslunnar meina að með aukinni reynslu safna, geti þau í raun 

varpað ljósi á hinsegin sjónarmið á öllum safnsýningum óháð umfjöllunarefni 

sýninganna. Í skýrslunni er jafnframt talið mikilvægt að söfn vinni jafnt og þétt að því að 

gera hinsegin umfjallanir varanlegri í starfsemi sinni. Til þess að koma hinsegin 

sjónarhorninu að í allri starfsemi safna getur meðal annars verið gagnlegt að nýta þá 

þekkingu áfram sem skapast þegar settar eru upp sérsýningar um hinsegin málefni og 

skoða hvort einstök atriði í slíkri sérsýningu geti mögulega einnig nýst í fastasýningu 

(Riksutställningar, 2015:36). 

Fleiri miðlunarmöguleikar eru í boði fyrir söfn heldur en að setja upp sýningar innan 

veggja safnsins. Joshua Adair fjallar um hinsegin umfjallanir safna sem fram fara á 

Netinu. Hann segir að í heimi þar sem hinsegin kynvitund og hinsegin kynhneigð er enn 

talið umdeilt umfjöllunarefni geti umfjöllun safna á Netinu skapað vettvang fyrir fólk til 
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þess að taka þátt í umræðum og til þess að fræðast, líkt og á hefðbundnum 

safnsýningum en umfjallanir á Netinu bjóði fólki hins vegar upp á að nálgast 

umfjöllunarefnið án þess að þurfa líkamlega að fara á safnið. Þar með geti fólk skoðað 

umfjöllunina hvar sem er, hvenær sem er og á sínum eigin hraða (Adair, 2017:122). 

En hvernig skyldi sýningarhaldi um hinsegin málefni vera háttað á íslenskum 

minjasöfnum? Algengt er að settir séu á fót einhvers konar hinsegin viðburðir eða 

sýningar á söfnum í tengslum við hinsegin hátíðir og eru þetta oft á tíðum fyrstu skref 

safna í því að fjalla um hinsegin málefni (Riksutställning, 2015:36). Sýning 

Þjóðminjasafns Íslands, Ég fæ ekki af mér að flýja af hólmi – Hinsegin fólk í máli og 

mynd, sem minnst var á hér að framan, er dæmi um slíkt, en sú sýning var gerð í 

samstarfi við Samtökin ´78 í tilefni af Hinsegin dögum 2013. Samhliða sýningunni hófst 

einnig söfnun Þjóðháttadeildar safnsins á heimildum um samkynhneigð á Íslandi, eins og 

fyrr hefur verið greint frá. Segja má að í tilefni hátíðarinnar Hinsegin dagar hafi hinsegin 

umfjöllun og söfnun safnsins hafist. Í Ársskýrslu Þjóðminjasafns Íslands er sýningunni 

lýst. Þar segir að sýningin samanstandi af myndum og textum frá þrettán hinsegin 

einstaklingum sem Þorvaldur Kristinsson, fulltrúi frá Samtökunum ´78 hafi unnið að í 

samstarfi við starfsmenn safnsins. Þessir þrettán einstaklingar sem á einhvern hátt hafa 

komið við sögu hinsegin fólks á Íslandi, tjá í þessum textum skoðanir sínar og tilfinningar 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2014:27). Á sýningunni mætast ólíkar raddir einstaklinga sem 

segja meðal annars frá glímu við eigin tilfinningar, mannréttindabaráttu og orðræðu 

tengdri samkynhneigð svo eitthvað sé nefnt (Þjóðminjasafn Íslands, e.d.a)  



59 

 

Mynd 6: Frá sýningu Þjóðminjasafns Íslands, Ég fæ ekki af mér að flýja af hólmi – Hinsegin fólk 
í máli og mynd. Mynd frá Þjóðminjasafni Íslands.  
 

Hér má sjá að safnið átti í tengslum við þessa sýningu í samstarfi við hinsegin 

félagasamtök sem og hinsegin einstaklinga úr íslensku samfélagi. Þess ber einnig að geta 

að þó sérsýningin hafi verið byrjun á hinsegin umfjöllun safnsins og þó að hún standi 

ekki lengur yfir, er hún ein af farandsýningum safnsins sem þýðir að hægt er að fá 

sýninguna lánaða frá safninu til þess að setja upp annars staðar (Þjóðminjasafn Íslands, 

e.d.a). Safnið gefur því veitt öðrum söfnum í landinu tækifæri á að hefja hinsegin 

umfjöllun með útláni á þessari sýningu. Sýningin var árið 2017, lánuð til safnsins 

Sagnheima í Vestmannaeyjum og við opnun sýningarinnar 13. mars, var fræðslufulltrúi 

Samtakanna ´78, Sólveig Rós fengin til þess að halda fyrirlestur sem bar yfirskriftina 

Litbrigði Regnbogans: Mikilvægi fjölbreytileika í samfélaginu (Sagnheimar, 2017). Með 

sýningunni stofnaði safnið því til samstarfs við baráttusamtök hinsegin fólks og segir 

Helga Hallbergsdóttir, safnstjóri Sagnheima að hún hafi einnig verið í sambandi við 

kennara á svæðinu og bent þeim á að heimsækja sýninguna með nemendum sínum. 

Hún segir jafnframt að sýningin hafi fengið góðar viðtökur en að hennar mati mætti 

uppfæra sýninguna með því að fá frásagnir frá fleiri og jafnvel yngri hinsegin 

einstaklingum sem mögulega gætu höfðað enn betur til yngri kynslóða samfélagsins í 

dag (munnleg heimild, 2. janúar 2017). Að sögn Evu Kristínar Dal, verkefnastjóra sýninga 
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á Þjóðminjasafni Íslands, hefur sýningin ekki verið sett upp á öðrum stöðum síðan hún 

var opnuð árið 2013 á Þjóðminjasafni Íslands (munnleg heimild, 2. janúar 2018). 

Ómögulegt er að geta sér til um hvers vegna sýningin hefur ekki verið sett upp á fleiri 

söfnum en hún getur þó gefið söfnum tækifæri á að stofna til samstarfs við skóla, aðrar 

stofnanir, einstaklinga og félagasamtök í sínu nær samfélagi, til þess að tengja umfjöllun 

um hinsegin málefni við heimabyggð sína. 
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8 Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um með hvaða hætti söfn geta fjallað um hinsegin 

málefni og mikilvægi þess að söfn geri grein fyrir hinsegin sjónarmiðum og framlagi 

hinsegin fólks til menningararfs. Með umfjölluninni hefur verið leitast við að svara 

spurningunni um hvers vegna söfn ættu á einhvern hátt að fjalla um hinsegin málefni og 

með hvaða hætti slík umfjöllun gæti farið fram. Í byrjun ritgerðarinnar var því fjallað 

almennt um hlutverk og skyldur safna og hvernig þessi hlutverk og skyldur snúa að 

málefnum hinsegin fólks í tengslum við starfsemi þeirra. Hlutverk safna samkvæmt 

Safnalögum er að starfa í þágu almennings og að með starfi sínu hafi þau það að 

leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á stöðu og þróun menningar. 

Að auki er þess getið að viðurkennd söfn skuli þjóna íslensku samfélagi og miðla því sem 

er til vitnis um manninn, sögu hans og menningu, samfélaginu til framgangs (Safnalög 

nr. 141/2011). Miðað við þessa lagalegu skilgreiningu á hlutverki safna hlýtur umfjöllun 

um hinsegin málefni að eiga rétt á sér á söfnum þar sem slík umfjöllun myndi miðla því 

sem er til vitnis um manninn, sögu hans og menningu því saga og menning hinsegin fólks 

hlýtur að tilheyra sögu og menningu samfélagsins. Hvað varðar markmið safna og 

Safnastefnu á sviði menningarminja þá sýna viðmið stefnunnar á allan hátt fram á það 

að umfjöllun um hinsegin málefni eigi vel upp á pallborðið inn á söfnum. Með slíkri 

umfjöllun væri safn að sinna þörfum ákveðins hóps innan samfélagsins sem mögulega 

hefur ekki fengið mikið rými inn á safninu áður auk þess sem minjasöfn væru með þessu 

að leggja sitt að mörkum til þess að auka skilning á mismunandi aðstæðum fólks og efla 

virðingu og víðsýni innan samfélagsins í heild. 

Eins og fram kemur í fyrrnefndri safnastefnu getur verið gagnlegt fyrir samfélög að 

stuðla að víðsýni. Þó svo að góðum árangri hafi verið náð í réttindabaráttu hinsegin fólks 

víða um heim þá getur samt verið stutt í fordóma gagnvart hinum ýmsu 

samfélagshópum. Þegar kemur að málefnum er varða hinsegin fólk fjalla Ng, Ware og 

Greenberg um hvernig nýlegum pólitískum atburðum í heiminum eins og Brexit 

(útganga Bretlands úr Evrópusambandinu) og kosning Donald Trumps í forsetaembætti 

Bandaríkjanna hefur fylgt orðræða sem einkennist af kynþáttahatri, útlendingahatri, 

kvenfyrirlitningu og andúð gegn þeim sem ekki eru gagnkynhneigðir. Þau benda á að 

vegna orðræðu dagsins í dag sé enn mikilvægara fyrir starfsfólk safna að beita öllum 

sínum kröftum í að vinna að samhug innan samfélagsins (Ng, Ware og Greenberg, 2017). 
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Af þessum sökum er því mikilvægt að söfn stuðli að félagslegri aðild hinsegin fólks með 

því að fjalla um málefni þeirra, sögu og framlag þeirra til menningararfs. 

Félagsleg aðild hinsegin fólks að starfsemi safna er þó ekki einungis mikilvæg fyrir 

hinsegin fólk. Hinsegin umfjöllun á söfnum getur einnig verið heildar samfélaginu til 

hagsbóta. Hinsegin umfjöllun getur átt erindi við alla hópa samfélagsins, hvort sem um 

er að ræða hinsegin, gagnkynhneigða eða sískynja einstaklinga. Þar sem sögu hinsegin 

fólks hefur almennt ekki verið gerð réttmæt skil á söfnum, bera þau ábyrgð á því að 

koma þessum þætti sögunnar til skila til samfélagsins ef þau eiga að halda áfram að vera 

traustsins verð í því að varðveita og miðla þekkingu um menningararf til samfélagsins og 

komandi kynslóða (Raker, 2013). Í leiðbeiningum American Alliance of Museums (AAM) 

segir að það sem gefi safnaupplifun gildi, er að tækifæri skapast fyrir fólk til þess að 

mynda tengingar við og leggja skilning í hugmyndir og skoðanir sem mögulega eru ólíkar 

þess eigin. Kyngervi og kynvitund eru þræðir í lífsmunstri samfélagsins og það getur 

orðið söfnum til hagsbóta að blanda þessum þráðum saman við almenn umfjöllunarefni 

sín og jafnvel undirstrika þá því þannig geti þau boðið enn fleiri hópa samfélagsins 

velkomna (American Alliance of Museums, 2016:3). Miðað við það sem hér á undan er 

komið má því segja að mikilvægur hluti af félagslegri ábyrgð safna er að þau fjalli um 

málefni hinsegin fólks því með slíku starfi auki þau félagslegan jöfnuð, víðsýni, 

samheldni í samfélaginu og skilning fólks á lífsreynslu og upplifun ólíkra hópa 

samfélagsins sem þannig eykur lífsgæði einstaklinga í samfélaginu. 

Þegar kemur að spurningunni með hvaða hætti söfn ættu að fjalla um hinsegin 

málefni er rauði þráðurinn í þeirri umræðu sá að söfn ættu að vera í samstarfi við 

viðeigandi utanaðkomandi aðila. Í skýrslu Sýningarráðs Svíþjóðar kemur fram að 

utanaðkomandi aðilar geti fært söfnum sérfræðiþekkingu á því umfjöllunarefni sem 

verið er að vinna með en safnið beri hins vegar ábyrgð á að umfjöllunarefnið sé sett 

fram með faglegum hætti. Söfn búi sjaldnast yfir sérþekkingu um hinsegin málefni og 

félagasamtök hinsegin fólks búa sjaldnast yfir sérfræðiþekkingu um hvernig megi miðla 

sögu og menningu hinsegin fólks með faglegum hætti (Riksutställningar, 2015:13). 

Silverman fjallar um það hvernig safnastarfsemi og þá einkum samstarf safna við 

samfélög eru eins konar ferli. Hann segir að samstarf safna við samfélög hafi þann 

tilgang að túlka þá þekkingu sem býr bæði innan safns og samfélags (Silverman, 2015:2). 
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Því má segja í tengslum við hinsegin umfjallanir safna að samstarf safna við samfélagið, 

við hinsegin félagasamtök og einstaklinga, við fræðimenn á til dæmis sviði sagnfræða og 

hinsegin fræða, við önnur söfn hvort sem þau eru staðsett hérlendis eða erlendis sem 

og aðrar innlendar menningar- og fræðslustofnanir hljóti að skila sér í víðtækri þekkingu 

og umfjöllun sem sýnir hin fjölbreytilegu tengsl hinsegin málefna við sögu og menningu 

samfélagsins alls. 

Grundvöllur þess að söfn geti fjallað um hinsegin sögu, menningu og málefni er að 

þau eigi kost á að grípa til hvers kyns heimilda, rannsókna og gripa sem hægt er að 

byggja umfjöllunina á. Hvað varðar söfnun á hinsegin safngripum hefur hér að ofan verið 

greint frá því að söfn geti annars vegar rannsakað fyrirliggjandi safnkost með það fyrir 

augum að finna tengingar við hinsegin sögu og menningu. Á hinn bóginn geta söfn hafið 

söfnun á til dæmis hinsegin gripum og hinsegin frásögnum. Þegar skoða á fyrirliggjandi 

safnkost út frá hinsegin sjónarhorni þurfi þó að hafa í huga hvort verið sé að túlka 

heimildir samkvæmt nútíma skilgreiningum á hinsegin kynhneigð og kynvitund og þar 

með þvinga nútíma túlkun yfir á fortíðina í stað þess að túlka þær samkvæmt þeim 

skilgreiningum á kynverund sem notaðar voru á upprunatíma heimildanna (Ferentinos, 

2015:23). 

Greint hefur verið hér að framan frá söfnun á hinsegin gripum eða frásögnum á 

Íslandi og að Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands hafi árið 2013 safnað svörum við 

spurningaskrá sem fjallaði um samkynhneigð á Íslandi (Þjóðminjasafn Íslands, 2014). Þar 

með hóf safnið söfnun á heimildum tengdum sögu kynverundar á Íslandi. Fróðlegt væri 

þó að vita hvað gæti komið út úr rannsóknum á öðrum fyrirliggjandi safnkosti 

Þjóðminjasafns Íslands. Með því að styðjast við fyrsta íslenska fræðiritið á sviði hinsegin 

sögu, Svo veistu að þú varst ekki hér og mögulega fleiri rannsóknir á sviði hinsegin 

málefna eins og til dæmis heimildaverkefnið Hinsegin huldukonur mætti skyggnast inn í 

safnskápa íslenskra safna og mögulega finna áður óþekkt tengsl við sögu kynverundar á 

Íslandi. 

Aðrar leiðir eru einnig færar til þess að rannsaka fyrirliggjandi safnkost út frá 

hinsegin sjónarhorni og til þess að safna hinsegin frásögnum og gripum. Til dæmis er 

hægt að nýta sér þá hugmynd Steorn og Cvetkovich um að leggja sérstaka áherslu á 

tilfinningalegt gildi hversdaglegra gripa það er að segja að varpa ljósi á það 
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tilfinningalega gildi og merkingu sem hinsegin einstaklingur leggur í safngrip sem getur í 

sumum tilfellum verið önnur en safnið hefur fyrr gert ráð fyrir (Steorn: 2012:361; 

Cvetkovich, 2002). 

Fleiri aðilar en söfn hafa stundað söfnun á hinsegin frásögnum, heimildum og 

gripum. Dæmi eru um að hinsegin félagasamtök hafi stundað söfnun heimilda um 

hinsegin sögu og menningu og er slík söfnun oftar en ekki drifin af þörf þessa hóps til 

þess að varðveita, fræðast um og miðla sögu sinni þegar söfn hafa ekki sinnt skyldum 

sínum í þeim efnum (Young, 2002:209) Samtökin ´78 hafa allt frá upphafi safnað bæði 

innlendu og erlendu efni tengdu hinsegin málefnum en hafa nú falið bæði 

Borgarbókasafni Reykjavíkur og Borgarskjalasafni Reykjavíkur það hlutverk að varðveita 

skjöl og bækur félagsins (Kristín Svava Tómasdóttir, 2017). Varðveisla, túlkun og miðlun 

þessa efnis er þar með komin í ábyrgð þessara opinberu stofnana. Mögulega gætu því 

söfn eins og Þjóðminjasafn Íslands, Borgarskjalasafn, Borgarbókasafn sem og fleiri 

íslensk söfn stofnað til samstarfs sem miðaði að því að varpa ljósi á þátt hinsegin fólks í 

sögu og menningu þjóðarinnar. Söfnin gætu til dæmis með samstarfi sameinað þekkingu 

sína, ólíkar heimildir og safngripi í innihaldsríkum sýningum um hinsegin sögu og sögu 

kynverundar á Íslandi almennt. Eins og fram kemur í Safnastefnu á sviði menningarminja 

geta söfn með vali á sýningum skapað vettvang fyrir umræðu um mikilvæg málefni 

samfélagsins. Slíkur vettvangur getur haft jákvæð áhrif á samfélagið og skapað rými þar 

sem ólík sjónarmið mætast auk þess að veita gestum tækifæri til þess að efla skilning 

sinn og víðsýni (Þjóðminjasafn Íslands, 2017:13). Samkvæmt þessu eru söfn því kjörinn 

vettvangur til þess að skapa umræður um hinsegin málefni og auka skilning á aðstæðum 

hinsegin fólks fyrr og nú. 

Eins og greint hefur verið frá hér að framan, var fyrsta íslenska fræðiritið á sviði 

hinsegin sögu Svo veistu að þú varst ekki hér, nýlega gefið út og vonandi stuðlar það að 

frekari fræðilegum skrifum um tengsl hinsegin fræða við hinar ýmsu fræðigreinar hvort 

sem það er sagnfræði, safnafræði eða eitthvað annað. Gaman og gagnlegt hefði verið ef 

ég hefði getað vísað í rannsóknir á viðhorfum íslenskra safna og safnastarfsmanna til 

hinsegin umfjallana svipaða og þá sem gerð var Svíþjóð og ég notaði sem heimild í þessa 

ritgerð. Fróðlegt væri að vita hvort eða í hversu miklum mæli og þá með hvaða hætti 

íslensk söfn hafa fjallað um hinsegin málefni. 
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Þar sem venja er í félagsvísindum, sem og á fleiri vísindasviðum, að fræðimenn geri 

grein fyrir afstöðu sinni og tengslum við umfjöllunarefni sín tel ég rétt að greina frá því 

hvers vegna mér er viðfangsefni ritgerðarinnar hugleikið. Fyrir mig, sem 

samkynhneigðan einstakling, hefði það eflaust hjálpað til við sjálfsmyndarsköpun 

óharðnaðs unglings, að geta speglað sig í umfjöllunum íslenskra minjasafna. Fyrir mitt 

leyti tel ég að það geti auðveldað hinsegin einstaklingum að finnast þeir eiga sinn stað 

og tilverurétt í samfélaginu ef söfn vinna að því að skapa vettvang þar sem hægt er að 

fræðast um sögu hinsegin kynverundar, hagsmunabaráttu hinsegin fólks á Íslandi og þar 

sem tækifæri gefst til þess að kynnast frásögnum og minningum hinsegin einstaklinga 

fyrr á tímum. Hinsegin umfjöllun á söfnum gæti auk þess hjálpað aðstandendum 

hinsegin einstaklinga að auka skilning sinn á þeim aðstæðum sem hinsegin fólk hefur 

búið við jafnt fyrr á tímum sem nú. 

Að þessu sögðu vona ég að þessi ritgerð sé þá byrjunin á frekari rannsóknum um 

þessi málefni sem og tengsl safna við málefni annarra undirskipaðra hópa samfélagsins, 

því ef slíkar rannsóknir myndu skila sér inn í starfsemi íslenskra safna, myndi það 

mögulega getað skilað sér í auknum skilningi, aukinni samheldni innan samfélagsins, 

minni fordómum og á allan hátt auknum lífsgæðum einstaklinga í samfélaginu. 
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Viðauki – Spurningaskrá þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns Íslands 

Samkynhneigð á Íslandi – 2013-1 

SPURNINGARNAR 

Sú var tíðin að samkynhneigð var ekki rædd manna á meðal og því síður var litið svo á að 

samkynhneigt fólk ætti sér tilverurétt, enda voru mök tveggja einstaklinga af sama kyni 

refsiverð skv. lögum allt til ársins 1940. Smám saman breyttust viðhorf manna, einkum 

þó eftir 1980, og hommar og lesbíur njóta nú sama fjölskyldu- og hjúskaparréttar og 

aðrir íslenskir þegnar. 

Viðhorf til samkynhneigðra 

Hvenær manst þú eftir að hafa fyrst heyrt talað um samkynhneigð (óháð þinni eigin 

kynhneigð)? Hvernig var t.d. talað um samkynhneigt fólk á fimmta áratug 20. aldar eða á 

áttunda áratugnum miðað við það sem síðar varð? Hefur þú tök á samanburði frá áratug 

til áratugar? 

Hvernig minnist þú breytinga á viðhorfum til samkynhneigðra hér á landi? Hvað hefur 

einkum orsakað þessar samfélagslegu viðhorfsbreytingar að þínu mati? 

Voru einhverjir atburðir eða tiltekin tímabil í sögunni þýðingarmeiri en önnur, að þínu 

mati, þegar þú íhugar þær breytingar sem orðið hafa? Hvernig tengist það 

réttindabaráttu samkynhneigðra? Hvað hafði tíska, tónlist, bókmenntir og skemmtanalíf 

að segja? Hvaða máli skiptu erlend áhrif? 

Finnst þér að það sé eða hafi verið munur á talsmáta og viðhorfum fólks til 

samkynhneigðra eftir búsetu, t.d. í dreifbýli og þéttbýli? Hvaða munur? 

Ýmis orð hafa verið notuð um samkynhneigða gegnum tíðina. Kynvilla, sódómía og 

sódómskur voru þekkt orð fyrr á tíð, en orðið samkynhneigð er aðeins rúmlega þrjátíu 

ára gamalt í íslensku máli. Hvaða orðum manst þú eftir að hafa heyrt um samkynhneigt 

fólk á ólíkum tímum? 

Hefur þú vitneskju um eða persónuleg kynni af samkynhneigðu fólki sem hefur orðið 

fyrir barðinu á fjandsamlegum viðhorfum, mætt ofbeldi og niðurlægingu, innan 

fjölskyldu sinnar eða utan, eða af eigin reynslu? Þekkir þú til fólks sem hefur hrökklast úr 
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heimabyggð sinni eða úr landi eða svipt sig lífi af þeim sökum? Kanntu að rekja örlög 

þessa fólks í stuttu máli? 

Konur og karlar 

Voru/eru hommar og lesbíur litin sömu augum eða var/er munur þar á? Hvaða munur? 

Hefur þetta breyst og ef svo er, hvernig og af hverju? 

Hvað manstu um þá hugmynd að hommar væru kvenlegir upp til hópa og lesbíur óvenju 

karlmannlegar? Skipti öðruvísi klæðaburður, ímyndaður eða raunverulegur, hugsanlega 

einhverju máli í þessu sambandi? Hvernig þá? 

Þótti mönnum stafa meiri ógn af öðru kyninu en hinu þegar samkynhneigt fólk átti í 

hlut? Hvoru kyninu? Var umtal um annað kynið t.d. meira gildishlaðið en umtal um hitt 

kynið? 

Manstu eftir einhverju öðru sem sagt var um samkynhneigðar konur og karla á ýmsum 

tímum ævi þinnar? 

Löggjöf 

Hvernig telur þú að löggjöf hafi haft áhrif á líf samkynhneigðra og viðhorf til þeirra síðar? 

Hvað vó þyngst að þínu mati? 

Hvaða augum lítur þú þessar lagasetningar, varstu hlyntur þeim eða ósammála á sínum 

tíma? Höfðu einhverjar af þessum lagasetningum áhrif á þitt persónulega líf, líf 

fjölskyldu þinnar eða vina? Á hvern hátt? 

Fjölmiðlar 

Hvenær manstu fyrst eftir því að vikið hafi verið að kynhneigð í fjölmiðlum og þá með 

hvaða hætti? Kanntu að lýsa viðbrögðum við því? Manstu fjölmiðlaefni, viðtöl, greinar 

eða þætti sem þú telur að hafi skipt sköpum í þessu sambandi? 

Hvernig myndir þú bera saman fjölmiðlaumfjöllun fyrri tíma og það sem nú er boðið upp 

á þegar vikið er að samkynhneigð? Kanntu að nefna dæmi? Hvað er líkt, hvað er ólíkt? 

Hver finnst þér vera þáttur fjölmiðla í skoðanamótun þegar samkynhneigðir eiga í hlut? 

Manstu eftir því hvenær þú sást í fyrsta sinn kvikmynd á hvíta tjaldinu eða í sjónvarpi 

þar sem vikið var að samkynhneigð? Kanntu að lýsa áhrifum þess á þig og þitt nánasta 

umhverfi? 
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Hvaða vægi telur þú að fjölmiðlar hafi haft þegar meta skal aukið umburðarlyndi í garð 

samkynhneigðra? Hafa fjölmiðlarnir styrkt félagslega stöðu þeirra og mannvirðingu eða 

veikt hana? 

Hvaða áhrif hafa þekktir einstaklingar sem greint hafa frá samkynhneigð sinni í 

fjölmiðlum haft á viðhorf þín til hinsegin fólks? Minnist þú einhverra tiltekinna 

einstaklinga í þessu sambandi sem þú telur hafa haft mikil áhrif? 

Hvaða augum lítur þú veraldarvefinn (netið) og áhrif hans á stöðu og réttindabaráttu 

samkynhneigðra? 

Félög og hreyfingar 

Á Íslandi hafa orðið til allmörg félagasamtök eða hreyfingar samkynhneigðra og annars 

hinsegin fólks á síðustu áratugum. Þeirra elst og áhrifamest eru Samtökin ´78, stofnuð 

árið 1978, en fleiri hreyfingar hafa haft áhrif á breytt viðhorf og sýnileika 

samkynhneigðra, t.d. Q – Félag hinsegin stúdenta, FAS – Félag aðstandenda 

samkynhneigðra, Hinsegin dagar í Reykjavík – Gay Pride og Íþróttafélagið Styrmir svo 

fáein dæmi séu nefnd. 

Hvaða augum lítur þú þessar hreyfingar og hvaða þýðingu telurðu að þær hafi haft fyrir 

breytt viðhorf gegnum tíðina? Þekkir þú til starfsemi þeirra og stefnumála? Áttu 

minningar um samskipti þín eða einhverra þér nákominna við þessi félög? 

Hefur þú sótt hátíð Hinsegin daga í Reykjavík og hvaða augum lítur þú slíkt framtak? 

Minningar um samkynhneigða Íslendinga 

Hvaða kynni hefur þú (óháð eigin kynhneigð) haft af samkynhneigðu fólki, meðal vina, 

vinnufélaga eða í fjölskyldu þinni? Fyrsta samkynhneigða manneskjan sem þú kynntist 

(nema þú sért hinsegin), hvað er þér minnisstætt við hana? Hvaða áhrif höfðu slík kynni 

á skoðanir þínar og viðhorf til homma og lesbía? 

 


