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Inn gang ur

Grein ar þær sem hér eru birt ar eru flest ar byggð ar á er ind um sem flutt 
voru á ráð stefnu Rann sókna stofu í kvenna- og kynjaf ræð um (RIKK), áður 
Rann sókna stofu í kvenna fræð um, við Há skóla Ís lands haust ið 2002 þar 
sem sex tíu fræði menn fluttu er indi í tólf mál stof um.

Ráð stefn an var þriðja ráð stefn an sem ætl að er að veita innsýn í þver-
fag legt rann sókna starf á sviði kvenna- og kynjaf ræða. Fyrri tvær ráð stefn-
urn ar voru haldn ar ár in 1985 og 1995. Jafn framt því að kynna ein stak ar 
rann sókn ir var ráð stefn un um ætl að að kanna stöðu fræð anna og lík lega 
þró un inn an þeirra á Ís landi og í al þjóð legu sam hengi. 

Gagnrýnar rann sókn ir á kynj un um og stöðu þeirra hafa þró ast ört á 
und an förn um ár um og stöðugt bæt ist við þann fræði grunn sem byggt er á. 
Kynja rann sókn ir eiga upp runa sinn í kvenna rann sókn um en „nafn-
breyting in“ er ekki inn ant óm held ur fel ur í sér áherslu breyt ing ar; við fang 
rann sókna er ekki nán ast ein göngu kon ur held ur í aukn um mæli bæði 
kyn in. Mark mið kynja rann sókna er að rann saka kyn in og hlut verk þeirra, 
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kyn gervi (e. gend er) og mót un þess, ímynd ir kynj anna og breyti leika 
þeirra, valda form gerð ir og mis mun andi birt ing ar mynd ir þeirra í sam fé-
lagi og menn ingu. Kynja fræði eru að því leyti óhefð bund in fræði að þau 
draga ekki dul á að for send ur þeirra eru jafn framt póli tískt mark mið 
þeirra, þ.e. að sund ur greina og vinna gegn inn byggðu kynja mis rétti sam-
fé lags ins.

Grein arn ar í bók inni, 24 að tölu, spegla þá miklu breidd sem er í 
kynja rann sókn um hér á landi, í öll um fög um og á öll um svið um, í sagn-
fræði, fé lags fræði, heim speki, bók mennta fræði, mann fræði, fag ur fræði, 
guð fræði, hjúkr un ar fræði o.fl. Sér stak ur gest ur ráð stefn unn ar var ít alska 
fræði kon an Rosi Bra id otti, heim spek ing ur og próf ess or við há skól ann í 
Ut recht í Hollandi. Hún flutti inn gangs er indi ráð stefn unn ar og und ir-
titill þess ar ar bók ar er að hluta sótt ur í tit il inn á er indi/grein henn ar. Rosi 
Bra id otti leið ir sam starfs net evr ópskra rann sókna stofn ana og náms brauta 
í kvenna- og kynjaf ræð um (AT HENA) og er einn virtasti fræði mað ur á 
sviði rót tækra kynjaf ræða. 

All ar eru grein arn ar eft ir ís lenska höf unda nema grein Rosi Bra id otti 
og grein banda ríska list fræð ings ins Evu Heis ler sem fjall ar um mynd-
listar kon una Katr ínu Sig urð ar dótt ur. Sum um fjöll un ar efn in lúta að sér-
íslensk um kring um stæð um en önn ur hafa al þjóð lega skír skot un. Í einni 
grein inni er m.a. fjall að um stuðn ing ís lenskra karla við kven rétt indi á 
síð ari hluta 19. ald ar, í annarri er rætt um það valda kerfi sem fyrsta konan 
á Al þingi Ís lend inga þurfti að glíma við, í þeirri þriðju er gerð ur sam an-
burð ur á þving uð um umsk urði kvenna í þró un ar lönd um og þeim (fegr-
un ar)að gerð um sem vest ræn ar kon ur gang ast und ir „sjálf vilj ugar“ til að 
upp fylla staðl að ar kynj aí mynd ir. Sjón um er einnig beint að kon um í 
sjávar út vegi, drengj um í skóla, af leið ing um kláms, kenn ing um fem ín-
ískra guð fræð inga um ills kuna, horm óna með ferð kvenna og heilsu fari 
þeirra svo dæmi séu nefnd.

Bók in skipt ist í fjóra kafla og er efn inu rað að eft ir þem um: I. Sköp un 
og sjálf sköp un, II. Sag an, III. Sam fé lag ið og IV. Lík ami og heilsa. Á und an 
köfl un um birt ist fyr ir lest ur Rosi Bra id otti sem flutt ur var í þétt setn um 
há tíð ar sal Há skóla Ís lands.

Kynjafræði – Kortlagningar
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Fem ín ísk kort lagn ing

Rosi Bra id otti kall ar grein sína „Kyn gervi og hnatt væð ing: fem ín ísk 
kort lagn ing”. Hún fjall ar um mögu leika og nauð syn fem ín ískr ar bar áttu 
í há tækni væddu sam fé lagi á hnatt vædd um eða öllu held ur hnatt stað-
vædd um (e. g-loc al) tím um. Þetta sam fé lag er sagt vera, ekki að eins póst-
módern ískt held ur póst-póst módern ísk (eða í það minnsta síð-póst-
módern ískt) og þar að auki póst-fem ín ískt, marg miðl að og fjöl menn ing-
ar legt. Rosi bend ir hins veg ar á að menn ingu sam tím ans hafi alls ekki 
auðn ast að takast á við þver stæð ur sín ar, þar sé enn hlut verk fyr ir póst-
strúkt úr al ísk fræði og fem ín isma. Evr ópa sam tím ans eigi t.d. fullt í fangi 
með fjöl menn ing ar hyggju á tím um vax andi þjóð ern is átaka og tækni-
hræðslu. Að henn ar mati á fem ín ísk kenn ing enn við og er nyt samt og 
þarft tæki á storm asöm um tím um hnatt rænna fyr ir bæra sem eiga sér stað 
„heima í hér aði“ um leið og þau fela í sér hnatt stað ræn ar breyt ing ar.

Rosi tel ur upp í grein inni hluta þeirra þver stæðu kenndu vanda mála 
sem hnatt væð ing og „fram þró að ur“ kap ít al ismi hef ur í för með sér: Tak-
mar ka lausa vel meg un og óheft an hreyf an leika fyr ir suma, úti lok un og 
eng an hreyf an leika (nema þving að an) fyr ir aðra – fyr ir „hina“.

Ástand ið í dag, seg ir Rosi, ein kenn ist af vax andi fé lags legri upp lausn 
og mis rétti. Í þessu ástandi dugi hefð bund ar skil grein ing ar skammt. 
Nýrra að ferða og grein ing ar tækja sé þörf og þar komi póst strúkt úr al ískur 
fem ín ismi enn að not um. Að ferð in sem Rosi sting ur upp á felst í „stað-
setn ing ar pól it ík” til að af hjúpa „vald astað setn ing ar“ og „kort lagn ingu“ 
til að takast á við hið óvænta (án þess að sóst sé eft ir (loka)lausn), hvort 
tveggja í anda frönsku fræði mann anna Gill es Deleuze og Fél ix Gu att aris. 
Mark mið ið er að finna leið til að greina og fjalla um hinn hnatt vædda 
heim og vax andi mis mun un. Í þess ari stað setn ing ar pól it ík og kort lagn-
ingu felst svar Rosi Bra id otti við spurn ing unni um hugs an legt fram tíð-
ar verk efni kynja fræð inn ar. 

I. Sköp un og sjálf sköp un

Í grein sinni fjall ar Arn fríð ur Guð munds dótt ir guð fræð ing ur og dós ent 
við Há skóla Ís lands um kenn ing ar fem ín ískra guð fræð inga um illskuna, 
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þján ing una og guð. Það var ekki síst í kjöl far síð ari heims tyrj ald ar inn ar 
og þeirra hörm unga sem þá gengu yf ir mann kyn ið að guð fræð ing ar tóku 
að ræða hvers vegna guð léti slík ar þján ing ar við gang ast. Fem ín ísk ir guð-
fræð ing ar hafa bent á að til sé órétt læt an leg þján ing sem m.a. kon ur og 
börn verða fyr ir og að svar ið við henni sé mennska, með líð an og and óf 
gegn þján ing unni. 

Dagný Krist jáns dótt ir bók mennta fræð ing ur og próf ess or við H.Í. 
skrif ar um sagna heim Krist ín ar Ómars dótt ur sem leið ir les and ann í ferð 
um heima þar sem allt er órætt og far ið er milli menn ing ar heima, sjálfs-
mynda, kyn gerva og kyn ferð is. Í þess um heimi get ur allt gerst og oft er 
geng ið út á ystu nöf m.a. í óhugn aði. Nið ur staða Dagnýjar er að Krist-
ín af byggi hug mynd ir og veru leika, brjóti nið ur veggi, fari yf ir (ósýni-
leg) landa mæri og rífi merki miða sem eru svo ein kenn andi fyr ir menn-
ingu okk ar. 

Irma Er lings dótt ir bók mennta fræð ing ur og for stöðu mað ur RIKK 
skoð ar ann ar leika í móð ur máli með vís un í fransk ar og/eða „franskmæltar 
bókmenntir“. Tungu mál ið, fransk an, er ekki eitt og óskor að held ur inni-
held ur fleiri tung ur; „frönsk ur“ sem eru tal að ar í fyrri nýlend um Frakka 
en einnig ann ar leg tungu mál sem búa innra með hverju tungu máli. Irma 
vís ar m.a. í rit höf unda frá Norð ur-Afr íku og Kan ada sem skrifa á mörk-
um tungu mála og hafa þurft að berj ast við að finna sig í tungu máli sem 
í senn er og er ekki þeirra eig in.

Sig ríð ur Dúna Krist munds dótt ir mann fræð ing ur og próf ess or við 
H.Í. veltir í sinni grein fyr ir sér hvern ig mann fræð ing ur get ur nýtt sér 
ævi sagna form ið og bygg ir þar á eig in reynslu við rit un ævi sögu Bjargar 
Þor láks son. Sig ríð ur Dúna þurfti að glíma við að ferða fræði mann fræð-
inn ar sem reynd ist treg í taumi þeg ar kom að því að að greina sögu 
um deildrar, lát inn ar konu og hún lýsir því hvern ig kynj asjón ar horn ið 
kom þar við sögu og hvern ig slík rit un reyn ir á eig in reynslu, upp lif anir 
og sam visku.

Eva Heis ler hef ur á und an förn um ár um kann að sköp un Katr ín ar Sig-
urð ar dótt ur mynd list ar konu. Í þess ari grein fjall ar hún um ákveð in verk 
Katrínar sem hún skoð ar sem eins kon ar „hug taka lega flökk ufræði“. Hún 
veltir einnig fyr ir sér hvern ig þessi verk takast á við mót sagna kennd ar 
hug mynd ir mynd list ar kon unn ar um stað inn og gagn stæðu hans, stað-
setn ing una. Í grein ingu sinni geng ur Eva m.a. út frá hug mynd um Gill es 
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Deleu ze og Fél ix Gu att ar is um „flökk ufræði“ (e. noma do logy) og „kort-
lagn ingu“ (e. car tog rap hy) og þannig teng ist grein henn ar inn gangs grein 
Rosi Bra id otti. Eva bend ir á að flökk ufræði, sem bund in er kort lagn ingu 
stað ar ins, eru hvort í senn lík am leg og and leg, tengd þránni eftir því að 
muna og tjá „reynslu sem ein kenn ist í senn af heim þrá og eirð ar leysi“. 
Grein ing Evu og list Katr ín ar er því til raun til kort afræði legr ar túlk un ar 
á ó-stöð ug um stað setn ing um sam tíma manna og -kvenna. 

II. Sag an

Sig ríð ur Matth ías dótt ir sagn fræð ing ur seg ir frá rann sókn um sín um á 
kvenna hreyf ingu milli stríð sár anna á Ís landi og þeim átök um sem þá urðu 
um hlut verk kvenna inn an þjóð ríks ins. Þjóð fé lags um ræð an ein kennd ist 
af íhalds samri þjóð ern is stefnu, þar sem kon um var ætl að hlut verk mæðra 
og hús mæðra. Inn an kvenna hreyf ing ar inn ar var tekist á um hug mynd ir 
kven frels is ann ars veg ar og hús mæðra stefn unn ar hins veg ar en hún byggði 
m.a. á hug mynd um um með fætt eðli kvenna. Sig ríð ur grein ir um ræð una 
og þau rök sem beitt var. 

Um alda mót in 1900 sóttu ógift ar og barn laus ar kon ur fram á ýmsum 
svið um. Sig ríð ur Þor gríms dótt ir sagn fræð ing ur kann ar heim ild ir um 
ógift ar kon ur og spyr hvort þær hafi gert upp reisn gegn ríkj andi kven-
ímynd um eða hvort þær hafi sætt sig við hefð bund in kven hlut verk. Nið-
ur staða henn ar er sú að flest ar ógift ar kon ur hafi sam þykkt hefð bund in 
hlut verk, þær hafi þjón að öðr um og iðu lega fórn að sér í þágu fjöl skyldu 
sinn ar. Þær hafi reynt að kom ast eins ná lægt hús móð ur hlut verk inu og 
hægt var. Það voru þó einnig marg ar kon ur sem fóru ótroðn ar slóð ir, ferð-
uð ust um heim inn, menntuðust og sinntu störf um sem ekki höfðu áð ur 
boð ist kon um. Þannig urðu þær ákveðn ar fyr ir mynd ir.

Gunn ar Karls son sagn fræð ing ur og próf ess or við H.Í. veltir fyr ir sér 
hvers vegna ís lensk ir bænd ur á 19. öld hafi sýnt jafn mik inn vilja til að 
auka rétt indi kvenna og raun ber vitni. Dæt ur fengu erfða rétt til jafns við 
syni ár ið 1850 og nokkru síð ar var mynd ug leiki ógiftra kvenna að lög um, 
þrátt fyr ir nokkra and stöðu. Til lög ur komu fram frá bænd um á þingi um 
kosn inga rétt kvenna löngu áð ur en sú krafa var orð in al menn og fengu 
ekkj ur og ógift ar kon ur sem upp fylltu viss skil yrði kosn inga rétt til sveit-
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ar stjórna ár ið 1882. Mennt un kvenna var til um ræðu sem og rétt indi 
kvenna í hjóna bandi. Um ræð ur á Al þingi end ur spegla hug mynda heim 
karla og sýna bæði rót tæka og íhalds ama nálg un þeirra. Það vek ur þó 
at hygli hve frjáls lynd ir sum ir bænda full trú anna voru á þess um tíma. 

Her dís Helga dótt ir mann fræð ing ur hef ur á und an förn um ár um 
skrif að um kon ur í her setnu landi. Hún bygg ir skrif sín bæði á eig in 
minn ing um og við töl um við kon ur sem lifðu tíma heims styrj ald ar inn ar 
síð ari með her setu Breta og Banda ríkja manna. Á stríð sár un um og ár un-
um eft ir þau var mik ið skrif að um „forkast an lega“ hegð un ís lenskra 
kvenna og gripu stjórn völd til ýmissa að gerða til að stemma stigu við 
henni. Her dís skoð ar sam skipti ís lenskra kvenna og er lendra her manna út 
frá sjón ar hóli kvennanna sjálfra og kynjaf ræð anna sem setja spurn inga-
merki við vald, yf ir ráð og karl læg gildi. 

Krist ín Ást geirs dótt ir sagn fræð ing ur fjall ar um þá gagnrýni sem 
fyrsta þing kon an, Ingi björg H. Bjarna son, varð fyr ir með an hún sat á 
Al þingi bæði inn an þings og ut an. Gagnrýni á Ingi björgu var ann ars veg-
ar byggð á mál efna á grein ingi t.d. um hlut verk kvenna í sam fé lag inu, 
eink um æski lega mennt un kvenna, hins veg ar varð hún fyr ir gagnrýni 
vegna þess að hún var fyrsta kon an sem sett ist inn í rót gróna karl astofn-
un. Ingi björg var full trúi þeirra afla inn an kvenna hreyf ing ar inn ar sem 
vildu sjá þátt töku og mögu leika kvenna í sam fé lag inu sem mesta, með an 
vind ar blésu í allt aðra átt.

Guð mund ur Jóns son sagn fræð ing ur og dós ent við H.Í. ber sam an 
vel ferð ar kerf in á Norð ur lönd um í ljósi sögu legr ar þró un ar en segja má að 
þau hafi val ið sér staka leið mið að við önn ur lönd. Hann bend ir á þá nið-
ur stöðu fræði manna að tengsl kynj anna við vel ferð ar kerf ið séu og hafi 
ver ið ólík. Hann rek ur þró un hug mynda um aukna vel ferð og jöfn uð og 
lýsir hvern ig áhersl an færð ist frá fyr ir vinnu hlut verki karla yf ir á jafn rétt-
is fjöl skyld una þar sem bæði karl ar og kon ur vinni ut an heim il is. Nið ur-
staða Guð mund ar er sú að lengi vel hafi Ís land hald ið í við hin Norð ur-
lönd in í lög gjöf um fjöl skyld ur og trygg ing ar en eft ir 1960 hafi dreg ið í 
sund ur. Mun ur inn fólst eink um í rétt ind um og upp hæð bóta. Sér staða 
Ís lands hef ur fal ist í áherslu á ein stak lings bundn ar lausn ir. Töl ur sýna að 
bil ið hef ur minnk að að nýju á allra síð ustu ár um.
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III. Sam fé lag ið 

Ingólf ur Á. Jó hann es son próf ess or við Há skól ann á Ak ur eyri hef ur skrif að 
mik ið og gagnrýnið um drengi í skól um. Að þessu sinni fjall ar hann um 
við horf kennslu kvenna til jafn rétt is í tengsl um við drengj aum ræð una. Nið-
ur staða hans er að lít il al menn um ræða fari fram á kenn ara stof um grunn-
skóla um jafn rétti og kynja mun. Hann seg ir að setja þurfi jafn rétti of ar á 
blað í kennsl unni og koma því í verk samkvæmt skóla náms skrám. Þá sé 
brýnt að koma jafn rétt is um ræð um inn í end ur mennt un kenn ara og nota 
það náms efni sem til er en tölu verð ur mis brest ur er á því. 

Guð björg Hild ur Kol beins fjöl miðla fræð ing ur fjall ar um rann sókn 
sína á sam bandi klámn eyslu og of beld is ung linga. Hún kemst að þeirri 
nið ur stöðu að sam hengi sé þar á milli og að ákveð inn hóp ur ung linga 
(eink um pilt ar) sæki í mjög gróft og hrátt of beld is- og klá mefni. Sum ir 
karl menn reyn ast vera í áhættu hópi þeirra sem orð ið geta of beld is menn 
en á þá virk ar klá mið eins og ol ía á eld. 

Launa mis rétti kynj anna á Ís landi hef ur ver ið til um ræðu frá upp hafi 
kvenna hreyf ing ar inn ar en hvaða leið er best til að mæla það? Þor gerð ur 
Ein ars dótt ir dós ent í kynja fræði við H.Í. og Krist jana Stella Blön dal að-
stoðarforstöðumaður Félagsvísindastofnunar fjalla í grein sinni um ein kenni 
ís lensks vinnu mark að ar og að ferð ir til að mæla launa mun kynj anna. Þær 
gagnrýna til hneig ing ar til að nota langs ótt ar skýri breyt ur til að gera mun-
inn sem minnstan og telja að að ferð ar sé þörf sem tek ur til greina breyt ur 
sem skipta raun veru lega máli við að mæla og skilja kyn bund inn launa mun. 

Þær Krist ín Björns dótt ir hjúkr un ar fræð ing ur og dós ent við H.Í. og 
Sig ríð ur Þor geirs dótt ir heim spek ing ur og dós ent við H.Í. fjalla um 
stuðn ing hins op in bera við þá um önn un sem á sér stað inn an fjöl skyldna 
í vel ferð ar kerf inu og setja það í fem ín ískt og sið ferði legt sam hengi. Í fem-
ín ískri um ræðu und an far inna ára tuga hef ur áhersl an ver ið á frelsi kvenna 
til að velja sér lífs far veg. Til að kon ur njóti þess frels is þurfa við un andi 
að stæð ur að vera til stað ar og þar skipt ir vel ferð ar kerf ið miklu máli. Með 
einka væð ingu hef ur auk inni ábyrgð ver ið velt yf ir á fjöl skyld urn ar og á 
hverj um bitn ar það? Höf und ar spyrja hvar mörk in liggi milli ábyrgð ar 
hins op in bera og fjöl skyld unn ar og leggja áherslu á nauð syn um ræðu. Það 
má ekki velta vand an um yf ir á kon ur, um önn un er ekki einka mál kvenna 
held ur varð ar hún sam fé lag ið allt.

15

Inngangur



Hulda Proppé mann fræð ing ur hef ur rann sak að rými, vald og and óf 
til að varpa ljósi á stöðu og hlut verk kvenna í ís lensk um sjáv ar byggð um 
og að komu þeirra að sjáv ar út vegi. Hulda kemst að þeirri nið ur stöðu að 
heim ar kvenna og karla séu mjög að greind ir og vald rót gró inna kyn hug-
mynda mik ið í sjáv ar þorp um lands ins. Verka skipt ing er mjög ákveð in en 
þess eru þó dæmi að kon ur vinni við og reki út gerð launa laust í ára tugi. 
Engu að síð ur eru kon ur að mestu leyti ut an valda kerfa og orð ræðu sjáv-
ar út vegs ins. And óf sem alls stað ar er til með ein hverj um hætti er orð ið 
sam of ið sam fé lag inu og er lítt áber andi að mati Huldu.  

Krist ín Lofts dótt ir mann fræð ing ur og dós ent við H.Í. fjall ar í sinni 
grein um vald og and óf með al WaD aaBe kvenna í Ní ger í Afr íku. Hún 
skoð ar bæði valda- og and ófs hug tak ið í gagnrýnu ljósi. Hjá WaD aaBe 
kon um fel ast mögu leik ar á valdi og and ófi í mjög ákveð inni skipt ingu 
milli þess sviðs sem þær ráða yf ir, heim il inu, þar sem eig in mað ur inn er 
eini full orðni karl mað ur inn sem fær að koma inn fyr ir dyr. Þá sýna þær 
and óf sitt í söngvum sem stund um fjalla á niðr andi hátt um ónafn greinda 
karl menn sem all ir vita hverj ir eru. Slík ir söngv ar eru sam eign kvenna. 
And óf og vald nær há punkti í því að kona getur yf ir gef ið eig in mann sinn 
ef henni líkar ekki vist in hjá hon um. Sýni konur sterka sjálfs stjórn og 
leyni þær til finn ing um sín um, sem þyk ir mik il og karl mann leg dyggð, 
öðl ast þær völd því þá eiga eig imenn erf itt með að túlka hegð un þeirra 
og búa stöðugt við ótta um að þær yf ir gefi þá.

IV. Lík ami og heilsa

Sæ unn Kjart ans dótt ir sál grein ir fjall ar um dul vit aða þýðingu kyn lífs 
og ólík ar upp lif an ir karla og kvenna af því. Hún bend ir á hve við horf til 
kyn lífs og nekt ar breytt ust mik ið á síð ustu öld með auk inni þekk ingu, 
nýjum getn að ar vörn um og rót tæk um hug mynd um um sam skipti kynj-
anna. Nið ur staða henn ar er að fátt skynji fólk eins lík am lega og kyn ferð-
is leg an losta en skynj un in er und ir áhrif um ótelj andi dul vit aðra hug-
mynda. Kyn in glíma við þessa vit und á mis mun andi hátt sem m.a. tengist 
móð ur inni.

Á und an förn um ár um hafa orð ið mikl ar um ræð ur um gagna grunna, 
lífsýni, líf tækni, gena rann sókn ir og þær upplýsing ar sem ver ið er að safna 
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um fólk. Krist ín Erla Harð ar dótt ir mann fræð ing ur skoð ar þessi mál út 
frá kynj asjón ar horni og mann fræði og veltir upp spurn ing um um orð ræð-
una, vald ið, lík amann sem varn ing, hvort sýn á lík amann sé að breyt ast 
og þá stóru spurn ingu; Hver ræð ur yf ir þekk ing unni á lík ama kvenna? 
Deil ur um yf ir ráð in á lík öm um kvenna eru al dagaml ar og því hljóti kon-
ur að spyrja til hvers eigi að nota lífsýni þeirri og hvort ver ið sé að færa 
vald frá kon um.

Marg ar bæk ur hafa kom ið út að und an förnu um kon ur í Afr íku sem 
lýsa fyr ir bær um eins og umsk urði á stúlk um. Krist ín Lofts dótt ir mann-
fræð ing ur ber sam an þá mynd sem við höf um af kon um í Afr íku og 
um ræðu um þær ann ars veg ar og hins veg ar um ræðu leys ið um með ferð á 
lík öm um kvenna á Vest ur lönd um. Krist ín fjall ar sér stak lega um umsk-
urð í Afr íku og brjóst astækk an ir á Vesturlöndum sem að ferð ir til að móta 
lík ama kvenna á ákveð inn hátt. Hún grein ir frá þeirri gagnrýni sem sett 
hef ur ver ið fram á stað al mynd ir vest rænna kvenna af Afr íku kon um í ljósi 
kenn inga um lík amann, fjöl breyti leik ann og arf nýlend ustefn unn ar. 

Her dís Sveins dótt ir hjúkr un ar fræð ing ur og dós ent við H.Í. fer yf ir 
um ræð una um kosti og galla horm óna með ferð ar hjá kon um og nýleg ar 
rann sókn ir sem vak ið hafa mikla at hygli og varp að gagnrýnu ljósi á 
um fang ónauð syn legr a horm óna með ferð a. Her dís spyr hvað við vit um og 
hvar þekk ingu okk ar sé ábóta vant. Nið ur staða henn ar er að þekk ing okk-
ar sé brota kennd og að hjá meiri hluta kvenna vegi gall ar horm óna með-
ferð ar þyngra en kost ir. Kon ur þurfi hlut laus ar upplýsing ar og þær verði 
að kynna sér aðr ar leið ir til betri heilsu.

Guð björg Linda Rafns dótt ir fé lags fræð ing ur og lekt or við H.Í. hef ur 
feng ist við vinnu mark aðs rann sókn ir og skoð ar í grein sinni áhrif streitu og 
kuln un ar í starfi á líð an fólks. Rann sókn ir hafa sýnt að kon ur upp lifa 
frem ur van líð an og streitu en karl ar og er skýring anna að leita í þeim 
mis mun andi að stæð um sem kon ur og karl ar búa við á vinnu mark aði og í 
fjöl skyld um sín um. Guð björg Linda bend ir á að tækni þró un und an far-
inna ára hafi þrátt fyr ir marga kosti leitt til ein hæf ari, ein fald ari og ein-
angr aðri starfa. Nið ur staða henn ar er að vinna, vinnu tími og vinnu að-
stæð ur séu enn mjög kyn bund in. Skapa þarf jafn vægi milli mann legra 
þarfa og vinnu um hverf is. 

Hólm fríð ur K. Gunn ars dótt ir doktor í heilbrigðisvísindum hef ur 
unn ið að rann sókn um á heilsu fari kvenna og seg ir frá niðu rstöð um sín um 
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í grein um ójöfn uð í heilsu fari. Nið ur stöð ur henn ar eru mjög í sam ræmi 
við kann an ir er lend is sem sýna að því lak ari sem kjör og mennt un kven-
na er, því verra er heilsu far þeirra. Nið ur stöð ur varð andi krabba mein 
með al kvenna eru t.d. at hygl is verð ar en þær sýna m.a. að lungna- og leg-
háls krabba mein eru al geng ari með al ófag lærðra kvenna en brjóst akrabba-
mein er al geng ara með al hjúkr un ar fræð inga. Þarna skort ir skýring ar og 
margt sem þarf að rann saka bet ur varð andi heilsu far kvenna að mati Hólm-
fríð ar. 

•••

Fjöl breytt nálg un í þeim grein um sem hér fylgja sýnir glöggt gildi fem-
ín ískra kenn inga og kynja fræði. Hér er er að finna drög að kynja fræði leg-
um kort lagn ing um, á grein inni sjálfri og flókn um og óstöð ug um kring-
um stæð um manns ins við upp haf nýs ár þús unds. Kynja fræði leg/fem ín ísk 
nálg un er hvort tveggja þörf og djörf. Hún er op in og sí fellt leit andi að 
við un andi (breyti leg um) skil grein ing um á þeim regl um (skráð um og 
óskráð um), gild um og við mið um sem uppi eru á hverj um tíma. 
Gagnrýnar kynja fræði leg ar grein ing ar eru fræði leg ar stoð ir und ir jafn-
rétt is starf ið og grund völl ur þess er að vinna gegn menn ing ar bundnu 
kynja mis rétti. Í þessu felst án vafa eitt brýnasta verk efni sam tím ans: Að 
skil greina, gagnrýna og breyta.
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Rosi Bra id otti

Kyn gervi og hnatt væð ing: 
fem ín ísk kort lagn ing1

Við sem dvelj um í sam fé lög um eft ir-iðn bylt ing ar bú um vissu lega í 
tæknikn ún um heimi. Ekki nóg með það: þessi heim ur er arð bær. Skipt-
ing auð æfa lýtur hins veg ar ekki lög mál um rétt læt is. Hnatt vætt hag kerfi 
ger ir vart við sig í fjöl mörg um stað bundn um og hnatt ræn um at burð um, 
það er að segja, kerf ið vinn ur eft ir „hnatt-stað ræn um“2 vald aá hrif um. Um 
er að ræða gagn stæð fé lags leg áhrif sem eiga sér stað sam tím is og leiða til 
pólun ar hvað varð ar að gengi þeirra sem eiga og hinna eigna lausu að gæð-
um tækni bylt ing ar inn ar. Óheft og óstað bund ið flæði fjár magns ger ir 
tvennt í senn; það leys ir upp fé lags leg an veru leika og eyk ur kerf is lægt 
órétt læti hans. Há þró uð tækni er lyk il at riði í þeirri til færslu valda tengsla 
sem ein kenna tíma hnatt væð ing ar. 

Í eft ir far andi um fjöll un ber að leggja áherslu á ann að mik il vægt at riði; 
nefni lega, að sterkasta menn ing ar- og sam fé lags ein kenni sam tím ans er 
sam runi ólíkra tækni greina. Því er ekki gagn legt að við halda að grein ing-
unni milli líf tækni og erfða tækni ann ars veg ar og upplýsinga tækni og 
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sam skipta tækni hins veg ar. Téð tækni er öll jafn mik ið til stað ar í þeim 
mögn uðu áhrif um sem tækni um breyt ing ar sam tím ans hafa í för með sér. 
Í dag er um við öll mót uð og sundr uð af árekstri tækn inn ar við lík ömn uð 
sjálf okk ar. Sæ borg ir [tækni vædd ar mann eskj ur/lík am ar], sem ríkj andi 
ímynd ir, eru efn is leg ir lík am ar, tækni lega miðl að ir. Með al þeirra telj ast 
ekki bara upp-pum pað ir hvít ir lík am ar, eins og lík ami Swart zen egg ers í 
Term ina tor, eða þraut þjálf að ir lík am ar or ustu flug manna, held ur einnig 
hinn nafn lausi fjöldi lág launa-lík ama, að al lega kvenna og barna, í verk-
smiðj um á toll frjáls um út flutn ings svæð um í þró un ar lönd um og á sístækk-
andi lág launa svæð um inn an þró aðra sam fé laga sem halda tækniknúnu og 
hnatt rænu hag kerf inu gang andi. 

Öll tækni teng ist „líf-valdi“3 að því leyti sem hún hef ur áhrif á lík-
ama og kaf fær ir þá í fé lags leg um tengsl um valds, að geng is og úti lok-
un ar.4 Mic hel Fouc ault rann sak aði líf-vald á áhuga verð an hátt en hann 
hélt því fram að vald yf ir lífi og öllu sem lif ir búi í hjarta tækni menn-
ing ar sam tím ans. Tölv un ar fræð ing ur inn Stan Franklin tel ur að við sé um 
stödd í miðj um heimi erfða fræði legr ar fé lags ímynd un ar (e. genet ic soc ial 
imag in ary) sem tengi án af láts erfða kóð ann eða DNA við mark aðs væn 
vöru merki. Genin verði þar af leið andi gróða væn leg ar upplýsing ar og 
mark aðs sett sem slík. Lýsandi dæmi um þetta er sú út breidda venja í 
stöðl uðu rann sókn ar starfi að sækja um einka leyfi og tryggja eign ar hald 
á nátt úru leg um fyr ir bær um eins og fræj um, korni og frum um. Þetta 
merk ir í raun að vís inda leg rann sókn, sem enn nýtur virð ing ar og styrkja 
í sam ræmi við það, leið ir til enda lausra nytja tækni legra nýjunga. Erfða-
breyt ing ar í mat væla fram leiðslu – og sú sterka and staða gegn henni 
sem bloss aði upp í Evr ópu – er aug ljóst dæmi um erfða fræði legt val á 
fram leidd um vör um. 

Hinn erfða fræði legi heim ur fé lags ímynd un ar er hins veg ar tví eggj að-
ur og ef „nátt úr unni“ hef ur ver ið breytt af tækn inni, þá er sú meng un 
gagn kvæm. Verk fræði af urð ir og fram leiðsla eru þannig sett ar fram í 
erfða fræði legu formi en það árétt ar að arf geng ir eig in leik ar eru tækni lega 
yf ir færð ir í gegn um ná kvæmt val og fram leiðslu á styrk leikum og veik-
leik um. Slík mark aðs vædd út gáfa af fé lags leg um Dar win isma bæt ir ír ón-
ískri vídd við hina út breiddu hug mynd um „næstu kyn slóð“ raf einda-
tækja, tölva, bif reiða og hvers sem er. Sú grund vall ar hug mynd er að verki 
í erfða fræði legri fé lags ímynd un að DNA leiði til mark aðs vænna vöru-
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merkja, sem þýðir að genin eru bók staf lega gull fót ur okk ar. Hér er svo 
sann ar lega um líf-vald að ræða.

Í ljósi líf-valds tengsla end ur tek ur hnatt væð ing forna venju há þró aðs 
kap ít al isma; að neyta ann arra á mis kunn ar laus an hátt. Eins og Vandana 
Shiva bend ir á, verð um við að greina á milli tveggja ólíkra hátta hreyf an-
leika í hnatt væð ing unni: „Einn hóp ur er hreyf an leg ur á heims vísu, er án 
heima lands eða heim il is en með eign ar hald á heim in um öll um, ann ar 
hóp ur er rót laus ar ver ur í flótta manna búð um og á vernd ar svæð um sem 
jafn vel þar hafa glat að öll um hreyf an leika“.5

Kon ur, ung ar stúlk ur og aðr ir „einnota“ lík am ar sem eru dregn ir í dilka 
eft ir kyn þætti eða úti lok að ir vegna ald urs, fötl un ar eða ann arra fé lags legra 
ástæðna, verða fyr ir sér stak lega grimmi legu of beldi í þessu valda kerfi. 
Reynsla þeirra af al gerri eigna upp töku á kjarna lík amn aðr ar og djúp-
stæðr ar sjálfs mynd ar þeirra sýnir að rök hins há þró aða kap ít al isma bygg-
ist á sí end ur tekn um, kerf is læg um og þving uð um út burði.6

Þessi þver stæða dreg ur fram geð klof ann í há þró uð um kap ít al isma, 
eins og Deleuze og Gu att ari orð uðu það: Þver stæð an felst ann ars veg ar í 
mikl um hreyf an leika fjár magns og ákveð inna geira hag kerf is ins sem til-
heyra úr vals hópn um og hins veg ar í mik illi miðstýringu og af ar litl um 
hreyf an leika fyr ir flesta. Firn in öll af inn við um og innra skipu lagi er til 
stað ar sam tím is flók inni og hnatt væddri tvístr un og eyðslu. Hin há tækni-
vædda menn ing sem stær ir sig af því að vera „upplýsinga sam fé lag“ er í 
raun jarð fast og efn is legt innra skipu lag sem hreiðr ar um sig í hinni 
hnatt væddu og tömdu borg; þessi borg inni held ur í ósam stæðu fé lagsrými 
sínu sýnis horn af af ar þró uðu en jafn framt af ar forn fá legu eða úr eltu hag-
fræði legu og fé lags legu skipu lagi. Há þró að ar upplýsinga mið stöðv ar 
standa við hlið ina á „end ur svædd um“7 far and-menn ing ar hóp um sem 
koma til móts við all ar aðr ar þarf ir. Þetta veld ur stór felld um mis mun í 
að gangi að fjár magni og tækni hins nýja hag kerf is.

Hnatt vætt hag kerfi er einnig mark að af straum um far and verka fólks 
vegna þess sem Sa skia Sass en kall ar „sí aukna þjóð ern is mis mun un á vinn u-
mörk uð um þannig að inn flutn ing ur og þjóð erni verða merki um ann ar-
leika (e. ot her ness).“8 Sass en berst fyr ir því að þess ir ras ísku þætt ir verði 
mið læg ir í grein ing unni á hinni hnatt rænu hag kerf is menn ingu, til að 
hægt sé að sjá þá sem stað bund in til felli í heims flæði fjár magns ins. Allt 
þetta kall ar á hnatt-stað ræn sjón ar horn. 
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Zilla Eis en stein er á svip uð um nót um í gagnrýni sinni á hnatt væð-
ingu. Hún held ur því m.a. fram að til stað ar sé kerfi sem feli í sér kerf is-
 læg an mis mun sem rétt læti arð rán og grimmi leg valda tengsl.9 Það sé 
því mik il vægt að leita leiða til að auka lýðræði á tím um hnatt væð ingar, 
í nafni fjöl breyti leika, og sinna á sama tíma mál efn um eins og nær sam-
 félag inu, ábyrgð og öðru því sem fell ur ekki und ir gróða lög mál. Eis en-
stein tæt ir í sig goð sögn ina um opna, frjálsa og lýðræð is lega neyslu sam-
fé lag ið. Hún vitn ar í Benja min Bar ber og kall ar slík ar goð sagnir 
„alhæfða gláp menn ingu upplýsinga skemmt un ar (e. in fot ain ment) og 
Holl y-heims mynd ar.“10

Á þessu sviði fé lags ímynd un ar bland ast sam an þegn skap ur og neyslu-
hyggja en til sölu eru ódýr lof orð um mann lega frels un í gegn um 
gengdar lausa neyslu. Gagnrýni á þetta er mið læg í fem ín ískri póli tík 
sam tím ans. „Ég versla, þess vegna er ég“ er mottó ný-frjáls hyggj unn ar og 
það sem var ast þarf. Gegn guð spjalli neyslu hyggj unn ar mætti benda á 
líf seiglu kyn þátta- og kynj akúg un ar sem leik ur stórt hlut verk í hinu 
hnatt vædda hag kerfi. Bág staða stúlkna og kvenna í þró un ar lönd um og 
minni hluta þjóð flokka inn an þró uðu land anna er sér stak lega knýjandi en 
hún bygg ist á:

[…] at vinnu skipt ingu í anda kyn þátta mis rétt is og feðra-
veldis […] sem skip ar kon um og stúlk um […] eink um ef 
þær eru lit að ar, í lág launa-færi banda vinnu, þjón ustu- eða 
upplýsinga störf eða í kyn ferð is-gettó ann ars stað ar á mark-
aðn um. Á sama tíma er þess vænst af kon um að þær haldi 
áfram að ala upp börn og sjá um heim il is störf.11 

Það hlýtur að vera póli tískt for gangs at riði að vinna gegn svona drottn un ar-
 mynstri sem virð ist al mennt og al tækt. 

Í fræði legu ljósi skipt ir meg in máli að hið hnatt vædda hag kerfi er ekki 
línu legt held ur virk ar frek ar eins og vef ur, tvístr að ur og marg miðj að ur. 
Um er að ræða kap ít al isma og geð klofa, eins og Deleuze og Gu att ari orð-
uðu það. Þetta skap ar nokk ur að ferða fræði leg vanda mál fyr ir sam -
félagsrýninn vegna þess að kerf ið um breyt ist í mar græð gögn sem eru 
klass ísk um og nú tíma leg um fé lags kenn ing um of viða. Varð andi þetta tel 
ég að við þurf um að til einka okk ur ól ínu lega hugs un sem meg in reglu og 
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í stað að ferða fræði þurf um við að þróa „korta gerð“ sem nær yf ir þver sagn-
ir og mót sagn ir hnatt væð ing ar og stytt ir sér ekki leið í gegn um mar g-
ræðni henn ar.

Um breyt inga ferl um síð-póst módern isma fylgja vanda mál eða fræði leg 
kreppa í fram setn ingu. Því hef ur ver ið hald ið fram að póst módern ismi sem 
sögu legt and ar tak marki hnign un nokk urra grund vall ar for sendna 
upplýsing ar inn ar. Þetta á eink um og sér í lagi við meinta fram þró un mann-
kyns eft ir eins kon ar sjálf virkri mark hyggju og vís inda legri skyn sem is-
hyggju sem sögð er miða að „full kom leika“ manns ins. Frels un ar  mark mið 
módern is mans fel ur í sér hug mynd ina um „hina viti bornu sjálfs veru“ sem 
úti lok ar nokk ur landa merki eða við mið un ar hópa sem einnig eru kall að ar 
„ómiss andi hin ir“.12 Þessi landa merki eða vörð ur eru: kynj að ur hinn (les: 
kon ur), þjóð ern is hin ir og nátt úru legt um hverfi. Sam an mynda þær þrjár 
víxl tengd ar hlið ar kerf is lægs ann ar leika eða mis mun ar í formi lít ils virð ing-
ar sem í senn mót ar nú tím ann og er úti lok að ur í hon um. Þær leika mik il-
vægt hlut verk í skil grein ingu norms ins, hins normala og hins norm ger andi 
sjón ar horns, á sjálfs ver unni. Þær eru jafn framt full trú ar fyr ir geng is felld an 
ann ar leika sem í sögu legu ljósi hef ur ver ið skynj að ur sem ólík ur í merk ing-
unni að vera „síðri en“. Þver sögn in felst í því að þessi lít ils virð andi mis-
mun ur, eða „minnk un ar til hneig ing“, hef ur ver ið ráð andi í sköp un karl-
lægrar sjálfs fremd ar, eða „rök hyggju hins Sama“.13

Hin ir kerf is lægu „hin ir“ módern ískr ar sjálfs veru birt ast aft ur í póst-
módern isma sem vís bend ing, tján ing eða ein kenni kreppunn ar – 
íhalds sam ir mundu segja „or sök“ henn ar – þeg ar módern is minn er 
far inn að láta á sjá eða jafn vel kom inn að fót um fram. Þess ir „hin ir“ leggja 
þó einnig fram kraft mik inn, já kvæð an, og að mínu áliti, nauð syn leg an 
end ur lest ur á sjálfs ver unni eft ir skip brot hins nátt úru gerða við miðs tví-
hyggj unn ar. Þetta kall ar fram nokkr ar marg laga og flókn ar orð ræð ur í 
kring um vald og lík ama. „Líf-vald“, skil ið sem vald yf ir líf rænu efni per 
se, er flók ið vanda mál í nýju heims skipu lagi. Á svo ört vax andi og sam-
fé lags lega ve fengdu sviði er hins veg ar sjálf hug mynd in um bios eða líf 
dreg in í efa á marg vís leg an hátt. Þetta er hægt að yf ir færa á for send ur 
vist-heim speki og þar af leið andi er hér á ferð inni sið ferði legt álita efni í 
sam bandi við sjálf bærni sem snert ir kom andi kyn slóð ir. 

Rök færsla mín krefst ákveð ins þanka gangs og hug mynda sem gera 
okk ur kleift að taka með í reikn ing inn, á já kvæð an og styrkj andi hátt, 
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þær um breyt ing ar sem í vænd um eru. Við bú um þeg ar í kven frelsuð um 
(póst-fem ín ísk um), fjöl menn ing ar leg um og há tækni vædd um sam fé lög-
um. Menn ing sam tím ans er samt sem áð ur ófær um að setja fram þenn an 
raun veru leika með við eig andi hætti. Í stað þess er klif að á hinu eymd ar-
lega við kvæði um „en da lok hug mynda fræði“ og hald ið uppi síf randi 
máls vörn fyr ir „hinu nýja“. For tíð ar þrá og of ur neyslu hyggja renna sam an 
und ir kald hæðnu glápi ný-frjáls hyggj unn ar.

Evr ópska vídd in

Skrif og kenn ing ar fem ín ískra hugs uða, eink um á sviði eft ir len du fræða og 
and-ras isma, um vald, mis mun og stað setn ing ar pól it ík, varpa ljósi á þver-
stæð ur sam tím ans. Þetta á við um fræði menn eins og Gay atri Chak ra vorty 
Spi vak, Stu art Hall, Paul Gil roy, Av ter Brah, Helma Lutz, Phil om ena 
Ess ed, Glor ia Wekk er, Nira Yu val-Dav is og marga aðra sem þekkja til 
ástands ins í Evr ópu. Ein af mik il væg ustu af leið ing um síð-póst módern-
isma í Evr ópu er fyr ir bær ið þver-menn ing ar leiki eða mis mun andi menn-
ing sem rekst á og skar ast í fjöl þjóð ern is legu eða fjöl menn ing ar legu sam-
fé lagsrými Evr ópu. Fólks flutn ing ar á heims vísu og stór felld hreyf ing fólks 
á sér stað frá jaðri inn að miðju á heims vædd um skala „dreifðra for ráða“. 
Þessi hreyf ing hef ur graf ið und an meintri menn ing ar legri eins leitni evr-
ópskra þjóð ríkja og verð andi Evr ópu sam bands. Evr ópa sam tím ans á fullt í 
fangi með fjöl menn ing ar hyggju á tím um sí auk inna þjóð ern is átaka og 
tækni hræðslu. Þver stæð ur, valdam is vægi og sundr un í átök um sam tím ans 
krefst þess að við hætt um að ein blína á átök milli menn ing ar svæða og 
snú um okk ur held ur að mis mun(un) inn an einn ar og sömu menn ing ar-
inn ar. Með öðr um orð um, eitt af meg in ein kenn um okk ar sögu lega ástands 
er til færsla þar sem jað ar og miðja takast á en á flókn ari hátt en áður hefur 
þekkst og ögr ar því tví hyggju eða and stæðu hugs un.

Marg ir álíta að fé lags-menn ing ar leg stökk breyt ing sem stefni í fjöl-
þjóð ern is legt og marg miðl að sam fé lag eigi sér nú stað. Í fem ín ískri kenn-
ingu er talið að þess ar meintu um breyt ing arn ar hafi ekki ein göngu áhrif 
á pól „hinna“ held ur hljóti jafn framt að losa og setja úr skorð um stað setn-
ing ar og for rétt indi „hins sama“, hinn ar fyrr ver andi miðju. Breyt ing arn ar 
taki m.ö.o. ekki ein göngu til orða forða eða mynd hverf inga sjálfs ver anna 
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held ur einnig sjálfs ver und ar inn ar og þeirra sam fé lags tengsla og sam-
félags ímynd un ar sem styðja hana. Bæði fé lags leg tengsl og tákn ræn fram-
setn ing þeirra er í upp námi. Merk is ber ar Evr ópu mið aðs fall ógó sentrisma14 
stand ast ekki leng ur í sið mennt uðu sam fé lagi sem inni fel ur m.a. kynj aða 
konu og karl, er fjöl menn ing ar legt og ekki endi lega krist ið. Sam fé lags leg 
um breyt ing kall ar nú sem aldrei fyrr á spurn ing una um fram setn ingu: 
hvað get ur karl lægt, hvítt, kristi legt ein gyð is tákn svið gert fyr ir þegn ana? 
Áskor un in, rétt eins og áhyggj urn ar, sem kom andi sjálfs ver ur vekja upp, 
mynda mynst ur eins kon ar verð andi sem krefst nýrrar tján ing ar og fram-
setn ing ar sem meta þarf á gagnrýninn hátt. Fem ín ísk kenn ing á eink ar 
vel við og er ákaf lega nyt samt og þarft tæki á storm a söm um tím um fyr-
ir bæra sem eiga sér stað „heima í hér aði“ og valda „hnatt-stað vædd um“ 
breyt ing um.

Nú á tím um póst módern isma eða eft ir-iðn bylt ing ar heyr ir mað ur oft 
minnst á „kven væð ingu“ menn ing ar inn ar, hvort sem er í sam bandi við 
fjöl miðla mál eins og dauða Dí önu prin sessu eða sam fé lags leg fyr ir bæri 
eins og fá tækt eða jöðr un. Hér er á ferð inni marg slung ið hug tak, svo 
vægt sé til orða tek ið; það er ein kenn andi fyr ir kreppu karl mennsk unn ar 
og karl lægrar drottn un ar en er einnig gild is hlað in til vís un í „mjúk 
gildi“, s.s. sveigj an leika, til finn inga semi, um hyggju og um sjá. Þessi 
„mjúku“ gæði rek ast á en eru þó ekki með öllu ósamrýman leg þeim stífu 
regl um sem enn ráða ríkj um á hinu op in bera sviði og end ur spegla ekki 
að eins karl lægni kerf is ins held ur einnig þá karl-mett uðu ímynd sem það 
bygg ist á. Að þess ar „um breyt ing ar inni leik ans“15 skuli tjáð ar sem 
„kven væð ing“, þótt tengsl þeirra við raun veru leg ar kon ur séu langt því 
frá bein eða gagn sæ, vek ur stöð uga furðu. Því er ákjós an legt að túlka 
þetta meinta „kven vædda” ferli sem þörf ina til að þróa nálg an ir sem auka 
að gang að og þátt töku í tækni menn ingu sam tím ans. Við þurf um á marg-
brotn ari skil grein ing um að halda varð andi kyn gervi, þjóð erni, stétt og 
ald ur í sam bandi við mót un sjálfs mynda. Þetta er sú fé lags lega stefnu-
mót un sem takast þarf á við. Upp blás in orð ræða um „hið kven læga“ hef ur 
aldrei nýst kon um og „hin um“ sér lega vel, fylgi henni ekki heil brigð ur 
skammt ur af fem ín ískri með vit und. Nýrra orð ræðna um karl mennsku er 
einnig þörf.

Fem ín ísk ir fræði menn, sér stak lega þeir sem lagt hafa stund á eft ir-
lendu fræði og skoð að kyn þátta for dóma, hafa ekki ver ið sparir á gagnrýni 
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sína á þver stæð ur og þá held ur ógeð felldu verka skipt ingu sem upp hef ur 
kom ið í sam tím an um. Ein þver stæð an er sú að hugs uðir sem stað sett ir 
eru í miðju nú ver andi og fyrr ver andi „heims veld is“ eru virk ir í að 
af byggja vald miðj unn ar. Þannig liðka þeir fyr ir orð ræðu legri út breiðslu 
og neyslu á fyrr ver andi „nei kvæð um“ hin um. Þess ir sömu hin ir eru hins 
vegar – sér stak lega í eft ir lend um, en einnig í eft ir-fas ísk um og eft ir-
komm ún ísk um sam fé lög um – áhuga sam ari um að stað festa sjálfs mynd 
sína, frek ar en að af byggja hana. Kald hæðni þessa ástands er öll um ljós 
sem þátt taka í um ræð un um: til dæm is þeim fem ín ísku heim spek ing um 
sem segja: „Hvern ig get um við leyst upp sjálfs ver und sem okk ur hef ur 
sögu lega ekki enn ver ið veitt?“ Eða þá hör unds dökka þegna eða eft ir-
lenduþegna sem halda því fram að í ljósi sög unn ar sé nú kom ið að þeim 
að hafa sig í frammi, að stað festa sitt sjálf. Og hafi hinn hvíti, karl legi 
þegn áhuga á því að „af byggja“ sjálf an sig og gang ast klemm unni á hönd 
– verði hon um að góðu! Að al at rið ið er og verð ur að „mun ur“ kem ur upp 
sem mið læg hug mynd – þótt hún sé um deild og þver stæðu kennd. Sem 
merk ir að átök við þá hug mynd er óumflýjan leg, rétt eins og við – póst-
módern ísk ir þegn ar – er um sögu lega dæmd á klafa okk ar eig in sögu. Af 
þessu leið ir að höf uð atriði er að gera grein fyr ir téð um þegn um með til 
þess hæf um kort lagn ing um.

Stað setn ing ar pól it ík

Til þess að „mynd an ir“ (e. figur ations) eða við eig andi fé lags leg ar form-
gerð ir geti orð ið til þarf að ferða fræði. Stað setn ing ar pól it ík er ein af 
þeim leið um sem fem ín ísk kenn ing legg ur til. Að ferð in geng ur út á að 
skýra fjöl breytni með al kvenna inn an hug taks ins „kyn leg ur mun ur“ 
eða tvennd ar and stæðu hinn ar fall ógó sen trísku sjálfs veru. Þess ar hug-
mynd ir eru, í fem ín isma, sam tengd ar hug mynd um um þekk ing ar-
fræði lega og póli tíska ábyrgð en í henni felst sú að gerð að fletta of an 
af þeim vald astað setn ing um sem mað ur hlýtur að taka sér á svæði eig-
in sjálfs mynd ar. Ábyrgð á fé lags leg um tengsl um (og á lík ömn uð um og 
inn grón um stað setn ing um) í þeim til gangi að leysa upp valdam is mun 
er tengd tveim ur grund vall ar hug mynd um: minn inu og frá sögn um. 
Þess ar hug mynd ir gang setja ferl ið með því að setja í orð, þ.e. draga inn 
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í tákn lega fram setn ingu, það sem sam kvæmt skil grein ingu skreppur 
und an vit und inni.

„Stað setn ing“ er reynd ar hvorki sjálf skip uð né sjálf hönn uð sjálfs-
verund ar staða. Hún er rýmis-tíma legt svæði sem deilt er, mót ast og 
nýtist með öðr um. Stór hluti stað setn ing ar okk ar slepp ur því und an 
sjálfs skoð un þar sem hún er svo kunn ug leg, svo ná in, að mað ur sér hana 
ekki einu sinni. „Stað setn ing ar pól it ík“ vís ar þar af leið andi til sjálf skönn-
un ar ferl is sem krefst póli tískr ar vakn ing ar og þar með íhlut un ar ann-
arra.16 Stað setn ing ar pól it ík er kort lagn ing á valdi sem hvíl ir á eins konar 
sjálfs gagnrýni, gagnrýnni sifja fræði legri sjálfs-frá sögn; hún er af stæð og 
bein ist út á við. Þetta merk ir að „lík amn að ar“ frá sagn ir upplýsa og 
um breyta þekk ingu okk ar á sjálf um okk ur og heim in um. Þess vegna gera 
text ar og reynsla svartra kvenna hvít um kon um kleift að sjá tak mark an ir 
á sín um stað setn ing um, sann leika og orð ræð um. Fem ín ísk þekk ing er 
gagn virkt ferli sem dreg ur fram hlið ar á til veru okk ar, sér stak lega hvað 
varð ar tengsl okk ar við vald ið, sem við höfð um ekki tek ið eft ir áð ur. Með 
orð færi Deleuze þá „af svæð ir“ hún okk ur; þ.e. fir rir okk ur hinu kunn ug-
lega, hinu nána, hinu þekkta og varp ar ytra ljósi á það; með orð um Fouc-
aults, þá er hún míkró-póli tík, sem hefst með hinu lík amn aða sjálfi. Þetta 
vissu reynd ar fem ín ist ar löngu áð ur en Fouc ault og Deleuze settu það 
fram í kenn ingu.

„Mynd an ir“ að óhefð bundn um fem ín ísk um sjálfs ver und um, eins og 
kvens inn inn/ les bí an/ sæ borg in/ hin óvið-eig andi (e. inapp rop ri ate(d))/ 
flökku-fem ín ist inn, o.s.frv., eru frá brugðn ar klass ísk um „mynd hverf ing-
um“ ein mitt að því leyti að þær kalla á eins kon ar ábyrgð ar til finn ingu 
hvað stað setn ingu varð ar. Þær eru efn is leg ar kort lagn ing ar og eru sem 
slík ar sjálfs skoð andi en lifa ekki sníkju lífi á mynd hverf ing ar ferli „ann-
arra“. Sjálfs skoð un bygg ir ekki á ein stak lings virkni held ur er um að ræða 
gagn virkt ferli sem hvíl ir í fé lags legu sam skipta neti. Þær mynd an ir sem 
koma út úr þessu ferli verða eins kon ar kast ljós sem lýsa upp hlið ar á 
gern ing um manns sem áð ur voru í skuggan um. Með því að taka þetta 
skref inu lengra, má segja að nýjar mynd an ir sjálfs ver unn ar (flökk ufræði-
leg, sæ borg, svört, o.s.frv.) virki eins og hug taka leg ar per són ur. Hér er ekki 
um mynd hverf ingu að ræða held ur efn is legt fyr ir bæri sem lík amn ar 
lýsing ar á valda tengsl um við kom andi. Á sviði sköp un ar tjá ir hún tíð 
um skipti, um breyt ing ar eða já kvæða af bygg ingu á vald inu sem mað ur 
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býr við. „Mynd an ir“ eða lík ömn uð mynd breyt ing sjálfs veru-stað setn inga, 
leita í allt það sem hið fall ógó sen tríska kerfi vill ekki.

Úr val nýrra óhefð bund inna sjálfs ver unda hef ur vissu lega lit ið dags ins 
ljós í óstöð ugu lands lagi póst módern isma. Þetta eru ve fengd ar, marg laga 
og mót sagna kennd ar stað setn ing ar sjálfs ver unda en það frí ar þær síð ur en 
svo und an valda tengsl um. Þær eru blend ing ar og milli-hóp ar sem hefð-
bundn ar lýsing ar á fé lags leg um hóp um, svo sem „ut an garðs mað ur“, „inn-
flytj andi“, „minni hluta hóp ar“, ná frá leitt yf ir. Þær eru nýju skrímsl in í 
óreiðu heims ins. Frá sjón ar horni „ann ars kon ar ann arra“ tjá ir þessi 
út þanda fram leiðsla á ann ars kon ar mis mun í senn rök hyggju kap ít al ísks 
arð ráns og sjálfs ver und ir já kvæðra og sjálf skil greindra ann arra. Þetta veltur 
allt á manns eig in stað setn ingu eða stað sett um sjón ar horn um. Hér er 
ekki um að ræða ein hvers kon ar af stæð is hyggju held ur inn setta og lík-
amn aða gerð af efn is hyggju. Þetta má orða á fem ín ískari hátt með Ir ig ar ay: 
mis mun ur inn sem dreif ir sér í síð-póst módern ísk um eða há þró uð um 
módern isma eru hin ir hins Sama. Þetta má þýða yf ir á tungu mál Deleuze: 
þess ir mis mun ir, hvort sem þeir eru mikl ir eða til tölu lega smá ir, eru ekki 
eig ind leg ir og breyta þar af leið andi ekki rök hyggju eða valdi hins Sama, 
meiri hlut ans, eða hins reðurrökmiðleitna lyk ilkóða. Á síð-póst módern-
ísk um tíma brotn ar miðj an ein fald lega upp en er al veg jafn mið læg og 
vold ug og áð ur. Það skipt ir miklu að falla ekki í þá gryfju að end ur fram-
leiða hið Sama, hvort sem er á plani mól ek úls ins eða hins hnatt ræna. Það 
er ekki eft ir sókn ar vert að hneppa mis mun í hug tök Heg els um díal ekt-
íska og gagn kvæma neyslu á sjálfi og hin um. Mis mun ur er hins veg ar 
laus úr þess ari keðju við snún inga og get ur átt þátt í allt ann ars kon ar 
rök hyggju sem er flakk andi og ól ínu leg.

Nið ur lag

Þeg ar ár ið 2000 rann upp hafði sam fé lags legt sam hengi tek ið um tals-
verð um breyt ing um frá því að póst strúkt úr al ísk ir heim spek ing ar settu 
„mis mun“ á fræði lega og póli tíska dag skrá. End ur reisn líf fræði legr ar 
eðl is hyggju und ir merkj um erfða fræði, sam einda líf fræði, þró un ar kenn-
inga og DNA-harð stjórn ar, hef ur vald ið þenslu og hlut gerv ingu hug-
mynd ar inn ar um „mis mun“. Hægra meg in í hinu póli tíska lit rófi Evr-
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ópu halda kyn þátta hat ar ar á lofti mis mun en af neita hon um ekki. Í 
þess ari aft ur halds orð ræðu er mis mun ur sjálfs mynd ar inn ar samt sem 
áður eðl is gerð ur og hnýttur við ákveðna trú á þjóð leg, svæð is bund in, 
hér aðs bund in eða stund um þorps bund in við mið um skil grein ing ar á 
sam semd/sjálfs mynd um (sjá t.d. Front nation al í Frakk landi, „Lega“ á 
Norð ur-Ít al íu eða Ha ider-fyr ir bær ið í Aust ur ríki). Slík ar hug mynd ir 
um „mis mun“, sem byggja á hug mynd um um manns eig ið svæði, eru 
háð ar nauð hyggju, úti lok un og þjóð rembu. Í þessu sam hengi er „mis-
mun ur“ fræði legt heiti sem á heima í stig veldi gilda sem það stýrir með 
tvennd ar and stæð um: það end ur speglar valda tengsl og kerf is læg mynst-
ur úti lok un ar á plani hins þjóð lega, svæð is, hér aðs eða jafn vel enn stað-
bundn ara fyr ir bær is. Þess ar eðl is hyggj uhug mynd ir um „mis mun“ eru 
póli tískt og fé lags lega aft ur halds sinn að ar og þess vegna er mik il vægt að 
end ur skoða stefnu skrána og beina henni í far veg (rót tækr ar) póst strúkt-
úr al ískr ar gagnrýni. Hug mynd in um „mis mun“ er allt of mik il væg til 
að láta erfða fræð ing um hana eft ir og hvað þá ýmsum sjálf skip uð um 
ofur menn um með for tíð ar þrá (hvít um, karl kyns, kristn um) sem vaða 
uppi þessa dag ana.

Eft ir 30 ár af póst módern ísk um og fem ín ísk um um ræð um og deil um 
ættu eft ir far andi hug tök að vera vel kynnt í gagnrýnum fræð um: hin 
„ó-eins leita“, klofna, knýtta, „rís óm íska“, flakk andi sjálfs vera, hið upp-
brotna, hið marg falda, o.fl. Þrátt fyr ir að þessi hug tök séu út breidd og 
þrátt fyr ir að hug taka skrá in hafi yf ir sér rót tækn itöfra er ekki um það að 
ræða að al mennt sam komu lag ríki um mál efn in sem hanga á spýtunni; 
nefni lega, hvað það merk ir ná kvæm lega að sjálfs ver an hafi glat að sam-
fellu sinni? Þau sið fræði legu og póli tísku álita mál sem hin sundr aða 
sjálfs vera vek ur upp í menn ingu og póli tík sam tím ans hef ur orð ið til efni 
bæði ósætt is og mis skiln ings.17 Með öðr um orð um, hálf kær ing ur í 
um ræð un um um hina flakk andi sjálfs veru er meiri en nokkru sinni fyrr, 
á með an mót- og þver sagn ir í hinu sögu legu ástandi sam tím ans hafa 
hrann ast upp í kring um okk ur. Hvað í ósköp un um er hægt að gera með 
hina klofnu sjálfs veru? Hvaða gagn er í henni og fyr ir hvern? Við hvaða 
póli tíska/sið ferði lega ger anda er hægt að tengja hann/hana? Hversu 
skemmti legt er það? Hver eru gild in, norm in og við mið in sem hin flakk-
andi sjálfs vera get ur boð ið upp á? Þess ar spurn ing ar ætti að setja efst á 
póli tíska dag skrá sam tím ans.
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Leit in eft ir nýjum, við un andi skil grein ing um þarf að vera mark mið 
sam fé lags legr ar sam ræðu og þær get ur eng inn einn ein stak ling ur ákveð ið. 
Slík gagnrýnin skoð ana skipti ættu að vera kjarn inn í gagnrýnum kenn-
ing um. Fyrsta spurn ing in sem ég myndi þar af leið andi spyrja snýr því að 
kort lagn ingu: Ertu sam mála und an far andi lýsingu minni á menn ing ar-
ástandi eft ir-iðn bylt ing ar? Bú um við í sama heimi, í sama tíma belti? 
Hvern ig ger ir þú grein fyr ir þeim heimi sem þú býrð í? Vinna við slíka 
kort lagn ingu mark ar upp haf ið á heim speki leg um sam ræð um í dag. 

Ferli um breyt inga eru sí fellt að verki og e.t.v. er jafn gilt ferli 
um mynd andi end ur heimt ar á þekk ingu rétt að hefj ast. Í kjöl far ið fylg ir 
leit in að óhefð bundn um skil grein ing um til að tjá þær mót sagna kenndu, 
marg hliða sjálfs ver ur sem við er um orð in. Aug ljós gjá er á milli þess 
hvern ig við lif um – í frelsuðu eða eft ir-fem ín ísku fjöl þjóða sam fé lagi, sem 
er bú ið há tækni og fjar skipt um, með meint um frjáls um landa mær um 
sam hliða styrk ara eft ir liti, svo eitt hvað sé nefnt – og hvaða mynd við gef-
um þess um kunn ug leika sem við upp lif um. Þá ímynd un ar fá tækt er hægt 
að túlka sem flug þreytu þess að lifa sam tím is á mörg um tíma belt um, í 
geð klofnu ástandi sem ein kenn ir sögu legt tíma bil póst módern is mans. 
Mik il væg asta verk efni sam tím ans er að fylla upp í þetta gap með við eig-
andi skil grein ing um: Meiri áskor un er ekki hægt að ímynda sér.

Þýðing: Geir Svans son

1  [„Kort lagn ing“ (fr. car tog rap hie) er eins og mörg meg in hug tök in í þess ari grein úr 
smiðju Gill es Deleuze og Fél ix Gu att ari, sér stak lega úr svo kall aðri flökk ufræði (fr. 
noma do log ie). Ekki er um að ræða kort lagn ingu í hefð bund inni merk ingu held ur nauð-
syn lega að gerð hinn ar verð andi hug veru/sjálfs veru til að stað setja sjálfa sig. Flökk u-
fræði leg kort lagn ing (sem er í raun ein ung is aft ur virk) þarfn ast sí felldr ar end ur skoð-
un ar en hún er form gerð ar leg and stæða hins nið urn jörv aða: Kort ið er „and stæða 
af rits ins sem snýr stöðugt aft ur til „hins sama“. Kort ið snýst um gjörn ing eða 
frammi stöðu [og] bein ist að til rauna starf semi sem held ur sig fast við veru leik ann“. 
Til vitn an ir úr „Rhiz ome“ í Mille Plat ea ux : Cap ital is me et schiz op hrénie II, sjá ísl. þýð. 
Hjör leifs Finn son ar í Heim speki verð and inn ar: Rís óm, sifj ar og inn rætt sið fræði, ritstj. 
Geir Svans son (Reykja vík: At vik 2003), bls. 32. Þýð.] 

2  [„Hnatt-stað rænt“ er þýðing á hug tak inu „g-loc al“(þ.e. glo bal-loc al) sem fel ur í sér 
nýtt sjón ar horn á hnatt væð ing una (glo bal iz ation) að því leyti að auk ið til lit er tek ið til 
stað bund inna (loc al) þátta. Þýð.]
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3  [„Líf-vald“ (fr. bio-pou voir) er hug tak sem Mic hel Fouc ault not aði til að skoða tengsl 
vel ferð ar og valds. Heil brigði, vel ferð og fram leiðni eru áherslu at riði í nú tíma sam -
félög um. Til þess að hafa stjórn á þess um þátt um gríp ur rík is vald ið, í gegn um stofn-
an ir sín ar (spít ala, heil brigð is þjón ustu, vinnu eft ir lit), til vald sað gerða til að bæta 
gæði vinnu afls (mæla út þá sem hafa lága fram leiðni) og auka hrein læti, með það að 
mark miði að gera sam fé lag ið skil virkara og hafa á því ít ar legri stjórn.Valdi, sem beitt 
er í þess um til gangi, kall ar Fouc ault „líf-vald“ sem merk ir ein fald lega að vald beit ing-
in bein ist að lík am an um og líf fræði legri starf semi. Vel ferð ar þjóð fé lag ið sjálft er eitt 
af meg in verk fær um líf-valds. Þýð.] 

4  Sjá um fjöll un Bryld og Lykke í Cosm odolp hins. Fem in ist Cult ur al Stu dies of Tec hno logy, 
Animals and the Sac red.

5  Vandana Shiva í Biop ir acy. The Plund er of Nat ure and Knowled ge, s. 98.
6  Sa skia Sass en í „To ward a Fem in ist Ana lyt ics of the Glo bal Ec on omy“ í Indi ana Jo urn-

al of Glo bal Legal Stu dies.
7  [„End ur-svæð ing“ (fr. ret err itor ial is ation) er þýðing á hug taki Deleuze og Gu att ar is sem 

teng ist hug mynd um þeirra um „flökk ufræði“ (fr. noma do log ie) sem bygg ir á frelsi, 
hreyf an leika, vali og verð andi. Verð andi hug ver ur/sjálfs ver ur eru sí fellt leit andi, eft ir 
„flótta lín um“ (fr. ligne de fu ite) til að kom ast und an miðstýringu, skipu lagi, bæl ingu 
– hinu sam fé lags lega svæði. Slík „af-svæð ing“ (fr. dét err itor ial is ation) er þó ekki end an-
 legt ástand held ur er um að ræða sí fellt ferli af-svæð ing ar og end ur-svæð ing ar. Þýð.]

8  Sa skia Sass en í „To ward a Fem in ist Ana lyt ics of the Glo bal Ec on omy“, s. 21.
9  Zilla Eis en stein í Glo bal Obscen ities.
10  Sama, 105.
11  Sama, 134.
12  Lloyd, Genevie ve í The Man of Re a son.
13  Luce Ir ig ar ay í Spéc ul um de l’aut re femme. [„Hinn Sami“ hjá Ir ig ar ay (fr. Le Même; e. The 

Same) er sá sem er Sam ur, Eins, Eins leit ur, Einn og and stæða „hins“ eða „hinna“ – Um 
er að ræða Fall os inn og þann sem vald ið hef ur: hinn hvíta, gagn kyn hneigða  (kristna) 
karl. Þýð.]

14  [Hug tak ið phal log oc entris me (eða phall oc entris me) er sam sett orð úr phall os (reð ur(tákn)), 
lo gos (al heims skipu lag, rök, Lög in, Orð ið) og centris me (mið hyggja/-leitni). Hug tak ið, 
sem rekja má til lac anískr ar sál grein ing ar og af bygg ing ar, fel ur í sér að menn ing og 
sam fé lag er karl lægt, karl mið að og fylg ir „rö kvísi hins Sama“. Öll orð ræða (tungu-
mál ið gjör vallt) er þannig reð ur rök mið leit in. Kon an er ekki skil greind út frá eig in 
for send um held ur út frá kar lin um og því sem hana skort ir (reð ur inn). Hug tak ið 
mætti þýða á ís lensku sem „reð ur rök mið leitni“ en hér er er lenda orð ið not að. Þýð.]

15  Ant hony Giddens í Bey ond Left and Right: The Fut ure of Rad ic al Po lit ics.
16  Ind er pal Gre wal og Caren Ka plan (ritstj.) í Scatt er ed Heg em oni es: Post modern ity and 

Transnation al Fem in ist Prac tic es.
17  Mart ha C. Nuss baum í Cult ivat ing Hum an ity: a class ic al defense of re form in li ber al 

ed uc ation.
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Sköpun og 
sjálfssköpun





Arn fríð ur Guð munds dótt ir

„Að guð skuli sjá nokkurn glað an dag.“
Þján ing in, illskan og Guð

Við þurf um ekki að leita langt til þess að finna um merki ills ku og þján-
ing ar í um hverfi okk ar. Allt í kring um okk ur sjá um við ills kuna að 
verki og þján ing una sem fylg ir í kjöl far ið. Sag an geym ir ótelj andi dæmi 
um hin ar marg vís legu birt ing ar mynd ir ills ku og þján ing ar. Útrýmingar-
búð ir nas ista í síð ari heims styrj öld inni og að skiln að ar stefnan í S-Afr íku 
eru nýleg dæmi um stofn ana gerða ills ku sem or sak að hafa ómælda þján-
ingu og dauða millj óna ein stak linga. Ef við lít um okk ur nær, bæði í 
tíma og rúmi, er einnig af nógu að taka. Næst um dag lega er um við 
minnt á skelfi leg ar af leið ing ar voða verka eins og kyn þátta haturs, heim-
il is of beld is, ein elt is og nauð gana.1 Í slík um til fell um fer sjaldn ast á 
milli mála hver er ger andi og hver þol andi. Þó að auk in um ræða og 
upplýsing hafi náð að vekja margt fólk til með vit und ar um þá ógn sem 
ein stak ling um staf ar af þess um vág est um, hef ur ekki reynst auð velt að 
vinna bug á þeim. En við höld um áfram að vinna að settu marki og 
snú um bök um sam an til að binda endi á órétt læt ið. Það gerir vit neskj-
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una um ills ku og þján ingu bæri legri að geta gert eitt hvað í mál un um. 
En hvað með þau til felli þar sem or sök in er óþekkt eða ill höndl an leg? 
Nátt úru ham far ir og ólækn andi sjúk dóm ar valda ómældri þján ingu, án 
þess að við fá um nokk uð að gert. Hvað ger um við þá? Hvern ig 
bregðumst við við slík um raun veru leika? 

And spæn is ísköld um raun veru leika ills ku og þján ing ar er spurt 
um or sök, en einnig merk ingu og til gang.2 Reynsl an af ills kunni og 
þján ing unni kall ar gjarn an fram áleitn ar spurn ing ar um Guð. Hvar er 
Guð þeg ar vald ills kunn ar og þján ing ar inn ar virð ist tak mar ka laust og 
óhindr að? Og hver er sá Guð sem læt ur verk þeirra óá reitt, að því er virð-
ist? Get ur Guð ver ið rétt lát ur, al mátt ug ur og góð ur, allt í senn, án þess 
að grípa inn í? Þess ar spurn ing ar hafa lengi hald ið vöku fyr ir guð fræð-
ingum. Svo oft eru þær með höndl að ar eins og heið ur fræð anna, og/eða 
Guðs, sé að veði. Spurn ing ar um ills ku og þján ingu eru vissu lega ágeng-
ar og krefj andi fyr ir guð fræð ing sem þrá ir að finna hald bær svör. Þeg ar 
stórt er spurt er oft fátt um svör og auð vit að er guð fræð ingn um frjálst að 
velja aðr ar og að gengi legri spurn ing ar til að fást við í fræð um sín um. En 
slíkt val hef ur þol and inn ekki. Spurn ing arn ar leita á og krefj ast svara. 
Hvar er Guð þeg ar ég finn til? Er Guð dauð ur eða bara mátt laus gagn vart 
þessu öllu sam an? Eða er Guði kannski bara al veg sama um mig? Hver 
sú eða sá sem sinn ir sál gæslu, fær ekki flú ið þess ar spurn ing ar, þó að þau 
sem ástunda fræðin geti stund um leyft sér það. 

En hvað segja fræðin við þau sem líða eða þau sem taka að sér hlut-
verk hug genda? Er það eitt hvað ann að en gömlu svör in um gildi þján ing-
ar inn ar og verð laun in á himni þeg ar jarð vist in er af stað in, eða kannski 
af plán uð, eins og sum ir vilja halda fram? Á síð ari hluta 20. ald ar hafa 
marg ir guð fræð ing ar bent á tak mörk slíkra lausna og skað ann sem af 
þeim kann að hljót ast.3 Í fram haldi af því hef ur guðs mynd in ver ið tek in 
til róttækrar end ur skoð un ar, en jafn framt grund vall ar hug tök og hug-
mynd ir um vald og gæsku Guðs. Ein kenn andi fyr ir þá end ur skoð un er 
um hyggj an fyr ir vel ferð ein stak ling anna, um hyggj an fyr ir þeim sem 
finna til. Ná skyld er um hyggj an fyr ir Guði, sem á það á hættu að enda 
sem of beld is full ur harð stjóri, mátt laust góð menni, eða merk ing ar laust 
tákn um end an leg an sig ur ills kunn ar yf ir hinu góða. 
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Áleitn ar spurn ing ar um Guð and spæn is 
ills ku og þján ingu

Þján ing in og illskan hafa gegnt stóru hlut verki í gyð ing-krist inni hefð 
allt frá upp hafi. Raun veru leiki þján ing ar og ills ku hef ur vak ið upp 
áleitnar spurn ing ar um Guðs góðu sköp un. And spæn is þján ingu og illsku 
er spurt um eðli Guðs og glímt við stað hæf ing ar um góð an, rétt lát an og 
al mátt ug an Guð. Hvern ig fara slík ir eig in leik ar sam an? Ef Guð er rétt-
látur, er þá illskan og þján ing in al far ið refs ing synd ugs mann kyns? Hvað 
þá um kær leika og um hyggju Guðs fyr ir hinu skap aða? Er hugs an legt að 
kær leik ur og mis kunn semi Guðs geti kom ið í veg fyr ir að rétt læt ið nái 
fram að ganga? Eins er spurt um mátt Guðs. Hvers vegna læt ur al mátt-
ug ur Guð ills kuna og þján ing una við gang ast? Er þá ekki al mætt ið úti-
lok andi fyr ir kær leik ann, hugs an lega líka rétt læt ið? Inn an guð fræð inn ar 
flokk ast spurn ing ar af þessu tagi und ir guð vörn eða the odicy, þ.e. þeg ar 
feng ist er við að færa rök fyr ir rétt læti, valdi og gæsku Guðs, and spæn is 
verk um hins illa.4 Orð ið the odicy er grískt að upp runa, sam sett úr orð un-
um the os, Guð, og dike, sem merk ir rétt læti. Á ís lensku er orð ið yf ir leitt 
þýtt sem guð vörn, en einnig stund um trú vörn. Hefð bund in guð vörn hef ur 
stund um end að með að rétt læta ills kuna, þeg ar því er hald ið fram að í 
raun sé hið illa gott, af því að illskan sé vilji Guðs og vilji Guðs hljóti 
allt af að vera af hinu góða.

Þekkt ustu gagnrýnina á klass ísk svör guð varn ar inn ar er án efa að finna í 
Jobs bók.5 Þeg ar þján ing in virð ist óbæri leg hef ur Job upp raust og tjá ir 
ör vænt ingu sína á af ger andi hátt, með al ann ars með því að iðr ast þess að 
hafa fæðst:

Hví dó ég ekki í móð ur kviði, 
– and að ist jafn skjótt og ég var kom inn af móð ur lífi?
Hvers vegna tóku kné á móti mér
og hví voru brjóst til handa mér að sjúga?
Því þá lægi ég nú og hvíld ist, 
væri sofn að ur og hefði frið... (Jb 3.11-13)

Og Job áskil ur sér rétt til að kvarta við Guð: 
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Ég ætla þá ekki held ur að hafa taum á tungu minni, 
ég ætla að tala í hug ar ang ist minni,
ég ætla að kveina í sál ar kvöl minni. (Jb 7.11) 

Þau svör sem vin ir Jobs gefa hon um í þreng ing um hans eru dæmi um 
hefð bundna guð vörn, þar sem illskan og þján ing in eru tal in eiga sér eðli-
leg ar or sak ir í for tíð þess sem finn ur til. Þján ing in er með öðr um orð um 
refs ing Guðs, í sam ræmi við boð skap synda falls sög unn ar í þriðja kafla 1. 
Móseb ók ar, þeg ar Ad am og Evu er refs að fyr ir óhlýðni sína við boð Guðs. 
Við brögð Jobs ættu því að ein kenn ast af þakk læti, frem ur en ör vænt ingu, 
að mati vin ar hans, sem tek ur sér stöðu dóm ar ans í ná vist hins hrjáða: 

Sjá, sæll er sá mað ur, er Guð hirt ir, 
lít ils virð því eigi ögun hins Al mátt ka. 
Því að hann sær ir, en bind ur og um,
hann slær, og hend ur hans græða. (Jb 5.17-18) 

En Job á bágt með að sætta sig við að Guð sé að baki þján ingunni. Hann 
er sann færð ur um að hafa ekki „unn ið til“ refs ing ar Guðs og hann ger ir 
lít ið úr visku vina sinna:

Já, vissu lega, mikl ir menn er uð þér, 
og með yð ur mun spek in deyja út! (Jb 12.2)

Að mati Jobs eru vin irn ir nefni lega von laus ir sáln ahirð ar: 

Ég hefi heyrt nóg af slíku,
hvim leið ir hugg ar ar er uð þér all ir sam an. (Jb 16.2)

Það er ljóst að höf und ur Jobs bók ar hafn ar því að líta beri á þján ing una 
og ills kuna sem hegn ingu eða gjöf frá Guði, þó án þess að gefa end an leg 
svör um upp haf og ástæð ur.6 Þeg ar Guð kem ur til sög unn ar í lok bók-
ar inn ar er Job minnt ur á tak mörk sín and spæn is mik il feng leika sköp-
un ar verks ins. Og Job við ur kenn ir smæð sína frammi fyr ir Guði með 
þess um orð um:
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Sjá, ég er of lít ilm ót leg ur, hverju á ég að svara þér? 
Ég legg hönd mína á munn inn.
Einu sinni hefi ég tal að, og end ur tek eigi,
– tvisv ar, og gjöri það ekki oft ar. (Jb 40.4-5)

En hver er þá boð skap ur Jobs bók ar? Hvert er hið rétta svar við áleitn um 
spurn ing um Jobs? Hver er or sök ills kunn ar og þján ing ar inn ar, ef hana er 
ekki að finna hjá Job sjálf um? Job er „ráðv and ur og rétt lát ur, guð hræddur 
og grand var“ (Jb 1.1), en hann er ekki full kom inn frek ar en hver ann ar. 
Mál ið snýst aug ljós lega ekki um það. Fyr ir hon um er svars ins ekki að 
leita í skot held um rök um held ur í ná lægð Guðs. 7 Guð er ekki leng ur fjar-
læg ur og þög ull. Þögn Guðs og ein angr un Jobs í þján ing unni er rof in. 
Job hef ur fund ið Guð – í þján ing unni. Þess vegna get ur hann sagt, full-
viss um um hyggju Guðs þrátt fyr ir allt: 

Ég þekkti þig af af spurn,
en nú hef ir auga mitt lit ið þig! (Jb 42.5)

Í ljósi reynsl unn ar er Job til bú inn að taka orð sín aft ur, sann færð ur um 
mik il vægi ná lægð ar inn ar og tak mark að gildi orð anna and spæn is raun-
veru leika ills ku og þján ing ar (Jb 42.6).

Að tala um Guð í ljósi hörm unga 
heims styrj ald anna tveggja

Heims styrj ald irn ar tvær höfðu mót andi áhrif á guð fræð ium ræðu 20. ald ar-
inn ar. Á milli stríð sár un um fór fram rót tækt upp gjör við guð fræði 19. 
ald ar inn ar, sem ein kennst hafði af tak mar ka lausri bjartsýni á mögu leika 
mann eskj unn ar til þess að stofna fyr ir mynd ar ríki á jörðu. Því fylgdi áhersla 
á synd ugt eðli manns ins og ann ar leika Guðs. Þannig vildu guð fræð ing ar 
eins og Karl Barth svara mann mið lægri guð fræði, sem gekk út frá því 
sem var líkt í mann legu og guð legu eðli.8 Í kjöl far síð ari heims styrj ald ar-
inn ar urðu spurn ing ar um til vist og eðli Guðs óumflýjan leg ar. Reynsl an 
af tak mar ka lausri ills ku mann fólks ins vakti efa semd ir um gæsku rík an og 
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al mátt ug an skapara alls sem lif ir. Hvern ig var hægt að trúa á gæsku og 
al mætti Guðs í ljósi þess sem hafði gerst? Var Guð van mátt ugur gagn vart 
ills kunni eða var þetta kannski vilji Guðs eft ir allt sam an? Skáld kon an 
Ólöf frá Hlöð um tjá ir vel þess ar áleitnu hugs an ir í ljóði sem birt ist á 
prenti ár ið 1945. Ljóð ið hljóð ar svo:9 

Að guð skuli sjá nokkurn glað an dag,
ég get ekki skil ið það sinn is lag.
Að horfa á þá neyð, já, og heyra þau óp
frá hnetti, sem hann til gleði skóp.
Hann sorg leika skáld víst með af brigð um er,
ef un að hann hef ur af því, sem hann sér. 

Að hugsa sér auga guðs horfa á það
og hug ann því minnsta skyggnast að,
og sitja þó rór á sín um stól
á svi pinn svo hýr sem morg uns ól,
og lyfta ekki hendi að laga neitt.
Það lík ist ei mér – ég skil það eitt. 

Skáld kon an á erf itt með að sætta sig við þann Guð sem and spæn is illsk unni 
og þján ing unni auðsýnir full kom ið til finn inga leysi. Að gerða leysi virð ist 
einnig hrjá Guð, sem læt ur hjá líða að gera eitt hvað til þess að koma í veg 
fyr ir hörm ung arn ar, eða að minnsta kosti að gera sitt til að bæta ástandið. 
Um mið bik 20. ald ar inn ar gerð ust æ há vær ari radd ir þeirra sem ekki 
gátu sætt sig við hefð bund in svör guð varn ar inn ar. Hvern ig var hægt að 
skrifa guð fræði í kjöl far helf ar ar inn ar eða yf ir leitt að tala um Guð eft ir 
það sem hafði átt sér stað?10 

Fræg er frá sögn ung verska Gyð ings ins Elie Wies el af dvöl inni í 
útrýming ar búð um nas ista, fyrst í Auschwitz og síð an í Buc hen wald. 
Wies el lýsir trú ar bar áttu sinni, sem var sam of in bar átt unni fyr ir líf inu, 
á eft ir minni leg an hátt í bók inni Nótt in. Bók in kom fyrst út ár ið 1960, 
en Wies el ákvað að fara í tíu ára þagn ar bind indi áð ur en hann gerði til-
raun til að færa í orð þá skelfi legu reynslu sem hann og margar millj-
ón ir Gyð inga urðu fyr ir í síð ari heims styrj öld inni. Í bók inni seg ir 
Wies el frá efa semd um sín um um rétt læti og mis kunn semi Guðs and-
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spæn is illskunni sem fang arn ir stóðu frammi fyr ir. Sá Guð sem hann 
hafði trú að á frá barn æsku var að baki öllu, líka ills kunni og þján ing-
unni. Hann fann til sam semd ar með Job. Wies el ef að ist ekki um til vist 
Guðs, en spurði um merk ingu þeirr ar refs ing ar sem Guð hafði leitt yf ir 
Gyð ing ana.11 Var það mögu leiki að vilji Guðs væri hér að baki? Wies el 
lýsir upp gjöri við fyrri hug mynd ir sín ar um Guð og því hvern ig Guð 
– sá Guð sem hann þekkti svo vel – dó og í stað inn kom trú á Guð sem 
þjáð ist með hin um þjáðu. Hinn þjáði Guð var sá Guð sem Wies el 
kynnt ist í útrýming ar búð un um. Wies el sá þenn an Guð með al ann ars í 
aug um drengs ins sem barð ist fyr ir lífi sínu í snörunni á gálgan um á 
með an sam föng un um, sem neydd ust til að horfa á, var mein að að koma 
hon um til hjálp ar.12

Glíma Wies els í útrýming ar búð um nas ista, glím an við mátt ar öfl 
ills kunn ar, var ekki síst glíma við Guð. Wies el reyndi að koma heim og 
sam an hefð bund inni mynd af al mátt ug um og rétt lát um Guði og reynslu 
sinni af ills kunni. Á síð ari helm ingi 20. ald ar hef ur kom ið fram sterk 
gagnrýni á hvers kon ar rétt læt ingu á eyð ing ar mætti ills ku og þján ing ar í 
heim in um. Í því sam hengi hef ur far ið fram upp gjör inn an guð fræð inn ar  
við hina hefð bundnu guðs mynd í lík ingu við það sem bók Elie Wies els 
vitn ar um. Hug mynd ir Diet richs Bon hoef fers um hinn þjáða Guð, sem 
sett ar eru fram í bréfi úr fang elsi hjá nas ist um ár ið 1944, höfðu mik il 
áhrif inn an guð fræð inn ar á síð ari hluta 20. ald ar. „Að eins hinn þjáði Guð 
get ur hjálp að“ full yrti Bon hoef fer.13 Með því að leggja áherslu á hinn 
þjáða Guð tók Bon hoef fer upp þráð inn frá Mar teini Lút her, sem lagði 
áherslu á op in ber un Guðs á kross in um, í þján ingu og dauða Krists. 
Jürgen Molt mann svar aði áskor un Bon hoef fers og í skugga hörm unga 
heims styrj ald anna tveggja tók hann hug mynd ir krist inn ar hefð ar um við-
brögð Guðs við ills kunni og þján ing unni í heim in um til rót tækr ar end ur-
skoð un ar. Sem and svar við Guðs-dauða-guð fræði fimmta og sjötta ára tug-
ar ins, setti Molt mann fram hug mynd ir sín ar um hinn kross festa Guð, 
sem er hvorki dauð ur, mátt laus né mis kunn ar laus, held ur tek ur sér stöðu 
með hin um þjáðu.14 

Gyð ing-krist in hefð hef ur vissu lega allt af hald ið fram um hyggju 
Guðs fyr ir þeim sem þjást, eins og ótelj andi dæmi bæði í Gamla og Nýja 
testa ment inu vitna um. Það sem hef ur hins veg ar vaf ist fyr ir fólki eru 
áhrif þján ing ar inn ar á Guð. Eitt er að tala um að Guð sé ná læg ur í þján-
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ing unni, ann að að halda því fram að Guð taki þátt í þján ing unni. Spurn-
ing in um þátt töku Guðs í þján ing unni snýst um það, í mjög ein föld uðu 
máli, hvort eitt hvað ut an að kom andi hafi áhrif á Guð, með þeim af leið-
ing um að Guð finni til. Þar sem þján ing in fel ur í sér breyt ingu (eitt hvað 
ger ist sem veld ur því að það er ekki eins og það var áð ur), geng ur full yrð-
ing in um að Guð geti þjáðst, út frá því að Guð, ei líf ur og óbreyt an leg ur, 
geti breyst. Marg ir guð fræð ing ar hafa ótt ast að slík ar hug mynd ir gerðu 
at lögu að guð dómn um og drægju úr trú verð ug leika Guðs.15 Er hægt að 
treysta á þann Guð sem verð ur fyr ir áhrif um, en er ekki hin óum breyt an-
lega stærð sem stend ur óhögg uð, hvað sem geng ur á?16 Einnig hef ur 
verið bent á þá hættu sem felst í því að gera Guð að fórn ar lambi ills ku og 
þján ing ar. Hvaða hjálp er að finna hjá þeim Guði sem fær ekki rönd við 
reist and spæn is hinu illa? Jürgen Molt mann er í hópi þeirra guð fræð inga 
sem hafna því að val ið standi að eins á milli þess Guðs sem ekk ert get ur 
haft áhrif á og Guðs sem hjálp ar lauss þol anda. Þriðji val mögu leik inn er 
Guð sem vel ur að þjást, sök um kær leika og um hyggju fyr ir sköp un ar verk-
inu. Þannig er Guð hvorki ósnort inn af ills kunni og þján ing unni, né 
magn þrota og ráða laus, held ur tjá ir sitt innsta eðli, þ.e. kær leika sinn, 
með því að ganga inn í að stæð ur þess sem finn ur til. Kross Krists er þá 
til marks um að Guð hafi val ið að þjást með hin um þjáðu.17 Með því að 
tjá Krist í sund ur mörð um kven lík ama á krossi er árétt að að sam stað an í 
þján ing unni virði eng in mörk og nær því líka til þeirra kvenna sem líða 
sök um of beld is og mis notk un ar.18

Rót tæk þján ing og með líð an Guðs

Áhersla á sam stöðu og með líð an Guðs með hin um þjáðu er áber andi hjá 
guð fræði stefn um sem hafa kom ið fram á síð ustu ára tug um og end ur skoða 
túlk un á þján ingu og ills ku í krist inni hefð út frá reynslu minni hluta-
hópa. Þess ar áhersl ur er að finna hjá guð fræð ing um á með al svartra í 
Banda ríkj un um og fá tækra í Suð ur-Am er íku, en einnig hjá fem ín ísk um 
guð fræð ing um. Í fem ín ískri guð fræði hef ur þörf in á end ur skoð un val da-
hug taks ins ver ið árétt uð í þessu sam hengi og er drottn un ar vald inu hafn að 
sem hinu eina mögu lega birt ing ar formi valds. Valdi kær leik ans hef ur þá 
ver ið stillt upp sem and stæðu við drottn un ar vald ið, þar sem kær leik ur inn 
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hold ger ist í með líð an inni og tek ur sér end ur leys andi vald and spænis 
valdi ills kunn ar. Um leið og vald Guðs hef ur ver ið end ur skil greint sem 
kær leik ur er ekki leng ur nauð syn legt að sjá vald og gæsku Guðs sem 
ei líf ar and stæð ur. Í kjöl far ið kem ur ný guðs mynd sem árétt ar með líð an 
Guðs og hvet ur til mót stöðu gegn ills kunni.

Banda ríski guð fræð ing ur inn Wen dy Far ley lagði grunn inn að fem-
ín ískri gagnrýni á for send ur hefð bund inn ar guð varn ar í bók sinni Trag ic 
Vision and Di vine Comp ass ion, A Cont empor ary The odicy, sem fyrst kom út 
ár ið 1990. Far ley nálg ast vanda mál ið um ills kuna út frá þján ingu, en 
ekki synd eins og hefð er fyr ir að gera inn an gyð ing-krist inn ar hefð ar, í 
sam ræmi við boð skap synda falls sög unn ar í þriðja kafla 1. Móseb ók ar. Í 
stað þess að rétt læta alla þján ingu sem refs ingu fyr ir synd og gera þan-
nig ein stak ling inn ábyrg an fyr ir þján ingu sinni, geng ur Far ley út frá 
því að til sé órétt læt an leg þján ing. Far ley kall ar slíka þján ingu „rót tæka 
þján ingu“ (e. rad ic al suf fer ing).19 Það sem grein ir synd frá rót tækri þján-
ingu er að synd in er sið ferði leg, vegna þess að hún fel ur í sér höfn un á 
ábyrgð okk ar gagn vart Guði.20 Ein kenni rót tækr ar þján ing ar er að 
brjóta fólk nið ur og tor tíma mennsku þess. Far ley tel ur óger legt að 
skoða rót tæka þján ingu sem refs ingu eða sem mak leg mála gjöld. Dæmi 
um slíka þján ingu er að finna hjá börn um sem hafa ver ið mis not uð kyn-
ferð is lega, sem og fórn ar lömb um gyð inga ofs ókna nas ista og heim il is of-
beld is. 

Rót tæk þján ing er af leið ing rót tækr ar ills ku (e. rad ic al evil), sem virð ist 
lifa góðu lífi í heim in um. Þess vegna legg ur Far ley til „trag ískt“ við horf 
til þján ing ar inn ar, í stað hins sið ferði lega.21 Með „trag ískri“ heimssýn á 
Far ley við að heim ur inn sem við lif um í sé frem ur „trag ísk ur“ en rétt látur 
(sam an ber um mæli Ólaf ar frá Hlöð um um Guð sem „sorg leikj askáld“ í 
ljóð inu sem vitn að er í hér að fram an). Þó að ekki séu all ir á eitt sátt ir um 
ein kenni „trag ed íunn ar“ eða harm leiks ins, tel ur Far ley víð tæka sam stöðu 
um að ann ars veg ar gangi trag edí an út frá frelsi og ábyrgð, og hins veg ar 
mót þróa og and ófi gegn þján ing unni. Slíkt við horf til þján ing ar og ills ku, 
seg ir Far ley, kem ur víða fram í Bibl íunni, með al ann ars í Jobs bók, Harm-
ljóð un um og sum um Dav íðs sálm um, en eins og kunn ugt er verð ur trag-
edí an síð ar sér stakt bók mennta form hjá grísku harm leikj askáld unum.22 

Eins og tit ill bók ar Far ley gef ur til kynna er guð vörn henn ar byggð á 
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hug mynd um um ann ars veg ar trag íska heimssýn (e. trag ic vision) og hins 
veg ar guð lega með líð an (e. di vine comp ass ion). Hug mynd in um guð lega 
með líð an fel ur í sér end ur skoð un val da hug taks ins sem er venju lega skil ið 
ein hliða sem vald til að drottna.23 Far ley hafn ar drottn un ar vald inu sem 
við eig andi fyr ir mynd að guð legu valdi. Í stað þess vill hún túlka vald 
Guðs sem vald kær leik ans. Að henn ar mati er vanda mál hefð bund inn ar 
guð varn ar að stilla valdi og kær leika upp sem and stæð um. Ef lit ið er á 
kær leik ann sem vald eru vald og gæska Guðs ekki leng ur and stæð ur. 
Al mætti Guðs felst þá í því að miðla lífi og kær leika.24 Eft ir sem áð ur er 
vanda mál guð varn ar inn ar það að við get um stað ið gegn valdi Guðs. Kær-
leik ur Guðs skap ar rými fyr ir ills ku með því að gefa frelsi. Þetta kall ar 
Far ley „trag ískt sam hengi frels is ins“. En kær leik ur inn tákn ar líka vald til 
þess að rísa upp gegn ills kunni. Það er hér sem með-líð an (e. com-pass ion) 
kem ur inn í mynd ina. Með líð an er birt ing ar form kær leikans, sem vinn ur 
að því að yf ir vinna og end ur leysa ills kuna. Sam kvæmt Far ley er með líð an 
hold tekja (e. in-carnation) guð legr ar elsku sem stend ur fyr ir end ur leys andi 
vald and spæn is valdi ills kunn ar. Með líð an er kær leik ur sem bregst við 
þján ingu með því að hindra hana frek ar en að rétt læta. Hún snýst gegn 
þján ing unni með því að bjóða fram hugg un, lækn ingu og styrk til handa 
þeim sem þjást. 

Með líð an Guðs, sú grund vall araf staða Guðs til heims ins sem ein kenn-
ist af kær leika og um hyggju, er grunn ur inn að guðs mynd Far ley. Guð er 
eins og móð ir sem leit ast við að hugga börn in sín, seg ir Far ley. En með-
líð an Guðs fel ur í sér meira en sam stöðu í þján ing unni. Hold tekja Krists 
vitn ar um öfl uga mót spyrnu, eða and óf gegn nið ur brjót andi áhrif um 
þján ing ar inn ar. Á þess um grunni vill Far ley end ur skoða merk ingu kross-
ins, þannig að hann sé hvorki skil inn sem refs ing né tján ing á stað geng ils-
hlut verki Krists. Öllu held ur er kross inn op in ber un á bar áttu Guðs gegn 
hinu illa í sög unni og ber vitni um guð lega nær veru sem end ur leys andi 
vald í sög unni – mitt í þján ing unni. Þau sem fylgja í fót spor Krists eru 
þá, hvert og eitt, köll uð til að raun gera áfram hald andi hold tekju Guðs í 
gegn um með líð an ina, með því að sýna sam stöðu í þján ing unni, en einnig 
með því að rísa gegn nið ur brjót andi áhrif um henn ar.25 Með líð anin er því 
for send an fyr ir mót stöðu, von og um breyt ingu. Með líð an in miðl ar valdi 
(e. emp ower ing) til þeirra sem þjást  ekki að eins til þess að breyta að stæð-
um, held ur líka til þess að vinna gegn eyð ing ar mætti þján ing ar inn ar í 
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eig in lífi. En fyrst og síð ast miðl ar með líð an in þeim boð skap að illskan 
eigi ekki síð asta orð ið, held ur kær leik ur Guðs.26 

Að rísa upp gegn ills ku og þján ingu

Þeg ar fólki ofbýður illskan og þján ing in í heim in um rís það gjarn an upp 
og kvart ar. Kvört un in eða and óf ið bein ist oft að Guði og er þá um leið 
hróp á hjálp. Dæmi um slíkt neyð ar óp er hróp Krists á kross in um: „Guð 
minn, Guð minn, hví hef ur þú yf ir gef ið mig?“ (Mk 15.34).27 Hér að framan 
hefur ver ið fjall að um and óf ið í Jobs bók, en einnig í bók Elie Wies els og 
ljóði Ólaf ar frá Hlöð um. Reynsl an af þján ing unni er samm ann leg, en hún 
birt ist í ýmsum mynd um og hef ur mis mun andi áhrif. Í inn gangi þess ar-
ar grein ar var tal að um að grein ingu á milli þján ing ar sem á sér óþekkt ar 
eða óræð ar or sak ir og hinn ar sem má rekja til mann legs órétt læt is.28 
Ýmist er tal að um að þján ing in sé merk ing ar laus eða að við þrosk umst í 
gegn um hana. Sumt fólk styrk ist í gegn um þján ing una, ann að brotn ar 
nið ur. Í öll um þess um til fell um er mik il vægt að gera ráð fyr ir því sem 
Far ley kall ar rót tæka þján ingu. Slík þján ing er órétt læt an leg og hún brýt ur 
niður – allt af. Það er því ekki hægt að ætl ast til þess að þján ing in sé allt-
af til góðs – þótt síð ar verði! En við brögð við þján ing unni skipta miklu 
máli, ekki síst þeg ar um er að ræða þján ingu sem or sakast af mann legri 
ills ku og órétt læti. Í þján ing unni stend ur ein stak ling ur inn frammi fyr ir 
vali á milli þess að þrauka (e. end ur ance) og að leggja sig fram við að 
um breyta að stæð um (e. trans form ation).29 Um breyt ing in felst í því að rísa 
upp gegn órétt læt inu og binda endi á það sem veld ur þján ing unni. Hér 
skipt ir miklu sá stuðn ing ur (meðlíð an) sem ein stak ling ur inn nýtur og 
hvatn ing in til að rísa upp í stað þess að sætta sig við að stæð ur. Á þetta 
reyn ir til dæm is þeg ar um heim il is of beldi er að ræða. Sá stuðn ing ur og 
sú hvatn ing sem þol and inn fær til að brjót ast út úr viðj um of beld is ins, 
skipt ir oft sköp um. Gildi sam stöð unn ar er ótví rætt og gegn ir lyk il hlut-
verki í því að gefa þján ing unni merk ingu og leyfa henni þannig að leiða 
eitt hvað gott af sér, án þess að gera lít ið úr nið ur brjót andi afli henn ar. 30 

Í Jó hann es arg uð spjalli er sagt frá því þeg ar læri svein ar Krists spurðu 
hann hvers vegna ein stak ling ur sem þeir mættu á leið inni væri blind ur. 
Læri svein arn ir vildu vita hvort or sök blind unn ar væri að finna í synd hans 
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eða hjá for eldr um hans. Jes ús hafn aði hvoru tveggja og neit aði þannig að 
sjá sam hengi milli synd ar og sjúk dóms (Jh 9.1-3). Ekki er óal gengt að 
heyra fólk halda fram skoð un um sem minna á svör vina Jobs og spurn-
ingu læri svein anna. Þörf in fyr ir að finna „skyn sam leg ar“ ástæð ur fyr ir 
þján ing unni er knýjandi og verð ur oft til þess að fólk ríg held ur í þá skoð-
un að þján ing in sé refs ing Guðs. En hætt an felst ein mitt í því að reyna 
allt af að finna ástæð ur og til gang. Stund um er það hægt, en stund um 
ekki. En þó að til vist ills kunn ar sé gáta sem við fá um ekki leyst á við un-
andi hátt, hljót um við samt sem áð ur að leita svara. Við get um ekki lát ið 
sem ekk ert sé. Of oft hef ur illskan feng ið að geisa í skjóli guð fræði sem 
freistast til að rétt læta ills kuna og neit ar að horfast í augu við órétt læt ið 
sem býr þar að baki. Það er í skugga slíkr ar guð fræði sem prest ur inn leyfir 
sér að senda kon una aft ur heim, sem hef ur kom ið til hans í leit að hjálp í 
of beld is að stæð um heima fyr ir. Í ferða nesti fær hún skila boð um að henn-
ar hlut verk sé að taka upp kross sinn og fylgja Kristi.31 Slík við brögð 
hljóta að vera óá sætt an leg og bein lín is skað leg. Ábyrg guð fræði hlýtur 
allt af að hvetja til and ófs gegn ills kunni. And óf ið fel ur í sér með líð an 
með þeim sem þjást, en það er ein mitt í and stöð unni við ills kuna sem 
nær vera Guðs verð ur áþreif an leg.32 

Með líð an má ekki mis skilja sem til finn inga semi, eða við kvæmni 
gagn vart þján ing unni, held ur felst hún í að gerð um, sam an ber dæm isög-
una af mis kunn sama Sam verj an um (Lk 10.25-37). En það er ekki endi-
lega allt af auð velt eða fyr ir hafn ar lít ið að finna til með öðr um, eins og sag an 
um mis kunn sama Sam verj ann minn ir okk ur á. Þeir sem gengu fram hjá 
voru án efa í mik il væg um er in da gjörð um. Kannski höfðu þeir ein fald lega 
ekki tíma. Það er ýmis legt sem bend ir til þess að nú á dög um sé fólk ein-
fald lega ekki op ið fyr ir neyð ná ung ans. Oft virð ist til finn inga leysi ein-
kenna af stöðu okk ar. Það er eins og við höf um lært að loka aug un um fyr ir 
ills kunni og þján ing unni allt í kring um okk ur. Við höf um greið ari 
að gang að vit neskju um þján ingu fólks og ills kuna sem veð ur uppi í 
heim in um en nokkru sinni fyrr. Til þess að vinna úr þess um upplýsing um 
höf um við til hneig ingu til þess að for gangs raða. Við sjá um merki um 
þessa for gangs röð un í frétt um fjöl miðl anna – þar eru manns líf in ekki öll 
jafn mik ils virði. Manns líf in á Vest ur lönd um skipta til dæm is meira máli 
en líf þeirra sem fjær okk ur búa. Við finn um frek ar til með þeim sem líta 
út eins og við og haga sér kunn ug lega. Þetta vek ur upp spurn ing ar um það 
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hvern við sjá um sem ná unga okk ar. Kannski er þetta vitn is burð ur um 
tak mark aða hæfi leika til þess að sýna um hyggju og með líð an með þeim 
sem finna til. Dæmisagan um miskunsama Samverjann hvetur okkur til 
að reynast náungi þeim sem þarfnast hjálpar – hún hvetur okkur til að 
gang ast við ábyrgð okk ar gagn vart þeim sem þurfa á okk ur að halda. 

And spæn is ills ku og þján ingu er ekki spurt hvort guð fræð in geti sett 
fram full komna kenn ingu um or sök og af leið ingu, held ur hvort hún sé 
fær um að hlusta og taka mið af reynslu þeirra sem þjást. Hlut verk guð-
fræð inn ar er að tala inn í að stæð ur hins þjáða, að gera grein fyr ir kær leika 
og sam stöðu Guðs með þeim sem þjást, og um fram allt að hvetja til 
að gerða. Guð fræð in er þá að eins lif andi að hún sé upp spretta and ófs og 
boð beri von ar mitt í hring iðu lífs ins.
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Dagný Krist jáns dótt ir

Hvað er á bak við dyrn ar þröngu? 
Um skáld sög ur Krist ín ar Ómars dótt ur

Skáld sag an Dyrn ar þröngu1 eft ir Krist ínu Ómars dótt ur sem kom út ár ið 
1995 er sögð í fyrstu per sónu, sögu mað ur inn heit ir Þór unn Björns dótt ir, 
32 ára göm ul, túristi á suð ur hveli jarð ar eins og seg ir í text an um. Mað ur 
henn ar verð ur skyndi lega veik ur þannig að hún neyð ist til að fara ein til 
borg ar inn ar Dyranna þröngu sem er, eins og all ir vita, mitt á Silk ie yju. 
Íbú ar Dyranna þröngu sýna Þór unni um tals verð an áhuga. Hún eign ast 
elsk huga strax fyrsta kvöld ið í bæn um, henni er nauðg að nokkrum sinn-
um þá viku sem hún dvelst í borg inni og sýnd kyn ferð is leg áreitni af 
mörg um og ólík um fyr ir bær um eins og svíni, mið aldra, ásts júkri kennslu-
konu, nokkrum vænd is kon um og feit lögn um manni sem hún hitt ir í 
gægju gata höll borg ar inn ar – svo að nokk ur dæmi séu nefnd. Fólk er myrt 
og því mis þyrmt allt í kring um hana og kem ur sér vel að það rís jafn harð-
an upp frá dauð um sem verð ur að telj ast af ar hent ugt því það spar ar morð-
in gjan um spor in að geta stöðugt ver ið að myrða sama fólk ið. Í lok bók ar 
stel ur Þór unn mót or hjóli og keyr ir út úr borg og sögu.
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Eins og glöggt má sjá er að al per són an, Þór unn, ferða mað ur sem er á 
eirð ar lausri hreyf ingu gegn um alla frá sögn ina. „Ferð in” hef ur ver ið vin-
sæl mynd hverf ing í póst módern ísk um kenn ing um um bók mennt ir og 
menn ing ar fræði og einnig í síðnýlen du fræð um (postcol on ial stu dies) og 
kynja- og/eða hin seg in rann sókn um. Það er auð velt að sjá hvers vegna. Sá 
sem fer í ferða lag yf ir gef ur sitt af mark aða rými eða svæði, bæði í raun-
veru legri og yf ir færðri merk ingu og tek ur þar með áhættu á að heims-
mynd hans breyt ist og hin nýja þekk ing kasti ljósi á for tíð hans svo að 
hún breyt ist líka. Ferð in fel ur þannig allt af í sér áhættu. Far ið er yf ir 
landa mæri, boð ið er heim menn ing ar árekstr um eða blönd un menn ing ar-
heima, ferð ast er frá einni sjálfs mynd til ann arr ar, mönn um fer fram eða 
fer aft ur eða þeir fara yf ir um. Allt þetta ger ist í Dyr un um þröngu. 

Land könn un ar ferð ir og ferð ir sem farn ar eru af hug sjón eða í vís inda-
skyni eru göfugast ar allra ferða í aug um al menn ings. Þór unn er ekki trú-
boði og ekki í við skipta er ind um, hún er bara túristi í Dyr un um þröngu. 
Þór unn tek ur hins veg ar ferð sína al var lega og ber sig til eins og mann fræð-
ing ur í vett vangs rann sókn frem ur en túristi í skemmti ferð. Stíll bók ar inn ar 
í upp hafi gef ur til kynna fræði leg an áhuga sögu manns ins: „Dyrn ar þröngu 
heit ir borg á Silk ie yju, hún er fá um kunn [...] en borg in rek ur sögu sína til 
frum byggja Silk ie yju sem gáfu staðn um nafn og höfðu þar jafn an næt ur setu 
á þröngri en fjöl far inni leið gegn um eyj una.” (9) Ferða manna iðn að ur inn 
hef ur al gjör lega lagt und ir sig borg irn ar á strönd Silk ie yj ar og sam göngu-
net ið milli þeirra hef ur ver ið styrkt þannig að fá ir út lend ing ar velja að fara 
yf ir eyj una til að heim sækja Dyrn ar þröngu. Borg in er að gleym ast.

Ein angr uð þorp eða smá bæir hafa til skamms tíma ver ið upp áhalds-
við fangs efni mann fræð inga. Á sama hátt af mark ar skáld sag an það rými 
eða svið sem að al per són unni er ætl að að kanna til hlít ar. Verð andi elsk-
hugi henn ar fær strax fyrstu nótt henn ar í bæn um það hlut verk að verða 
fylgd ar mað ur henn ar.2 

Mann fræð ing ur inn Ja mes Clif ford gagnrýnir hefð bundna mann-
fræði fyr ir ákveðna blindu sem felst í því að menn hafa ekki tek ið tíma 
rann sókn ar inn ar með í reikn ing inn. Sam fé lag sem ver ið er að rann saka 
er nefni lega lif andi fyr ir bæri sem mun breyt ast á með an á rann sókn-
inni stend ur, verða fyr ir áhrif um ut an frá, mögu lega frá mann fræð-
ingn um sjálf um. Sömu leið is felst ákveð in þver sögn í því að ætl ast er 
til að mann fræð ing ur inn verði hluti af því sam fé lagi sem hann lýsir 
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um leið og ætl ast er til að hann standi ut an við það til að geta lýst því 
hlut lægt.3

Mann fræð ing ur inn verð ur þannig að búa á staðn um sem hann rann-
sak ar, hann býr sér þar heim ili. Ja mes Clif ford bend ir á að hót el séu stað-
gengl ar heim ila okk ar í ókunn um bæj um þar sem við bú um tíma bundið. 
Hót el ið er griða stað ur. Þar get urðu ver ið ör ugg og hót el ið er vin sem þú 
get ur leit að í þeg ar þú ert með al ókunn ugra í ókunn ugri borg. Þú yf ir-
gef ur það á morgn ana og kem ur aft ur til þess á kvöld in í end ur tekn ingu 
sem er ör ugg og góð. Þannig er hið já kvæða ferða lag þar sem þú ræð ur 
för. And stæð an við þetta er hið nei kvæða ferða lag, yf ir borðs legt og fullt 
af hálf sann ind um, þar sem túrist un um er smal að eins og roll um í rétt ir. 
Nei kvæð ar eru líka ferð ir flótta manna sem neyð ast til að yf ir gefa heim-
kynni sín vegna of sókna eða fá tækt ar og nei kvætt er talið flakk manna 
sem ferð ast án mark miðs eða áætl un ar. Mót el ið er eins kon ar milli lið ur á 
milli hót els ins og þess að sofa á til fall andi stöð um þar sem mað ur er 
stadd ur. Mót el ið reyn ir ekki að skapa blekk ingu um að það sé heim ili og 
þar er ekk ert and dyri eða sam eig in leg ar vist ar ver ur. Þau eru næt ur stað ur 
sem ber vott um hreyf ingu, hraða og gegn um streymi.4

Þór unn Björns dótt ir kem ur sem sagt til Dyranna þröngu full af fræða-
á huga, eins og mann fræð ing ur, en það verð ur ekki að eins hún sem rann-
sak ar hina inn fæddu vís inda lega held ur öf ugt. Þór unn tek ur þátt í könn-
un á er lend um kon um sem hin kyn óða kennslu kona Son ja Lísa Hrís segist 
vera að vinna að og það fyrsta sem Son ja (sú inn fædda) ger ir er að nauðga 
Þór unni (mann fræð ingn um). All ir sem hún skipt ir við í Dyr un um 
þröngu sýna löng un til að nota hana og þeir taka það sem þeir þrá án þess 
að biðja um leyfi. Í hefð bund inni mann fræði er gert ráð fyr ir að mann-
fræð ing ur inn sé ótví ræð ur ger andi í við skipt um sín um við þá inn fæddu 
– en hér kasta hin ir inn fæddu sér yf ir Þór unni eins og ásts júk ir og gráð-
ug ir úlf ar.

Þór unn Björns dótt ir skrá ir sig inn á hót el um leið og hún kem ur til 
Dyranna þröngu en hót el ið verð ur aldrei nein miðja í sögu henn ar því að 
strax eft ir fyrstu nótt ina hafa fjór ir karl menn, sem fylgja henni inn á her-
berg ið og gista þar, ver ið myrt ir og þó að Þór unn sleppi und an lög regl-
unni á flótta þýðir þetta að hún get ur ekki snú ið aft ur til að sækja far ang-
ur sinn. Hún gistir hjá þeim sem býður henni gist ingu, hún flæk ist og 
flandr ar5 í borg inni, föt in henn ar verða þvæld ari og þvæld ari og hún er 

53

Dagný Krist jáns dótt ir



allt af að reyna að kom ast í al menni lega sturtu en án ár ang urs. Heim il ið, 
eða hót el ið sem á að koma í þess stað, fær ekki að verða miðja til verunnar 
og text ans og þar með er Þór unni gert það erf itt eða ómögu legt að upp-
fylla borg ara leg ar vænt ing ar um snyrt imennsku og reglu. Text inn miðlar 
stöðugt vax andi til finn ingu Þór unn ar um að hún sé skí tug, klístr uð og að 
það sé fýla af henni og þessi lík am lega van líð an vex eft ir því sem dag arn-
ir líða án þess að hægt sé að snúa aft ur heim á hót el ið. Hug tak ið „heim“ 
eða „heim ili“ vís ar þó hvorki til sér lega ör uggs né elsku legs stað ar í skáld-
sög um Krist ín ar Ómars dótt ur – að minnsta kosti ekki ef tal að er um 
bernsk uheim ili og nán ustu fjöl skyldu per són anna. 

Fjöl skyld an í skáld sög unni Elskan mín – ég dey (1997)6, er klof in og 
sag an ger ist á tveim ur svið um, á jörðu og á himn um. Niðri á jörð inni býr 
fað ir með þrem ur son um sín um en uppi á himn um býr móð ir in með 
tveim ur dætr um sín um. Smám sam an kem ur í ljós að hið sam eig in lega 
heim ili á jörð inni sem fað ir inn og syn irn ir syrgja var aldrei griða stað ur 
held ur vett vang ur átaka og valda bar áttu milli for eldr anna sem leiða til 
geð veiki og dauða. Mest an hluta bók ar inn ar er tal að um ást for eldr anna á 
upp haf inn hátt og les and inn held ur að sam band ið hafi ver ið full kom ið. 
Það breyt ist þeg ar fað ir inn kem ur til himna rík is og er fá lega tek ið. Í síð-
asta hluta bók ar inn ar, þeg ar til bún ar eða fals að ar minn ing ar hætta að 
halda goð sögn inni um fjöl skyld una gang andi og hún sam ein ast aft ur, 
kem ur í ljós að það er ekk ert til að sam eina. Þeir sem deyja byrja nýtt líf 
í orðs ins fyllstu merk ingu og þar eru mis tök jarð lífs ins ekki end ur tek in.

Eins og Freud benti á fel ur hug tak ið „óhugn an leg ur“ (un heiml ich) í sér 
and stæðu sína eða hið „hugn an lega“ (heiml ich) og bæl ir hana sam tím is 
með hinu neit andi for skeyti. Í þýskunni vís ar orð ið til heim il is ins 
(„heim“) og bernska okk ar á heim il inu á að hafa ver ið góð og trygg en 
oftar en ekki hef ur hún ver ið full af áföll um sem við höf um bælt. Það 
óhugn an leg asta kem ur sem sagt ekki að ut an held ur að inn an, úr okk ar 
eig in minn ing um.

Þenn an þráð óhugn að ar ins rek ur Krist ín síð an nán ast til enda í bók 
sinni Ham ingjan hjálpi mér I og II (2001) en sú bók skipt ist í tvennt. Hlut-
arn ir tveir minna á grím urn ar tvær sem standa fyr ir gam an leik inn og 
harm leik inn í leik hús inu, önn ur hlær en hin græt ur. Í fyrri hluta er sögð 
saga giftr ar konu sem ekki get ur skil ið sig frá móð ur sinni en hef ur við 
hana ná ið, er ót ískt og grót eskt sam band. Í seinni hlut an um er sögð saga 
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ungs manns sem ekki get ur hætt að þrá föð ur sinn en kem ur heim til að 
elska hann og deyja. Bygg ing bók ar inn ar er sam hverf eins og kross bragð 
(chi as mos) því að þó báð ir hlut ar bók ar inn ar endi á dauða er dauð inn ekki 
nauð syn lega end ir held ur get ur al veg eins vel ver ið upp haf. Bæði í fyrri 
og síð ari hluta skáld sög unn ar eig ast við börn og full orðn ir og það er tog-
ast á um ást ina sem vill verða ann að hvort of mik il eða of lít il. Spennu 
að ila er hald ið í skefj um með helg isiða bundn um end ur tekn ing um hvers-
dags lífs ins, reglu festu sem skap ar til finn ingu um stöð ug leika og jafn-
vægi. Sömu áhrif hef ur mik il og end ur tek in notk un klisja í sam tölum 
manna. Í þess ari bók er minni leik gleði en í öðr um bók um Krist ín ar, 
eink um í síð ari sög unni um unga mann inn sem bíð ur dauða síns og þar má 
glöggt sjá það þung lynda inn sæi sem er hin hlið in á hin um glaða „na í v-
isma“ sem var sterk ur þátt ur í fyrstu bók un um. Spenn an á milli þess ara 
geð brigða sem eru til stað ar sam tím is í text un um er einn helsti orku gjafi 
þeirra frá upp hafi og dreg ur les and ann með sér.

Les andi Krist ín ar Ómars dótt ur sveifl ast milli sam úð ar og andúð ar, 
hlát urs og gráts og hon um er ögr að. Ferða lag ið sem hann er á fel ur í sér 
ferð yf ir landa mæri í eig in leg um og yf ir færð um skiln ingi þess orðs, á 
milli menn ing ar heima, sjálfs mynda, kyn gerva og kyn ferð is. Dyrn ar þröngu 
er hin seg in skáld saga. Þór unn í Dyr un um þröngu er tví kyn hneigð en slík ir 
merki mið ar skipta engu máli í þess um texta því að kyn hneigð in er án 
landa mæra og tak mark ana. Hvað þýðir það? Það þýðir til dæm is að eng-
inn get ur „kom ið út úr skápn um“ af því að eng inn þarf að leika kyn eða 
taka á sig kyn gervi sem ekki er hans eða henn ar. Ekk ert sér stakt kyn ferði 
er hægt að taka út úr sam fé lagi og menn ingu til að gefa því sér stöðu 
um fram önn ur. Ekk ert sjálf gef ið sam band er á milli líf fræði legs kyns (sex) 
og menn ing ar legs kyns (gend er).

Ju dith But ler fylg ir Jacqu es Derr ida í því að það sem kall að er „eðli-
legt“ hafi ekki kom ið á und an hinu „óeðli lega“ sem sé eins kon ar nei kvæð 
kópía af því fyrra. Þvert á móti, það „eðli lega” sé byggt á hinu „óeðli lega” 
sem and stæða þess, gagn kyn hneigð in sé til bún ing ur og það sé ekk ert 
upp runa legt „frum rit” til vegna þess að frum-rit ið er allt af þeg ar af-rit af 
öðr um eða ann ars kon ar „veru leika“. Ef sam band ið á milli hins líf fræði-
lega kyns og hins menn ing ar lega kyns/kyn gerv is er skoð að sem blekk ing 
þá ættu karl ar vel að geta leik ið kon ur og öf ugt og það sjá um við hjá 
drag-lista mönn um og kyn skipt ing um. Drag-lista menn irn ir svið setja og 
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end ur skapa kven leika sem aldrei hef ur ver ið til. Í Dyr un um þröngu gengur 
„drag“ í gegn um alla frá sögn ina eins og rauð ur þráð ur og ein kenn ir alla 
henn ar fag ur fræði. Eng inn veit hvað leynist und ir þráðu yf ir borði og allir 
virð ast kæra sig koll ótta. 

Ef alls kon ar kyn hneigð ir eru jafn gild ar og jafn mið læg ar og/eða jað ar-
sett ar í sam fé lag inu, þýðir það þá að eft ir standi hið full komna kyn ferð-
is lega frelsi sem hipp ana dreymdi um á sjötta og sjö unda ára tugn um? Að 
við get um val ið af hvaða kyni við vilj um vera í dag eða á morg un af því 
að kyn ið sé bara bún ing ur, gervi, grímu ball og „drag“ hvort eð er? Svo 
ein falt er mál ið ekki seg ir Ju dith But ler. Af því að kyn gerv in verða til í 
gjörn ingi sem er hluti af hinni við teknu kynj at ví hyggju, við velj um ekki 
þessi gervi eða hlut verk og það an af síð ur leik rit ið en við get um með 
harð fylgni tek ið okk ur ný hlut verk eða leik ið þau sem við er um í á mis-
s ann fær andi hátt. Við get um ýkt þau og skops tælt eins og drag-drottn-
ing ar og drag-kóng ar gera, skops tæl ing in er bylt ing ar kennd, upp reisn og 
mót leik ur en ein falt er það aldrei. 

Þetta er í prýði legu sam ræmi við heim inn eins og hann er sam kvæmt 
Krist ínu Ómars dótt ur. Hvers kyns frá vik frá gagn kyn hneigðri með al-
hegð un eins og sam kyn hneigð, kvala losti, mein læt alosti, barna girnd, 
dýra girnd, sýni hneigð, sjón fró un og blæt is hyggja raða sér upp í texta 
þessum. Við það má bæta að hlýir loft straum ar leita upp úr hol ræs um 
borg ar inn ar und ir pils Þór unn ar (eins og hjá Mar ilyn Mon roe forð um ) 
um leið og hún stíg ur út úr rút unni í Dyr un um þröngu og senni lega 
hefði Freud gamli kall að kyn ferði þessa texta „pol ym orph per ver se“. Ef 
lýsing in á lífinu í borginni er nú far ið að minna á vafa sama kyn líf spar-
ad ís er nauð syn legt að und ir strika að svo er ekki og frels ið sem um 
ræð ir er umdeil an legt. 

Um sumt minn ir texti Krist ín ar á skáld sögu aust ur ríska rit höf und ar-
ins Elf riede Jelin ek Pí an ókenn ar inn (Die Kla vi er spiel er in, 1983) Pí an ó-
kenn ar inn er sterk og áhrifa rík rann sókn á því hve illa get ur far ið ef menn 
rugl ast á mörk un um milli fant as íu og veru leika eins og Er ika, pí an ó-
kenn ar inn, ger ir. Hún ger ir sig seka um að rugla þessu sam an og láta sér 
sjást yf ir að þó að ann að sé for send ur hins eru þau ekki eitt og hið sama. 
Hin fagra og full komna Er ika er hald in mein læt alosta. Þeg ar hún loks ins 
finn ur ung an mann sem hún get ur elskað, Wal ter, ger ir hún þau her fi-
legu mis tök að gera hann að mót leik ara í því af brigði lega leik riti sem hún 
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hrær ist í en hann ekki. Hann er ekki hald inn kvala losta. Hann skil ur ekki 
hneigð ir henn ar og fyll ist við bjóði. 

Hluti af sjálfs hatri Er iku og firr ingu frá eig in lík ama og kyn ferði 
kem ur fram í því að hún er klámn eyt andi í stór um stíl. Hún sæk ir „peep-
show“ í Vín ar borg og strun sar eins og drottn ing fram fyr ir tyrk nesku 
far and verka menn ina sem bíða í bið röð inni, eina kon an í búll unni. Inni í 
klef an um tek ur hún not að an kló sett papp ír úr körfunni og and ar að sér 
lykt inni af sæði næsta við skipta vin ar ins á und an á með an hún horf ir á 
klá mið. Hún lif ir þannig keyptu sníkju lífi á nautn klám kaup anda. 
Óbeinni eft ir lík ing verð ur kyn líf ið varla. Það sem Dyrn ar þröngu og Pían ó-
kenn ar inn eiga sam eig in legt er svið sett ur og af brigði leg ur þrí hyrn ing ur 
þrár inn ar. Eins og Lou ise J. Ka plan hef ur bent á er hið af brigði lega leik-
rit sem leik ið er í sam spili kvala losta og mein læt alosta allt af leik ið fyr ir 
þriðja að ila, þann sem horf ir, það auga sem sér lost ann, (for)dæm ir hann 
og krefst refs ing ar. Við get um vel sagt að þetta sé auga Lag anna eða „Nei 
föð ur ins“ eins og Jacqu es Lac an kall ar það. 

Í skáld sögu Jelin ek er frá sögn in gegnsýrð af sekt ar kennd og sömu leið-
is til finn ing unni um fé lags lega skömm og for dæm ingu sem er bæði stétt- 
og menn ing ar bund in. Sekt og skömm eru fjarri því að leika hlut verk í 
bók um Krist ín ar Ómars dótt ur. Hún gref ur und an siða vendn inni með 
hlátrin um en það þýðir þó ekki að skáld sög ur henn ar séu sið laus ar eða feli 
ekki í sér bæði heim speki lega og þjóð fé lags lega af stöðu. 

Þór unni er nauðg að þri svar, hún er dóp uð upp og bar in til óbóta af 
systr um elsk hug ans. Hún verð ur „hinn“ í aug um margra af íbú um 
Dyranna þröngu vegna þess að hún er út lend ing ur og hún er hvað eft ir 
ann að elt og of sótt. Þór unn sam þykk ir að ein hverju leyti og tek ur þátt í 
því að renna sam an of beldi og nautn en hin mörgu og stund um furðu legu 
kyn mök í text an um leiða aldrei til full næg ing ar. Þau eru oft vél ræn, gröð, 
ekki laus við að vera er ót ísk en ást laus eru þau. Per són urn ar kvarta sáran 
yf ir ást- og sam bands leysi sínu og þær vona að Þór unn geti bætt úr vönt-
un þeirra en ekk ert get ur fyllt upp í hið innra tóm þeirra og skort. Flótti 
Þór unn ar und an öll um þeim til finn inga hun gruðu lík öm um sem teygja 
sig eft ir henni ein kenn ist af ör vænt ingu sem breyt ist í æ meiri mart röð 
og óhugn að und ir lok sög unn ar, að mínu mati. Ekki vegna þess að „per-
ver sjón ir“ og of beld is leik ir sög unn ar séu for dæmd ar held ur frem ur hið 
gagn stæða.
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Er ika, að al per sóna Jelin ek, er borg ara leg ung kona, full af bæl ing um 
og með af ar strangt og of vax ið yf ir sjálf á með an Þór unn, að al per sóna 
Krist ín ar, er laus við bæl ing ar og til lit til borg ara legra krafna og vænt-
inga. Í texta til veru henn ar er allt fullt af leik og „drag“ og þó að Dyrn ar 
þröngu eigi það sam eig in legt með Pí an ókenn ar an um að þær ýkja og stækka 
hefð bund in kyn hlut verk er end ir sagnanna gjör ólík ur. Eft ir að hafa aft ur 
og aft ur reynt að að laga sig barna leg um en þó mjög karl remb uleg um 
elsk huga sín um gefst Þór unn upp á hon um, stel ur mót or hjól inu hans og 
yf ir gef ur bæði hann og borg ina án þess að kveðja kóng eða prest. Í Pí an ó-
kenn ar an um seg ir Er ika við sinn elskaða Wal ter að hann megi ráða öllu, 
hún sé þræll hans. En hann sér í gegn um hana. Hið af brigði lega leik rit 
sem Er ika vill að hann leiki í er alls eng inn spuni. Hún hef ur skrif að hans 
hlut verk auk síns og þannig hef ur hún tek ið bæði hlut verk ger anda og 
þol anda auk þess að vera í hlut verki leik stjóra og áhorf anda líka! Hún 
hefur ekki hugs að sér að deila völd um með ein um eða nein um. Þetta ger ir 
hinn unga elsk huga svo særð an og reið an að hann ger ir allt sem í hans 
valdi stend ur til að eyði leggja hana. Í lok sög unn ar er hún nið ur lægð og 
fyr ir lit in og sjálfs morð henn ar er að eins stað fest ing á því sem þeg ar hefur 
átt sér stað. Fant as ía og veru leiki hafa lent í árekstri, stað ur inn var rangur 
og tím inn líka. Hefnd Wal ters vegna við snún ings Er iku á hlut verk um 
þeirra er grimmi leg. Í nafni föð ur ins. Sá leik ur sem Er ika stakk upp á er 
kannski ekki af brigði legri en sú við ur kennda regla sem Wal ter end ur-
reisir með því að nauðga henni og setja hana á sinn stað. 

Magn að asta mynd in af blæt is gerfðu og klám væddu til finn inga lífi í 
borg inni Dyr un um þröngu er kyn líf skringl an þar sem bæj ar bú ar fá sér 
„peep-show“ eft ir vinnu og fyr ir kvöld mat. Kringl an er stór bygg ing 
við að al torg bæj ar ins, þar eru lang ir gang ar og ótelj andi bás ar þar sem 
gest um býðst að horfa gegn um gægju gat á leik þætti eða upp still ing ar 
(tablea ux) þar sem ein mana leiki mann eskj unn ar er svið sett ur oft á klám-
feng inn hátt en stund um í ein hvers kon ar tákn sög um. Kennslu kon an 
Son ja Lísa Hrís treð ur upp í mörg um bás um Þór unni til lít ill ar hrifn-
ing ar. Hinn firr ti lík ami og frosna augna ráð klámn eyt and ans er bæði 
end ur skap að og skops tælt í texta Krist ín ar. Það er þó ekki karn -
ivalisminn held ur hroll ur inn sem rík ir í lýsing unni á kyn líf skringl unni 
með sína löngu og inni lok andi ganga, fá rán legu upp still ing ar og 
neyslu hyggju.16 
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Krist ín Ómars dótt ir not ar kringl una sem yf ir skip aða mynd hverf ingu 
yf ir neyslu sam fé lag ið á fleiri stöð um. Hún býður okk ur að horfa á glugg a-
g æg inn þar sem hann stend ur og gláp ir. Þeir/við eru/m að stel ast inn í 
þrár og þján ing ar ann arra og þetta er enn ein mynd hverf ing in um hinn 
óvirka neyt anda nú tíma sam fé lags ins. Í skáld sög unni Elskan mín – ég dey, 
er sams kon ar mynd hverf ing not uð um líf ið yf ir leitt. Himna ríki þar sem 
móð ir in býr er ekki í sam ræmi við þær hug mynd ir sem mér voru gefn ar 
á sam kom um Hjálp ræð is hers ins á Ak ur eyri þeg ar ég var ell efu ára. Mið-
punkt ur himna rík is Krist ín ar Ómars dótt ur er stór en svo lít ið sjús kað ur 
balls al ur. Þar sit ur móð ir in og drekk ur romm og dans ar þess á milli tangó 
við Er nest Hem ing way og Le on ar do da Vinci en mesta skemmt un in er þó 
í því fólg in að horfa gegn um tölvustýrðan kíki á fólk ið á jörð inni. 
Himna ríki er eig in lega hræði lega leið in leg vist ar vera. Í kenn ing unni 
getur mað ur gert hvað sem er þar sem ekk ert er leng ur hættu legt, en í 
raun get ur mað ur ekk ert gert og er smætt að ur nið ur í að vera óvirk ur 
neyt andi. Mað ur get ur horft á það sem ger ist á jörð inni en að eins haft 
áhrif á sjálf an sig með því að stilla kík inn og ímynda sér að mað ur sé á 
staðn um að taka þátt í ein hverju sem ger ist án manns og mun ger ast 
hvort sem mað ur vill eða ekki. Líf ið er þannig sýndar veru leiki séð frá 
himn um. Í himna ríki eru hin end an legu tak mörk dauð ans held ur ekki 
til, þar eru eng ar ástríð ur, eng in sköp un á sér stað þar, Le on ar do mál ar 
ekki og Er nest skrif ar ekki, menn lifa sníkju lífi á jarð ar bú um og leið ist. 

Við höf um nú tal að um ferð text ans milli staða, sviða, kyn ferð is og 
kynja, neyslu og neyt anda en Dyrn ar þröngu ferð ast líka milli ótelj andi 
ann arra og ann ars kon ar texta. Á fyrstu síðu bók ar inn ar seg ir: „Saga þessi 
á sér dygga stoð í raun veru leik an um. Þó ef ast ég um að hún komi nok-
kru sinni fyr ir augu þeirra sem áttu þátt í því að hún varð til. Ég kann 
hlut að eig end um ómet an leg ar þakk ir fyr ir allt. Þetta er kveðj an sem 
aldrei berst. Hún er handa þér.“ (5)

Eins og sjá má er hér snú ið upp á hina hefð bundu klausu um fyr ir-
mynd ir sem ætl að er að skilja á milli skáld skap ar og veru leika. Þau mörk 
eru hér upp haf in og bók in end ar á sama hátt í opn um texta sem má túlka 
á marga vegu. Inn an þess ara texta marka á sér stað karn ival texta af öllu 
tagi, ljósa skilt um, auglýsing um, sjón varpi, teikni mynda sög um, eyðu-
blöð um, ljóð um og sam töl um, graf ísk um til raun um með bók staf ina – 
teg unda lega er text inn af miðj að ur og það fyrstu per sónu for nafn sem 
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hefur upp sög una kem ur og fer eins og allt ann að. Á þetta hef ur Ragna 
Garð ars dótt ir bók mennta fræð ing ur bent og sömu leið is að káp umynd 
Katr ín ar Sig urð ar dótt ur und ir striki af bygg ingu sög unn ar. Káp umynd in 
sýnir kort af eyju, rauð lína (rauði þráð ur inn?) kem ur und an titli og end-
ar und ir höf und ar nafni og á leið sinni milli hinna tvenns kon ar upp hafs-
staða text ans hlykkj ast lín an gegn um eyj una og klýfur hana í tvennt. 
Lín an af miðj ar mynd ina, af bygg ir hana eins og all ur sá texti sem hér 
hef ur ver ið til um ræðu. Les and inn er skil inn eft ir al veg óráð inn í því 
hvort hann/hún er kom inn heim eða á leið inni á mót or hjóli til nýs bæj ar, 
nýrrar frá sagn ar, nýs leiks með opn ar leik regl ur. 

1  Krist ín Ómars dótt ir: Dyrn ar þröngu. 
2  Fylgd ar mað ur inn er kall að ur „in form ant“ og vís ar það til þess að hans hlut verk er að 

gefa mann fræð ingn um upplýsing ar um menn ingu og líf þjóð ar inn ar sem hann er að 
rann saka. Það mun ekki hafa ver ið óþekkt ur sið ur hér áð ur fyrr að mann fræð ing ar 
yrðu sér úti um ást kon ur með al inn fæddra og með því að nýta sér ást kon una sem 
„inform ant” líka hafi þeir sleg ið tvær flug ur í einu höggi. Sjá sög una af hinni óop in-
beru fjöl skyldu Vil hjáms Stef áns son ar í bók Gísla Páls son ar Frægð og firn indi. 

3  Ja mes Clif ford: „Tra vel ing Cult ures“, bls. 99-100.
4  Sama rit, 106.
5  Hug tak ið „fla neur“ – flandr ari – er kom ið frá Charles Bau delaire sem fjall ar í seinni 

hluta hinn ar óviðj afn an legu ljóða bók ar sinn ar Les Fleurs du mal (1861) um flandr ar ann 
– þann sem rá far um stræti borg ar inn ar í ferð án fyr ir heits spegl andi sig í mann fjölda 
borg ar inn ar. 

6  Krist ín Ómars dótt ir: Elskan mín – ég dey.
7  Sig mund Freud: „The Uncanny“, bls. 363-364.
8  Krist ín Ómars dótt ir: Ham ingjan hjálpi mér I og II.
9  Þessa ágætu hlið stæðu benti Sús anna Svav ars dótt ir mér á, þökk sé henni.
10  „Kross bragð“ („chi as mos“) er sam hverf ar yrð ing ar eins og þessi úr Jak obs sögu: „Seg 

það satt vera er þú sagð ir log ið en það log ið er þú hafð ir sann að“ (Jak. 526). Á lat ínu: 
„Doce hoc esse ver um, qu od an tea doc eb as esse fals um, et hoc esse fals um, qu od modo 
doc eb as ver um“. Sjá: Þor leif ur Hauks son (ritstj.): Ís lensk stíl fræði, bls. 193.

11  Ju dith But ler svar ar nokkrum af mi stúlk un um á fyrstu bók sinni Gend er Trou ble í 
eftir far andi við tali frá 1993: http://www.the ory.org.uk/but-int1.htm.

12  Ju dith But ler: Bodies that matt er. On the Discur si ve Limits of „Sex“, bls. 231. Um gjörn-
ings kenn ing ar But ler er einnig tal að í: Jón Yngvi Jó hanns son: „Að loknu gull æði: 
Um þrjár ís lensk ar karl asög ur“. – Geir Svans son: “Ós egj an leg ást. Hin seg in sög ur og 
hin seg in fræði í ís lensku sam hengi”. – Dagný Krist jáns dótt ir: „Skáp ur, skáp ur, herm 
þú mér“. – Sig ríð ur Þor geirs dótt ir: Kvenna meg in.

13  Sig mund Freud: On Sex ua lity. Three Ess ays on the The ory of Sex ua lity and ot her Works, 
bls. 155-156. 
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14 Í enskri þýðingu: Elf riede Jelin ek: The Pi a no Teac her. Sag an var kvik mynd uð und ir 
nafn inu La Pi an is te ár ið 2001, leik stjóri var Mic hael Han eke en að al hlut verk léku 
Isa belle Hupp ert og Ben oît Mag imel. 

15  Lou ise J. Ka plan: Female Per ver sions, bls. 7-20.
16  Ragna Garð ars dótt ir rök studdi hið gagn stæða í óprent aðri rit gerð í nám skeið inu Kyn 

og bók mennt ir, Há skóla Ís lands, haust ið 1997. Ragna dó svi plega í des em ber 2002 
og er sárt sakn að. Í um ræddri rit gerð bend ir hún á að grót esk an á tvær hlið ar – aðra 
galsa fengna og hina hroll vekj andi og hún var á þeirri skoð un að húm or Krist ín ar og 
stöð ug af bygg ing gerði það að verk um að frá sögn inni væri forð að frá móral isma. Því 
er ég sam mála en les hins veg ar margs hátt ar ádeilu úr bók inni í kjöl far hrolls ins. 
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Irma Er lings dótt ir

Á milli mála – um ann ar leika 
í bók mennt um á frönsku

Franskt tungu mál er ekki franskt 
tungu mál: Fransk an er að meira eða 
minna leyti öll þau innri og ytri tungu-
mál sem leysa hana upp.1 

Rót tæk ir straum ar í heim speki, menn ing ar fræð um og kynjaf ræð um eru 
ná tengd ir til tölu lega nýrri af stöðu til tungu máls ins sem fel ur í sér nán ari 
skoð un á því og merk ingu þess en áð ur eru dæmi um. Það er nú al kunna 
að öll tungu mál, all ur texti, er háð ur lík ing um og mynd hverf ing um og 
þar með ótal túlk un um. Tungu mál hvers og eins, meira að segja sjálft 
„móð ur mál ið“, er því að vissu leyti mál um bland ið. Í grein þess ari verð ur 
fjall að um „innri“ og „ytri“ tungu mál og rit höf unda sem hafa sér stakt lag 
á að hlusta eft ir þeim. Til skoð un ar verð ur af staða nokk urra frönsk umæl-
andi rit höf unda til franskr ar tungu. Þetta eru rit höf und ar sem eru í sum-
um til fell um ekki af frönsku þjóð erni og/eða eiga sér ann að eða fleiri 
móð ur mál en frönsku. Þess ir rit höf und ar eiga sér sem sagt ann an bak-
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grunn hvað varð ar tungu mál, menn ingu og land fræði og vinna með hvers 
kyns mis mun í verk um sín um – mis mun tungu mála, þjóð ern is, kyn-
þátta, kynja, o.s.frv. Tungu mál ið, fransk an, verð ur ímynd að (bók mennta-
legt) svæði eða land án landa mæra.

Franska á sér ólík ar „birt ing ar mynd ir“ – staða henn ar er mis mun andi eftir 
því í hvaða landi hún er töl uð og hvort um er að ræða móð ur mál, op in bert 
mál, dag legt mál eða menn ing ar mál. Franska er töl uð mjög víða, í fjöl-
mörg um ólík um heims hlut um, en þrátt fyr ir það má segja að „fransk-
mæltar bók mennt ir“ (fr. littérature francop hone) eða bók mennt ir samd ar á 
frönsku, ann ars stað ar en í Frakk landi, eigi það sam eig in legt að vera 
frem ur ungar bók mennt ir. Við kom andi rit höf und ar eru í viss um skiln-
ingi á mót um tungu mála – á mót um Frönsk unn ar (hinn ar einu „réttu“) 
og ann arra „til brigða“. 

Kan ad íska fræði kon an Lise Gauvin held ur því fram að það sé sam-
eigin legt ein kenni ungra bók mennta að tungu mál ið og fram setn ing þess 
sé gjarn an í for grunni.2 Marg ir frönsk umæl andi rit höf und ar hafa ein mitt 
velt fyr ir sér (og ver ið mjög upp tekn ir af) stöðu sinni á mót um tungu-
mála. Sum ir þeirra hafa jafn vel skrif að „fræði leg ar“ grein ar um þetta 
fyrir bæri og jafn vel eins kon ar „stefnu yf irlýsing ar“. Aðr ir hafa flétt að 
hug leið ing ar sín ar um tungu mál ið inn í (skáld skap ar)skrif sín. Í nokkrum 
til fell um felst kjarni verks ins eða skrif anna í flókn um tengsl um, tog streitu 
og átök um milli tungu mál anna tveggja; stóru Frönsk unn ar og hinn ar 
„smáu“ frönsku. 

Í þessu sam bandi tal ar Gauvin um texta lega/mál lega yf ir vit und rit-
höf und ar ins. Að skrifa verð ur mál at höfn/tungu mála gjörn ing ur – tungu-
mála gjörð. Ekki er ein ung is um að ræða ein falda inn fell ingu eða sam runa 
tal máls ins við skrif in eða hermi fram setn ingu mis mun andi tungu mála-
sniða – held ur hug leið ing ar um eðli og virkni hins bók mennta lega. 

„Franskmæltar bók mennt ir“, þ.e. bók mennt ir eft ir rit höf unda frá fyr-
rum nýlend um Frakka eða frá öðr um lands svæð um þar sem töl uð er 
franska, eru oft skil greind ar sem minni hluta bók mennt ir (lit tér at ure minor i-
t aire) – eða svæð is bundn ar bók mennt ir (lit tér at ure rég ionale). Þrengt hug-
tak Deleuze og Gu att ari um smá bók mennt ir (lit tér at ure min eure en ekki 
min or it aire) sem þeir settu fram í bók sinni Kaf ka: Pour une lit tér at ure 
mineure, get ur kom ið að góð um not um við að skilja stöðu þeirra frönsk u-
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mæl andi rit höf unda sem skrifa út frá stað setn ingu sinni á mörk um menn-
inga svæða og tungu mála og gera þessa stöðu jafn vel að meg in inn taki 
verka sinna. 

Deleuze og Gu att ari nefna þrjú ein kenni slíkra bók mennta. Fyrsta 
ein kenn ið felst í því að tungu mál smá bók mennta er háð því sem þeir 
fé lag ar kalla „af svæð ingu“ (dét err itor ial is ation). Af svæð ing er and stæða 
svæð ing ar en líf okk ar flestra er háð sí felldri svæð ingu/af svæð ingu og 
end ur svæð ingu: Sá af svæddi (eða svæð is lausi) er í minni hluta, ut an gátta, 
hann er sá sem kem ur að ut an, m.ö.o. „hinn“. Sá svæddi er sá sem hef ur 
hasl að sé völl og er þ.a.l. „heima hjá sér“, í valda stöðu. Sá af svæddi er 
vald alaus, land laus, rót laus. Það er þó alls ekki ein göngu nei kvætt í huga 
þeirra Deleuze og Gu att ar is að vera ekki rót fast ur: Þeir boða nefni lega 
eins kon ar „flökk ufræði“ (noma do log ie) og „kort lagn ingu“ (car tog rap hie)3. 

Ann að ein kenni smá bók mennta er, segja Gu att ari og Deleuze, að þær 
eru póli tísk ar eða eins og Kaf ka sagði sjálf ur: „Það sem í heims bók mennt-
um á sér stað und ir niðri, í „kjall ara“ form gerð ar inn ar, en er ekki ómiss andi, 
ger ist hér í dags ljósi. Það sem þar vek ur væg an áhuga fárra, gríp ur hér alla 
helj ar tök um, ekki síð ur en mál efni upp á líf og dauða“.4 Póli tísk af staða 
hef ur ver ið áber andi í „franskmæltum bók mennt um“, sér stak lega í fyrr ver-
andi nýlend um Frakka. Ástæð urn ar eru þekkt ar og má rekja til margs 
kon ar kúg un ar og fé lags legr ar úti lok un ar. Skrif in hafa bæði ver ið póli tísk í 
við fangs efn um og fram setn ingu. Jacqu es Chevr ier sér fræð ing ur í afr ísk um 
„franskmæltum bók mennt um“ seg ir að póli tík í þeim hafi lengi og eink um 
snú ist um boð skap inn. Á síð ustu ára tug um hafi hins veg ar hið póli tíska 
einnig gert vart við sig í skrif un um sjálf um eða stíln um.5 

Þetta á einnig við um „franskmæltar bók mennt ir“ í Kan ada. Lise 
Gauvin seg ir að um 1960 hafi tungu mál ið í huga ákveð inna kan ad ískra 
rit höf unda ver ið „sjúk dóms ein kenni og ör“ (symp tôme et cic at rice) en það sé 
nú „til rauna stofa og and óf“ (la borat oire et trans gress ion). Þetta rím ar ágæt-
lega við for múlu Chevr ier. Vegna þeirr ar hálf gild ings nýlend ustefnu og 
franskra og ensk umæl andi yf ir ráða sem ein kenndi kí beskt sam fé lag 
(frönsk umæl andi Kan ad abúa í Qu é bec) álitu marg ir kí besk ir rit höf und ar 
á sjötta ára tugn um að ekki væri hægt að skoða tungu mál ið nema út frá 
sam fé lag inu, í póli tísku sam hengi og með til liti til stétt ar stöðu rit höf-
und ar ins. Í dag hef ur þessi tungu mála vit und og áhersla færst yf ir á mál ið 
sjálft sem þarf að kanna og vinna úr. Ágætt dæmi um póli tíska hlið 
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tungu mála í Kan ada er ljóð ið Speak White (frá um 1970) eft ir Mic hèle 
Lalonde. Tit ill inn vís ar til niðr andi orða til tæk is sem var not að gegn svört-
um am er ík ön um en sem frönsk umæl andi Kan ad amenn fengu líka að 
heyra – þeir áttu að tala „hvítt“ (ensk una) en ekki „svart“ (frönsku).

Þriðja ein kenni smá bók mennta skv. Deleuze og Gu att ari, er að allt í 
þeim fær á sig „sam eig in legt (eða sam fé lags legt) gildi“ og jafn vel bylt ing-
ar kennt gildi: Í þessu felst að all ar stað hæf ing ar vísa í grund vall ar atrið um 
til ákveð ins hóps en eru ekki þannig séð ein stak lings bundn ar. Hug tak ið 
„smá bók mennt ir“ vís ar til bylt ing ar ástands bók mennta inn an hinn ar við-
ur kenndu bók mennta hefð ar – „stóru“ hefð ar inn ar, segja Deleuze og 
Gu att ari – frem ur en ákveð inna bók mennta. Að leggja stund á smá bók-
mennt ir er, sam kvæmt þeim: „Að skrifa eins og hund ur sem gref ur hol una 
sína, rotta sem útbýr hreiðr ið sitt. Og til þess að þetta megi verða, þarf að 
finna sína eig in van þró un, sína eig in mállýsku, sinn eig in þriðja heim, 
sína eig in eyði mörk“.6 

„Bylt ing ar kennd ar að stæð ur“ fel ast til dæm is í því að rit höf und ur inn 
er, vegna stöðu sinn ar, líkt og til neydd ur til þess að hugsa tungu mál ið, 
það er „hugsa“ með áherslu, ekki bara skrifa eða tala „eðli lega“. Hugsa á 
þann hátt sem Deleuze lagði í sögn ina en það fel ur í sér að rífa hug tök úr 
venju bundnu sam hengi, taka þau út fyr ir kerf in sem þau búa í, út fyr ir 
form gerð ir eða þekk ingu sem tak mark ar hugs un við það sem er „þeg ar 
þekkt“. Um er að ræða eins kon ar land könn un/kort lagn ingu; að fara inn á 
óþekkt svæði, inn í ný lönd, þar sem ég er ekki, held ur eitt hvað ann að – þ.e. 
hinn og hið óhugs aða.

Deleuze og Gu att ari þróa skil grein ingu sína á smá bók mennt um með 
hlið sjón af skáld verki Franz Kaf ka. Höf und ar verk Kaf ka, segja þeir, 

minn ir á þær höml ur sem meina gyð ing um frá Prag að gang 
að skrif um og breyt ir bók mennt um þeirra í eitt hvað ómögu-
legt – ómögu leika þess að skrifa ekki, ómögu leika þess að 
skrifa á þýsku, ómögu leika þess að skrifa á ann an hátt. 
Ómögu leika þess að skrifa ekki vegna þess að þjóð ar vit und 
[…] verð ur til í gegn um bók mennt ir. Ómögu leiki þess að 
skrifa á öðru máli en þýsku er í aug um Gyð ings ins frá Prag 
stað fest ing á óra fjar lægð hans frá svæði Gyð inga í Tékkó-
slóv ak íu.7
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Þessi spenna „ómögu leik ans“ er ein kenn andi fyr ir marga frönsk umæl andi 
rit höf unda, til dæm is þá sem lærðu að skrifa og lesa á frönsku í nýlend-
un um. Það var ekki óal gengt að herr aþjóð in hrein lega bann aði móð ur mál 
við kom andi þjóð ar. Veru leiki þeirra sem upp lifðu nýlend ustefn una er 
áþreif an legt dæmi um ómögu leika þess að skrifa á frönsku og jafn framt 
ómögu leika þess að skrifa ekki á frönsku. En það má einnig greina sam-
bæri lega tog streitu hjá frönsk umæl andi rit höf und um í Kan ada eða í evr-
ópsk um lönd um eins og Sviss eða Belg íu, til dæm is hjá ein um af fyrstu 
frönsk umæl andi rit höf und un um: Charles-Ferd in and Ramuz. Í þekktu 
bréfi til út gef anda sins Bern ards Grass et fer hann fram á að fá að nota 
„ut an dyr af rönsku“ (eða frança is de plein air)! Ramuz til grein ir eins kon ar 
ókenni leika (étr ang eté) sem hann finn ur fyr ir í franskri tungu og skrif ar: 

Hér eru tvö tungu mál, ann að þeirra er álit ið hið „rétta“, en 
við not um það ekki rétt þar sem það er ekki okk ar; hitt 
tungu mál ið er sagt rangt (eða mor andi í vill um), en við 
kunn um að nota það því það er okk ar. Það sem vek ur mig 
til um hugs un ar er það um hverfi sem ég lifi og hrær ist í, hér 
á þess um stað […] Ég skrif aði tungu mál sem ekki hafði 
verið skrif að áð ur.8 

Rit höf und ur inn Édou ard Glis sant frá Ant illa eyj um hef ur skrif að mikið 
um tengsl frönsk unn ar og ann arra tungu mála.9 Þau tengsl eru æt íð flók in 
en verða enn flókn ari þeg ar tví skipt ing skrif aðs máls og tal aðs kem ur til. 
Þetta á t.d. við um kreólsku og frönsku. Í mörg um lönd um er auk þess arar 
tví skipt ing ar tungu máls ins um aðr ar mis mun andi kúg andi and stæð ur/
að stæð ur að ræða, af fé lags leg um, efna hags leg um og/eða póli tísk um toga. 
Þessi flóknu valda tengsl, sér stak lega fyr ir þá sem skrifa, eru eins kon ar 
tungu mála kvöl, seg ir Glis sant. Kvöl sem á sér þá já kvæðu hlið að rit höf-
und ur inn er sér með vit aðri um tungu mál ið, mót tæk ari og næm ari í tungu-
mál inu. En þessu fylg ir nokk urs kon ar „tján ing ar ómögu leiki“ sem get ur af 
sér „þving að an skáld skap“. Þetta get ur vald ið tog streitu milli merk ing ar-
inn ar sem á að tjá og tungu máls ins. Sem dæmi um þessa tog streitu mætti 
nefna and stæðu milli hins kreólska veru leika og hinn ar frönsku tungu.10 

Édou ard Glis sant og landi hans ljóð skáld ið Vic tor Sega len hafa báð ir 
velt fyr ir sér hvern ig nálg ast megi „fag ur fræði hins marg breyti lega“. 
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Hvern ig fella megi inn í tákn kerfi verks ins og skrif anna til vís an ir í 
menn ing ar lega reynslu af öðr um toga en þeim sem Frakk lands-fransk an 
vís ar al mennt til. Það má segja að rit höf und ar sem skil greina sig á mörk-
um tungu mála, séu að reyna að finna sér leið milli tveggja öfga, öfga sem 
fel ast ann ars veg ar í ein föld um sam runa við franska bók mennta hefð og 
hins veg ar í óhóf legri upp hafn ingu hins stað bundna og/eða fram and lega.

Með al þeirra hug taka sem frönsk umæl andi rit höf und ar hafa þró að til 
þess að gera grein fyr ir stöðu sinni inn an tungu máls ins er hug tak mar-
okkóska rit höf und ar ins Ab del keb ir Khatibi „tví-tunga“ (bi-langue). 
Khatibi skrif ar á frönsku en móð ur mál hans er ar ab íska. Hann teng ir 
hug tak ið „tví-tunga“ þýðing ar hug tak inu og lík ir starfi rit höf unda við 
starf þýðenda. Hann seg ir móð ur mál ið vera að verki í hinu er lenda máli 
og að á milli þess ara tungu mála eigi sér stað stöð ug þýðing. Khatibi 
breyt ir and stæð um í fland ur og flæk ing (err ance et vaga bondage). Hann 
kem ur sér hjá tví hyggj unni sem felst í því að tak marka mar okkósk ar bók-
mennt ir við um fjöll un um hvort frönsk tunga hafi orð ið fyr ir val inu eða 
ar ab íska: Að al at rið ið er að láta koma í ljós nýjan, ann ars kon ar flöt, inn an 
eða inn á milli mála (in fralim in aire), seg ir Khatibi.11 Í bók inni Hin fjöl-
þætta Mag hreb seg ir hann: „All ar þess ar mar okkósku „franskmæltu bók-
mennt ir“ eru frá sagn ir af þýðing um. Ég á ekki við að þær séu ein ungis 
þýðing ar, ég árétta að um er að ræða frá sagn ir sem tala tung um (par ler en 
langu es).“12

Þær bók mennt ir sem sk(r)ásetja kynja mis mun í rými, þar sem tvennd ar-
and stæð ur eru í senn virkj að ar og leyst ar upp, eiga sér stað í „milli tveggja“. 
Í and stæðu kerf inu sem vest ræn rök hyggja bygg ir á eru tengsl tvennda hins 
veg ar skil greind í stig veldi þar sem önn ur tvennd in er allt af æðri. Með 
svip uð um hætti og heim spek ing ur inn Jacqu es Derr ida, held ur fræði kon an 
og rit höf und ur inn Hél ène Cix ous því fram að vest ræn heim speki, bók-
mennt ir og gagnrýni séu njörv uð nið ur í tvennd ar kerfi and stæðna sem hvíli 
á hinu grund vall andi pari: Karl/Kona. Cix ous legg ur fram eft ir far andi lista 
sem „svar“ við spurn ing unni „Hvar er hún?“: „Hreyf ing/Hreyf ing ar leysi, 
Sól/Tungl; Menn ing/Nátt úra; Dag ur/Nótt; Fað ir/Móð ir; Höf uð/Hjarta; 
Skyn semi/Til finn ing; Rö kvísi/Ástríð ur“.13 Kör lum er hamp að með já kvæðu 
eig in leik un um og kon ur axla nei kvæðu hlið ina. Þeirra er að gerða leys ið, 
vilj aleys ið og á mynd hverfðan hátt, dauð inn: „Ann að hvort er kon an fram-
taks laus; eða ekki til“.14 Kar linn er með öðr um orð um í fyr ir rúmi en kon an 
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úti lok uð and stæða. Það er bara ann ar lið ur tvennd ar inn ar sem sigrar. 
Úr slit in eru þannig allt af þeg ar fyr ir sjá an leg. Hug tak ið „kynja mun ur“ (dif-
fér ence sex uelle) er í huga Hél ène Cix ous jafn framt að ferð eða leið til að 
„hrista“ upp í hefð bundn um hugs un ar kerf um; þ.e. þeim gild um sem liggja 
til grund vall ar vest rænni menn ingu. Hún seg ist vilja allt; bæði „tvo og 
báða“/„tvær og báð ar“ (le deux et les deux) – ekki bara einn. Fleir tal an inn-
leið ir tvo, tvo sam an – mis mun og hreyf ingu frá ein um til ann ars – tvennd-
ar and stæð urn ar brotna upp í ótal mögu leika. Hið ófyr ir séða gæti orð ið. 

„Milli-tveggja-tungna“ (l´en tre-deux-langu es) er meg in hug tak í skáld-
skap ar list al sírska rit höf und ar ins Ass iu Djeb ar. Hug tak ið tjá ir millirýmið 
sem teng ir frönsku og ar ab ísku. Þessi tengsl markast í senn af átök um og 
tor tryggni en líka, stund um, gagn kvæmri virð ingu. Tit ill nýjustu bók ar 
Djeb ar Hvarf franskr ar tungu er í sjálfu sér vís bend ing um mik il vægi hug-
leið inga um franska tungu í skrif um henn ar.15 Bók in seg ir frá end ur-
komu manns til Al sír eft ir langa út legð er lend is. Hann kann ast ekki 
leng ur við sig í sínu gamla heima landi og frá sögn in geng ur út á tog streit-
una milli franskr ar mennt un ar ann ars veg ar og hins veg ar þess sem hann 
lærði um líf ið á göt unni í Al sír á tím um sjálf stæð is stríðs ins á 6. ára tug 
síð ustu ald ar. 

Ass ia Djeb ar hef ur fjall að um flók in tengsl þess sem hún nefn ir „mál-
snið út legð ar inn ar“ og „tungu mál hins ós mætt an lega“ í fræði grein um en 
þessi tengsl eru einnig efni við ur skáld verka henn ar. Sjálf flutt ist hún 
bú ferl um til Frakk lands frá Al sír og seg ir frá því að þótt hún hafi á sín um 
tíma bú ið í Par ís, í hjarta Frakk lands, hafi hún samt sem áð ur ver ið langt 
frá frönsku sam fé lagi. Þrátt fyr ir að Ass ia Djeb ar hafi ekki upp lif að sig 
sem hluta af frönsku sam fé lagi, má segja að henni hafi ver ið eink ar lag ið 
að til einka sér þekk ingu Frakka en hún var fyrsta al sírska kon an sem inn-
rit að ist í Ec ole Normale Sup érie ure sem er ein æðsta mennta stofn un 
Frakka. Hún tók þar franskt kenn ara próf í sagn fræði og lauk dokt ors prófi 
í sama fagi. Hún seg ist hafa lit ið á franskt tungu mál sem sitt eina svæði 
(terr itoire) og hafi kom ið sér þar fyr ir, á mörk um þess.16

Móð ur mál Ass iu Djeb ar er ar ab íska og það teng ir hana við sam fé lag 
al sírskra kvenna. Djeb ar hlaut hins veg ar mennt un sína í franska skóla-
kerf inu og skrif ar ekki klass íska ar ab ísku. Hún er því stödd á milli tveggja 
menn ing ar heima, tveggja hug mynda heima. Ástæð an fyr ir þess ari skóla-
göngu var sú að fað ir henn ar kenndi í frönsk um skóla og hann tók Ass iu 
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með sér í vinn una. Hún var því ekki lok uð inni á heim il inu og fékk að 
vera ut an dyra án slæðu. Hún naut því óvenju legs „kven frels is“ en þurfti 
í stað inn að taka upp tungu nýlend uvalds ins. Djeb ar hef ur sagt að til þess 
að slíta af sér fjötra frönsk unn ar sé nauð syn legt að beita hana of beldi, 
eink um með því að tvít yngja hana, menga hana ar ab ísku tal máli og 
marka hana þannig spor um þjóð ar sinn ar og sögu sinna þögg uðu als írsku 
systra. 

Það er á mörk um tungu mála sem Ass ia Djeb ar stend ur frammi fyr ir 
„ómögu leik an um“. Hún lít ur á það sem skyldu sína að segja frá því sem 
þjóð henn ar hef ur geng ið í gegn um en til þess að við halda minn ing unni 
þarf hún að nota frönsk una, hið svo kall aða „er lenda tungu mál“ og jafn-
framt verð ur hún „að létta af þessu skrif máli hin um þunga skugga sem 
hvíl ir á því vegna for tíð ar þess í Al sír”.17 Skáld sög ur henn ar eru nokk urs 
kon ar sögu leg ur „upp skafn ing ur“ (pal imp sest) en það er hand rit sem hef ur 
ver ið skaf ið upp til að hægt væri að skrifa nýjan texta á síð urn ar, með 
sér stakri tækni er þó hægt að kalla fram upp runa legu skrift ina bak við þá 
nýju. Á sama hátt skrá ir Djeb ar og end ur skrif ar sögu sína í eyð urn ar í 
orð ræðu Hins (Nýlend uvalds ins eða Föð ur legs hefð ar valds). Hún dreg ur 
fram þagg að ar radd ir og and óf al sírskra kvenna og bregst við franskri frá-
sögn af nýlend unni frá kynj uðu sjón ar horni.

„Tungu mál hins ós mætt an lega” stend ur fyr ir minn ing arn ar sem 
Djeb ar skrá ir í tungu mál ið; hún fyll ir frönsk una ar ab ísk um tung um, 
þögn og rödd um kvenna, al sírskri menn ingu og sögu – þannig verð ur 
fransk an „henn ar“.18 Til þess að greina frá þess um minn ing um, seg ir 
Djeb ar nauð syn legt að snúa franskri tungu upp á sjálfa sig og hrista af 
henni vafa samt ryk land vinn inga, of beld is og blóð sút hell inga. Tungu mál 
hins ós mætt an lega er einnig „nei-ið“ sem hljóm ar innra með henni og í 
verki henn ar. „Nei“ and stöðu, mót spyrnu og upp reisn ar gegn þögg un á 
al sírskri sögu, menn ingu og arf leifð og ekki síst gegn ósýni leika al sírskra 
kvenna í sög unni og menn ing unni. Á þenn an hátt, í skáld verk inu, rúmar 
fransk an sem er mál snið út legð ar inn ar, hið ós mætt an lega. 

Franski rit höf und ur inn Hél ène Cix ous ólst eins og Djeb ar upp í Al sír 
og þær eru af sömu kyn slóð. Cix ous bjó við fjöl tyngt um hverfi þar sem 
þýska og franska voru tal að ar heima fyr ir en ar ab íska og spænska á göt um 
úti. Þetta fjöl þjóða-fjölt ungu-um hverfi og það póli tíska og sögu lega 
tíma bil sem hún lifði sem barn hef ur haft af ger andi áhrif á skrif henn ar 
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og hugs un. Í barn æsku upp lifði hún kyn þátta hat ur, und ir ok un og úti-
lokun sem kona ann ars veg ar og sem gyð ing ur hins veg ar. Móð ir henn ar 
flúði þýska nas is mann 1933 og síð ar var föð ur henn ar bann að að stunda 
lækna störf í Al sír vegna and-gyð ing legr ar laga setn ing ar Vic hy-stjórn ar-
inn ar í seinni heims styrj öld inni. Hél ène Cix ous kynnt ist þannig snemma 
marg hliða og marg hátt uð um kyn(þátta)for dóm um í hinu al sírska sam fé-
lagi sem var gegn sósa af ódul inni og bók staf lega op in berri kven fyr ir litn-
ingu en auk þess und ir ok að af franskri nýlend ustefnu. 

Hél ène Cix ous flutti til Frakk lands ár ið 1955 en þar seg ist hún hafa 
sóst eft ir sjálfs ímynd sem ekki væri byggð á þjóð ern is leg um grunni heldur 
á bók mennt um og skrif um. Á ein um stað seg ir hún: „Orð eru dyr okk ar 
að öðr um heim um. Fyr ir þann sem hef ur misst allt, hvort sem það er ást-
vin ur eða land, verð ur tungu mál ið land ið. Mað ur býr í landi tung unn ar.“ 
Í sama texta skrif ar hún und ir fyr ir sögn inni „Þver sögn vega bréfs ins“: 

Í hvert sinn sem ég horfi á [vega bréf ið]; ótt ast ég að upp um 
mig kom ist því það er og hef ur allt af ver ið fals að. Lygi, fals, 
ólög leg notk un, gegn og með sam þykki mínu. Sögn in „að 
vera“ hef ur allt af vald ið mér óþæg ind um. Hvað er uð þér? 
Er uð þér fransk ar? Hver er ég? Og mér er gert að svara með 
einu orði eða með því að krossa í reit. Ann ars veg ar, er full-
yrð ing in „ég er frönsk“ lygi eða upp spuni. Að segja „ég er 
ekki frönsk“ er hins veg ar brot á al menn um kurt eis is venj um. 
Og van þakk læti fyr ir gest risnina sem mér hef ur ver ið sýnd. 
Sú gest risni hef ur ver ið glopp ótt og ótrygg af hálfu rík is og 
þjóð ar en gest risni tungu máls ins hef ur ver ið ómæld.19

Skáld verk Cix ous býður upp á æv intýri þar sem óend an leg gróska 
tungu máls ins magn ar text ann. Jacqu es Derr ida seg ir, „Hél ène Cix ous 
hef ur ein stakt lag á því að láta tungu mál ið tala. Allt nið ur í al geng ustu 
mál venj ur og orða til tæki, þar sem tungu mál ið reyn ist mora af leynd ar-
mál um. […] Hún kann að láta tungu mál ið segja það sem það geym ir 
innra með sér og dreg ur það þannig út úr sjálfu sér.”20 Tungu mál ið sjálft, 
fransk an, er við fangs efn ið, tung an hef ur orð ið og mögu leik ar henn ar eru 
inn við ir text ans. Text arn ir eru sam sett ir úr við burð um, „orða burð um“. 
Tungu mál ið sjálft hef ur rödd í text um Cix ous og nafn. Það heit ir Isa ac 
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(hlát ur á hebr esku). Skrif in snú ast ekki um að segja hitt eða þetta held ur 
að hlusta á tungu mál ið segja. Djörf of ur-virkj un tungu máls ins veld ur því 
að verk henn ar eru nær ó-þýðan leg. Kyn orða og for nöfn geta gegnt mik il-
vægu hlut verki en það tap ast í þýðingu. Í text um henn ar eru sam hljóða 
orð vett vang ur um skipta. Sama gild ir um orð tök, mál venj ur og klisjur 
sem Cix ous vinn ur úr. Hún hef ur til dæm is end ur skrif að fasta orða sam-
band ið „l´un et l´aut re“ (sem þýðir „hver og einn“ eða „báð ir“). Hún skrif ar 
„l´un“ í kven kyni „l´une“ (sem þýðir „ein“). En í orð inu „l´une“ heyr ir 
mað ur einng orð ið „lune“ (sem þýðir „tungl“ á frönsku). Þannig skrá ir 
hún kven kyn ið inn í orða sam band ið og breyt ir jafn framt sjón ar horn inu 
því jörð in verð ur „hinn“ (l´aut re) – sem er um snún ing ur á hefð ar röð inni 
því að jörð in er al mennt yf ir skip uð á með an tungl ið er und ir sett. 

Hél ène Cix ous vinn ur úr þrí þættri merk ingu franska orðs ins „gen re“ 
(e. gend er), sem hef ur teg unda- eða líf fræði lega, mál fræði lega og bók-
mennta fræði lega merk ingu. Það er ef til vill sam virkni allra þess ara 
merk inga sem sér kenn ir verk Cix ous. Kyn gervi stend ur ekki fyr ir flokka 
eða nið ur stöð ur, held ur á ein hvern hátt fyr ir óá kveðni, hik. Í tengsl um 
við hug ver una flyst áhersl an frá „hver (er) ég“ til „hvar ég“ (án sagn orðs) 
og líka „hvert næ ég, þú, hinn?“ Þannig eru það ekki flokk arn ir sem skipta 
máli held ur skil in, mörk in og það sem er á milli. Með þessu seg ir Cix ous: 
Ein stak ling ur inn er ekki til einn og sér. Bók mennta teg und sem ekki 
snert ir aðr ar bók mennta teg und ir er ekki held ur til. Í text um Cix ous 
verða þannig átök og at lot hins kven læga og hins karl læga í mál fræði legri 
merk ingu og kynj aðri. Kyn in koma sam an og verða eitt hvað ann að, þriðja. 
Eins og hug ver an eru kyn in flækt, óá kvörð uð – á skil um og skila fresti.21 

Það sama á við um tungu mál in í verki Cix ous. Hún seg ir tungu málið 
vera sitt „út lenda per sónu lega land” sem hljóm ar svo lít ið ann ar lega eða 
ókenni lega. Enda fer Cix ous ótroðn ar slóð ir í ferða lög um sín um með og í 
tungu mál inu/Isa ac. Í einni bóka sinna til kynn ir hún: „Ég er í kjafti bók ar-
inn ar, ég finn hana bíta í mig frá öll um hlið um […] Hún hef ur fjöl-
tyngdan kjaft.”22 Cix ous læt ur líka er lend ar frönsk ur tala, fransk ar tungur 
sem op in bera fransk an hef ur hald ið föngn um. 

Skrif Cix ous eru „ox ym or on ísk“ eða ref hverf. En í stíl fræði er „ox y-
mor on“, eða ref hvörf, and stæða sem ein kenn ist af sam setn ingu tveggja 
hug taka sem virð ast ósamrýman leg. Við mæt um þannig því sem er á 
milli, „milli tveggja“ (en tre deux). Enda tal ar Cix ous um að „vera-milli-
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tveggja“ (dans l´en tre deux). Í nýlegri skáld sögu, seg ir Cix ous: „Allt sem 
lif ir er ox ym or on ískt“.23 Þetta er kannski meg in regl an í text um Cix ous. 
Ref hvörf in tengja and stæð ur, gera fjar lægð ir til finn an leg ar, brúa bil, 
koma á óvart og vekja til um hugs un ar.

Það að brúa bil, að vera á milli, ein kenn ir frönsk umæl andi rit höf unda 
sem vinna með mis mun og ómögu leika tján ing ar í verk um sín um. 
Jacques Derr ida held ur því fram í bók sinni Le Mon ol ingu is me de l’aut re að 
staða rit höf und ar eins og Khati bis sé ein stök. Þessi ein staka staða sé jafn-
framt dæmi um al tæka eða al gilda form gerð sem sýni eins kon ar frum lægt 
af sal eða firr ingu sem geri sér hvert tungu mál að tungu máli hins – og um 
leið sé þetta lýsandi dæmi um hið ómögu lega eign ar hald tungu mála.24 
Ein stakri stöðu sinni deil ir rit höf und ur eins og Khatibi með fleiri frönsk u-
mæl andi rit höf und um sem velta fyr ir sér leið sinni um tungu mál ið, hvort 
sem það er móð ur mál, ann að eða þriðja mál. Sér hver rit höf und ur þarf að 
finna sitt tungu mál í hinu al menna tungu máli. Eins og Sar tre benti á í 
bók inni Les Mots (Orð in) er rit höf und ur ávallt út lend ing ur inn an þess 
tungu máls sem hann tjá ir sig á jafn vel þótt um sé að ræða móð ur mál 
hans. „[A]ð skrifa tungu mál, er að fjar lægj ast tungu mál,“ skrif aði 
Sartre.25 Sama má segja um lest ur og skiln ing – merk ing in get ur aldrei 
ver ið full kom lega gef in; túlk un ar mögu leik inn er allt af til stað ar. Í þessu 
ljósi, er æt íð um mis-skiln ing að ræða eða skort á full komn um skiln ingi. 
Merk ing in fer á „mis“ við sjálfa sig, verð ur á milli, fer á milli mála. Þar 
skap ast rými fyr ir hvers kyns mis mun – ekki síst kynja mis mun. Þeir rit-
höf und ar sem hér hef ur ver ið fjall að um hafa skynj að „hinn“ tungu máls-
ins, það sem er „á milli” og – ef til vill – þriðja tungu mál ið. 

1  Ab del keb ir Khatibi, Mag hreb Pluriel, s.188. 
2  Lise Gauvin, „Éc rit ure, surconscience et plur il ingu is me: une po ét ique de l´err ance“ í 

Francop honie et id ent it és cult ur ell es, s.14-15.
3  Um hug tak ið „kort lagn ing“, sjá grein Rosi Bra id otti í þessu riti og í grein Deleuze 

og Gu att ar is, „Rís óm“ í Heim speki verð and inn ar. Rís óm, sifj ar og inn rætt sið fræði. 
4  Gill es Deleuze og Fél ix Gu att ari, Kaf ka: Pour une lit tér at ure min eure, s. 31. 
5  Jacqu es Chevr ier, „Rom an af ric ain, le temps du doute et des incert it udes“, Jeune 

Afrique, n°1469, 1er mars 1989, s. 64. Til vitn un feng in hjá Jean-Claude Blac hère í 
Nég rit ures. Les éc ri va ins d´Af rique noire et la langue frança ise. 
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L´Éc ri va in francop hone à la croi sée des langu es. 
9  Sjá til dæm is eft ir tal in rit eft ir Édou ard Glis sant: Introduc tion à une Po ét ique du Di vers; 

Po ét ique de la rel ation; Le Discours ant ill ais. 
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12  Ab del keb ir Khatibi, Mag hreb pluriel, s. 186.
13  Hél ène Cix ous, „Sort ies“ í La jeune née, s. 115. 
14  Sama, s.118.
15  Ass ia Djeb ar, La disparition de la langue frança ise. 
16  Í ávarpi sem hún flutti ár ið 2000 í til efni af því að henni voru af hent frið ar verð laun 

út gef enda og bók sala í Þýska landi. Sjá: www.remue.net/cont/Djeb ar01/html, skoð að 
1/9 2004.

17  Sama.
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voix qui m´ass ièg ent… en marge de ma francop honie, s. 28. 
19  Hél ène Cix ous, Phot os de rac in es, s. 207. 
20  Sjá Jacqu es Derr ida í for mála að Well ec fyr ir lestri H. Cix ous í Ir vine Há skól an um í 

Kali forn íu ár ið 1990 í The Hél ène Cix ous Reader.  Sjá einnig Derr ida á sömu nót um í  
„H.C. pour la vie, c´est-à-dire…“ í Hél ène Cix ous, Croi sée d´une oe uvre. Ann ars stað ar 
seg ir Derr ida Cix ous „end ur skapa tungu mál föð urs ins, sitt föð ur mál, óþekkta franska 
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21  Sbr. hug tak Jacqu es Derr ida, „dif fér ance“. Um fjöll un um hug tak ið á ís lensku: Páll 
Skúla son, „Að vera á skila fresti. Um heim speki Jacqu es Derr ida“. Reykja vík, Tíma rit 
Máls og Menn ing ar, 2: 1994. 

22  Hél ène Cix ous, L´Ange au sec ret, s. 47.
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Sig ríð ur Dúna Krist munds dótt ir

,,Styttu nú stund ir kon úngi þín um ...“1 
Um mann fræði og ævi sögu rann sókn ir

,,Hvers vegna er mann fræð ing ur að skrifa ævi sögu?“ sagði ágæt ur mað ur 
við mig á með an ég vann að ævi sögu Bjarg ar C. Þor láks son, sem kom út 
haust ið 2001.2 ,,Er uð þið ekki allt af að rann saka ein hverja Zulu menn?“ 

Varla er nema von að spurt sé. Sam kvæmt hefð bundn um skil grein ing-
um rann saka mann fræð ing ar fjar læg og ,,öðru vísi“ sam fé lög eða ákveðna 
menn ing ar hópa sem gjarn an eru öðru vísi en sá menn ing ar hóp ur sem þeir 
til heyra sjálf ir. Þetta á einnig við þeg ar mann fræð ing ar stunda rann sóknir 
inn an eig in sam fé laga. Jafn vel hef ur bor ið á tor tryggni þeg ar svo óvenju-
lega hef ur bor ið við að mann fræð ing ur rann sak ar hóp sem hann til heyr ir 
sjálf ur og hann þá grun að ur um að vera hlut dræg ur eða í kross ferð fyr ir 
við kom andi hóp.3 

Rann sókn mín á ævi ís lenskr ar fræði konu sem ekki til heyr ir nein um 
,,Zulu- hópi“ og á það þar að auki sam merkt með rann sak and an um að 
vera bæði ís lensk og fræði kona er því á skjön við hefð ina í mann fræði. 
Einnig má velta fyr ir sér hvort rann sókn á ævi eins ein stak lings sé rann-
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sókn á menn ingu og sam fé lagi? Get ur ævi ein hvers spegl að menn ingu og 
sam fé lag með þeim hætti að hún telj ist rann sókn á hinu víð ara sam hengi? 
Og hvað verð ur um vett vang inn, stað inn þar sem mann fræð ing ur inn 
stund ar rann sókn ir sín ar? Er ævi vett vang ur? Og hvern ig beit ir mann-
fræð ing ur þátt töku að ferð inni, meg in rann sókn ar að ferð mann fræð inn ar, á 
vett vangi þeg ar við fang ið er lát inn ein stak ling ur og eng in leið er að taka 
bein an þátt í lífi hans? Og hvers vegna ævi saga? Er það frá sagn ar að ferð 
sem hent ar mann fræði leg um við fangs efn um? 

Þess um spurn ing um leit ast ég við að svara hér og nota rann sókn mína 
á ævi og verk um Bjarg ar C. Þor láks son til að skýra svör in.

End ur skil greind ur vett vang ur

Mað ur inn og allt sem hon um við kem ur er rann sókn ar efni mann fræð inn-
ar og því er ekk ert sem mæl ir gegn því að taka fyr ir eitt ein tak af mann-
in um, ævi hans og störf. Að ferða fræði mann fræð inn ar er hins veg ar á 
ýmsan hátt van bú in til að takast á við ævi sögu leg ar rann sókn ir. Þátt töku-
að ferð in, stund um einnig nefnd vett vangs að ferð, mót að ist á fyrri hluta 
20. ald ar og ber keim af stöðu heims mála á þeim tíma. Hún fel ur í sér að 
mann fræð ing ur inn fer á vett vang og býr í því sam fé lagi sem hann vill 
rann saka. Vett vang ur inn var skil greind ur sem önn ur sam fé lög, sam fé lög 
sem ekki voru vest ræn og voru gjarn an nýlend ur eða hluti af því yf ir ráða-
svæði sem sam fé lög mann fræð ing anna höfðu lagt und ir sig. Mann fræð-
ing ar drógu því strik á milli sín og þeirra sem þeir rann sök uðu. Þessi 
skil grein ing á vett vang in um varð ráð andi í mann fræði og það svo mjög 
að fram á þenn an dag hafa mann fræð ing ar skil greint fræði grein sína með 
til vís un til rann sókna með þátt töku að ferð á vett vangi sem er ut an marka 
hins vest ræna heims.4 Þessa skil grein ingu hafa mann fræð ing ar jafn framt 
not að til að að greina sig frá skyld um grein um eins og til dæm is fé lags-
fræði, stjórn mála fræði og sagn fræði sem fjalla um svip uð efni. Það er því 
ekki furða að við mæl andi minn teldi mann fræð inga jafn an vera að ranns-
ka Zulu menn eða aðra sam bæri lega menn ing ar hópa.

Mann fræð ing ar hafa á und an förn um ár um ef ast um rétt mæti þess ar ar 
þröngu skil grein ing ar á vett vang in um.5 Bent hef ur ver ið á að á með an 
mann fræð ing ar hafa skoð að gagnrýnið grunn hug tök eins og menn ingu 
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og sam fé lag og hvern ig per sónu leg reynsla mann fræð ings ins hef ur áhrif á 
rann sókn ir hans, þá hafi hug tak ið vett vang ur lít ið ver ið skoð að. Í með-
förum mann fræð inga hafi vett vang ur inn orð ið að goð sögu leg um stað 
utan við gagnrýna spegl un og um ræðu fræð anna. Það þarf ekki að koma 
á óvart því ef vett vang ur inn skil grein ir mann fræð ina sem fræði grein þá 
fel ur slík end ur skoð un í sér gagnrýni á grunn for send ur grein ar inn ar.

 Slík gagnrýni er engu að síð ur nauð syn leg. Þessi þrönga skil grein ing 
á vett vang in um virk ar eins og girð ing á milli mann fræð inn ar og ann arra 
fræði greina og get ur kom ið í veg fyr ir að mann fræð ing ar nýti sér þekk-
ingu þeirra í fræða sam fé lagi þar sem slík ar girð ing ar eru um vörp um að 
falla. Gamli nýlend uarf ur inn, að rann saka lít il, stað bund in, ein angr uð og 
öðru vísi sam fé lög, er mann fræð ing um held ur ekki ann að er fjöt ur um fót 
í hnatt vædd um heimi þar sem fólk flyst í stór felld um mæli á milli menn-
ing ar svæða. Í raun hafa mann fræð ing ar lengi feng ist við önn ur rann sókn-
ar efni en þau sem hin hefð bundna skil grein ing á vett vang in um fel ur í sér 
og und an far in fimmt án ár eða svo hef ur svo kall aðri heima mann fræði vax ið 
fisk ur um hrygg. Hún fel ur í sér að rann sókn ir mann fræð inga bein ast að 
þeirra eig in vest rænu sam fé lög um. Þetta hafa þó allt af ver ið hálf gerð ar 
neð an jarð ar rann sókn ir, litn ar horn auga því þær eru ekki fram kvæmd ar á 
„al vöru“ vett vangi. Styrk ir til mann fræði rann sókna og stöðu veit ing ar í 
mann fræði spegla þenn an veru leika.6 Þar við bæt ist að hin svo köll uðu 
,,hin“ sam fé lög, þessi sem mann fræð ing ar hafa hefð bund ið rann sak að, 
eiga nú sína eig in inn fæddu mann fræð inga sem beina rann sókn um sín um 
að eig in sam fé lög um og gamla skil grein ing in verð ur öll á reiki. Þessi 
rugl ing ur get ur vald ið deil um á milli að kom inna mann fræð inga og 
heima-mann fræð inga og eru deil ur danska mann fræð ings ins Kirst en ar 
Hastr ups, sem stund aði rann sókn ir á Ís landi á ní unda ára tugn um, og 
ís lenskra mann fræð inga nær tækt dæmi um það.7 

Með því að taka fyr ir ævi vest rænn ar konu hef ég því end ur skil greint 
þann mann fræði lega vett vang sem ég kýs að vinna á og það er hluti af að ferð 
minni. Ég hef, í fyrsta lagi, gert vest rænt sam fé lag og menn ingu að við-
fangs efni mínu á þeirri for sendu að vest ræn menn ing og sam fé lags gerð sé 
ekki síð ur mik il vægt rann sókn ar efni en menn ing fram andi sam fé laga. Því 
má einnig halda fram að til þess að skilja á hvaða for send um mann fræð ingar 
hafi stund að rann sókn ir á öðr um sam fé lög um þurfi að beita þess um sömu 
rann sókn ar að ferð um á sam fé lög og menn ingu mann fræð ing anna sjálfra. 
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Í öðru lagi hef ég end ur skil greint vett vang inn með því að beina sjón-
um að einni mann eskju þvert á það boð orð fé lags vís indanna kom ið frá 
Durk heim að við rann sök um hið al menna en ekki hið ein staka eða ein-
stak lings bundna.8 Mann fræð ing ar hafa reynd ar sum ir og þar á með al ég 
ver ið hall ir und ir þá skoð un að í lífi hinn ar fé lags legu per sónu, þ.e. í þeim 
hlut verk um sem við kom andi ein stak ling ur leik ur á ævi ferl um sín um, 
end ur speg list gerð sam fé lags hans og gildi menn ing ar hans. Rann sókn á 
ævi einn ar mann eskju sé því jafn framt rann sókn á sam fé lagi henn ar og 
menn ingu.9 Þessu má líka snúa við og segja að ævi einn ar mann eskju 
verði ekki skýrð nema í fé lags legu og menn ing ar legu sam hengi henn ar. 
Fé lags leg ar að stæð ur og menn ing ar bundn ar hug mynd ir móta líf ein stak-
lings ins í svo mikl um mæli að ekki verð ur ráð ið í ein staka þætti þess eða 
at burði nema með vís un til hins víð ara sam heng is. Þannig eru það til 
dæm is menn ing ar bundn ar hug mynd ir um stöðu og hlut verk kynj anna 
sem móta æv ihlaup Bjarg ar C. Þor láks son. Um leið verð ur ævi saga hennar 
að ferð til að fjalla um ákveð ið efni eins og stöðu kvenna og menn ing ar-
bundn ar hug mynd ir um kyn in á ákveðnu tíma bili og um kon ur og vís-
indi. Ævi sögu leg rann sókn tek ur því ekki að eins til ævi við fangs ins heldur 
til hins víð ara sviðs þjóð lífs og menn ing ar og ein stakra um fjöll un ar efna. 
Ævi saga eða bíóg raf ía verð ur því et nóg raf ía, grein ing á ákveð inni menn-
ingu og sam fé lagi þar sem ævi per són unn ar sem ævisag an fjall ar um 
krist all ar grein ing ar þætt ina.10 

Í þriðja lagi hef ég end ur skil greint vett vang inn með þeim hætti að 
hann er ekki leng ur stað ur held ur stað setn ing. Ég fer ekki til Zimb ab we 
eða Grinda vík ur til að rann saka menn ingu og sam fé lag, ég fer ekki einu 
sinni út í bæ í Reykja vík þar sem ég bý til að rann saka ákveð inn hóp, ég 
er ein fald lega stödd í rann sókn ar verk efn inu hvar sem ég vinn í því. Að 
vísu er ævi við fangs allt af lif að á ákveðn um stöð um og mik il vægt er að 
rann sak and inn heim sæki þessa staði og þekki til þess mann lífs sem þar er 
eða var lif að (og það gerði ég í rann sókn minni), en þess ir stað ir eru ekki 
að al at rið ið, þeir skil greina ekki vett vang inn. Vett vang ur inn er æv in sem 
rann sak and inn er að fást við, og þrátt fyr ir að hún hafi far ið fram á 
ákveðn um stöð um er hún fyrst og fremst hug læg stað setn ing á ákveðnu 
sviði en ekki stað ur. Vett vang ur inn í ævi sögu rann sókn er líf sem hef ur 
ver ið lif að, at burð ir sem áttu sér stað á mis mun andi stöð um á mis mun-
andi tím um, hann er til finn ing ar og hugs an ir, hlát ur og grát ur. Í þess ari 
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stað setn ingu er ævi sögu rit ar inn stadd ur. Ég man eft ir svipn um kon unni 
á sem bank aði upp á hjá mér þeg ar ég var að skrifa um geð trufl un Bjarg-
ar C. Þor láks son og fékk að vita að ég væri vant við lát in því ég væri stödd 
á geð veikra hæli. Stað sett í hug an um á geð veikra hæli hefði ver ið rétt ara 
en hefð bund ið orða lag vett vangs ins hafði yf ir hönd ina.

Að hlusta á og túlka radd ir

Á þess um end ur skil grein ing um á vett vang in um hvíla ævi sögu rann sókn ir 
í mann fræði. Og nú má spyrja; hvað með þátt töku að ferð ina, þessa grunn-
að ferð mann fræð inn ar sem felst í því að mann fræð ing ur inn fer á stað inn, 
kynn ist sam fé lag inu sem hann er að rann saka af eig in raun, verð ur þátt-
tak andi í því og kem ur svo aft ur heim í há skól ann, lít ur á sam fé lag ið úr 
fjar lægð aka dem íunn ar og grein ir það út frá þeim gögn um sem hann 
hef ur safn að? Það er aug ljóst að mann fræð ing ur sem fjall ar um lið inn 
tíma og ævi lát inn ar per sónu get ur ekki ver ið beinn þátt tak andi í því lífi 
sem hann fjall ar um. Engu að síð ur er þetta sú að ferð sem mann fræð ing-
ur á ævi sögu vett vang in um beit ir. 

Eins og ég greini frá í eft ir mála ævi sögu Bjarg ar C. Þor láks son þá 
hljóma radd ir á þess um vett vangi rétt eins og á hin um hefð bundna vett-
vangi.11 Þær eru í öðru formi; í skjöl um, einka bréf um, prent uð um og 
munn leg un frá sögn um um menn og sam fé lag, ljóð um, rit verk um og svo 
fram veg is. Sum ar radd irn ar eru mun per sónu legri en þær sem mann fræð-
ing ur get ur bú ist við að heyra á vett vangi, eink um þær sem varð veist hafa 
í einka bréf um. En þær geta líka ver ið glopp ótt ari; radd ir hvers dags hetj-
anna í lífi fólks eru til dæm is oft þagn að ar og rann sak and inn hef ur eng in 
tök á að líf ga þær við eða einu sinni vita hverj ar þær voru. 

Sömu leið is get ur mann fræð ing ur á ævi sögu vett vang in um ekki not að 
sjón ina á sama hátt og mann fræð ing ur á hefð bundn um vett vangi. Ég gat 
til dæm is ekki far ið á æsku heim ili Bjarg ar í Vest ur hóps hól um og geng ið 
úr skugga um hvort það væri eins og heim ild ir bentu til með því að horfa 
á heim il is líf ið. Hinn sýni legi veru leiki við fangs efn is ins er þó eng an veg-
inn al veg fjar ver andi. Með heim sókn á þá staði sem æv inni var lif að á 
kem ur þessi veru leiki til dæm is til skjal anna. Enn er þess að gæta að all ir 
hafa til hneig ingu til að ritstýra ævi sögu sinni með því að velja þau gögn 
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sem þeir skilja eft ir sig um ævi sína.12 Það á við um Björgu sem valdi 
gaum gæfi lega hvað af gögn um sín um skyldu varð veit ast og þeg ar henni 
sleppti tóku ætt ingj ar henn ar við og förg uðu því sem þeim þótti ekki 
eiga er indi út fyr ir fjöl skyld una.13 Þetta er að vísu ekki frá brugð ið 
að stöðu mann fræð ings á hefð bundn um vett vangi sem hlust ar á skýring ar 
heima manna á því hvers vegna hlut irn ir eru eins og þeir eru. Slík ar 
skýring ar eru sýn heima manna á veru leik ann, þau gögn sem þeir kjósa að 
fá mann fræð ingn um. Túlk un hef ur því allt af ver ið mik il væg ur þátt ur í 
öll um mann fræði rann sókn um og sama gild ir um mann fræði leg ar ævi-
sögu rann sókn ir.

Túlk un in leið ir okk ur að sið ferði leg um álita mál um í rann sókn um 
sem þess um. Mann fræð ing ar hafa und an far in ár velt fyr ir sér hvern ig 
með höndla beri þátt þeirra sjálfra í þeim rann sókn um sem þeir stunda.14 
Þátt töku að ferð in fel ur í sér að þær upplýsing ar sem mann fræð ing ur inn 
afl ar eru reynslu tengd ar, þær mót ast af reynslu hans á vett vang in um og 
eru því fé lags lega mót að ar. Í raun er mann fræð ing ur inn sjálf ur hluti af 
stað setn ingu vett vangs ins því menn ing ar leg ein kenni hans móta sýn hans 
á við fangs efn ið.15 Þessi reynslu teng ing verð ur óhjá kvæmi lega virk í 
úr vinnslu gagn anna. Ná kvæm lega sama á við um ævi sögu rann sókn ir, 
rann sak and inn teng ist við fangi sínu sem verð ur eins og að ili að lífi hans. 
Þannig get ég sagt að um ára bil höf um við Björg ver ið sam skipa í líf inu 
og hún varð að lif andi per sónu í lífi ungr ar dótt ur minn ar sem hélt á 
tíma bili að Björg væri fjar stödd frænka sín. Þessi reynslu teng ing get ur 
orð ið enn þá sterk ari í ævi sögu rann sókn en í hefð bund inni vett vangs rann-
sókn því hug vera rann sak and ans verð ur svo mik il væg; hann verð ur að 
ímynda sér svo margt sem rann sak andi á vett vangi get ur séð og upp lif að. 

Það er að mínu viti lyk il at riði að rann sak and inn geri sér grein fyr ir 
þess ari tak mörk un á að ferð sinni, taki til lit til henn ar og geri hana virka 
í rann sókn ar ferl inu. Hann verð ur sí fellt að spyrja sig: er ég að búa til eitt-
hvað úr þess ari per sónu sem fyrst og fremst teng ist minni hug veru, er ég 
að gera hana að ein hverju sem hún ekki er? Er ég að skapa hana og hvaða 
leyfi hef ég til þess? Sá sem rann sak ar ævi lát inn ar konu get ur ekki einu 
sinni spurt hana hvort hann megi það eins og þó er hægt að spyrja þá 
hópa sem við rann sök um hefð bund ið í mann fræð inni. Það skipt ir því öllu 
máli að við ger um okk ur grein fyr ir þeim sið ferði legu spurn ing um sem 
vakna við þess ar að stæð ur, ekki síst þætti okk ar sjálfra í rann sókn inni og 

Kynjafræði – Kortlagningar

82



tengsl um okk ar við við fangs efn ið. Við úr vinnslu allra rann sókn ar gagna 
er um við að skapa, við er um að búa til eitt hvað með því að setja sam an 
upplýsing ar, velja þeim stað og hafna öðr um. Þetta er eink ar ljóst í ævi-
sögu rit un eða eins og Hall dór Lax ness seg ir í Gerp lu og er þar að tala um 
ævi Ólafs Har alds son ar digra Nor egs kon ungs: ,,Og fer sem jafn an vill 
verða að þeir er veita eft ir mæli kon úng um ráða og sögu þeirr ar ævi sem 
var...”.16

Til við bót ar við vit und ina um að þetta er það sem ævi sögu rit ar inn er 
að gera hef ur hann a.m.k. eitt ann að við mið til að styðj ast við; eig in sam-
visku. Rann sak and inn, sama á hvaða vett vangi hann vinn ur, verð ur sí fellt 
að velja úr þeim gögn um sem hann hef ur afl að, ákveða hvað skipt ir máli 
og hvað ekki, hvað er ör uggt og hvað ekki og hvað get ur gef ið mis vís andi 
skila boð. Slúð ur til dæm is er heim ild á vett vangi en það verð ur að not ast 
sam kvæmt þeim sið ferði legu við mið um sem rann sak and inn set ur sér og 
þau verð ur hann að eiga við sam visku sína. Sem dæmi um slíkt má taka 
slúð ur um sam kyn hneigð Bjarg ar C. Þor láks son. Ég gat hvergi fund ið 
þess um um mæl um stað og kaus því að geta þeirra með þeim fyr ir vara að 
um sögu sagn ir væri að ræða sem gætu átt sér aðr ar skýring ar og gerði 
grein fyr ir hverj ar þær skýring ar gætu ver ið. Sömu leið is ákvað ég að birta 
ekki mynd ir sem Björg lét taka af brjóst um sín um þeg ar krabba mein 
henn ar var langt fram geng ið. Þetta eru ein stak ar mynd ir og vissu lega 
áhuga verð ar til birt ing ar en þær ryðj ast inn á það einka svæði sem lík ami 
hvers og eins er. Einnig er af mynd un brjóst anna svo skelfi leg að þær gefa 
mynd af Björgu sem skrímsli. Þá mynd vildi ég ekki gefa af þess ari konu 
sem les end ur höfðu fram til þessa lít ið vit að um. Þess í stað kaus ég að 
lýsa þeirri af mynd un sem mynd irn ar sýna. Þess ar ákvarð an ir tók ég sam-
kvæmt við mið um sem eru í raun per sónu bund in og sið ferði leg en ekki 
fræði leg og slík ar ákvarð an ir eru marg ar í hverri rann sókn. Á þenn an hátt 
verð ur rann sak and inn sjálf ur sem per sóna virk ur í rann sókn inni og því 
sem út úr henni kem ur, hans gild is mat og hans sam viska móta hana og 
eng in að ferð eða for skrift get ur stemmt stigu við því.

Þor móð ur kol brún ar skáld í Gerp lu Lax ness er ágætt dæmi um ævi-
sögu rit ara sem tek ur sam visku sína al var lega. Hann hef ur lagt allt í 
sölurn ar til ná fund um Ólafs Har alds son ar, þess kon ungs sem Þor geir 
fóst bróð ir hans kaus að fylgja, til að flytja kon ungi drápu um ævi kon-
ungs og fræki leg af rek hans. Þeg ar Þor móð ur loks ins nær fund um kon-
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ungs kvöld ið fyr ir Sti kla staða orr ustu og verð ur óvart áheyr andi að lýsingu 
Ólafs á sjálf um sér stend ur hann frammi fyr ir sið ferði leg um vanda. 
Lýsing kon ungs er allt önn ur en lýsing þeirr ar hetju sem Þor móð ur hafði 
ort um og því var kvæði hans ekki leng ur ,,satt”. ,,Styttu nú stund ir kon-
úngi þín um skáld, seg ir Ólaf ur Har alds son, og flyt hér gerp lu þína ... 
Skáld ið svar ar og nokk uð dræmt: Nú kem eg eigi leng ur fyr ir mig því 
kvæði, seg ir hann, og stend ur upp sein lega, og haltrar á brott við lurk 
sinn...“.17 Þor móð ur flyt ur ekki kvæði sem hann veit að get ur ekki ver ið 
rétt þótt hann hafi kost að öllu til vegna þessa kvæð is. Hann haltrar á 
brott. 

Segja má að ég hafi að minnsta kosti einu sinni þurft að haltra á brott 
í rann sókn minni á ævi Bjarg ar C. Þor láks son. Ég hafði frá byrj un rann-
sókn ar inn ar heyrt ávæn ing af því að Björg hefði verði trufl uð á geði. Ég 
taldi það vit leysu því þetta væri gjarn an sagt um kon ur sem ekki féllu í 
hið al menna far og hugs aði mér að sýna fram á að svo væri. Það var ekki 
fyrr en ég stóð einn grá an og kald an nóv em ber morg un fyr ir ut an sjúkra-
hús ið sem Björg dvaldi á í nærri ár í Frakk landi og átt aði mig á að þessi 
stofn un var geð veikra hæli að það rann upp fyr ir mér ljós. Þá varð ég rétt 
eins og Þor móð ur kol brún ar skáld að horfast í augu við gild is hlaðn ar hug-
mynd ir mín ar um hvern ig hlut irn ir væru eða hvern ig ég vildi að þeir 
væru. Upp frá því tók rann sókn in nýja stefnu.

Þetta eru dæmi um það hvern ig fræði mað ur inn verð ur að glíma við 
sjálf an sig í rann sókn um sín um og hvern ig við horf hans og reynsla eru 
virk ir þætt ir í rann sókn inni. Víst er að strik ið sem mann fræð ing ar drógu 
fyr ir hund rað ár um á milli sín og hinna sem þeir rann saka er ekki leng ur 
í gildi. Rann sak and inn er mað ur eins og við fangs efn ið og þar á milli er 
ekki slíkt strik.18

Kyn bund inn veru leiki og ævi saga 
sem frá sagn ar að ferð

Fem ín ísk mann fræði sem með al ann ars á ræt ur sín ar í kvenna bar áttu átt-
unda ára tug ar ins á stór an þátt í að af má þetta strik. ,,Hvar eru kon urn ar 
í rann sókn um mann fræð inga?” spurðu kon urn ar í mann fræð inni og vildu 
ná til kyn systra sinna um víða ver öld. Þær bentu á að karl læga slags íðu 
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væri víða að finna í rann sókn um mann fræð inga og því bæri að skoða þær 
gagnrýnið.19 Þessi rök urðu hvati að þeim at hug un um mann fræð inga á 
þætti þeirra sjálfra í rann sókn um sín um sem hér hef ur ver ið fjall að um. 
Þau fólu einnig í sér að kyn og kyn bund in menn ing urðu hluti af við-
fangs efni mann fræð inn ar og hinn mann fræði legi vett vang ur var end ur-
skil greind ur með til liti til þess.

Í mann fræði legri ævi sögu rit un er kyn bund inn veru leiki við fangs efn-
is ins því mik il væg ur, hann skýrir og skil grein ir ákveðna þætti í ævi við-
fangs ins. Þessi veru leiki er hins veg ar oft víðs fjarri í hefð bund inni ævi-
sögu rit un rétt eins og í mann fræði fyrr um. Kyn við fangs ins er gef ið, 
inni falið í frá sögn inni og ekki not að til að varpa ljósi á æv ina og sam-
hengi henn ar. Þetta á ekki síst við um ævi sög ur karla. Sú stað reynd að 
þeir eru karl kyns og sá kyn bundni veru leiki sem þeir lifa í er gjarn an 
fjar ver andi í grein ing unni og frá sögn inni. Karl ar eru kyn ið og kon ur hitt 
kyn ið eins og Sim one de Bea uvoir orð aði það. Um kyn karla þarf ekki að 
ræða, það er við mið ið, norm ið sem er gef ið án skýringa eða skil grein-
inga.20 Frá sjón ar hóli mann fræð inn ar er þetta tak mörk un sem fel ur 
ákveðna þætti æv inn ar og ger ir grein ing una óskýrari en ella. Slík nálg-
un við held ur einnig staðl aðri sýn á kyn in og stað fest ir ríkj andi kyn skipt-
ingu. Til við bót ar við þær end ur skil grein ing ar á hin um mann fræði lega 
vett vangi sem ég hef sett fram vil ég því einnig end ur skil greina vett vang 
ævi sög unn ar þannig að hinn kyn bundni veru leiki við fangs efn is ins verði 
virk ur í rann sókn inni. Vald fræð anna felst ekki ein ung is í vali okk ar á 
við fangs efn um held ur einnig í því hvern ig við fjöll um um þau og þá ekki 
síst því sem við slepp um.

Ævi saga er frá sagn ar form sem hing að til hef ur lít ið ver ið not að af 
mann fræð ing um, enda ekki aug ljós kost ur mið að við hefð bundna skil-
grein ingu á vett vang in um. Í byrj un rann sókn ar minn ar á ævi og störf um 
Bjarg ar C. Þor láks son var ævi saga ekki skil greint mark mið. Um fjöll un ar-
efn in voru mörg og buðu upp á marg vís lega um fjöll un. Smám sam an varð 
mér ljóst að ævi sögu form ið var eink ar að gengi leg að ferð til að koma til 
skila því sem efni við ur rann sókn ar inn ar hafði að geyma. Sem frá sagn ar að-
ferð hafði það að minnsta kosti tvo kosti. Í fyrsta lagi er það hverj um manni 
nær tækt vegna þess að hvert og eitt okk ar á sér ævi sögu. Form ið sjálft er 
því eins og inn byggt í hugs un okk ar. Í öðru lagi eru Ís lend ing ar ald ir upp 
við hefð Ís lend inga sagn anna, en á þær má líta sem sam sett ar ævi sög ur. Frá-
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sagn ar hefð ævi sög unn ar er því sterk hér á landi og þar sem ég vildi koma 
efni rann sókn ar inn ar til skila til sem flestra (hvaða fræði mað ur vill það 
ekki?) kaus ég ævi sögu form ið sem frá sagn ar að ferð. Í þriðja lagi hent aði 
þetta form efni viðn um, í hon um lá að sjálf sögðu saga sem ég ákvað að segja 
í heilu lagi í stað þess að búta hana nið ur í um fjöll un ar efni.

 Ævi sögu form ið dugði þó ekki til að koma öllu því til skila sem efni-
við ur inn fól í sér og því brá ég á það ráð að nota form greina safns til að 
gera nán ari grein fyr ir þeim þætti sem ævisag an náði ekki með góðu móti 
ut an um, en það var nán ari um fjöll un um verk Bjarg ar C. Þor láks son.21 
Eitt frá sagn ar form úti lok ar ekki ann að og mann fræð ing ar hafa æv in lega 
not að bæði et nóg raf íu form ið og grein ar form ið til að koma þekk ingu 
sinni frá sér og það sama á við hér. 

Notk un ævi sögu forms ins í þess ari rann sókn var að ferða fræði leg til-
raun sem hafði í för með sér gagnrýna skoð un á ýmsum grunn hug tök um 
og við mið um mann fræð inn ar. Það hent aði vel þeim efni viði sem fólst í 
ævi og störf um þess ar ar ís lensku fræði konu þótt ekki næði það með góðu 
móti yf ir öll um fjöll un ar efn in. Hefð bund in mann fræði leg grein ing á 
menn ingu og sam fé lagi var eft ir sem áð ur lyk il at riði. Form ið fól hins 
veg ar í sér að saga einn ar per sónu var not uð til að draga fram grein ing ar-
þætt ina. Form er merk ing er ein af kenni setn ing um gerð ar hyggj unn ar og 
vissu lega á það við hér.22 Í þessu formi fær rann sókn in ákveðna merk ingu, 
merk ingu sög unn ar. Ef til vill er um við allt af að segja sögu í grein ing um 
okk ar á mann fræði leg um um fjöll un ar efn um en fel um hana á bak við form 
fræði grein ar inn ar. Hvern ig sem því er var ið er ég þess full viss að með því 
að rífa gaml ar girð ing ar, hvort sem er í end ur skil grein ingu grunn hug-
taka, að ferða legri að lög un eða notk un frá sagn ar forma, opn um við nýjar 
vídd ir í þeirri þekk ing ar sköp un sem er mark mið allra fræða.

1  Hall dór Kilj an Lax ness, Gerp la, bls. 490.
2  Sig ríð ur Dúna Krist munds dótt ir, Björg. Ævi saga Bjarg ar C. Þor láks son. Rann sókn in 

var styrkt af Vís inda sjóði, Rann sókn a sjóði Há skóla Ís lands, Þjóð há tíð ar sjóði og 
Menn ing ar sjóði.

3  Sjá t.d. Wes ton, Kath, ,,The Virt ual Ant hrop olog ist“, bls. 163-184. Ég varð einnig 
vör við þessi við brögð gagn vart rann sókn minni á ís lensku kvenna hreyf ing unni en í 
henni var ég fé lagi. Nið ur stöð ur þeirr ar rann sókn ar er að finna í Sig ríð ur Dúna Krist-
munds dótt ir, Doing and Bec om ing: Wom en´s Mov em ents and Wom en´s Per son hood in Ic eland 
1870-1990. 
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4  Þetta á ekki nema að tak mörk uðu leyti við um rann sókn ir ís lenskra mann fræð inga 
því marg ir hafa stund að rann sókn ir á ís lensku sam fé lagi og menn ingu. Hef ur ís lensk 
mann fræði þar með al ann ars not ið þess hversu ung hún er og ekki bund in við fast-
mót að ar hefð ir eins og verða vill þar sem grein in á sér langa sögu .

5  Gupta, A. og J. Ferg uson (ritstj.), Ant hrop olog ic al Loc ations. 
6  Sama rit, bls. 12-15.
7   Sjá t.d. Sig ríð ur Dúna Krist munds dótt ir, ,,Cult ure The ory and the Ant hrop ology of 

Modern Ic eland“, bls. 61-73. – Hastr up, Kirst en, ,,Ant hrop olog ic al The ory as 
Practice“, bls. 75-81.

8  Durk heim, É., The Ru les of the Soc io log ic al Met hod. 
9  Sjá t.d. For tes, M., ,,The Concept of the Per son“, bls. 247-286. 
10  Et nóg raf ía er lýsing og grein ing mann fræð ings á því sam fé lagi og menn ingu sem 

hann hef ur rann sak að. Et nóg raf íur hafa oft reynst grunn ur kenn inga legr ar nýsköp-
unar í mann fræði.

11  Sig ríð ur Dúna Krist munds dótt ir, Björg, bls. 340-342.
12  Lei bo witz, H., Fa bric at ing Li ves: Ex plor ations in Am er ic an Au to biog rap hy. 
13  Eng in bréf hafa til dæm is fund ist milli Bjarg ar og Sig fús ar Blön dal eig in manns henn-

ar frá sam vi star ár um þeirra. All ar lík ur eru á að þau hafi ver ið skipu lega eyði lögð til 
að koma í veg fyr ir að efni þeirra rataði inn í sögu þeirra hjóna.

14  Sjá t.d. Sig ríð ur Dúna Krist munds dótt ir, ,,Um ævi konu og sann leik ann í fræð-
unum“. 

15  Í opn un ar er indi sínu á ráð stefn unni sem greina safn þetta bygg ir á, orð aði Rosi Bra i-
dotti þetta svo að þeg ar við kort leggj um heim inn er um við sjálf stað setn ing (loc ation) 
því menn ing ar leg ein kenni okk ar, kyn, kyn þátt ur o.s.frv. móta kort lagn ing una. Sjá 
grein Bra id otti, „Kyn gervi og hnatt væð ing: fem ín ísk kort lagn ing“ í þessu riti. 

16  Hall dór Kilj an Lax ness, Gerp la, bls. 490.
17  Sama, bls. 403.
18  Rosi Bra id otti orð aði þetta svo í áð ur nefndu er indi: ,,Bound aries of ot her ness are 

shift ing“ eða mörk in á milli okk ar og hinna eru á hreyf ingu. 
19  Sjá t.d. Rosal do, M. Z. og Lamp here, L. (ritstj.), Wom an, Cult ure and Soc iety. – Einnig 

Reit er, R. R. (ritstj.), To ward an Ant hrop ology of Wom en. 
20  de Bea uvoir, Sim one, Le Deux ième Sexe. – Sjá jafn framt de Bea uvoir, Sim one, „Hitt 

kyn ið – Inn gang ur“, bls. 29.
21  Sig ríð ur Dúna Krist munds dótt ir (ritstj.), Björg. Verk Bjarg ar C. Þor láks son. 

22  Sjá t.d. Lévi-Strauss, Claude, ,,Struc tur al Ana lys is in Lingu is tics and in Ant hrop o-
logy“, bls. 31-54. ,,Gerð ar hyggja“ er ís lensk þýðing á al þjóð lega hug tak inu 
,,structural ism“, einnig þýtt sem form gerð ar hyggja. Gerð ar hyggja geng ur með al 
ann ars út frá því að merk ing ráð ist af því hvern ig merk ing ar bær um þátt um er rað að 
saman. Með því að raða merk ing ar bær um þátt um rann sókn ar inn ar í form ævi sög-
unnar mynd ast ákveð ið inn tak, inn tak sög unn ar.
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Eva Heis ler

Kenni leiti og fæð ing ar blett ir: 
Um verk Katr ín ar Sig urð ar dótt ur

Verk Katr ín ar Sig urð ar dótt ur snú ast, sí end ur tek ið, um stað inn, um upp-
lif un á stað; upp lif un sem ýmist er sýnd sem ill við ráð an leg, nost algísk, 
svik ul; í senn þráð og tor tryggi leg.1 Eins og lista mað ur inn komst að orði, 
með vís un í verk ið Green Grass of Home frá 1997–98: „Verk in mín vitna 
um til veru flakk ar ans: miðj an í þess ari til veru er ferð in sjálf, en ekki upp-
hafs- eða end areit ur.“ Í þessu felst end ur skoð un á þeirri hefð bundnu hug-
mynd að stað ur sé stald ur: „Ef við hugs um okk ur rými sem það sem gerir 
hreyf ingu mögu lega, þá er stað ur inn stald ur, hlé; hvert hlé á hreyf ingu 
ger ir stað setn ingu kleift að um breyt ast í stað.“2 Flökk ureynsl an felst ekki 
í rót leysi eða heim il is leysi, held ur geng ur hún út á að „dvelja með hreyf-
ingu“.3 „Dval ar stað ur inn“, og „dvöl in“, ann ars veg ar, og „hreyf ing in“ og 
það sem „hreyf ir við manni“, hins veg ar, eru mið læg ir þætt ir í verki 
Katrín ar, sem rúm ar allt frá tölvu list og mynd bands list til skúlp túra og 
inn setn inga í bland aðri tækni. Til að kanna hvern ig þessi verk Katr ín ar, 
sem eins kon ar hug taka leg flökk ufræði, takast á við mót sagna kennd ar 
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hug mynd ir um stað inn og mót setn ingu hans, stað setn ing una, ætla ég að 
skoða nokk ur lyk il verk – þ.m.t. Green Grass of Home; Fæð ing ar blett ir 
(1998); Fyr ir mynd; og Circu it (2000). Sér stak lega ætla ég að at huga með 
hvaða hætti lík am inn – lík ami lista manns ins og lík ami áhorf and ans – er 
stað sett ur og reynd ur í þess um átök um.

Í verk inu The Green Grass of Home er byggt lík an í smækk aðri mynd 
en sú að ferð hef ur orð ið ein kenn andi fyr ir lista mann inn.4 Verk ið er gert 
úr 17 opn um við ar köss um, á stærð við stóra skjal at ösku, en í hverj um 
þeirra eru upp still ing ar, lík ön af al menn ings görð um í borg um sem lista-
mað ur inn hef ur bú ið í. Reynsla lista manns ins af til bú inni nátt úru, sem 
ætl uð er al menn ingi – t.d. Cen tral Park á Man hatt an-eyju í New York, 
Gold en Gate Park í San Francisco og Mikla túni í Reykja vík – er smækk-
uð og sett í þannig um gjörð að hún er inn an seil ing ar lík am ans og auð-
velt að flytja hana yf ir í ann að rými. Að þessu leyti sýna verk in nost al gíu 
minja grips ins eins og Sus an Ste wart lýsir henni: „Minja grip ur inn smætt ar 
hið op in bera, hið mó núm en tal íska (minn is merk ið) og hið þrí víða niður í 
smá mynd ina, lík an ið, eitt hvað sem lík am inn get ur náð ut an um“.5 
Al menn ingsrými er gert að per sónu leg um hlut.

The Green Grass of Home gef ur til kynna fær an leika stað ar og stað ar-
reynslu sem er lík ömn uð. Um þetta seg ir heim spek ing ur inn Ed ward S. 
Cas ey: „Rétt eins og við get um hvorki sagt um hinn lif aða lík ama „hvar 
hann sé, né held ur hvað hann sé“, get um við gert því skóna að stað ur sé 
hvorki bara hvar hann er né held ur bara hvað hann er: Þannig get um við 
að eins tal að um ein falda stað setn ingu vett vangs.“6 En verk Katr ín ar minna 
einnig á nún ing hins op in bera og hins per sónu lega sem er mik il væg ur þátt-
ur í sögu al menn ings garðs ins. Al menn ings garð ar urðu til á nítj ándu öld til 
að veita verkalýð borg ar inn ar út rás og þeir urðu einnig skjól fyr ir ólög mæt-
an sam drátt, sér stak lega sam drátt sam kyn hneigðra karl manna sem ekki 
mátti sjást heima við. Við snún ing ur verks ins á hinu op in bera og hinu per-
sónu lega, hinu sýni lega og því sem er lok að of an í tösku, hinni ytri sýn og 
innri sýn, árétt ar þrýsting inn sem hið op in bera, sem allt sér, hef ur á mót un 
og sjálfa upp lif un ina af hinu svo kall aða einka lífi, þrýsting sem eng inn 
kemst und an en leggst ef til vill þyngst á þá sem eru ut an hinn ar gagn kyn-
hneigðu fé lags form gerð ar.7 Tit ill inn get ur tal ist kald hæð inn, ír ón ísk ur, því 
að grænt gras al menn ings garðs ins er ekki grænt gras heim il is ins jafn vel 
þótt það gefi oln bog arými fyr ir það sem heim il ið bann ar. 8
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Í síð ari verk um hef ur lista mað ur inn minni áhuga á ákveðn um stöð um 
en þess meiri áhuga á skynj un stað ar. Í Fyr ir mynd, ligg ur veg ur, í smá-
mynd, þvert yf ir gall erí ið og klifr ar upp gall erírýmið.9 Lagn ing veg ar ins 
bygg ir á tauga fræði legu lík ani raf boða sem eru send við skynj un. Upp-
drátt ur inn er til raun til að skýra til dæm is hvern ig það að sjá app el sínu 
get ur minnt mann á jól in, eða hvern ig reynsla af ein um stað get ur kall að 
fram minn ing ar um til finn ing ar sem tengj ast öðr um stað. Verk ið snýst 
um minn ingu en ekki sér staka minn ingu; það snýst um upp lif un af stað 
en ekki ákveðn um stað. Ann ars veg ar má segja að fjar vera kenni leita með-
fram veg in um sýni vel þókn un flakk ar ans á nafn leysi – að vera á hreyf ingu 
er að vera tíma laus í nú inu, að losna und an klafa stað setn ing ar. Hins vegar 
lík ir sjálf lög un veg ar ins eft ir skýring ar mynd sem reyn ir að varpa ljósi á 
birt ingu þá tíð ar í nú tíð.

Þótt verk ið Fyr ir mynd snú ist um ferð „stað ar“ í gegn um lík ama, er 
hvorki ákveð inn stað ur né lík ami til stað ar í verk inu; verk ið er stað fast lega 
and-sjálf sæv isögu legt. Stað ur og lík ami fá samt ákveðna skír skot un í 
gegn um skoð anda verks ins. Milli lík ama skoð and ans, sem er stað sett ur 
hér, og veg ar ins sem er, vegna hlut falls stærð ar sinn ar, þar, rík ir spenna. 
Lík ami skoð and ans er stór og þung lama leg ur; og fót astærð in er ekki í 
réttu hlut falli við veg inn sem geng ið er eft ir. Verk ið magn ar upp spennu 
milli lík ama sem slút ir yf ir og drattast og eins kon ar milli lend ingu sem 
er óað gengi leg. Veg ur inn er samt sem áð ur út-færsla á innra ferli. Sem 
skoð end ur lend um við í gildru korts ins – út vörp un innra ferl is sem lím ir 
sam an minn ingu og stað. Skoð and inn er tæld ur með lof orði um frá sögn 
sem hann er á end an um svik inn um með því að verk ið er lagt þvers um í 
rými skoð and ans; í þess um skiln ingi brýtur smá mynd ar veg ur lista manns-
ins gegn lög máli smá mynd ar inn ar/mín íat úrs ins, sem er „að draga nú-ið í 
efa“.10

Verk ið Circu it sýnir, eins og Fyr ir mynd, veg í smá mynd sem ligg ur þvers 
og kruss yf ir bæði veggi og gólf. Flæði smá mynd ar leið ar inn ar í verk inu er 
trufl að af borg ar lands lagi en rúm fræði þess bygg ir á rúm fræði raf rás ar flög-
unn ar. Hver borg er einnig völ und ar hús – að eins ein inn göngu leið og ein 
leið út. Raf rás arf lag an er hönn uð til að há marka raf flæði en völ und ar hús ið 
er hann að til að tefja hreyf ingu, hamla flæði: Þar með má segja að með því 
að móta borg ar lands lag sem lík ist raf rás ar flögu en er lagt stíg um eins og í 
völ und ar húsi laði Katr ín fram reynslu af flutn ingi sem stað ur tef ur. Í þessu 
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dæmi er upp lif un af stað and ar tak rugl ings eða fáts. Og veg ur inn sjálf ur, 
lok að rúm fræði legt form gert úr við ar plöt um, minn ir á klemmu flakk ar ans 
en eirð ar laus hreyf ing hans er stöðl uð og hring rás andi.

Fyr ir mynd verk ar inn an rök fræði stað setn ing ar sér stæð is: Verk ið virkj ar 
áhorf and ann sem lík ama á til tekn um stað.11 Circu it ger ir það sama en 
par ar að auki lista heims hug tak stað setn ing ar (stað setn ing skil in sem 
kring um stæð ur sem virkja lif að an lík ama áhorf and ans) og skil grein ingu 
franska hugs uðar ins Mic hels Fouc ault á stað setn ingu sem af-lík amn aðri 
og and-stað ar legri. Stað setn ing í þessu ljósi er, sam kvæmt Ed ward S. Cas ey, 
„bók staf leg upp lausn stað ar, sundr un henn ar í punkt astöð ur“.12 Skoð um 
eft ir far andi and stæð ur stað ar og stað setn ing ar: 

Stað setn ing in stað set ur þó ekki. Rými, sem módern ísku 
hug taki, mis tekst á end an um að stað setja hluti eða at burði 
í öðr um skiln ingi en þeim að benda á ákveð in hnit á flatri 
rúm mál steikn ingu eða í hnita kerfi landa korts ins. Stað ur 
aft ur á móti stað set ur og ger ir það ríku lega og á fjöl breytt an 
hátt. Hann stað set ur hluti á svæð um sem er hvorki best lýst 
með rúm fræði né korta gerð ar fræði.13

Rugl ing ur völ und ar húss ins í Circu it er par að ur með stöðl un raf rás ar-
flög unn ar. Það sem í Fyr ir mynd er sál ræn reynsla stað ar er form gert í 
Circu it sem stöðl uð upp lif un af stað. Og samt er stöðl un in eins og völ und ar-
hús. Mót sögn in í verk inu virð ist fel ast í hnita kerfi sem völ und ar húsi. 
Cas ey spyr: 

Stað setn ing get ur ver ið lík am slaus – hún ber með sér 
af-líkamn aða yf irsýn, at hug un – en það er ekki hægt að vera-
á-stað nema að vera á sér stak lega skil greind um stað í efn is legri 
lík amn ingu. Hvern ig ætti mað ur svo sem að geta ver ið á stað 
nema í eig in lík ama?14

Circu it ger ir hina ólík ömn uðu yf irsýn (stað setn ingu) að stað fyr ir hinn 
lík amn aða skoð anda.

Ólíkt því sem á sér stað í hin um verk un um sem hér eru tek in fyr ir, 
styðst lista mað ur inn ekki við efni við smá mynd ar inn ar í Fæð ing ar bletta-
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röð inni held ur leik ur sér með ret ór ík stækk un ar inn ar.15 Verk ið sam-
anstend ur af sjö tölvu-unn um kort um af eyj um. Kort gegna ýmsum 
hlut verk um: kort B virð ist t.d. skrán ing á hita svæð um ákveð ins land-
svæð is; kort D sýnir, að því er virð ist, sex loft mynd ir af einni og sömu 
eyj unni. Tafla sem fylg ir kort un um gef ur til kynna að hver eyj anna sam-
svari fæð ing ar bletti á lík ama lista manns ins. And stæð urn ar milli hvers 
pars, lækn is fræði legr ar mynd ar og landa korts ins, eru slá andi: nær mynd-
irn ar af aflit uð um, uppýfðum göll um húð ar inn ar minna á lýsingu Júl íu 
Krist evu á úr kast inu (e. the abject): þetta er húð sem virð ir eng in mörk, er 
óvið eig andi og vafa söm.16 Korta fræði leg ar túlk an ir á held ur ógeð felld um 
mynd um af manns húð inni eru aft ur á móti frem ur að lað andi – þær hafa 
um sig græna áru og eins og svífa í djúp bláma. Og and stætt húð mynd-
un um eru þær af mörk uð, lok uð form.

Á lækn is fræði legu ljós mynd un um get ur mað ur greint ysta lag húð ar-
inn ar sem gera hana að svo næmu líf færi. Ímynd irn ar á korta fræði legu 
túlk un un um gefa til kynna mun víð ara um fang en mað ur teng ir húð inni, 
sem skynj ar ekki fjar lægð ir eins og aug un gera.17 Korta gerð ar ímynd in 
veit ir, ger ir mað ur ráð fyr ir, víðsýni sem ekki er á færi lík amn aðs áhorf-
anda. „Fæð ing ar blett ur inn“ sem er stað bund in, snert an leg ímynd og 
ímynd af kort lagðri víð áttu eru pör uð sam an.

Til að gera þess ar ímynd ir fékk lista mað ur inn sér fræð ing við Land spítal-
ann til að ljós mynda fæð ing ar bletti á lík ama sín um. Nið ur stöð urn ar voru 
síð an færð ar inn í tölvu for rit til að gera úr þeim „lands lags mynd ir“ í þrí-
vídd.18 Ef til vill mætti líta á Fæð ing ar bletta-röð ina sem gjörn ing þar sem 
lista mað ur inn er í senn korta gerð ar mað ur og lands lag, bæði kort leggj ar inn 
og hið kort lagða. Mark mið korta gerð ar manns ins er hvort tveggja að lýsa og 
mæla út land svæði, og land ið er, eins og kven lík am inn, „eitt hvað til að eign-
ast og eitt hvað til að veita ánægju“.19 Mynd lík ing ar sem not að ar eru til að 
lýsa lands lag inu kalla gjarn an fram kven lík amann, ekki bara efn is lega held-
ur líka kyn ferð is lega. „[U]ndir skil ið í mynd hverf ing unni land-sem-kona,“ 
skrif ar fræði kon an An nette Kol od ny, „[er] hvort tveggja end ur hvarf til 
móður legr ar af mörk un ar og tæl andi boð um kyn ferð is lega stað fest ingu.“20 
Kannski mætti segja sem svo að í þessu verki taki Katr ín sér stöðu í gláp inu 
sem sam kvæmt hefð inni er „karl lægt og gagn kyn hneigt“.21

Þar sem heima land lista manns ins er eyja og fæð ing ar blett irn ir sýndir 
sem eyj ur er freist andi að stökkva frá fæð ing ar blett in um að fæð ing ar staðn-
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um. Sam kvæmt þessu not ar lista mað ur inn „land ið“ sem eins kon ar móð ur-
lega inni lok un. Lík am inn er jú fyrsti stað ur inn sem barn ið þekk ir. Eins og 
Yi-Fu Tu an seg ir: „Ef við skil grein um stað vítt sem fók us á gildi, nær ingu 
og stuðn ing, þá er móð ir in fyrsti stað ur barns ins.“ 22 Fæð ing ar blett ur inn er 
hins veg ar ekki ein ung is ein kenn andi merki; hann er einnig galli. Fæð ing-
ar stað ur inn er þar af leið andi ekki að eins það sem ein kenn ir mann held ur 
líka það sem af mynd ar – sam semd og af mynd un fara hér sam an.

Lista mað ur inn stað hæf ir að hún hafi í upp hafi lit ið á kort in í Fæð ing-
ar bletta-röð inni sem „yf irlýsing ar um eign ar- og túlk un ar rétt á eig in lík-
ama“. Með til liti til þeirra áhrifa sem verk ið hef ur á áhorf and ann hef ur 
Katr ín hins veg ar end ur met ið sinn eig in skiln ing á verk inu og seg ist nú 
hafa átt að sig á að í því sé ýjað að „ógn un hins grót eska“.23 Ste wart bend ir 
á and stæðu minnk un ar og stækk un ar: „með an smá mynd in/mín íat úrinn 
er fram setn ing á and legri ver öld hlut falla, stjórn un ar og jafn væg is, er hið 
risa vax na fram setn ing á efn is leg um heimi óreiðu og rangra hlut falla“.24 
Fæð ing ar blett ur inn kort lagð ur sem eyja gæti minnt á kafla úr sög um 
Jon at hans Swift um Gúlli ver, þeg ar sögu hetj an er stödd í landi ris anna og 
horf ir upp á þar lenda konu gefa barni sínu brjóst. Brjóst ið er risa vax ið og 
vek ur hjá hon um við bjóð: „Geir vart an var á stærð við hálf an haus inn á 
mér og … svo fjöl skrúð ug af blett um, fíla penslum og frekn um að ekk ert 
gæti ver ið eins ógeðs legt“. 25 Seinna horf ir hann á „konu með krabba mein 
í brjósti sínu, sem er upp blás ið af bólgu, og með hol um, sem hefðu sum ar 
auð veld lega rúm að [hann] all an“.26 Vís un Swifts til hins grót eska og 
ófreskj ulega við kven lík amann er skemmti legt til brigði við tema sem 
rekja má aft ur til Ar ist ótel es ar.27 Rosi Bra id otti ger ir þessu ágæt skil: „Ef 
við skil grein um skrímslið sem lík am lega til vist sem er af brigði leg út frá 
[karl]norm inu, þá get um við hald ið því fram að kven lík am inn eigi það 
sam eig in legt með ófreskj unni að vekja ein att upp ein staka blöndu að dá-
un ar og hryll ings.“28 Í Fæð ing ar bletta-röð Katr ín ar er eitt hvað ófreskj ulegt 
við yf ir færslu fæð ing ar bletts í land flæmi. Ste wart minn ir á að „okk ar eig in 
orð yf ir lands lag sýna oft hvern ig gríð ar stór lík ami er færð ur yf ir það: „the 
mouth of the ri ver, the foot hills, the fin gers of the lake, the he artl ands, the 
el bow of the stream“29; en stækk un Katr ín ar á fæð ing ar blett un um minn ir 
frek ar á ill kynja út vöxt en sköp un.

Fæð ing ar bletta-röð ina væri hægt að túlka sem gagnrýni á gláp líf-
tækninn ar sem ger ir lík amann að stað setn ingu – sér stak lega á þetta við 
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um kven lík amann sem er, með orð um Bra id otti, „mynd un ar fræði lega 
tví ræð ur“.30 Verk ið skrá ir og magn ar af brigði leika lík am ans; lík am inn er 
sýni leg ur sem „svæði skrán ing ar“. Einnig væri hægt að benda á leik lista-
manns ins með sjón rænt tungu mál lækn is fræð inn ar og korta gerð ar fræð-
inn ar með það fyr ir aug um að draga upp mynd af tengsl um lík ama við 
stað. Lista mað ur inn hef ur hald ið því fram í sam tali að þetta verk sé um 
stað sem upp lif un lík am ans, stað sem lík am inn inni held ur og flyt ur með 
sér – en þetta er hug mynd sem lík ist stað hæf ingu Cas eys um lík ama og 
stað sem and stæða hluti (lík ami-á-(sín um)-stað og stað ur-í-lík ama). 31 
Hér væri kannski við hæfi að rifja upp um fjöll un franska heim spek ings-
ins Maur ice Mer lea u-Ponti um það hvern ig við upp lif um lík amann: 
„Þykkt lík am ans, sem er langt því frá að ógna þykkt heims ins, er þvert 
á móti það eina sem ég hef til að kom ast að kjarna hlut anna, með því 
að gera sjálf an mig að heimi og hlut ina að holdi.“ Fæð ing ar bletta-röð 
Katr ín ar get ur tek ið á sig báð ar túlk an ir sam tím is – verk ið lað ar fram 
lík amann sem „mynd un ar fræði lega tví ræð an“ en líka íveru hæf an. 32

List rænni að ferða fræði Katr ín ar væri hægt að lýsa sem eins kon ar hug-
taka-flökk ufræði; lista mað ur inn fær ir sig á milli fag sviða og miðla í við-
leitni sinni til að kalla fram út þrá. Lista mað ur inn leik ur sér með sjón rænt 
tungu mál vega korts ins, tauga fræði lega skýringa mynd, lækn is fræði lega 
ljós mynd un, korta gerð og smá mynd ar-lík an ið til þess að tjá stað ar reynslu 
sem virð ist allt af ná út yf ir sér staka stað setn ingu. Bra id otti lýsir hug taka-
flökk ufræði sem því að „fær ast milli ólíkra orð ræð usviða og í gegn um 
ýmis svið vit rænn ar orð ræðu“.33 Hinn fem ín íski fræði mað ur get ur að 
henn ar mati að eins „ver ið í milli lend ingu“, á ferð, á leið „í gegn um“, 
skap andi tengsl þar sem hlut ir voru áð ur ótengd ir eða virt ust ó-skyld ir, 
þar sem virt ist „ekk ert að sjá“.34 

Lista sögu fræð ing ur inn Mi won Kwon fjall ar um flökk uvenj ur sam-
tímalista manna á held ur lægri nót um. Mi won gengst við því að hið 
flakk andi lík an geti ver ið „öfl ugt fræði legt tæki til að sund ur greina 
hefð bund inn rétt trún að sem gjarn an ógn ar mis mun“ en slær eft ir far-
andi varnagla: 

[…] fyr ir mynd ar dæmi um flakk andi sjálf og stað setn ing ar 
er kannski upp hafn ing á óá byrgu at ferli sem er í raun refsi-
að gerð hug mynda fræð inn ar um „val frelsi“ – vali til að 
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gleyma, vali til að end ur skapa, vali til að skálda, val inu að 
„eiga heima“ ein hvers stað ar, alls stað ar og hvergi. Þetta val 
er aug ljós lega ekki jafnt á færi allra. […] get an til að virkja 
marg fald ar, fljót andi sam semd ir í og af sjálfu sér, eru for-
rétt indi þess sem á fjár magn og hef ur sér stök tengsl við 
vald ið. 35

Mi won legg ur til að mark mið sam tímalista manns ins felist með al ann ars 
í því að „finna svæði milli virkj un ar og sér grein ing ar“.36 Þótt Katr ín vísi 
til „flökku klemm unn ar“, er hún engu að síð ur mjög upp tek in af staðn-
um. Stór þátt ur í höf und ar verki henn ar er til raun til þess að tjá reynslu 
sem ein kenn ist í senn af heim þrá og eirð ar leysi – af heim þrá sem eirð-
ar leysi.

Eft ir far andi lýsing á nýlegu mynd bands verki án tit ils (2000–2002)37 
seg ir sína sögu um við fangs efni Katr ín ar. Mynd bandið, sem er tíu mín-
útna langt, hefst á fljót andi fjall formi úr bláu plast efni. Fjall ið vagg ar lít il-
lega upp og nið ur. Smám sam an fljóta önn ur form og bygg ing ar inn í 
mynd ina án þess að snert ast. Ég þótt ist þekkja Esj una, bog aform Lista-
safns Ís lands, íbúð ar blokk við Mikl ubraut, vagg andi form í einni kös, 
sam heng is- og und ir stöðu laus kenni leiti sem tengj ast Reykja vík ur borg. 
Und ir yf ir borði vatns ins, und ir hverj um hlut, sést skuggi sem minn ir 
óljóst á berja klasa. Þeg ar mynd in er hálfn uð, dreg ur mynda vél in sig til 
baka; hönd sést setja smá mynd af bygg ingu á flot – klasi smárra lóða er 
fest ur með tvinna við hvert nefndra form. Einu form inu hvolf ir og hönd-
in birt ist aft ur og hrist ir vatn ið inn an úr því. Í lok mynd bands ins víð-
skim ar vél in aft ur þannig að smá lík ön in sjást þar sem þau fljóta í íláti í 
bak garði sem af markast af há vöx num trjám sem til heyra greini lega ekki 
Ís landi. „Við að nálg ast smá mynd irn ar,“ skrif ar Ste wart, „eru lík am ar 
okk ar skyndi lega flækt ir í áð ur óþekkta fleti.“ Þeg ar mað ur held ur á smá-
lík ani af spegli, „er hönd okk ar ekki leng ur í réttu hlut falli við heim inn; 
þess í stað verð ur hönd okk ar form af óskil greindu lands lagi, lík am inn 
eins kon ar bak grunn ur“.38 Áhrifa mesta ímynd mynd bands ins er hönd in 
sem set ur á flot, ýtir við og hrist ir vatn ið úr form un um; hönd in birt ist 
ekki oft en mark ar það hvern ig stað ur er bor inn inn an marka lík am ans. 
Stað ur inn „Reykja vík“ er bor inn í stykkj um í lófa og sett ur á flot í ljósi 
og lands lagi ókunns stað ar. Reykja vík upp rifj uð er upp rif in, í hlut um. En 
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sú Reykja vík sem und ir rit uð reyndi að sjá fyr ir sér varð í raun, eins og 
Katr ín bend ir sjálf á, „hver sú borg sem er í greip um þrár inn ar“. Hún 
bend ir enn frem ur á að „[þ]etta gæti ver ið borg upp run ans, eða borg 
heim il is ins; þetta er ein hvers kon ar stað leys uí mynd – kannski hug mynd in 
um að heim il ið sé stað leysa“. 39

Í huga Katr ín ar er flökk uþrá in flækt inn í þrána eft ir því að muna – 
það er eins og flakk ið sé nauð syn legt því ferli að rifja upp hvar mað ur hef ur 
ver ið. Verk ið er ekki sjálf sæv isögu legt en minn inga ferl ið – og áhrif þess 
á reynsl una af stað – er sí end ur tek in rann sókn. Verk ið Fyr ir mynd er t.d. 
byggt á lík ani af heil astarf semi tengdri minn inu; og Circu it minn ir á 
arki tektúr raf ræns minn is. Green Grass of Home leik ur sér með fær an leika 
minn ing anna – minn inga spor fram leidd fyr ir hönd ina; og Fæð ing ar bletta-
röð in stað hæf ir þver sögn lík ama á hreyf ingu: „Lík am inn hreyf ist, […] án 
þess að „kom ast lengra“. 40
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Sigríður Matthíasdóttir

Kvennahreyfing millistríðsáranna og átökin 
um hlutverk kvenna innan þjóðríkisins1

Ár ið 1917 leit dags ins ljós á Ís landi nýtt kvenna blað eða kvenna tíma rit, 
sem fékk nafn ið 19. júní. Tíma rit ið var stofn að í tengsl um við þá ákvörð un 
kvenna að koma upp Land spít ala á Ís landi og rit stjóri þess var ein virk asta 
kven rétt inda kona lands ins á þess um tíma, Inga Lára Lár us dótt ir. Fyrstu ár 
tíma rits ins ein kennd ust af mik illi bjartsýni á fram tíð ar mögu leika kvenna, 
kon ur höfðu eins og kunn ugt er feng ið kosn inga rétt tveim ur ár um áð ur og 
ár ið 1917 skrif aði Inga Lára að stjórn mála svið ið væri „nú að opn ast fyr ir 
oss ís lenzku kon un um“.2 Kon ur hefðu þeg ar af sann að illa spá dóma um 
af leið ing ar þess að kon ur fengju kosn inga rétt, á borð við að heim il in 
myndu leys ast upp, „kon ur vildu eigi fram ar ala börn og brátt yrði jörð in 
auð og tóm af mann fólki.“ Nú væri þessi hræðsla ekki leng ur fyr ir hendi, 
„eng um manni mun fram ar koma til hug ar að halda slíkri fjar stæðu fram 
í al vöru,“ sagði Inga Lára.3

Tíma rit ið 19. júní kom út fram að lok um þriðja ára tug ar ins. En ára-
tug ur inn sem Inga Lára gaf tíma rit ið út var á marg an hátt sér stak ur tími 
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í ís lenskri sögu vegna um fangs mik illa um ræðna um gerð þjóð rík is ins 
og fram tíð. Þriðji ára tug ur inn ein kennd ist af íhalds samri þjóð ern is-
stefnu, það fram tíð ar sam fé lag sem þjóð ern is leg ir íhalds sinn ar milli-
stríð sár anna sáu fyr ir sér að skyldi rísa á Ís landi var að stór um hluta 
sveita sam fé lag þar sem alþýða manna lifði í sam ræmi við „þjóð lega“ 
lífs hætti frek ar en hina nú tíma legu lifn að ar hætti bæj anna sem tald ir 
voru ógn við ís lenska þjóð menn ingu. Á sama tíma fóru fram all víð tæk-
ar um ræð ur um nú tím ann og borg ar sam fé lag ið, hvort þró un in í þá átt 
væri fyrst og fremst merki um aft ur för og myndi spilla hinni „hefð-
bundnu“ þjóð legu menn ingu eða hvort hún væri líka já kvæð og fæli í 
sér mögu leika til betra lífs?4

Hér á eft ir mun ég ræða hvaða stöðu kvenna hreyf ing in tók sér í 
um ræð unni um þjóð ina og fram tíð þjóð rík is ins og hvern ig hún túlk aði 
hlut verk kvenna í nú tíma sam fé lagi. Í kvenna hreyf ing unni tók ust á ólík ar 
skoð an ir á mál efn um kvenna og birt ust þær m.a. í gegn um 19. júní og 
ann að tíma rit sem stofn að var sama ár, Hlín. Árs rit norð lenskra kvenna sem 
Hall dóra Bjarna dótt ir heim il is iðn að ar ráðu naut ur ritstýrði. 19. júní hafði á 
marg an hátt hefð bundn ar hug mynd ir um kven leik ann og kven hlut verk ið 
en lagði um leið áherslu á að kon ur tækju þátt í op in beru lífi og skoð uðu 
sig sem „full veðja þjóð fé lags borg ara“.5 Hlín boð aði á hinn bóg inn fyrst og 
fremst hús mæðra stefnu eða þá stefnu að hús móð ur- og móð ur hlut verk ið 
væri hlut verk kvenna í þjóð fé lag inu.6 En sú stefna breidd ist út á Vest ur-
lönd um á milli stríð sár un um. Hús mæðra hug mynda fræð in átti ræt ur að 
rekja aft ur til 19. ald ar, en eins og norski sagn fræð ing ur inn Kari Mel by 
bend ir á var hún nú tek in til end ur skoð un ar og boð uð á með vit aðri og 
öfl ugri hátt en áð ur gerð ist.7 Árs rit ið Hlín boð aði þó ekki ein göngu hús-
mæðra hug mynda fræði held ur var tíma rit ið um leið án efa einn mik il væg-
asti boð beri íhalds samr ar þjóð ern is stefnu í ís lensku sam fé lagi á þriðja 
ára tugn um. Hlín skrif aði ekki ein göngu um hrein „kvenna mál“ held ur 
hafði rit ið einnig af ar mót að ar skoð an ir á svo köll uð um „al menn um“ sam-
fé lags leg um mál efn um þar sem það hélt fram svip uð um hug mynd um og 
Fram sókn ar flokk ur inn og ung menna fé lags hreyf ing in og ýmsir íhalds sam-
ir mennta menn milli stríð sár anna. Rit ið tók þannig yf ir leitt af stöðu með 
hefð bund um lifn að ar hátt um sveita sam fé lags ins og á móti lifn að ar hátt um 
bæj anna sem marg ir töldu spillta, og boð aði t.d. nýbýla stefnu auk þess 
sem það lagði sér staka áherslu á út breiðslu heim il is iðn að ar.8 
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Áð ur en lengra er hald ið vil ég benda á nokkr ar þekkt ar nið ur stöð ur 
fræði kvenna á sviði kyn gerv is og þjóð ern is stefnu sem varða hlut verk 
kvenna inn an þjóð ar inn ar og þátt töku þeirra í þjóð rík inu. Það hef ur 
t.d. ver ið bent á að sú tví ræðni sem fyr ir hendi er í þjóð ern is hug mynda-
fræð inni, ann ars veg ar upp hafn ing for tíð ar og vilji til að halda fast í 
þjóð leg ar hefð ir og siði og hins veg ar löng un eft ir því að losna und an 
oki for tíð ar, sé leyst með því að móta sjálfs mynd karla og kvenna á and-
stæð an hátt. Að karl ar verði tákn gerv ing ar nú tíma og fram fara en að 
sjálfs mynd kvenna sé mót uð sem and stæða við gildi nú tíma og fram-
fara, og þær verði ein hvers kon ar lif andi teng il ið ir við „þjóð leg ar hefð-
ir“ og for tíð. Þá er þekkt sú nið ur staða að hlut verk kvenna inn an þjóð-
rík is ins sé fyrst og fremst móð ur hlut verk ið, þær skuli fæða börn og ala 
þau upp í sönn um þjóð leg um anda. En þeim er einnig ætl að að standa 
vörð um sið ferði þjóð ar inn ar í víð um skiln ingi, sem og þjóð leg ar hefð ir. 
Enn frem ur tákn gera þær þjóð ern is leg ar hug mynd ir per sónu lega t.d. 
með þjóð bún ing anotk un.9 Gagn legt er að greina þjóð ern is hug mynd ir 
Hlín ar á milli stríð sár un um út frá þess um hug mynd um en um ræð urn ar 
í rit inu gefa einnig til efni til ýmissa al mennra spurn inga sem snerta 
tengsl kvenna og hins þjóð lega á tíma bil inu. Var það t.d. mögu legt fyr ir 
kon ur að vera þjóð leg ar, nokk uð sem má kalla æðstu skyldu hvers 
Ís lend ings á þess um tíma, en um leið virk ir þátt tak end ur í op in beru 
lífi? Var það mögu legt fyr ir kon ur að upp fylla skil yrði þjóð ern is orð ræð-
unn ar um hvað það þýddi að vera kona en á sama tíma að halda því fram 
að kon um bæri að vera sýni leg ar á op in beru sviði og hafa ákveð in völd 
í sam fé lag inu? 

Hvað varð ar hug mynd ir Hlín ar um hlut verk kvenna inn an þjóð rík is ins 
þá var hús móð ur- og móð ur hlut verk ið þar í fyrsta sæti. Móð ur hlut verk ið 
skyldi vera okk ar „stærsta, helg asta og hjart fólgn asta hlut verk,“ eins og 
það var orð að í fram sögu ræðu á fundi hjá Sam bandi norð lenskra kvenna 
ár ið 1927.10 En hús mæðra hug mynd irn ar voru al ger lega sam tvinn að ar 
al menn um þjóð ern is hug mynd um eins og t.d. kem ur vel fram í grein um 
hús mæðra skóla frá ár inu 1924. Þar er lögð áhersla á að ekki megi miða 
ís lenska hús mæðra mennt un ein göngu við er lenda skóla, „ís lensk ir þurfa 
skól ar okk ar að vera“. „Við þurf um smám sam an að fá þrosk að ar, ment að ar 
og vel ís lensk ar kon ur til að ferð ast um, halda nám skeið og leið beina um 
mat reiðslu og ýmsa aðra heim il is starf semi í sem flest um sýslum lands ins,“ 
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skrif aði rit stjór inn sem einnig var kunn ugt um að „nokkr ar af okk ar ágæt-
ustu kon um, kon ur ís lensk ar í anda og áhrifa mikl ar“ ælu þá „von og þrá í 
brjósti“ að koma upp hús mæðra skóla.11 Hlín skrif aði jafn framt mik ið um 
heim il ið, mátt ar stólpa þjóð fé lags ins, sem einnig skyldi vera „vígi þess hol-
lasta og bezta í ís lenzku þjóð lífi, vernd ari erfðanna frá for feðr um okk ar.“12 
Þetta síð asta, að vernda arf for feðranna, var túlk að bók staf lega í Hlín því 
hlut verk kvenna sem mæð ur og hús mæð ur var sam of ið hin um þjóð fé lags-
legu gild um sem lýst var hér að fram an. Allt lífs starf kvenna og lífs við horf 
áttu að mið ast að því að standa vörð um hin svo köll uðu þjóð legu gildi og 
það sem í Hlín er stund um kall að „þjóð legt sið ferði“. „Við [kon ur] ber um 
ábyrgð á sið ferði barn anna og við ber um ábyrgð á sið ferði þjóð ar inn ar. Við 
verð um að gera okk ur þetta ljóst, og hver og ein okk ar þarf að full komna 
starf sitt og alla fram komu svo að til fyr ir mynd ar sje,“ skrif aði Ragn hild ur 
Pét urs dótt ir í grein um Kven fé laga sam band Ís lands ár ið 1931.13 Það að 
bera ábyrgð á hinu þjóð lega sið ferði virð ist hafa all víða merk ingu í Hlín. 
Það virð ist vísa til þess að haga líf inu í sam ræmi við hin ar svo köll uðu þjóð-
legu hefð ir og halda þeim á lofti til að tryggja and legt og menn ing ar legt 
heil brigði þjóð ar inn ar. Iðk un heim il is iðn að ar hafði t.d. sam kvæmt rit stjór-
an um Hall dóru Bjarna dótt ur það meg ing ildi, fyr ir ut an að vera arð væn leg 
at vinnu grein, að hann hefði „heilsu sam leg, sið ferð is leg og þjóð menn ing ar-
leg áhrif á þjóð ina, sem aldrei verða of dýru verði keypt.“14 Einn lið ur í 
þess ari köll un kvenna var að bera þjóð bún ing en stærsta hlut verk hans, 
sam kvæmt sam þykkt Sam bands aust firskra kvenna ár ið 1928, var að þjóna 
sem „festa forms og sjálf stæð is gagn vart tísku og tíð ar anda“.15 Á sama tíma 
áttu kon ur að berj ast gegn ýmsum nú tímalifn að ar hátt um sem voru tald ir 
merki um hnign un og spill ingu þjóð ar inn ar. Hug mynd ir Hlín ar um kven-
leik ann voru þannig al ger lega sam ofn ar gild um íhalds samr ar þjóð ern is-
stefnu og hlut verk kvenna og lífs starf átti að bein ast að því að við halda og 
vernda hið svo kall aða hefð bundna þjóð lega sveita sam fé lag. 

Tíma rit ið 19. júní tók al mennt lít inn þátt í um ræð unni um þjóð ern ið 
og það fór ekki fram nein sér stök um ræða í rit inu um hið þjóð ern is lega 
hlut verk kvenna. En mun ur inn á við horf um Hlín ar og 19. júní sner ist 
ekki síst um starf kvenna ut an heim il is, hvort kon ur skyldu vera virk ar 
bæði á heim il inu og úti í þjóð fé lag inu eða hvort hlut verk kvenna væri 
inn an heim il is ins fyrst og fremst. Það var ein mitt kyrr staða kvenna í sam-
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fé lagi örra breyt inga sem Inga Lára Lár us dótt ir tók upp í 19. júní ár ið 
1928 í gagnrýni sinni á af stöðu sam tím ans til kven frels is eða hinna ill-
ræmdu kven rétt inda eins og hún orð aði það. Inga Lára rakti hin ar rót-
tæku sam fé lags breyt ing ar und an far inna ára tuga og ald ar en sló því föstu 
að þrátt fyr ir að kon ur hefðu nú form lega feng ið rétt indi til að hafa áhrif 
á op in ber mál efni þjóð fé lags ins þá væru það ein göngu karl menn sem 
ættu að fá að nota þau. „Karl menn irn ir mega ... velja sér ævi starf eft ir 
geð þótta sín um og hæfi leik um, mega fylgj ast með tím an um, vera frjáls-
ir að fara allra sinna ferða, ráða lög um og lof um.“ Kon an á hinn bóg inn 
„á að standa í sömu spor um, til henn ar má þró un in ekki ná, hún er það 
eina í þess um hverf ula heimi, sem á að vera óum breyt an legt.“ Og Inga 
Lára kvað enn frem ur upp úr með það að þeg ar nú „þessi úr skurð ur kem-
ur úr her búð um sjálfra kvennanna, má með sanni segja að hann komi úr 
hörð ustu átt.“16 Inga Lára vís ar hér til all um fangs mik illa um ræðna og 
deilna um kven leik ann og hlut verk kvenna í sam fé lag inu sem fram fóru 
inn an kvenna hreyf ing ar inn ar á Ís landi um miðj an þriðja ára tug inn, 
með al kvenna sem tengd ust 19. júní og Hlín.

Áber andi þema í um ræð unni var hvaða áhrif kven rétt inda bar átt an og 
op in ber þjóð fé lags þátt taka kvenna hefði á heim il in og vel ferð þjóð ar-
inn ar, sem og kven leik ann sjálf an. Um ræð urn ar sýna í hve rík um mæli 
hlut verk kvenna inn an þjóð rík is ins eða tengsl kvenna við þjóð rík ið voru 
met in út frá þeim hug mynda heimi sem birt ist í Hlín þar sem áhersla 
var lögð á sam runa kven leika og íhalds samr ar þjóð ern is stefnu. Sú hug-
mynd var m.a. áber andi á þess um ár um að þátt taka kvenna í stjórn mál-
um og op in beru lífi hefði í fyrsta lagi í för með sér upp lausn heim il-
anna17 og væri í öðru lagi ógn un við þjóð ina. Þjóð in var þannig sett í 
há sæti með al kvenna sem í ræðu og riti mæltu gegn hug mynd um og 
til lög um sem stefndu að aukn um rétt ind um kvenna. Með ferð Al þing is 
á frum varpi Ingi bjarg ar H. Bjarna son um skip an op in berra nefnda ár ið 
1927 vakti harð ar um ræð ur í 19. júní og Hlín. En frum varpið fjall aði 
um að kon ur skyldu eiga sæti í nefnd um sem væru skip að ar af Al þingi 
og vörð uðu al menn ing.18 Sig ur laug Knud sen hús freyja á Breiða bólstað 
í Vest ur hópi tók mál ið upp í ræðu á al mennri sam komu á Blöndu ósi 
sum ar ið 1927 og birti síð an ræð una í Hlín sama ár und ir nafn inu 
„Af staða kvenna til jafn rjett is mál anna.“ En Sig ur laug hafði full an skiln-
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ing á að Al þingi hefði hafn að til lög unni. Hún tal aði þó ekki beint gegn 
þátt töku kvenna í op in beru lífi en hélt því fram að að al at rið ið væri ekki 
„vegt ylla kon unn ar held ur vel ferð þjóð ar inn ar“ og benti á að „heim il ið“ 
væri og yrði það „kóngs rík ið sem flest ar kon ur verða drotn ing ar í“. Þá 
gaf hún í skyn að kon ur hefðu ekki þró að með sér „greind og rö kvísi“ 
þar sem þær hefðu ekki haft að gang að hinu op in bera lífi. Og enn frem-
ur beitti Sig ur laug fyr ir sig hug mynd um um spill ingu kven leik ans, að 
þátt taka kvenna í op in beru lífi stuðl aði að karl gerv ingu þeirra og skað-
aði hið sanna kven lega eðli. Þetta er hug mynd sem var al geng á milli-
stríð sár un um. Hinu „besta og göfug asta í kven eðl inu,“ sagði Sig ur laug, 
mætti þannig „ekki fórna fyr ir hnakk eða drengj akoll eða nokkurn 
skap að an hlut.“19 

Mál flutn ing ur Sig ur laug ar Knud sen end ur spegl ar vel ýmis al geng 
við horf í um ræð unni um tengsl kvenna og þjóð rík is. Hún spil aði á ýmsa 
al genga strengi í þjóð ern is orð ræð unni sem snertu heill heim il is, kven-
leika og þjóð ar og dró með því í efa að op in ber þátt taka kvenna væri til 
góðs fyr ir þá þrenn ingu. Bein skeytt asta tals kona þessa við horfs inn an 
ís lensku kvenna hreyf ing ar inn ar á þriðja ára tugn um var ef laust Sig rún 
Blön dal, skólastýra hús mæðra skól ans á Hall orms stað, sem var ná in kunn-
ingja kona Hall dóru Bjarna dótt ur, rit stjóra.20 Skoð an ir Sig rún ar á stöðu 
kvenna í þjóð fé lag inu sam ræmd ust í flest um grund vall ar at rið um við horf-
um Hlín ar en með al þeirra kvenna sem skrif uðu í rit ið hef ur Sig rún þó 
sér stöðu vegna þess að hún orð aði þess ar hug mynd ir skýrar en al mennt 
gerð ist og hún gerði til raun til að setja fram rök studda kenn ingu um eðl-
is mun kynj anna og af leið ing ar hans.21 Sig rún Blön dal mál aði dökk um 
lit um áhrif kven rétt inda stefn unn ar á kven leik ann, heim il in og þjóð ina.22 
Rétt eins og Sig ur laug Knud sen lýsti hún hvern ig nú tím inn hefði fært 
með sér ónátt úru lega karl gerv ingu kven leik ans og sam fé lags leg an skaða, 
„kon ur klippa af sjer hár ið, ríða í hnakk og ganga á brók um“ og vinna á 
skrif stof um og í búð um til stórs skaða fyr ir heim il in og sam fé lag ið. En 
nið ur staða henn ar var sú að á engu riði meira fyr ir litla og fá tæka þjóð en 
að hún fylgdi „sín um eðl is lög um“ eins og Sig rún kall ar það og að ekk ert 
væri svo mik il vægt fyr ir heill þjóð ar inn ar eins og það að kon urn ar skildu 
hlut verk sitt rétt um skiln ingi.23

Skrif um Sig rún ar Blön dal var harð lega mót mælt í 19. júní og voru 
þar að verki bæði rit stjór inn Inga Lára Lár us dótt ir og Björg C. Þor láks-
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son. Inga Lára and æfði t.d. þeirri hug mynd Sig rún ar Blön dal að kven-
rétt inda hreyf ing in bæri ábyrgð á því að barns fæð ing um hefði fækk að í 
heim in um.24 En þrátt fyr ir mik inn bar átt ukraft frjáls lynd ari arms ins í 
kvenna hreyf ing unni þá var það þó án efa hug mynda fræði hinn ar íhalds-
sömu hús mæðra hreyf ing ar sem bar sig ur af hólmi í átök um milli stríð-
sár anna um kven hlut verk ið. Hús mæðra skól ar og kven fé lög með áherslu 
á hefð bund ið kven hlut verk blómstr uðu á milli stríð sár un um og hið 
op in bera svið opn aði sig ekki fyr ir ís lensk um kon um eins og Inga Lára 
Lár us dótt ir hélt ár ið 1917.

Of an greind um fjöll un um við horf ís lenskr ar kvenna hreyf ing ar gef ur 
hug mynd um hversu flók ið það reynd ist fyr ir kon ur að upp fylla kröf ur 
tím ans um hinn rétta kven leika, eins og frjáls lynd ari arm ur inn vissu-
lega gerði á flest an hátt, og sam tím is að halda því fram að kon ur væru 
nú tíma leg ir, póli tísk ir ein stak ling ar og bæri rétt ur og skylda til þátt-
töku í op in beru lífi og í stjórn mál um. Mót un kven leik ans á Ís landi á 
milli stríð sár un um var ná tengd íhalds samri þjóð ern is stefnu. Hug mynd 
kven rétt inda stefn unn ar um að kon ur ættu að vera virk ar ut an heim il is 
og virk ir þátt tak end ur í op in beru lífi var tal in stríða gegn hin um sanna 
kven leika og dreg ið var í efa að kon ur hefðu þá and legu eig in leika sem 
op in ber þátt taka krefð ist. Síð ast en ekki síst var kven rétt inda stefn an 
túlk uð á þann veg að hún væri hættu leg heim il un um og and snú in vel-
ferð sjálfr ar þjóð ar inn ar.

1  Nán ar er fjall að um þetta efni í dokt ors rit gerð minni: Hinn sanni Ís lend ing ur. Þjóð erni, 
kyn gervi og vald á Ís landi 1900-1930.

2  19. júní 1 (1917), bls. 18. 
3  Sama heimild, bls. 17. 
4  Sjá Sig ríð ur Matth ías dótt ir, „Menn ing ar deil ur og kven leiki á ár un um milli stríða“, 

bls. 446-455.
5  Sjá 19. júní 11 (1928), bls. 97.
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7  Kari Mel by, „The Hou se wife Id eo logy in Nor way Bet ween the Two World Wars“, 

bls. 181. –   Sjá einnig Kari Mel by, „Hu smor ens epoke 1900-1950”, bls. 229-297. 
8  Sjá t.d. Hlín 9 (1925), bls. 57-63. – Hlín 13 (1929), bls. 112-16. – Skin faxi 17 

(1925), bls. 49-56. – Um hug mynd ir íhalds samra mennta manna, sjá Hall dór Guð-
munds son, Loks ins, loks ins. Vef ar inn mikli og upp haf ís lenskra nú tíma bók mennta, bls. 
45-61.
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13  Hlín 15 (1931), bls. 89. 
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16  19. júní 11 (1928), bls. 65-6.
17  Sjá t.d. 19. júní 11 (1928), bls. 98.
18  Sjá Krist ín Ást geirs dótt ir, „Máls vari kvenna eða „besta sverð íhalds ins““, bls. 159-163. 
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21  Hlín 10 (1926), bls. 89-121.
22  Sama heimild, bls. 93-121.
23  Sama heimild, bls. 121.
24  19. júní 10 (1927), bls. 26-28, 33-37, 41-43, 51-55.

Heim ildir:

Óprent að ar heim ild ir:
Krist ín Ást geir dótt ir, „Máls vari kvenna eða „besta sverð íhalds ins“? – Ingi björg H. 

Bjarna son og ís lensk kvenna hreyf ing 1915-1930.“ Rit gerð til MA-prófs í sagn fræði 
við Há skóla Ís lands 2002. 

Prent að ar heim ild ir:
19. júní 1917-1928.
Hall dór Guð munds son, Loks ins, loks ins. Vef ar inn mikli og upp haf is lenskra nú tíma bók mennta 

(Reykja vík: Mál og menn ing 1987).
Hlín 1917-1931.
McClint ock, Anne, „Fa mily Feuds: Gend er, Nation alism and the Fa mily“, Fem in ist Review 

44 (1993 Sum mer).
Mel by, Kari, „The Hou se wife Id eo logy in Nor way Bet ween the Two World Wars“, 

Scandinavi an Jo urn al of Hi story 14 (1989).
— „Hu smor ens epoke 1900-1950“, Med kjønns per spekt iv på norsk hi storie. Fra vik ing tid til 

2000-års skift et. Ritstj. Ida Blom og Sølvi Sog ner (Oslo: Capp elen aka dem isk for lag 
1999).

Sig ríð ur Matth ías dótt ir, Hinn sanni Ís lend ing ur. Þjóð erni, kyn gervi og vald á Ís landi 1900-
1930 (Reykja vík: Há skóla út gáf an 2004).

Kynjafræði – Kortlagningar

110



Sig ríð ur Matth ías dótt ir, „Menn ing ar deil ur og kven leiki á ár un um milli stríða“, Kvenna-
slóð ir. Rit til heið urs Sig ríði Th. Er lends dótt ur sagn fræð ingi. Ritstj. Anna Agn ars dótt ir 
(Reykja vík: Kvenna sögu safn Ís lands 2001). 

Skin faxi 1925.
Yu val-Dav is, Nira, Gend er & Nation (Lond on: Sage Pu blic ations 1997).
Vil hjálm ur S. Vil hjálms son, Hall dóra Bjarna dótt ir, ævi saga (Reykja vík: Set berg 1960).
Wen ke, Sil ke, „Gend er ed Rep res ent ations of the Nation´s Past and Fut ures.“ Gend er ed 

Nations. Nation alisms and Gend er Or der in the Long Ni net eenth Cent ury. Ritstj. Ida Blom, 
Karen Hag em ann og Cat herine Hall (Ox ford: Berg 2000). 

111

Sigríður Matthíasdóttir





Sig ríð ur K. Þor gríms dótt ir

Fjötr ar ást ar og skyldu

Inn gang ur

Sú stað reynd hef ur varla far ið fram hjá nokkrum manni, að 
kon ur sem hafa aldrei lif að kyn lífi byrja að sölna hálf þrí-
tug ar. Þær verða föl ar og magn laus ar, veik burða og pir rað ar 
og hel tekn ar af eins kon ar eirð ar leysi og tauga spennu. Ferlið 
áger ist, lík am ar þeirra láta á sjá, þær falla sam an og sér stætt 
yf ir bragð pip ar kerl ing ar inn ar kem ur í ljós.1

Til vitn un in hér að of an sem er úr riti frá fyrri hluta 19. ald ar end ur speglar 
lang lífa for dóma sam fé lags ins í garð kvenna sem hvorki gift ust né eign-
uð ust börn. For dóma sem trú lega finn ast enn í dag. Þeir voru kveikj an að 
lok arann sókn minni til MA-prófs í sagn fræði,2 sem fjall aði um ógift ar og 
barn laus ar kon ur á Ís landi kring um alda mót in 1900. Í rann sókn inni tók 
ég úr tak 210 kvenna sem fædd ar voru á ára bil inu 1827–1898, lang flest-
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ar á ár un um 1860-1890. Ég beindi sjón um að við horfum um alda mótin 
1900 til hlut verks og eðl is kvenna og þá sér stak lega til ógiftra og barn lausra 
kvenna. Hvað úr tak ið varð aði skoð aði ég lífs hlaup kvennanna og hvaða 
við horf birt ust hjá þeim sjálf um til hlut verks kvenna. Þá velti ég því fyr ir 
mér hvers vegna þær gift ust ekki, hvort það var hlut skipti sem þær völdu 
sér og hvort þær voru í upp reisn gegn ríkj andi hug mynd um um kven-
hlut verk ið. Ég not aði minn inga grein ar og stétta töl til að kanna lífs hlaup 
kvennanna, en minn ing ar grein arn ar nýttust mér einnig til að fjalla um 
við horf sam fé lags ins til þessa hóps kvenna. Til sam an burð ar skoð aði ég 
sam bæri leg ar grein ar um gift ar kon ur og um gifta og ógifta karla. Til að 
kanna við horf kvennanna skoð aði ég rit að ar heim ild ir frá þeim sjálf um í 
formi skáld skap ar, blaða greina, ævi sagna og sendi bréfa, en 25 kon ur af 
210 höfðu lát ið eft ir sig slíkt efni. Lang flest ar kvennanna 210 voru kenn-
ar ar, eða 104 tals ins, næst stærsti hóp ur inn voru ljós mæð ur sem voru 50, 
þá hjúkr un ar kon ur sem voru 19 tals ins, en aðr ar voru tal síma kon ur, 
vinnu kon ur, verka kon ur og sau ma kon ur, auk ör fárra í öðr um starfsgreinum, 
en í þeim hóp um voru 10 kon ur og færri.

Spurn ing in sem ég leita svara við í þess ari grein er hvort kon urn ar í 
úr tak inu mínu hafi gert upp reisn gegn hinni hefð bundnu kvení mynd 
alda mót anna um eig in konu, móð ur og hús móð ur og lif að lífi sínu frjáls ar 
og óháð ar. Og ef þær gerðu það ekki, þá hvers vegna ekki.

Lífs hlaup ið

Við rann sókn ina kom mér nokk uð á óvart hve marg ar kvennanna höfðu 
ferð ast eða dval ið er lend is, bæði við nám og störf. Til dæm is hafði stór 
hluti kenn ar anna og hjúkr un ar kvennanna dval ið er lend is í lengri eða 
skemmri tíma. Sjald gæf ara var að ljós mæð ur eða kon ur í öðr um störf um 
hefðu far ið út fyr ir land stein ana, þess var að minnsta kosti ekki get ið í 
heim ild un um. Hjúkr un ar kon urn ar voru víð för last ar, t.d. starf aði Krist ín 
Thor odds en um tíma í Chile, Krist jana Guð munds dótt ir í Hollandi, 
Belg íu og Frakk landi og Þor björg Árna dótt ir í Banda ríkj un um og Kan-
ada. Al geng ast var þó að þær færu til Dan merk ur, sem kem ur auð vit að 
ekki á óvart, og þó nokkr ar fóru til hinna Norð ur land anna. Kon urn ar 
voru flest ar at kvæða mikl ar í fé lags störf um, en hafa ber þó í huga að 
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fé lags starfa þeirra er ekki allt af get ið í heim ild um. Þær störf uðu til dæm-
is í kven fé lög um, ung menna fé lög um, Góð templara regl unni, stétt ar fé lög-
um og Hvíta band inu. Starfs vett vang ur flestra var nokk uð fjöl breytt ur, 
þær feng ust sem sagt við fleiri en eitt að al starf yf ir starfs æv ina. Finna má 
kenn ara sem störf uðu við sauma eða versl un ar rekst ur svo dæmi sé tek ið, 
en sjald gæf ara var að hjúkr un ar kon ur og ljós mæð ur sinntu öðr um störf-
um, nema þá sem auka vinnu, en mjög marg ar kvennanna unnu ein hverja 
auka vinnu. 

Ætla mætti að marg ar kvennanna í úr tak inu hafi lif að sjálf stæðu lífi 
og óháðu, laus ar við eig in menn og börn. En svo var ekki, því flest ar ef 
ekki all ar helg uðu líf sitt að meira eða minna leyti öðru fólki. Þær önn-
uð ust aldr aða for eldra sína, stóðu fyr ir búi feðra, systra eða bræðra og tóku 
marg ar að sér fóst ur börn. Sjald an er þess get ið að kon ur hafi bú ið ein ar. 
Þær heim ild ir sem hér var stuðst við gefa þó ekki tæm andi mynd, því að 
um fjöll un þeirra var mis jafn lega ná kvæm og minn ing ar grein arn ar ná 
að eins til 99 kvenna af 210. Í minn ing ar grein un um er ógiftu kon un um 
jafn an hrós að fyr ir þjón ustul und, fórnfýsi og skyld urækni og gjarn an er 
lögð áhersla á að þær hafi feng ið út rás fyr ir móð ur eðl ið með um önn un 
fóst ur barna, frænd barna, nem enda og svo mætti lengi telja, enda tóku 
marg ar þeirra að sér fóst ur börn og lið sinntu frænd börn um sín um eða 
yngri systk in um. Vegna um önn un ar aldr aðra for eldra eða ann arra ætt-
ingja lögðu sum ar þeirra starfs fer il sinn á hill una tíma bund ið eða al veg. 
Sem dæmi má nefna Ástríði Torfa dótt ur sem hætti að starfa við hjúkr un 
þrátt fyr ir fram halds mennt un er lend is, þeg ar syst ir henn ar missti mann-
inn sinn. Ástríð ur sá þá um heim il ið og ól upp börn in en syst ir in vann á 
sím stöð inni. Krist jana Pét urs dótt ir stóð um ára bil fyr ir heim ili föð ur 
síns, Pét urs Jóns son ar al þing is manns, og gat fyrst snú ið sér að lífs starfi 
sínu sem skóla stjóri eft ir lát hans. Sig ríð ur Björns dótt ir (Jóns son ar rit-
stjóra og al þing is manns) var við nám og störf í Kaup manna höfn þeg ar 
for eldr ar henn ar köll uðu hana heim til að sjá um heim il ið og standa fyr ir 
op in beru veislu haldi föð ur síns. Að eins í þrem ur til fell um virð ast kon ur 
úr úr tak inu hafa bú ið ein ar, tvær bjuggu með vin kon um, all ar hin ar 
bjuggu með systk in um, for eldr um eða öðr um ætt menn um og stóðu þá 
gjarn an fyr ir búi þeirra. Fleiri slík dæmi mætti telja, en þau sýna svo ekki 
verð ur um villst að flest ar kvennanna lifðu eng an veg inn frjálsu og óháðu 
lífi, nema þá ef til vill ein hvern hluta æv inn ar, gjarn an síð ari ár in.

115

Sig ríð ur K. Þor gríms dótt ir



Brostn ir draum ar

Hvert var við horf þeirra 25 kvenna úr úr tak inu, sem létu eft ir sig rit-
heim ild ir, til ást ar og hjóna bands og til stöðu kvenna? Fá ar halda því 
bein lín is fram að hafa með vit að tek ið þá ákvörð un að gift ast ekki. Það 
gerði þó Hall dóra Bjarna dótt ir, en í ævi minn ing um sín um kveðst hún 
hafa far ið svo illa út úr skiln aði for eldra sinna að hún hafi misst alla trú á 
hjóna band inu. Hún gef ur hins veg ar til kynna að hún hafi kvikað í þess-
ari ákvörð un sinni þeg ar hún var við nám í Nor egi og átt þess kost að 
verða „stór bónda kona“ þar, en ákveð ið að halda sig við fyrri ákvörð un.3 
Það kann þó að hafa ver ið vegna of rík is móð ur henn ar, en þær mæð gur 
voru sjald an að skild ar fram að láti móð ur inn ar. Guð rúnu Borg fjörð fannst 
óþarfi að vor kenna konu nokk urri að eiga ómögu leg an eig in mann, þar 
sem þeirri sömu hefði ver ið nær að láta ógert að „gift ast bara til að verða 
ekki pip ar mey“.4 En Ástríð ur Torfa dótt ir hafði hins veg ar áhyggj ur af því 
að yngri syst ur henn ar myndu pipra og vildi að þær létu „vera að feta í 
mín fót spor“, þó svo hún segð ist ein skis iðr ast sjálf. „Mér finnst það bein-
lín is skylda bæði við sjálf an sig … að gifta sig fyr ir all flesta. Mað ur get ur 
ekki sýnt til hálfs hvað mað ur dug ar til með því að lifa ógift ur,“5 sagði 
hún. Þetta hljóm ar auð vit að eins og áfellis dóm ur yf ir henni sjálfri, en 
at hug ið að hún seg ir „fyr ir all flesta“. Svo tók hún líka fram að það væri 
marg falt betra að pipra en að taka sam an við lé leg an mann. 

Ef kon ur gift ust hættu þær oft ast að vinna úti. Það er því ekki úti lok að 
að kon ur sem eytt höfðu tíma og fé í mennt un fynd ist þær þurfa að velja 
á milli starfs frama og hjóna bands. Starf ið var þeim mörg um hverj um 
köll un, um það má finna mörg dæmi í heim ild un um, bæði hjá kenn ur-
um, ljós mæðr um og hjúkr un ar kon um. En hér er auð vit að ver ið að tala 
um þær bet ur settu, þær sem áttu eitt hvert val um ör lög sín. Þessi mun ur 
varð mér ekki síst ljós eft ir að ég tók við tal við Sig ur veigu Sig tryggs dótt-
ur í Syðri-Neslönd um í Mývatns sveit, en hún var fædd ár ið 1906 og lést 
ár ið 2001.6 Sig ur veig, eða Veiga eins og hún var ávallt köll uð, bjó í Syðri-
Neslönd um til dauða dags, ut an þrjá vet ur, þar af einn á Ak ur eyri þar sem 
hún lærði fata saum. Þeg ar ég spurði Veigu hvort hún hefði ekki vilj að 
ganga mennta veg inn varð hún stutt í spuna og svar aði: „Það var ekk ert 
um það að tala góða mín“ og vildi ekk ert ræða það frek ar. En þeg ar hún 
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var eld húss túlka á Laug um í Reykja dal fór hún ásamt hin um stúlk un um 
á fæt ur klukk an sex til að fá til sögn í handa vinnu hjá einni kennslu kon-
unni, Árnýju Fil ipp us dótt ur.7 Eft ir klukku tíma handa vinnu fóru þær að 
sjóða graut inn. Það glaðn aði yf ir gömlu kon unni þeg ar hún rifj aði þetta 
upp og hún dró fram dúk inn sem hún byrj aði að sauma á Laug um – og 
tók hana tíu ár að ljúka við, vegna anna á heim il inu. Nám ið í saum a-
skapn um nýtti hún sér lít ið, nema rétt fyrst. Heim il ið, bú skap ur inn og 
um önn un aldr aðra skyld menna tók all an henn ar tíma, auk þess sem hún 
ól upp litla frænku sína. Hún var um fimm tugt þeg ar hún losn aði und an 
um önn un ar hlut verk inu og þó ekki al veg, því fram und ir síð ustu ævi ár in 
hélt hún heim ili fyr ir ógift an bróð ur sinn og að sögn kunn ugra sá hann 
um að hún sæti ekki auð um hönd um. Sjálft gift ist hún hvorki né eign að-
ist börn. Þeg ar ég reyndi að ræða stöðu henn ar sjálfr ar og við horf sam fé-
lags ins til ógiftra kvenna á þeim tíma sem hún var ung eyddi hún tal inu 
eða svar aði eins at kvæð is orð um. Slík ar spurn ing ar gengu allt of nærri 
henn ar per sónu. 

Þótt hér sé minnst á að hin ar efn aðri og mennt aðri kon ur hafi átt val-
kosti í líf inu, þá voru þær eng an veg inn frjáls ar og frí ar. Sum um buð ust 
tæki færi sem þær urðu að hafna vegna þarfa fjöl skyld unn ar. Guð rúnu 
Borg fjörð var til að mynda boð ið af efn aðri danskri að als frú að kosta hana 
til mennta þeg ar Guð rún var stödd í Dan mörku sér til heilsu bót ar. Þá var 
móð ir Guð rún ar lát in og yngri syst ir henn ar harð neit aði að taka að sér 
heim il ið þessi þrjú ár sem Guð rún hefði ver ið við nám. Og það var ekk ert 
með það, Guð rún varð að koma heim. En hún var ekki sátt, það má sjá í 
end ur minn ing um henn ar.8 Reynd ar skrif aði hún föð ur sín um löngu síð ar 
að hún ósk aði þess að hún hefði ver ið karl mað ur, því henni þótti fram tíð-
in ekki glæsi leg fyr ir tæp lega fer tuga ein hleypa konu. „Nóga hæfi leg-
leika hafði ég, en þeir verða að engu, það er öðru vísi fram tíð sem bræð-
urn ir hafa að líta fram á,“ sagði hún.9 Sig ríð ur Björns dótt ir var ekki síð ur 
ósátt við að þurfa að hverfa heim frá Kaup manna höfn til að sinna fjöl-
skyld unni, þeg ar þess var kraf ist af henni. Hún svar aði móð ur sinni: „Ég 
ætl að ist til þeg ar ég fór heim an að ég gæti inn ansk amms [svo] stað ið á 
eig in fót um … Þetta sem þú sting ur upp á með hús hald ið heima, ímynda 
ég mér þér komi ekki á óvart að ég sé ekki hrif in af“10 en við föð ur sinn 
sagð ist hún ekk ert geta sagt, „það verð ur að vera eins og þið mamma 
hafið kom ið ykk ur sam an um“. Að svo mæltu dró hún upp dökka mynd 
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af því hvað biði henn ar í fram tíð inni, „ekki ann að en smá sporsl ur sitt 
úr hverri átt inni illa laun að sem ekki er að tala um að ég geti haft of an 
af fyr ir mér með hjálp ar laust“. Og hún var ekki sátt við stöðu kvenna: 
„Að því er ekki eins fyr ir kom ið með syst ur og bræð ur að þær séu undir-
bún ar und ir starf sem get ur seinna meir veitt að gang að föst um og góð-
um emb ætt um eða öðru „vissu“ og vellaun uðu er ekki þeirra sök – því 
er nú einu sinni svo fyr ir kom ið en þægi legt er það ekki.“11 Hún vildi 
geta stað ið á eig in fót um. For eldr ar henn ar vildu fá hana heim. Og þau 
réðu. 

Mar grét Jóns dótt ir skáld og kenn ari eign að ist ekki börn, en hún gifti 
sig reynd ar þrem ur ár um eft ir lát móð ur sinn ar, þá orð in 66 ára göm ul. 
Þau höfðu þekkst frá unga aldri, hann bú inn að missa kon una „og ég bú in 
að missa mömmu“, sagði hún í við tali.12 Alla jafna virð ist Mar grét hafa 
ver ið glað lynd og bjartsýn kona, en hún átti ekki auð velda ævi að öllu 
leyti. Hún var ekki hjóna bands barn og var á flæk ingi með móð ur sinni. 
Þeg ar Mar grét var 17 ára fluttu þær mæðgur til Reykja vík ur. Síðan fór 
hún í Kvenna skól ann og síð ar til Dan merk ur og Nor egs í eitt ár sam tals. 
Þá kom hún heim og fór í kenn ara nám. Alla tíð bjó móð ir henn ar hjá 
henni og ef marka má bréfa skrif Mar grét ar til föð ur síns, Jóns Sig urðs son-
ar á Hof görð um á Snæ fells nesi, þá var það ekki allt af auð veld sam búð: 

Ef til vill hef ir þig rennt grun í lífs kjör mín, hvern ig þau 
voru. Þú hef ir efa laust vit að um hina sjúk legu móð ur um-
hyggju, er ég naut alla tíð … Það er ekki heppi legt, að 
standa í eins miklu stíma braki úti í hinu ið andi lífi, svo sem 
ég gerði, hafa jafn mörg um erf ið um og ábyrgð ar mikl um 
störf um að gegna og ég gerði, og vera svo hálf gert eða al gert 
barn á sínu heim ili, oft og ein att svipt ur ráð um.13

„En út í þá sálma skal eigi lengra far ið“, bætti hún við, hún varð að bera 
kross sinn af æðr uleysi. Þura Árna dótt ir í Garði ann að ist um móð ur sína 
eft ir lát föð ur síns 1924, en móð ir henn ar lést 1937. Einnig sá Þura um 
heim il ið fyr ir tvo ógifta bræð ur sína. Þeg ar þeir eign uð ust kon ur og börn 
hélt Þura áfram að sjá um móð ur sína og rétta bræðr um sín um hjálp ar-
hönd, en sam komu lag ið við hin ar nýju hús freyj ur var upp og of an. Hún 
átti mörg áhuga mál, sér stak lega vísna skáld skap, ætt fræði og alþýðu fræði. 
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Í bréf um til brott flutts bróð ur síns kvart aði hún und an því hve illa henni 
gengi að sinna áhuga mál um sín um. „En verst er þó ég hefði tíma, vant ar 
næði og ró til að vera út af fyr ir sig með nokk uð og all ar stund ir kubb að ar 
nið ur í snún inga við ofn inn og keypa mömmu og krakk anna og við eig-
andi slett ur mág kvend is“.14 Lengi vel voru hvorki sjúkra stofn an ir né 
elli heim ili fyr ir aldr aða, til þess var ætl ast að ætt in gjarn ir önn uð ust um 
gamla fólk ið og kom það í hlut kvenna. En það var ekki ein ung is þess 
vegna sem kon urn ar báru ör lög sín með þögn og þol in mæði, hér var auð-
vit að líka um til finn inga mál að ræða. En vissu lega reyndi um önn un ar-
hlut verk ið oft mik ið á kon ur og hefti frelsi þeirra, eins og sjá má af fram-
an greind um til vitn un um.

Hug mynd ir um hlut verk kvenna

Hér hafa ver ið rak in nokk ur dæmi um kon ur sem voru bundn ar í báða 
skó vegna um önn un ar aldr aðra og barna, þrátt fyr ir að vera ein hleyp ar og 
barn laus ar og jafn vel mennt að ar með mögu leika á starfs frama. Það er vert 
að staldra hér við og velta því fyr ir sér hve raun veru leg ir þeir hlekk ir voru 
sem virt ust hindra kon ur frá sjálf stæðu lífi óháðu öðru fólki. Þessu fór ég 
að velta fyr ir mér eft ir við talið við Veigu í Neslönd um. Fjötr arn ir voru 
ekki áþreif an leg ir, það voru hvorki lög né regl ur sem hindr uðu það að 
Veiga eða aðr ar kon ur færu að heim an og sæju um sig sjálf ar, án þess að 
hafa ann að fólk á fram færi. Veiga gat feng ið nóg að gera við saum askap-
inn, hún gat ein fald lega kvatt Neslönd og far ið burt. Eða þá hald ið áfram 
til í Neslönd um og ferð ast um við saum askap inn. Hún gerði hvor ugt.

Laun kvenna voru (og eru enn) lág og voru sjálf sagt oft varla næg til 
að ein hleyp ar kon ur gætu séð sér far borða. Það kann að hafa sett strik í 
reikn ing inn í ein hverj um til fell um. Þá skorti úr ræði varð andi um önn un 
aldr aðra eins og fyrr er sagt. En í mörg um til fell um var um að ræða 
fleiri ætt ingja sem gátu tek ið þá ábyrgð á sig, eða deilt henni að ein hverju 
leyti með ógiftu kon un um. Það að þær áttu sjálf ar ekki fjöl skyldu virð ist 
hafa lagt þeim aukn ar skyld ur á herð ar. En vildu ógiftu kon urn ar lifa 
sjálf stæðu lífi? Því er erf itt að svara. Fyr ir Veigu voru hlekk irn ir jafn 
raun veru leg ir og að þeir hefðu ver ið skráð ir í lands lög. Hún átti að eig in 
dómi engra kosta völ og það þýddi bara ekk ert að ræða um það. Þura Árna-
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dótt ir átti aura til að bjóða bróð ur sín um til að styrkja hann til náms, en 
hún og móð ir henn ar höfðu mikl ar vænt ing ar um fram tíð hans. Það virð-
ist ekki hafa hvarf lað að henni að eyða pen ing un um í sjálfa sig. Guð rún 
Borg fjörð vann sér inn þó nokkr ar tekj ur og keypti sér að vísu fal leg föt, 
en að öðru leyti lét hún aur ana renna til heim il is ins og sendi syst ur sína 
til Kaup manna hafn ar, þá sömu og ekki vildi sjá um heim il ið þeg ar Guð-
rún vildi þiggja boð um nám. 

Til að skilja þessa þver stæðu er fróð legt að líta á við horf áð ur nefndra 
kvenna til hlut verks kvenna og kven rétt inda. Í stuttu máli má segja að 
nið ur staða mín hafi ver ið sú að ógiftu kon urn ar hafi hald ið því fram að 
stað ur kvenna væri á heim il inu sem gift kona, hús móð ir og móð ir, þrátt 
fyr ir að þeirra eig in lífs staða hafi tal að þvert gegn þeirri skoð un. Þær 
reyndu að laga líf sitt að hinni hefð bundnu ímynd, með því að halda 
heim ili fyr ir aðra og ann ast um börn og aldr aða. Ólaf ía Jó hanns dótt ir 
taldi að kon ur ættu að vera „hús mæð ur á skemmti leg um, glað vær um 
heim il um … ganga öll um heima mönn um í móð ur stað, vera hjarta heim-
il is ins, ljós þess og yl ur“.15 En Ólaf ía velti líka fyr ir sér tví skinn ungi í 
sið ferð is mál um þeg ar hún skrif aði um drykkju- og vænd is kon ur í Krist-
jan íu. „Því var sí og æ ver ið að tala um „falln ar kon ur“, því var aldrei 
minnst á fallna karl menn? Eða hafði karl mað ur inn ekki af nein um heiðri 
að taka?“16 Hólm fríð ur Árna dótt ir kenn ari taldi þær kon ur öf unds verð ar 
sem „of fruðu öllu sínu starfi“ í þágu með bræðra sinna án end ur gjalds.17 
Af kasta mikl ar kon ur eins og Hall dóra Bjarna dótt ir og Svafa Þór leifs dótt ir 
létu ekki sitt eft ir liggja með að segja kon um að þeirra rétti stað ur væri 
á heim il inu og æðsta hlut verk ið væri að verða móð ir. Hall dóra skrif aði 
þessi tví ræðu orð í tíma rit ið Hlín ár ið 1955, þá kom in á efri ár: „Sum ar 
kon ur taka það líka til bragðs að af neita eðli sínu og neita að eiga börn 
… Marg ar kon ur sleppa hjóna bandi og barn eign um, stunda sín hugð ar-
efni, hafa sitt heim ili, lifa sínu lífi. Þær um það, þær virð ast ánægð ar“. 
Hún taldi gift ar kon ur verða að færa fórn ir og hvatti kon ur al mennt til 
að meta heim il is störf in meira.18 Ógiftu kon urn ar í úr tak inu töldu móð-
ur hlut verk ið öðr um göfugra, sem var í sam ræmi við þá orð ræðu sem var 
mjög áber andi í ræðu og riti beggja kynja um og upp úr alda mót um. 
Ingi björg H. Bjarna son taldi göf ugt að vera „mær“, enn göfugra að vera 
„kona“ en þó allra „göfug ast og há leit ast“ að vera móð ir, en þar vís aði hún 
til ljóðs Matth ías ar Joc hums son ar, „Fóst ur lands ins Freyja“.19 Marg ar hinna 
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kvenn anna skrif uðu á svip uð um nót um, en nefndu þá ekki einu orði eig in 
„vönt un“ á eig in manni og börn um. Það mætti þó ætla að þær hljóti að 
hafa lið ið í hljóði fyr ir þenn an „skort“ á því að upp fylla mark ið æðsta, ef 
við gef um okk ur að þær hafi skrif að af sann fær ingu. Thora Frið riks son 
hvatti kon ur til að nýta sér stjórn mála rétt indi sín í ræðu sem hún flutti af 
svöl um Al þing is húss ins 19. júní 1923, en tók þó fram að „kon an hafi af 
nátt úr unni þeg ið miklu æðra og ábyrgð ar meira hlut verk en að vera full-
trúi eða kjós andi, hún er móð ir, fóstra og upp fræð ari hinn ar vax andi kyn-
slóð ar“.20 Ingi björg H. Bjarna son, taldi hins veg ar að kon ur ættu ekki að 
hika við að troða nýjar braut ir: „Fyrstu kon urn ar, braut ryðj end urn ir, verða 
auð vit að fyr ir ýmsu hnjaski að eins vegna þess að þær eru kon ur – en slíkt má 
ekki setja fyr ir sig“. En Ingi björg minnti líka á að þjóð fé lag ið væri í raun 
„stórt heim ili“.21 Þannig mátti rétt læta störf kvenna í stjórn mál um, það 
var að eins ver ið að víkka út verk svið ið. Svip aðra við horfa gætti til dæm is 
hjá Svöfu Þór leifs dótt ur skóla stjóra. Ingi björg sagði í skóla setn ing ar ræðu 
sinni ár ið 1924, er hún var skóla stjóri Kvenna skól ans í Reykja vík, að 
skól inn ætti að mennta kon ur til að verða betri hús mæð ur og eig in kon ur, 
en jafn framt að veita al menna mennt un svo kon ur gætu „stað ið karl mönn-
un um nokkurn veg inn á sporði“.22 Þura Árna dótt ir, sem fyrr er get ið, 
fjall aði ekki mik ið um hlut verk og stöðu kvenna í skrif um sín um. Henn ar 
áhuga mál voru kveð skap ur og þjóð leg ur fróð leik ur. Það litla sem finnst 
um skoð an ir henn ar á þess um mál um virð ist að mörgu leyti rót tækara en 
það sem hér hef ur ver ið nefnt. Til dæm is tal aði hún fyr ir minni karla á 
sam komu og líkti hjóna band inu við háf og gifta fólk inu við fiska sem 
veidd ir væru í háf inn. Þeir sem væru inni vildu út, en þeir sem væru fyr-
ir ut an vildu inn. „Nú grun ar mig að það séu eink um kven fisk arn ir sem 
vilja út því oft mun þeim þykja lágt til lofts, en ekki vítt til veggja þar 
inni“.23

Svafa Þór leifs dótt ir skóla stjóri var sann ar lega af kasta mik il í störf um 
sín um og fé lags störf um, enda tal aði hún fyr ir aukn um rétt ind um kvenna 
og vildi að þær hösl uðu sér völl á hin um op in bera vett vangi. Engu að síð ur 
lyfti hún móð ur hlut verk inu á stall og hvatti kon ur í öðru orð inu til að 
stjórna bak við tjöld in með brosi og kær leika. Hún taldi kon una kar lin um 
æðri í sið ferð is efn um og ást kon unn ar geta fært þeim vald „sem þær eru 
sér tæp lega með vit að ar um sjálf ar, þetta sterka vald, sem get ur beygt hinn 
óþjál asta mann með einu ást ríku brosi“. Þessu valdi ætti kon an að beita 
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til góðs.24 Vegna hins mikla kær leika og hinna ríku til finn inga sem kon-
ur byggju yf ir um fram karla ættu þær ein mitt að taka þátt í stjórn mál um. 
Svafa lagði einnig ríka áherslu á skyld ur og mik il vægi móð ur inn ar sem 
upp al anda kom andi kyn slóða, en þá rök semd not uðu kon ur gjarn an til að 
hvetja til auk inn ar mennt un ar kvenna – að kon an þyrfti sér þekk ingu til 
að verða betri móð ir og hús móð ir.25 Fleiri kvennanna í úr tak inu skrif uðu 
í svip uð um dúr. Til dæm is sagði Björg C. Þor láks son að karl ar og kon ur 
ættu ekki „sam leið nema frem ur stutt an spöl í mennta mál um sín um“.26 
Kon ur lögðu þannig áherslu á mis mun andi eðli kynj anna og að miða ætti 
mennt un þeirra við það, en kon ur ættu að mennt ast engu síð ur en karl ar 
– en í sam ræmi við „sér eðli“ sitt. 

Að lok um er vert að hafa í huga að við horf sem birt ust á Ís landi kring-
um alda mót in 1900 voru ekki sjálf sprott in. Þau end ur óm uðu um ræðu 
19. ald ar sem með al ann ars kom til vegna þeirra breyt inga sem urðu á 
at vinnu hátt um í kjöl far iðn bylt ing ar inn ar, þeg ar vinn an færð ist út af 
heim il un um. Þess ar breyt ing ar köll uðu á skil grein ingu á stöðu kvenna og 
í stuttu máli má segja að nið ur stað an hafi orð ið sú að æðsta hlut verk 
kvenna væri að verða eig in kon ur, mæð ur og hús mæð ur. Móð ur hlut verk ið 
var haf ið upp til skýjanna og mennt un kvenna skyldi mið ast við að þær 
yrðu betri upp al end ur og hús mæð ur. Við ur kennd verk svið kvenna ut an 
heim il is mið uð ust þannig fyrst og fremst við svip uð verk svið, til dæm is 
við kennslu og hjúkr un.27

Loka orð

Nið ur staða þess ar ar grein ar er sú að flest ar ógiftu kon urn ar hafi ver ið 
sam mála um að tak mark kvenna væri að verða eig in kon ur, hús mæð ur og 
mæð ur og næð ist það ekki skyldu þær engu að síð ur kom ast eins nærri 
því marki og hægt væri. Það gætu þær með al ann ars gert með því að 
víkka verk svið ið út fyr ir heim il ið, með því að starfa ut an heim il is að sam-
bæri leg um störf um. Þannig væri hægt að auka rétt indi kvenna og mögu-
leika. En þær máttu ekki gleyma eðli sínu eða réttu hlut verki í líf inu. 
Vegna þess ar ar hug mynda fræði gerðu ógift ar og mennt að ar kon ur ekki 
upp reisn gegn kröfu fjöl skyld unn ar um að þær fórn uðu sér í þágu ætt in-
gjanna. Gott dæmi um slík við horf er við talið við Veigu í Neslönd um. 
Það er ekki þar með sagt að kon urn ar í úr tak inu hafi ekki átt sín ar þrár 
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og drauma. Drauma um mennt un og sjálf stætt líf, sem oft ar en ekki urðu 
að víkja fyr ir þörf um ann arra. Fá dæmi finn ast um skoð an ir þeirra á eig in 
hjóna bands stöðu eða rót tæka um fjöll un um stöðu kvenna al mennt. Þær 
hög uðu lífi sínu þannig að þær reyndu að laga sig sem best að ríkj andi 
hug mynda fræði um hlut verk og eðli kvenna, með því að gegna hinu hefð-
bundna um önn un ar hlut verki kvenna. Ef til vill hefðu þær get að lát ið 
drauma sína ræt ast, ein fald lega neit að að láta þarf ir ann arra ganga fyr ir. En 
það hefði geng ið þvert á skoð an ir þeirra og til finn ing ar. Þó svo að ógiftu 
kon urn ar hafi ekki gert upp reisn gegn ríkj andi gild um, þá voru marg ar 
þeirra virk ar í bar átt unni fyr ir aukn um rétt ind um kvenna og þrátt fyr ir 
allt áttu þær stór an þátt í að ryðja braut ina fyr ir aðr ar kon ur út fyr ir hinn 
hefð bundna vett vang kvenna, inn an „hins þrönga hrings“ heim il is ins.28 
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Gunn ar Karls son

Um kven rétt inda vilja ís lenskra 
sveita karla á 19. öld

Rétt ar staða ís lenskra kvenna tók nokkrum breyt ing um á 19. öld, áð ur 
en um tals verð kven rétt inda hreyf ing fór af stað í land inu. Þess ar breyt-
ing ar voru flest ar gerð ar að frum kvæði al þing is manna, oft óskóla geng-
inna bænda, sem hafa feng ið orð fyr ir að vera harla íhalds am ir og fjarri 
því að til einka sér frjáls lynd ar hug mynd ir um al menn mann rétt indi.1 
All ar voru til lög ur þeirra um breyt ing ar sam þykkt ar á Al þingi 
um ræðu lít ið og nán ast mót stöðu laust, með an bænd ur voru á bil inu 
30–44% þing manna.2 Hér eru því færð ræki leg rök að því sem Guð-
mund ur Hálf dan ar son hef ur drep ið á í sam bandi við eitt þeirra mála 
sem kem ur að hér á eft ir, að kyn ferði sem slíkt var ekki talið nægi legt 
til efni til úti lok un ar frá rétt ind um.3 En eft ir alda mót in 1900 ber meira 
á tregðu á Al þingi til að veita kon um mann rétt indi. Hér er þessi saga 
rak in í ein stök um at rið um og leit að svara við spurn ing unni hvers vegna 
ís lensk ir sveita menn 19. ald ar voru fús ari til að auka rétt kvenna en 
mennta menn í byrj un 20. ald ar.
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Erfða jafn rétti

Ár ið 1847 sendi danska stjórn in Al þingi Ís lend inga svo kall að kon ung-
legt álit smál um „hver af laga boð um þeim, sem út hafa kom ið í Dan-
mörku á ár un um 1845–46 þækti ráð legt, að lög leidd yrði á Ís landi“.4 
Þetta var sam kvæmt venju sem var að mynd ast á þess um fyrstu ár um 
Al þing is. Þing ið var ráð gjaf ar þing og gat að eins gert kon ungs vald inu 
til lög ur um lög fyr ir land ið, en sjaldn ast fannst kon ungs vald inu ástæða 
til að lög leiða ann að á Ís landi en full trú ar Ís lend inga höfðu lýst sig fúsa 
til að taka við. Með al danskra laga boða sem voru send þing inu ár ið 1847 
var til skip un frá 1845 um breyt ingu á erfða lög um. Þar stóð með al ann ars 
að ákvæði laga um að karl menn tækju helm ingi meiri arf en kon ur skyldi 
standa óbreytt. En, eins og því er lýst í nefnd ar áliti í Al þing is tíð ind um, „for-
eldr um er þar á móti leyft að gjöra dótt ur jafna syni, eða á ann an hátt auka 
þann arfa hlut, sem henni ber, þó svo, að hann verði ei stærri en arfa hluti 
bróð ur.“ Svo held ur al þing is  nefnd in áfram: „En nefnd inni þyk ir það bet ur 
fall ið, og ætl ar, að það muni vera meir að skapi lands manna, að það sé í 
þess ari grein skýlaust boð ið, að dæt ur taki jafn an arf við syni ...“5 Í þess ari 
nefnd sátu eng ir minni menn en Páll Mels teð, áð ur elsk hugi Vatns enda-
Rósu, þá sýslu mað ur Ár nes inga en síð ar amt mað ur, Jón John sen, þá dóm ari 
við Lands yf ir rétt en síð ar bæj ar fó geti í Ála borg, Helgi Thor der sen bisk up 
og Jón Sig urðs son kand. phil., sem var seinna kall að ur for seti.6 Í um ræð um 
minnt ist einn ein asti þing mað ur á þessa til lögu. Það var Stef án Jóns son, þá 
bóndi á Syðri-Reist ará en síð ar Steins stöð um í Öx na dal. Hann var bónda-
son ur, kom aldrei í skóla, á miðj um fimm tugs aldri þeg ar þetta gerð ist. Á 
þingi lagði hann þetta til mál anna um jafn rétti til erfða:7

Að því leyti sem eg hefi get að at hug að nefnd ar álit ið og 
breyt ing ar þær, er það hef ir gjört, falla þær mér að mestu 
eða öllu vel í geð, eink um hvað það snert ir, að gjöra dæt ur 
jafn ar son um í arf töku, og held eg marg ir for eldr ar mundu 
óska ept ir þeirri lög gjöf.

Til laga þing nefnd ar inn ar um að til skip un in um erfða lög in yrði lög leidd 
með þeim breyt ing um sem nefnd in hafði lagt til var síð an sam þykkt í 
einu lagi og í einu hljóði á Al þingi.8 
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Af ein hverj um ástæð um þótti dönsk um stjórn völd um þessi af greiðsla 
ekki nægja til þess að lög leiða til skip un ina. Hún var lögð fyr ir næsta þing, 
ár ið 1849, í formi stjórn ar frum varps, þar sem fyrsta grein var í ná kvæmu 
sam ræmi við vilja yf irlýsingu Al þing is tveim ur ár um fyrr:9 „Ept ir þenna 
dag skal mis mun ur sá, sem ept ir dönsku og norsku laga 5–2–29 skyldi vera 
á arfa hlut um karla og kvenna, vera af tek inn.“ Þing nefnd gerði enga 
at huga semd við þetta ákvæði, ekki var minnst á það í um ræð um um frum-
varp ið, sem voru þó ær ið lang ar, og það var sam þykkt sam hljóða.10 Það 
varð síð an að lög um með til skip un kon ungs 25. sept emb er 1850.11 Þetta 
gerð ist sjö ár um fyrr en dansk ar kon ur fengu þenn an rétt, að því er Páll 
Briem sagði síð ar í fyr ir lestri sín um um frelsi og mennt un kvenna.12

Tek ið skal fram að ekki voru Ís lend ing ar að end ur heimta forn an rétt 
með þess ari laga breyt ingu. Þeg ar breyt ing in var gerð gilti að vísu um þetta 
ákvæði Norsku laga Krist jáns kon ungs fimmta, eins og kom fram hér á 
und an,13 en efn is lega sama regla var í Jóns bók, sem hafði ver ið í gildi á 
Ís landi síð an á 13. öld:14 „En svá skal fé skipta ept ir föð ur ok móð ur, at tvær 
dætr skulu taka jafnt við einn son ...“ Sé far ið enn lengra til baka, í Grá gás, 
þá átti dótt ir eng an rétt á arfi ef hún átti bróð ur, nema því að eins að hún 
væri skil get in en hann óskil get inn, en þá erfði hún allt og hann ekk ert.15

Ein hver kynni að segja að erfða rétt ur hafi ekki skipt dæt urn ar miklu 
máli á þess um tíma, því að þær hafi hvort sem var misst föð ur arf inn í 
hend ur eig in manns ins um leið og þær gift ust, sem flest ar stúlk ur hafi 
vilj að gera. Þetta er að vísu ekki rétt, því að það skipti hús mæð ur varla 
minna máli en bænd ur þeirra að hafa úr ein hverju að spila, enda var það 
hlut verk hús mæðra að stýra neyslu heim il is ins og sjá um að birgð ir 
entust. En burt séð frá því hlýtur breyt ing in á erfða regl un um í ein hverj-
um til fell um að hafa flutt tals verða fjár muni frá son um til tengda sona. 
Hik laus vilji al þing is manna til að gera þessa breyt ingu sýnir að þeim 
hefur ekki ver ið fjarri skapi að breyta til á þess um ár um.

Lög ræði ógiftra kvenna

Brátt fór erfða rétt ur kvenna líka að skipta þær máli vegna þess að þær 
öðl uð ust vax andi rétt til að ráða yf ir eign um sín um. Næsta breyt ing á 
rétt ar stöðu kvenna kom til kasta Al þing is ár ið 1859. Þá var lagt fyr ir 
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þing ið kon ung legt álit smál um hvaða dönsk laga boð frá ár un um 1857–
59 skyldi lög leiða fyr ir Ís land. Þar á með al voru lög um að ógift ar stúlk-
ur yrðu mynd ug ar með til sjón ar manni 18 ára gaml ar en full mynd ug ar 
við 25 ára ald ur.16 Eft ir sem áð ur var gert ráð fyr ir að gift ar kon ur væru 
und ir lög ræði eig in manns síns. Mál ið var sett í nefnd þar sem sátu Þórð-
ur Jón ass en dóm stjóri Lands yf ir rétt ar, Jón Pét urs son með dóm ari hans og 
Páll Sig urðs son bóndi í Ár kvörn í Fljóts hlíð.17 Nú hik aði nefndin við að 
stíga skref ið til fulls með Dön um, lík lega mest vegna þess að nefnd ar-
menn stóðu í þeirri mein ingu að ekkj um væri skylt að ráðg ast við karl-
mann um all ar meiri hátt ar ákvarð an ir. Því töldu þeir að lög in ykju rétt 
ógiftra kvenna um fram rétt ekkna. Á ár un um 1847–49 hefðu þing menn 
sjálf sagt lagt til að rétt ur ekkna yrði auk inn sem þessu svar aði, en hér eins 
og víð ar kom í ljós að þing ið var orð ið íhalds am ara en það hafði ver ið á 
fyrstu ár um sín um.18 Því lagði nefnd in til að laga boð ið yrði lög leitt á 
Ís landi með þeirri breyt ingu:19 „Að ógipt ar stúlk ur, sem orðn ar eru 
fullra 25 ára, sé skyld ar til í öll um vanda mál um, að taka sér ein hvern val-
in kunn an mann til ráða neyt is, eins og á sér stað með ekkj ur.“ 

Á Al þingi tóku um ræð ur um þetta efni skrýtna stefnu vegna þess að 
þing menn greindi á um hvort ekkj ur væru skyldug ar til að taka sér ráðu-
naut. Þar deildu virt ustu lög fræð ing ar þjóð ar inn ar, Vil hjálm ur Fin sen, 
síð ar hæsta rétt ar dóm ari í Dan mörku, Þórð ur Jón ass en dóm stjóri og Jón 
Pét urs son lands yf ir rétt ar dóm ari.20 Sé reynt að leysa deil una með því að 
fletta upp í Norsku lög um ligg ur bein ast við að skilja ís lenska þýðingu 
þeirra svo að ekkj um hafi ver ið heim ilt en ekki skylt að hafa ráðu naut:21 
„Ec kia maa taka ser Løg ver iara, hvørn hwn vill af Frænd um sijn um ...“ 
En danski frum text inn, sem hef ur haft form legt gildi, bend ir frek ar til 
skyldu:22 „En ke maa sig Lav vær ge tage ...“ 

Þau mála lok urðu á þing inu að við auka til laga nefnd ar inn ar um ráðu-
nauta kvenna var sam þykkt með 22 at kvæð um gegn 2 og laga boð ið allt 
með áorðn um breyt ing um sam þykkt í einu hljóði.23 En dóms mála ráð-
herra Dana, sem fór með Ís lands mál á þess um tíma, lagð ist gegn þing inu, 
bæði vegna þess að það væri rangt að ekkj ur væru skyldug ar að hafa „lög-
verja“, og ef svo væri þætti rétt ara að létta skyld unni af þeim til sam-
ræmis við ógift ar kon ur.24 Því var laga á kvæð ið eins og það hafði ver ið 
lagt fyr ir þing ið gef ið út sem lög 4. jan úar 1861, án þess að Al þingi hefði 
frek ari af skipti af mál inu.25 
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Um meg in efni laga á kvæð is ins ræddu þing menn lít ið, en þó má til-
færa nokk ur at hygl is verð um mæli óskóla geng inna bænda um það. Ólaf ur 
Jóns son á Sveins stöð um í Þingi spurði:26 „er það ekki ónátt úr legt, að 
ógipt stúlka skuli aldrei verða mynd ug, og ekki fá að ráða fé sínu? eins 
og þeim sé varn að svo vits, að þær ekki verði nokkurn tíma fær ar til þess.“ 
Jón Sig urðs son á Gaut lönd um sagð ist vilja „mæla fast með laga boð inu ... 
um mynd ugs ald ur kvenna; það er óvið ur kvæmi legt, að stúlk ur, hvað 
efni leg ar sem þær eru, sé allt af ómynd ug ar ...“ En raun ar bætti hann við: 
„en mér virð ist hent ugt, að við auka nefnd ar inn ar sé hald ið; því hann á, að 
minni hyggju, vel við, að þær taki sér ráða neyti, eins og vandi er til um 
ekkj ur híng að til.“27 Jón Sig urðs son í Tand ra seli kvaðst vera „mik ið fús á 
það, að styðja að því, að stúlk urn ar fái full an rétt sinn.“ Aft ur á móti hafði 
hann áhuga á til lögu sem lá fyr ir þing inu um tak mörk un ör eiga gift inga 
og hafði feng ið óblíð ar við tök ur hjá sum um. Jóni virt ist að til laga nefnd-
ar inn ar28 

styðji að því, að ráð lausra ónytj únga gipt íng ar geti að gæzlu-
laust fram far ið, því þeg ar stúlk ur fá sama rétt og ekkj ur, 
eins og nefnd in æsk ir, þá meina eg, að ekkj ur megi gipta sig 
sjálf ar, og þurfi ekki gipt íng amann; nú þeg ar fá ráð língs-
ónytj úng ur inn, sem stend ur í sveit ar skuld 11 ára gam alli, 
vill fá sér konu til að sofa hjá, þarf hann ekki ann að en kom-
ast yf ir vergj arna og at hug alitla kvenn per sónu, sem hef ir 6 
ár um tví tugt; hún má gipta sig sjálf, og þau þurfa hvor ugt 
aðra að spyrja um nokk urt leyfi, ekki að ráð færa sig við ætt-
íngja sína né vini, og lík ast til ekki við guð í himn in um. Eg 
vildi því hika mér, að sam þykkja þessi laga boð svona úr 
garði gjörð, fyr en sæ ist nefnd ar álit ið, sem vænt an legt er 
um tak mörk un ör eigag ipt ínga. 

Þannig verð ur ekki sagt að Jón í Tand ra seli geisli af mann rétt inda hug-
mynd um. En í hug ar heimi hans virð ist ekki um tals verð ur mun ur á 
nátt úr leg um rétti fá ráð lings ónytj ungs af karl kyni og vergj arnrar og 
at hug alít ill ar kven per sónu. Að því leyti birt ist hann sem jafn rétt is sinni 
kynja. Það kom líka á dag inn að 16 þing menn studdu bænar skrá til 
kon ungs um aukn ar tak mark an ir á ör eiga gift ing um, en 9 greiddu 
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at kvæði á móti,29 á með an eng inn lagð ist al ger lega gegn aukn um rétti 
ógiftra kvenna.

Með þess um lög um hef ur ver ið af numið á Ís landi ákvæði dönsku 
hjóna bands lag anna frá 1824, sem hafði gilt þar fram að þessu. Þar var 
talið upp hvern ig prest ar ættu að gæta þess, „at Bru den, hvis hun ikke er 
En ke, har For æl dres ell er andre Ved komm end es Sam tykke, ell er i alt Fald 
dis ses Ind sig else er af Övr ig hed en fund en ug yld ig; det Sam me gjæld er og 
om Brud gomm en, sa af remt denne ei er fuld mynd ig ...“30 Í um ræð um um 
mál ið ár ið 1859 var því hald ið fram að með nýja ákvæð inu væri það úr 
sög unni að kon ur þyrftu sam þykki nokk urs lög ráð anda til að ganga í 
hjóna band. Um mæli Jóns Sig urðs son ar í Tand ra seli eru til færð hér á undan, 
og sömu skoð un má ráða af orð um Þórð ar Jón ass en, fram sögu manns 
nefnd ar inn ar. Sveinn Skúla son rit stjóri hafði ver ið að grín ast með „að sú 
raun hafi stund um á orð ið, að kon ur hafi þótt nógu mynd ug ar.“ Þórð ur 
svar aði því að Sveinn myndi græða frem ur en tapa á þess ari rétt ar bót 
kvenna, „því það mun mega full yrða, að í gipt íng ar mál um ráði mest 
hjart að og ást in, og nú get ur hann sam ið við stúlk una sjálfa.“31 En í 
Al þing is manna tali má lesa að Sveinn átti ein mitt eft ir að ganga í hjóna-
band í ágúst þetta sum ar.32 Þótt þessi orð séu þannig sögð af sér stöku 
til efni fela þau engu að síð ur í sér stað fest ingu æðsta dóm ara inn an lands 
á því að regl an um mynd ug leika kvenna nái til rétt ar til að ráða gift ingu 
sinni. Ætli það megi ekki telj ast mik il væg asta rétt ar bót ís lenskra kven-
na, að svo miklu leyti sem lög geta náð til einka mála rétt ar af þessu tagi?

Kosn inga rétt ur til sveit ar stjórna

Næsti áfangi á leið okk ar eru lög um kosn inga rétt kvenna í sjálf stæðri 
stöðu til sveit ar stjórna og á safn að ar fund um, sem Al þingi sam þykkti árið 
1881 og voru stað fest af kon ungi ár ið eft ir:33 

Ekkj ur og aðr ar ógipt ar kon ur, sem standa fyr ir búi, eða á ein-
hvern hátt eiga með sig sjálf ar, skulu hafa kosn ing ar rjett, þegar 
kjósa á í hrepps nefnd, sýslu nefnd, bæj ar stjórn og á safn að ar-
fund um, ef þær eru 25 ára, og að öðru leyti full nægja öll um 
þeim skil yrð um, sem lög ákveða fyr ir þess um rjett ind um.
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Þeg ar þetta gerð ist hafði Al þingi feng ið lög gjaf ar vald sam kvæmt stjórn ar-
 skránni 1874, og frum kvæð ið kom frá al þing is manni, Þor láki Guð-
munds syni, bónda í Hvamm koti í Sel tjarn ar nes hreppi, sem hann kall aði 
síð ar Fífu hvamm. Þor lák ur var bónda son ur úr Þing valla sveit inni, al ger-
lega óskóla geng inn, fædd ur ár ið 1834 og þannig á 47. ári þeg ar hann 
flutti frum varp ið. Frum varp hans lenti í nokk urri hættu á þing inu, því 
að neðri deild breytti því þannig að það veitti öll um sem greiddu til 
sveit ar þarfa, kör lum og kon um, at kvæð is rétt í sveit ar mál efn um. Þannig 
var frum varp ið af greitt frá neðri deild með 16 at kvæð um,34 en 23 menn 
áttu sæti í deild inni með at kvæð is rétt. Þá fór frum varp ið til efri deild ar, 
þar sem það mætti harðri and spyrnu, eink um frá bænda full trú um og 
eink um vegna þess að hugs an legt þótti að það gæti veitt lausa mönn um 
og jafn vel vinn umönn um úr slita á hrif á sveit ar mál efni. Deild in færði 
frum varp ið því aft ur í upp haf legt horf og sam þykkti það þannig í einu 
hljóði. Þá varð að leggja frum varp ið fyr ir neðri deild á ný, því að báð ar 
deild ir þurftu að fall ast á það í sömu mynd, og þar var það sam þykkt með 
21 at kvæði.35 Til laga Þor láks mætti þannig ná kvæm lega engri and stöðu 
á þingi, eng inn tal aði eða greiddi at kvæði gegn henni.

Mennt un ar rétt ar til laga Sig hvats Árna son ar

Þá kem ur að frum varpi til laga um auk inn rétt kvenna sem Sig hvat ur 
Árna son (1823–1911), bóndi í Ey vind ar holti í Rang ár vall asýslu, flutti á 
Al þingi ár ið 1885:36 

1. gr. Ekkj ur og aðr ar ógipt ar kon ur, sem standa fyr ir búi, 
eða eiga með sig sjálf ar, skulu hafa kosn ing ar rjett til al þing-
is, ef þær full nægja skil yrð um þeim, sem kör lum eru sett í 
17. gr. stjórn ar skrár inn ar.
2. gr. Kon um skal jafnt sem kör lum heim ilt að taka próf við 
lat ínu skól ann, ganga á presta- og lækna skól ann og taka þar 
próf.

Sig hvat ur sat í efri deild, svo að frum varp hans kom fram þar, en for seti 
deild ar inn ar vís aði því frá vegna þess að það varð aði breyt ingu á stjórn ar-
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skránni án þess að vera flutt sem stjórn ar skrár frum varp.37 Þar hef ur hann 
átt við kosn inga rétt ar ákvæð ið, þó að það stæði að vísu hvergi ber um og 
ótví ræð um orð um í stjórn ar skránni að kosn inga rétt ur gæti ekki náð til 
kvenna.38

Sig hvat ur hélt þá áfram með hinn hluta kven rétt inda hug mynda sinna 
og flutti ann að frum varp til laga, þar sem kveð ið var á um að kon um skyldi 
heim ilt að taka próf við lat ínu skól ann og að ganga á presta- og lækna-
skól ann og taka þar próf.39 Magn ús Step hen sen, þá yf ir dóm ari, sett ur 
amt mað ur og kon ung kjör inn þing mað ur en síð ar lands höfð ingi, tók 
fyrst ur til máls um frum varp ið á eft ir flutn ings manni og not aði tæki fær-
ið til að setja of an í við sveita mann inn fyr ir fá visku hans að vilja veita 
kon um rétt indi sem þær hefðu þeg ar:40 

Jeg er sann færð ur um, að hvenær sem stúlka kem ur og bið ur 
um að mega taka próf við þessa skóla, þá fær hún það strax. 
En það, sem þær ekki hafa rjett til og þyrfti lög um, er að 
fá emb ætti, ept ir að hafa tek ið próf in, hvort sem er á prest a-
skól an um eða lækna skól an um. Það, sem þetta frv. fer fram 
á, snert ir því mál efni, sem eng in lög þarf um, en um boðs-
vald ið get ur veitt þeg ar þess er far ið á leit við það. Frv., eins 
og það er orð að, er því með öllu gagns laust.

Sig hvat ur svarði þess um orð um af still ingu og þakk aði hátt virt um þriðja 
kon ung kjörn um þing manni fyr ir upplýsing arn ar um að kon um væri 
leyfi legt að taka þessi próf, en bætti við: „Þær verða þó víst að sækja um 
leyfi til slíks. Vera kann, að hann [þ.e. Magn ús] sje svo vel vilj að ur 
stúlk un um, að hann sem stipt syf ir vald veiti þeim leyfi slíkt sem hjer 
ræð ir um; en vita skuld er, að hans nýtur ekki æf in lega við.“ Ekki er 
laust við að Sig hvat ur hafi líka snú ið svo lít ið á Magn ús og sýnt af sér 
meiri víðsýni en hann þeg ar hann svar aði þeim um mæl um Magn ús ar að 
skóla göng urétt ur væri ein skis virði án emb ætt is rétt ar. Sig hvat ur benti 
á að kon ur gætu orð ið prakt is er andi lækn ar þótt þær ættu ekki að gang 
að lækn is emb ætt um.41

Mál ið var sett í nefnd sem breytti frum varp inu í til lögu til þings-
álykt un ar, þar sem þing ið skor aði á ráð herra Ís lands að hlut ast til um að 
kon um yrði leyft „að ganga und ir burt far ar próf við hinn lærða skóla“ og 
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„að njóta kennslu og taka burt far ar próf við hin ar æðri mennt un ar stofn an ir 
lands ins“.42 Þessi til laga var sam þykkt í báð um deild um þings ins, í neðri 
deild með 16 at kvæð um, í efri deild í einu hljóði.43 En þeg ar til kom stóð 
Ís lands ráð herra ekki fylli lega við það sem Magn ús Step hen sen hafði heit-
ið fyr ir hönd stjórn valda. Í kon ungs til skip un um þetta efni 4. des em ber 
1886 var kon um veitt ur að gang ur að próf um lærða skól ans og kennslu og 
próf um lækna skól ans: 

En að því er prest askól ann snert ir, þá mega þær að eins að 
nokkru leiti njóta kennsl unn ar á hon um og set ur ráð gjaf inn 
fyr ir Ís land ná kvæm ari regl ur þar um. Eigi mega þær held ur 
ganga und ir burt far ar próf þessa skóla, en geta lok ið námi 
sínu þar með því að ganga und ir sjer stakt próf í guð fræði; 
en ráð gjaf inn fyr ir Ís land til tek ur náms grein arn ar og kveð ur 
á um hvern ig því prófi skuli hátt að.

Tek ið er fram að próf töku rétt ur inn veiti hvorki rétt til emb ætta né náms-
styrkja. „Kon ur mega held ur eigi stíga í stól inn, þótt þær njóti kennslu 
á prest askól an um eða hafi geng ið und ir próf það í guð fræði, er get ur um 
í 2. gr.“44

Upp hafs mað ur þessa máls, Sig hvat ur Árna son, var á 62. ald ursári 
þeg ar hann gerð ist for víg is mað ur kven rétt inda. Hann var af bænda fólki 
í báð ar ætt ir, virð ist hafa ver ið al veg eins óskóla geng inn og Þor lák ur í 
Hvamm koti og bjó búi sínu í Ey vind ar holti í 58 ár, 1843–1901. Eina 
sér staka ástæðu kann hann að hafa haft til þess að ger ast svona áhuga-
sam ur um rétt indi kvenna ár ið 1885. Í apr íl á sama ári hafði hann 
kvænst í ann að sinn, Önnu Þor varð ar dótt ur prests á Prest bakka, sem 
hef ur varla ver ið minna en tveim ur ára tug um yngri en hann, því að þau 
áttu eft ir að eign ast tvö börn sam an.45 Auð velt er að ímynda sér að kona 
Sig hvats hafi ýtt við hon um að fara að hugsa um kyn hlut verk á nýjan 
hátt. Um hana hef ur Þórð ur Tóm as son sagt að hún væri „skör ung ur 
mik ill til ráða og gerða“, og hann hef ur eft ir henni nokk ur ótæpi leg 
skamm ar yrði sem hún er sögð hafa haft við Magn ús Torfa son, þá sýslu-
mann Rang æinga, af til efni sem hér skipt ir ekki máli: „Það var ann ars 
gott að ég hitti yð ur, því bú in var ég að heita því að tala yf ir hel vít is 
hausa mót un um á yð ur.“46
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Upp haf vinstri rót tækni

Á ní unda ára tug 19. ald ar voru að byrja að láta taka til sín í ís lensk um 
stjórn mál um menn sem voru und ir áhrif um frá dönsku og norsku Vens tre-
flokk un um. Með al þeirra voru nokkr ir óskóla gengn ir sveita menn, eink-
um Þing ey ing ar,47 en flest ir ís lensk ir vinstri menn voru lang skóla-
gengn ir mennta menn. Þetta var fyrsta kyn slóð Ís lend inga sem mót að ist 
af út lendri kven rétt inda hreyf ingu; með al læri meist ara þeirra voru 
Georg Brand es, sem þýddi á dönsku Kúg un kvenna eft ir John Stu art 
Mill, og Hen rik Ib sen sem skrif aði Brúðu heim il ið um rétt leysi kvenna. 
Vinstri menn irn ir til heyra ekki þeim sveita manna hópi sem hér er eink-
um til um ræðu, en voru oft ast í banda lagi með hon um gegn emb ætt is-
mönn um. Það gerð ist með al ann ars á Al þingi ár ið 1891, þeg ar tveir 
frjáls lynd ir mennta menn og nýlið ar á þingi, séra Ólaf ur Ólafs son síð ar 
frí kirkj uprest ur og Skúli Thor odds en sýslu mað ur og rit stjóri, fluttu 
þrjú frum vörp um rétt indi kvenna. Eitt var um jafn rétti karla og kvenna 
til skóla göngu, náms styrkja og emb ætta, þar sem prest semb ætti voru 
ekki einu sinni und an skil in, ann að um kjör gengi kvenna til sveit ar-
stjórna og ann arra trún að ar starfa þar sem lög in frá 1882 höfðu að eins 
veitt þeim kosn inga rétt, hið þriðja „um sjer eign og mynd ug leika giptra 
kvenna.“48 Frum vörp in voru flutt í neðri deild, þar sem bænd ur voru 
fjórð ung ur full trúa og sveita prest ar lið lega þriðj ung ur.49 Þar mætti 
ekk ert þeirra mót spyrnu. Þau runnu í gegn um deild ina um ræðu laust, 
fyr ir ut an stutt ar ræð ur flutn ings manna, og mót at kvæða laust. Að lok-
um var mennt un ar rétt ar frum varp ið sam þykkt með 16 sam hljóða 
at kvæð um, hin með 18.50

Í efri deild voru kon ung kjörn ir þing menn í hrein um meiri hluta því 
að for seti deild ar inn ar var úr hópi þjóð kjör inna og því svipt ur at kvæð-
is rétti, eins og þing sköp voru þá.51 Íhalds menn virð ast hafa ráð ið deild-
inni ger sam lega, og þeir sendu frum vörp in öll í sömu nefnd ina sem 
skil aði aldrei áliti um þau.52 Vita skuld má hugsa sér að neðr ideild ar-
menn hafi sam þykkt þessi frum vörp í vissu um að efri deild mundi fella 
þau eða svæfa. Engu að síð ur sýnir fer ill mál anna á þingi að sveita menn 
voru ófeimn ir við að láta orða sig við rót tæk kven rétt inda sjón ar mið.

Ekki er rúm til þess hér að rekja fer il þess ara mála í þing inu áfram. 
En fróð legt er að skoða hlut kvenna í öðru máli þar sem vinstri stefnu 
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gæt ir líka, í áform um um end ur skoð un stjórn ar skrár Ís lend inga frá 
1874 sem Bene dikt Sveins son sýslu mað ur bar manna mest fyr ir brjósti. 

End ur skoð un stjórn ar skrár inn ar

End ur skoð un ar hreyf ing in var banda lag þjóð ern is sinna af eldri kyn slóð, 
Bene dikts Sveins son ar og bænda full trúa eins og Sig hvats Árna son ar, og 
vinstri manna af yngri kyn slóð. Á þing inu 1885, með an þjóð ern is hyggjan 
yf ir gnæfði enn alla vinstri stefnu á þingi, var í fyrsta sinn sam þykkt frum-
varp til nýrrar stjórn ar skrár þar sem gert var ráð fyr ir allt að þriggja ráð-
herra land stjórn og land stjóra, stað gengli kon ungs, á Ís landi. Upp haf lega 
var ekki minnst á kosn inga rétt kvenna í frum varp inu, en í með för um 
þings ins var bætt við kosn inga rétt ar ákvæði þess efn is með setn ing unni: 
„Með lög um má veita kon um kosn ing ar rjett til al þing is.“53 Þetta kom 
þannig til að tveir kon ung kjörn ir þing menn í efri deild, Hall grím ur 
Sveins son bisk up og Magn ús Step hen sen, lögðu fram breyt ing ar til lögu 
um að kon ur sem stæðu fyr ir heim ili og upp fylltu önn ur skil yrði sem 
karl mönn um voru sett, skyldu hafa kosn inga rétt.54 Sjálf sagt hafa þeir 
gert þetta til að stríða þeim sem þótt ust vera mest ir frels is postu lar á 
þing inu, enda studdi Magn ús Step hen sen ekki stjórn ar skrár frum varp ið, 
og Hall grím ur Sveins son var tví stíg andi um það.55 En meiri hluti end ur-
skoð un ar manna í þing nefnd deild ar inn ar brást við með því að leggja til 
ákvæð ið sem var síð ar sam þykkt. Efri deild felldi til lögu Hall gríms og 
Magn ús ar með 6 at kvæð um gegn 4 en sam þykkti heim ild ar ákvæði 
nefnd ar inn ar ein róma.56

Þeg ar þing ið sam þykkti frum varp um stjórn ar skrár breyt ingu varð, þá 
eins og nú, að rjúfa þing, efna til kosn inga og leggja frum varp ið fyr ir 
nýkos ið þing. Þetta var nú gert og auka þing hald ið sum ar ið 1886. Jón 
Ólafs son rit stjóri, sem verð ur að telja til vinstri manna,57 lagði þá einn 
fram frum varp til laga um kosn ing ar til Al þing is. Þar er yf ir leitt ekki 
gert ráð fyr ir rót tæk um breyt ing um á kosn inga rétti, hann var eft ir sem 
áð ur tak mark að ur við heim il is feð ur sem greiddu skatt. Sér stöðu hef ur þar 
d-lið ur 1. grein ar, þar sem tald ir eru upp þeir flokk ar manna sem hefðu 
kosn inga rétt til Al þing is. Eft ir að þing ið hafði gert á hon um litla orða-
lags breyt ingu hljóð aði hann svo:58 „kon ur þær, er sjálf stæða at vinnu reka 
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eða á ein hvern hátt eiga með sig sjálf ar og að öðru leyti full nægja hin um 
al mennu skil yrð um fyr ir kosn ing ar rjett in um.“ Í um ræð um var varla 
minnst á ákvæð ið um kosn inga rétt kvenna, en frum varp ið var sam þykkt 
með 7 sam hljóða at kvæð um í efri deild og 14 sam hljóða at kvæð um í 
neðri deild.59 Eft ir þetta voru jafn an í stjórn ar skrár frum vörp um end ur-
skoð un ar manna ákvæði um að veita mætti kon um kosn inga rétt til 
Al þing is með lög um; ár ið 1887 var kjör gengi bætt við, og hélst ákvæð ið 
þannig með an end ur skoð un ar til raun in stóð yf ir.60 Einu sinni gerð ist það 
aft ur, 1893–94, að stjórn ar skrár frum varp var sam þykkt end an lega á 
tveim ur þing um með kosn ing um á milli. Á auka þing inu 1894 fluttu Jón 
Jóns son í Múla og Þor leif ur Jóns son í Stór adal í Húna vatnssýslu, áð ur 
rit stjóri Þjóð ólfs, frum varp um kosn ing ar til Al þing is. Þar var sama 
ákvæðið um kosn inga rétt kvenna og í frum varpi Jóns Ólafs son ar 1886, 
en kjör gengi aft ur á móti ein skorð að við karl menn.61

Þetta ákvæði hefði veitt ekkj um og öðr um ógift um kon um sem stóðu 
fyr ir búi í sveit kosn inga rétt, svo fram ar lega sem bú ið hefði skil að ein-
hverj um skött um. Ég hef ekki fund ið gögn um hve marg ar þess ar bú andi 
kon ur voru, en nokkrum ára tug um fyrr, ár ið 1845, stóðu 25 kon ur fyr ir 
búi í Suð ur-Þing eyj arsýslu, með an íbú ar sýslunn ar voru 5,3% af íbú um 
lands ins.62 Með sama hlut falli hefðu bú andi kon ur átt að vera hátt á fim-
mta hund rað á land inu öllu, en kosn inga rétt haf ar voru á milli sex og sjö 
þús und á ár um end ur skoð un ar bar átt unn ar.63 Auk þess var tals vert um að 
ógift ar kon ur væru í hús mennsku, og næðu þær því að greiða út svar hefðu 
þær get að bæst í hóp kjós enda. En meg in at rið ið var auð vit að hitt, að með 
þess um lög um hefði múr karl þjóð ar inn ar um lands mál in ver ið rof inn og 
opn uð leið fyr ir fleiri hópa kvenna að kom ast að þeim, eft ir því sem rétt-
ur þeirra var við ur kennd ur á ann an hátt.

Kannski sam þykktu karl arn ir á Al þingi þessi kosn inga rétt ar ákvæði í 
vissu um að kon ungs vald ið myndi hafna frum varp inu um end ur skoð aða 
stjórn ar skrá Ís lands, því kosn inga frum varp ið var í bæði skipt in tengt við 
gild is töku þess. Samt hefði það auð veld lega get að gerst í Dan mörku, sem 
hafði gerst í Nor egi á ní unda ára tug 19. ald ar, að Vinstri menn tækju 
völd in. Þá hefðu þeir kom ið á ein hvern hátt til móts við stjórn skip un ar-
kröf ur Ís lend inga, eins og þeir gerðu þeg ar þeir kom ust loks til valda eftir 
alda mót in 1900, og þá hefðu Ís lend ing ar átt erf itt með að snúa til baka 
frá kven rétt inda á form um sín um.
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Stefnu breyt ing um alda mót in 1900

Um alda mót in varð smám sam an sú breyt ing á al mennri rétt ar stöðu 
kvenna að tek ið var að líta á gift ar kon ur sem lög ráða. Þar var stærsta 
skref ið stig ið með lög um um fjár mál hjóna sem voru gef in út ár ið 
1900.64 Þau nægðu þó ekki til þess að gift um kon um væri veitt ur kosn-
inga rétt ur til sveit ar stjórna þeg ar næst voru sett lög um hann, árið 
1905.65 En tveim ur ár um síð ar voru sett ný lög um bæj ar stjórn í Reykja-
vík og Hafn ar firði, og var þar í fyrsta sinn leitt í lög að gift ar kon ur gætu 
haft kosn inga rétt.66 Al menn regla um kosn inga rétt giftra kvenna til 
sveit ar stjórna var svo lög leidd ár ið 1909, að frum kvæði Skúla Thor odds-
en, án þess að um það væri telj andi ágrein ing ur á þingi. Átök um frum-
varp ið sner ust mest um kosn inga rétt og kjör gengi vinnu hjúa, og varð 
raun in sú að þau fengu kosn inga rétt inn en ekki kjör geng ið.67

Þessi breyt ing á rétt ar stöðu eig in kvenna gerði það að allt öðru máli 
en hafði ver ið á 19. öld að sam þykkja kosn inga rétt kvenna til Al þingis. 
Þá hefði hann fjölg að kjós end um um inn an við 10%, nú gat hann þýtt 
allt að tvö föld un kjós enda hóps ins. Þar að auki færðu mann rétt indi giftra 
kvenna kynj ajafn rétt ið inn á heim il in á þann hátt sem hef ur vafa laust 
ver ið óþægi leg ur fyr ir suma eig in menn vegna þess tákn ræna gild is sem 
breyt ing in hlaut að hafa. 

Hvort sem inn koma eig in kvenna átti meiri eða minni þátt í því varð 
greini leg stefnu breyt ing um kosn inga rétt kvenna til Al þing is um alda-
mót in 1900. Valtýing ar höfðu raun ar marg ir ver ið mót að ir af áhrif um 
Vens tre og hefðu því átt að styðja kven rétt indi. Aft ur á móti tak mörk-
uðu þeir til lög ur sín ar um stjórn skip un ar breyt ing ar við það sem síst 
yrði þyrn ar í aug um dönsku íhalds stjórn ar inn ar, enda lögðu þeir aldrei 
til kosn inga rétt kvenna.68 Heima stjórn ar menn vildu birt ast sem rót-
tæk ari og djarf ari en valtýing ar á þess um ár um. Þeir gengu samt aldrei 
lengra en að leggja til að heim il að yrði í stjórn ar skrá að veita kon um 
kosn inga rétt með lög um, jafn vel að eins ekkj um og öðr um ógift um 
kon um.69 Í stjórn ar skránni sem lög leiddi heima stjórn á Ís landi og var 
sam þykkt á Al þingi ár ið 1903 var ekki einu sinni ákvæði um að mætti 
veita kon um kosn inga rétt eða kjör gengi með lög um.70

Eft ir að heima stjórn var kom in á var stjórn ar skrár breyt ing fyrst 
rædd á Al þingi ár ið 1909. Þá lagði ráð herra, Hann es Haf stein, fyrst 
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fram frum varp um breyt ing ar á stjórn ar skránni með ákvæði um að veita 
mætti kon um, gift um sem ógift um, kosn inga rétt og kjör gengi með 
ein föld um lög um.71 Í fram sögu ráð herra og áliti meiri hluta þing nefnd-
ar kom fram að talið var hæp ið að kon ur væru al mennt bún ar und ir að 
taka við þess um rétt ind um, og var þeirri hug mynd hreyft að veita þeim 
þau smám sam an eft ir ald urs flokk um.72 Að því er ég veit best var þetta 
í fyrsta skipti sem sú hug mynd kom fram op in ber lega. Á Al þingi ár ið 
1911 flutti gamli vinstri mað ur inn Jón Jóns son frá Múla síð an breyt ing-
ar til lögu þessa efn is við stjórn ar skrár frum varp sem var til um ræðu í 
þing inu. Í fyrstu skyldu að eins kon ur sem væru orðn ar 40 ára fá kosn-
inga rétt, en síð an yrðu ald urs mörk in færð nið ur um eitt ár á hverju ári, 
uns náð væri sama ald urs tak marki og gilti um karla. Til lagan var felld 
í neðri deild og kom því ekki til efri deild ar, en at kvæða greiðsl an var 
fram kvæmd þannig að óljóst er hve marg ir studdu hana efn is lega, lík-
lega þó 10 en 14 á móti.73 Í þetta sinn sam þykkti þing ið stjórn ar skrár-
frum varp með reglu um sama kosn inga rétt og kjör gengi karla og 
kvenna.74

Þetta frum varp var ekki tek ið upp til fulln að ar sam þykkt ar á auka-
þingi ár ið eft ir, þar sem ör vænt var um að kon ung ur féll ist á það vegna 
at riða sem koma kven rétt ind um ekki við. Næst þeg ar stjórn ar skrár-
málið kom til kasta Al þing is, á ár un um 1913 og 1914, sam þykkti það 
stjórn ar skrána sem átti eft ir að hljóta stað fest ingu kon ungs 19. júní 
1915. Þar var lög leidd regl an um að ein skorða kosn inga rétt kvenna og 
ann arra nýrra kjós enda hópa, sem eink um voru vist ráð in hjú, við 40 ára 
ald ur og lækka mörk in síð an um eitt ár á hverju ári. Í þetta sinn kom 
40 ára regl an inn í stjórn ar skrár frum varp ið í breyt ing ar til lögu frá 
meiri hluta nefnd ar í neðri deild og var sam þykkt þar með 20 at kvæðum 
gegn 5.75 Hún var síð an af num in með stjórn ar skrá ís lenska rík is ins árið 
1920.76

Ef dæmt er eft ir þeim við horf um sem komu fram hjá Jóni Sig urðs-
syni í Tand ra seli, og mörg um fleiri síð ar, hefði mátt ætla að þessi sí vax-
andi ótti þing manna við nýja kjós end ur væri frem ur við vinnu hjú en 
kon ur. En nú er greini legt að menn ótt uð ust kon urn ar meira, enda voru 
vinnu hjú orð in fá; í mann tali 1901 voru þau kom in nið ur fyr ir tvö þús-
und, með an kon ur, 25 ára og eldri, los uðu 20 þús und.77 Til laga Jóns frá 
Múla um 40 ára regl una 1911 gerði ráð fyr ir að hún næði að eins til 
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kvenna, þótt frum varp ið sem Jón vildi breyta veitti hjú um líka kosn-
inga rétt. Þá sner ist um ræð an um mál ið á þing inu 1913 mest um konur, 
þótt gert væri ráð fyr ir að setja 40 ára regl una líka á vinnu hjú, og töl-
uðu eink um tals menn regl unn ar eins og hún sner ist að eins um rétt indi 
kvenna.78

Þró un ar lín ur

Á 19. öld var auð vit að mik ið tóml æti um kven rétt indi; ég hef af ásettu 
ráði ekki kennt er indi mitt við kven rétt inda stefnu ís lenskra sveita karla á 
19. öld, því að hún var ekki til. En ef auk inn rétt ur kvenna sem gegndu 
karl ahlut verk um eða áttu sér eign ir komst á dag skrá, þá voru flest ir til-
bún ir að veita hann. Þessi af staða breytt ist á fyrstu ára tug um 20. ald ar; 
kven rétt inda mál ið varð í fyrsta sinn álita mál og ágrein ings efni. 

Það er al þekkt kenn ing í Vest ur landa sögu að þrengt hafi að rétt ind um 
kvenna með þró un borg ara legra sam fé laga með vísi að lýðræði. Á ís lensku 
hef ur Auð ur Styrk árs dótt ir gert grein fyr ir þessu og nefnt ein stök dæmi; 
þannig ákvað Anna Eng lands drottn ing ár ið 1711 að ógift ar kon ur hefðu 
kosn inga rétt ef þær upp fylltu al menn skil yrði kosn inga laga.79 Þetta virð ist 
koma merki lega vel heim á Ís landi. Með al sveita manna 19. ald ar var ekk ert 
kapp lagt á að draga óyf ir stíg an leg mörk á milli kynj anna. Í borg ara leg um 
kreð sum var frem ur lagt kapp á að skapa al ger mörk á milli karla og 
kvenna sem slíkra, hvað sem leið sam fé lags stöðu að öðru leyti. 

Ég hef áð ur bent á dæmi um þetta frá fyrsta ári Al þing is, 1845. Þá 
tóku fyr ir menn Þing ey inga upp þann sið að gefa bænd um kost á að skrifa 
und ir bænar skrár til þings ins, þeirra á með al nokkrum kon um sem stóðu 
fyr ir búi. Af ein hverj um ástæð um voru þess ar bænar skrár af rit að ar á veg-
um þings ins fyr ir sunn an. Sá sem gerði það vissi greini lega að lands mál 
væru ekki fyr ir kon ur, og hann var svo al menni leg ur að firra sveita karl ana 
fyr ir norð an hneis unni af að vita þetta ekki. Þó gat hann ekki látið nöfn-
um und ir bænar skrán um fækka í af rit un inni, svo að hann breytti kven-
manns nöfn un um í karl manns nöfn. Nafn Val gerð ar Ei ríks dótt ur í Garðs-
vík á Sval barðs strönd skrif ar hann „V. Ei ríks son“ og nafn Guð rún ar 
Guðna dótt ur í Hrings dal „G. Guðna son“ eða „Hall ur Gríms son“, en 
mann með því nafni fann ég ekki á þess um slóð um.80
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Vax andi and stöðu gegn kven rétt ind um á fyrstu ára tug um 20. ald ar 
stað fest ir Bríet Bjarn héð ins dótt ir í bréfi til Lauf eyj ar dótt ur sinn ar í maí 
1911, þeg ar hún legg ur henni regl ur um hvað hún eigi að segja á fundi 
al þjóða sam taka um kosn inga rétt kvenna í Stokk hólmi:81 

Gerðu allt sem þú get ur til að skýra fyr ir Mrs. Catt ástandið 
hér: Að alþýða kvenna sé með mál inu en ýmsar emb ætt is-
kon ur móti eða kær ulaus ar. Að eldri menn séu frem ur með 
kon um en yngri menn, eink um séu yngri stúd ent ar (25–30 
ára) móti og sum ir yngri stjórn mála menn, svo hætt sé við 
að ef nú tak ist ekki að koma kon um að með stjórn ar skrár-
breyt ingu þá verði það síð ur seinna.

Það er líka nið ur staða nýjustu rann sókna að mis mun un kynj anna hafi 
hald ið velli að miklu leyti á Ís landi fram yf ir miðja 20. öld.82

Án þess að það snerti Ís lands sögu sér stak lega má varpa því fram að 
mun ur inn á af stöðu gam alla sveita karla og ungra borg arast ráka hafi í 
grund vall ar at rið um staf að af því að kon ur hafi get að ógn að yf ir ráð um 
karla í borg ara sam fé lagi, gagn stætt því sem var í gamla sveita sam fé lag-
inu. Þar hafði ein og ein kona get að kom ist í karl manns stöðu, vegna sér-
stæðra hæfi leika sinna eða til vilj un ar, orð ið þjóð höfð ingi eins og Mar grét 
fyrsta í Dan mörku og El ísa bet fyrsta á Eng landi, her for ingi eins og 
Jeanne d’Arc í Frakk landi eða meiri hátt ar gerð ar dóm ari eins og Stein vör 
Sig hvats dótt ir á Keld um.83 En flest ir karl menn stóðu flest um kon um 
fram ar að lík am legri orku og lík lega bar daga vilja, og hvort tveggja voru 
mik il væg ir hæfi leik ar í þessu sam fé lagi. Í borg ara legu sam fé lagi, þar sem 
yf ir ráð yf ir fólki og auði felst eink um í því að skrifa og reikna, tala, selja, 
kaupa og skipu leggja, þar eru eng in lík am leg rök til að trúa að karl ar 
muni allt af skara fram úr kon um. Því þarf að setja teg und inni kon um 
alger tak mörk.

Á mið öld um var evr ópsk um sam fé lög um skipt í þrjár meg in stétt ir 
með þrjú meg in hlut verk, að al sem barð ist, bænd ur sem unnu og klerka 
sem báðu. Aug ljóst hef ur ver ið að kon ur gátu aldrei skák að kör lum í því 
að berj ast og að vinna erf ið is vinnu. Við að biðja gat varla ver ið aug ljóst 
að karl ar væru betri, enda vit um við hvað krist in kirkja gerði: hún setti 
óyf ir stíg an leg mörk þess hvað kon ur mættu gera á trú ar sviði, svo sterk að 
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þau héldu enn þá þeg ar ís lensk um stúlk um var leyft að sækja sér æðri 
mennt un á Ís landi ár ið 1886, eins og kom fram hér á und an. Sú 
mammonsk irkja sem komst á á Vest ur lönd um á 19. öld, og við köll um 
borg ara legt sam fé lag, tók í meg in at rið um upp þess ar regl ur krist inn ar 
kirkju. Það tók alla 20. öld ina að aflétta þeim, og sum ir segja að eitt hvað 
sé eft ir af þeim enn.
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467. – Guð mund ur Hálf dan ar son, „Ís lensk þjóð fé lags þró un á 19. öld“, bls. 39–56. 
– Guð mund ur Hálf dan ar son, „Soc ial Dist inctions and Nation al Un ity“, bls. 767–
775. – Sbr. Gunn ar Karls son, „Hvern ig verð ur ný sögu skoð un til?“.  

2  Hag skinna, bls. 888 (tafla 19.8).
3  Guð mund ur Hálf dan ar son, „Defin ing the Modern Cit iz en“, bls. 108.
4  Al þing is tíð indi 1847, bls. vi. 
5  Sama heimild, bls. 355.
6  Sama heimild, bls. 18, 359, sbr. bls. 1-2.
7  Sama heimild, bls. 362. 
8  Sama heimild, bls. 432.
9  Al þing is tíð indi 1849. Við bæt ir A, bls. 8.
10  Al þing is tíð indi 1849, bls. 722, 736–783, 879–893. 
11  Lov sam ling for Is land XIV, bls. 607.
12  Páll Briem, Um frelsi og mennt un kvenna, bls. 32.
13  Sbr. Kongs Christi ans þess Fimmta Norsku Løg á Is lendsku Ut løgd, d. 526 (Fimmta bók, 

2. kap., 29).
14  Jóns bók, bls. 78 (Kap. V.7).
15  Grág ás, bls. 47 (Erfða þátt ur, 1. kap.).
16  Al þing is tíð indi 1859. Við bæt ir A, bls. 60. 
17  Al þing is tíð indi 1859, bls. 16, sbr. bls. 1.
18  Sbr. Jón Blön dal og Sverr ir Krist jáns son, Al þingi og fé lags mál in, bls. 18–22 (Sverr ir 

Krist jáns son). – Gunn ar Karls son, Frels is bar átta suð ur-þing ey inga, bls. 144–146.
19  Al þing is tíð indi 1859, bls. 415. Ef orða lag ið „á sér stað“ þyk ir tví rætt má benda á að 

fram ar í álit inu (bls. 413) er tal að um að leggja til „að ógipt ar stúlk ur, sem eru orðn ar 
25 ára gaml ar, sé eins og ekkj ur, skyld ar til, í öll um vanda mál um að hafa ein hvern 
val in kunn an mann til ráða neyt is.“

20  Sama heimild, bls. 426–428, 626.
21  Kongs Christi ans þess Fimmta Norsku Løg á Is lendsku Ut løgd, d. 414 (Þriðja bók, 19. 

kap., 41).
22  Kong Christi an den Fem tes Norske Lov paa nye op lagt, d. 578 (Tredje Bog, 19. Cap., 41).
23  Al þing is tíð indi 1859, bls. 635, 1560. 

143

Gunn ar Karls son



24  Tíð indi um stjórn ar mál efni Ís lands I, bls. 414.
25  Lov sam ling for Is land XVIII, bls. 112.
26  Al þing is tíð indi 1859, bls. 426–427.
27  Sama heimild, bls. 429. 
28  Sama heimild, bls. 429.
29  Sama heimild, bls. 1250–1251.
30  Lov sam ling for Is land VIII, bls. 539.
31  Al þing is tíð indi 1859, bls. 422–423.
32  Al þing is manna tal 1845–1930, bls. 90.
33  Stjórn ar tíð indi 1882 A, bls. 70 (nr. 10). – Sbr. Al þing is tíð indi 1881 I, bls. 41 (þskj. 10), 

550 (þskj. 231). 
34  Al þing is tíð indi 1881 I, bls. 432 (þskj. 192), 496 (þskj. 219; hér er prent villa: „efri 

deild“ í stað „neðri deild“); II, bls. 399–405. 
35  Al þing is tíð indi 1881 I, bls. 492 (þskj. 214), 550 (þskj. 231); II, bls. 405–408. 
36  Al þing is tíð indi 1885 C, bls. 195 (þskj. 139).
37  Al þing is tíð indi 1885 A, d. 191.
38  Lov sam ling for Is land XXI, bls. 736–737. Dansk ur texti stjórn ar skrár inn ar mun hafa 

ver ið jafn gild ur hin um ís lenska (Ein ar Arn órs son, Al þingi og frels is bar átt an 1845– 
1874, bls. 18–19), en hann virð ist eins tví ræð ur um þetta, enda er per sónu for nafn ið 
„han“ hvergi not að í grein inni um kosn inga rétt (Lov sam ling for Is land XXI, bls. 749), 
eins og hafði ver ið gert í Al þing is til skip un inni 1843 (Lov sam ling for Is land XII, bls. 
471–472).

39  Al þing is tíð indi 1885 C, bls. 216 (þskj. 172).
40  Al þing is tíð indi 1885 A, d. 233.
41  Sama heimild, d. 234.
42  Al þing is tíð indi 1885 C, bls. 234 (þskj. 203, sbr. þskj. 202); sbr. A, d. 238.
43  Al þing is tíð indi 1885 A, d. 273; B, d. 777; A, d. 348; C, bls. 299 (þskj. 266).
44  Stjórn ar tíð indi 1886 A, bls. 96–98 (nr. 27).
45  Ís lenzkar ævi skrár IV, bls. 200.
46  Þórð ur Tóm as son, „„Húrra fyr ir Rang æing um““, bls. 14, 21. 
47  Gunn ar Karls son, Frels is bar átta suð ur-þing ey inga, bls. 147–242.
48  Al þing is tíð indi 1891 C, bls. 144–145 (þskj. 68, 69 og 70).
49  Al þing is tíð indi 1891 B, d. 5–6, í sam an burði við Al þing is manna tal 1845–1930.
50  Sama heimild, d. 425–431, 1237, 1348, 1398–1399, 1491–1493, 1547, 1624. 
51  Al þing is tíð indi 1891 A, d. 8. – Sbr. Stjórn ar tíð indi 1876 A, bls. 64 (nr. 14). 
52  Sama heimild, d. 558–559, 638.
53  Al þing is tíð indi 1885 C, bls. 115 (þskj. 20), 378 (þskj. 387), 382 (þskj. 396), 400 (þskj. 

407).

Kynjafræði – Kortlagningar

144



54  Al þing is tíð indi 1885 C, bls. 372 (þskj. 374), sbr. bls. 366 (þskj. 361) og 311 (þskj. 
291). 

55  Björn Þórð ar son, Al þingi og frels is bar átt an 1874–1944, bls. 33–34.
56  Al þing is tíð indi 1885 A, d. 521; sbr. C, bls. 372 (þskj. 374), 378 (þskj. 387).
57  Það ræð ég eink um af áhuga hans á þing ræði. – Di driks en, „Upp haf kröf unn ar um 

þing ræði á Ís landi“, bls. 208, 212–250.
58  Al þing is tíð indi 1886 C, bls. 74 (þskj. 109), sbr. bls. 6 (þskj. 24) og 40 (þskj. 70).
59  Al þing is tíð indi 1886 A, bls. iii.
60  Al þing is tíð indi 1887 C, bls. 125 (þskj. 41), 295 (þskj. 219); 1889 C, bls. 182 (þskj. 

71), 312 (þskj. 245), 562 (þskj. 490); 1891 C, bls. 131 (þskj. 48), 275 (þskj. 219), 
295 (þskj. 252); 1893 C, bls. 161 (þskj. 31), 247 (þskj. 145); 1894 C, bls. 9 (þskj. 
11), 79 (þskj. 82). 

61  Al þing is tíð indi 1894 C, bls. 36 (þskj. 28), 93 (þskj. 99), 105 (þskj. 108).
62  Gunn ar Karls son, Frels is bar átta suð ur-þing ey inga, bls. 14, 43.
63  Hag skinna, bls. 877 (tafla 19.1).
64  Stjórn ar tíð indi 1900 A, bls. 14–26 (nr. 3). 
65  Stjórn ar tíð indi 1905 A, bls. 234, 252 (nr. 43).
66  Stjórn ar tíð indi 1907 A, bls. 454 (nr. 75), 514 (nr. 86). – Sbr. Gísli Jóns son, Kon ur og 

kosn ing ar, bls. 55–61. 
67  Gísli Jóns son, Kon ur og kosn ing ar, bls. 65–69. – Stjórn ar tíð indi 1909 A, bls. 242 (nr. 

49). 
68  Al þing is tíð indi 1897 C, bls. 171 (þskj. 23); 1899 C, bls. 184–185 (þskj. 29), 296–297 

(þskj. 180); 1901 C, bls. 180 (þskj. 28), 339 (þskj. 156), 366 (þskj. 192), 387 (þskj. 
218).

69  Al þing is tíð indi 1901 C, bls. 188 (þskj. 39), 548 (þskj. 386). 
70  Stjórn ar tíð indi 1903 A, bls. 70 (nr. 16).
71  Al þing is tíð indi 1909 A, bls. 1927 (þjsk. 17). 
72  Al þing is tíð indi 1909 B II, d. 1432; A, bls. 19215 (þjsk. 17).
73  Al þing is tíð indi 1911 A, bls. 462 (þskj. 264); B II, d. 1019.
74  Al þing is tíð indi 1911 A, bls. 1190 (þskj. 934).
75  Al þing is tíð indi 1913 A, bls. 279 (þskj. 36), 933, 935 (þskj. 463); C, d. 1661–1662. 

– Sbr. Stjórn ar tíð indi 1915 A, bls. 19 (nr. 12).
76  Stjórn ar tíð indi 1920 A, bls. 14 (nr. 9).
77  Hag skinna, bls. 127 (tafla 2.11), 211 (tafla 3.4).
78  Sjá t.d. Al þing is tíð indi 1913 C, d. 1577 (Jón Magn ús son), 1618 (Jón Ólafs son), 1632 

(Egg ert Páls son).
79  Auð ur Styrk árs dótt ir, „For spjall“, bls. 9–14.
80  Gunn ar Karls son: Frels is bar átta suð ur-þing ey inga, bls. 42–43.
81  Bríet Héð ins dótt ir, Strá í hreiðr ið, bls. 127. Þessa til vitn un á ég Páli Björns syni að 

þakka.

145

Gunn ar Karls son



82  Sig ríð ur Matth ías dótt ir, „Menn ing ar deil ur og kven leiki á ár un um milli stríða“, bls. 455.
83  Agn es S. Arn órs dótt ir, Kon ur og ví ga menn, bls. 193.

Heim ild ir:

Agn es S. Arn órs dótt ir, Kon ur og ví ga menn. Staða kynj anna á Ís landi á 12. og 13. öld. Sagn-
fræði rann sókn ir XII (Reykja vík: Sagn fræði stofn un/Há skóla út gáf an, 1995).

Al þing is manna tal, kon ungs full trúa, lands höfð ingja, ráð herra o.fl., 1845–1930 (Reykja vík: 
Al þingi, 1930).

Al þing is tíð indi 1847–1913 (Reykja vík: 1847–1914).
Auð ur Styrk árs dótt ir, „For spjall“, John Stu art Mill, Kúg un kvenna (Reykja vík: Bók-

mennta fé lag, 1997), bls. 9–65.
Björn Þórð ar son, Al þingi og frels is bar átt an 1874–1944. Saga Al þing is III (Reykja vík: 

Alþing iss ögu nefnd, 1951).
Bríet Héð ins dótt ir, Strá í hreiðr ið. Bók um Bríeti Bjarn héð ins dótt ur, byggð á bréf um henn ar 

(Reykja vík: Svart á hvítu, 1988).
Di driks en, Odd, „Upp haf kröf unn ar um þing ræði á Ís landi“, Saga III:2 (1961), bls. 

183–280.
Ein ar Arn órs son, Al þingi og frels is bar átt an 1845–1874. Saga Al þing is II (Reykja vík: 

Alþing iss ögu nefnd, 1949).
Gísli Jóns son, Kon ur og kosn ing ar. Þætt ir úr sögu ís lenskr ar kven rétt inda bar áttu (Reykja vík: 

Bóka út gáfa Menn ing ar sjóðs, 1977).
Grág ás. Laga safn ís lenska þjóð veld is ins. Gunn ar Karls son, Krist ján Sveins son og Mörð ur 

Árna son sáu um út gáf una (Reykja vík: Mál og menn ing, 1992).
Guð mund ur Hálf dan ar son, „Defin ing the Modern Cit iz en: Deb at es on Ci vil and Po lit ical 

El em ents of Cit iz ens hip in Ni net eenth-Cent ury Ic eland.“ Scand inavi an Jo urn al of 
History XXIV:1 (1999), bls. 103–116. 

 – – „Ís lensk þjóð fé lags þró un á 19. öld“, Ís lensk þjóð fé lags þró un 1880–1990 (Reykja vík: 
Fé lags vís inda stofn un og Sagn fræði stofn un, 1993), bls. 9–58.

 – – „Soc ial Dist inctions and Nation al Un ity: on Po lit ics of Nation alism in Ni net eenth-
Cent ury Ic eland“, Hi story of Eur op ean Id eas XXI:6 (1995), bls. 763–779.

 – – „Tak mörk un gift inga eða ein stak lings frelsi. Íhalds semi og frjáls lyndi á fyrstu ár um 
hins end ur reista al þing is“, Tíma rit Máls og menn ing ar XLVII:4 (1986), bls. 457–468.

Gunn ar Karls son, Frels is bar átta suð ur-þing ey inga og Jón á Gaut lönd um (Reykja vík: Bók-
mennta fé lag, 1977).

 – – „Hvern ig verð ur ný sögu skoð un til?“, Saga XXXIII (1995), bls. 77–85.
Hag skinna. Sögu leg ar hag töl ur um Ís land. Rit stjór ar: Guð mund ur Jóns son og Magn ús S. 

Magn ús son (Reykja vík: Hag stofa Ís lands, 1997).
Ís lenzkar ævi skrár frá land náms tím um til árs loka 1940. Tínt hef ir sam an Páll Egg ert Óla son. 

IV (Reykja vík: Bók mennta fé lag, 1951).
Jón Blön dal og Sverr ir Krist jáns son, Al þingi og fé lags mál in. Saga Al þing is IV (Reykja vík: 

Al þing iss ögu nefnd, 1954). 

Kynjafræði – Kortlagningar

146



Jóns bók. Kong Magn us Ha kons sons Lov bog for Is land, ved ta get paa Alt ing et 1281, og Rétt ar bætr, 
de for Is land giv ne Rett er bøder af 1294, 1305 og 1314. Ud gi vet eft er Ha andskrift er ne 
ved Ólaf ur Hall dórs son (Køb en havn: S.L. Møll ers Bog trykk eri, 1904).

Kong Christi an den Fem tes Norske Lov paa nye op lagt (án stað ar: Jo haann es Bopp en hau sen, 
1768).

Kongs Christi ans þess Fimmta Norsku Løg á Is lendsku Ut løgd (Hrapp sey: 1779).
Lov sam ling for Is land VIII–XXI (Kjö ben havn: Andr. Fred. Höst (& Sön), 1858–89).
Páll Briem, Um frelsi og mennt un kvenna. Sögu leg ur fyr ir lest ur (Reykja vík: Sig urð ur Krist j-

áns son, 1885). 
Sig ríð ur Matth ías dótt ir, „Menn ing ar deil ur og kven leiki á ár un um milli stríða“, Kvenna-

slóð ir. Rit til heið urs Sig ríði Th. Er lends dótt ur sagn fræð ingi (Reykja vík: Kvenna sögu safn 
Ís lands, 2001), bls. 446–455. 

Stjórn ar tíð indi fyr ir Ís land 1876–1920 A (Kaup manna höfn og Reykja vík, 1876–1920).
Tíð indi um stjórn ar mál efni Ís lands I (Kaup manna höfn: Bók mennta fé lag, 1864).
Þórð ur Tóm as son, „„Húrra fyr ir Rang æing um““, Goð asteinn II (1991), bls. 12–22.

147

Gunn ar Karls son





Herdís Helgadóttir

Konur í hersetnu landi.
Ísland á árunum 1940-1947

Inngangur

Saga kvenna frá ár un um 1940-1947 hef ur leg ið í þagn ar gildi og var 
mark mið mitt með rann sókn inni sem ligg ur til grund vall ar þess ari grein 
að draga hana fram í dags ljós ið.1 Tíma ramminn markast af upp hafi her-
náms ins 10. maí 1940 og lok um þess ár ið 1947. 

Karl ar hafa lengst um ver ið sögu rit ar ar okk ar. Þeir hafa margt skrif að 
um þessi ár þar sem við horf þeirra og skiln ing ur hafa ráð ið ferð inni. Um 
dag legt amst ur og líf kvenna segja þeir fátt en ræða mik ið um þær konur 
sem voru með her mönn um. Marg ir lýsa þeim sem eins leit um hópi, 
fá vísum börn um eða mell um með litla sem enga þjóð ern is kennd og telja 
þær hafa svik ið land og þjóð.2 

Í mín um huga var veru leik inn um líf kvenna á þess um tíma all ur 
annar. Ég var að verða ell efu ára þeg ar her inn kom. Ár ið 1941 varð ég 
vitni að árás karla og ung lings pilta á fal lega unga konu sem trú lof uð var 
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bresk um her manni. Það gerð ist á göt unni fyr ir ut an heim ili mitt í 
Reykja vík um há bjart an dag. Þeir köll uðu hana hóru og mellu, tusk uðu 
hana til, hrintu henni á milli sín og hót uðu að raka af henni hár ið svo allir 
sæju að hún væri svik ari við land og þjóð. 

Sann leik ur inn er sá að það er ekki nema hluti sög unn ar sagð ur þeg ar 
hún er skráð og túlk uð eft ir við mið um, gild um og sjón ar horni karla 
einna eins og rann sókn ir margra fræði kvenna á átt unda og ní unda ára tug 
síð ustu ald ar leiddu í ljós.3 For rétt indi og yf ir burða staða karla í sam fé lög-
um heims ins reynd ist al þjóð legt fyr ir bæri sem marg ar fræði kon ur nefndu 
feðra veldi.4 Síð ar kom fram kenn ing um að hið fé lags lega til búna kyn-
gervi og hlut verka skipt ing kynja, væri grunn skipt ing sam fé laga sem 
mót aði og við hélt for rétt ind um karla með fé lags legri inn ræt ingu og fast-
mót uðu upp eldi barna.5 Skrif þess ara fræði kvenna liggja til grund vall ar 
rann sókn minni. 

Inga Dóra Björns dótt ir, dokt or í mann fræði, hef ur rann sak að líf hóps 
kvenna á þess um ár um og við horf til þeirra. Hún tók við töl við um fjörtíu 
kon ur sem gift ust banda rísk um her mönn um og fóru af landi brott. Nið-
ur stöð ur henn ar eru merki legt og þakk ar vert fram lag til skiln ings á lífi 
kvenna og ís lensk um hug ar heimi á þess um tím um.6 

Rann sókn in

Í rann sókn minni ræddi ég við sex tán kon ur á ár un um 1997 og 1998 og 
hét þeim trún aði og nafn leynd. Þær voru á aldr in um 15-29 ára vor ið 1940, 
ein hleyp ar og flest ar í launa vinnu í Reykja vík og ná grenni. Tíu voru ekki 
með her mönn um en sex trú lof uð ust þeim og fimm áttu sitt fyrsta barn með 
unn usta sín um. Tveir her mann anna voru bresk ir en fjórir banda rísk ir. 

Mark mið mitt var að láta radd ir kvenna í báð um hóp um heyr ast og 
segja sög una eins og hún kom þeim fyr ir sjón ir. Ég vildi leiða í ljós 
hvernig líf þeirra var, hver við horf þeirra voru til her manna og her setu og 
hvern ig þau rím uðu við frá sagn ir karla. Einnig greindi ég hver staða og 
kjör kvenna voru í sam fé lag inu á upp vaxt ar ár um þeirra og hvort þau 
breytt ust við her set una. 

Ég kynnti mér stöðu og lífs skil yrði kvenna, lög og töl fræði leg gögn 
sem vörð uðu þær og at hug aði al menn við horf í sam fé lag inu með rann-
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sókn á skrif um um þær í dag blöð um, viku blöð um, tíma rit um, sagn fræði-
rit um, ævi minn ing um og skáld sög um sem eiga að ger ast á þess um 
tímum. Ég leit aði einnig fanga í dokt ors rit gerð um tveggja er lendra 
fræði manna um her setu bæði Breta og Banda ríkja manna.7 

Ís lensk ur veru leiki

Í frá sögn um kvennanna 16 komu birt ing ar form feðra veld is ins vel í ljós. 
Kon ur voru valda litl ar, án radd ar í sam fé lag inu og nán ast ósýni leg ar þó 
jafn rétti kynja bæði til náms og emb ætta, kosn inga og kjör geng is væri 
tryggt í lög um. Ein kona sat jafn an á Al þingi ár in 1922-1938 og eng in 
átti sæti þar á ár un um 1938-1946.8 Karl ar sátu að mestu ein ir í vald a-
stól um og tóku ákvarð an ir. Við horf karla og skiln ing ur réði í laga setn ing-
um, regl um, við mið um, skoð un um og af stöðu til kynj anna sem bjuggu 
nán ast í tveim ur heim um svo ólík voru kjör þeirra.9 Hlut verka skipt ing 
kynja og al menn ings álit héldu öllu í föst um skorð um og marg ir töldu að 
fullt jafn ræði væri með kon um og kör lum í sam fé lag inu. 

Kon urn ar 16 voru úr öll um stétt um og ólust upp við mis mun andi 
að stæð ur í Reykja vík, kaup tún um og sveit um. Þrjár dæt ur at vinnu rek-
enda og iðn að ar manna fóru í fram halds skóla ásamt einni sjó manns dótt ur 
en eng in þó í mennta skóla. Tvær dæt ur ein stæðra mæðra voru í kvöld-
skóla tvo vet ur en tíu, dæt ur bænda, verka manna og ekkna, áttu ekki kost 
á annarri skóla göngu en barna skóla. Þær fóru í vist um ferm ingu og voru 
að mestu á eig in veg um eft ir það. Þær lang aði flest ar að læra meira en 
höfðu eng in tök á því þar sem laun þeirra kr. 25-35 á mán uði nægðu varla 
fyr ir föt um og skóm. 

Krepp an sem drap at vinnu líf ið í dróma all an fjórða ára tug inn hafði í för 
með sér mik ið at vinnu leysi og fá tækt og veik staða kvenna varð mjög áber-
andi. Í hug um fólks voru karl ar ein ir fyr ir vinn ur þótt kon ur væru um 30% 
af vinnu aflinu10 og fjöldi kvenna ynni fyr ir sér og sín um alla ævi. Kon ur 
höfðu hvergi sömu laun og karl ar nema við kennslu og launa mis rétt ið þótti 
sjálf sagt. Al gengt mán að ar kaup karla við verk smiðju störf ár ið 1937 var 
300 kr. en kvenna 150 kr.11 Vinnu kon ur voru Ís lands fá tæk ling ar. 

Fólk, oft með stór an barna hóp bjó víða, t.d. í Laug ar daln um í hálf gerð-
um skúr um og ein staka fjöl skyld ur voru í tjöld um á sumr in þar sem húsa-
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leiga var þeim of viða. Þess vegna voru marg ar íbúð ir laus ar í Reykja vík 
þeg ar her inn kom og yf ir menn hans tóku þær á leigu. Bæj ar stjórn in kom 
upp heima vist á efstu hæð Laug ar nes skól ans fyr ir veikluð börn þar sem þau 
fengu um önn un, holl an mat og kennslu. Börn um fá tækra verka manna, 
ekkna og ann arra var gef inn einn peli af mjólk og þrjár brauð sneið ar í kaffi-
tím an um og lík lega var það oft ast besta nær ing in sem þau fengu þann 
dag inn. Öll um börn um í skól an um var gef ið lýsi á hverj um degi.12 

Op in ber at vinnu leys is skrán ing, vinnu miðl un (ráðn ing ar skrif stofa) og 
fram lög til at vinnu bóta vinnu voru að eins fyr ir karla og ung lings pilta 
fram til 1935.13 Lauf ey Valdi mars dótt ir for mað ur Kven rétt inda fé lags ins 
hafði þó löngu fyrr vak ið at hygli á að kon ur ættu líka rétt á vinnu og yrðu 
að fá eig in ráðn inga skrif stofu. Bæj ar stjórn taldi litla þörf á því en veitti 
KRFÍ þó 500 kr. styrk til að koma á fót Vinnu mið stöð kvenna og lof aði 
að leggja fram 1500 kr. á næsta ári. Kon urn ar opn uðu Vinnu mið stöð ina 
í heima húsi 4. des 1931 og ráku hana í sjálf boða vinnu næstu fjög ur ár in. 
Haust ið 1932 höfðu 1098 kon ur feng ið vinnu gegn um mið stöð ina, eink-
um í vist ir og til heim il is starfa.14 Þetta sama ár voru fram lög rík is og 
bæj ar stjórn ar til at vinnu bóta vinnu karla og ung lings pilta kr. 585.444.15 
Sum ir at vinnu rek end ur sögðu kon um upp ef þær giftu sig16 og aðr ir 
töldu að setja ætti lög sem bönn uðu þeim að vera á vinnu mark aði og í 
fram halds skól um.17

Skatta lög ár anna 1921-1958 komu að mestu í veg fyr ir að gift ar 
konur ynnu úti. Þær voru ekki fram telj end ur og því ekki ein stak ling ar í 
því til liti. Laun þeirra voru tekj ur eig in manna en það hafði í för með sér 
mikla hækk un skatta vegna stig hækk andi skatt þrepa. Fólk fór þá að láta 
hring trú lof un nægja til að búa sam an. Þess ar trú lof un ar fjöl skyld ur voru 
sér ís lenskt fyr ir bæri sem þóttu sjálf sagð ar þeg ar fram liðu stund ir og 
pörin sættu lítt for dóm um þó þau ættu börn. En op in ber ar töl ur um 
„óskil get in“ börn hækk uðu úr 13,5% í rúm lega 26% á ára bil inu 1921-
1946 en sam svar andi töl ur voru þá um 10% í Evr ópu lönd un um.18 Íslend-
ing ar, eink um kon ur fengu því orð á sig fyr ir að vera laus lát ar, stunda frjáls-
ar ást ir og sið gæði væri hér laust í reip um. 

Bann helgi (tabú) hvíldi þó löng um á öll um orð ræð um um lík amann 
hér á landi, eink um um kyn líf, getn að, með göngu, fæð ing ar, tíð ir kvenna 
og getn að ar varn ir. Það voru nán ast helg ipj öll að leiða slíkt í tal, óvið eig-
andi og jafn vel dóna legt. Fá ar bæk ur voru til um þetta efni og braut dr. 
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Björg C. Þor láks son blað á þess um vett vangi með því að bæta frum-
sömdum kafla um getn að ar varn ir við þýðingu sína á riti dr. Stop es Hjóna-
ást ir, frá ár inu 1918 sem hún gaf út 1928.19 Katr ín Thor odds on lækn ir 
barð ist fyr ir því að getn að ar varn ir yrðu við ur kennd ar, notk un þeirra 
kynnt al menn ingi og fóstur eyð ing ar lög gjöf inni breytt. Um fjöll un hen-
nar olli þátta skil um hér lend is í um ræð um um þessi feimn is mál. Hún 
flutti er indi í út varpi um bæði „smokk inn“ og „hettuna“, ferð að ist um 
land ið, hélt op in bera fyr ir lestra um efn ið og leið beindi kon um sem til 
henn ar leit uðu.20 Er indi henn ar var gef ið út ár ið 1931 und ir heit inu 
Frjáls ar ástir. Er indi um tak mark an ir barn eigna.

Áhrif mann kyn bóta stefnunn ar voru mjög mik il á þess um ár um eins og 
fram kem ur í bók Unn ar B. Karls dótt ur sagn fræð ings Mann kyn bætur.21 Þar 
kem ur fram að ýmsir mennta menn og þjóð ern is sinn ar höfðu lengi var að við 
kyn spill ingu sem hin um hreina, ar íska, nor ræna kyn þætti okk ar staf aði af 
blóð blönd un við „óæðri“ kyn þætti. Í orð ræðu karl anna voru sam skipti 
kvenna og óæski legra út lend inga tal in hættu leg ust þar sem kon ur áttu að 
þeirra mati að tryggja fram tíð þjóð ar og kyn þátt ar með barn eign um. Kon-
ur voru sam eign ís lenskra karla í aug um þeirra sem tjáðu sig.

Siðap ostu lar höfðu því nán ar gæt ur á kon um og stimpl uðu þær sem 
komu ná lægt út lend ing um pút ur, vænd is kon ur og svik ara og töldu þær 
helstu smitbera kyn sjúk dóma.22 Mik il skömm var fyr ir kon ur að fá á sig 
slíkt orð og var það óspart not að til að hafa taum hald á þeim.

Her nám ið

Föstu dag inn 10. maí 1940 urðu þátta skil í ís lensku sam fé lagi. Nú tím inn 
og vopn héldu inn reið sína þeg ar um 750 bresk ir her menn komu til 
Reykja vík ur og hert óku land ið.23 Kreppa og at vinnu leysi guf uðu upp og 
við tóku spenn andi og æv intýra leg ir tím ar þrátt fyr ir skammt an ir, höft, 
ógn ir styrj ald ar og að bær inn yrði að vígg irt ri her stöð. Við feng um heim-
inn í fang ið, nýja heims mynd og heims skiln ing. Fram andi tón list og 
tunga hljóm aði í eyr um og bæj ar líf ið í Reykja vík tók stakka skipt um. 
Um skipt in voru skyndi leg og ótrú leg. 

Her menn í ein kenn is bún ing um með stál hjálma og byss ur með 
glamp andi stingj um um öxl voru alls stað ar. Bíl ar, vél hljól, skrið drek ar 
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og fall byss ur óku um göt ur og um ferð in marg fald að ist. Her inn reisti 
víðs veg ar tjald búð ir, lagði alla skóla und ir stjórn stöðv ar fyrstu mán uð ina 
og yf ir menn leigðu sér íbúð ir fyr ir sig og þjóna sína. Víg hreið ur voru 
reist á hæð um og með strönd um, sand poka hleðsl ur við op in ber ar bygg-
ing ar og bragg ar tóku við af tjald búð um.

Her mönn um fjölg aði í um 25 þús und í júní og voru 75% þeirra í 
Reykja vík og ná grenni.24 Lands menn all ir voru rúm lega 121 þús und í 
des em ber þetta ár, íbú ar Reykja vík ur um 38 þús und25 og þar af voru um 
tíu þús und 15 ára og yngri.26

Fram an af bjó fólk við mik ið ör ygg is leysi og ótta við inn rás Þjóð verja 
eða loft árás ir. Flest börn úr stærri bæj um t.d. Reykja vík, Hafn ar firði og 
Ak ur eyri voru því fljót lega send í sveit eða á sum ar dval ar heim ili. Í júlí 
voru 3.500 börn úr Reykja vík kom in í sveit.27

Her mann Jón as son for sæt is ráð herra sem einnig var dóms mála ráð herra 
sagði í út varp inu að kvöldi 10. maí að fólki ætti að líta á herl ið ið sem 
gesti, vera kurt eist en forð ast ná in sam skipti. All ur sam gang ur karla, 
ung lings pilta og her manna þótti frá upp hafi sjálf sagð ur en öðru máli 
gegndi um kon ur. Það kom fljót lega í ljós að þær áttu ekki að koma 
ná lægt þeim því dóms mála ráð herra fól lög regl unni í Reykja vík að hafa 
náið eft ir lit með þeim á göt um, skrá nöfn þeirra hjá sér ef þær skiptu sér 
af her mönn um og yf ir heyra þær ef þörf væri á.28

Í byrj un júlí hóf her inn að ráða karl menn og pilta til vinnu og 
at vinnu líf ið tók kipp sem líkja má við gull æði. Tvær kvennanna lýstu 
þessu svo:

Una: Breyt ing arn ar urðu geysi leg ar. All ir fengu vinnu og 
þá feng um við sko nóga pen inga. Bræð ur mín ir fóru í breta-
vinnuna en áð ur voru þeir meira og minna at vinnu laus ir. 
Þeir gátu meira að segja lagt sig í „leti vinn unni“ en svo var 
breta vinn an köll uð. 
Unn ur: Það varð til ný þjóð. Áð ur var fólk þjak að af nær ing-
ar leysi og vinnu hark an var al veg hroða leg. Fólk átti að 
vinna eins og vél ar. Það varð al veg kú vend ing og allt í einu 
var hægt að velja um vinnu. Svo urðu þessi miklu hús næðis-
vand ræði. Það var það nei kvæða við her set una.
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Kon ur fengu ekki vinnu hjá hern um en fljó tlega fóru bæði ein stak ir her-
menn og hern að ar yf ir völd að fal ast eft ir að þær tækju að sér að þvo föt 
þeirra. Marg ar kon ur bæði gift ar og ein hleyp ar gerðu það og voru það 
upp grip fyr ir sum ar.29 

Her menn sóttu í bíó, kaffi hús og skemmti staði og skemmt ana líf ið fór 
á fullt. Mik il eft ir spurn varð eft ir vinnu afli kvenna þeg ar sjopp ur og 
kaffi hús sem seldu veit ing ar eins og te, rist að brauð, bei kon og egg, „fish 
and chips“, spruttu upp eins og gork úl ur. Sauma stof um fjölg aði, eft ir-
spurn jókst eft ir sæl gæti, kexi og öðr um vör um og mik il aukn ing varð í 
allri versl un.

Fimm kvennanna voru í vist her náms dag inn. Að eins ein þeirra stund-
aði þá vinnu áfram og öll um buð ust þeim bet ur laun uð störf en áð ur. 

Ragna: Ég fékk miklu betri vinnu á hót eli en í vist haust ið 
1940. Ég hafði 75 kr. á mán uði, frítt fæði og her bergi með 
annarri út í bæ.
Hanna: Ég fékk vinnu á kaffi húsi 1941, átti að hafa 150 kr. 
á mán uði en rekst ur inn gekk svo vel að eig and inn hækk aði 
laun in í 250 kr. Við unn um á vökt um og átt um eng an frí-
dag. Það varð nóg vinna og vinnu tím inn stytt ist úr 10 klst. 
í átta 1942 og við feng um 2ja vikna sum ar frí eft ir verk föll 
og átök at vinnu rek enda og verkalýðshreyf ing ar. Laun karla 
stór hækk uðu, laun kvenna lög uð ust tölu vert en voru allt af 
miklu lægri en karla eins og þau eru enn í dag. Vist ir ung-
lings stúlkna lögð ust líka að mestu af enda tími til kom inn 
að leggja það þræla hald nið ur. 

Marg ir karl ar höfðu mik ið upp úr vinnu hjá hern um. Ósk ar Þórð ar son frá 
Haga seg ir svo frá í ævi minn ing um sín um að sum ar ið 1941 hafi hann 
haft 180 kr. á viku í breta vinnunni eða um 800 kr. á mán uði.30 Of an á 
laun bætt ist dýrtíð ar upp bót og í launa töfl um frá ár inu 1942 kem ur fram 
að verka menn höfðu í grunn laun kr. 2.10 en kon ur kr. 1.40.31 Karl ar 
fengu líka álag við ýmsa vinnu en kon ur ekki. Var sú vinna t.d. við upp-
skip un, síld ar lönd un, spreng ing ar, bif reiða stjórn o.fl. og var álag ið allt frá 
13 aur um til kr. 1.40 á tím ann.32 Ár ið 1944 höfðu karl ar við verk smiðju-
störf t.d. 1.260 kr. á mán uði en kon ur 794 kr.33 
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Sam skipta regl ur

Skrif í dag blöð um frá fyrsta degi sýna að karl menn höfðu strax áhyggj ur 
af sam skipt um her manna og kvenna. Hinn 11. og 12. maí var í Alþýðu-
blað inu og Morg un blað inu var að við að kon ur töl uðu við her menn. Þær sem 
það gerðu voru nefnd ar göt udrós ir og aum ingj ar, kraf ist var eft ir lits lög-
reglu með þeim og að þær yrðu jafn vel auð kennd ar eða kom ið fyr ir á 
ein angr uð um vinnu hæl um.

Þá þótti ástæða til að ræða hvern ig æska lands ins hag aði sér í sam-
skiptum við her námslið ið. For sæt is ráð herra kall aði skóla stjóra lands ins á 
fund haust ið 1940 til að ræða mál ið. Í ræðu hans kom m.a. fram að „fram-
koma nokk urs hluta kven þjóð ar inn ar hefði ver ið með þeim hætti að til 
stórr ar van sæmd ar horfði. Sum part staf aði það af lé legu upp eldi þeirra og 
skap gerð ar brest um“.34 Á fund in um var ákveð ið að banna æsk unni að hafa 
nokk ur af skipti af herl ið inu. Vala sem var í fram halds skóla sagði: 

Strax haust ið 40 var okk ur sagt í skól an um að það væri brott-
rekstr ar sök að skipta sér af her mönn um. Mik il áhersla var á 
þetta í Kvenna skól an um ef stúlk ur þar sá ust tala við her menn 
voru þær rekn ar. All ar kon ur sem töl uðu við þá voru stimpl-
að ar breta mellur. Þetta var svona strax, það voru svo mikl ir 
hleyp idóm ar að það var al veg hryll ing ur. Bret arn ir klög uðu 
víða yf ir því að kon ur væru svo merki leg ar með sig að þær 
rækju nef ið upp í loft ið og vildu ekk ert við þá tala. En 
stúlkur vildu bara ekki fá á sig stimp il inn „breta mella“. Það 
voru ís lensku karl menn irn ir sem létu svona. 

Una 15 ára Reykja vík ur mær lét freistast til að fara í bíó haust ið 1940 
ásamt vin konu sinni og tveim ur her mönn um. Hún var sam stund is send 
í vist í sveit og var þar all an vet ur inn. Sög ur kom ust á kreik um að feð ur 
hefðu snoð klippt dæt ur sín ar sem ekki hlýddu þessu banni. Eng in kvenn-
anna vissi til að strák um hefði ver ið refs að á þenn an hátt. Hegð un kvenna 
og stúlk ubarna var und ir smá sjá og öll sam skipti þeirra og her manna 
talin sið spill andi fyr ir þær sjálf ar og sam fé lag ið. 

Vil mund ur Jóns son, land lækn ir var aði ein dreg ið við öll um breyt ing-
um á kjör um kvenna. Vildi banna þeim að taka að sér þvotta þar sem 
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sam skipt in við her menn leiddu til sið spill ing ar þeirra, láta loka sjopp um/
kaffi stof um þar sem kon ur veldu störf in þar og bestu heim ili lands ins 
væru vinnu kon ulaus. Koma yrði í veg fyr ir að þær sæktu skemmt anir á 
veg um hers ins.35

Breski her inn kom sér upp að stöðu í ýmsum bragga hverf um til tóm-
stunda- og skemmt ana halds fyr ir her menn ina strax eft ir ára mót in 1940–
1941 t.d. á Skóla vörð uholt inu og í Klepps holt inu. Kon ur þurftu hvorki 
að borga að gangs eyri né veit ing ar og her inn sá um ókeyp is rútu ferð ir úr 
mið bæn um fyr ir þær ef böll in voru í út hverf um. Banda ríski Rauði kross-
inn reisti síð ar slíka tóm stunda- og skemmti bragga við Snorra braut ina 
sem gengu und ir nafn inu Kross inn. 

Gjörn inga veð ur um háskann af sam gangi kvenna og her manna skall á 
í öll um fjöl miðl um lands ins og æs inga skrif um kon ur birt ust í blaða-
grein um, út varps þátt um og ræð um. Al þing is menn, emb ætt is menn, 
mennta menn og blaða menn, fóru marg ir ham för um og köll uðu eft ir 
al menn ings áliti sem út skúf aði kon um sem voru með her mönn um. 

Ýktar slúð ur sög ur um sam gang her manna og ís lenskra kvenna fengu 
byr und ir báða vængi. Sum ir kröfð ust þess að vænd is kon um, sem tal inn 
var fjöl menn ur hóp ur, væri kom ið fyr ir í op in beru húsi og sett ar voru 
fram hug mynd ir um að her inn flytti slík ar kon ur til land ins til að sinna 
þörf um her manna. Þá töldu marg ir að útrýming vofði yf ir þjóð inni ef 
kon ur veldu her menn sem maka og færu úr landi eða þjóð in úr kynj að ist 
ef þær eign uð ust börn með þeim og yrðu um kyrrt. Full yrt var að all ar 
kon ur sem áttu í sam bönd um við her menn væru „mell ur“, hefðu sið spill-
andi áhrif á aðr ar kon ur, eink um ung lings stúlk ur og þær yrði að fjar lægja 
úr sam fé lag inu. Sagt var að vel sæm is brot telp na hefðu grip ið um sig eins 
og far ald ur, þeim mætti líkja við sýkil bera skæðra sótta og taka yrði þess-
ar stúlk ur úr um ferð. Al menn ing ur ætti að um gang ast kon ur með her-
mönn um eins og gert var við hina lík þráu á dög um Krists. 36 Aldrei var 
minnst á í þess um skrif um að ást in gæti átt hlut að máli.

Auð kenn ing in, sem kall að var eft ir í Morg un blað inu 12. maí 1940, 
birt ist síð ar í árás um margra karla og ung lings pilta á kon ur sem voru í 
fylgd her manna á göt um úti og hót un um þeirra um að krún ur aka þær og 
brenni merkja svo all ir sæju að þær væru mell ur og svik ar ar. Nokkr ar 
kvennanna sex tán urðu vitni að þeim eins og ég og ein þekkti unga 
stúlku sem var rek in bæði að heim an og úr skóla. 
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Að gerð ir ráða manna náðu há marki sum ar ið 1941. Her mönn um hafði 
þá fjölg að mjög, að talið var, og fram und an voru liðs flutn ing ar varn ar liðs 
Banda ríkja manna sem áttu að taka við af Bret um. Vil mund ur Jóns son, 
land lækn ir sendi dóms mála ráðu neyt inu emb ætt is bréf 11. júlí und ir fyr ir-
sögn inni: „Um saur lifn að í Reykja vík og stúlk ubörn á glapstig um“. 
Hann byggði það á upplýsing um lög reglu um sið spill andi sam skipti 
kvenna og her manna. Í þeim gögn um voru nöfn um 500 kvenna og telpna 
á aldr in um 12 ára til 61 árs og taldi lög reglu stjóri að um 2500 kon ur í 
Reykja vík, fimmt ung ur kvenna, væri í tygj um við her menn en þess ar 
500 væru þó ver star. 

Í kjöl far ið var skip uð op in ber nefnd þriggja vel mennt aðra karla; Bene-
dikt Tóm as syni, skóla stjóra, Brodda Jó hann es syni, upp eld is fræð ingi og 
séra Sig ur birni Ein ars syni og áttu þeir að koma með til lög ur til úr bóta. Þeir 
sömdu op in bera skýrslu „Ástandsskýrsluna“ svo köll uðu, og var fjall að um 
hana í blöð um lands ins og út varp inu 28. og 29. ágúst 1941. Skýrslu-
höfund ar áminntu æsku lands ins um þegn lega skyldu sína við blóð sitt, 
minnt ust á ós ið lega hegð un karla og töldu þá eiga sinn þátt í ástand inu. 
Nefnd ar menn höfðu þó ekki nein ar lausn ir fram að færa til að koma í veg 
fyr ir sam gang kvenna og her manna held ur köll uðu óbeint eft ir mynd un 
almenn ings álits og við eig andi ráð staf ana ráða manna til að koma í veg fyr ir 
sam gang kvenna og her manna (hefta kyn frelsi kvenna).37

Al menn ing ur kom af fjöll um þeg ar skýrslan birt ist. Sum ir þekktu 
sið prúð ar stúlk ur sem trú lof að ar voru her mönn um, eng inn kann að ist 
við all ar þess ar vænd is kon ur og marg ir unnu hjá hern um og um gengust 
her menn. 

Sum ar kon ur, eink um í Kvenr étt inda fé lagi Ís lands tóku róg burði karla 
ekki þegj andi held ur svör uðu um hæl í þeim blöð um sem þær höfðu 
að gang að. Þær bentu á að ábyrgð inni á öllu sem mið ur færi í sam skipt um 
við herl ið ið væri varp að yf ir á herð ar fá tækra ung lings stúlkna sem sam fé-
lag ið sinnti lít ið sem ekk ert. Þær fengju fæst ar mennt un, ættu að sjá sér 
sjálf ar far borða í vist frá ferm ingu og laun þeirra væru skamm ar lega lág. 
Far ið væri með kyn líf og getn að ar varn ir sem leynd ar mál og all ar kon ur 
gerð ar að söku dólgum. Þær sýndu fram á tví skinn ung inn sem birt ist í að 
allt aðr ar kröf ur væru gerð ar til sið gæð is karla en kvenna og að þeir mættu 
um gang ast her menn að vild en kon ur væru skrif að ar upp af lög reglu og þær 
upplýsing ar not að ar til að birta skýrslu um þær frá 12 ára aldri til sex tugs 
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sem port kon ur. Her menn væru stikk frí og öll hegð un þeirra tal in eðli leg, 
jafn vel sú að þeir legðu lag sitt við korn ung ar stúlk ur.38 

Hinn 9. des em ber 1941 setti þjóð stjórn Her manns Jón as son ar bráða-
birgð alög um eft ir lit með ung menn um til 20 ára ald urs o.fl. vegna þess 
ástands sem ríkti í land inu. Barna vernd ar nefnd ir og skóla nefnd ir áttu að 
ann ast eft ir lit ið og var laus læti, drykkju skap ur, slæp in gja hátt ur og 
óknytt ir tal inn at huga verð hegð un. Beita mátti ör ygg is- og upp eld is ráð-
stöf un um, t.d. vist un ung menna að há marki í þrjú ár á góðu heim ili, hæli 
eða skóla. Rík is stjórn in fól sjálfri sér að koma upp stofn un um, setja 
reglu gerð þar að lút andi og koma á fót ung menn adómi skip uð um hér aðs-
dóm ara og tveim ur með stjórn end um sem sveit ar- eða bæj ar stjórn ir veldu 
til fjög urra ára í senn .39 

Rann sókn Báru Bald urs dótt ur sagn fræð ings, sem fékk að gang að 40 
dóms mál um ung menn adóms ins, leið ir í ljós að í fyrstu var þeim ætl að 
að gilda að eins um stúlk ur en fyr ir at beina kvenna voru þau í orði 
kveðnu lát in ná til beggja kynja. Raun in varð sú að þeim var að eins 
beitt gegn stúlk um, eink um þó þeim sem lít ils máttu sín, áttu fáa að, 
voru sum ar jafn vel á ver gangi og höfðu ver ið rekn ar úr vist um eða 
annarri vinnu.40 

Bráða birgða lög in komu til um ræðu á Al þingi í febr úar 1942. 
Að eins einn þing manna, Brynj ólf ur Bjarna son þing mað ur sós ía lista, 
mót mælti þeim af al hug. Hann taldi að þeim væri ætl að að ná að eins 
til stúlkna og áleit að auð velt yrði að mis nota þau og vist un in yrði í 
hug um allra að refsi vist un.41 Aðr ir þing menn ræddu mest um fjár út lát-
in sem laga setn ing in hafði í för með sér. Lög in voru sam þykkt á þingi 
4. júlí 1942 og náði eft ir lit ið til 18 ára ald urs, gift ing ar ald urs kvenna 
og þving un ar vist un in var bund in við tvö ár.42 

Í við töl um við kon urn ar kom fram að þær létu sig litlu skipta þetta 
fjaðr af ok en vissu þó all ar um fjand skap margra karla og pilta út í 
konur sem voru með her mönn um. Þær voru all ar sam mála um að 
konur hefðu átt rétt á að ráða sjálf ar ást ar mál um sín um. Sum ar höfðu 
ekki að gang að blöð um og voru á heim il um þar sem lít il sem eng in 
þjóð fé lags um ræða var í gangi. Þær unnu lang an vinnu dag, voru upp-
tekn ar af eig in lífi og sjálf ar eldri en 18 ára. En aðr ar, eins og Hanna 
og Dúna, lásu blöð in: 
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Hanna: Hann pabbi átti ekki til orð yf ir þess um hræði legu 
skrif um land lækn is og ann arra. Það er ekk ert all ur al menn-
ing ur sem lét svona. 
Dúna: Fólk hafði bara nóg með sig og eig in sam skipti við 
her inn. Okk ur mömmu fannst fynd ið að þeim skyldi detta 
í hug að flytja flest ar kon ur úr bæn um. Og þá hvert? Hver 
átti þá að þjóna þeim og elda of an í þá. 

Mjög dró úr fjöl miðlaf árinu eft ir setn ingu lag anna og voru þau í gildi 
þar til herl ið ið var far ið af landi brott í apr íl 1947.43 Flest ar ung lings-
stúlk ur þorðu ekki að líta við her mönn um eft ir setn ingu lag anna af ótta 
við að vera lok að ar inni og fóru jafn vel að skamm ast sín fyr ir kyn sitt. 

Í Reykja vík var Jó hanna Knud sen hjúkr un ar kona ráð in fyrst ís lenskra 
kvenna til starfa hjá lög regl unni í mars 1941 og veitti hún ung menn a-
eftir lit inu síð an for stöðu.44 Í lög um var skýrt tek ið fram að þessi mál 
ættu að vera í hönd um barna vernd ar nefnd ar og í skip un ar bréfi Jó hönnu 
var árétt að að hún ætti að að stoða barna vernd ar nefnd en ekki að vinna 
upp á eig in spýtur. Ung menn adómi var kom ið á fót vor ið 1942 ásamt 
upp töku heim ili í far sótta hús inu í Án an aust um í Reykja vík. Þar gistu 52 
ung menni, mik ill meiri hluti var stúlk ur. Í nóv em ber tók vinnu skóli/hæli 
fyr ir stúlk ur til starfa að Klepp járns reykj um í Borg ar firði í göml um 
lækn is bú stað og voru 14 stúlk ur vist að ar þar þá rúmu níu mán uði sem 
það var starf rækt.45 Tvær þeirra voru barns haf andi og var þeim sleppt við 
fæð ingu barna sinna.46 

Mikl ar svipt ing ar urðu í stjórn mál um á ár un um 1941-42. Breyt ing ar 
voru gerð ar á kjör dæm askip an inni. Tvenn ar kosn ing ar fór fram, í júlí og 
okt ób er, þriðja rík is stjórn árs ins, ut an þings stjórn und ir for sæti Björns 
Þórð ar son ar tók við völd um 16. des em ber.

Ein ar Arn órs son hæsta rétt ar dóm ari varð þá dóms mála ráð herra. Hann 
lagði nið ur vinnu skól ann/hæl ið á Klepp sjárns reykj um í ágúst 1943 þar 
sem ekk ert hafði orð ið úr ráð gerð um bú rekstri í tengsl um við rekst ur inn.

Arn finn ur Jóns son skóla stjóri og full trúi í barna vernd ar nefnd Reykja-
vík ur gagnrýndi störf ung menn aeft ir lits ins í blaða grein í Þjóð vilj an um.47 
Hann taldi Jó hönnu Knud sen fara út fyr ir verk svið sitt. Hún sinnti ein-
göngu eft ir liti með kyn ferð is mál um ung lings stúlkna í sam bandi við her-
lið ið og væri slúð ur lát ið nægja til að hún hefði af skipti af þeim. Stúlk urnar 
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væru færð ar fyr ir rétt, sættu ströng um yf ir heyrsl um, væru svipt ar frelsi og 
flutt ar í gæslu, oft án vit und ar að stand enda, og barna vern ar nefnd væri 
aldrei köll uð til. Lög reglu þjón ar á lög reglu bíl um flyttu þær milli staða og 
væru látn ir sækja þær jafn vel inn á fjöl menna vinnu staði eins og þær hefðu 
framið stór glæp. Þessi með ferð á börn um gengi glæpi næst og eng inn vissi 
hve marg ar stúlk ur hún hefði tek ið fyr ir. 

Marg ir voru sam mála Arn finni, þótti nóg um þessa har ka legu með ferð 
á stúlk um og fannst rétt ur þeirra vera fót um troð inn. Ein ar Arn órs son, 
dóms mála ráð herra lét ung menn adóm inn hætta störf um í des em ber 1943; 
voru þá 24 stúlk ur leyst ar und an úr skurði hans. Hann fól barna vernd ar-
nefnd Reykja vík ur að sjá um þessi mál, dró mjög úr völd um ung menn a-
eft ir lits ins og lagði það nið ur í árs lok 1944.48

Banda ríkja menn voru undr andi á fjand skap karla út í her menn sem 
áttu í sam bandi við kon ur og undr uð ust mjög við horf in til „trú lof un ar-
fjöl skyldna“, en þær þekkt ust ekki hjá þeim. Þeir, eins og Bret ar, álitu 
laus læti og virð ing ar leysi ís lenskra karla í garð kvenna áber andi. Kun i-
holm sem var ræð is mað ur Banda ríkja manna hér um tíma sagði í þessu 
sam bandi:

að mik ið af þeim fjand skap sem ís lensk ir karl ar sýndu her-
mönn um hafi að sínu áliti staf að af því að sam kvæmt 
ís lensk um hefð um ... hefðu kon ur haft stöðu sem nokk urs 
kon ar „amb átt ir eða lausa fé“ (chatt els) og hann hafði tek ið 
eft ir því að á mann amót um hafi karl ar sem fylgd ar menn 
þeirra oft sýnt þeim mikla ókurt eisi ...49 

Kon urn ar töl uðu all ar um að kurt eisi her manna hefði vak ið at hygli þeirra. 

Vala: Her menn voru svo kurt eis ir og hjálp sam ir. Ís lensk ir 
karl ar gösl uð ust áfram og tóku ekk ert til lit til kvenna, 
sýndu þeim bara ókurt eisi. Mér fannst strák ar sem ég þek-
kti og fóru að herma eft ir her mönn um, læra manna siði af 
þeim, al veg hik laust. Her menn irn ir voru ald ir upp við aga 
og kurt eisi við kon ur jafnt sem aðra sem Ís lend ing ar 
kunnu ekki. 
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Agn ar Kof oed Han sen lög reglu stjóri tel ur í ævi sögu sinni að karl ar hafi 
fyrst á her set uár un um gert sér grein fyr ir hví lík „ger semi og dýrgrip ur“ 
ís lenska kon an var og að það hefði ver ið þeirra sök hve marg ar þeirra urðu 
her mönn um auð veld bráð.50 

Nokkrum kvennanna leist ekk ert á her menn og vildu ekki binda trúss 
sitt við þá og það var ást in sem réði því að aðr ar bund ust þeim. Þær létu 
áróð ur inn sem vind um eyru þjóta og litu á sig sem sjálf stæða og frjálsa 
ein stak linga. 

Jóna: Mér finnst þetta sam band okk ar ekki geta hafa ver ið 
sak laus ara þó við ætt um barn sam an. Við vor um ást fang in 
og ætl uð um að gifta okk ur en þá kom í ljós að her mönn um 
var bann að að gift ast ís lensk um kon um að við lögð um refs-
ing um. Það var mjög sárt þeg ar all ir okk ar draum ar runnu 
út í sand inn því hann kom ekki aft ur úr stríð inu. 

Bann banda ríska hern að ar yf ir valda við gift ing um her manna og ís lenskra 
kvenna stóð yf ir frá 24. mars 1942 til 22. maí 1944.51 Ætla má að Banda-
ríkja menn hafi með þessu ver ið að friða ís lenska ráða menn og auð velda 
sam skipti við þá. Bret ar bönn uðu ekki slík hjóna bönd sinna her manna. 

Tvær kvennanna sex í rann sókn minni sem trú lof uð ust banda rísk um 
her mönn um gátu ekki gifst þeim vegna of an greinds banns. Þeir voru 
báð ir send ir á vígstöðv arn ar og áttu ekki aft ur kvæmt, ann ar týndist og 
hinn missti geð heils una. Ein kvennanna gift ist í lok banns ins en skildi í 
stríðs lok, ein sleit sinni trú lof un, ein var svik in af ást vini sín um og að eins 
ein gift ist bresk um kær asta sín um eft ir að stríð inu lauk og flutt ist af 
landi brott um tíma. 

Sum ar þeirra kvenna sem áttu börn með her mönn um lentu í hremm-
ing um þeg ar þær sóttu um með lag þar sem hvorki bresk né banda rísk 
hern að ar yf ir völd virtu ís lensk lög frá 1921 sem veittu ein stæð um mæðr um 
rétt til að sækja barns fað ern is mál fyr ir dóm stól um. Aðr ar urðu fyr ir ótrú-
leg um yf ir gangi full trúa ís lenskra yf ir valda. Hanna sagði svo frá:

Þeg ar hann var sagð ur týndur fór ég að huga að með lagi 
árið 1945. Þá var lagt hart að mér af full trúa bæj arn is sem 
sá um þessi mál að ég gæfi barn ið mitt. Ég hafn aði því 
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um svifa laust en ég þekkti þrjár stúlk ur sem voru tald ar á 
að gefa börn in sín. Þær komu úr sveit, lentu í þessu og 
áttu enga að. Ein þeirra sem ég þekkti vel var al veg nið ur-
brot in. Ég fékk með lag ið því kær asti minn hafði strax 
geng ist við syni okk ar. 

Kven rétt inda fé lag Ís lands hóf bar áttu fyr ir að ein stæð ar mæð ur barna 
her manna fengju sama rétt og aðr ar ís lensk ar mæð ur til að sækja barns-
fað ern is mál sín fyr ir ís lensk um dóm stól um á ár inu 1944. Þrem ur ár um 
síð ar vannst sig ur í þessu máli. Í nýju lög un um var ákvæði sem veitti 
kon um, sem átt höfðu börn með setu liðs mönn um sama rétt og öðr um 
ein stæð um mæðr um. Ís lenska rík ið greiddi síð an með lög með 293 börn-
um breskra, banda rískra og norskra her manna til 16 ára ald urs, þar sem 
hvorki Nor eg ur né stór veld in tvö vildu við ur kenna börn in og bera kostn-
að af upp eldi þeirra.52 

Niðurlag

Í frá sögn um karla frá þess um ár um er kon um lýst sem eins leit um hópi en 
í rann sókn inni kom fram marg breyti leiki sem birt ist í við horf um kven-
nanna til lífs síns, her set unn ar og skiln ingi þeirra á við burð um þess ara ára. 
Hann tengd ist aldri þeirra, upp eldi, stétt, mennt un, at vinnu og öðr um 
þátt um eins og; hvort þær bjuggu enn hjá for eldr um, voru gift ar eða trú-
lof að ar Ís lend ing um, trú lof að ar her mönn um eða ein hleyp ar og sjálfr ar sín. 

Mik ill mun ur var á við horf um kvennanna til komu Breta og karla sem 
hafa tjáð sig um það mál. Þeir hafa lagt of urá herslu á að Bret ar hafi með 
her nám inu ekki virt hlut leysi lands ins. Kon un um var flest um efst í huga 
að her nám ið hafi ver ið óhjá kvæmi legt vegna heims tyrj ald ar inn ar. Þær 
sögðu að þær, eins og svo marg ir, hefðu ótt ast að Þjóð verj ar kæmu hing-
að þar sem þeir höfðu her tek ið bæði Nor eg og Dan mörku og voru því 
fegn ar að það voru Bret ar sem komu. Þenn an mun má e.t.v. rekja til þess 
að eng in völd voru tek in frá kon um og þær gerðu ekki ráð fyr ir að staða 
þeirra og kjör breytt ust neitt við komu hers ins. En karl ar sem sátu í öll-
um valda stöð um misstu hluta af völd um sín um til hern að ar yf ir valda og 
fannst fram tíð sinni og for rétt ind um ógn að. 

163

Herdís Helgadóttir



Sex kvennanna sem ekki voru með her mönn um höfðu ann an skiln ing 
á sam skipt um kvenna og her manna en karl ar hafa lát ið í ljós. Þær litu á 
sam bönd in sem ást ar sam bönd og her menn sem ein stak linga en karl menn 
hafa mest tal að um laus læti, sið spill ingu og vændi og lit ið á her menn 
sem eins leit an hóp. Tvær þeirra gift ust Ís lend ing um á þess um ár um en 
fjór ar voru ein hleyp ar og sjálfr ar sín. Ein átti syst ur og tvær frænkur sem 
trú lof uð ust her mönn um og nánd in of mik il til að þær tækju þátt í að 
út skúfa þeim þar sem þær vissu að þær voru hvorki laus lát ar né mell ur.

For eldr ar þeirra sex sem bund ust her mönn um ást ar sam bönd um litu á 
þá sem tengd asyni, börn in voru barna börn þeirra og þeim þótti nóg um 
of sókn irn ar á hend ur dætr um sín um.

Fjór ar af kon un um sex tán tóku und ir for dæm ingu sam fé lags ins á sam-
skipt um kvenna og her manna. Þrjár voru gift ar Ís lend ing um en ein bjó í 
föð ur hús um. Tvær vor kenndu þó kon un um og álitu þær fara illa út úr 
sam skipt um við her menn og sú þriðja skamm að ist sín fyr ir við horf sín 
þeg ar hún komst að því að syst ir vin konu henn ar var trú lof uð her manni. 

Við horf sem fól í sér al gjöra út skúf un þeirra kvenna sem voru með 
her mönn um festi ekki ræt ur nema hjá hluta þjóð ar inn ar. Þetta nei kvæða 
við horf birt ist með al ann ars í fyrsta rit inu um stríð sár in sem kom út ár ið 
194753 og þannig var því við hald ið auk þess sem því var miðl að til fram-
tíð ar að kon ur hafi upp til hópa ver ið mell ur og föð ur lands svik ar ar. 

Karl læg orð ræða var ráð andi á þess um ár um enda fóru karl ar með öll 
völd. Í hug um margra kvenna var tví skinn ung ur þeirra með ólík ind um. 
Kon um fannst að þeir vildu sitja ein ir að sam gangi við herl ið ið og jafn vel 
græða sem mest á dvöl þess. Kon ur áttu aft ur á móti ekki að koma ná lægt 
her mönn um og sett voru lög til að koma í veg fyr ir að stúlk ur und ir 18 
ára aldri hefðu sam gang við her menn. 

Rann sókn mín sýnir að í sambýli við er lend herl ið losn aði þjóð in úr 
fjötr um kreppu og stöðn un ar. Ný heims mynd og heims skiln ing ur tók við 
og ná vígi við aðra menn ingu, tungu og tón list hafði mik il áhrif á fólk. 
Nú tím inn og tækn in héldu inn reið sína og land ið varð Gó sen land og 
fæðu búr ann arra þjóða. Þetta voru æv intýra leg ir og spenn andi tím ar þrátt 
fyr ir ógn ir styrj ald ar, hús næð is vand ræði og skammt an ir. Sum um kvenn-
anna sem rætt var við fannst að hér yrði til ný þjóð, södd, rík og frjáls sem 
reis upp úr eymd og von leysi kreppunn ar en kunni oft ekki fót um sín um 
for ráð í gleði og glaumi ríki dæm is ins. 
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Frelsi kvenna til þátttöku í atvinnulífinu var þó skamm vinnt. Í öll-
um vest ræn um lönd um voru karl ar svo til ein ráð ir í stjórn un ar stöð um 
eft ir stríð ið og var hús mæðra hug mynda fræði hald ið á lofti sem aldrei 
fyrr. Í Bret landi og Banda ríkj un um var kon um sem tek ið höfðu að sér 
störf karla þeg ar þeir fóru á víg vell ina ýtt af vinnu mark aði þeg ar her-
menn komu til baka. Þær áttu að helga heim il inu krafta sína, eign ast 
börn og ala þau upp sjálf ar. Í kjöl farið varð barna sprengja víða um hinn 
vest ræna heim. 

Fyr ir ís lensk ar kon ur var frels un úr helsi og fá tækt vist anna það 
besta og mik il væg asta sem her set an hafði í för með sér. Mis rétti kynja 
til áhrifa, valda, launa og vinnu hélt velli og hefð bundu hús móð ur hlut-
verki kvenna var hald ið að ung um stúlk um eft ir sem áð ur. Ég álít að 
þessi um brota sömu ár hafi fest ein ræði karla/feðra veld is enn frek ar í 
sessi hér á landi og haft í för með sér aukna kven fyr ir litn ingu og van-
traust margra karla í garð kvenna sem við hélst í marga ára tugi. 
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Krist ín Ást geirs dótt ir

Fyrst kvenna á Al þingi. 
Gagnrýni á Ingi björgu H. Bjarna son

Fyrstu kon urn ar, braut ryðj end urn ir, verða auð vit að fyr ir 
ýmsu hnjaski, að eins vegna þess að þær eru kon ur – en slíkt 
má ekki setja fyr ir sig. Þeg ar kon um fjölg ar á Al þingi 
Ís lend inga hverf ur það, að ráð ist sje á þær sjer stak lega af því, 
að þær eru kon ur.1 

Á tíma bil inu 1908 til 1926 voru boðn ir fram kvenna list ar hér á landi 
eink um til bæj ar stjórna en 1922 og 1926 voru boðn ir fram sér list ar kvenna 
til þings. Fram an af var meg in til gang ur inn að koma kon um að og sýna og 
sanna að kon ur myndu nýta nýfeng in rétt indi. Þeg ar á leið jókst áhersl an 
á full trúa hlut verk kvenna, á sér stöðu þeirra sem m.a. byggð ist á móð ur-
hlut verk inu og á þá skoð un að kon ur hefðu önn ur áhuga mál en karl ar, þær 
sæju vanda þar sem karl ar sæju eng an. Með öðr um orð um vildu kven rétt-
inda kon ur taka þátt og hafa áhrif á þró un þjóð fé lag ins og láta rödd sína 
hljóma í sam fé lags um ræð unni.2 
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Ár ið 1922 var Ingi björg H. Bjarna son for stöðu kona Kvenna skól ans í 
Reykja vík kjör in á þing sem full trúi kvenna lista og sat hún á þingi til 
1930. Þann tíma var hún fyrst og fremst máls vari kvenna og kvenna sam-
taka en í þeim hópi voru m.a. fá tæk ar mæð ur, ekkj ur og gam al menni. 
Ingi björg var það sem ég kalla vel ferð ar fem ín isti,3 þ.e. er indi henn ar inn á 
þing var fyrst og fremst að gefa kvenna hreyf ing unni rödd, beita sér fyr ir 
um bót um í þágu þeirra sem stóðu höll um fæti í sam fé lag inu og að 
styðja við bak kvenna hreyf ing ar inn ar. Ingi björg var í hópi þeirra kvenna 
sem töl uðu fyr ir kven frelsi og vildu sjá sem flest ar kon ur úti á op in ber um 
vett vangi. Hún vildi að kon um stæðu all ar leið ir opn ar og marg end ur tók 
í ræð um sín um að kon ur gætu gert margt fleira en sinna börn um og búi. 
Hún sagði t.d. í ræðu ár ið 1927: 

Jeg hefi ekki enn lát ið sann fær ast um, að kon an geti að eins 
rækt störf sín vel und ir ask loki því, sem kall að er að gæta 
bús og barna ... Þá held ég því fram, að ekki dugi að ein-
blína á sjer mennt un ina eina. Nú tím inn heimt ar meira af 
kon un um, og þær vilja fá tæki færi til þess að búa sig und ir 
störf á sem flest um svið um.4 

And inn í þjóð fé lag inu beindist hins veg ar í sí aukn um mæli að því að 
halda kon um á hefð bundn um bási mæðra og hús mæðra.5 Þær áhersl ur 
voru mjög í sam ræmi við það sem var að ger ast í hin um vest ræna heimi. 
Þar var reynt að koma kon um aft ur heim eft ir mikla at vinnu þátt töku 
með an á heims styrj öld inni fyrri stóð. Ýtt var und ir hug mynd ir um 
æski lega stöðu kvenna inn an heiml anna og öll um með ul um beitt svo 
sem sál fræði, lækn is fræði og áróðri af ýmsu tagi, með al ann ars þeim að 
kon um væri eðl is lægt að vera mæð ur og hús mæð ur.6 Á Norð ur lönd un-
um urðu hreyf ing ar hús mæðra öfl ug ar en þær beittu sér fyr ir við ur-
kenn ingu á hús mæðra starf inu sem hverju öðru starfi og lögðu mikla en 
ein hæfa áherslu á mennt un hús mæðra. Hug mynd ir þeirra hafa ver ið 
kennd ar við hús mæðra stefnu.7 

Ingi björg flutti til lögu ár ið 1927 um að fær ar kon ur yrðu skip að ar í 
all ar op in ber ar nefnd ir, en sú til laga var felld um ræðu laust í neðri deild 
Al þing is. Hún flutti til lögu um styrk til Banda lags kvenna til að láta 
rita sögu ís lenskra kvenna í 1000 ár, en sú til laga var einnig felld. Ingi-

Kynjafræði – Kortlagningar

172



björg vildi gera kon ur sýni leg ar og auka hlut þeirra í valda stofn un um 
sam fé lags ins.8 

Á þeim ár um sem Ingi björg sat á þingi var hart deilt um mennt un 
kvenna. Um ræð an sner ist um það hvort stefna bæri öll um kon um inn í 
hús mæðra skóla vegna þess að það væri hlut verk og eðli kvenna að vera 
mæð ur og hús mæð ur, eða hvort þær ættu að gegna öðr um störf um og 
vera virk ar við mót un sam fé lags ins.9 Inni á þingi lenti Ingi björg í and-
stöðu við ýmsa þing menn eink um þó Jónas frá Hriflu. Úti í sam fé lag inu 
var hún gagnrýnd af öfl ug um hópi kvenna vegna af stöðu henn ar til hús-
mæðra skól anna sem hún gagnrýndi og lagð ist jafn vel gegn á þingi vegna 
stefnu leys is og ein hæfr ar mennt un ar. Ingi björg gerði líka ýmis legt fleira 
sem þótti gagnrýni vert. Ár ið 1923 greiddi hún at kvæði með af námi inn-
flutn ings banns á vín um frá Spáni, en Spán verj ar höfðu hót að að setja tolla 
á ís lensk an salt fisk yrði ekki slak að á inn flutn ings höft um.10 Af staða Ingi-
bjarg ar olli hin um fjöl mörgu bind ind is kon um mikl um von brigð um en 
hún skýrði hana ekki einu orði. Eitt af þeim fé lög um sem stóð að fram-
boðs hreyf ingu kvenna, Hvíta band ið, var upp haf lega stofn að sem bind ind-
is fé lag en al mennt má segja að bind ind is mál hafi ver ið ná tengd kvenna-
hreyf ing unni.11 Ár ið 1924 ákvað Ingi björg að ger ast einn af stofn end um 
þing flokks íhalds manna. Sú gjörð gekk þvert á boð skap kvenna listans frá 
ár inu 1922 eins og hann birt ist í áskor un kosn inga nefnd ar innar og þeim 
grein um sem rit að ar voru í kosn inga bar átt unni.12 Ingi björg lét líka ógert 
að skýra það um deilda skref. Ég tel að Ingi björgu hafi ver ið heit ið stuðn-
ingi við bygg ingu Land spít al ans og að Kvenna skól inn í Reykja vík yrði 
gerð ur að rík is skóla ef hún gengi í Íhalds flokk inn. Íhalds menn mun aði 
mjög um hvern liðs mann við mynd un meiri hluta á þingi. Því er lík legt 
að þeir hafi heit ið Ingi björgu stuðn ingi við mik il væg bar átt umál henn-
ar.13 

Gagnrýni og árás ir á Ingi björgu komu eink um úr þrem ur átt um. Í 
fyrsta lagi úr ræð ustól Al þing is, að al lega frá Jónasi Jóns syni frá Hriflu 
ein um helsta for ystu manni fram sókn ar manna. Í öðru lagi var hún gagn-
rýnd í blöð un um, eink um Alþýðu blað inu og Tím an um en í síð ar talda 
blað inu var Jónas líka á ferð. Í þriðja lagi lýstu ýmsar kon ur óá nægju 
sinni með af stöðu henn ar í nokkrum mál um bæði á fund um kvenna og 
í blöð um. 
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Jónas frá Hriflu og Ingi björg

Það var á þing ingu 1924 sem Jónasi og Ingi björgu lenti fyrst sam an fyr ir 
al vöru í þings öl um en þá var hún geng in til liðs við Íhalds flokk inn og þar 
með kom in í óvin alið Jónas ar Jóns son ar frá Hriflu. Það gerð ist í um ræð-
um um um ræð up art Al þing is tíð inda en Ingi björg var fylgj andi því að hætt 
yrði að prenta ræð ur þing manna í sparn að ar skyni. Jónas sagði að hún væri 
að reyna að koma í veg fyr ir að það frétt ist hvað hún segði og gerði í þing-
inu.14 Ingi björg sagði í þess um um ræð um að það væri sama „hversu 
miklu rúmi og svertu Tím inn eyddi í að mann skemma sig á mjer, myndi 
ég ekki skattyrð ast við hann.“15 Jónas sagði að Ingi björg væri orð in af ar 
fylg ispök við Jón Magn ús son for sæt is ráð herra en hún sagð ist hafa sín ar 
eig in skoð an ir og ekki vera „kaupa kona“ eða „kaupa mað ur“ ann arra 
manna í nokkru máli. Með þess um orð um und ir strik aði hún sjálf stæði 
sitt á þingi. Ég fæ ekki bet ur séð af ræð um henn ar og þeirri af stöðu sem 
hún tók en að hún hafi sagt og gert það sem henni sýndist í þings öl um. 
Jónas svar aði á móti að hún bæri sömu ábyrgð og aðr ir þing menn og að: 
„At kvæði konu, sem er greitt til að hlynna að vínd rykkj umögu leik um í 
land inu eða til að hindra aukna ment un kven þjóð ar inn ar, er jafn þungt á 
met un um eins og at kvæði karl mann anna.“16 Síð an sagði hann: 

Ýmsar kon ur gerðu sjer von um, að hún mundi bæta „tón-
inn“ í þing inu, standa ut an og of an við flokka deil ur, vænt-
an lega geta fylgt mál efn un um frem ur en mönn um. En hver 
hef ur orð ið raun in á? Hátt virt ur 6. landsk. [Ingi björg] hef ir 
gleymt kyn systr um sín um og áhuga mál um þeirra, en elt 
Íhalds flokk inn, og þó eink um hv. 4. landsk. (JM) út á all ar 
hans póli tísku villi göt ur.17

Jónas var að vísa til af stöðu Ingi bjarg ar í bann mál inu og and stöðu henn ar 
við til lögu hans á þing inu 1923 um hús mæðra skóla að Stað ar felli í Dölum 
og hann spar aði ekki stóru orð in. Ingi björg hafði svik ið kon ur og brugð-
ist von um að mati Jónas ar. 

Á ár un um 1923-1930 voru Stað ar fells skól inn og fleiri hús mæðra skólar 
til um ræðu á þingi og með al kvenna, ekki síst á lands fund um þeirra 1923, 
1926 og 1930.18 Ingi björg lenti í hörð um rimm um út af þeim mál um. 

Kynjafræði – Kortlagningar

174



Henni fannst al gjört stefnu leysi ríkja í mál efn um hús mæðra fræðslu og að 
far ið væri fram með lög leysu varð andi skól ann að Stað ar felli. Ár ið 1890 
stofn aði Her dís Bene dictsen sjóð til stofn un ar kvenna skóla á Vest ur landi og 
skyldi hann vera með sama sniði og skól inn sem þá var rek inn norð ur í 
landi að Ytri-Ey und ir stjórn El ín ar Briem. Eig end ur jarð ar inn ar Stað ar-
fells bættu um bet ur og buðu fram jörð sína til að ýta und ir að áform 
Her dís ar næðu fram að ganga. Sjóð ur inn dafn aði og vildu ýmsir nota hann 
til að koma á fót hús mæðra skóla vest ur í Döl um.19 Þótt kennd væri bæði 
handa vinna og hús stjórn í gömlu kvenna skól un um buðu þeir upp á tölu-
vert bók nám sem fór vax andi í ár anna rás. Það gerðu hús mæðra skól arn ir 
hins veg ar ekki nema að litlu leyti enda var til gang ur þeirra fyrst og fremst 
að búa kon ur und ir hús stjórn.20 Ingi björg H. Bjarna son var í hópi þeirra 
sem mót mæltu og bentu á að hús stjórn ar skóli væri alls ekki í sam ræmi við 
vilja Her dís ar. Hún gerði skýran grein ar mun á kvenna skól um og hús-
stjórn ar skól um. Henni blös kraði sú ein hliða áhersla sem lögð var á að 
tjóðra all ar kon ur á bás hús móð ur starfs ins. Þessi af staða olli Ing björgu 
vand ræð um og kall aði á harða gagnrýni. And mæli henn ar voru að engu 
höfð og var sjóð ur inn tek inn traust ataki til upp bygg ing ar hús mæðra skóla 
að Stað ar felli.21 Þá stóð Ingi björg í ströngu vegna fram tíð ar Kvenna skól-
ans í Reykja vík sem hún vildi tryggja með því að gera hann að rík is skóla 
en fjár hag ur skól ans var af ar erf ið ur. Þau áform mættu and stöðu, ekki síst 
Jónas ar og náðu ekki fram að ganga að sinni.22 

Jónas frá Hriflu marg end ur tók að Ingi björg væri að bregða fæti fyr ir 
aukna mennt un kvenna, m.a. með til lög um um nið ur skurð á fjár fram lög-
um til Kvenna skól ans á Blöndu ósi. Ingi björg sagði fjár veit ing una vera 
sam kvæmt sam komu lagi. Jónas sagði m.a. á þing inu 1927: 

Með þessu er þá sýnt, að þessi hv. full trúi, eini kven mað ur-
inn og fyrsti, sem á sæti á Al þingi og þang að er kos in af 
kon um víðs veg ar um land, hún læt ur sér sæma að níð ast á 
allri hús mæðra fræðslu í land inu. Ýmist með því að fella 
nið ur nauð syn leg ar fjár veit ing ar í því skyni eða þá að klípa 
svo úr þeim, að þær komi að litlu gagni.23 

Það var eins og Ingi björg ein stýrði fjár veit ing um til skól anna. Síð ar í 
sömu ræðu sagði hann: 
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Ann ars er það hart, þeg ar við karl menn er um að vinna að 
auk inni kvenna ment un í land inu, að þá skul um við vera 
höf uð setn ir af þess um eina full trúa kvenna, svo að öll okk ar 
við leitni til bjarg ar góðu mál efni er eyði lögð (IHB kall ar 
fram í: O, sei, sei, sei, sei, sei!).24 

Ingi björg sagði í svar ræðu sinni að það væri ekk ert nýtt að Jónas lægi á 
því lúa lagi að rægja hana og níða, bæði í ræðu og riti, seint og snemma. 

Á þing inu 1930 keyrði um þver bak en þá lét Jónas, sem þá var orð-
inn ráð herra, gamminn geisa í um ræð um um Land spít al ann þar sem 
hann sak aði stjórn Land spít al asjóðs ins um að halda ólög lega því söfn-
un ar fé sem eft ir væri í sjóðn um. Stjórn sjóðs ins hafði lagt fram mörg 
hund ruð þús und krón ur til bygg ing ar spít al ans en fannst efnd ir rík is-
valds ins við gerða samn inga held ur slæ leg ar. Því lagði Ingi björg fram 
fyr ir spurn um áætl an ir rík is stjórn ar inn ar. Jónas sagði í þess ari um ræðu 
að íhald ið hefði haft uppi blekk inga leik við Ingi björgu og náð henni á 
sitt vald með því að láta hana halda að hjá þeim væri stuðn ings að vænta 
„til að full nægja per sónu leg um metn aði þess ar ar per sónu.“25 Þá sagði 
hann að hjá Ingi björgu og 3. landsk. þing manni (Jóni Þor láks syni) 
kæmi fram: 

sams kon ar erg elsi og öf und eins og kem ur fram hjá kon um, 
sem eru farn ar að eld ast, en hafa eng in af kvæmi eign azt, 
gagn vart heið ar leg um mæðr um. Kon urn ar sem börn in eiga, 
hafa enga sök á óláni hinna, og ekki get ég gert að því, þó 
hv. 2. landsk. þm. [Ingi björg] sé dá lít ið leið in leg ur.26 

Jónas var að velta Ingi björgu upp úr því að vera að eld ast, eiga ekki börn 
og vera leið in leg. Seinna í um ræð unni sneri Jónas við blað inu og lýsti 
sam úð sinni yf ir því að Íhalds flokk ur inn hefði þurft að þola Ingi björgu, 
það hefði ver ið mik il raun. 

Hvað gekk Jónasi frá Hir flu til með árás um sín um á Ingi björgu? Úr 
ræð um hans á Al þingi og skrif um í Tím an um um Ingi björgu og af stöðu 
henn ar les ég eft ir far andi: Í fyrsta lagi var hon um mein illa við „íhald ið“ 
og leit á það sem meg in and stæð ing „sam vinnu aflanna“ sem hann var í 
for ystu fyr ir. Hann barði á íhald inu alla daga bæði í þing inu og í Tím an-
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um og þar var Ingi björgu ekki hlíft. Í öðru lagi tók hann þátt í að kveða 
nið ur fram boðs hreyf ingu kvenna, vænt an lega vegna þess að hún gekk 
þvert á „hið rétta“ stjórn mála kerfi sem hann hafði skil greint svo ræki lega 
í skrif um sín um27og til að ná í at kvæði kvenna, enda taldi hann ljóst að 
þau at kvæði sem kvenna list inn fékk 1922 hafi kom ið úr öll um átt um þar 
á með al frá sveita kon um. Hann beitti þeirri að ferð að velta Ingi björgu 
stöðugt upp úr svik um við mál stað kven þjóð ar inn ar. Hugs an lega hafði sá 
mál flutn ing ur ein hver áhrif og bitn aði á kvenna fram boð inu 1926 en það 
gekk af ar illa og fékk að eins 3,5% at kvæða.28 Í þriðja lagi var Jónas á 
önd verð um meiði við Ingi björgu hvað varð aði mennt un kvenna og þar 
með hlut verk þeirra í sam fé lag inu. Í fjórða lagi er lík legt að hon um hafi 
fund ist kon ur eiga lít ið er indi inn á Al þingi þótt hann segði það ekki 
beint. Í það minnsta ból aði ekk ert á kon um á fram boðs list um Fram sókn-
ar flokks ins á þess um ár um og ekki hvatti Jónas til stjórn mála þátt töku 
kvenna í skrif um sín um. Það er ekki hægt að túlka sum um mæli hans 
sem ann að en hreina kven fyr ir litn ingu, sam an ber til vitn un hér að fram an 
um hækk andi ald ur, öf und og leið indi. 

Kon ur ger ast breið ar í sessi

Ingi björg lenti í orða skaki við fleiri þing menn en þeir kom ust þó ekki í 
hálf kvisti við Jónas. Magn ús Krist jáns son fjár mála ráð herra lét t.d. 
um mæli falla sem tengja má út liti Ingi bjarg ar og stöðu sem eina kon an 
á þingi. Hann sagði í um ræð um ár ið 1928 að: „kvenna rík ið vildi hafa 
enda skipti á hlut un um“ og að kon ur (!) „gerð ust nú breið ar í sessi“.29 
Ingi björg brást hin versta við og sagði: 

Að stjórn in fari sínu fram hvað sem kon ur segja, það má vel 
vera. En kon ur eru meira en helm ing ur þjóð ar inn ar og kjós-
end anna, – geta orð ið helm ing ur Al þing is, þeg ar stund ir 
líða, hver veit. Og þá kann að vera að hæstv. lands stjórn færi 
að taka til lit til þess, sem kon ur segja.30 

Það var oft þungt í Ingi björgu vegna þeirr ar fram komu sem hún mætti 
og eru þessi orð henn ar dæmi um það.



Ingi björg dróst inn í um ræð una um kvenna list ann sem bauð fram 
ár ið 1926 und ir for ystu Bríetar Bjarn héð ins dótt ur.31 Það var ekki síst 
Tím inn blað Jónas ar frá Hriflu og fé laga sem gerði harða hríð að Ingi-
björgu til að fæla kon ur, ekki síst sveita kon ur, frá að kjósa kvenna list-
ann. Ingi björg var víti til varn að ar, kon ur af kvenna lista myndu hlaupa 
beint í ein hvern flokk inn að sögn Tím ans. Ingi björg var sönn un þess, 
hún hafði hag að sér hið versta og lagst gegn auk inni mennt un kvenna. 
Tím inn sagði m.a. að: „Kyn pól it ík in ætti því að vera dauð líka í þing-
inu, og það því frem ur sem I.H.B. virð ist vera sá öf uguggi að vinna í 
þing inu móti kyn systr um sín um.“32 Alþýðu blað ið beitti sér einnig gegn 
kvenna list an um og not aði Ingi björgu til að sanna að kvenna list inn væri 
listi kvenna úr „yf ir ráða stétt“ sem alþýðu kon ur ættu alls ekki að kjósa. 
Það sæ ist best á því að Ingi björg hafði geng ið til liðs við Íhalds flokk-
inn.33 

Alþýðu flokk ur inn og mál gagn hans Alþýðu blað ið taldi kvenna list ann 
ár ið 1922 hafa haft af sér þing sæti og koma átti í veg fyr ir að sú saga 
end ur tæki sig ár ið 1926. Því stillti flokk ur inn upp tveim ur kon um (þó 
alls ekki í ör ugg sæti) og lagði mikla áherslu á að alþýðu kon ur ættu ekki 
sam leið með borg ara leg um kven rétt inda kon um. Í kosn inga bar átt unni 
1926 skildu kon ur inn an Alþýðu flokks ins sig frá öðr um kon um inn an 
kvenna hreyf ing ar inn ar með áber andi hætti.34 Sá að skiln að ur náði þó 
ekki til sam starfs inn an kvenna hreyf ing ar inn ar að öðru leyti, því verka-
kon ur héldu áfram stuðn ingi við Land spít ala mál ið og Verka kvenna fé lag-
ið Fram sókn beitti sér í áskor un um til stuðn ings til lög um Ingi bjarg ar 
H. Bjarna son, t.d. um að fella nið ur und an þág ur í kosn inga lög um sem 
giltu ein göngu um kon ur.35

Strax ár ið 1923 var Ingi björg gagnrýnd af kon um vegna af stöð unn ar 
til Spán ar vín anna og hús mæðra skól anna. Fund ur Sam bands norð lenskra 
kvenna sem hald inn var á Ak ur eyri 1923 tók bind ind is mál in á dag skrá 
og lýsti yf ir óá nægju sinni með að „fyrsti kven full trúi Ís lands skyldi 
greiða at kvæði með til lögu, sem er bann lög un um til nið ur dreps.“36 
Kven rétt inda kon an Inga Lára Lár us dótt ir37 brást við í blaði sínu 19. júní 
Ingi björgu til varn ar og gagnrýndi kon urn ar fyr ir að hafa ein göngu ráð-
ist á Ingi björgu en ekki hina þing menn ina sem greiddu at kvæði með 
frum varp inu. Þá skýrði Inga Lára hve þing ið hefði ver ið að þrengt í þessu 
máli, hags mun ir þjóð ar inn ar hefðu ekki leyft aðra nið ur stöðu.38
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El ísa bet Ei ríks dótt ir kenn ari á Ak ur eyri39 svar aði Ingu Láru og sagði 
að það væru eink um tvö mál sem kon ur hefðu mest an áhuga á. Það væru 
mennta mál kvenna og bann mál ið. Ritstýra 19. júní hljóti að skilja að það 
sé flest um með fætt að:

falla verst mót gerð ir af sín um, þeirra sem þeir treysta best 
og von ast eft ir mestu af. Þá fer það von andi að verða skilj-
an legt, að kon um þyki það súrt í brot ið, að fyrsta og eina 
kon an, sem þær eiga á þingi vinn ur ein dreg ið á móti þeirra 
áhuga mál um.40 

Af orð um El ísa bet ar mátti ráða að all ar kon ur væru sam mála um þessi tvö 
mál, en því fór fjarri, sbr. af stöðu Ingi bjarg ar og skrif Ingu Láru Lár us-
dótt ur í 19. júní.41 

Þrátt fyr ir þessa gagnrýni áttu kven fé lög in og sam tök kvenna, eink um 
í Reykja vík, gott sam starf við Ingi björgu. Þau báðu hana um að flytja til-
lög ur á þingi, t.d. Mæðra styrks nefnd, sem hún gerði. Kven fé lög in sendu 
álykt an ir til lög um henn ar til stuðn ings og hún beitti sér eins og hún gat 
til að tryggja þeim styrki á fjár lög um til brýnna verk efna. Það tókst þó 
ekki allt af, sbr. fellda til lögu Banda lags kvenna um að láta rita sögu 
ís lenskra kvenna í þús und ár í til efni af Al þing is há tíð inni 1930.42

Deil ur inn an kvenna hreyf ing ar inn ar

Eft ir tekt ar verð asta gagnrýnin á Ingi björgu kom frá Ragn hildi Pét urs-
dótt ur hús stjórn ar kenn ara sem birti harð orða grein um störf Ingi bjarg ar 
í Vísi ár ið 1928.43 Ingi björg svar aði og Ragn hild ur svar aði aft ur og gaf 
síð an grein arn ar út í sér hefti sama ár. Þannig kom Ragn hild ur gagnrýni 
sinni á fram færi við al menn ing svo ekki fór á milli mála að Ingi björg H. 
Bjarna son var ekki í náð inni hjá henni. Það sem er hvað merki leg ast er að 
þarna var á ferð kona sem hafði ver ið virk í kvenna hreyf ing unni um ára bil 
og var for mað ur Hins ís lenzka kven fé lags er hér var kom ið sögu. Ragn hild-
ur var í fram boði til sveit ar stjórn ar í Reykja vík fyr ir kvenna listana 1912 
og 1916 og 1930 var hún á lista fyr ir Sjálf stæð is flokk inn við Al þing is-
kosn ing arn ar það ár.44 Báð ar þess ar kon ur fylgdu Sjálf stæð is flokkn um að 
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mál um eft ir að hann var stofn að ur 1929 en í af stöðu til mál efna kvenna 
voru þær á önd verð um meiði. Ragn hild ur var í for ystu fyr ir hús mæðra-
fræðsl una og var greini lega mjög óá nægð með fram göngu Ingi bjarg ar í 
þeim efn um. 

Ragn hild ur byrj aði á því að kvarta yf ir að Ingi björg hefði ekki hald ið 
neina þing mála fundi með kon um ekki einu sinni í Reykja vík. Hún nefndi 
að það hefði ver ið fróð legt fyr ir kon ur að fræð ast um þing mál, t.d. Land-
spít ala mál ið. Ingi björg svar aði því til að það tíðk að ist ekki að lands kjörn ir 
þing menn héldu slíka fundi og hún fylgd ist það vel með mál efn um 
kvenna að hún þyrfti þess ekki með. Ekki verð ur sagt að þessi af staða Ingi-
bjarg ar hafi ver ið bein lín is lýðræð is leg eða framsýn. Hún end ur spegl aði þá 
af stöðu að þing menn þyrftu ekk ert sér stak lega að kynna verk sín eða að 
ræða við kjós end ur um ein stök mál, jafn vel ekki að skýra af stöðu sína. 

Ræð ur Ingi bjarg ar sýna að tengsl henn ar voru fyrst og fremst við 
kven fé lög in í Reykja vík sem hún studdi dyggi lega. Fé lög in leit uðu til 
henn ar en hún lagði litla rækt við lands byggð ina þótt hún væri lands-
kjör inn þing mað ur. Ég fæ hins veg ar ekki bet ur séð en að þær Ingi björg 
og Inga Lára Lár us dótt ir hafi hald ið fólki mjög vel upplýstu um þró un 
Land spít ala máls ins. Ingi björg hélt er indi um það á lands fundi kvenna 
1923 sem birt ist í Morg un blað inu, hald ið var upp á 19. júní á hverju ári 
með fjár söfn un fyr ir Land spít al asjóð inn, grein ar gerð ir voru birt ar um 
mál ið og tíma rit ið 19. júní birti ár lega töl ur um stöðu söfn un ar inn ar. Það 
var því ekki rétt mætt að nefna Land spít ala mál ið sem dæmi um van rækslu 
Ingi bjarg ar. 

Það voru þó skóla mál in sem vógu þyngst í huga Ragn hild ar. Hún 
sak aði Ingi björgu um að hafa beitt sér gegn Kvenna skól an um á Blöndu-
ósi, hús mæðra skól um á Stað ar felli og á Aust ur landi sem og svo köll uðu 
sam s kóla frum varpi (um gagn fræða skóla í Reykja vík) sem hún kenndi 
Ingi björgu hrein lega um að hafa stöðv að. Þá hafi hún beitt sér fyr ir lækk-
un og skil yrð um á fjár veit ing um til Heim il is iðn að ar fé lags ins (ásök un 
sem þing tíð ind in sanna að var röng)45, hún hafi hins veg ar kom ið í gegn-
um þing ið styrk til frænku sinn ar Ingi bjarg ar Stein-Bjarna son. Ragn-
hild ur sagði að Ingi björg hirti ekki um að kynna sér vilja kjós enda sinna 
en hlut verk henn ar væri að sam eina kon ur. Fátt eitt sé talið af synd um 
Ingi bjarg ar, sagði Ragn hild ur, og lauk grein sinni með að segja að það 
hafi ver ið mik ið glappa skot að kjósa Ingi björgu á þing. 

Kynjafræði – Kortlagningar

180



Ragn hild ur gerði mik ið úr áhrif um Ingi bjarg ar á þingi rétt eins og 
hún fengi þar allt sem hún vildi en það var nú öðru nær. Kannski var 
þetta ókunn ug leiki en senni legra finnst mér að Ragn hild ur hafi vilj að 
koma höggi á Ingi björgu vegna þess hve and snú in hún var hug mynda-
fræði hús mæðra stefn unn ar. Það er fróð legt að velta því fyr ir sér hvort 
Ragn hild ur hafi þarna haf ið sókn til að koma í veg fyr ir að Ingi björg byði 
sig fram að nýju, í það minnsta var hún að segja að hún væri á þingi í 
óþökk kvenna. 

Ingi björg svar aði ásök un um Ragn hild ar og skýrði sjón ar mið sín varð-
andi öll fyrr nefnd at riði46, nema hvað hún minnt ist ekk ert á það hlut verk 
sem Ragn hild ur ætl aði henni við að sam eina kon ur. Senni lega var henni 
löngu ljóst að það væri óvinn andi veg ur vegna skiptra skoð ana og mis-
mun andi hags muna kvenna, og óraun hæft af „Ragn hildi og co.“ að ætla 
henni slíkt verk. Hún minnti m.a. á stefnu leysi varð andi hús mæðra-
fræðsl una og sagði að hún og ann ar þing mað ur hefðu gert ræki lega grein 
fyr ir áliti sínu á sams kóla frum varp inu sem hún var fylgj andi, það hefði 
ein fald lega dag að uppi. Ingi björg fór ræki lega yf ir skóla mál in, sagð ist 
alls ekki vera á móti rekstri hús mæðra skóla en tí und aði þá stað reynd að 
rekst ur hús mæðra skóla á Stað ar felli væri ekki í sam ræmi við vilja Her dís-
ar Bene dictsen og minnti á að kon an sú hefði stofn að sjóð til stofn un ar 
kvenna skóla á Vest ur landi. Þær til lög ur sem lagð ar höfðu ver ið fram um 
hús mæðra skóla hafi ver ið tómt kák. 

Það má sjá af grein Ingi bjarg ar að Ragn hild ur og stuðn ings kon ur 
henn ar hafi ein hvers stað ar lát ið til sín heyra áð ur á gagnrýnin hátt varð andi 
störf og stefnu kvenna hreyf ing ar inn ar. Ingi björg tal aði um „Ragn hildi og 
co.“ og Ragn hildi og „fylgd ar lið henn ar“ sem há vær an hóp kvenna. Næsta 
kona sem setj ist á þing verði ekki öf unds verð af stuðn ingi þeirra sagði Ingi-
björg. Hún ræddi um þær kon ur sem töl uðu hæst og gusuðu mest og sak-
aði þær um að vinna eins og kaf báta og loft skip, sem sagt með und ir róðri 
og árás um. Að lok um sagð ist Ingi björg ekki myndu eiga frek ari orða stað 
við Ragn hildi um „drýgðar eða ódrýgðar „póli tísk ar synd ir“ sín ar“.

Ragn hild ur svar aði aft ur og bætti nú við einu at riði, því að Ingi björg 
gekk í Íhalds flokk inn. Hún hafi boð ið sig fram fyr ir kon ur úr öll um 
stétt um og öll um póli tísk um flokk um en Ingi björg hafi brugð ist trausti 
kjós enda sinna með því að ganga í Íhalds flokk inn sem hún hafi stutt 
dyggi lega síð an. Þetta skýri m.a. hvers vegna Ingi björg hafi ekki hald ið 
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þing mála fundi. Hún hafi ekki treyst sér til að horfa fram an í kjós end ur. 
Henni hafi ver ið boð ið á lands fund kvenna á Ak ur eyri 1926 en hún hafi ekki 
lát ið svo lít ið að svara eða senda fund in um kveðju.47 Þá bar Ragn hild ur 
fram göngu Ingi bjarg ar sam an við störf La dy Astor48 í breska þing inu sem 
hafi skrif að öll um kven fé lög um í kjör dæmi sínu til að kynna sér áhuga-
mál þeirra. Ingi björg haldi ekki fundi, skrifi ekki bréf og eigi fá sím töl 
við kon ur úti á landi. 

Ingi björg stóð við orð sín og svar aði síð ari grein Ragn hild ar engu. Það 
gerði hins veg ar Inga Lára Lár us dótt ir í 19. júní í langri og merki legri 
grein sem varp ar skýru ljósi á deil ur inn an kvenna hreyf ing ar inn ar.49 Hún 
benti á að það hefði svo sann ar lega mun að um Ingi björgu á þing inu. Það 
væri fróð legt að bera sam an efri og neðri deild, þær væru eins og sitt 
hvort þing ið. Í efri deild væru mál efni kvenna rædd og jafn vel sam þykkt 
en neðri deild felldi þau jafn vel um ræðu laust. Þar væri eng in kona. Þá 
sagði Inga Lára að Ragn hild ur og fleiri væru að rægja kven rétt inda hreyf-
ing una, til gang ur inn væri sá að ganga á milli bols og höf uðs á sjálfs bjarg ar-
við leitni kvenna, þetta væru úr töl ur add ir. 

Ragn hild ur lét þessu ekki ósvar að.50 Hún sagði gagnrýni sína á Ingi-
björgu vera kröfu um að full trúi kvenna stæði vörð um rétt indi og vel-
ferð ar mál kjós enda sinna (kvenna). Hún ít rek aði að hún hefði skrif að 
grein ar sín ar vegna þess að Ingi björg hefði kom ið í veg fyr ir að kon ur 
gætu eft ir leið is stað ið sam an um að kjósa þing full trúa. Þessi síð ustu orð 
má túlka þannig að Ragn hildi fynd ist að ósig ur kvenna fram boðs ins 1926 
hafi ver ið Ingi björgu að kenna og þar með hafi hún séð til þess að sér fram-
boð kvenna væru úr sög unni. Henn ar skoð un var sú að að ild Ingi bjarg ar 
að Íhalds flokkn um og af staða henn ar til ýmissa mála hefði geng ið af 
fram boðs hreyf ingu kvenna dauðri. Þótt nokk uð kunni að vera til í kenn-
ingu Ragn hild ar var þetta af ar harð ur dóm ur. Svo mik ið vald gat ein kona 
ekki haft. Miklu fleira lá að baki svo sem mun harð ari bar átta gegn 
kvenna fram boð inu 1926, sterk áhersla á stétt astjórn mál þar sem mik ið 
var gert til að höfða til stétt vísi kvenna, ósann fær andi kosn inga bar átta 
kvenna listans, kon ur í fram boði á öðr um list um og svo hugs an lega 
minnk andi áhugi á rétt inda mál um kvenna.51
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Flokk arn ir þurfa ekk ert að ótt ast fram ar

Hvers vegna brugð ust gagnrýnend ur Ingi bjarg ar úr röð um kvenna ekki 
við fyrr? Hvers vegna beið Ragn hild ur til árs ins 1928 með að láta skoð-
an ir sín ar í ljós op in ber lega? Var það eitt hvert sér stakt at vik sem fyllti 
mæl inn? Erf itt er að svara þess um spurn ing um. Heim ild irn ar þegja 
þunnu hljóði eins og oft vill verða þeg ar óþægi leg ar stað reynd ir og deil-
ur eiga í hlut. Ýmis legt bend ir til þess að löng um hafi ver ið tek ist á um 
stefn ur og strauma inn an ís lensku kvenna hreyf ing ar inn ar auk per sónu-
legra deilna. Bréf Bríetar Bjarn héð ins dótt ur sýna að ýmis legt gekk á 
inn an Kven rétt inda fé lags ins í henn ar tíð sem ekki er tí und að í fund ar-
gerð um.52 Sum ar ið 1922 deildu KRFÍ kon ur og kosn inga nefnd kvenna 
í blöð un um um að drag anda kvenna fram boðs ins53 og Al þing is tíð ind in 
sýna að Ingi björg H. Bjarna son beitti sér bein lín is gegn Hall dóru 
Bjarna dótt ur (sem var sam herji Ragn hild ar) og Sig ur borgu Krist jáns-
dótt ur hús mæðra kenn ara sem setti á fót hús mæðra skóla að Stað ar felli.54 
Þá er at hygl is vert að nán ast öll kven fé lög Reykja vík ur rit uðu áskor an ir 
til þings ins ár ið 1926 vegna til lögu Ingi bjarg ar um að af nema úr lög um 
all ar und an þág ur þess efn is að kon ur gætu skor ast und an kosn ingu. Í 
þann hóp vant aði Hið ís lenska kven fé lag en Ragn hild ur Pét urs dótt ir var 
þá orð in for mað ur þess. Hið ís lenska kven fé lag hafði frá upp hafi ver ið 
virkt í fram boðs hreyf ingu kvenna og stóð að fram boð un um til þings 
1922 og 1926. Hvers vegna beitti það sér ekki í svo mik il vægu máli? 
Því svara heim ild irn ar ekki en skrif Ragn hild ar um Ingi björgu benda til 
þess að grunnt hafi ver ið á því góða og hafði senni lega lengi ver ið. 

Ég fæ ekki séð að neitt hafi kom ið upp á þing inu 1928 sem gaf Ragn-
hildi til efni til svo harðr ar gagnrýni á Ingi björgu. Þeg ar hér var kom ið 
sögu var nefnd að störf um við að setja fram til lög ur um hús mæðra fræðslu 
en þar átti Ragn hild ur sæti ásamt Guð rúnu J. Briem og Sig urði Sig urð-
ar syni bún að ar mála stjóra.55 Nú leið að því að fylgja þyrfti því máli fast 
eft ir. Hugs an lega var Ragn hild ur að reyna að ýta Ingi björgu til hlið ar og 
draga úr áhrif um henn ar til að koma í veg fyr ir að hún ynni hús mæðra-
fræðsl unni meiri „skaða“ en orð inn var að henn ar mati. Hún var að und ir-
strika með skrif um sín um að sú kona sem sæti átti á þingi væri alls ekki 
tals mað ur kvenna. Kjör henn ar væru mis tök. 
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Skoð ana skipti Ragn hild ar, Ingi bjarg ar og Ingu Láru eru af ar at hygl is-
verð í ljósi þró un ar ís lensku kvenna hreyf ing ar inn ar á þess um tíma. Ingi-
björg tók aðra stefnu en ýmsar kon ur höfðu vænst og þær voru henni 
sárar. Hún hafði aðra skoð un á grund vall ar mál um og hún gekk í Íhalds-
flokk inn. Það má segja að kvenna hreyf ing in hafi rek ið sig á þá stað reynd 
að skoð an ir voru skipt ar með al kvenna á því sem þeim fannst vera stór mál 
eins og það hvert bæri að stefna í mennt un kvenna og bann mál inu. Það 
lá ekk ert til grund vall ar fram boði Ingi bjarg ar ann að en áskor un kosninga-
nefnd ar inn ar og ávarp henn ar sjálfr ar frá ár inu 1922.56 Þær yfirlýsing ar 
lýstu ákveðn um hug mynd um og áhersl um, eink um í vel ferð ar mál um, en 
þar var engu lof að. Mark mið ið var að koma konu að án þess að spurt væri 
hvaða skoð an ir kon an sem var efst á lista hefði á ein stök um mál um. Sá 
hóp ur sem stóð að kvenna fram boð inu 1922 sá það sem hlut verk sitt að 
tryggja rödd kvenna í þjóð fé lags um ræð unni, hvað sem sú rödd hefði svo 
að segja og koma vel ferð ar mál um í gegn um þing ið. Senni lega sá eng inn 
fyr ir þau ágrein ings mál sem upp komu nema hugs an lega bann mál ið sem 
var mjög til um ræðu 1922. 

Sú spurn ing vakn ar hvort eitt hvað ann að en ein stök mál hafi leg ið að 
baki gagnrýni kvenna á Ingi björgu? Ég tel að bind ind is kon ur hafi raun-
veru lega orð ið fyr ir mikl um von brigð um með að Ingi björg skyldi greiða 
at kvæði með af námi vín banns ins, sbr. grein El ísa bet ar Ei ríks dótt ur, en að 
þeg ar Ragn hild ur greip til penn ans hafi ver ið kom inn upp raun veru leg ur 
og djúps tæð ur ágrein ing ur um hvert bæri að stefna inn an kvenna hreyf ing-
ar inn ar. Eins og Sig ríð ur Matth ías dótt ir sagn fræð ing ur hef ur bent á sner ist 
hann um hlut verk kvenna og hvort kon um bæri að stefna að kven frelsi eða 
hús mæðra hlut verk inu.57 For svars kon ur hús mæðra áttu erf itt með að þola 
að sú eina kona sem sat á þingi var ekki á sama máli og þær. 

Á þriðja ára tugn um sættu for ystu menn stjórn mála flokk anna mik illi 
og óvæg inni gagnrýni and stæð inga sinna og var öll um með ul um beitt til 
að koma á þá höggi. Jónas frá Hriflu þótti eink ar harð skeytt ur í gagnrýni 
sinni á íhald ið og tók ein staka menn fyr ir. Sú gagnrýni byggð ist þó á 
mál efn um og ásök un um um spill ingu þótt hún væri oft ófyr ir leit in. 
Gagnrýnin sem Ingi björg varð fyr ir var af öðr um toga. Í orð ræð unni var 
lit ið á hana sem full trúa fyr ir all ar kon ur og henni bar að gæta hags muna 
kven kyns ins í heild. Svo mik ið er víst að ekki sátu karl kyns þing menn 
uppi með þá ábyrgð fyr ir hönd síns kyns. Þeir máttu hafa sín ar skoð an ir, 
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í mesta lagi að þeir yrðu að halda sig inn an flokks band anna, sem voru þó 
veik á þriðja ára tugn um. Ingi björg var stöðugt ásök uð um svik við mál-
stað kvenna bæði af kör lum og kon um eins og hún hefði ver ið kjör in til 
að gera eitt hvað ann að en hún síð an gerði og hún var ásök uð um að hafa 
kom ið sér ræki lega fyr ir við rík is jöt una. Menn eins og Jónas frá Hriflu 
þótt ust vita upp á hár hver væri hin rétta stefna í mál efn um kvenna og 
hvern ig kon ur ættu að hegða sér, líka á Al þingi. Hann beitti orð ræðu 
valds ins og þeirra sem vit ið höfðu. Að hans dómi átti Ingi björg að tala 
máli hefð bund inna gilda og hafa sið bæt andi áhrif á „tón inn“ í þing inu en 
hún brást líka í þeim efn um að hans dómi. Kven frels is hug mynd ir henn ar 
voru Jónasi ekki að skapi. Þá mátti Ingi björg sæta at huga semd um sem 
tengd ust út liti og því að hún var ógift og barn laus. Hún var auð veld ur 
skot spónn sem eina kon an í þing inu og hún gaf vissu lega högg stað á sér 
með því að ganga í Íhalds flokk inn. Hún var gagnrýnd harð lega en til lög-
um henn ar um auk in rétt indi kvenna og þátt töku í op in ber um nefnd um, 
að ekki sé minnst á bar áttu henn ar í þágu fá tækra kvenna og barna, var 
lít ið hamp að. 

Það var lít ið um dýrðir þeg ar Ingi björg lauk störf um á þingi en þó 
sendi lands fund ur kvenna ár ið 1930 henni kveðju með þökk um fyr ir 
unn in störf. Það var Guð rún Lár us dótt ir arf taki Ingi bjarg ar á þingi58 sem 
bar upp til lögu um að senda henni kveðju og var hún sam þykkt. 

Heilsu Ingi bjarg ar tók að hraka eft ir að hún hætti á þingi og ár ið 
1934 leit aði hún sér lækn inga í Dan mörku við þeirri hjart veiki sem dró 
hana til dauða. Ingi björg var enn við stjórn Kvenna skól ans ár ið 1940 er 
breski her inn gekk á land og tók Kvenna skól ann á leigu um nokk urra 
mán aða skeið.59 Ingi björg dróst inn í „ástand ið“ í re víu texta þar sem hún 
var sögð banna skóla stúlk um að njóta nátt úru sinn ar, en raula sjálf: „Það 
er draum ur að vera með dáta og dansa fram á nótt.“60 Haust ið 1941 lést 
Ingi björg tæp lega 73ja ára göm ul og var henn ar þá minnst af ar hlýlega á 
þingi og í blöð um, m.a. af Jónasi frá Hriflu. 

Eft ir kosn ing aósig ur inn 1926 sagði Bríet Bjarn héð ins dótt ir: „Fram-
veg is þurfa flokk arn ir ekk ert að ótt ast frá kvenna hendi.“61 Það reynd ust 
orð að sönnu. Eft ir að Ingi björg hætti á þingi 1930 voru þær kon ur sára-
f áar sem knúðu á um breyt ing ar á „kynj akerf inu“.62 Því var hægt að tala 
um skör ungs skap og festu Ingi bjarg ar að henni lát inni. Fram boðs hreyf-
ing kvenna var orð in að minn ingu sem hvorki ógn aði ein um né nein um. 
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Þeg ar Ingi björg H. Bjarna son dó, sat eng in kona á þingi. Það liðu rúm-
lega 40 ár þar til þeim tók að fjölga, en þá greip hóp ur kvenna til sinna 
ráða og bauð fram kvenna lista að nýju. 
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Hvers kyns vel ferð ar kerfi? 
Ís land í spegli hinna kven vænu 
vel ferð ar kerfa á Norð ur lönd um

Sú skoð un er út breidd að Norð ur lönd hafi haft for ystu á 20. öld um að 
styrkja fé lags lega stöðu og rétt indi kvenna og virkja þær til þátt töku í 
opin beru lífi. Und ir lok ald ar inn ar færði norska fræði kon an Helga Maria 
Her nes fyr ir því rök að þess ar breyt ing ar væru smám sam an að breyta nor-
ræn um sam fé lög um í kven væn („wom an-friendly“) vel ferð ar ríki.1 Í grein-
inni er kenn ing in um hin „kven vænu“ vel ferð ar kerfi Norð ur landa tek in til 
skoð un ar og fjall að um hvern ig um bæt ur í vel ferð ar mál um á Norð ur lönd-
um fram á síð ustu ára tugi 20. ald ar horfðu við kon um. Enn frem ur er lagt 
mat á það hversu vel kenn ing in á við um Ís land á 20. öld. Hversu hall-
kvæmt var ís lenska vel ferð ar kerf ið kon um í sam an burði við önn ur Norð ur-
lönd? Hafði Ís land sér stöðu og ef svo er hvern ig er hægt að skýra hana? Hér 
er ekki ráð ist í ná kvæma rann sókn á stöðu og rétt ind um kvenna, held ur 
að eins gerð til raun til að svara of an greind um spurn ing um með því að bera 
sam an nokkra þætti vel ferð ar mála á Norð ur lönd um frá kynja fræði legu 
sjón ar miði og varpa þannig ljósi á tengsl kvenna við vel ferð ar rík ið – og 
hvar finna megi Ís landi stað á slíku nor rænu vel ferð ar korti.

191



Gagnrýni fem ín ista á vel ferð ar rann sókn ir

Rann sókn ir á skipt ingu lífs gæða beindust lengst af 20. öld inni að því að 
greina áhrif stétta skipt ing ar á ójöfn uð í sam fé lag inu og hvern ig vel ferð ar-
rík ið við héldi eða drægi úr þeim mis muni sem af henni leiddi. Sókn nýju 
kvenna hreyf ing ar inn ar og þjóð fé lags um rót um og eft ir 1970 ruddu nýjum 
fræði leg um við horf um og við fangs efn um braut og hófu marg ir sagn fræð-
ing ar og fé lags vís inda menn að gagnrýna rann sókn ir á ójöfn uði og mis skipt-
ingu fyr ir að van rækja áhrif kyn ferð is, ekki síst hvern ig vel ferð ar rík ið mótar 
lífs kjör og fé lags lega stöðu karla og kvenna á ólík an hátt.2 

Fem ín ísk ir fræði menn töldu að kyn ferði væri van rækt vídd í rann-
sókn um á vel ferð ar rík inu og bentu á að um fangs mik il lög gjöf og þjón-
usta sem und ir það féllu hefðu sögu lega séð snert kon ur á ann an hátt en 
karla og haft víð tæk áhrif á kyn hlut verk og sam skipti kynj anna. Í rann-
sókn um á sögu legri mót un vel ferð ar rík is ins væri ein blínt á af mörk uð 
fé lags leg vanda mál, veik indi, slys, ör orku, elli og at vinnu leysi, en þátt ur 
fjöl skyldu og frjálsra fé laga sam taka, ein mitt þeirra sviða mann fé lags ins 
þar sem kon ur létu til sín taka, væri van rækt ur í upp bygg ingu vel ferð ar-
þjón ustu. Sögu rit legðu áherslu á að rekja um skipt in frá ein stak lings-
hyggju 19. ald ar til sam hyggju 20. ald ar sem leiddi til sí vax andi um svifa 
hins op in bera í heilsu gæslu, mennt un, vel ferð ar þjón ustu og síð ast en 
ekki síst í trygg inga mál um. Þunga miðja sagn fræði legra vel ferð ar rann-
sókna væri því vel ferð ar þjón usta á veg um rík is ins sem beindist að al lega 
að þeim sem voru á vinnu mark aði. Það gef ur auga leið að þar sem yf ir-
gnæf andi meiri hluti fólks á vinnu mark aði voru karl ar sner ust rann sókn ir 
um „verka karla frek ar en kon ur og börn, þá sem höfðu ver ið helstu þig-
gj endur fá tækra að stoð ar áð ur fyrr“.3 Sænski sagn fræð ing ur inn Yvonne 
Hird mann komst svo að orði að járn iðn að ar mað ur inn hafi leik ið að al hlut-
verk ið í sögu rit um um sænska vel ferð ar rík ið,4 og má heim færa þau orð á 
sagna rit un margra landa. 

Sam an burð ur á rétt inda kerf um, sem er ein öfl ug asta hefð in í rann sókn-
um á vel ferð ar rík inu, hef ur einnig sætt mik illi gagnrýni. Fé lags vís inda-
menn hafa bú ið til lík ön af vel ferð ar kerf um eft ir gæð um og um fangi þeirra 
rétt inda, eink um trygg inga rétt inda, sem þau hafa upp á að bjóða. Einna 
þekkt ast er flokk un ar kerfi Gösta Esp ing-And er sens sem sett var fram með 
hlið sjón af helstu stjórn mála stefn um nú tím ans.5 Íhalds söm kerfi er að al lega 
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að finna á meg in landi Evr ópu, þar sem reynt er að við halda hefð bund inni 
menn ingu og lífs máta og tengja vel ferð ar rétt indi at vinnu. Í frjáls lynd um 
kerf um eru mark aðs öfl ráð andi við mót un lífs kjara og rík is af skipti eru þar 
af leið andi tak mörk uð. Í þess um flokki eru lönd á borð við Banda rík in, 
Kan ada og Ástr al íu. Loks eru kerfi jafn að ar manna, sem Norð ur lönd eru 
dæmi gerð ir full trú ar fyr ir, með al menn ar trygg ing ar og víð tæka fé lags lega 
þjón ustu sem miða að því að jafna lífs kjör og eru fjár mögn uð að stærst um 
hluta með skött um. Grund vall ar hug tak Esp ing-And er sens er de-comm odi -
fication: frelsi frá lífs bjarg ar skil yrð um mark aðs afl anna.

Fem ín ist ar hafa gagnrýnt flokk un ar kerfi Gösta Esp ing-And er sens og 
önn ur hlið stæð kerfi fyr ir að líta fram hjá kynja vídd inni við flokk un og 
grein ingu á vel ferð ar kerf um. Nauð syn legt sé að skoða bæði kyn bund inn 
mun rétt inda og ólík áhrif vel ferð ar kerfa á karla og kon ur.6 Með því að 
ein skorða grein ing una við að gerð ir rík is valds ins á vinnu mark aði og sér í 
lagi trygg ing ar til handa launa fólki, sé horft fram hjá sam spili launa-
vinnu, ólaun aðr ar vinnu á heim il um og vel ferð ar kerf isins. Í flokk un ar-
kerfi Esp ing-And er sens er horft fram hjá þeim sem stunda ólaun aða 
vinnu á heim il um, þar sem kon ur eru í yf ir gnæf andi meiri hluta.7 En til 
að skilja hlut skipti kvenna verð ur að kanna stöðu heima vinn andi kvenna, 
þess hóps sam fé lags ins sem hef ur öðl ast vel ferð ar rétt indi fyrst og fremst 
sem eig in kon ur eða dæt ur úti vinn andi karla.

Kynja vídd við grein ingu á rétt inda kerf um

Vel ferð ar rík ið óx fram ein mitt á sama tíma og fyr ir vinnu kerf ið svo kall aða 
(male bread winn er fa mily model) varð að ríkj andi þjóð fé lags við miði. Með 
út breiðslu mark aðs bú skap ar afl aði alþýða manna sér helst lífs við ur vær is með 
launa vinnu og varð eig in mað ur inn fyr ir vinna heim il is ins, hann afl aði fjöl-
skyld unni tekna með þátt töku á vinnu mark aði. Eig in kon an helg aði hins 
veg ar fjöl skyld unni krafta sína, ólaun uð og „á fram færi eig in manns ins“ sam-
kvæmt op in ber um skil grein ing um á stöðu eig in kvenna. Fyr ir vinnu kerf ið 
varð aldrei alls ráð andi, miklu frem ur stað al mynd – þjóð fé lags legt íd eal – 
sem náði senni lega mestri út breiðslu í nokkrum iðn ríkj um á síð ustu ára tug-
um 19. ald ar og í byrj un þeirr ar tutt ug ustu, þá helst með al milli stétt ar-
kvenna. Verka kon ur unnu hins veg ar að meira eða minna leyti launa vinnu. 
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Fyr ir vinnu kerf ið naut mik ill ar hylli með al mátt ar stólpa sam fé lags-
ins, stjórn mála manna, sam fé lagsrýna og mann vina af báð um kynj um, 
sem töldu slíka verka skipt ingu milli karla og kvenna einn af horn-
steinum sam fé lags ins, for sendu fyr ir vel farn aði ein stak linga, stöð ug-
leika þjóð skipu lags og góðu sið ferði. Stefna stjórn valda var mjög í anda 
þess ara hug mynda um fjöl skyldu og kyn hlut verk og víða voru sett ar 
laga leg ar skorð ur við þátt töku kvenna á vinnu mark aði. Til gang ur slíkra 
laga var ekki síst sá að veita kon um og börn um sér staka vernd gegn 
óhóf legri og óhollri vinnu í iðn aði og námu greftri og voru þau mik il-
vægt skref í þró un vinnu vernd ar lög gjaf ar víða um lönd. En lög in voru 
um deild og töldu marg ir að þau gerðu kör lum hærra und ir höfði en 
kon um á vinnu mark aði.8 

Fé lags leg ar trygg ing ar og ýmis vel ferð ar þjón usta sem komu til sög-
unn ar á fyrstu ára tug um 20. ald ar byggð ust á fyr ir vinnu kerf inu í meira 
eða minna mæli. Þær gerðu ekki endi lega grein ar mun á kör lum og kon um 
en við héldu og styrktu þann mis mun sem var á vinnu mark aði. Trygg-
inga lög gjöf in var fyrst og fremst snið in fyr ir fólk í fullu starfi á vinnu-
mark aði. Í fyrstu lög um um sjúkra- og at vinnu leys is trygg ing ar í Bret-
landi 1911 voru kon ur ekki tryggð ar nema þær væru í fullri trygg inga-
skyldri vinnu. Kon um á vinnu mark aði var ekki tryggt fæð ing ar or lof þar 
sem lit ið var svo á að kar linn ætti að út vega lífs við ur væri fjöl skyld unn ar 
og úti vinna kvenna kæmi nið ur á vel ferð barn anna og stöð ug leika fjöl-
skyld unn ar. Þrátt fyr ir rót tæka end ur skoð un og út víkk un breska vel ferð-
ar kerf is ins eft ir 1945 breytt ist hlut ur kvenna lít ið. Willi am Be ver id ge, 
hug mynda smiði nýja kerf is ins, var tíð rætt um mik il vægi eig in kvenna og 
mæðra í við komu bresku þjóð ar inn ar og gerði hann ráð fyr ir að kon ur 
yrðu áfram háð ar fram færslu eig in manna sinna. Gift um kon um var því 
boð ið að borga lægri ið gjöld og fá þá minni bæt ur í stað inn.9

Í sænsku verkalýðshreyf ing unni fengu kon ur (einnig lær ling ar og 
karl ar und ir 18 eða 21 árs aldri) gjarn an hálf an rétt, greiddu hálf gjöld, 
fengu hálf ar verk falls bæt ur og hálf ar bæt ur vegna at vinnu leys is og sjúk-
dóma.10 Þetta breytt ist ekki að ráði fyrr en um miðj an átt unda ára tug inn 
þeg ar sett voru jafn rétt is lög og rétt ur kvenna auk inn. Hlið stæð ar breyt-
ing ar urðu á meg in landi Evr ópu eft ir stríð, en um skipt in úr fyr ir vinnu-
kerfi yf ir í jafn rétt is sinn aðra kerfi gengu þó mis hratt fyr ir sig, einna 
hæg ast á Ír landi.

Kynjafræði – Kortlagningar



Ýmsar fræði kon ur á borð við Jane Le wis og síð ar Di ane Sa ins bury hafa 
reynt að bæta úr ágöll um flokk un ar kerf is Esp ing-And er sens og ann arra 
við líkra með því að skoða vel ferð ar kerf in kerf is bund ið frá kynja fræði legu 
sjón ar horni. Þær hafa ein mitt not að fyr ir vinnu kerf ið sem grund vall ar við-
mið un við að greina rétt inda kerfi vel ferð ar rík is ins, en sú að ferð geng ur 
þvert á fyrri flokk an ir. Skoð að er hvaða kjör um og rétt ind um kon ur sæta 
í ólík um vel ferð ar kerf um sem mæð ur, eig in kon ur og laun að vinnu afl. Í 
grein ing ar lík ani Sa ins bury er gerð ur grein ar mun ur á tvenns kon ar vel-
ferð ar kerf um (tafla 1). Í fyr ir vinnu kerfi er hefð bund in verka skipt ing og 
skýr að skiln að ur milli einka sviðs og op in bers sviðs. Eig in mað ur inn sér 
fjöl skyld unni far borða en kon an vinn ur ólaun aða vinnu á heim il inu. Fjöl-
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Tafla 1. Fyrirvinnuskipan og einstaklingsskipan velferðarréttinda skv. Diane Sainsbury

 Fyrirvinnuskipan Einstaklingsskipan

Fjölskyldu- Hjúskapur hafður í hávegum Hlutleysi gagnvart 
hugmyndafræði Skýr verkaskipting kynja   fjölskylduformi
 Húsbóndi = fyrirvinna   Sameiginlegt hlutverk í 
 Eiginkona = umönnun fjölskyldu 
  Faðir = fyrirvinna og
  umönnun 
  Móðir =fyrirvinna og
  umönnun

Réttindi Mismunandi milli kynja Söm fyrir bæði kyn
Grundvöllur réttinda-
öflunar Fyrirvinnuhlutverk Hver einstaklingur
Hver fær lífeyris-
greiðslur? Húsbóndi/framfærandi Hver einstaklingur
Viðmið lífeyris-
greiðslna Heimilið/fjölskyldan Hver einstaklingur
Hver greiðir iðgjöld? Heimilið/fjölskyldan Hver einstaklingur
Skattheimta Sameiginleg fyrir hjón  Sérsköttun hjóna
 Frád. vegna framfærslu Einstaklingsfrádráttur
Atvinnu- og launastefna Karlar hafa forgang Bæði kynin standa jöfn
Vettvangur umönnunar Fjölskyldan Ríkið gegnir stóru hlutverki
Umönnunarstörf Ólaunuð Greidd að hluta

Heimildir: Diane Sainsbury, Gender, Equality, and Welfare State, bls. 42. – Stefán Ólafs-
son, Íslenska leiðin, bls. 234.



skyld an er sú ein ing sem lögð er til grund vall ar í rétt inda kerf inu og eru 
rétt indi gjarn an tengd fyr ir vinnu hlut verk inu. Því eru rétt indi eig in-
manns og eig in konu ólík. Þar sem ein stak lings skip an rík ir er rík is borg-
ara rétt ur eða bú seta í land inu grund völl ur rétt inda frem ur en at vinna. 
Geng ið er út frá því að hver full orð inn ein stak ling ur sé sjálf stæð ur og 
ábyrg ur fyr ir eig in fram færslu, að eig in mað ur og eig in kona hafi sam eig-
in leg verk efni og deili með sér fjár öfl un og um önn un barna. Sa ins bury 
tel ur að slík skip an stuðli frek ar en fyr ir vinnu skip an in að því að jafna 
stöðu kynj anna. Með sam an burði nokk urra landa kemst hún að þeirri 
nið ur stöðu að borg ara rétt inda kerfi sem í gildi eru í sós íaldem ókrat ísk um 
sam fé lög um Norð ur landa leiði frem ur til jafn stöðu kynj anna en mark aðs-
hyggj ukerf in eða at vinnu tengdu rétt inda kerf in á meg in landi Evr ópu.

Eins og sést á of an greindri um ræðu um flokk un og grein ingu á vel ferð-
ar kerf um hafa fræði menn til hneig ingu til að telja Norð ur lönd sér á báti, 
sér staka teg und í flóru vel ferð ar kerfa. Þetta kem ur heim og sam an við rann-
sókn ir á vel ferð ar rík inu sem leggja kynja fræði leg sjón ar mið til grund-
vallar.11 Þar nýtur sú túlk un hylli – þótt ekki sé hún óskor uð – að Norð ur-
lönd með Sví þjóð í far ar broddi hafi kom ið sér upp „kven vænni“ vel ferð ar-
kerf um en flest ef ekki öll önn ur lönd. Kon ur hafi þar öðl ast efna hags leg og 
fé lags leg rétt indi fyrr en í öðr um lönd um og því hafi staða þeirra á heim il-
um og vinnu mark aði og gagn vart rík is vald inu orð ið all sérstæð. Hún birt ist 
m.a. í meiri at vinnu þátt töku kvenna en ann ars staðar og sjálf stæð ari og 
sterk ari stöðu í vel ferð ar kerf inu held ur en í þeim lönd um þar sem kon um 
voru mörk uð rétt indi fyrst og fremst sem eig in konur og mæð ur.

Þeg ar nán ar er að gáð sköp uð ust þess ar að stæð ur til tölu lega seint á 20. 
öld inni. Það var ekki fyrr en eft ir stríð að vel ferð ar ríki á Norð ur lönd um 
tóku að hall ast ein dreg ið á sveif með kon um, og í raun inni ekki af mikl um 
þunga fyrr en líða tók á sjö unda ára tug inn. Fram eft ir öld inni var skarp ur 
grein ar mun ur gerð ur á efna hags leg um og fé lags leg um rétt ind um kynj anna 
og verka- og hlut verka skipt ing mjög kyn bund in alls stað ar á Norð ur lönd-
um. Ein stak lings bund in rétt indi voru ekki mark mið í op in berri fé lags-
mála stefnu held ur mið aði hún að því að styrkja fjöl skyld una og þau hefð-
bundnu kyn hlut verk sem hún hvíldi á, þ. á m. hús móð ur hlut verk ið. Að 
þessu leyti var staða kvenna ekk ert sterk ari en gerð ist víða ann ars stað ar í 
Evr ópu. Yvonne Hird man hef ur hald ið því fram að sænska vel ferð ar kerf ið 
hafi byggst á nýrri teg und kyn bund ins mis mun ar og að grein ing ar. Hún 
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skoð ar vel ferð ar kerf ið í Sví þjóð út frá sátt mála hug mynd um og grein ir þrjú 
tíma bil í sögu þess: tíma bil hús mæðra sátt mála fram til 1961, tíma bil jafn-
rétt is sátt mála 1961–1976 og tíma bil jafn stöðu síð an 1976.12

Hvenær og hvern ig komst sú skip an á vel ferð ar ríki Norð ur landa að 
kven væn sjón ar mið urðu of aná? Í næstu tveim köfl um verð ur stikl að á 
stóru í sögu nor rænu vel ferð ar kerf anna með það í huga að skoða kyn-
bund inn mun og hug að sér stak lega að fé lags leg um og efna hags leg um 
hlið um þeirr ar þró un ar.

Öld hús móð ur inn ar á Norð ur lönd um 1880–1950

Alls stað ar á Norð ur lönd um nutu kon ur minni rétt inda og voru skör 
lægra sett ar í efna hags legu og fé lags legu til liti en karl ar í upp hafi 20. 
aldar. Rétt ar þró un var merki lega lík í þess um lönd um. Kon ur urðu fyrst 
full veðja und ir lok 19. ald ar og voru því háð ar valdi karls ins um ákvarð-
an ir sem vörð uðu ráð stöf un tekna og eigna.13 Þótt lang an tíma tæki að 
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Tafla 2. Áfangar í þróun kvenréttinda á Norðurlöndum

 Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð
     

Jafn erfðaréttur kvenna og karla 1857 1878 1850 1854 1845

Ógiftar konur verða lögráða 1857 1864 1861 1863 1863

Giftar konur verða lögráða 1899 1930 1900 1888 1921

Kosningaréttur til sveitarstjórna 1908 1917 1909 1910 1918

Kosningaréttur til þjóðþinga 1915 1906 1915 1913 1919

Konur fá jafnan rétt á við karla 

til háskólanáms 1875 1901 1911 1884 1873

Jafn réttur til embætta 1921 1926 1911 1938 1925

Jöfn laun fyrir sömu störf hjá 

hinu opinbera 1919 1962 1945 1959 1947

Jöfn laun fyrir sömu störf á 

vinnumarkaði 1973 1962 1961 1961 1960

Jafnréttislög 1978 – 1973 – 1980

Heimildir: Christina Bergqvist o.fl. (ritstj.), Likestilte demokratier?, bls. 270. – Ida Blom, 
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koma á jafn rétti kynj anna voru kon ur á Norð ur lönd um samt fyrri til en 
víða ann ars stað ar að öðl ast ýmis borg ara rétt indi svo og fé lags leg og efna-
hags leg rétt indi. Tafla 2 veit ir yf ir lit um hvenær kon ur á Norð ur lönd um 
öðl uð ust ýmis mik il væg fé lags leg og efna hags leg rétt indi. Á sviði hjú-
skap ar- og sif ja rétt ar og í barna vernd ar mál um voru Norð ur lönd í far ar-
broddi fyr ir breyt ing um sem stuðl uðu að aukn um rétti kvenna og barna. 
Hjú skap ar lög in á Norð ur lönd um sem sett voru á ár un um 1909–1929 má 
líta á sem mik il væga for sendu, jafn vel horn stein þess vel ferð ar kerf is sem 
mynd að ist á næstu ára tug um.14 Lög in voru lög uð að nú tíma að stæð um og 
komu að mestu á jafn rétti milli kynja, fyrr en ann ars stað ar. 

Víkj um næst að efna hags legri og fé lags legri stöðu kynj anna á Norð ur-
lönd um fram yf ir síð ari heims styrj öld og skoð um sam spil heim il is og 
vinnu mark að ar, at vinnu rétt indi og skatta lög gjöf, og síð ast en ekki síst 
vel ferð ar mál í ljósi kyn bund ins mis mun ar. Við hug um einnig að því hvar 
Ís land stóð í þess um mál um.

Hús mæðra hreyf ing in og kyn skipt ur vinnu mark að ur 
Á bernskuskeiði borg ara legs sam fé lags í kring um alda mót in 1900 styrkt-
ist sú hug mynd í sessi að gift ar kon ur ættu að helga sig heim ili og börn-
um. Eft ir því sem slík um hug mynd um óx fisk ur um hrygg hlutu staða 
og rétt indi kvenna að ráð ast um fram allt af hlut verk um þeirra sem mæð-
ur og eig in kon ur: hjóna band ið var fram færslu stofn un kon unn ar og heim-
il ið vinnu stað ur henn ar. Borg ara leg ar kynj ahug mynd ir þessa tíma hófu 
móð ur ina og hús móð ur ina til skýjanna og urðu mjög áber andi í um ræðu 
og op in berri stefnu á milli stríð sár un um, þrátt fyr ir sterkt and óf gegn 
henni inn an kvenna hreyf ing ar inn ar.15 

Hús mæðra hug mynda fræð in birt ist skýrast í fram kvæmd í verka-
skipt ingu eft ir kynj um á heim il um og vinnu mark aði: eig in mað ur inn 
vann fyr ir fjöl skyld unni á vinnu mark aði á með an eig in kon an vann 
heima við, sá um heim il is verk og barna upp eldi. Þessi verka skipt ing, 
sem við höf um kall að fyr ir vinnu kerfi hér að fram an, var í há veg um höfð 
á Norð ur lönd um, en hún var stétt bund in. Mest áber andi var hún hjá 
borg ar a stétt inni, en breidd ist einnig smám sam an út með al verka fólks 
í bæj um og jafn vel smá bænda, þótt í minna mæli væri. Kynja mun ur 
birt ist ekki ein göngu á vinnu mark aði held ur var at hafna svið kvenna 
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þrengra en karla; bund ið við einka svið ið en karl ar voru full trú ar fjöl-
skyld unn ar á op in ber um vett vangi.

Kyn bund in verka skipt ing hafði það í för með sér að þátt taka kvenna 
á vinnu mark aði var lít il. Mynd rit 1 sýnir að at vinnu þátt taka kvenna var 
jafn an á bil inu 25–50% á Norð ur lönd um á tíma bil inu 1910–1970, einna 
lægst í Nor egi, en lang hæst í Finn landi. Hér er nauð syn legt að slá þann 
varnagla að op in ber ar töl ur um at vinnu þátt töku kvenna eru ófull komn ar 
og ekki al ger lega sam bæri leg ar milli land anna. Sam svar andi hlut fall hjá 
kör lum var um og yf ir 90%. Þetta lága hlut fall með al kvenna staf aði fyrst 
og fremst af lít illi at vinnu þátt töku giftra kvenna, sem var inn an við 10% 
fram til síð ari heims styrj ald ar í þeim þrem lönd um sem höf und ur hef ur 
upplýsing ar um (sjá mynd rit 2). Ekki hef ur ver ið rann sak að að neinu ráði 
hversu út breitt fyr ir vinnu kerf ið varð á Ís landi á mót un ar tíma iðn að ar-
sam fé lags ins, en op in ber um töl um um at vinnu þátt töku kvenna er var-
huga vert að treysta ein um og sér.16 
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Mynd rit 1 og 2 bera það þó með sér að at vinnu þátt taka kvenna hafi 
ver ið í hærra lagi á Ís landi mið að við önn ur Norð ur lönd. Í Finn landi var 
úti vinna kvenna að jafn aði mest en Dan mörk og Ís land koma þar á eft ir 
með áþekkt hlut fall. Hið frem ur háa hlut fall á Ís landi skýrist eink um af 
því að gift ar kon ur voru hlut falls lega færri en ann ars stað ar á Norð ur lönd-
um og hafði svo ver ið frá fornu fari.

Tafla 3. Sam setn ing vinnu afls eft ir kynj um í helstu at vinnu veg um 1910 og 1960
           Hlutfallsleg skipting, %

 1910 1960
 karl ar kon ur karl ar kon ur 

Land bún að ur 80 20 78 22 
Fisk veið ar 100 0 98 2 
Fisk vinnsla 18 82 61 39 
Vefja riðn að ur, fata gerð 25 75 35 65 
Ann ar iðn að ur 96 4 81 19 
Bygg inga starf semi 96 4 99 1 
Versl un 82 18 62 38 
Sam göng ur 92 8 93 7 
Póst- og síma þjón usta 70 30 48 52 
Banka- og trygg inga starf semi 95 5 62 38 
Op in ber þjón usta 55 45 39 61 
Heim il is þjón usta (vinn umennska) 0 100 1 99 

Heim ild: Hag skinna, bls. 218–221.
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Kon ur voru ekki að eins miklu færri en karl ar á vinnu mark aði held ur 
var vinna kvenna bund in við ákveð in störf. Tafla 3 sýnir hve kyn skipt ur 
ís lenski vinnu mark að ur inn var fram eft ir 20. öld. Sjó mennska, iðn að ar- 
og bygg ing ar störf, flutn inga starf semi og störf í pen inga stofn un um voru 
ein dreg in karl astörf, en kon ur voru yf ir gnæf andi í fisk vinnslu og vefja r-
iðn aði. Sé rýnt í mann töl um vinnu afl í ein stök um störf um kem ur í ljós 
að helstu kvenna störf in eru sauma störf, fisk vinnsla, hrað rit un ar- og vél-
rit un ar störf, af greiðsla í búð um, veit inga þjón usta, ræst ing ar og þvottar, 
fata hreins un og heim il is þjón usta.

At vinnu- og skatta mál
Í sam ræmi við hús mæðra hug mynda fræð ina veittu lög og venj ur kör lum 
for gang að vinnu mark aði. Karl ar ætl uð ust til þess að kon ur sinntu heim-
il un um og víða var and staða hjá kör lum gegn því að kon ur gengju í 
verkalýðsfé lög. Á Ís landi var kon um ekki heim ilt að ganga í Dags brún og 
önn ur verkalýðsfé lög og stofn uðu þær þá sín eig in fé lög. Sums stað ar á 
Norð ur lönd um var geng ið lengra. Í Nor egi sam þykktu sam tök 
verkalýðsfé laga (LO) bann við inn göngu kvenna ár ið 1926 og í kjöl far ið 
neit uðu marg ir at vinnu rek end ur gift um kon um um vinnu. Bann ið var í 
gildi í 12 ár.17 Í at vinnu leys inu á kreppu ár un um gengu karl ar víða fyr ir 
um vinnu og sama átti við um at vinnu bóta vinnu á veg um rík is eða sveit-
ar fé laga. Þeg ar far ið var að skrá at vinnu laust fólk í Reykja vík 1931 gáfu 
eng ar kon ur sig fram, þótt marg ar þeirra reiddu sig á launa vinnu.18 
Kven rétt inda fé lag Ís lands (KRFÍ) hafði frum kvæði að því um haust ið að 
stofna Vinnu mið stöð kvenna með stuðn ingi bæj ar yf ir valda til að út vega 
kon um vinnu. Mörg störf voru ekki tal in hæfa kon um og flest ar leit uðu 
þær í störf sem tengd ust hefð bundn um kvenna verk um eða hluta störf sem 
hægt var að sam ræma heim il is störf um. 

Lög gjöf um skatta mál hjóna réð miklu um fjár hags legt sjálf stæði og 
at vinnu þátt töku kvenna. Alls stað ar á Norð ur lönd um tíðk að ist sams köttun 
hjóna á fyrstu ára tug um 20. ald ar. Tekj ur hjóna voru lagð ar sam an og þær 
skatt lagð ar sem um einn skatt þegn væri að ræða. Það merkti að tekj ur 
hjóna lentu gjarn an í hærra skatt þrepi en ein stak linga, eft ir því sem stig-
hækk un skatta og út svars var meiri. Með vax andi at vinnu þátt töku kvenna 
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eft ir síð ari heims styrj öld ina gætti vax andi óá nægju með þessa lög gjöf, 
„hjóna vígslu skatt inn“ eins og far ið var að nefna sams kött un ina, vegna 
þess að hún íþyngdi giftu fólki.19 Á Norð ur lönd um var kom ið til móts 
við gagnrýni á skatta lög gjöf ina m.a. með „hjóna af slætti“ af skött um eða 
með því að gera ákveð inn hluta tekna kon unn ar skatt frjáls an. Ár ið 1922 
var far ið að veita hjóna af slátt í Dan mörku, en löngu síð ar eða 1958 var 
fyrst breyt ing gerð á þess um mál um á Ís landi þeg ar ákveð ið var að gera 
helm ing af tekj um eig in konu skatt frjáls an og heim ila jafn framt sér-
sköttun hjóna.20 Þessi breyt ing varð án efa til þess að hvetja kon ur til að 
vinna ut an heim il is ins. Það var ekki fyrr en á átt unda ára tugn um sem 
lög gjöf á Norð ur lönd um hneigð ist til sér skött un ar, í Dan mörku ár ið 1970 
(sams kött un eigna 1983), í Sví þjóð 1971 og Ís landi 1978.21 Í Nor egi var 
sér skött un heim il ár ið 1964. 

Vel ferð ar kerf ið
Fram yf ir síð ari heims styrj öld var höf uð mark mið fé lags legra trygg inga 
alls stað ar á Norð ur lönd um að tryggja af komu og ör yggi fólks á vinnu-
mark aði. Það voru því úti vinn andi karl ar sem nutu bóta úr trygg inga kerf-
inu, en kon ur nutu þeirra fyrst og fremst sem eig in kon ur úti vinn andi 
karla. Hér ber eink um að nefna þrjár mik il væg ar teg und ir trygg inga: 
slysa bæt ur, sjúkra bæt ur og at vinnu leys is bæt ur. Elli líf eyr ir var ann ars eðl is, 
bund inn við fólk sem hafði náð til tekn um aldri og var óháð ur því hvort 
fólk hefði ver ið í vinnu. Nor eg ur er þó und an tekn ing fram til árs ins 1937, 
því að eins þeir fengu líf eyri sem höfðu ver ið á vinnu mark aði. Elli líf eyr ir 
var því kon um mik il rétt inda bót og enn frek ar vegna þess að þær lifðu 
leng ur en karl ar og voru góð ur meiri hluti aldr aðra.

Verkalýðshreyf ing in og flokk ar henn ar höfðu for ystu um að koma á 
alþýðu trygg ing um og bæta kjör og að stæð ur á vinnu stað. Sam hæf ing 
heim il is starfa og launa vinnu var al mennt tal in einka mál fjöl skyld unn ar 
og ut an verka hrings stjórn málanna. Marg ar kon ur inn an og ut an 
verkalýðshreyf ing ar inn ar sner ust gegn þess um við horf um og höfðu frum-
kvæði að ann ars kon ar fé lags leg um um bót um, ekki síst þeim sem beind-
ust að fjöl skyld um og börn um. Þar bar hæst bar átta þeirra fyr ir bætt um 
kjör um ein stæðra mæðra. Það var þó langt í frá að inn an kvenna hreyf ing-
anna væri ein ing um hvert skyldi stefna í vel ferð ar mál um og öðr um mál-
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um sem lutu að kon um.22 Ida Blom tel ur að greina megi tvö meg in við-
horf hjá kon um á ár un um milli stríða. Ann að má kenna við vel ferð ar-
femín isma sem gekk út frá sér stöðu kvenna og þörf fyr ir sér stak ar ráð staf-
an ir þeim til handa, t.d. með því að bæta kjör mæðra og barna. Hitt 
við horf ið kall ar hún jafn rétt is fem ín isma sem stefndi að því að jafna sem 
mest laga leg an og fé lags leg an mun kynj anna svo að kon ur gætu unn ið úti 
og tek ið þátt í op in beru lífi til jafns við karla. Á Ís landi og ann ars stað ar 
féll hús mæðra hreyf ing in í stór um drátt um und ir fyrra við horf ið með Sig-
rúnu Blön dal, Ragn hildi Pét urs dótt ur og Guð rúnu Lár us dótt ur í far ar-
broddi, en jafn rétt is sinn arn ir Bríet Bjarn héð ins dótt ir, Lauf ey Valdi mars-
dótt ir, Inga Lára Lár us dótt ir og Ingi björg H. Bjarna son und ir hið síð ara.23

Á ár un um milli stríða var mik il um ræða um fjöl skyldu mál hvar vetna á 
Norð ur lönd um og var m.a. tek ist á um hversu langt ætti að ganga í opin-
ber um stuðn ingi við fjöl skyld ur og börn, sem var af skorn um skammti. 
Rík is vald ið hafði uppi nokkra til burði til að bæta stöðu mæðra og barna.24 
Norð menn höfðu frum kvæði á al þjóða vísu að því að auka rétt kvenna og 
barna með setn ingu barna vernd ar laga ár ið 1915, sem kennd eru við fyrsta 
fé lags mála ráð herr ann Jo han Cast berg, og veittu óskil getn um börn um jafn-
an rétt á við skil get in til nafns og arfs eft ir föð ur.25 Mág kona hans, Katti 
An ker Møller, var öt ul í bar áttu fyr ir aukn um stuðn ingi við mæð ur og börn. 
Ár ið 1919 kom Osló borg upp trygg ing um fyr ir ein stæð ar mæð ur og fylgdu 
mörg bæj ar fé lög í kjöl far ið.26 Bætt heilsu gæsla og að bún að ur barna í skól-
um, t.d. skóla mál tíð ir, voru einnig bar átt umál af þessu tagi.

Á fjórða ára tugn um beindist fé lags mála stefn an meir og meir að því að 
að stoða fjöl skyld ur sem ekki féllu að ríkj andi fjöl skyld ugerð, ekkj ur og 
ein stæð ar mæð ur sem ekki höfðu karl til að vinna fyr ir heim il inu.27 Í 
Dan mörku var kom ið á fót hjálp ar stofn un um fyr ir mæð ur ár ið 1939 og 
fengu þá ein stæð ar mæð ur í fyrsta skipti op in ber an stuðn ing.28 Ár ið 1937 
tók hið op in bera í Sví þjóð að greiða ein stæð um mæðr um með lag ef feð ur 
stóðu ekki í skil um. Um ræða um mál efni fjöl skyld unn ar spratt einnig af 
áhyggj um af lækk andi fæð ing ar tíðni og þeirri óheill aþró un sem tal in var 
henni sam fara. Þetta var mest áber andi í Sví þjóð og vakti bók hjón anna 
Alva og Gunn ar Myr dals, Krisen i be folk ningsspørsmå let, frá ár inu 1934 
mikla at hygli, en í henni lögðu þau til að al manna vald ið létti und ir með 
bar na fjöl skyld um og auð veld aði úti vinn andi kon um að stofna fjöl skyld ur 
og eign ast börn.29 
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Rétt ur ein stæðra mæðra og barna þeirra var styrkt ur á Ís landi með 
lög um ár ið 1921 sem kváðu á um að hið op in bera greiddi með lag með 
óskil getnu barni, hvort sem fað ir inn end ur greiddi það eða ekki. Norsku 
barna vernd ar lög in frá 1915 voru höfð til fyr ir mynd ar og náð ist sú mik il-
væga rétt ar bót fram í þess um lög um að óskil get in börn fengu erfða rétt 
eftir föður og föð ur frænd ur.30 Ekkj ur og frá skild ar mæð ur nutu ekki 
sér staks stuðn ings hins op in bera á Ís landi og urðu að reiða sig á eig in 
vinnu og að stoð fjöl skyldu og vina ef eitt hvað út af bar. Þó var eig in kon-
um flestra verka manna á sjó og landi sem fór ust af slys för um tryggð ar dán-
ar bæt ur með lög um um slysa trygg ing ar ár ið 1925. Sam bæri leg ar bæt ur 
voru fyr ir ekkj umenn og var því um jafn rétti milli kynja að ræða allt frá 
fyrstu al mennu lög un um um slysa trygg ing ar.31 Mæðra styrks nefnd var 
stofn uð á veg um KRFÍ í kjöl far sjó slyss ár ið 1928 sem gerði mörg börn 
föð ur laus. Eitt að al bar átt umál nefnd ar inn ar var að ein stæð ar mæð ur, 
hvort held ur ógift ar kon ur og frá skild ar eða ekkj ur, fengju með lag með 
börn um sín um svo og mæðra laun til fram færslu fjöl skyld unn ar. Eft ir 
ítrek að ar til raun ir náð ist fram í fram færslu lög un um ár ið 1935 ákvæði 
um „óend ur kræf an styrk“ handa mæðr um með börn um sín um, en það 
voru sömu rétt indi og ógift ar mæð ur höfðu haft frá 1921.32 Fyrstu 
barna lög in voru sett ár ið 1932 að norskri fyr ir mynd. Barna vernd ar-
nefnd ir voru stofn að ar um allt land til að fylgj ast með vel ferð barna. Frá 
þeim tíma hafa ís lensk lög í öll um að al at rið um fylgt nor ræn um rétti 
varð andi barna vernd.33 

Einn lið ur í að styrkja stöðu mæðra var að veita þeim or lof eft ir barns-
fæð ing ar og á öll um Norð ur lönd um var kom inn vís ir að slíku fyr ir 
1940.34 Sví þjóð ruddi braut ina með lög um ár ið 1900 sem veittu mæðr-
um rétt til fjög urra vikna fæð ing ar leyf is, en fyrst ár ið 1937 var kom ið á 
mæðra styrk handa öll um kon um. Í ís lensku alþýðu trygg inga lög un um frá 
1936 var heim ilt að greiða styrk vegna barns fæð inga.35 

Á sveif með kon um: vel ferð ar rík ið á 
Norð ur lönd um eft ir 1950

Eft ir seinna stríð fóru áhersl ur á Norð ur lönd um að breyt ast og smám 
sam an þok að ist grund völl ur vel ferð ar kerf is ins frá fyr ir vinnu kerfi í átt til 
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ein stak lings skip un ar. Kom ið var á rétt ind um og þjón ustu sem auð veld-
uðu þátt töku kvenna í at vinnu líf inu, jöfn uðu stöðu kynj anna og gerðu 
kon ur sjálf stæð ari í fé lags legu og efna hags legu til liti. Greina má tvær 
meg in um bóta hrin ur sem fólu í sér auk in rétt indi kon um til handa.

Sú fyrri hófst með stór tækri end ur skoð un og út víkk un vel ferð ar kerf-
is ins hvar vetna á Norð ur lönd um eft ir stríð. Trygg inga lög gjöf tók stakka-
skipt um með því að leggja rík is borg ara rétt til grund vall ar rétt ind um og 
kveða á um fast ar bæt ur, óháð ar efna hag eða kyni. Stuðn ing ur við fjöl-
skyld ur, mæð ur og börn var auk inn með stofn un nýrra bóta flokka s.s. 
barna líf eyr is, ekkna líf eyr is og mæðra styrks.36 

Ís land varð fyrst Norð ur landa til að koma á sam ræmdu kerfi trygg-
inga með al manna trygg inga lög un um ár ið 1946. Í þeim voru marg ar nýj-
ung ar sem veittu kon um auk inn rétt. Ekkj um og elli- og ör orku líf eyris -
þegum sem höfðu börn inn an við 16 ára aldurs á fram færi sínu, var veittur 
barna líf eyr ir. Mun að ar laus börn öðl uð ust rétt á barna líf eyri. Ekkna bæt ur 
voru í fyrsta skipti veitt ar kon um yngri en 67 ára, að há marki til níu 
mán aða. Nú fengu gift ar kon ur rétt til sjúkra dag pen inga ef eig in menn 
þeirra gátu ekki séð þeim far borða og var ákvæð ið víkk að út til giftra 
heima vinn andi kvenna ár ið 1949.37 Fjöl skyldu bæt ur (barna bæt ur) voru 
enn ein nýjung in en þær voru greidd ar for eldr um með 4 börn eða fleiri á 
fram færi sínu, en ár ið 1960 var far ið að miða þær strax við fyrsta barn.38 
Ár ið 1953 náðu fjöl skyldu bæt ur einnig til ekkna og ein stæðra mæðra og 
voru slík ar bæt ur nefnd ar mæðra laun.39 

Þótt al manna trygg inga lög in hafi ver ið kon um til hags bóta gekk hug-
mynd in um fyr ir vinnu kerf ið eins og rauð ur þráð ur í gegn um þau, rétt ur 
eig in konu valt enn á stöðu og af komu eig in manns ins. Þetta gat einnig 
kom ið nið ur á kör lum, því ekk lar fengu ekki sam bæri leg ar bæt ur á við 
ekkj ur, þar sem gert var ráð fyr ir að þeir væru að al fram fær end ur fjöl-
skyld unn ar. Þess um ágöll um mót mælti KRFÍ og fleiri sam tök á ár un um 
1946–1948.40 Í fyr ir vinnu kerf inu var fjöl skyld an höfð sem að al við mið un 
en ekki ein stak ling ur inn. Þetta kem ur glöggt fram í greiðslu elli- og 
ör orku bóta, sem tengd ar voru tekj um maka allt frá upp hafi, enda þótt meg-
in regla lag anna hafi ver ið að all ir ættu að hafa sama líf eyri. Jafn rétti karla 
og kvenna í trygg inga lög gjöf inni var ekki náð að fullu fyrr en með breyt-
ing um á ár un um 1972–1974.41 

Síð ari um bóta hrin an hófst á sjö unda ára tugn um og tengd ist ör um 
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breyt ing um á hög um kvenna, m.a. stór auk inni at vinnu þátt töku þeirra 
sem kall aði á aukna fé lags lega þjón ustu og að stoð við fjöl skyld ur.42 Jafn-
framt ýtti úti vinna og meiri mennt un kvenna und ir sjálf stæði þeirra. 
Fjöl skyldu líf tók einnig breyt ing um, kon ur gátu nú bet ur stjórn að barn-
eign um með til komu nýrra getn að ar varna sem urðu ásamt öðru til að 
draga úr fæð ing um um og eft ir miðj an sjö unda ára tug inn. Ein stæð um 
mæðr um fjölg aði ört vegna tíð ari barn eigna ut an hjóna bands og fjölg un ar 
hjóna skiln aða. Þetta voru upp gangs tím ar hinn ar nýju kvenna hreyf ing ar 
sem mót aði mjög við horf í kvenna bar áttu næstu ára tugina og átti drjúg-
an þátt í því að gera einka svið ið að póli tísku við fangs efni. Á Norð ur-
lönd um varð fjöl skyldu stefna hluti af póli tískri stefnu mót un á sjötta og 
sjö unda ára tugn um og mið uð ust að gerð ir stjórn valda eink um við að 
auð velda kon um þátt töku á vinnu mark aði t.d. með aukn um fjöl skyldu-
bótum í trygg inga kerf inu, stuðn ingi við ein stæð ar mæð ur og efl ingu 
dag vi star gæslu. Kon ur höfðu náð form legu, laga legu jafn rétti til jafns 
við karla, en nú beindist bar átt an að því að jafna stöðu kynj anna með 
virk um að gerð um.43

Al menn dag vi star þjón usta, sem veitt var og fjár mögn uð af hinu op in-
bera, mynd aði einn af horn stein um hinn ar nýju fé lags mála stefnu og varð 
til þess að auð velda kon um þátt töku á vinnu mark aði. Sam tím is skap aði 
hún og önn ur ört vax andi fé lags leg þjón usta á veg um hins op in bera fjöl-
mörg störf sem kon ur sótt ust eft ir. Í mörg um til vik um var enda um að 
ræða til færslu á störf um kvenna frá heim il um út á vinnu mark að inn eins 
og um önn un barna og aldr aðra og hjúkr un eru ágæt dæmi um. 

Upp haf lega höfðu börn sem stóðu höll um fæti not ið for gangs í dag-
vist un, en eft ir 1960 var stefnt að því að veita öll um börn um að gang. 
Dan ir voru fyrst ir Norð ur landa þjóða til að setja al menn lög um dag vistun 
ár ið 1964, síð an komu Finn ar, Ís lend ing ar og Sví ar ár ið 1973, og Nor-
egur ár ið 1975. Öll lönd in komu sér upp dag vi star þjón ustu á veg um hins 
op in bera sem var öll um op in, en með an skort ur var á barna heim il is-
plássum nutu ákveðn ir hóp ar barna for gangs (t.d. börn ein stæðra for eldra 
og náms manna á Ís landi). Í Dan mörku og Sví þjóð var upp bygg ing barna-
heim ila hröðust og þjón ust an víð tæk ust, en hæg ar gekk hún á Ís landi, í 
Nor egi og Finn landi. Þar var rík ari áhersla lögð á dag vist un hluta úr 
degi, vist un ut an stofn ana og vist un barna á aldr in um 3–6 ára.

Á Ís landi varð hlut ur fé laga sam taka mjög stór um ára tug askeið eins 
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og starf Sum ar gjaf ar ber vitni um, en hún rak tugi dag vist ar heim ila í 
Reykja vík. Það var ekki fyrr en ár ið 1978 að Reykja vík ur borg tók yf ir 
þessa starf semi.44 Dag vist un ar þjón usta fyr ir börn byggð ist hæg ar upp en 
ann ars stað ar á Norð ur lönd um, þrátt fyr ir að þörf in væri jafn vel meiri 
vegna ört vax andi at vinnu þátt töku kvenna. Ár ið 1973 voru sett lög um 
dag vi star þjón ustu fyr ir börn þar sem stefnt var að því að hýsa öll börn 
fram að skóla skyldu aldri. Á næstu ár um varð ör upp bygg ing og tvö fald-
að ist leik skól arými á ár un um 1974–1984.45 Engu að síð ur voru leik-
skólar fjarri því að anna eft ir spurn. Ár ið 1981 var hlut fall barna á aldr inum 
3–6 ára í dag vist un 41% á Ís landi, 47% í Dan mörku, 37% í Finn landi, 
35% í Nor egi og 65% í Sví þjóð. Á síð ustu tveim ára tug um ald ar inn ar 
dró sam an með lönd un um svo að und ir lok ald ar inn ar var hærra hlut fall 
barna á aldr in um 3–6 ára á dag vist ar heim il um á Ís landi en ann ars stað ar 
á Norð ur lönd um. Þess ber þó að gæta að meiri hluti barn anna á Ís landi 
var í hluta dags vist un.46

Jafn rétt is stefn an og stuðn ing ur við kon ur með vel ferð ar rétt ind um 
voru mik il væg ar ástæð ur fyr ir því að kon ur sóttu út á vinnu mark að inn 
eft ir stríð, eink um eft ir 1960. At vinnu þátt taka kvenna frá 1960 til 1971 
jókst úr 34% í 51% og und ir lok ald ar inn ar var hlut fall ið kom ið í tæp 
80%.47 Lög um sömu laun fyr ir sömu vinnu voru sam þykkt alls stað ar á 
Norð ur lönd um í byrj un sjö unda ára tug ar ins nema í Dan mörku, þar sem 
þau voru sam þykkt ár ið 1973 (sjá töflu 2). Það var hins veg ar þraut in 
þyngri að hrinda lög un um í fram kvæmd því að vinnu mark að ur inn gerði 
eft ir sem áð ur upp á milli kynj anna.

Í sum um lönd um hef ur ólaun uð vinna kvenna ver ið met in með því að 
veita for eldr um barna- og fjöl skyldu bæt ur. Á Norð ur lönd um hef ur hins 
veg ar ver ið geng ið út frá víð tækri at vinnu þátt töku kvenna og áhersla 
lögð á að veita kon um (og síð ar kör lum) rétt til laun aðs fæð ing ar or lofs. 
Er rétt ur inn á þessu sviði víð tæk ari en í öðr um lönd um.48 Með trygg-
inga lög gjöf inni upp úr stríði lög leiddu all ar nor rænu þjóð irn ar fæð ing ar-
or lof.49 Sænsk ar kon ur fengu rétt til greiðslu þriggja mán aða or lofs ár ið 
1954 sem auk ið var í sex mán uði ár ið 1974 og 12 mán uði ár ið 1989. Í 
Dan mörku var kom ið á 11 vikna fæð ing ar or lofi ár ið 1956 sem auk ið var 
í 14 vik ur ár ið 1972. Í Finn landi var kon um veitt 54 daga or lof ár ið 1964 
sem smám sam an hef ur ver ið auk ið í 101/2 mán uð. Í Nor egi var kom ið á 
tíu vikna fæð ing ar or lofi ár ið 1956, sem auk ið var í 12 vik ur ár ið 1977 og 
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nokkrum sinn um eft ir það. Nú er or lof ið þar 42 vik ur á full um laun um. 
Kör lum hef ur ver ið veitt fæð ing ar or lof á síð ari ár um, oft ast sem við bót 
við or lof kvenna. 

Sam kvæmt ís lensku al manna trygg inga lög un um 1946 áttu kon ur rétt 
á fæð ing ar styrk (80 krón ur við hverja fæð ingu), auk þess sem úti vinn andi 
kon ur fengu 140 krón ur á mán uði í 3 mán uði. Greiðsla til giftra kvenna 
var háð því að eig in mað ur gæti ekki séð fyr ir eig in konu. Þannig var gert 
ráð fyr ir kar lin um sem fram fær anda. Ár ið 1951 var þessu breytt þannig 
að all ar kon ur fengu fæð ing ar styrk. Kon ur í starfi hjá ríki og bæ fengu 
fæð ing ar or lof á full um laun um í 90 daga frá ár ið 1954, en það var fyrst 
með lög um ár ið 1975 að þessi rétt ur náði til allra kvenna á vinnu mark aði 
(styrk ur mið að ur við at vinnu leys is bæt ur). Ár ið 1980 var öll um kon um 
tryggð ur rétt ur til fæð ing ar or lofs og greiðslna frá Trygg inga stofn un rík-
is ins. Fengu heima vinn andi kon ur sem nam þriðj ungi fullr ar greiðslu. 
Ár ið 1987 var fæð ing ar or lof ið lengt úr þrem ur mán uð um í sex mán uði 
og báð um for eldr um gef inn kost ur á að skipta því með sér. Ár ið 2000 
varð sú rót tæka breyt ing gerð að kom ið var á í áföng um til árs ins 2003 9 
mán aða fæð ing ar or lofi, þar af þrír mán uð ir í mæðra or lof, þrír í feðra or lof 
og þrír mán uð ir sem for eldr ar geta ráð staf að sjálf ir.

Rétti til fæð ing ar or lofs var hátt að á ýmsa lund á Norð ur lönd um, eins 
og sést á þess ari rakn ingu. Ís lend ing ar greina sig nokk uð frá öðr um Norð-
ur landa bú um vegna þess hve hægt þeir fóru sér í þess um efn um, en þeg-
ar nær dró alda mót um minnk aði mun ur inn veru lega á milli land anna.

Nið ur staða

Á síð ustu ára tug um hef ur mönn um orð ið æ ljós ara hve ólík tengsl kynj-
anna við vel ferð ar kerf ið eru og hafa ver ið; það hef ur til skamms tíma 
ver ið inn rétt að á allt ann an hátt fyr ir karla og kon ur. Marg ir fræði menn, 
eink um af kven kyni, telja að Norð ur lönd hafi fet að sér staka leið í þessu 
efni og kom ið sér upp „kven væn um“ vel ferð ar kerf um. Í um ræð unni hef ur 
þó oft gleymst að þessi skip an vel ferð ar mála er til tölu lega ný af nál inni 
og tók ekki á sig skýra mynd fyrr en á síð ustu ára tug um 20. ald ar. Fram 
eftir öld inni var fyr ir vinnu kerf ið ríkj andi við mið á Norð ur lönd um og 
verka skipt ing mjög kyn bund in líkt og ann ars stað ar gerð ist í Evr ópu.
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Öll Norð ur lönd komu sér þó snemma upp fjöl skyldu lög gjöf (hjú skap ar-
rétti, sif ja rétti, barna vernd o.fl.) sem tryggði jafn rétti eða jafn ari stöðu 
fyr ir lög um en víð ast ann ars stað ar. Norð ur lönd voru einnig snemma til 
að tryggja kon um meiri fé lags leg og efna hags leg rétt indi að lög um (t.d. 
jafn an rétt til starfa og jöfn laun) en víða ann ars stað ar. Þessi rétt ar þró un 
var mik il væg und ir staða fyr ir sókn kvenna til jafn stöðu á of an verðri 20. 
öld. Eft ir 1960 hneigð ist vel ferð ar kerf ið mark visst í þá átt að jafna mun 
á kynj um bæði með því að af nema það laga lega ójafn rétti sem enn var til 
stað ar (t.d. í rétt inda kerf inu og með sér skött un hjóna) og með virk um 
að gerð um til að jafna stöðu kvenna og karla (fæð ing ar or lof, dag vist un ar-
þjón usta). At vinnu þátt taka kvenna varð meiri á Norð ur lönd um en ann ars 
stað ar í heim in um. Segja má að á sjö unda og átt unda ára tugn um hafi 
fyrir  vinnu kerf inu ver ið kast að fyr ir róða í fé lags málap ól it ík og geng ið út 
frá því að bæði hjón in ynnu fyr ir fjöl skyld unni. Þannig hafa um bæt ur í 
trygg inga kerf inu og stór auk in fé lags leg þjón usta sveigt nor rænu vel ferð-
ar kerf in í átt ina að ein stak lings skip an. 

Ís land var ekki eft ir bát ur ann arra Norð ur landa í lög gjöf um jafn rétti 
kynj anna. Hér á landi var lög gjöf í stór um drátt um sam stiga lög gjöf ann-
arra Norð ur landa fram yf ir stríð. At vinnu þátt taka var síst minni (jafn vel 
meiri í upp hafi 20. ald ar) á Ís landi en al mennt gerð ist. Með hraðri 
út þenslu vel ferð ar rík is ins eft ir seinna stríð virð ist mun ur á vel ferð ar rétt-
indum milli Ís lands og ann arra Norð ur landa frem ur hafa leg ið í al mennt 
minni rétt ind um og bót um en því að kon ur hefðu tak mark aðri rétt en 
gerð ist ann ars stað ar á Norð ur lönd um. Með stór auk inni fé lags þjón ustu á 
Norð ur lönd um eft ir 1960, dró enn frek ar í sund ur með Ís lend ing um og 
öðr um Norð ur landa bú um í mik il væg um mála flokk um sem snertu hags-
muni kvenna. Hér má nefna bæði fæð ing ar or lof og dag vist un barna sem 
komu síð ar til sögu á Ís landi og í Nor egi. Þeg ar far ið var að við ur kenna 
þenn an mála flokk sem við fangs efni op in berr ar fé lags mála stefnu á Ís landi 
á átt unda ára tugn um, tók við tíma bil örr ar upp bygg ing ar fé lags þjón ustu 
og jafn stöðu hug mynd ir nutu vax andi póli tísks stuðn ings. Und ir ald ar lok 
hafði að stöð um un ur kvenna á Ís landi minnk að mik ið í sam an burði við 
Norð ur lönd. 

Ís landi svip ar mest til Nor egs að því leyti að upp bygg ing ýmissa þátta 
vel ferð ar þjón ustu sem sneri að kon um varð hæg ari en í Sví þjóð, Dan-
mörku og Finn landi. Í Nor egi hélt þó fyr ir vinnu kerf ið leng ur velli og 
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at vinnu þátt taka kvenna var minni en á Ís landi. Fyr ir vinnu kerf inu var kast-
að fyr ir róða á Ís landi á til tölu lega skömm um tíma. Kon ur streymdu út á 
vinnu mark að inn og fljót lega byggð ist af koma flestra fjöl skyldna á tveim ur 
fyr ir vinn um í stað einn ar. Þessu fylgdi auk ið álag fyr ir mæð ur, sem nú 
urðu að deila tíma sín um milli barna upp eld is, heim il is starfa og úti vinnu, 
og hélst þjón usta við fjöl skyld ur eng an veg inn í hend ur við eft ir spurn ina. 
Sjálfs hjálp ar stefn an var í há veg um höfð eins og á svo mörg um öðr um 
svið um vel ferð ar mála, fjöl skyld un um sjálf um var lát ið eft ir að samrýma 
heim il is störf, um önn un barna og úti vinnu þeg ar sókn kvenna var sem 
mest út á vinnu mark að inn á ára tug un um 1960–1980. Þetta var „ís lenska 
leið in“ til auk inn ar ein stak lings skip un ar vel ferð ar rétt inda.
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Ingólf ur Ás geir Jó hann es son

Að kenna drengj um og stúlk um.
Reynsla og við horf kennslu kvenna1

Til drög

Á und an förn um ár um hef ég iðu lega hitt fólk á förn um vegi, bæði skóla-
fólk og al menn ing, sem læt ur í ljós mikl ar áhyggj ur af því hvern ig við 
mót um kyn in í skóla starfi. Nefnt er að skól ar séu ekki nægi lega lag að ir 
að drengj um, eink um ekki lík ams starf semi þeirra. Enn frem ur er horft til 
þess að við temj um stúlk um sam visku semi sem kem ur þeim ekki að 
nægu gagni í stjórn un ar- og leið toga störf um. Og síð ast en ekki síst er 
haft á orði að við kenn um drengj um ekki það sem þeir þurfa á að halda 
til að geta orð ið góð ir heim il is feð ur.

Þessi áhyggju efni eiga öll rétt á sér eins og kom ið hef ur fram í rann-
sókn um er lend is2 og raun ar einnig hér lend is3 þótt minna hafi ver ið fjall-
að um sumt af þessu hér á landi. Eitt at riði enn í um ræð unni hef ur valdið 
mér sér stök um áhyggj um: Það er klif um að það vanti karl menn til að sinna 
drengj um í skól um. 
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Drengj aorð ræð an

Ég hef um nokk urra ára skeið fylgst með „drengj aorð ræð unni“, ekki síst 
er lendri um ræðu, en einnig hér á landi. Meðal annars var hald in ráð stefnan 
„Strákar í skóla“ á veg um mennta mála ráðu neyt is ins og karl anefnd ar Jafn-
rétt is ráðs í nóv em ber 1997.4 Með drengj aorð ræðu á ég við orð ræðu um 
að drengj um gangi sér stak lega illa í skól um, skól ar séu ekki sniðn ir fyr ir 
drengi, kvenna menn ing sé ríkj andi og fleira í þeim dúr.5 Einnig er há vær 
um ræða um að for skot drengja í skóla starfi sé nú orð ið að for skoti stúlkna 
í námi. Þessi um ræða er al þjóð leg og ís lensk.6

Mér virð ist þessi drengj aorð ræða tals vert bjög uð af and stöðu (bac klash) 
við fem ín isma7 og fátt í þess ari um ræðu tel ég í raun inni gagn ast þeim 
drengj um sem þarf að sinna bet ur. Fjöl marg ir telja að frá sagn ir af for skoti 
stúlkna séu stór lega orð um aukn ar og benda á að breyt ing ar stúlk um í 
hag séu í raun tak mark að ar og það til tölu lega fá um stúlk um í hag meðan 
marg ir dreng ir haldi hefð bundn um for rétt ind um.8 Orð ræð an um slak an 
ár ang ur drengja er eig in lega orð in að hálf gerðri flökku sögu.9

Þetta mál lá orð ið svo þungt á mér að haust ið 2000 ákvað ég að skipu-
leggja við talsr ann sókn til að kynn ast við horf um kenn ara. En í stað þess 
að tala við karla um þetta, og lenda kannski í „karla væli“, ákvað ég að tala 
við kennslu kon ur frem ur en -karla um efn ið að kenna drengj um og stúlk um, 
reynslu þeirra og við horf. Ég tek fram að hug tak ið „kennslu kona“ er hér 
not að sem and stæða hug taks ins „kennslu karl“ enda þykja mér orð in 
kven kenn ari og karl kenn ari með af brigð um ljót!

Rann sókn in var lögð upp frá próf em ín ísk um við horf um. Próf em ín-
ismi er nafn sem stefnu og sjón ar mið um karl manna sem að hyll ast fem ín-
isma hef ur ver ið gef ið.10 Próf em ín ist ar hafa rann sak að kynja mun og 
hvern ig best sé að hafa áhrif á karl mennsk uvið horf drengja þannig að þau 
séu þeim sjálf um og sam fé lag inu ekki jafn skað leg og ella. Í þessu felst 
einnig yf irlýsing um að rann sak andi hef ur kynnst fem ín isma sem fræði-
legri sýn og pólít ískri stefnu11 og var við mæl end um kynnt þessi af staða 
rann sak and ans. Einnig er geng ið út frá póst strúkt úr al ísk um við horf um 
gagn vart reynslu um að hún sé sam tvinn uð við orð ræð una. Reynsla við-
mæl enda sé þannig ekki nátt úru leg eða „hrein“ reynsla held ur síuð í 
gegn um lífs við horf og orð ræðu kenn ara sam fé lags.12 Það er ein mitt þessi 
orð ræða um reynslu og við horf kenn ara, í þessu til viki kennslu kvenna, 
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sem er mik il vægt að færa í próf em ín ískt sam hengi til að ég telji mig geta 
rætt um mennt un drengja og stúlkna á upplýstan hátt.

Við talsr ann sókn in og vald ar nið ur stöð ur 

Í rann sókn inni ræddi ég við 14 kennslu kon ur í jafn mörg um grunn-
skólum sem all ar höfðu minnst tíu ára kennslu reynslu og upp í um 40 ára 
reynslu. Þessi við töl, sem voru hljóð rit uð, skráð orð rétt og les in yf ir af 
við mæl end um áð ur en þau voru túlk uð, hóf ust í okt ób er 2000 og þeim 
lauk í maí 2002. Við mæl end ur koma eins jafnt af ald urs stigum grunn-
skól ans og kost ur er. Af fjár hags ástæð um eru við mæl end ur þó að eins af 
þrem ur svæð um á land inu, þ.e. Norð ur landi, Reykja vík og Reykja nes bæ. 
Við átta af við mæl end um mín um ræddi ég tví veg is auk þess sem ég 
fylgd ist með þess um átta kenna í tvær til fimm kennslu stund ir hverri. 
Mark mið áhorfs ins var að geta rætt at burði sem upp komu í kennsl unni.

Helstu mark mið rann sókn ar inn ar eru þessi: Að kynn ast reynslu og 
við horf um kennslu kvenna í grunn skól um gagn vart vinnu brögð um og 
hegð un drengja og stúlkna, að kynn ast því hvað kennslu kon um í grunn-
skól um finnst um kynja mun í vinnu brögð um og við horf um með al kenn-
ara, að kynn ast við horf um kennslu kvenna í grunn skól um til rann sókna á 
kynja mun og öðr um fé lags leg um mun og til hinn ar svo köll uðu „drengj a-
orð ræðu“ (þ.e. stað hæf inga um að dreng ir eigi örð ugt upp drátt ar í 
skólum, m.a. vegna áhrifa fem ín isma og kvenna menn ing ar) og að setja 
nið ur stöð ur í sam hengi við ís lenska og al þjóð lega um ræðu um mennt un 
drengja og stúlkna.

Hér á eft ir verð ur greint stutt lega frá fjór um af þeim þem um sem 
fram komu í rann sókn inni.

Þema 1: Kynja mynst ur og ein stak lings mun ur
Ef dreg ið er sam an það sem við mæl end ur segja um vinnu brögð og hegð-
un nem enda kem ur vissu lega fram greini legt kynja mynst ur: Þeim finn ast 
stúlk ur vand virk ari, þær séu fær ari í rit un og eigi auð veld ara með 
nákvæmn is vinnu brögð en dreng ir. Aft ur á móti séu þær ekki nógu for-
vitn ar um að fara út fyr ir náms efn ið eða lengra í því, þær geti týnt sér í 
ná kvæmni og vand virkni, og þær spyrji minna en dreng ir al mennt séð. 
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Þannig kunni sam visku semi þeirra að hindra þær í námi. Stúlk ur þarf að 
hvetja meira í námi þeg ar þær eld ast og þá virð ast strák ar sækja í sig veðrið. 
Stúlk ur þarf að hvetja til sjálf stæð is, frum kvæð is og áræð is og einnig í viss-
um náms grein um. Hvetja þarf og styðja drengi til vand virkni án þess að 
draga úr for vitni og áræði til að fara út fyr ir efn ið. Eins og kem ur fram 
hér á eft ir eru mynstr in ekki al gild.

Við mæl end ur minn ast á að það sé al gengt að drengj um sé ekki fal ið 
nægi legt hlut verk heima fyr ir. Fjóla Rafns dótt ir seg ir: 

Þetta um t.d. strák ana að bera ábyrgð. Gjarn an á heim il um 
að þeir hafa ekki sér stakt hlut verk. Frem ur að stelp ur hafi 
sér stakt hlut verk. Þær eiga að taka að sér ein hverja þætti í 
heim il is starf inu. Strák arn ir al veg frí ir og frjáls ir, mamma 
ger ir allt fyr ir þá eða ein hver. Þeir hafa enga ábyrgð, ekk ert 
hlut verk … þá hef ur ver ið rætt með þung lynd ið og þessa 
ungu drengi sem eru að fyr ir fara sér, hvort það bland ist inn 
í það, þessi til gang ur eða til gangs leysi, það skipt ir engu 
máli hvort þú ert hérna eða ert hérna ekki. Með það að 
heim il in eða skól inn þurfi að gera þeim grein fyr ir að þeir 
beri ein hverja ábyrgð, þeir skipti máli og þeir hafi eitt hvert 
hlut verk. 

Ösp Hann es dótt ir tel ur að stúlk urn ar virð ist koma bet ur út úr því að 
mæð urn ar séu ekki heima: „Ég held að þessa stráka vanti miklu meiri 
hlýju. Áð ur voru mæð urn ar heima oft á tíð um og gáfu þeim ör ugg lega 
bara miklu meiri tíma en gert er núna.“ Þetta eru raun ar mjög at hygl is-
verð sjón ar mið – en höf um við samt ekki allt af vit að að það er börn um 
hollt að þeim sé fal in hæfi leg ábyrgð heima fyr ir? Ímynd ir um hefð-
bundna verka skipt ingu kynja mega ekki stuðla að því að drengj um sé 
síður fal in ábyrgð á verk um sem stuðla að því að þeir verði betri heim il is-
feð ur á full orð ins ár um.

Þrátt fyr ir að ég spyrði að al lega um mun kem ur líka greini lega fram 
að það eru fyrst og fremst sum ar stúlk ur og sum ir dreng ir sem falla inn í 
slík ar stað al mynd ir. Fjóla Rafns dótt ir bend ir á að „skól inn hent ar sum um 
strák um og skól inn hent ar sum um stelp um“, kannski fleiri strák um, og 
um góð an frá gang seg ir Kristrún Dav íðs dótt ir: „Þótt við sé um bæði með 
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stelp ur sem nenna ekki og stráka sem eru meira en til bún ir í það“. Ösp 
Hann es dótt ir seg ir að það sé fullt af drengj um sem gangi ágæt lega og 
vilji bara „djöflast áfram í náms bók um. Þetta er bara smá hóp ur sem á í 
erf ið leik um og fólk tal ar mik ið um það.“ Hún seg ir að það séu stúlk urnar 
sem þyrfti að herða – „en það eru líka allt af nokkr ir strák ar sem þarf að 
herða upp. Sem þarf að hvetja áfram. Mér finnst þetta ekki nema að hluta 
kyn bund ið“. Tek ið var fram að stúlk um hætt ir til að gleym ast ef þeim 
geng ur ekki sér lega vel því að þær eru „að“, með an frem ur er tek ið eft ir 
þeim drengj um sem geng ur illa vegna þess að þeir gera eitt hvað ann að en 
það sem þeir eiga að gera.

Við mæl end ur leggja þannig veru lega áherslu á ein stak lings mun. 
Þetta kom mér of ur lít ið á óvart en þeg ar bet ur er að gáð þá er áhersla á 
„þarf ir hvers og eins“ nem anda mjög inn gró ið stef í skóla lög gjöf sem orð-
ræðu. Hér má því segja að tak ist á tvenns kon ar orð ræða: sú um kynja-
bund inn mun og sú um ein stak lings mun og -þarf ir. Þessi ein stak lings-
orð ræða er enn þá skýrari þeg ar kem ur að mun kenn ara.

Þema 2: Per sónu bund inn mun ur kenn ara 
Lang flest ir við mæl enda álíta mun í vinnu brögð um kenn ara vera meira 
per sónu bund inn en kynja bund inn. Alls kon ar mun ur kem ur þó fram og 
lík lega má finna mynst ur. Um er að ræða of ur lít inn mein ing ar mun þar 
sem ein orð ræða, þ.e. sú per sónu bundna og ein stak lings lega, virð ist 
há vær ari en sú sem raun veru lega sér mynst ur. Svar Lísu Fan nars dótt ur er 
dæmi gert: „Ég held að það sé ekki spurn ing um hvort það er karl mað ur 
eða kven mað ur sem kenni þetta, sé spurn ing frek ar um karakt er …“

Þá spurði ég tals vert um mun kennslu karla og kennslu kvenna á við-
horfi til starfs ins. Flest ir við mæl enda telja sig ekki merkja mik inn 
kynja mun á því en nefna þó helst þann mun sem birt ist í meiri vinnu 
karla, bæði meiri kennslu en einnig störf um ut an skóla. Bent er á að 
kennslu kon ur frem ur en kennslu karl ar vilji sam vinnu með al kenn ara og 
að karl ar eigi auð veld ara með að kúpla sig frá kennsl unni í frí mín út um 
með an marg ar kennslu kon ur eyði frí mín út um í að ræða vanda nem-
enda. Talið er erf itt að meta hvort sú stað reynd að fleiri karl menn séu í 
annarri vinnu sé til marks um áhuga leysi á starf inu eða við leitni til að 
bjarga sér. Þá nefna við mæl end ur að upp eld is- og pöss un ar þætt ir starfs-
ins virð ist síð ur höfða til karla.
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Þema 3: Launa kjör eða kvenna menn ing?
Það er sam dóma álit allra við mæl enda að launa kjör hreki kennslu karla úr 
starfi en ekki kvenna menn ing í skól um. Vissu lega hafa við mæl end ur 
heyrt tal að um kvenna menn ingu og við ur kenna að hún sé til stað ar í 
mörg um til vik um. Nefnd eru dæmi um að grein ingu kynja á kenn ara stof-
um og fleira, en sú að grein ing er líka eft ir ald urs stigum.

Glóð Loga dótt ir tek ur fram að kon ur sætti sig líka við lægri laun, 
m.a. af því að vinnu dag ur inn er stutt ur (þetta var áð ur en kjara samn ing-
ur árs ins 2001 kom til fram kvæmda). Gerð ur Dags dótt ir lýsir þessu sam-
eig in lega við horfi nokk uð vel: 

Ég er al veg sann færð um að það helst í hend ur við það að 
karl mönn um finnst þetta ekki fýsi legt ef þeir hugsa um að 
þeir geti feng ið bet ur borg að fyr ir ein hver önn ur störf þegar 
þeir eru með þessa mennt un. Sem bet ur fer eru allt af til 
karl menn sem lang ar til að kenna og taka það fram yf ir en 
það að það skuli vera svona, hlut föll in eins og þau eru; ég er 
viss um að karl menn vildu miklu frek ar vilja kenna ef þeir 
fengju sömu laun og þeir fá sem deild ar stjóri eða ein hvers 
stað ar í inn flutn ings fyr ir tæki …

Þema 4: Þurfa dreng ir kennslu karla?
Al mennt telja við mæl end ur að dreng ir þurfi ekki kennslu karla til að 
kenna sér en vilja samt gjarn an fleiri karl menn í kenn ara starf ið. Einnig 
telja við mæl end ur mik il vægt fyr ir vinnu stað inn sem vinnu stað að fá 
fleiri karl menn. Bent er á að það séu tvö kyn og að stúlk ur þurfi karl fyr-
ir myndir ekki síð ur en dreng ir þurfi þær. 

Dóra Ragn ars dótt ir seg ir að það fari eft ir því hvern ig hug mynd ir 
kenn ari hef ur, hvað það er sem hann kem ur frá sér og hvern ig. Fjóla 
Rafns dótt ir seg ir að það skipti meira máli fyr ir drengi að feð ur þeirra 
sinni þeim, t.d. heima lær dómi þeirra, en hvort það er karl eða kona 
sem kenn ir. 

Kristrún Dav íðs dótt ir seg ir að þótt hvor ugt kyn ið kenni bet ur en hitt,

þá er það mín skoð un að það sé heilla væn legra fyr ir börn in að 
fá nasa sjón af báð um kynj um og þannig inn í skól ann líka, 
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inn í upp eld ið hér, hérna er um við jú að ala upp börn. Við 
erum ekki að búa til ein hver tæki. Það skipt ir engu máli 
hvort það eru karl menn eða kon ur sem búa til sjón varps tæki 
í ein hverri verk smiðju. En við er um jú að ala upp börn in sem 
eiga að vera fram tíð in og mér finnst skipta dá litlu að við séum 
bæði með karl menn og kon ur í skól an um. Ekki síð ur fyr ir 
stelp urn ar … Stelp urn ar þurfa líka að hafa karl fyr ir mynd ir. 
Bæði kyn in þurfa að vera fyr ir mynd ir fyr ir bæði kyn in.

Mjög fá ir við mæl end ur koma aft ur á móti fram með það sjón ar mið að 
karl menn eigi auð veld ara með að skilja drengi og kon ur stúlk ur. Lísa 
Fan nars dótt ir tel ur að vísu að sum ir dreng ir eigi auð veld ara með að leita 
til karl manna – og sum ar stúlk ur til kvenna. Gerð ur Dags dótt ir bend ir á 
að marg ir kennslu karl ar hleypi nem end um ekki að sér og að þeir hafi til-
hneig ingu til að vera fé lag ar barna á yf ir borðs legu plani. 

Þeg ar á heild ina er lit ið þurfa lík lega bæði kennslu karl ar og -kon ur 
taka sig á í starfs hátt um sín um og sinna ekki ein göngu þröng um náms-
leg um þörf um barna held ur al hliða þörf um þeirra. Þetta gera þó marg ir 
kenn ar ar og hafa allt af gert með an öðr um kenn ur um – þó ekki í hópi 
við mæl enda minna – finnst starf þeirra með því móti vera orð ið fé lags-
ráð gjöf frem ur en kennsla.

Hvert skal stefna?

Rann sókn in gef ur marg vís leg an efni við til boll alegg inga og álykt ana. 
Ekki ein göngu það sem við mæl end ur mín ir sögðu en líka sú um ræða sem 
ég hef átt um efn ið við kenn ara í fram halds námi og kol lega mína í röð um 
há skóla kenn ara. Enn frem ur er um veru leg an efni við að ræða í er lend um 
rann sókn um sem hægt er að nýta sér í ís lenskri um ræðu. Út frá öllu þessu 
finnst mér rétt að taka þátt í um ræð um um stefnu mót un á þessu sviði 
skóla starfs. Ég valdi fimm at riði til að ræða hér.

Háski fylg ir karl mennsk unni
Get ur ver ið að ríkj andi hug mynd ir sam fé lags ins um karl mennsku valdi 
bein lín is aga leysi í skól um, slæmri hegð un sem er út breidd ari með al 
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drengja en stúlkna, ri tal ínnotk un, sjálfs víg um og glæp um? Eða of beldi 
karl manna gagn vart sjálf um sér eða öðr um?

Já, það get ur ver ið að hug mynd ir séu svo kröft ug ar. Og sú leið sem ég 
hef lík lega oft ast heyrt minnst á til að „redda“ þessu, þ.e. að fjölga 
kennslu kör lum í leik- og grunn skól um, er alls ekki fær leið. Kem ur þar 
margt til. Í fyrsta lagi má benda á að eng ar sér stak ar lík ur eru til þess að 
karl menn séu á leið í kenn ara nám í stór um hóp um. Í öðru lagi er ekk ert 
sem bend ir til þess að kennslu karl askort ur sé meg in ástæða aga leys is eða 
of beld is. Í þriðja lagi bend ir fátt í raun til þess að kennslu karl ar „haldi 
bet ur aga“ en kennslu kon ur. Raun ar hafna sum ir við mæl enda minna 
slíkri hug mynd al ger lega og gefa hið gagn stæða í skyn. Eina at rið ið sem 
þeir minn ast á kennslu kör lum í hag á þessu sviði er radds tyrk ur, en hann 
er líka nefnd ur sem or sök þess að kennslu karl ar þrói síð ur sér stak ar 
bekkj ar- og ag astjórn un ar að ferð ir. Helst er að heyra á sum um við mæl-
enda minna að ein hverj ir for eldr ar telji að kennslu karl ar haldi bet ur 
aga.13 Þannig get ur ver ið að með tali um að okk ur vanti kennslu karla í 
leik- og grunn skóla í þeim til gangi að halda aga sé við hald ið óheppi legri 
karl mennsk uí mynd sem verði til þess að kennslu karl ar lendi „óvart“ í 
ögun ar hlut verki. Þannig get ur talið um að fjölga þurfi kör lum með al 
leik- og grunn skóla kenn ara snú ist upp í hreina and hverfu sína og fælt frá 
þá ungu menn sem hafa áhuga á að vinna með börn um en lít inn áhuga á 
því að „aga“ þau.

Út breitt þrá stef, sem oft er klif að á, er að marga drengi skorti karl -
fyrir mynd ir. Ling ard og Dou glas og Ingólf ur Ás geir Jó hann es son14 gagn-
rýna þetta sjón ar mið og benda á að það sé byggt á dul ræn um (myt hop oetic) 
sjón ar mið um inn an karla fræða; karl fyr ir mynd un um er ætl að að ná óyrt-
um tengsl um við dreng ina og „leiða“ þá þannig inn í full orð ins heim 
karl manna. Ég spurði við mæl end ur mína ekki mik ið um þetta og óað-
spurðar ræddu þær þetta út breidda sjón ar mið nán ast ekk ert. Ég tek 
vissu lega und ir með við mæl end um mín um um að það væri æski legt að 
hafa fleiri kennslu karla, ekki síð ur í yngstu bekkj um grunn skóla og í 
leik skól um en í elstu bekkj un um. Kennslu karl ar þurfa hins veg ar að 
glíma við ímyndar vanda15 og marg vís lega erf ið leika við að kom ast inn í 
þessa fag hópa.16 Al var leg ustu erf ið leik arn ir fel ast í þeim grun semd um 
al menn ings og jafn vel ann ars fag fólks að karl mað ur sem fer að kenna 
ung um börn um sé lík lega ann að hvort hommi eða kyn ferð is glæpa mað-

Kynjafræði – Kortlagningar

224



ur.17 Hér er þetta tvennt nefnt í sömu andrá vegna þess að því mið ur 
þyk ir sum um kör lum lít ið skárra að ein hverj um detti í hug að þeir séu 
hommar en að þeir séu glæpa menn.

Færa má rök fyr ir því að kraf an um karl fyr ir mynd ir, sem nái óyrt um 
tengsl um við drengi, stuðli frem ur að því en komi í veg fyr ir að slík ar 
óæski leg ar ímynd ir um karl menn séu til stað ar. Með þess ari kröfu er 
mikið lagt á karl menn ef ætl ast er til af þeim að koma inn í skóla sem 
kyn-fyr ir mynd ir, „súper-fyr ir mynd ir“, frem ur en kenn ar ar eða fag menn 
sem hafa sams kon ar metn að og kennslu kon ur. Fé lag leik skóla kenn ara fer 
þó bil beggja í þessu efni í bæk lingi sín um, Verð ur þú ímynd karl mennsk-
unn ar á næstu öld? og legg ur áherslu á leik skóla kennslu sem góða vinnu 
fyr ir karla. Tek ég und ir það sjón ar mið.

Nið ur staða mín er ein föld og rök semda færsl an ágeng: Ríkj andi 
(hegemon ic) karl mennsk uhug mynd ir sam fé lags ins eru stór or saka vald ur í 
aga leysi og of beldi inn an og ut an skóla. Hug mynd ir um að dreng ir hagi sér 
oft verr en stúlk ur valda því að drengj um finnst ekki óeðli legt að vera uppi-
vöðslu sam ir, með an stúlk um sem líð ur illa hætt ir til að láta sig hverfa. Við 
þess ar að stæð ur gef ast for eldr ar og kenn ar ar upp og kalla eft ir grein ingu á 
of virkni og ef hún er „svæs in“ er oft haf in lyfja gjöf. Rök semda færsl an um 
að ríkj andi hug mynd ir um karl mennsku valdi ri tal ínnotk un er vita skuld 
hlað in því gild is mati að lyfja gjöf sé sjald an skyn sam leg. Hún er líka 
„bjöguð“ sjón ar mið um sem telja að fag leg ar að ferð ir við bekkj ar- og ag a-
stjórn un og fjöl breytni í kennslu að ferð um séu ár ang urs rík ari – og mann-
legri. Síð ast en ekki síst skal bent á að ríkj andi karl mennsk uhug mynd ir eru 
ekki nátt úru lög mál um það hvern ig karl menn eigi að vera.

Karl mennska og kven leiki sem við fangs efni lífs leikni
Mesta ögrun upp eld is fræða og kynja rann sókna um þess ar mund ir er lík-
lega sú að dreng ir fái stuðn ing og hvatn ingu til að þroska nú tíma leg og 
sveigj an leg karl hlut verk.18 Þetta er m.a. ljóst af rann sókn um Ing ólfs V. 
Gísla son ar um heim il is störf karla, og af rann sókn um Þor gerð ar Ein ars-
dótt ur19 um fæð ing ar or lof karla, en einnig tel ég að að ferð ir Hjall astefn-
unn ar svo köll uðu í leik skóla fræð um þar sem unn ið er gegn klisju kenndri 
hegð un kynja20 bendi til þess sama.

Auð vit að er það ekki karl mennsk an ein ber sem taka á fyr ir held ur þarf 
og að takast á við hug mynd ir sam fé lags ins um kven leika. Lík lega er 
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skyn sam leg ast að gera þessi efni að við fangs efn um lífs leikni – á öll um 
skóla stig um. Lífs leikni sem fag hef ur víst sums stað ar lukkast en ann ars 
stað ar á hún erf itt upp drátt ar. Það gæti hjálp að grein inni að taka í fóst ur 
aka dem ískt frjó við fangs efni, og með því að taka fyr ir hug mynd ir sam fé-
lags ins um karl mennsku og kven leika mætti gera gagn þeim ung ling um 
sem eru að velta fyr ir sér hvers kon ar fólk þau vilja verða. Það skipt ir því 
sem næst engu hvort karl eða kona kenn ir náms efni af þessu tæi; að al-
atrið ið er að kenn ar ar hafi þekk ingu og getu til að kenna þessi við fangs-
efni. Og það þurf um við sem kenn um í kenn ara skól um að að stoða við.

Rann sókn ir skort ir á því hverj ar eru „ríkj andi“ karl mennsk uhug-
mynd ir hér á landi. Hug mynd ir um karl mennsku og ímynd ir um karl-
menn eru ekki kyrr stæð fyr ir brigði held ur eru þau mót uð í orð ræðu og 
verða þannig að við tekn um hug mynd um eða þrá stefj um.21 Lík am leg ur 
styrk ur er mik il vægt þrá stef í karl mennsk uhug mynd um, enn frem ur 
hæfi leik ar til skjótra verka (ins tru men tal skills), agi, rö kvísi, hlut lægni 
og sam keppni. Mik il væg þrá stef í kven leika hug mynd um eru veik ir 
burð ir, sér stak ir hæfi leik ar til að tjá sig, sköp un ar gáfa, til finn inga semi 
og sam vinna.22 Allt eru þetta hug mynd ir okk ar en ekki nátt úru lög mál. 
Dreng ir í skól um þurfa oft og ein att að laga sig að gilda kerf um sem 
m.a. fel ast í að gera grín að stúlk um og þeim drengj um sem á ein hvern 
hátt skera sig úr fjöld an um, t.d. með því að sýna eitt hvað af þeim 
„kven legu“ eig in leik um sem hér eru til greind ir. Hvað t.d. um dreng 
sem vill stunda ball ett?

Óhætt er að full yrða að val da hlut föll og valda tengsl kynja séu ójöfn 
– og karl mennsk uhug mynd ir eru enn þann dag í dag of mik ið mót aðar 
af orð ræðu um að kven rétt indi og fem ín ismi minnki völd karla. Próf em-
ín ískt, póst strúkt úr al ískt sjón ar mið um að hvorki karl ar né kon ur hafi 
innra eðli legg ur áherslu á að bæði karl ar og kon ur, dreng ir og stúlk ur 
skað ist á ríkj andi hug mynd um um karl mennsku og kven leika. Ein stak-
ling ar skað ast mis mik ið, en bæði þol end ur og ger end ur skað ast.

Með því að takast á við við fangs efni um karl mennsku og kven leika 
er líka hægt að vinna mik il vægt for varnar starf. Það er vissu lega svo að 
sum ir ung ir karl ar eru áhættu hópi sem er lík legri en aðr ir til að beita 
of beldi. Er hugs an legt að hægt sé að sporna við þeirri karl mennsku sem 
leyf ir of beldi? Það er ekki víst að leik-, grunn- og fram halds skól ar séu 
mik ils megn ug ir í því efni – en við get um ekki ann að en reynt og það 
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er lík legt að þær til raun ir skili marg föld um ár angri mið að við að gera 
ekki neitt. Sama gild ir um tengsl ríkj andi hug mynda um kven leika við 
an or ex íu.

Hér þýðir ekki að boða hvaða karl mennsk uí mynd eða kvení mynd er sú 
rétta, held ur verð ur að beita rann sókn ar að ferð um þannig að ung ir karl ar 
og ung ar kon ur skilji að þau eigi ein hvers kon ar val um hvað sé með tekið, 
og að ungt fólk megi vera „öðru vísi“ ef því er til að skipta. Skól um ber 
að sinna þeim ung ling um sem skera sig úr, hvort sem það er vegna áhuga 
á skrít inni tón list eða þess að þeir séu að takast á við kyn hneigð sína eða 
jafn vel for dóma ann arra vegna henn ar. 

Kynja fræði í kenn ara skól um
Áber andi er að við mæl end ur líta alls ekki endi lega á kyn barns sem fyrir-
brigði sem skipt ir miklu máli. Þessu fylgja bæði kost ir og gall ar. Eins og 
er lend ir rann sak end ur hafa bent á get ur ver ið hættu legt að líta ein göngu 
á kyn sem or saka vald fyr ir slöku gengi.23 Slakt gengi drengja – eða 
stúlkna – á sér yf ir leitt marg vís leg ar fé lags leg ar ræt ur. Til hneig ing dags-
ins í dag í op in berri stefnu er að líta á sterka og sjálf stæða ein stak linga en 
horfa lít ið á þau fé lags legu og menn ing ar legu at riði sem skapa ein stak-
ling ana í orð ræðu sam tím ans.24

Þótt það hafi marga kosti í för með sér að líta ekki á kyn nem enda 
þeg ar þarf ir hvers og eins eru metn ar, svo sem vera ber sam kvæmt skóla-
lög gjöf, þá er jafn slæmt ef kenn ar ar þekkja ekki áhrif kyngerfis. T.d. 
þurfa kenn ar ar góð an und ir bún ing fyr ir kennslu um kven leika og karl-
mennsku. Und an far in ár hef ég átt því láni að fagna að taka þátt í að 
kenna kynja fræði í svo kall aðri nú tíma fræði, sem er 30 ein inga nám í 
hug- og fé lags vís ind um. Þetta nám er ekki form leg ur hluti af kenn ara-
námi held ur er það fyrsta fram boð Há skól ans á Ak ur eyri á námi sem ekki 
er til starfs rétt inda gráðu. Með al við fangs efna þessa nám skeiðs eru kyní-
mynd ir og mennt un drengja og stúlkna. Sam kvæmt nýju skipu lagi geta 
kenn ara nem ar nú gert nú tíma fræði að kjör sviði eða sótt þang að val grein-
ar. Reynsl an af þess ari kennslu hef ur þó sýnt mér fram á að þetta þarf að 
skoða með öll um kenn ara nem um, og þá lík ast til að sér sníða nám skeið 
fyr ir þá í kjarna náms ins. 

Sér snið ið kynja fræði nám skeið kem ur hins veg ar alls ekki í stað hefð-
bund inn ar jafn rétt is áherslu í öll um nám skeið um kenn ara náms, áherslu 
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sem senni lega hef ur dreg ið úr með þeirri áherslu á upplýsinga tækni sem 
hef ur ríkt und an far in ár (mér er óhætt að segja tröllrið ið hús um). Sér stök 
náms krár hefti eru um upplýsinga tækni en ekki um jafn rétti. Mennta-
mála ráðu neyt ið gengst fyr ir ár legri ráð stefnu um upplýsinga tækni en 
ekki ár legri ráð stefnu um jafn rétti eða kynja fræði. Þannig að þeg ar við 
Þor gerð ur Ein ars dótt ir, lekt or í kynja fræði við Há skóla Ís lands, vor um 
beð in um að tala um reynslu okk ar af að kenna kynja fræði, var það um 
fjar kennslu fræði leg ar nýjung ar nám skeiðs ins á upplýsinga tækni ráðs tefnu 
en ekki um kynja fræð ina sem slíka eða hvern ig mætti sam þætta kynja-
fræði við hefð bundna jafn rétt is fræðslu.25

Mennt un eða kyn kenn ara?
Okk ur vant ar enn þá um tals verð an fjölda af mennt uð um kenn ur um af 
báð um kynj um og meg um und ir eng um kring um stæð um leyfa okk ur 
ann að en að styrkja verð andi kennslu kon ur á öll um skóla stig um í því að 
kenna drengj um. Það verð ur verk efni kvenna næstu ára tug ina, lík lega í 
vax andi mæli þar sem ung ir karl ar í grunn skóla kenn ara námi eru lík lega 
hlut falls lega mun færri en þau 22–24 af hundraði sem eru í stétt inni. 
Nema þá kannski í leik skól um þar sem kennslu kör lum get ur tæp ast 
annað en fjölg að úr einu pró senti.

Ég und ir strika að áróð ur um að það vanti kennslu karla, barn anna 
vegna, er næst um því ábyrgð ar laus. Vilji menn fjölga kennslu kör lum, 
sem ég hef síst á móti, er lík lega best að höfða til þess að kennsla ungra 
barna sé gott starf fyr ir karla og á þeim grund velli að það sé fjöl skyldu-
vænt, en ekki á þeim grund velli að auð velt sé að stunda aðra vinnu eftir 
að kennslu degi lýkur eða á sumr in, hvort sem það er að þjálfa íþrótta lið 
eða ein hver al veg óskyld vinna.

Ég tel að karl ar og kon ur eigi und ir flest um kring um stæð um að vera 
jafn víg á að kenna hvoru kyni fyr ir sig;26 góð fag mennska hljóti að fel ast 
í því. Þetta gild ir bæði um kenn ara ungra barna, sem eru flest ir kon ur, 
og verk fræði kenn ara, sem eru flest ir karl ar. Báð ir þess ir hóp ar þurfa að 
geta kennt gagn stæðu kyni. Sögu leg ís lensk rann sókn bend ir á að á síð-
ustu öld hafi karl ar lengst af kennt í rey kvísk um barna skól um og að 
náms ár ang ur stúlkna, mæld ur í ein kunn um, hafi ver ið betri en drengja 
þeg ar það var til fell ið.27 
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Jafn rétt is mál í skóla náms krám og end ur mennt un ar áætl an ir
Af við töl un um ræð ég að mjög lít il al menn um ræða um jafn rétti og 
kynja mun eigi sér stað á kenn ara stof um grunn skóla. Þetta fær mig til að 
álykta að grunn skól ar og raun ar leik- og fram halds skól ar líka þurfi að 
setja jafn rétt is mál of ar á blað og koma þeim í verk í sín um skóla nám-
skrám. Enda er slík stefnu mót un á ábyrgð ein stakra skóla. Þeir þurfa að 
setja jafn rétti í end ur mennt un ar áætl an ir og að minnsta kosti að nota hið 
ágæta rit Jafn rétt is hand bók fyr ir starfs fólk skóla sem Náms gagna stofn un 
hef ur gef ið út28 og fæst ir kenn ar ar sem ég spyr þekkja. Þessi bók seg ir 
kenn ur um reynd ar flest sem þeir þurfa að vita til að upp fylla laga skyld ur 
um jafn rétt is fræðslu án þess að þeir þurfi að verða sér fræð ing ar um jafn-
rétt is mál eða fem ín ist ar.29
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Guð björg Hild ur Kol beins

Árás ar hneigð ung linga og áhorf þeirra 
á klám og er ót ík

Kyn líf í sjón varpi 

Í þess ari grein er svara leit að við þeirri spurn ingu hvort sam band sé á milli 
árás ar hneigð ar ís lenskra ung linga og áhorfs þeirra á klám og er ót ík. Frem-
ur lít ið er vit að um áhorf ung linga á grunn skóla aldri á klám og eró t ík en 
fjöldi rann sókna hef ur hins veg ar ver ið gerð ur á banda rísk um ung ling um 
á aldr in um 18–20 ára en á þeim aldri er 40% þeirra kom in í há skóla. Vís-
inda mönn um sem starfa inn an há skól anna hef ur þótt þægi legt að nota 
nem end ur sína í rann sókn um sín um. Þessi að ferða fræði er um deil an leg og 
þótt gagnrýnend ur1 hafi sagt að ekki sé hægt að al hæfa út frá nið ur stöð um 
rann sókna sem gerð ar eru á há skóla nem end um, oft ast nem end um í sál ar-
fræð um, má færa rök fyr ir því að nið ur stöð urn ar gefi a.m.k. vís bend ingu 
um áhrif kláms á ungt fólk í há skóla. 

Eins og sýnt verð ur fram á síð ar í þess um kafla horfa ís lensk ir ung ling-
ar til tölu lega lít ið á klám og er ót ík, sér stak lega stúlk ur. Ekki er þar með 
sagt að þeir horfi lít ið á kyn líf eða at riði sem snú ast um kyn líf. Vetur inn 
1997-98 var gerð mjög ít ar leg inni halds grein ing á banda rísku sjón varps-
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efni en alls voru 942 þætt ir greind ir. Í þeirri rann sókn kom m.a. fram að 
í rúm lega helm ingi þátt anna kom kyn líf við sögu og þar af var lögð mik-
il áhersla á kyn líf í 40% af þátt un um. Að með al tali voru 3,2 kyn lífs tengd 
at riði í þátt un um á hverj um klukku tíma. Yf ir leitt var ein göngu tal að um 
kyn líf, eða í 67% þátt anna, en í 7% af þátt un um voru sam far ir sýndar eða 
gef ið sterk lega í skyn að sam far ir hafi átt sér stað.2

Einnig var rann sak að hversu oft var rætt um kyn líf, eða kyn ferð is-
leg ar at hafn ir sýndar, í þeim 15 sjón varps þátt um sem voru vin sælast ir 
með al banda rískra ung linga á aldr in um 12 til 17 ára. Nið ur stöð urn ar 
voru mjög svip að ar. Rúm lega sex af hverj um tíu þátt um sem greind ir 
voru fjöll uðu um kyn líf að ein hverju leyti, þar af voru sam far ir bein línis 
sýndar í 17% af þátt un um, en þær að eins gefn ar í skyn í 83% þátt anna. 
Í þeim sjón varps þátt um þar sem sam far ir voru ekki sýndar voru þær 
gefn ar í skyn með lík am legu daðri, eld heit um koss um og lík am legri 
snert ingu.3 

Þar sem tals verð ur hluti þess sjón varps efn is sem sýndur er á ís lensku 
sjón varps stöðv un um kem ur frá Banda ríkj un um, og marg ir banda rísk ir 
þætt ir njóta mik illa vin sælda með al ung linga hér á landi, má ætla að 
ís lensk ir tán ing ar sjái nær jafn mikla um fjöll un um kyn líf í sjón varpi og 
banda rísk ir jafn aldr ar þeirra. Nefna má að ár ið 1998 kom helm ing ur af 
því efni sem sýnt var á Stöð 2 frá Banda ríkj un um og þrír fjórðu hlut ar 
þess efn is sem sýnt var á Bíó rás inni var banda rískt.4 Einnig bygg ist dag-
skrá Skjás eins að veru legu leyti á inn flutt um banda rísk um gam an- og 
spennu þátt um. 

Hvaða áhrif hef ur það á ung linga að sjá sí fellt fjall að um kyn líf í sjón-
varpi? Í nýlegri rann sókn kom fram að þeir ung ling ar, á aldr in um 18 ára 
til tví tugs, sem horfðu mik ið á gam an- og drama þætti voru lík legri til að 
hafa íhalds sam ari skoð an ir á hlut verk um kynj anna og voru lík legri til að 
hafa meiri reynslu af kyn lífi en þeir sem horfðu sjald an á slíka þætti.5 
Kom ið hef ur fram í öðr um rann sókn um að þeir ung ling ar sem horfa 
mikið á sjón varps þætti sem ganga út á kyn líf eru lík legri en jafn aldr ar 
þeirra til að hafa haft sam far ir og að sam band er á milli áhorfs ung linga á 
tón list ar mynd bönd, sem oft leggja of urá herslu á kyn líf, og við horfa þeirra 
til þess að stunda kyn líf fyr ir hjóna band.6
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Áhrif kláms á ung linga

Nokkr ar at hygl is verð ar rann sókn ir hafa ver ið gerð ar á notk un ung linga á 
klámi. Wing ood og fleiri gerðu t.d. rann sókn á áhorfi ung lings stúlkna á 
aldr in um 14 til 18 ára á klá mmynd ir og kyn lífs hegð un þeirra. Tek ið skal 
fram að ein göngu þær stúlk ur sem stund uðu reglu bund ið kyn líf voru 
þátt tak end ur í rann sókn inni. Tóku 522 stúlk ur þátt og voru þær spurðar 
hversu marg ar klá mmynd ir þær hefðu horft á síð ustu þrjá mán uði fyr ir 
rann sókn ina. Nær þriðj ung ur úr taks ins hafði horft á klá mmynd ir. Þær 
stúlk ur sem horft höfðu á klá mmynd ir voru lík leg ar til að hafa nei kvætt 
við horf til getn að ar varna og voru þar af leið andi síð ur lík leg ar til að nota 
getn að ar varn ir. Þær voru einnig lík leg ar til að hafa haft fjölda ból fé laga.7

Í suð ur hluta Kali forn íu var gerð rann sókn á áhorfi ung linga á klám og 
við horf um þeirra til nauðg un armít unn ar, þ.e.a.s. þeirr ar mítu að kon ur 
vilji láta nauðga sér og hafi ánægju af því. Voru spurn inga list ar lagð ir 
fyrir 452 ung linga og var með al ald ur þeirra rúm lega 14 ár. 

Nið ur stöð urn ar leiddu í ljós að 83,3% drengj anna hafði séð klá m-
mynd og þar af sagð ist þriðj ung ur þeirra horfa á a.m.k. eina klá mmynd í 
mán uði. Höfðu þeir ver ið um 11 ára gaml ir er þeir sáu klá mmynd í fyrsta 
skipti. Mun færri stúlk ur sögð ust hafa séð klá mmynd, eða tæp lega helm-
ing ur þeirra, og ein af hverj um tíu stúlk um sagð ist horfa á eina klá m-
mynd í mán uði, að með al tali. 

Eft ir tekt ar vert er að 60% pilt anna töldu sig hafa lært mik ið af því að 
horfa á klá mmynd ir og 47,6% stúlknanna voru sömu skoð un ar. Þeg ar fylg-
nin á milli áhorfs á klám ann ars veg ar, og við horfa til nauðg un armít unnar 
hins veg ar, var skoð uð kom í ljós að því meira sem stúlk ur töldu sig læra 
af því að horfa á klá mmynd ir, því lík legri voru þær til að halda að ef konu 
væri nauðg að þá væri það henni að kenna vegna þess hvern ig hún hegð aði 
sér eða klæddi sig. Nið ur stöð urn ar sýndu einnig að því meira sem ung-
ling arn ir horfðu á klá mmynd ir, því lík legri voru þeir til að halda að 
ástæða nauðg un ar væri sterk þörf karl manna fyr ir kyn líf og að kona, sem 
væri nauðg að, bæri sjálf ábyrgð á nauðg un inni vegna þess að hún hefði 
ver ið í kyn æsandi klæðn aði.8 Rann sókn sem gerð var á svip uð um tíma á 
við horf um ung linga í Norð ur-Kar ól ínu til nauðg un armít unn ar sýndi að 
56,8% pilta töldu að ef kona fylgdi karl manni heim í fyrsta sinn sem hún 
færi út með hon um væri hún í raun að segja að hún vildi hafa sam far ir við 
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hann. Tæp ur þriðj ung ur stúlkna var sama sinn is.9 Sál fræð ing ur inn Dolf 
Zill mann (2000) held ur því fram að eft ir því sem ung ling ar horfi meira 
á kyn ferð is legt eða er ót ískt efni, því ónæm ari verði þeir fyr ir því. Af leið-
ing in sé sú að þeir fari að horfa á gróf ara klá mefni til að ná sömu kyn ferð-
is legu örv un og er ót íska efn ið hafði áð ur veitt þeim. Hann seg ir einnig, 
og rann sókn ir styðja mál hans, að þeir ung ling ar sem horfi á klá mmyndir 
hafi gríð ar leg ar rang hug mynd ir um kyn hegð un al menn ings.

Svo virð ist sem áhugi vís inda manna á áhrif um kláms gangi nokk uð 
í bylgj um. Í byrj un ní unda ára tug ar 20. ald ar var tals vert um að til-
raun ir á áhrif um kláms væru fram kvæmd ar. Í stuttu máli má segja að 
nið ur stöð urn ar hafi fyrst og fremst sýnt að það er langt í frá að klám 
hafi bein áhrif á árás ar hneigð eða á við horf áhorf enda til kvenna og 
nauðg un armít unn ar. Mjög marg ir þætt ir skipta máli í þessu sam bandi, 
t.d. hvort áhorf and inn er tal inn lík leg ur til að nauðga konu, hvort kona 
er sýnd njóta þess að vera nauðg að, og hvers kon ar klá mefni áhorf and-
inn horf ir á. Donn er stein og Linz (1986) hafa bent á að rann sókn ir sýni 
að það séu fyrst og fremst of beld is full ar klá mmynd ir sem geti haft skað-
leg áhrif á áhorf end ur. Slík ar mynd ir auki árás ar hneigð áhorf enda og ýti 
und ir nauðg un armít una.

Rann sókn ar spurn ing ar

Er Stöð 2 var að slíta barns skón um voru hin ar svo köll uðu dönsku myndir 
sýndar á stöð inni með þeim af leið ing um að fyrr um sjón varps stjóri hennar, 
Jón Ótt ar Ragn ars son, hlaut dóm fyr ir. Var Saka dóm ur Reykja vík ur 
þeirr ar skoð un ar að at riði í kvik mynd un um Í Tví buramerk inu og Í Naut s-
merk inu hefðu eng an fag ur fræði leg an eða list ræn an til gang, og að í þess-
um mynd um væru kyn færi fólks sýnd á ögr andi hátt.10 Nú, rúm um 
ára tugi síð ar, sýnir sjón varps stöð in Sýn reglu lega kvik mynd ir sem telja 
má mun gróf ari en þær mynd ir sem Jón Ótt ar fékk á sín um tíma dóm 
fyr ir að sýna. Sama sjón varps stöð sýndi einnig frönsku kvik mynd ina Ba ise 
moi (Ríddu mér) á sýning ar tíma þeg ar börn og ung ling ar voru lík leg til að 
vera enn vak andi og fyr ir fram an sjón varps tækin.11 Vegna grófs of beld is 
og kyn lífs at riða þar sem allt er sýnt var Ríddu mér bönn uð m.a. í Ástr al íu 
og á Nýja-Sjá landi. Kvik mynda skoð un leyfði mynd ina til sýning ar hér á 
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landi en var aði jafn framt við að sýning henn ar gæti ver ið brot á 210 gr. 
Al mennu hegn ing ar lag anna frá 1940.12 

Ef of an greint er haft í huga, er ljóst að á und an förn um ár um hef ur 
sið gæð is vit und sam fé lags ins breyst á þann hátt að ekki þyk ir leng ur til tök-
u mál þó að kyn líf sé sýnt á op ins ká an hátt í ís lensku sjón varpi. Er þetta 
ef til vill í sam ræmi við þann fjölda nekt ar dans staða sem spruttu upp eins 
og gork úl ur á sín um tíma en hef ur fækk að nokk uð að und an förnu, hvað 
sem síð ar kann að verða. Hef ur orð ið „klám væð ing“ ver ið not að yf ir þessa 
þró un. 

Þeg ar rætt hef ur ver ið um klám væð ing una og hugs an leg áhrif henn ar, 
hafa gagnrýnend ur klám væð ing ar inn ar iðu lega beint sjón um sín um að 
áhrif um henn ar á börn og ung linga. Telja sér fræð ing ar hér á landi að 
klám væð ing in hafi haft áhrif á kyn lífs hegð un ung linga, t.d. séu hópn auð-
gan ir orðn ar tíð ari og ung ar stúlk ur séu und ir mikl um þrýstingi til að 
taka þátt í kyn lífs at höfn um sem þeim séu á móti skapi og telji jafn vel 
óeðli leg ar.13

Að því er höf und ur þess ar ar grein ar kemst næst er lít ið sem ekk ert 
vitað um áhrif kláms á ís lenska ung linga en nokkr ar rann sókn ir hafa ver ið 
gerð ar er lend is, eins og áð ur hef ur kom ið fram. Í gegn um tíð ina hef ur 
ekki þótt sið ferð is lega rétt að sýna ung ling um klám til að rann saka áhrif 
þess á þá.14

Til gang ur þeirr ar rann sókn ar, sem fjall að verð ur nán ar um hér á eft ir, 
var því að reyna að svara eft ir far andi spurn ing um út frá þeim gögn um 
sem fyr ir hendi voru:

1.  Hver eru áhrif fjöl skyld unn ar á áhorf ung linga á er ót ískt sjón-
varps efni?

2.  Hvert er sam band ið á milli árás ar hneigð ar og:
 a) áhorfs ung linga á er ót ískt efni í sjón varpi?
 b) áhorfs ung linga á er ót ísk ar mynd ir/klá mmynd ir sem tekn ar 

eru      
 á leigu?
 c) við horfa ung linga til er ót ísks efn is / klá mefn is (hversu skemmti-

legt þeim finnst slíkt efni vera)?

237

Guð björg Hild ur Kol beins



Að ferða fræði

Þær nið ur stöð ur, sem nán ar verð ur vik ið að síð ar, eru að eins lít ill hluti af 
mun stærra rann sókn ar verk efni sem fram kvæmt var í byrj un árs 1998. Í 
stuttu máli var að al til gang ur þeirr ar rann sókn ar; a) að kanna áhrif for-
eldra/for ráða manna á val ung linga á sjón varps efni og á áhorf þeirra, og b) 
að kanna sam band ið á milli áhorfs ung linga á of beldi í sjón varpi og and-
fé lags legr ar hegð un ar þeirra.

Fór rann sókn in þannig fram að spurn inga list ar voru lagð ir fyr ir tæp-
lega 700 ung linga í tíu grunn skól um á höf uð borg ar svæð inu. Voru þátt-
tak end urn ir í 7. til 10. bekk.15 Var m.a. spurt um áhorf þeirra á sjón-
varps efni, þar á með al um áhorf á ljós blá ar (er ót ísk ar) mynd ir og á dökk-
blá ar mynd ir (klá mmynd ir). Ung ling arn ir voru spurð ir hversu oft, á 
kvarð an um frá 1 og upp í 9, þeir horfðu á til tek ið efni og hversu 
skemmti legt þeim fynd ist efn ið vera. Einnig var spurt hversu oft, á 
kvarð an um frá 1 og upp í 5, þeir tækju til tek ið efni á leigu. 

Árás ar hneigð ung ling anna var mæld með kvarða sem mældi hversu 
oft á síð ustu 12 mán uð um þeir hefðu m.a. kýlt ein hvern, sleg ið ein hvern, 
hrint ein hverj um o.s.frv. Sami kvarði hef ur ver ið not að ur í rann sókn um 
Rann sókna stofn un ar í upp eld is- og mennta mál um og í ung ling arann-
sókn um Rann sókna og grein ing ar. 

Beitt var að hvarfs grein ingu til að rann saka tengsl milli breytna og 
voru ald ur þátt tak enda, hlut fall há skóla mennt aðs fólks í skóla hverfi þeirra 
og með al tekj ur íbúa í sama hverfi, tíðni of beld is á heim il um þeirra og 
al menn sam skipti þeirra við for eldra not uð sem stýri breyt ur. Var kann að 
hversu oft ung ling arn ir væru vitni að lík am legu of beldi heima hjá sér og 
hversu oft þeir væru beitt ir lík am legu of beldi af for eldr um sín um eða 
for ráða mönn um.

Þó að það hafi aldrei ver ið mark mið rann sókn ar verk efn is ins að kanna 
sér stak lega áhorf ung linga á klá mefni, má samt segja að þau gögn sem til 
stað ar eru geti svar að rann sókn ar spurn ing um þessa kafla nokk uð vel. 
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Áhorf ung linga á klám/er ót ík

Áð ur en lengra er hald ið er rétt að skoða að eins hversu mik ið ung lingar 
horfa á er ót ískt efni og klá mefni. Eins og kem ur glögg lega fram í töflu 
1 er mjög mik ill mun ur á áhorfi stúlkna og pilta á er ót ík í sjón varpi. 
Mun ur inn var þó enn meiri þeg ar spurt var um hversu skemmti leg ar 
þeim fynd ist ljós blá ar og dökk blá ar mynd ir vera. Á kvarð an um frá 1 og 
upp í 9 var með al tal pilt anna rúm lega 5 en stúlknanna að eins tæp lega 
2. Þar sem klá mmynd ir eru yf ir leitt mið að ar við þarf ir karl manna og 
kyn ferð is lega drauma þeirra eiga þess ar nið ur stöð ur í sjálfu sér ekki að 
koma mik ið á óvart.

Tafla 1. Með al áhorf ung linga á klám og er ót ík mið að við kvarða frá 1-5 eða 1-9 

 pilt ar stúlk ur

horf ir á er ót ík í sjón varpi 3,8 (9) 1,6 (9)
tek ur er ót ísk ar mynd ir á leigu 1,8 (5) 1,1 (5)
tek ur klá mmynd ir á leigu 1,7 (5) 1,1 (5)
finnst er ót ík skemmti leg 5,3 (9) 1,9 (9)
finnst klá mmynd ir skemmti leg ar 5,5 (9) 1,8 (9)

Lít ið var um að ung ling arn ir tækju klá mmynd ir eða er ót ísk ar myndir 
á leigu og er mun lík legra að þeir nálgist slíkt efni á ann an hátt, t.d. með 
því að kaupa það beint í gegn um Net ið, þeir fái það lán að hjá kunn-
ingjum eða jafn vel úr einka safni for eldra sinna. 

Þrjár af hverj um fjór um stúlk um horfa aldrei á er ót ískt efni í sjón varpi 
(tafla 2) en inn an við fjórð ung ur af pilt un um seg ist aldrei gera það. Stúlk-
um finnst einnig lít ið til klá mefn is eða er ót ísks efn is koma þar sem 70% 
af stúlk un um fannst er ót ískt efni alls ekki skemmti legt (merktu við töl-
una 1) og 76% fannst klá mefni alls ekki skemmti legt. Hins veg ar er allt 
ann að uppi á ten ingn um þeg ar lit ið er á svör pilt anna. Að eins 9% pilt-
anna fannst er ót ískt efni alls ekki skemmti legt og ein um af hverj um 
fimm fannst klá mefni alls ekki skemmti legt. 
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Tafla 2. Hlut fall ung linga sem hvorki horf ir á klám né finnst það skemmti legt

 pilt ar stúlk ur

horf ir ekki á er ót ík í sjón varpi 23% 75%
tek ur ekki er ót ísk ar mynd ir á leigu 59% 76%
tek ur ekki klá mmynd ir á leigu 67% 94%
finnst er ót ík ekki skemmti leg 9% 70%
finnst klá mmynd ir ekki skemmti leg ar 20% 76%

Þessi mun ur á svör um pilt anna við er ót ísku efni ann ars veg ar, og klá m-
efni, hins veg ar, bend ir til að þeir geri grein ar mun á er ót ík og klámi, og 
að það sé hóp ur af pilt um, sem þrátt fyr ir að hafa ekk ert á móti smá eró-
t ík, kæri sig lítt um harð ara klám. 

Þætt ir sem hafa áhrif á áhorf ung linga 
á klám og er ót ík

Því eldri sem pilt ar verða, því meira horfa þeir á er ót ískt efni í sjón varpi. 
Ald ur pilta skýrði 2,6% af áhorfi þeirra á er ót ískt efni í sjón varpi. Þó 
furðu legt megi telj ast gild ir það sama ekki um stúlk ur. Kann vel að vera 
að nið ur stöð urn ar fyr ir stúlk ur séu að þessu leyti ómark tæk ar vegna þess 
hversu lít ið stúlk ur horfa á er ót ískt efni. 

At hygl is vert er að þeir pilt ar sem búa við of beldi heima við sækja 
meira í er ót ískt efni í sjón varpi en kyn bræð ur þeirra sem búa við betri 
heim il is að stæð ur. Of beldi inni á heim il inu skýrði 2% af áhorfi pilt anna. 

Eina breyt an sem hafði áhrif á áhorf stúlkna á er ót ískt efni í sjón varpi 
var hlut fall há skóla mennt aðs fólks í skóla hverfi þeirra. Hlut fall há skóla-
mennt aðra ein stak linga í skóla hverf inu skýrði 1,6% af áhorfi stúlknanna 
(p< 0,10). Því lægra sem þetta hlut fall er, því meira horfa stúlk ur á er ó-
t ískt efni í sjón varpi.

Í könn un inni sjálfri höfðu ung ling arn ir ver ið spurð ir um mennt un 
for eldra en svör un við þeim spurn ing um var svo lít il að á end an um var 
ákveð ið að not ast frem ur við töl ur Fé lags vís inda stofn un ar Há skóla 
Ís lands um hlut fall há skóla mennt aðra ein stak linga í hverf um.

Það ber að vara við því að þessi breyta get ur ver ið að mæla ýmis legt 
ann að en bara hlut fall há skóla mennt aðra. Lík legt er að hún segi tals vert um 
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mennt un for eldra barn anna en rann sókn ir hafa ít rek að sýnt í gegn um tíð ina 
að há skóla mennt að fólk og börn þeirra horfa minna á sjón varp en gert er á 
heim il um þar sem fólk hef ur minni mennt un. Ekki er loku fyr ir það skot ið 
að há skóla mennt að ir for eldr ar hafi einnig meira eft ir lit með áhorfi barna 
sinna þar sem þeir séu bet ur með vit að ir um hugs an leg áhrif fjöl miðla á þau. 

Jafn framt er mögu leiki að hlut fall há skóla mennt aðs fólks í skóla hverfi 
lýsi þeim vina hópi sem ung ling ur um gengst. Yf ir leitt er það svo að ung-
ling ar eign ast vini sem eru í sama bekk eða í sama skóla. Þar af leið ir að 
ekki er ólík legt að fjöl skyldu hag ir vina séu svip að ir. 

Árás ar hneigð og klám notk un

Rann sókn ir, sem gerð ar hafa ver ið á til rauna stof um á und an förn um tutt-
ugu ár um, hafa m.a. sýnt fram á að áhorf á gróft klám eyk ur árás ar hneigð, 
a.m.k. tíma bund ið.16 For vitn ilegt er því að skoða hvaða sam band er á 
milli árás ar hneigð ar ís lenskra ung linga og áhorfs þeirra á klám og er ót ík. 

Áð ur en sam band ið á milli árás ar hneigð ar ung linga og áhorfs þeirra á 
klám og er ót ík er rann sak að ber að nefna að heim il is að stæð ur og sam-
skipti ung linga við for eldra sína skipta veru lega miklu máli. Heim il is að-
stæð ur ung linga skýra um fimmt ung af árás ar hneigð þeirra, þ.e.a.s. því 
meira of beldi sem barn elst upp við og því verri sam skipti sem það á við 
for eldra sína eða for ráða menn, því meiri er árás ar hneigð þess. Á þetta 
jafnt við um stúlk ur sem pilta. 

Verð ur ekki fram hjá því lit ið að áhorf á er ót ískt efni í sjón varpi skýrir 
3,1% af árás ar hneigð pilta og 2,8% af árás ar hneigð stúlkna. Töl urn ar eru 
vissu lega lág ar en mark tæk ar samt.

Þeg ar sam band ið á milli árás ar hneigð ar og við horfa ung ling anna til 
klá mmynda og er ót ísks efn is er skoð að, kem ur fram að hversu skemmti-
legt pilt um finnst slíkt efni vera skýrir 3,5% af árás ar hneigð þeirra. Er 
hægt að skýra 7,6% af árás ar hneigð stúlkna út frá því hversu skemmti-
leg ar þeim finnst er ót ísk ar mynd ir og klá mmynd ir vera. Nán ari at hug un 
leið ir í ljós að áhorf á klá mmynd ir skýrir árás ar hneigð pilta en áhorf á 
er ót ískt efni skýrir árás ar hneigð stúlkna.

Eins og áð ur hef ur kom ið fram er mjög lít ið um að ung ling ar taki 
er ót ísk ar mynd ir eða klá mmynd ir á leigu. Þrátt fyr ir það skýrir leiga á 
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er ót ísk um mynd um um 1,9% af árás ar hneigð stúlkna og leiga á klá m-
mynd um skýrir 2,7% af árás ar hneigð pilta. Enn frem ur sýna nið ur stöð ur 
rann sókn ar inn ar að leiga pilta á klá mmynd um hef ur sér stak lega áhrif á þá 
sem yngri eru. 

Lík leg ar skýring ar á nið ur stöð um

Nið ur stöð ur þess ar ar rann sókn ar komu höf undi grein ar inn ar mjög á 
óvart. Að vísu hafði það áð ur kom ið fram að sam band er á milli áhorfs 
ung linga á of beldi og árás ar- og af brota hneigð ar þeirra.17 En af hverju í 
ósköp un um mælist mark tækt sam band á milli árás ar hneigð ar ung linga 
og áhorfs þeirra á er ót ík í sjón varpi? 

Far ið var of an í saum ana á nið ur stöð un um og reynt að leita svara við 
fyrr nefndri spurn ingu. Með því að skoða fylgnina á milli áhorfs á er ót ík í 
sjón varpi og áhorfs á ann að sjón varps efni er hul unni að ein hverju leyti 
svipt af leynd ar dómn um. Það er nefni lega mark tæk já kvæð fylgni á milli 
áhorfs ung linga á er ót ík og áhorfs þeirra á has ar þætti, hryll ings mynd ir og 
hnefa leika. Enn frem ur er já kvæð fylgni á milli þess hversu skemmti legar 
ung ling un um finnst er ót ísk ar mynd ir og klá mmynd ir vera og hversu 
skemmti legt þeim finnst að horfa á hryll ings mynd ir, svo kall að ar splatter-
mynd ir (sem kalla mætti blóðs lettu mynd ir) og hnefa leika.

Jafn framt er það svo að ung ling ar sem taka á leigu klá mmynd ir eru 
einnig lík leg ir til að taka á leigu has ar mynd ir, hryll ings mynd ir og áð ur-
nefnd ar blóðs lettu mynd ir. 

Draga má þá álykt un út frá þess um nið ur stöð um að það sé ákveð inn 
hóp ur ung linga sem sæk ir í mjög gróft og hrátt of beld is efni og klá mefni. 
Lík legt má telja að það sé of beld ið og nið ur læg ing in í klá minu sem 
höfðar svona sterkt til þessa hóps en ekki kyn líf ið sem slíkt. Leið ir þetta 
óneit an lega hug ann að því að þótt að nauðg un sé kyn ferð is glæp ur snýst 
nauðg un yf ir leitt um of beldi og vald beit ingu, vald nauð gar ans yf ir 
fórnar lambinu, en ekki um kyn líf. 

Fyr ir ör fá um ár um birt ist ein stak lega góð grein eft ir Mal amuth, Add i-
son og Koss (2000) í Annu al Review of Sex Res earch. Í grein inni koma höf-
und ar fram með þá kenn ingu að notk un ungra karl manna á klám blöð um 
sé hluti af mun stærra ferli sem hefj ist með því að þeir alist sem börn upp 
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við of beldi á heim il um sín um og verði jafn vel fyr ir lík am legri og kyn ferð-
is legri mis notk un. Mis notk un in leiði síð ar til af brota hegð un ar, já kvæðra 
við horfa til of beld is, al mennr ar árás ar hneigð ar, fé lags legr ar ein angr un ar, 
laus læt is og að lok um til of beld is gegn kon um. Mal amuth, Add ison og 
Koss telja að notk un á klám blöð um leiði til já kvæðra við horfa til of beld is, 
árás ar hneigðar og laus læt is, og að þannig hafi klám blaða notk un in óbein 
áhrif á of beldi karl manna í garð kvenna (sjá mynd 1). 

Nið ur stöð ur þeirr ar rann sókn ar sem hér hef ur ver ið fjall að um falla mjög vel 
inn í kenn ing ar ramma Mal amuths og með höf unda hans. Nið ur stöð urn ar 
sýndu að sam band var á milli áhorfs pilta á er ót ískt efni í sjón varpi og heim-
il is að stæðna þeirra, þ.e.a.s. þeir pilt ar sem eru beitt ir of beldi af for eldr um 
sín um eða verða oft vitni að of beldi heima fyr ir eru lík leg ir til að horfa á 
kyn ferð is legt efni í sjón varpi. Jafn framt er sam band á milli áhorfs ung linga 
á slíkt efni í sjón varpi og árás ar hneigð ar þeirra, en hafa verð ur í huga að 
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þetta sam band er mark tækt jafn vel eft ir að bú ið er að taka of beld ið á heim-
il inu og sam skipti ung ling anna við for eldra sína með í reikn ing inn. 

Þó að vissu lega sé erf itt að full yrða mik ið út frá þess um nið ur stöð um, 
er ef til vill óhætt að halda því fram að þær bendi ein dreg ið til að viss 
hætta sé á að ung lings pilt ar í áhættu hópi, það er að segja pilt ar sem al ast 
upp við of beldi og sækja í klá mefni, geti ver ið lík leg ir til að beita kon ur 
of beldi síð ar á lífs leið inni, ef þeir gera það ekki nú þeg ar. 

Mal amuth, sem feng ist hef ur við rann sókn ir á áhrif um kláms í ára-
tugi, slær þann varnagla að þótt karl mað ur noti klá mefni í mikl um mæli 
þýði það alls ekki að hann sé lík leg ur til að ger ast sek ur um beit ingu 
kyn ferð is of beld is. Hann seg ir að lít ill mun ur sé á tíðni kyn ferð is of beld is 
með al þeirra karl manna sem ekki eru í áhættu hópi þrátt fyr ir mik inn 
mun með al þeirra á tíðni notk un ar á klá mefni. Á hinn bóg inn sé það svo 
að sé karl mað ur í áhættu hópi geti notk un hans á klá mefni ver ið góð vís-
bend ing um kyn ferð is lega vald beit ingu hans, þar sem karl menn í 
áhættu hópi sem noti klá mefni, séu mun lík legri til að beita kyn ferð is of-
beldi en þeir karl menn sem eru einnig í áhættu hópi en noti ekki klá m-
efni. Í stuttu máli sagt, klám notk un virk ar eins og ol ía á eld á þá karl-
menn sem eru í áhættu hópi. 

Að lok um skal það ít rek að að notk un ung lings pilts á klámi þýðir ekki 
að hann muni nauðga konu eða beita konu of beldi. Nið ur stöð urn ar vekja 
eigi að síð ur ugg í brjósti um fram tíð þeirra ung linga, sér stak lega pilta, 
sem þurfa að þola of beldi inni á heim il um sín um, ef til vill dags dag lega, 
og hvaða áhrif klá mefni get ur haft á við horf og hegð un þeirra í garð 
kvenna. 
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Þor gerð ur Ein ars dótt ir og Krist jana Stella Blön dal 

Kyn bund inn launa mun ur:
Um ræð an um skýrðan og óútskýrðan 

launa mun kynja í gagnrýnu ljósi 

Launa mun ur milli karla og kvenna hef ur ver ið sam fé lags legt við fangs efni 
allt frá því að kon ur hófu að vinna laun aða vinnu ut an heim il is. Launa- og 
at vinnu mál hafa ver ið í for grunni kvenna bar átt unn ar frá upp hafi. Kven-
rétt inda fé lag Ís lands hafði þeg ar á fyrstu starfs ár um sín um mik il af skipti 
af launa- og kjara mál um kvenna. For ystu kon ur fé lags ins höfðu hönd í 
bagga við stofn un verka kvenna fé laga, þær héldu fjölda fundi um launa- og 
at vinnu mál og beittu sér fyr ir laga setn ingu um launa jöfn uð. Fé lag ið á 
drjúg an þátt í þeirri lög gjöf sem vax ið hef ur fram í ár anna rás.1

Fyrstu ís lensku lög in þar sem kveð ið er á um launa jafn rétti eru lög um 
laun starfs manna rík is ins frá ár inu 1945 en þar seg ir: „Við skip un í starfs-
flokka og flutn ing milli launa flokka skulu kon ur að öðru jöfnu hafa sama 
rétt og karl ar.“2 Þótt ekki sé kveð ið fast ara að orði þótti þetta mik ill sig-
ur.3 Ár ið 1961 setti Al þingi lög um launa jöfn uð karla og kvenna, í kjöl far 
full gild ing ar Ís lands á sam þykkt Al þjóða  vinnu mála  stofn un ar inn ar, ILO, 
nr. 100/158. Í þeim lög um var gert ráð fyr ir að á ár un um 1962-1967 
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skyldu laun kvenna hækka til jafns við laun karla fyr ir sömu störf í 
al mennri verka manna vinnu, verk smiðju vinnu og versl un ar- og skrif-
stofu vinnu.4 Eðli legt þótti að gefa at vinnu líf inu nokk urt svig rúm til að 
að lag ast lög un um og það er til marks um bjartsýnina að sex ár þóttu 
nægi leg ur tími til að ná þessu mark miði. Ár ið 1973 voru sett lög um 
Jafn launa ráð sem var fyr ir renn ari Jafn rétt is ráðs.5 Öll jafn rétt is lög sem 
sett hafa ver ið á Ís landi síð an hafa haft ákvæði um launa jafn rétti.6 Þrátt 
fyr ir bjartsýni og bar áttu hug þeirra kvenna sem ruddu braut ina í þess um 
efn um hafa lög um launa jafn rétti ekki dug að til því nýleg ar kann an ir 
sýna að kon ur eru enn með mun lægri laun en karl ar, jafn vel þótt born ir 
séu sam an ein stak ling ar í sam bæri leg um störf um, með sam bæri leg an 
vinnu tíma, ald ur og starfs ald ur.7

Strax á þriðja ára tug síð ustu ald ar, milli 1920 og 1930, gripu fé lags-
kon ur í Kven rétt inda fé lag inu til þess ráðs að safna gögn um um kjör 
kvenna.8 Það er því ekk ert nýtt að gerð ar séu kann an ir á launa mun kynj-
anna eins og nú tíðk ast. Eins og jafn rétt is lög in, eiga launa kann an ir sér 
einnig langa sögu. Ein fyrsta skipu lega launa könn un in á Ís landi er frá 
ár inu 1953 en það er loka rit gerð Mar íu Sig urð ar dótt ur í við skipta fræði 
frá Há skóla Ís lands. Mar ía skoð aði röð un nokk urra hópa op in berra starfs-
manna í launa flokka og reikn aði launa mun út frá þeim. Hún komst að 
því að laun kvenna voru frá 75% og upp í 83% af laun um karla. Í að eins 
einu til viki voru laun kvenna þau sömu og karla en það var í Sam bandi 
ís lenskra barna kenn ara þar sem ein ung is um fjórð ung ur fé lags manna var 
kon ur. Ekki þarf að fara mörg um orð um um að Mar ía var hér að skoða 
taxta kaup.9 

Þær kann an ir á launa mun kynj anna sem birst hafa und an far ið sýna 
mjög mis mun andi nið ur stöð ur þótt í þeim öll um komi fram að kon ur 
hafi að jafn aði lægri laun en karl ar. Á allra síð ustu ár um höf um við séð 
töl ur um hinn kyn bundna launa mun allt frá 7% upp í 27%.10 Þetta hef ur 
vak ið um ræð ur og deil ur um að ferða fræði og túlk un nið ur staðna, hvað 
eigi að skoða, hvern ig eigi að mæla, hvað sé skyn sam leg túlk un á mæl-
ing un um og hvern ig eigi að bregð ast við. Á Ís landi hafa launa kann an ir 
fram að þessu fyrst og fremst ver ið hagnýtar rann sókn ir. Mark mið þess-
arar grein ar er að setja launa kann an ir hér á landi í fræði legt sam hengi og 
renna þannig styrk ari stoð um und ir um ræð una um launa mun kynj anna. 
Hér á eft ir verð ur skoð að nán ar hvað ligg ur að baki mis mun andi töl um 
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um launa mun, hvern ig mis mun andi áhrifa þætt ir hafa ver ið not að ir í 
könn un um til að „leið rétta“ kyn bund inn launa mun. Sú að ferða fræði sem 
mest hef ur ver ið not uð við launa kann an ir, Oax ac a-að ferð in svo kall aða, 
verð ur skoð uð í gagnrýnu ljósi. Fjall að er um mun inn á mál efna leg um og 
ómál efna leg um breyt um til að skýra launa mun. Sýnt er með nokkrum 
raun veru leg um dæm um úr ís lensk um launa könn un um hvern ig notk un á 
skýri breyt um get ur ork að tví mæl is. Í grein inni er lögð áhersla á að ígrunda 
þurfi und ir liggj andi hug mynda fræði og nýta til þess kynja fræði lega 
þekk ingu á vinnu mark aðn um og sam fé lag inu í heild. Í lok in verða reif-
að ar hug mynd ir um hvern ig eðli legt og raun hæft sé að túlka kann an ir af 
þessu tagi til að þær megi færa um ræð una um launa jafn rétti fram á við.  

Vinnu mark að ur inn – karl ar og kon ur

At vinnu þátt taka karla og kvenna
Áð ur en lengra er hald ið er rétt að skoða vinnu mark að inn og ýmis ein-
kenni hans í stærra ljósi. Á Ís landi hef ur at vinnu þátt taka kvenna ver ið að 
aukast alla öld ina og ár ið 2002 voru 79% kvenna virk ar á vinnu mark aði 
á móti 87% karla.11 Í þess um töl um er mið að við ald urs bil ið 16-74 ára, 
en þeg ar fjall að er um at vinnu þátt töku ber að hafa í huga að töl ur geta 
ver ið tals vert mis mun andi eft ir því hvað er skoð að, þ.e. hvaða skil grein-
ing ligg ur til grund vall ar og hvaða ald urs hóp ur. Í töl un um hér að of an er 
mið að við at vinnu þátt töku, þ.e.a.s. þá sem eru virk ir á vinnu mark aði (e. 
ac ti vity rate) og ald urs bil ið er mjög vítt eins og sjá má. Þeir sem eru virkir 
á vinnu mark aði eru vinnu afl (e. la bour force) og skipt ast í þá sem eru starf-
andi (e. emp loy ed) og þá sem eru at vinnu laus ir (e. un emp loy ed).12 Stund um 
er bara mið að við þá sem eru starf andi (þ.e. ekki at vinnu lausa), og þá er 
tal an lægri. Ald urs bil ið skipt ir einnig máli. Þeg ar ald urs bil ið er þrengra, 
t.d. 25-64 ára, sem oft er gert í könn un um, er at vinnu þátt taka meiri en 
með al fólks á aldr in um 16-74 ára.

At vinnu þátt taka Ís lend inga er með því hæsta sem ger ist í heim in um, 
og á það við um bæði kyn in, en eink um og sér í lagi um kon ur. At vinnu-
þátt taka ís lenskra kvenna er um 80 % eins og fyrr seg ir. Ef mið að er við 
þá sem eru starf andi (þ.e. at vinnu laus ir und an skild ir, sbr. skil grein ing una 
hér að fram an), er hlut fall ið 84% fyr ir karla og 76% fyr ir kon ur á Ís landi. 
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Til sam an burð ar má geta þess að hlut fall starf andi kvenna í ESB-lönd un-
um í heild er 55% og fer nið ur í 41-42% sums stað ar í Suð ur-Evr ópu, í 
lönd um eins og Ít al íu og Spáni.13

Mennt un karla og kvenna
Því hef ur lengi ver ið hald ið fram að að alá stæð an fyr ir launa mun karla og 
kvenna væri sú að kon ur hefðu minni mennt un en karl ar, að þær byggju 
yfir minni mann auð (e. hum an cap ital), en með því er átt við form lega 
mennt un, reynslu og þjálf un. Um þetta hef ur mik ið ver ið fjall að á fræði-
leg um vett vangi og mann auðs kenn ing ar mynda nú um fangs mik inn kenn-
inga skóla sem sótt er til í um ræðu um kyn bund inn launa mun, eink um af 
hag fræð ing um.14 Þess um rök um er einnig oft hent á lofti í al mennri 
um ræðu. Þessi mun ur á svo köll uð um mann auð kynj anna (lengd þjálf un ar 
og mennt un ar) er nú óð um að hverfa þó náms val sé enn af ar kyn bund ið. 

Frá því um miðj an átt unda ára tug inn hafa kon ur ver ið í meiri hluta 
með al nem enda á fram halds skóla stigi á Ís landi og nú eru kon ur yf ir 60% 
þeirra sem út skrif ast með stúd ents próf. Kon ur hafa einnig ver ið fleiri en 
karl ar á há skóla stigi síð an snemma á átt unda ára tugn um og ár ið 1999-
2000 voru þær um 67% þeirra sem út skrif uð ust með fyrstu há skóla gráðu 
og 59% þeirra sem luku fram halds námi.15 Þeim kon um sem taka doktors-
 próf fjölg ar einnig óð fluga og eru rúm lega fjórð ung ur í yngri út skrift ar-
ár göng un um.16 Þessi þró un end ur spegl ast í töl um um mennt un ar stig 
þjóð ar inn ar, þar sem mun ur inn á milli kynja er sí fellt að minnka. Ár ið 
2000 var 17% kvenna á aldr in um 25-64 ára með há skóla mennt un á móti 
19% karla og mun ur inn því mjög lít ill.17 Þau rök að launa mun kynja 
megi rekja til þess að kon ur skorti mennt un eiga því ekki leng ur við. 
Þrátt fyr ir að mennt un ar bil inu hafi nán ast ver ið lok að hef ur launa bil inu 
ekki ver ið lok að. Launa kann an ir hafa sýnt að með al fólks með sam bæri-
lega mennt un eru kon ur að jafn aði með lægri laun en karl ar.18 Af þess um 
sök um hafa mann auðs kenn ing arn ar sem gera ráð fyr ir að launa mun ur 
kynja jafn ist sjálf krafa út með auk inni mennt un kvenna tap að skýring ar gildi 
sínu.19 

Vinnu tími karla og kvenna
Þrátt fyr ir að mennt un ar bil ið sé nú óð um að hverfa, er enn við lýði marg-
brot ið kynja mynst ur á vinnu mark að in um sem vert er að hafa í huga þegar 
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fjall að er um kynja mun. Þetta mynst ur birt ist m.a. í ólík um vinnu tíma 
og mik illi kynj askipt ingu starfa. Vinnu tími karla er lengri en kvenna, 
það er þekkt mynst ur um all an heim en þó ýkt á Ís landi.20 Með al fólks í 
fullu starfi ár ið 2002 unnu karl ar að jafn aði 52 stund ir á viku og kon ur 
45 stund ir.21 Með al vinnu tími allra kvenna var það ár 36 stund ir á viku, 
þrátt fyr ir að um 42% kvenna sé í hluta starfi.22 Í launa könn un um er iðu-
lega tek ið til lit til mis mun andi vinnu tíma karla og kvenna, enda þótt 
að ferða fræði leg ir van kant ar séu oft á mæl ingu á vinnu tíma (sjá nán ari 
um fjöll un hér á eft ir). 

Kynj askipt ing starfa
Enn eitt ein kenni vinnu mark að ar ins sem vert er að hafa í huga þeg ar fjall-
að er um launa kann an ir er hin mikla kynj askipt ing starfa. Kon ur og karlar 
vinna að jafn aði ólík störf, eins og eft ir far andi mynd ber með sér.

Heim ild: Vinnu mark aðs kann an ir Hag stofu Ís lands.23

Kynj askipt ing vinnu mark að ar ins er af ar líf seig, og hún er bæði lá rétt (e. 
hor iz on tal) og lóð rétt (e. vert ic al).24 Lá rétt verka skipt ing tek ur til þess að 
karl ar og kon ur gegna mis mun andi störf um. Rann sókn ir í Evr ópu sýna að 
kon ur eru í meiri hluta í skrif stofu- og versl un ar störf um, kennslu og þjón-
ustu störf um í heil brigð is geiran um, en í minni hluta með al milli stjórn enda 
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og æðstu stjórn enda. Þær eru einnig fá menn ari en karl ar í fram leiðslu störf-
um.25 Á Ís landi er sama uppi á ten ingn um eins og mynd in hér að fram an 
ber með sér. Stað al mynd ir eru mjög rík ur þátt ur í náms- og starfs vali ung-
linga. Strax á grunn skóla aldri hafa börn mjög kyn merkt ar hug mynd ir um 
vinnu mark að inn.26 Því ætti ekki að koma á óvart að skipt ing ungs fólks í 
karla- og kvenna störf er mjög greini leg á Ís landi og eng in merki um að úr 
þeirri skipt ingu dragi, sam kvæmt rann sókn um Gerð ar G. Ósk ars dótt ur. 
Þær sýna að kör lum virð ist ekki fjölga í þjón ustu störf um og lög um jafn-
stöðu kynja virð ast ekki hafa haft áhrif á kynj askipt ing una.27

Mis mun andi fram amögu leik ar karla og kvenna
Lóð rétt verka skipt ing milli kynj anna er ann að ein kenni á vinnu mark aðn-
um, sem lýsir sér í því að karl ar eru að jafn aði í hærri stöð um eða starfs-
heit um en kon ur, óháð mennt un og aldri. Þetta þýðir, með öðr um orð um, 
að mennt un skil ar kör lum lengra en kon um. Þannig voru, sam kvæmt 
Launa könn un Jafn rétt is ráðs frá ár inu 1995, 93% karla með há skóla-
mennt un í sér fræð ings- eða stjórn un ar stöð um en 70% kvenna. Jafn framt 
kom fram í þeirri könn un að með al há skóla mennt aðs fólks sótt ust kon ur 
eft ir ábyrgð í starfi til jafns við karla, t.d. með því að leggja fram eig in 
hug mynd ir, fal ast eft ir sjálf stæð um verk efn um og bjóð ast til að leysa yfir-
mann sinn af. Hins veg ar voru yf ir menn í öll um til vik um lík legri til að 
hvetja karla til að taka að sér fyrr nefnd verk efni.28 Álíka marg ir karl ar og 
kon ur sótt ust eft ir launa hækk un en karl ar voru hins veg ar mun lík legri 
til að fá þá hækk un sem þeir báðu um.29 

Könn un sem gerð var með al starfs manna Há skóla Ís lands sýndi að 
mennt un virð ist skila kör lum lengra áleið is en kon um í starfi því þeir 
voru að jafn aði lík legri til að vera í hærri stöðu en kon ur sama á hvaða 
aldri þeir voru og hvaða mennt un þeir höfðu. Það voru eink um BA/
BS-próf og dokt ors próf sem nýttust kör lum bet ur en kon um. Af kör lum 
með BA/BS próf voru 42% dós ent ar eða fræði menn en ein ung is 7% 
kvenna með sömu próf gráðu. Af kör lum með dokt ors próf voru um 48% 
próf essor ar en ein ung is um 14% kvenna.30 Í at hug un sem gerð var á 
fram gangs hraða kvenna í lækna stétt reynd ust kon ur hafa hærri ein kunn 
en karl ar á loka prófi úr lækna deild Há skóla Ís lands sl. 20 ár, en hlut fall 
þeirra í yf ir manns stöð um á Land spít ala – Há skóla sjúkra húsi var þó að 
jafn aði lægra en karla með sama starfs ald ur.31
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Áhrif kynj askipt ing ar inn ar á laun
Dæmi eru um það í launa könn un um á Ís landi að kon ur séu ekki ein ung is 
með lægri laun að jafn aði en karl ar held ur að starfs svið og starf hafi mis-
mun andi áhrif á laun kynj anna. Í launa könn un hjá Ak ur eyr ar bæ ár ið 
1997 kom fram að bæði dag vinnu- og heild ar laun karla voru lang hæst að 
jafn aði á svo köll uð um karl asvið um að teknu til liti til starfs, ald urs, starfs-
ald urs og vinnu tíma. Til karl asviða voru tal in hefð bund in svið þar sem 
karl ar hafa ver ið í meiri hluta, þ.e. stjórnsýslu- og fram kvæmda svið en 
hefð bund in kvenna svið voru fé lags- og fræðslu svið. Aft ur á móti var lít ill 
mun ur á laun um kvenna eft ir því hvort þær störf uðu á hefð bundn um 
kvenna- eða karl asvið um að teknu til liti til sömu þátta. 32 Hærri laun á 
karl asvið um skila sér þó ekki endi lega til þeirra kvenna sem þar vinna. 
Eft ir far andi mynd, sem er úr könn un Reykja vík ur borg ar, sýnir launa mun 
eft ir kyni inn an sam bæri legra starfa. 

Mynd 2. Heild ar greiðsl ur fólks í fullu starfi hjá Reykjavíkurborg greind eft ir kyni og 
starfi að teknu til liti til ald urs, yf ir vinnu stunda og hvort unn ið er ut an hefð bund ins 
vinnu tíma eða ekki
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Þessi mynd er úr könn un Reykja vík ur borg ar og bygg ist á laun um fyr ir 
okt ób er ár ið 2001. Hún sýnir heild ar greiðsl ur til fólks í fullu starfi, 
greind ar eft ir kyni og starfi, að teknu til liti til ald urs, yf ir vinnu stunda og 
hvort unn ið er ut an hefð bund ins vinnu tíma eða ekki.33 Tvennt er at hygl-
is vert við þessa mynd. Í fyrsta lagi eru karl ar í öll um starfs stétt um með 



hærri heild ar laun að jafn aði en kon ur, með einni und an tekn ingu, en það 
er fólk í ósér hæfð um störf um. Hér er um að ræða svo köll uð „leið rétt” laun 
sem fjall að verð ur ít ar leg ar um hér á eft ir, en það þýðir að bú ið er að leið-
rétta fyr ir mis mun andi vinnu tíma fólks og ald ur. Í öðru lagi sýnir mynd-
in að mun ur inn eykst eft ir því sem ábyrgð fólks í starfi eykst, sem þýðir 
að ábyrgð fær ir kör lum meira í launa um slag ið en kon um. Svip að ar nið ur-
stöð ur hafa feng ist í launa könn un um í Hafn ar firði34 og á Ak ur eyri.35 

Af einka mark aðin um höf um við hins veg ar séð til hneig ingu í þá veru 
að kyn bund inn launa mun ur sé svip að ur í öll um starfs stétt um. Það á t.d. 
við um launa kann an ir Verzl un ar manna fé lags Reykja vík ur, eins og mynd 
3 ber með sér. 

Mynd 3. Heild ar laun karla og kvenna hjá Verzl un ar manna fé lagi Reykja vík ur fyr ir 
okt ób er 2001, eft ir kyni og starfs stétt um óháð vinnu tíma, starfs aldri og aldri36 

Á þess ari mynd eru sýnd „leið rétt“ heild ar laun þ.e. tek ið hef ur ver ið til lit 
til vinnu tíma, rétt eins og á mynd 2 hér að fram an frá Reykja vík ur borg. 
Hér sést hins veg ar ann að mynst ur en hjá Reykja vík ur borg að því leyti að 
launa mun ur eykst ekki með ábyrgð held ur er hann sá sami í öll um hóp um. 
Allt bend ir til að þetta teng ist mis mun andi að ferð um við launa setn ingu, 
en sýnir jafn framt að ekk ert launa kerfi er laust við kynja mis mun un. 

Mynd 4 er úr könn un sem gerð var með al starfs manna Ak ur eyr ar bæjar 
og nefnd var hér að fram an. Hún sýnir mynst ur sem einnig er vel þekkt 
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en það er að laun fyr ir hefð bund in karl astörf (eða störf á hefð bundn um 
karl asvið um) eru gjarn an hærri en laun fyr ir hefð bund in kvenna störf (eða 
störf á hefð bundn um kvenna svið um). 

Mynd 4. Heild ar laun fólks í fullu starfi hjá Ak ur eyr ar bæ í mars 1997 eft ir kyni og 
starfs svið um37

Hér er um að ræða heild ar laun full vinn andi fólks eft ir starfs sviði að teknu 
til liti til starfs, vinnu tíma, ald urs, starfs ald urs, og hvort unn in er vakta-
vinna eða ekki. Þessi mynd er nokk uð dæmi gerð. Hún sýnir að það borg ar 
sig fyr ir karla að vinna á hefð bundn um karl asvið um en fyr ir kon ur skiptir 
það minna máli (en þessi til hneig ing er hins veg ar ekki ein hlít). Þetta 
hef ur ver ið kall að „refs igjald“ (e. pay pen al ty) fyr ir að vinna hefð bund in 
kvenna störf, og mynd in sýnir að þetta „refs igjald“ er hærra fyr ir kon ur en 
karla.38 Hugs an lega skýrir þetta að ein hverju marki hve treg lega geng ur 
að fá karla í kvenna störf. Mynd in sýnir líka að karl ar á kvenna svið um hafa 
hærri laun en kon ur á sömu svið um. Fleiri kann an ir hafa sýnt sam bæri-
leg ar nið ur stöð ur.39
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Að ferða fræði launa kann ana

Launa mun ur kynj anna er póli tískt og um deilt mál. Lengi vel heyrð ist sú 
gagnrýni í al mennri um ræðu að ekki væri tek ið til lit til allra þátta sem 
skiptu máli, fyr ir vara laus sam an burð ur á laun um kynj anna væri jafn 
óraun hæf ur og að bera sam an app el sín ur og epli. Af þess um sök um hef ur 
áhersla ver ið lögð á að tína til þætti sem geta skýrt launa mun inn og hafa 
menn ver ið af ar dug leg ir í þeim efn um, eins og fjall að verð ur nán ar um 
hér á eft ir. Flest ar ís lensk ar kann an ir byggj ast á þeirri að ferða fræði að 
reikna áhrif þekktra skýri breyta á laun, t.d. vinnu tíma, starf og starfs ald-
ur. Að ferð in ger ir ráð fyr ir reikni lík ani þar sem all ar mik il væg ar breyt ur 
eru tekn ar inn í lík an ið sam tím is. Því fleiri breyt ur sem tekn ar eru inn í 
lík an ið, því meira má skýra í burtu af launa mun kynj anna. Í könn un um 
af þessu tagi er ann ars veg ar tal að um „óleið rétt an“ launa mun (e. unad ju-
sted wage gap) eða „leið rétt an launa mun“ (e. ad ju sted wage gap). Á Ís landi 
hafa hug tök in „skýrður“ og „óútskýrður“ launa mun ur einnig ver ið not uð. 

Með skýrðum launa mun er átt við það sem tekst að „skýra“ með breyt-
um sem lýsa ýmsum sér kenn um vinnu mark að ar ins og starfs mannanna og 
reyn ast hafa áhrif á laun. Dæmi um slík ar breyt ur eru starf, mennt un, 
vinnu tími (eða starfs hlut fall), ald ur og starfs ald ur. Óútskýrði launa mun-
ur inn er hins veg ar sá mun ur sem ekki virð ist hægt að skýra með öðru en 
kyn  og það er túlk að sem mis mun un, það er hinn svo kall aði „leið rétti“ 
launa mun ur. Að ferð in er kennd við banda rísk an hag fræð ing, Ronald Oax-
aca, sem var fyrst ur til að beita henni ár ið 1973.40 

Oax ac a-að ferð in er mik ið not uð er lend is, bæði í Banda ríkj un um og 
Evr ópu, sér stak lega í Evr ópu sam band inu, þar sem hún hef ur haft mikla 
hagnýta þýðingu og leg ið til grund vall ar að gerð um á vinnu mark aði.41 
Að ferð in var til skamms tíma tal in ein föld og skýr, en hef ur hins veg ar 
nokkra al var lega ann marka og á síð ustu ár um hef ur hún ver ið tals vert 
gagnrýnd. Hún var tal in skýr vegna þess að hún bauð upp á reikni lík an 
og talna úr vinnslu sem auð velt er að vinna með og fá töl fræði leg ar nið ur-
stöð ur. Meg ind leg nálg un og bein harð ar töl ur hafa sem kunn ugt er meira 
vægi í okk ar vís inda um hverfi og menn ing ar heimi en eig ind leg ar rann-
sókn ar að ferð ir. Tak mark an irn ar snúa hins veg ar ein mitt að því sem hef ur 
þótt kost ur henn ar. Það er nefni lega ekki nóg að hafa lík an, breyt ur og 
reikni vél, hugs un in að baki og fræði leg ar for send ur þurfa einnig að 
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stand ast. Að ferð in bygg ir á for send um sem reynst hafa hæpn ar, eins og 
fjall að verð ur um hér á eft ir, auk þess sem hún er tal in smætta flókna 
stofn ana bundna og kerf is læga þætti í launa mynd un nið ur í talna breyt ur 
sem bjaga nið ur stöð urn ar. Að ferð in er, með öðr um orð um, tal in dylja 
meira en hún skýrir.42 

Einn meg in veik leiki að ferð ar inn ar bygg ist á vali skýri breyta. Að ferð in 
bygg ist á því að mæla þá þætti sem hafa áhrif á fram leiðni og taka til lit til 
þeirra í reikni lík an inu. All ir þætt ir sem ekki hafa áhrif á fram leiðni en 
reyn ast hafa áhrif á laun, telj ast mis mun un.43 Þarna hafa við horf rann sak-
enda mik il áhrif og þær for send ur sem hann eða hún legg ur til grund vallar, 
með vit að eða ómeð vit að. Ef hugs un in að baki er ekki ígrund uð og í sam-
ræmi við gild fræði leg sjón ar mið, er hætta á að val á breyt um verði handa-
hófs kennt og ómál efna leg ar skýri breyt ur rati inn í lík an ið. Þetta var Oax-
aca, upp hafs manni að ferð ar inn ar, allt af ljóst, en hann sagði þeg ar ár ið 1973: 

It is cle ar that the magn it ude of the est imated ef fects of 
discrim in ation cruc ially dep ends up on the choice of contr ol 
vari a bles for the wage regr ess ions. A res earcher’s choice of 
contr ol vari a bles impl ic itly re veals his or her att it ude to wards 
what cons titu tes discrim in ation in the la bour mark et.44

Oft ræðst val á breyt um í reikni lík an inu meira af þeim gögn um eða 
gagna söfn um sem eru til tæk frem ur en fræði lega grund uð um ástæð um. 
Ein helsta tak mörk un að ferð ar inn ar er að erf itt er að skil greina breyt ur. 
Sum ar eru mál efna leg ar sem skýring á því hvers vegna laun kvenna eru 
lægri en laun karla, aðr ar eru ekki mál efna leg ar sem skýring ar held ur 
birt ing ar form á mis mun un og lín una þar á milli er ekki allt af auð velt að 
greina. Þetta þýðir, með öðr um orð um, að marg ir þætt ir hafa reynst hafa 
tengsl við laun án þess að vera endi lega mál efna leg ar skýring ar á launa-
mun kynj anna. 

Vand inn við að að greina þessa tvo þætti hef ur ver ið kall að ur „feed-
back-áhrif.“45 Lík an ið bygg ist á að bera sam an sam bæri leg ar stærð ir, t.d. 
karla og kon ur í ná kvæm lega eins starfi og hvern ig laun þeirra væru ef 
allt væri eins eða sam bæri legt. Því er mun ur inn á þeim, t.d. á mennt un 
þeirra, þjálf un, starfi, starfs reynslu o.s.frv. „leið rétt ur“ í lík an inu þannig 
að til lit er tek ið til þess ara þátta. „Feed back-áhrif in“ snú ast um að mis-
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mun un in get ur ver ið sam tvinn uð við þær stærð ir sem not að ar eru sem 
leið rétt ing. Þannig get ur mis mun andi mennt un/þjálf un karla og kvenna 
ver ið af leið ing þess að kon ur hafa feng ið færri tæki færi til þjálf un ar á 
vinnu staðn um en karl ar. Á sama hátt get ur reynsla og upp lif un kvenna af 
mis mun un á vinnu mark aði haft áhrif á vinnu mark aðs hegð un þeirra og 
það sem talið er „frjálst val“, t.d. starfs val, á sama hátt end ur spegl að mis-
mun un að ein hverju marki. Skýri breyt urn ar eru, með öðr um orð um 
„meng að ar“ af fyrri mis mun un. Af þess um sök um er að ferð in ónæm á 
kerf is læga og stofn ana bundna kynja mis mun un.46 

Eins og fram kom hér að fram an hafa skýri breyt urn ar starf, mennt un, 
vinnu tími (eða starfs hlut fall), ald ur og starfs ald ur ver ið not að ar í launa-
könn un um og eru al mennt tald ar mál efna leg ar skýri breyt ur. Hins veg ar 
má færa fyr ir því rök að nokkr ar þeirra séu ein mitt kynj að ar þ.e. „meng-
að ar” af fyrri mis mun un. Skoð um breyt urn ar „starf” og „starfs svið” til að 
útskýra þetta. Starf hef ur ekki ver ið vé fengt sem skýri breyta í launa könn-
un um og eðli legt þyk ir að leið rétta launa mun kynj anna með hlið sjón af 
starfi. Með því er tek ið til lit til þess að fleiri karl ar eru yf ir menn en kon-
ur, svo dæmi sé tek ið. Þessi breyta get ur hins veg ar dul ið mis mun un að 
því marki að karl ar eiga greið ari að gang að yf ir manns stöð um en kon ur. 
Hún get ur líka fal ið í sér að horft er fram hjá því að karl ar og kon ur eiga 
mis greið an að gang að mörg um störf um á vinnu mark aði. Þetta var Oax aca 
sjálf um full ljóst og hann var með vit að ur um að þessi leið rétt ing gæti fal-
ið í sér van mat á launa mun in um: „the contr ols for occ up ation … elim-
in ate some of the ef fects of occ up ation al barr iers as sources of discrim-
in ation. As a res ult, we are likely to und er est imate the ef fects of 
discrim in ation.“47

Hvað á að taka með í reikn ing inn 
þeg ar launa mun ur er fund inn? 

Eins og fram kem ur hér að fram an not aði Oax aca sjálf ur að ferð sína af 
ígrund aðri ná kvæmni og var úð. Gegn um ár in hef ur að ferð in hins veg ar 
ver ið not uð af öðr um til þess að „telja nið ur“ eða „tala nið ur“ launa mun 
kynj anna í stað þess að nýtast sem tæki gegn mis mun un.48 Vanda mál ið, 
eins og vik ið var að hér að fram an, er að greina á milli mál efna legra og 
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ómál efna legra skýri breyta. Hér á eft ir verð ur sýnt með nokkrum raun-
veru leg um dæm um úr ís lensk um launa könn un um hvern ig notk un á 
skýri breyt um get ur ork að tví mæl is. 

Vit að er að marg ir þætt ir hafa áhrif á laun, svo sem hjú skap ar staða, 
bar na fjöldi, starfs svið og fleira. En hvað af þeim eru mál efna leg ar skýri-
breyt ur sem end ur spegla fram leiðni og hvað er birt ing ar form á mis mun-
un? Áhrif hjú skap ar stöðu og bar na fjölda er vel þekkt. Það hef ur nei kvæð 
eða eng in áhrif á laun kvenna að eiga börn, en já kvæð áhrif á laun karla.49 
Þarna er um mis mun un að ræða og spurn ing hvort eðli legt sé að taka 
þessa þætti með í reikn ing inn og „leið rétta“ fyr ir þá í launa könn un um.50 

Ann að dæmi um hug mynda flug í þess um efn um er ís lensk könn un 
þar sem sam band fannst milli hug mynda kvenna um út lit sitt og þeirra 
launa sem þær fengu. Kon ur sem gáfu út liti sínu háa ein kunn voru að 
með al tali með 8% hærri laun en aðr ar. Eng in tengsl fund ust hins veg ar 
milli þeirra hug mynda sem karl ar höfðu um út lit sitt og launa þeirra. Í 
þessu til viki var út lit ekki not að sem skýri breyta held ur lék að stand end-
um könn un ar inn ar for vitni á að vita hvort það hefði hugs an lega áhrif á 
launa setn ingu.51 Þess ar vanga velt ur má auð veld lega hár toga í all ar átt ir. 
Dæmi um lit á barna her bergi við 6 ára ald ur hef ur ver ið not að – frem ur 
í gríni en al vöru – til að sýna fram á hve óraun hæft val á skýri breyt um 
get ur ver ið. Óhætt er að full yrða að upp áhalds lit ur barna er mjög kynj a-
skipt ur, litl ar stelp ur eru gjarn an hrifn ar af bleiku og strák ar bláu. Ef laust 
væri hægt að finna fylgni á milli upp áhalds lit ar í æsku og launa mun ar á 
full orð ins ár um.52 

Breyt urn ar hér að fram an, hjú skap ar staða, bar na fjöldi, út lit og upp á-
halds lit ur, eru dæmi um þætti sem óraun hæft er að taka í reikn ing inn 
þeg ar meta á óútskýrðan launa mun karla og kvenna. Hið raun veru lega 
vanda mál snýst fyrst og fremst um þær breyt ur sem not að ar eru, en geta 
ork að tví mæl is. Starfs svið er dæmi um breytu sem not uð hef ur ver ið sem 
skýri breyta í nokkrum ís lensk um launa könn un um. Oft ast er starfs svið um 
hjá fyr ir tækj um eða op in ber um stofn un um skipt upp í tvo flokka, t.d. 
stjórnsýsla og fram kvæmda/tækni svið, sem eru hefð bund in karl asvið og 
fé lags-, menn ing ar- og fræðslu svið, sem eru hefð bund in kvenna svið. Það 
er mik il væg vit neskja að kvenna störf í sam fé lag inu eru verr met in til 
launa en karl astörf. Það er hins veg ar merki um kerf is læga mis mun un og 
gild is mat á störf um sem er öðru kyn inu í hag á kostn að hins. Með því að 
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taka slíka breytu sem mál efna lega skýri breytu inn í reikni lík an er horft 
fram hjá sam fé lags legri kynj un og fyrri mis mun un, eins og um fjöll un 
Oax aca um störf hér að fram an ber með sér.53 Í raun er ver ið að skýra 
kyn bund inn launa mun í burtu með þátt um sem or saka hann.

Eins og vik ið var að hér að fa man, ræðst val á breyt um í reikni lík an inu 
oft af þeim gögn um eða gagna söfn um sem eru til tæk frem ur en fræði lega 
grund uð um ástæð um. Þannig er vinnu stað ur eða teg und vinnu staða oft 
not að sem breyta þeg ar ekki er hægt að flokka störf eft ir starfs svið um. 
Sami ann marki er á þess ari breytu og starfs svið um. Vit að er að fyr ir tæki 
geta ver ið „kyn merkt“ eða kynj askipt á sama hátt og starfs svið. Ef við 
„leið rétt um“ fyr ir áhrif vinnu stað ar, reikn ast sá áhrifa þátt ur til frá drátt ar 
í reikni lík an inu. Með því væri bú ið að draga frá, eða „taka út fyr ir sviga“ 
eða „skýra burt“ þau áhrif sem ætti að skoða og ráð ast gegn. Það er í reynd 
bú ið að fegra veru leik ann, eða búa til töl fræði leg an veru leika sem ekki á 
sér hlið stæðu í raun veru leik an um. 

Launa mun ur í ís lensk um launa könn un um 

Leið rétt ur launa mun ur í ís lensk um könn un um á und an förn um ár um hef ur 
ver ið mæld ur á bil inu 7% og upp í 18%. Hér á eft ir verð ur vik ið að nok-
krum könn un um, að ferða fræði þeirra og nið ur stöð um. Nefnd um efna hags-
leg völd kvenna og Jafn rétt is ráð gerðu könn un ár ið 2002 þar sem kyn bund-
inn launa mun ur var sagð ur vera á bil inu 7,5-11% að teknu til liti til starfs, 
ald urs, starfs ald urs, vinnu stað ar og fjöl skyldu að stæðna. Töl urn ar eru mis-
mun andi eft ir hvort kyn ið er mið að við, en það verð ur skýrt nán ar hér á 
eft ir. Hér eru því not að ar nokkr ar af þeim skýri breyt um sem gagnrýndar 
hafa ver ið hér að fram an, svo sem barn eign ir og vinnu stað ir. Eins og fyrr 
seg ir er áhuga vert í sjálfu sér að vita hver áhrif hjú skap ar og barna eru á 
launa setn ingu en það get ur ekki tal ist mál efna legt í launa setn ingu og þess 
vegna er hæp ið að nota það sem „leið rétt ingu“ í reikni lík an inu. Sama 
gild ir um vinnu staði, sem end ur spegla kynj askipt ingu vinnu mark að ar-
ins.54 Óútskýrði launa mun ur inn í þess ari könn un var því van met inn. 

Í könn un Reykja vík ur borg ar frá ár inu 2002 var launa mun ur sagð ur 
8% að teknu til liti til starfs, ald urs, vinnu tíma, starfs sviðs og hlut falls 
karla í stétt ar fé lagi.55 Ef tvær síð ast nefndu breyt urn ar eru und an skild ar, 
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starfs svið og hlut fall kynja í stétt ar fé lagi, er launa mun ur inn 13% (hér eru 
karl ar við mið ið, en það verð ur nán ar skýrt hér á eft ir).56 Um starfs svið 
hef ur þeg ar ver ið fjall að, en hlut fall karla í stétt ar fé lagi er einnig vafa söm 
skýri breyta. Ástæð an er sú að þessi breyta er ein ung is enn eitt birt ing ar-
form ið á kynj askipt ingu vinnu mark að ar ins. Með því að tví taka slíka 
breytu er óútskýrði launa mun ur inn van met inn sem því nem ur.

Í könn un Verzl un ar manna fé lags Reykja vík ur ár ið 2000 mæld ist kyn-
bund inn launa mun ur á heild ar greiðsl um 18%,57 16% ár ið 2001,58 og 
14% ár ið 200359 (hér eru kon ur við mið ið, en það verð ur skýrt nán ar hér 
á eft ir). Í könn un um VR er tek ið til lit til starfs, ald urs, starfs ald urs og 
vinnu tíma. Í könn un um VR, sem byggja á úr taki VR-fé laga, er spurt um 
vinnu tíma og þær eru með al fárra kann ana þar sem mið að er við „raun-
veru leg an“ vinnu tíma, þ.e. þann tíma sem svar end ur gefa sjálf ir upp. Það 
sama á við um könn un Jafn rétt is ráðs frá 1995, sem gerð var fyr ir Nor ræna 
jafn launa verk efn ið, þar sem launa mun ur inn var 16% að teknu til liti til 
starfs, vinnu tíma, mennt un ar, ald urs og starfs ald urs (hér eru karl ar við-
mið ið).60 Aðr ar kann an ir miða við vinnu tíma sam kvæmt bók haldi, en 
það hef ur ýmsa ann marka, eins og nán ar verð ur vik ið að hér á eft ir.

Það ligg ur í aug um uppi að erf itt er að bera sam an kann an ir sem ekki 
eru sam bæri leg ar, eins og hér hef ur ver ið sýnt fram á. Það staf ar ekki síst 
af þeim marg vís legu skýri breyt um sem not að ar hafa ver ið í reikni lík ön-
um og skoð að ar hafa ver ið í gagnrýnu ljósi hér að fram an. Hér hafa ver ið 
færð fyr ir því rök að sum ar þeirra séu mál efna leg ar þar sem þær hafi áhrif 
á vinnu fram lag og fram leiðni fólks en aðr ar ómál efna leg ar þeg ar reynt er 
að skýra og leið rétta launa mun kynja. All ar sýna þær þætti sem hafa áhrif 
á laun, en þrátt fyr ir það eru þær ekki all ar jafn lög mæt ar sem skýri breyt-
ur. En þótt við ger um þenn an grein ar mun og kom umst að sam komu lagi 
um þess ar til teknu mál efna legu breyt ur er ýmis legt við þær að at huga.

Það þyk ir eðli legt og sjálf sagt að taka til lit til vinnu tíma. Í mörg um 
þeirra kann ana sem gerð ar hafa ver ið á Ís landi, t.d. í launa könn un um 
sveit ar fé lag anna sem gerð ar hafa ver ið á síð ustu ár um, eru upplýsing ar 
um vinnu tíma mjög óá reið an leg ar því þær byggja á upplýsing um úr bók-
haldi. Könn un Jafn rétt is ráðs frá ár inu 1995 sýndi að karl ar fá mun frek ar 
greitt fyr ir yf ir vinnu en kon ur og þeir fengu miklu frek ar greidda óunna 
yf ir vinnu en kon ur. Þá fá þeir jafn framt greitt fyr ir fasta yf ir vinnu miklu 
oft ar en kon ur. Mynd 5 hér á eft ir sýnir hvern ig yf ir vinna skipt ist eft ir 
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starfs stétt um hjá kör lum og kon um sem unnu hjá Ak ur eyr ar bæ árið 
1998, en þess ar upplýsing ar eru úr launa bók haldi bæj ar ins.61 

Myndin sýnir fjölda greiddra yf ir vinnu stunda með al karla og kvenna 
í fullu starfi eft ir starfs stétt. Þetta er kunn ug legt mynst ur, kon ur eru 
ólík legri en karl ar til að fá greidda yf ir vinnu yf ir leitt, og þeg ar þær fá 
hana er hún frek ar í formi breyti legr ar yf ir vinnu, en karl arn ir eru frek ar 
með fasta samn inga. Fast ir yf ir vinnu samn ing ar eru lík legri til að fela í sér 
yf ir borg an ir en breyti leg ir, þar sem hin ir síð ar nefndu eru gjarn an greidd ir 
sam kvæmt stimp il klukku. 

Mynd 5. Skipt ing yf ir vinnu stunda karla og kvenna eft ir starfs stétt um. Könnun 
Akureyrarbæjar frá 1998

Eiga laun karla að lækka eða laun kvenna að hækka? 

Eitt til við bót ar þarf að hafa í huga þeg ar rætt er um leið rétt an launa mun 
kynja sem m.a. skýrir ólík ar nið ur stöð ur kann ana. Það snýst um þá 
grund vall ar spurn ingu hver við mið un ar grunn ur inn er, þ.e. hvort mun ur-
inn er reikn að ur út frá laun um karla eða kvenna. Hjá Fé lags vís inda-
stofnun Há skóla Ís lands, þar sem launa kann an ir hafa ver ið í þró un und an-
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far in ár, er talið rök rétt ara að hafa laun kvenna sem við mið un held ur en 
laun karla. Ef laun karla eru við mið un in, sýna nið ur stöð ur hversu mik ið 
laun karla þurfi að lækka til að fá launa jöfn uð kynja. Fé lags vís inda stofn un 
tel ur skyn sam legra að sýna hversu mik ið laun kvenna þurfi að hækka til 
að fá launa jöfn uð, enda hef ur ekki ver ið til um ræðu af neinni al vöru að 
lækka laun karla til að jafna launa mun kynj anna.

Best er að skýra þetta með dæmi. Tveir ein stak ling ar, karl og kona, 
vinna sam bæri leg störf. Þau eru jafn göm ul og vinna jafn mik ið og þar 
með eru all ir áhrifa þætt ir á laun þeirra sam bæri leg ir. Hann er með kr. 
365.000 í heild ar laun en hún með kr. 290.000 og launa mun ur inn er því 
kr. 75.000. Ef mað ur inn væri við mið un ar punkt ur inn væri hægt að segja 
að kon an hefði 21% lægri laun en hann.62 Það þýðir að hann þyrfti að 
lækka um 21% í laun um til að þau hefðu sömu laun. Ef laun henn ar væru 
hins veg ar við mið un ar punkt ur inn, þýddi það að hann hefði 26% hærri 
laun en hún.63 Það þýðir að hún þyrfti að hækka um 26% í laun um til að 
þau hefðu jafn há laun. Launa mun ur inn er meiri ef laun kon unn ar er við-
mið un held ur laun karls ins. 

Um ræða og álykt an ir

Launa kann an ir á Ís landi hafa fram að þessu fyrst og fremst ver ið hagnýtar 
rann sókn ir. Er lend is hef ur á síð ari ár um ver ið reynt að auka fræði legt 
gildi þeirra með því að renna styrk ari stoð um und ir þær og setja þær í 
fræði legt sam hengi. Þær álykt an ir sem draga má af þess ari um fjöll un er 
sú að skoða þurfi á gagnrýninn hátt hug mynda fræð ina að baki könn un um 
um kyn bund inn launa mun hér á landi og um fjöll un ina um hann. Fyrst 
þarf að svara grund vall ar spurn ing unni „hvað er kyn bund inn launa-
munur?“ Þeg ar sam staða hef ur náðst um hvern ig hann er skil greind ur, er 
hægt að hefj ast handa við að mæla. Hægt er að nálg ast efn ið á nokkra 
mis mun andi vegu. Hægt er að skoða heild ar launa mun eft ir kyni, en það 
er ein fald lega sú upp hæð sem birt ist okk ur í skatt fram töl un um á hverju 
ári.64 Ann ar mæli kvarði er „launa bil kynj anna“, en það er þýðing á enska 
hug tak inu „gend er pay gap“, sem er með al tíma kaup eft ir kyni (heild ar-
laun deilt með fjölda vinnu stunda). Sú tala gef ur til kynna hve mik ið 
vant ar á til að kon ur hafi kaup karla (karl ar eru við mið un in). Þessi við-
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mið un er mik ið not uð inn an Evr ópu sam bands ins.65 Þriðji mögu leik inn 
er svo að skoða launa mun inn leið rétt an og finna þannig skýrðan og óút-
skýrðan launa mun. 

Þær álykt an ir má draga af þessu að hinn svo kall aði „leið rétti“ launa-
mun ur sé lág marks mun ur eft ir kyni og í mörg um til fell um van met inn. 
All ar þær nálg an ir sem nefnd ar eru hér að fram an gefa okk ur mik il væg ar 
upplýsing ar um stöðu kynja á vinnu mark aði. Óleið rétt ur heild ar launa-
mun ur seg ir sína sögu um mis mun andi að stöðu kynj anna í sam fé lag inu 
til at vinnu þátt töku, um hvern ig hin ólaun uðu störf í sam fé lag inu, 
um önn un og að hlynn ing, skipt ast eft ir kyni og síð ast en ekki síst seg ir 
hún til um fjár hags legt sjálf stæði kynj anna. Launa bil ið svo kall aða eða 
með al tíma kaup eft ir kyni (e. gend er pay gap) er ein fald ur mæli kvarði sem 
gef ur okk ur tæki færi til að fylgj ast með þró un inni yf ir tíma og bera okk-
ur sam an við önn ur lönd. Hér er mælt með því að all ir þess ir mæli kvarð-
ar verði not að ir, en var að við því að bera sam an töl ur sem feng ist hafa með 
mis mun andi að ferð um. 

Víkj um að lok um að Oax aca að ferð inni sem hér hef ur ver ið mest í 
sviðs ljós inu. Hér er ekki ver ið að leggja til að þessi að ferða fræði verði lögð 
nið ur, held ur að hún sé not uð á gagnrýninn hátt og nið ur stöð urn ar ávallt 
sett ar í fræði legt og sam fé lags legt sam hengi. Launa mun ur kynja er aldrei 
bara ein hver ein til tek in tala, þótt oft mætti ætla það af sam fé lags um ræð-
unni. Um ræð an um leið rétt an og óleið rétt an launa mun er mjög mik il-
væg, bæði fræði lega og póli tískt. Það er sér stak lega mik il vægt að skoða 
áhrif hvers skýri þátt ar fyr ir sig því það gef ur okk ur mik il væg ar 
upplýsing ar um hvaða þætt ir hafa áhrif á laun. Það er mik il vægt að vita 
hve stór þátt ur af launa mis mun karla og kvenna á ræt ur að rekja til kynj a-
skipt ing ar starfa, til yf ir borg ana, til fjöl skyldu að stæðna, bar na fjölda og 
slíkra þátta. Það er líka mik il vægt að finna hvern ig sam spili þess ara 
áhrifa þátta er hátt að. Það er hins veg ar ekki þar með sagt að all ir þætt ir 
sem hægt er að setja und ir mæli stiku verði að not hæf um breyt um í 
reikni lík ani til að „leið rétta“ launa mun kynj anna. Sum ir þess ara áhrifa-
þátta hafa áhrif á fram leiðni og telj ast eðli leg ir í launa setn ingu en aðr ir 
gera það ekki og eru mis mun un. 

Hinn óútskýrði launa mun ur sýnir okk ur hvaða mun ur væri eft ir ef 
kon ur og karl ar hefðu al gjör lega sam bæri leg störf, vinnu tíma, ald ur og starfs -
aldur. Þannig er heim ur inn hins veg ar ekki og því er leið rétti mun ur inn 
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í raun inni eitt svar við spurn ingu sem hef ur að minnsta kosti tvær hlið ar. 
Ástæð urn ar fyr ir því að að stæð ur kynj anna eru ekki eins eða sam bæri leg-
ar end ur spegla þannig enn víð tæk ari mis mun un, eins og um ræð an um 
„feed back-áhrif in“ hér að fram an ber með sér. Sú mis mun un teng ist því 
sem hef ur ver ið kall að „kynj un“ sam fé lags ins (e. gend er ing). Þessi um ræða 
er af rakst ur auk inn ar þekk ing ar í kynjaf ræð um og bein ir sjón um að því 
hvern ig stofn an ir sam fé lags ins, svo sem vinnu mark að ur inn og um gjörð 
hans, eru gegnsýrð af ákveðn um við mið un um, gild is mati, hefð um og 
siða venj um sem eru öðru kyn inu í hag en ekki hinu. Þessi kynj un er svo 
djúps tæð og ómeð vit uð að hún verð ur okk ur ekki ljós nema við höf um 
hug tök og þekk ingu til að skilja hana. Hér hef ur um ræð an um launa-
kann an ir og að ferða fræði þeirra ver ið sett í fræði legt sam hengi og skoð uð 
í gagnrýnu ljósi og þar með von andi stig in skref í átt ina að auknu jafn-
rétti karla og kvenna.
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Vel ferð ar þjón usta á tíma mót um.
Sið fræði leg ar hug leið ing ar um mörk in 
á milli ábyrgð ar ein stak linga og hins 

op in bera í um önn un sjúkra á heim il um

Eitt helsta bar átt umál fem ín ista er að efla og tryggja frelsi kvenna til að 
móta líf sitt og nýta þau tæki færi sem í boði eru hverju sinni. Því hef ur 
fem ín ísk grein ing beinst að stöðu kvenna í sam fé lag inu, með al ann ars 
þeim vænt ing um sem til þeirra eru gerð ar og þeim skyld um sem þeim eru 
lagð ar á herð ar. Leit ast er við að greina hvers eðl is þess ar skyld ur eru og 
hvaða af leið ing ar þær hafa fyr ir kon ur og mögu leika þeirra til að móta líf 
sitt að eig in ósk um. Rann sókn ir á stöðu kvenna varpa einnig ljósi á stöðu 
karla að því leyti sem staða beggja kynja er mót uð af nokk urs kon ar „kynj-
asátt mála“ sem fel ur í sér ýmis kon ar menn ing ar bundn ar hug myndir um 
hlut verk og stöðu kynj anna. 

Sýnt hef ur ver ið fram á mis jafna stöðu karla og kvenna á ýmsum svið-
um sam fé lags ins, með al ann ars inn an fjöl skyld unn ar. Til dæm is bera kon ur 
í mörg um til vik um meiri ábyrgð á dag legri um önn un fjöl skyldu með lima 
sem tak mark ar mögu leika þeirra til að starfa ut an heim il is ins, til starfs-
frama og til þátt töku í op in beru lífi. Af þessu leið ir að mögu leik ar kvenna 
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til að tryggja efna hags lega stöðu sína og rétt indi, svo sem til líf eyr is, eru 
oft síðri en karla. Því hef ur það ver ið eitt helsta bar átt umál fem ín ista að 
sam fé lags legt mik il vægi við fangs efna sem tengj ast hefð bundn um hlut-
verk um og skyld um kvenna sé við ur kennt og að tek ið sé mið af þeim í 
öll um póli tísk um ákvarð ana tökum. Það ger ist í fyrsta lagi með því að 
gera fram lag kvenna, sem lengst af hef ur ekki ver ið við ur kennt, sýni legt 
og meta það að verð leik um. Gild is hækk un þarf að eiga sér stað á þeim 
störf um sem hefð bund ið hafa tengst lífi kvenna. Í öðru lagi er brýnt að 
hvetja karla til ábyrgð ar á þeim störf um, sem kon ur hafa sinnt, m.a. við 
um önn un. Þessi síð ari lið ur krefst breyt inga á við horf um til djúps tæðra 
menn ing ar bund inna hug mynda um karl mennsku og kvenmennsku.

Marg ir fem ín ist ar hafa bent á að öfl ug en jafn framt skil virk vel ferð ar-
þjón usta sé lyk il at riði þess að bæta stöðu kvenna og leið rétta hina mis-
jöfnu stöðu kynj anna í sam fé lag inu.1 Í þess ari grein er sjón um beint að 
því hvern ig hið op in bera, fyr ir til stuðl an vel ferð ar þjón ustu, styð ur fjöl-
skyld ur við um önn un fjöl skyldu með lima sem búa heima og þarfn ast 
að stoð ar vegna veik inda eða í kjöl far slysa. Slík kær leik sverk voru lengst 
af hluti af hefð bundn um störf um kvenna á heim il inu. Það var hægt að 
ganga að hinu „ósýni lega hjarta“ vísu sem sinnti um önn un.2 Eft ir að kon ur 
sóttu inn á vinnu mark að inn var ekki leng ur sjálf gef ið að þær öxl uðu slíka 
ábyrgð í sama mæli og áð ur. Laga leg trygg ing jafn rétt is kynj anna hef ur 
leitt til þess að kon ur hafa sama rétt og karl ar til að velja úr þeim störf um 
og tæki fær um sem standa til boða. Jafn framt því geta þær ekki í sama 
mæli og áð ur axl að ábyrgð á hefð bundn um störf um á heim il un um, svo 
sem um fangs mikl um um önn un ar störf um. Það er á þessu sviði sem vel-
ferð ar kerf ið gegn ir lyk il hlut verki við að rétta stöðu kvenna og gera þeim 
kleift að finna lífi sínu fram rás í leik og starfi jafnt ut an og inn an heim-
il is ins. Á síð ustu ára tug um tutt ug ustu ald ar átti sér stað um fangs mik il 
upp bygg ing á fé lags- og heil brigð is þjón ustu víða á Vest ur lönd um sem 
tók til margra þeirra við fangs efna sem töld ust hluti af ólaun uð um störf-
um kvenna á heim il inu. Nú starf ræk ir hið op in bera hér á Ís landi, bæði 
ríki og sveit ar fé lög, fjöl breytta þjón ustu sem með al ann ars mið ar að því 
að styðja ein stak linga og fjöl skyld ur við að efla vellíð an og takast á við 
verk efni dag legs lífs.3 

Und an far in ára tug hafa þær radd ir orð ið æ há vær ari sem halda því 
fram að vel ferð ar rík ið sé orð ið of um fangs mik ið og að nauð syn legt sé að 
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skera nið ur og tak marka þjón ustu þess.4 Þessi um ræða vek ur upp ýmsar 
spurn ing ar um það hvar sé eðli legt að mörk in liggi milli ábyrgð ar hins 
op in bera og fjöl skyld unn ar. Að hve miklu leyti er um önn un ein stak linga 
sem búa á eig in heim il um eða heim il um að stand enda sinna, hluti af sam-
fé lags legri sam ábyrgð eða einka mál fjöl skyld unn ar? Inn an fem ín ískr ar 
sið fræði hef ur ver ið fjall að um vel ferð ar rík ið og stöðu kvenna inn an þess. 
Til gang ur slíkr ar um fjöll un ar er að greina og skýra sið fræði lega þætti 
op in berr ar sam fé lags þjón ustu, þ.e.a.s. hinn sið ferði lega grund völl sem 
heil brigð is kerfi vest ur landa bygg ir á hvað varð ar um önn un þeirra sem 
hafa tak mark aða starfs getu í kjöl far veik inda eða slysa, en búa á eig in 
heim il um. Hvaða gildi og sjón ar mið móta hug mynd ir um vel ferð ar þjón-
ust una á mörk um fjöl skyld unn ar og hins op in bera, eink um og sér í lagi 
eins og hún birt ist í heima hjúkr un?5 Það er von okk ar að þessi grein geti 
orð ið fram lag til að að stoða hjúkr un ar fræð inga og ann að starfs fólk heil-
brigð is þjón ust unn ar við að skýra stöðu sína og ábyrgð gagn vart sjúk ling-
um og að stand end um þeirra og einnig að hún geti orð ið til að skýra og 
ræða þátt að stand enda í um önn un.

Vel ferð ar þjón usta á tíma mót um

Í grein í tíma rit inu New Eng land Jo urn al of Med ic ine lýsir Car ol Levine6 
reynslu sinni af að ann ast um eig in mann sinn í kjöl far al var legs höf uð-
áverka sem hann hlaut í um ferð ar slysi. Levine býr í Banda ríkj un um og því 
er aug ljós lega ekki hægt að heim færa reynslu henn ar beint á ís lensk ar að-
stæð ur. Spurn ing ar henn ar eiga engu að síð ur jafn vel við hér á landi. Eig-
in mað ur Levine er að mestu la mað ur, get ur að eins hreyft vinstri hendi lít-
il lega og þarfn ast um önn un ar all an sóla hring inn. Hann stjórn ar ekki út-
skiln aði, en erf iðustu af leið ing ar slyss ins eru mikl ar per sónu leika breyt ingar 
sem lýsa sér í reiði og ein angr un. Levine lýsir hinni flóknu um önn un sem 
mað ur henn ar þarfn ast og hún skipu legg ur. Síð ustu níu ár hef ur hún bar ist 
fyr ir því að fá lág marks að stoð greidda af trygg inga fé lög un um, sem yf ir leitt 
virð ast laus allra mála er kem ur að fólki með veru leg ar fatl an ir. Í grein inni 
lýsir hún því hvern ig hún kom oft að lok uð um dyr um og mætti al gjöru 
skiln ings leysi. Af lýsing unni má ljóst vera að þess um að stæð um fylg ir yf ir-
þyrmandi álag. Levine er að reyna að vekja les end ur til um hugs un ar um 
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að stæð ur þeirra sem ann ast um mik ið veika að stand end ur heima. Und ir lok 
grein ar inn ar varp ar hún fram spurn ing unni: „Hvar eru mörk in milli 
ábyrgð ar hins op in bera og fjöl skyld unn ar er kem ur að um önn un?“ Margt 
bend ir til að skiln ing ur á þess um mörk um hafi og sé að breyt ast og að að-
stæð ur svip að ar þeim sem Levine lýsir geti skap ast víða á Vest ur lönd um.

Því er spáð að vegna breyt inga á ald urs sam setn ingu vest rænna þjóða 
muni þörf fyr ir vel ferð ar þjón ustu aukast. Talið er að öldr uð um og ein stak-
ling um með lang vinna sjúk dóma eða skerta starfs getu í kjöl far veik inda 
eða slysa, muni fjölga hlut falls lega. Þetta er sá hóp ur sem þarfn ast einna 
mestr ar að stoð ar og um önn un ar. Í sam fé lög um, eins og okk ar hér á 
Ís landi, með sterk vel ferð ar kerfi, er ljóst að slík breyt ing á ald urs sam setn-
ingu þjóð ar inn ar mun kalla á aukna þjón ustu af hálfu hins op in bera, bæði 
heil brigð is- og fé lags þjón ustu. Hér, líkt og í öðr um vest ræn um ríkj um, 
leita stjórn völd leiða til að bregð ast við þess um spám. Gjarn an er vís að til 
þess að vel ferð ar þjón ust an megi ekki sliga kom andi kyn slóð ir. Reynt er að 
hag ræða og gera op in ber an rekst ur skil virk ari. Leit að er leiða til að tak-
marka þjón ustu og koma þannig í veg fyr ir út þenslu heil brigð is þjón ust-
unn ar. Dæmi um slík ar að gerð ir er að dvöl fólks á heil brigð is stofn un um 
er stytt (þ.e. með al-legu tími) og reynt er að koma í veg fyr ir inn lagn ir á 
sjúkra hús. Aðr ar að ferð ir til að draga úr notk un heil brigð is þjón ust unnar 
eru þær að hækka þjón ust ugjöld, leggja aukna áherslu á sjálf sum önn un 
sjúk linga og auka vænt ing ar um þátt töku fjöl skyld unn ar í um önn un.7 
Hér virð ast mörk in milli sér fræði þekk ing ar fag manna og almenn ings oft 
verða mjög óljós.

Áhrifa þess ar ar stefnu hef ur þeg ar gætt hér á landi að nokkru marki. 
Skurð að gerð ir eru í aukn um mæli fram kvæmd ar án inn lagn ar á heil brigð-
is stofn un og reynt er að efla göngu deild ar þjón ustu. Á Land spít ala-há-
skóla sjúkra húsi hef ur með al legu tími sjúk linga styst og jafn framt er það 
yf irlýst stefna sjúkra húss ins að auka göngu deild ar þjón ustu.8 Af því leið ir 
að sjúk ling ar eru út skrif að ir fyrr og veik ari, en þarfn ast jafn framt meiri 
að stoð ar heima. Rann sókn ir hafa sýnt að fólk frest ar því í aukn um mæli 
að fara til lækn is og set ur kostn að fyr ir sig í því sam bandi.9 Loks má 
benda á að í op in berri stefnu mörk un virð ist nú lögð meiri áhersla á ábyrgð 
ein stak lings is á eig in heil brigði en áð ur var.10 Greina má um ræðu um 
mik il vægi þess að auka þátt fjöl skyld unn ar í um önn un11 á sama tíma og 
leit ast er við að draga úr hlut deild hins op in bera. 
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Sú stefna sem hér hef ur ver ið lýst varð andi sam drátt á um fangi op in-
berr ar heil brigð is þjón ustu hef ur ver ið út færð að mis miklu marki alls 
stað ar á Vest ur lönd um. Jafn framt liggja fyr ir ít ar leg ar rann sókn ir á 
af leið ing um henn ar fyr ir al menn ing og starfs fólk heil brigð is þjón ust unn-
ar. Þannig hafa rann sókn ir á að stæð um að stand enda sem ann ast um sína 
nán ustu heima til dæm is sýnt að í mörg um til vik um búa þess ir ein stak-
ling ar við langvar andi álag og þurfa jafn vel að takast á við heilsu fars leg ar 
og fé lags leg ar af leið ing ar þess.12 Í könn un land lækn is emb ætt is ins sem 
fram kvæmd var ár ið 2002 um áhrif sam ein ing ar Land spít ala og 
Sjúkra húss Reykja vík ur kem ur fram að meira en helm ing ur starfs fólks 
Land spítala – há skóla sjúkra húss taldi að sjúk ling ar væru út skrif að ir of 
snemma.13 Í rann sókn um á af stöðu heil brigð is starfs fólks til vinnu 
sinn ar hef ur kom ið fram að sam skipti við að stand end ur sjúk linga eru 
sá þátt ur sem veld ur einna mestri streitu og van líð an. Hjúkr un ar fræð-
ing ur sem starf aði á al mennri skurð lækn inga deild há tækni sjúkra húss í 
Reykja vík ár ið 1995 lýsti reynslu sinni af slík um sam skipt um:14

Fólk ið er heima svona við lág marks að stæð ur og svo dett ur 
það heima og kem ur inn til okk ar og oft á tíð um rugl ast það 
í leið inni, nátt úr lega líka flutn ing ur inn og að fara að heim an 
og átök in sem fylgja þessu. Þannig að þá lend ir mað ur í þessu 
að að stand end ur, þeir eru í raun og veru að koma að tala við 
mann og eru bara al veg á síð asta snún ingi. Þeir eru svo þreytt-
ir, bún ir að reyna þetta svo lengi og telja sig allt af vera að gera 
sjálf um sér og sín um að stand end um og þjóð fé lag inu mjög 
mik ið gagn með þessu. Það er heil mik ill sparn að ur í þessu og 
auð vit að vill fólk hafa sína nán ustu, en marg ir eru al veg upp-
gefn ir og telja að nú verði heil brigð is kerf ið að taka við. 
Þannig er það hins veg ar ekki í því kerfi sem við vinn um í.

Í þessu við tali end ur spegl ast hin ar sið fræði legu spurn ing ar sem starfs fólk 
heil brigð is þjón ust unn ar tekst á við í starfi. Al menn ing ur hef ur skýrar 
vænt ing ar til heil brigð is kerf is ins um þátt töku í um önn un. Raun in verð-
ur hins veg ar stund um sú að sú að stoð sem stend ur til boða er ekki í 
sam ræmi við vænt ing ar. Starfs fólk heil brigð is þjón ust unn ar stend ur hér 
and spæn is flókn um sið fræði leg um vanda mál um sem kalla á um ræðu. Þau 
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álita mál snú ast um grund vall araf stöðu okk ar til þeirra krafna sem við 
ger um til ábyrgð ar okk ar sjálfra gagn vart þeim sem kalla á stuðn ing okk ar 
og til þess stuðn ings sem sam fé lag ið veit ir okk ur í því að sinna því kalli. 
Nokk urs kon ar samn inga við ræð ur milli hlut að eig andi að ila verða að eiga 
sér stað í sam fé lag inu til þess að skýra hvar mörk milli ábyrgð ar ein stak-
linga og sam fé lags liggja. 

Heil brigð is þjón usta í víð asta skiln ingi er fjár frek asti mála flokk ur inn 
á op in ber um fjár lög um hér á landi, en um hana hef ur jafn framt ver ið víð-
tæk sam staða með al þjóð ar inn ar.15 Að því leyti hef ur heil brigð is þjón-
ustan, sem bygg ir á jöfn um að gangi allra borg ara sam fé lags ins, ver ið 
sam stöðu virkj andi afl í ís lensku sam fé lagi. Hún er ein meg in uppi stað an 
í sam stöðu vit und þjóð ar sem hef ur al mennt ver ið sam taka um þenn an 
sam hjálp ar þátt. Tölu verð ar um ræð ur um þró un í átt til meiri einka væð-
ing ar inn an þessa kerf is hafa ver ið áber andi und an far in ár og má bú ast við 
að breyt ing ar í þá átt geti reynt á sam stöðu vit und ina sem býr að baki 
hinu ís lenska heil brigð is kerfi. Hér verð ur ekki fjall að um hina póli tísku 
um ræðu um þess ar breyt ing ar á heil brigð is kerfnu. Ætl un in er að huga að 
þeim sið ferði legu grunn þátt um sem liggja á vog ar skál um þess ara mála að 
því leyti sem þau snúa að auk inni ábyrgð fjöl skyldu á vel ferð og heilsu 
um önn un ar þurfi vanda manna og þeim stuðn ingi sem fjöl skyld ur fá frá 
heil brigð is kerf inu. Í ljósi sög unn ar og þeirra hefða sem við þekkj um, 
nefni lega að það sé ábyrgð og hlut verk kvenna að sjá um um önn un fjöl-
skyldu með lima, er full ástæða til að hafa áhyggj ur af þess ari þró un. Hið 
nýja jafn vægi sem þarf að skapa milli fjöl skyldu á byrgð ar og op in berr ar 
ábyrgð ar má þess vegna ekki leiða til þess að það kyndi und ir kynja mis-
rétti eða að það komi nið ur á til tekn um hóp um. Full ástæða virð ist vera 
til að ótt ast að auk in einka væð ing heil brigð is kerf is ins geti leitt til þess 
að „hin ósýni lega hönd mark að ar ins“ muni á nýjan leik leiða til þess að 
geng ið verði að hinu „ósýni lega hjarta“ kvenna sem vísu. 

Að vera frjáls og um leið hvort öðru háð

Þær breyt ing ar á sam fé lags gerð og póli tískri stefnu mót un sem áð ur var 
get ið um og kalla ein stak linga og fjöl skyld ur til meiri ábyrgð ar krefj ast 
þess að við end ur met um spennu tveggja sið ferði legra sjón ar miða sem 
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takast á í þessu máli. Vel ferð ar kerf ið á í senn að styðja þá sem þarfn ast 
að stoð ar vegna veik inda eða skerð ing ar á starfs getu og að styðja að stand-
end ur þeirra á óbein an hátt með því að létta und ir með þeim við að ann-
ast þá heima. Á þann hátt hef ur þetta kerfi þjón að því mark miði að tryg-
gja eftir föng um jafn an rétt allra að ila til frels is og sjálf ræð is. Vel ferð ar-
kerf ið bygg ir á þeirri grunn hug mynd að hverju okk ar sé hætt við ýmsum 
áföll um og að hver og einn geti þarfn ast að stoð ar til lengri eða skemmri 
tíma. Hin sið ferði legu grunn lög mál sem búa að baki eru því ann ars veg-
ar sam staða með þeim sem þurfa á að stoð að halda vegna veik inda eða 
fötl un ar og hins veg ar frelsi og sjálf ræði þeirra sem sinna um önn un og 
þurfa um önn un ar við. Að baki sam stöðu lög mál inu býr sú hug mynd að 
við sé um hvert öðru háð. Ekki ein ung is koma tíma bil í lífi allra þeg ar 
þeir þurfa á að stoð eða um önn un að halda, held ur þarfnast sum ir allt af 
slíkr ar hjálp ar og sam stöðu. Við er um því ávallt eða get um orð ið öðr um 
háð eða aðr ir eru upp á hjálp okk ar komn ir. Síð ara lög mál ið um frelsi 
bygg ir á hug mynd um um að ein stak ling ar eigi að geta ver ið sjálf ráð ir um 
eig ið líf. Þess vegna er reynt að stuðla að því að þeir sem þurfa hjálp geti 
engu að síð ur lif að sem sjálf stæð ustu lífi. Sama gildir um að stand end ur 
þeirra sem þurfa að sinna þeim. Vel ferð ar kerf ið ger ir þeim kleift að „lifa 
eig in lífi“ með því að létta und ir með þeim í um önn un ar störf um. Bæði 
þessi lög mál, frelsi og að vera öðr um háð ur tvinn ast því sam an í að hlynn-
ingu heima við bæði hvað varð ar skjól stæð inga og um önn un ar að ila. Það 
er að okk ar mati ekki unnt að gera sér mynd af sjálf ræði og ein stak lings-
frelsi án þess að taka til lit til þess að við er um hvort öðru tengd með 
órjúf an leg um hætti.

Slík af staða er í and stöðu við nýleg ar hug mynd ir um hag ræð ingu 
innan heilsu gæslunn ar sem byggja á ýktri ein stak lings hyggju í anda 
nýfrjáls hyggju. Sam kvæmt öfg akennd ustu mynd henn ar er lit ið á sjúk-
linga og þig gjend ur heil brigð is þjón ustu sem neyt end ur sem séu al far ið 
ábyrg ir fyr ir eig in heilsu og vel ferð. Það sé ein ung is kom ið und ir efn um 
og að stæð um hvers og eins hversu mikla og góða heil brigð is þjón ustu við-
kom andi get ur keypt sér. Sam kvæmt þess um skiln ingi er mað ur inn 
ábyrg ur áhættu taki sem rek ur líf sitt eins og einka fyr ir tæki.16 Hag ræð-
ing og einka væð ing inn an heilsu gæslunn ar þarf ekki að vera reist á slíkri 
of urein stak lings hyggju. Ef auk in einka væð ing á sér stað telj um við ein-
mitt nauð syn legt að hún taki mið af fyrr greind um hug mynd um um sam-
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band sam ábyrgð ar og ein stak lings frels is. Ella er ekki ein ung is hætta á að 
hún komi verst nið ur á þeim hóp um sem helst standa höll um fæti í sam-
fé lag inu. Hún get ur einnig leitt til þess að graf ið verði und an frelsi og 
sjálf ræði ein stak linga á mun víð tæk ari hátt. 

Heima og op in ber lega

Eitt af lyk il at rið un um í fem ín ískri nálg un er að beina sjón um að að grein-
ing unni milli einka vett vangs og op in bers lífs og sýna áhrif henn ar á 
að stæð ur og kjör kvenna.17 Á nítj ándu öld mynd uð ust skýr mörk milli 
þess ara tveggja heima í allri póli tískri stefnu mót un og laga setn ing um er 
vörð uðu stöðu kynj anna og fjöl skyld unn ar. Fjöl skyld an og það sem fram fór 
inn an henn ar til heyrðu vett vangi einka lífs, en stofn an ir sam fé lags ins voru 
skil greind ar sem hluti af op in beru lífi. Þar sem líf kvenna tengd ist að 
stærst um hluta vett vangi einka lífs hafði þessi að grein ing mik il áhrif á 
stöðu þeirra. Það sem átti sér stað inn á heim il un um var talið mál efni fjöl-
skyld unn ar, einka mál henn ar, en var um leið ósýni legt í sam fé lags heild inni. 
Jafn framt hef ur sú skoð un ver ið út breidd að svið einka lífs og op in bera 
sviðið lúti ólík um lög mál um. Sam skipt in á op in ber um vett vangi hafa verið 
tal in lúta form leg um lög um og regl um á með an lit ið hef ur ver ið svo á að á 
sviði einka lífs ráð ist tengsl fólks af sam lyndi, trausti, vel vild og ást. Af 
þessu leið ir að í op in beru lífi er vís að til rétt inda ein stak linga þeg ar fjall að 
er um sið fræði leg álita mál, en inn an fjöl skyld unn ar gilda önn ur lög mál 
sem tengj ast dyggð um eins og um burð ar lyndi, sam kennd og tryggð.18 

Eitt helsta bar átt umál fem ín ista á síð ari hluta 20. ald ar hef ur ver ið að 
rífa nið ur þá skil veggi sem lög, stjórn mála speki og sið ferði hafa sett upp 
milli beggja heima. Í því skyni varð sla gorð ið „Vett vang ur einka lífs er 
póli tísk ur“ fleygt, og þess kraf ist að þau at riði inn an veggja heim il anna 
sem ælu á kynja mis rétti væru tek in til skoð un ar. Dæmi um ár ang ur í 
þeirri bar áttu er að nú er heim il is of beldi álit ið sam fé lags legt vanda mál og 
á ábyrgð sam fé lags ins að vinna gegn því, en ekki einka mál þeirr ar fjöl-
skyldu sem í hlut á. Til grund vall ar þess ari breyttu af stöðu til heim il is-
vett vangs er sú skoð un fem ín ista að kon ur standi ekki ein ung is höll um 
fæti í op in beru lífi, held ur búa þær við marg vís legt misrétti inn an þess 
ramma sem fjöl skyldu og heim il um er bú inn. Því hafna þær þeim skiln-
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ingi að fjöl skyldu líf sé ein ung is einka mál fjöl skyldu með lima og að þess ir 
tveir heim ar byggi á ólík um sið ferð is hug mynd um. Fem ín ist ar hafa ein-
mitt bent á að kon ur standi enn höll um fæti vegna þeirra vænt inga sem 
til þeirra eru gerð ar um óform lega um önn un í fjöl skyld um og önn ur 
ólaun uð heim il is störf.19

Banda ríski heim spek ing ur inn Nancy Fras er hef ur sett fram hug mynd 
að sam fé lags legu fyr ir komu lagi launa vinnu og um önn un ar í fjöl skyld um 
sem mið ar að því að má út marka lín ur milli heim ila og hins op in bera.20 
Hafa þess ar hug mynd ir ver ið nýttar í rann sókn um á vel ferð ar kerf um, 
m.a. á Norð ur lönd un um.21 Fras er bend ir á tvo meg in strauma inn an jafn-
rétt is báráttu. Ann ars veg ar hef ur hin hefð bundna jafn rétt is bar átta sem 
bein ist að því að efla frelsi kvenna í sam fé lag inu byggt á þeirri sýn að líf 
kvenna og karla sé sam bæri legt. Mestu máli skipti að kon ur og karl ar hafi 
sömu tæki færi sem fel ur m.a. í sér að auka hlut kvenna í valda stöð um. 
Hins veg ar hef ur kven frels is bar átta geng ið út frá ólíkri stöðu eða hlut-
verk um kynj anna. Þessi teg und jafn rétt is bar áttu hef ur m.a. það mark mið 
upp ræta ójafna stöðu kvenna og karla með því að hefja hefð bund in störf 
kvenna til vegs og virð ing ar á við störf karla. Hið al menna um önn un ar-
lík an sem Fras er vill koma á geng ur ein mitt út á að af má gild is mun svo-
kall aðra kvenna- og karl astarfa. Það bein ist að því að hvetja karl menn til 
að sam eina í mun meira mæli um önn un ar störf og at vinnu. Þetta lík an 
út heimt ir jafn fram breyt ing ar á fyr ir komu lagi launa vinnu á þann hátt að 
meira til lit er tek ið til þess að starfs menn hafa um ön un ar skyld um að 
gegna ut an vinnu tíma.

Kon ur og vel ferð ar kerf ið

Í mörg um lönd um okk ar heims hluta eru fjöl skyld ur þar sem kon ur eru 
ein ar í for svari í meiri hluta með al þeirra sem njóta að stoð ar frá hinu op in-
bera og al mennt er talið að vel ferð ar rík ið sé já kvætt fyr ir kon ur. Því er 
það sjón ar mið al mennt við tek ið með al fem ín ista að leita beri leiða til að 
varð veita og styrkja vel ferð ar kerf ið.22 Í mál flutn ingi nýfrjáls hyggju sinna 
og íhalds samra sam fé lags sinna (comm un it ari ans) inn an stjórn mála heim-
speki hafa hins veg ar kom ið fram skoð an ir and stæð ar þess um og er áher-
sla lögð á að að það sé ekki hlut verk rík is ins, held ur “fjöl skyld unn ar“ að 
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sjá um sína þeg ar eitt hvað ber upp á.23 Í sama anda hafa ver ið uppi radd ir 
um að vel ferð ar stuðn ing ur við kon ur eigi þátt í að grafa und an hinni 
hefð bundnu fjöl skyld ugerð. Rök in fyr ir þeirri skoð un eru þau að vel ferð-
ar kerf ið geri kon um bet ur kleift en ella að sjá ein ar um börn sín eða aðra 
að stand end ur sem þurfa um önn un ar með og þær þurfi því ekki á kör lum 
sem fjöl skyld ufyr ir vinnu að halda. Tals menn þessa við horfs styðj ast þess 
vegna við gildi sem kveða á um sam heldni og sam stöðu fjöl skyld unn ar. 
Þeir setja gildi fjöl skyldusam ábyrgð ar of ar þeim gild um sem kveða á um 
rétt indi til að tryggja sjálf ræði ein stak ling anna.24 Vand inn við þessa 
skoð un er þó sá að hún bygg ir leynt eða ljóst á hug mynd um hina hefð-
bundnu fjöl skyldu sem hef ur ráð andi fyr ir vinnu sem maki og börn eru 
fjár hags lega háð. Þar á „mamman“ að hafa næg an tíma af lögu til að sinna 
um önn un ar þurfi for eldr um og tengda for eldr um og öðr um sem þurfa 
að hlynn ing ar við. Breytt fjöl skyld umynst ur – og sú stað reynd að hefð-
bundn ar fjöl skyld ur heyra að stór um hluta for tíð inni til – sýna fram á að 
þetta við horf er í flesta staði óraun sætt. Hug mynd in um kar linn sem fyr ir-
 vinnu á sér ekki leng ur stoð í raun veru leik an um. Nú orð ið er sjald gæft að 
karl ar séu eina fyr ir vinna fjöl skyldu, en hér á landi eru hins veg ar ell efu 
þús und ein stæð ar mæð ur sem sjá ein ar sam tals um fimmt án þús und 
börn um far borða. Skráð ir ein stæð ir feð ur með börn á fram færi eru aft ur á 
móti ekki nema um 800 tals ins (með um 1100 börn).25 Því er nær lagi 
að styðja fjöl skyld ur til að takast á við álag sem hlýst af um önn un og sjá 
til þess að það verði ekki til þess að sami að il inn (kon an) beri all an fórn ar-
kostn að inn. Í flest um til fell um hafa kon ur lægri laun en karl ar og því 
dæm ast um önn un ar skyld ur oft ar en ekki á þær vegna þess að minna fjár-
hags legt tap hlýst af skertu tekju fram lagi þeirra. Kyn in hafa því við 
að stæð ur við var andi kun bund ins launa mis rétt is sjaldn ast frjálst val um 
hvort þeirra sinn ir um önn un ar starfi. Eigi jafn rétti að vera tryggt, eins og 
lög gera ráð fyr ir, þarf að vinna gegn því mis rétti og skert um val kost um 
sem launa mun ur kynj anna skap ar kon um. 

Sú kenn ing að vel ferð ar kerf ið ali á upp lausn fjöl skyld unn ar er allt of 
ein föld skýring á flókn um sam fé lags breyt ing um á vest ur lönd um á liðn-
um ára tug um. Hér eru marg ir sam verk andi þætt ir sem eiga hlut að máli 
og ekki er ráð rúm til að rekja hér að neinu marki. Þó má benda á að þessi 
kenn ing bygg ir á hug mynd um gildi hinn ar hefð bundnu fjöl skyldu sem 
skýrt af mark aðri þar sem verka skipt ing er kyn bund in. Hún er vara söm á 
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þann hátt að hún nær ir jafn framt þá hug mynd að það að vera öðr um háð-
ur sé hlut skipti þeirra sem minna mega sín. Að vera öðr um háð ur um að 
sinna dag leg um þörf um er ekki ein asta hlut skipti okk ar allra ein hvern 
tíma á lífs leið inni. Að vera öðr um háð ur, t.d. á þann hátt sem börn eru 
inn an fjöl skyld unn ar, er ekki und ir máls staða. Það ber ekki að líta á það 
sem byrði ef styðja þarf fjöl skyldu barns, held ur sem fjár fest ingu til fram-
tíð ar, að því gefnu að við leggj um hag fræði lega mæli kvarða á slíkt. Því 
má snúa dæm inu við og segja að fram þró un sam fé lags sé háð því að vel sé 
bú ið að þeim sem þurfa um önn un ar við.

Af fram an sögðu má sjá að fem ín ísk um fjöll un hef ur geng ið út á að 
sýna hve hin ólaun uðu upp eld is- og um önn un ar störf  sem kon ur hafa 
sinnt inn an fjöl skyld unn ar hafi ver ið ósýni leg og van met in. Yf ir leitt hafa 
þau ver ið skil greind sem hluti af einka lífi fjöl skyld unn ar sem komi sam-
fé lag inu ekki við. Eins og hér hef ur ver ið rak ið gæt ir til hneig ing ar til 
gagnrýni á stuðn ing vel ferð ar kerf is við fjöl skyld ur og árétt ar sú gagnrýni 
stað al hug mynd ir um fjöl skyld ur og ger ir um önn un ar störf að einka máli 
þeirra. Fem ín ist ar benda hins veg ar á að þessi störf eru for senda þess að 
sam fé lag ið sé starf hæft. Upp eldi og um önn un barna er for senda þess að 
nýjar kyn slóð ir taki við á vinnu mark aði. Um önn un aldr aðra, lang veikra 
og fatl aðra er for senda sið væð ing ar. Það er sam band milli þess hversu vel 
er bú ið að þess um hóp um og al menns sið ferð is stigs, án þess að það verði 
nán ar rök stutt hér. Því verð ur ekki hjá því kom ist að sam fé lag ið sem 
heild taki ábyrgð á þeim. 

Er frétt ir ber ast af lok un deilda fyr ir sjúk linga með heila bil un og í 
ljósi þeirr ar al mennu stefnu stjórn valda á Vest ur lönd um að draga úr 
um fangi heil brigð is þjón ust unn ar er nauð syn legt að staldra við og spyrja 
hvað taki nú við. Hvaða áhrif mun þessi sam drátt ur í þjón ustu hafa á 
stöðu kvenna? Hér gætu ver ið stig in mjög al var leg skref aft ur á bak fyr ir 
kon ur. Í ljósi þess að tekj ur kvenna eru enn tölu vert lægri en karla er hætt 
við að þær muni frek ar draga úr störf um ut an heim il is. Í því sam bandi 
má benda á að í rann ókn um á að stæð um for eldra lang veikra barna hér á 
Ís landi hef ur kom ið fram að það eru mæð urn ar sem ann að hvort hætta að 
vinna ut an heim il is ins, eða minnka veru lega við sig vinnu.26 Feð urn ir 
minnka hins veg ar ekki við sig vinnu. Þess ar nið ur stöð ur hljóta að telj ast 
vís bend ing um að sú hefð sé enn til stað ar í ís lensku sam fé lagi að kon um 
beri að axla ábyrgð á um önn un.
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Sam fé lags leg sam ábyrgð

Marg ir fem ín ist ar leit ast við að út færa hug mynd ir um sam fé lag sem 
bygg ir á sam ábyrgð og gagn kvæmni þegn anna.27 Í bók inni Love´s La bor 
leit ast banda ríski sið fræð ing ur inn Eva Feder Kitt ay28 við að færa rök fyr ir 
því að um önn un þeirra sem vegna veik inda eða fötl un ar geta ekki séð um 
sig sjálf ir sé sam fé lags leg ábyrgð. Bend ir hún á að við er um öll á ein hverj-
um tíma bil um í lífi okk ar háð öðr um um að stoð. Við er um öll börn 
mæðra okk ar og njót um um önn un ar þeirra eða ann arra ein stak linga, sem 
koma í henn ar stað njóti henn ar ekki við. Á sama hátt þurf um við flest 
ein hvern tím ann á æv inni að njóta að stoð ar ann arra vegna tíma bund inna 
eða langvar andi veik inda eða öldr un ar. Kitt ay ræð ir hvern ig út breidd ar 
kenn ing ar um rétt læti, eins og kenn ing Johns Rawls gangi út frá sam fé-
lagi frjálsra og óháðra ein stak linga. Hún skrif ar að stjórn speki leg orð ræða 
af þess um toga sé mót uð af hug mynd inni um sam fé lag sem byggi á 
samn ingi borg ar anna sín á milli um gagn kvæm an ávinn ing. Hug mynd ir 
um að ila samn ings ins eiga ræt ur að rekja til kenn inga John Loc kes um 
ein stak linga sem eru frjáls ir, jafn ir og óháð ir.29 Geng ið er út frá full orðn-
um og hæf um ein stak ling um sem geti sam ið þannig að það geti kom ið 
öll um samn ings að il um til góða. Þrátt fyr ir að gert sé ráð fyr ir að samn-
ings að il ar í kenn ingu Rawls eigi ekki að vera vit andi um stöðu sína í 
sam fé lag inu við samn inga borð ið er samt ekki gert ráð fyr ir að fólk sem 
hef ur óvenju mikl ar sér þarf ir taki þátt í samn ings gerð inni. Borg ar ar hins 
vel skip aða sam fé lags, sem Rawls hef ur í huga í kenn ingu sinni, eru full-
virk ir þátt tak end ur í sam fé lag inu allt sitt líf og að því leyti hafa þeir 
svip að ar þarf ir.30 Rawls tek ur þess vegna, að mati Kitt ay, ekki inn í mynd 
sína af grund vall ar ákvarð ana töku um skip an sam fé lags ins, menn sem hafa 
mikl ar sér þarf ir eða eru öðr um háð ir. Með kenn ingu sinni leit ast hún við 
að út víkka slíka hug sjón um rétt láta sam fé lags gerð þar sem tek ið er til lit 
til þess að hluti þegn anna þarfn ast að stoð ar sem veita þarf. Þess vegna 
krefst hún þess að sú stað reynd að við er um öðr um háð eða aðr ir háð ir 
okk ur verði gert að mið punkti frjáls lyndra kenn inga um rétt læti. Með 
slíkri kenn ingu vill hún leggja grunn að hug mynd um sterkt vel ferð ar-
kerfi þar sem vel ferð allra sé tryggð. Þó að sam ábyrgð in sem slík hug-
mynd fel ur í sér vegi þyngra í huga Kitt ay en frelsi og sjálf ræði ein stak-
linga ger ir hún sér grein fyr ir að þau sem að stoða þá sem þess þarfn ast eru 
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að fórna tíma sem þeir gætu ann ars not að til að afla sér tekna eða full-
nægja per sónu leg um löng un um og ósk um. Að því leyti við ur kenn ir hún 
rétt ein stak linga til frels is og sjálf ræð is. Þess vegna standa slík ir ein stak-
ling ar höll um fæti gagn vart þeim sem sinna ekki slíkri um önn un. Líkt 
og fjöl marg ir aðr ir fem ín ist ar bend ir hún á að það eru að stór um hluta 
kon ur sem axla þessa ábyrgð. Sé geng ið út frá þeim skiln ingi sem kynnt ur 
var hér að of an, þ.e. að um önn un sé sam ábyrgð okk ar allra hlýtur sam fé-
lag ið að verða að koma til móts við þá sem veita um önn un og styðja þá. 
Hún legg ur til að við skilj um þenn an stuðn ing í merk ing unni “doul ia“ 
sem er ætt að úr spænsku og vís ar til þeirr ar að stoð ar sem nýorð in móð ir 
nýtur til að hún geti sinnt barni sínu. Legg ur Kitt ay til að skil greind ur 
verði sam fé lags leg ur rétt ur þeirra sem sinna um önn un ar störf um til þess 
að njóta slíks stuðn ings og að stoð ar frá sam fé lag inu. Að henn ar mati er sá 
rétt ur mik il væg for senda kven frels is. Álykt un in sem má draga af þess um 
grein ing um henn ar er sú að við verð um í senn að ganga út frá því að við 
sé um hvort öðru háð um leið og við við ur kenn um rétt sér hvers manns til 
þess að ráða sér sjálf ur. 

Stuðn ing ur við fjöl skyld ur

Hér hef ur ver ið leit ast við að sam ræma hug mynd ir um frelsi ein stak linga 
og sam ábyrgð sem hlýst af því að við er um hvert öðru háð. For senda 
kven frels is er að ábyrgð á um önn un sé ekki skil greind sem einka mál fjöl-
skyld unn ar. Það ber ekki að skilja þessa stað hæf ingu sem svo að um önn un 
sé byrði sem kon ur vilji helst losna við til þess að geta nýtt sér tæki færi 
sín á vinnu mark aði og í op in beru lífi. Hug mynd in um að setja ein stak-
lings frelsi og sam ábyrgð í sam hengi bygg ir á já kvæðu við horfi til beggja 
þátta og þeirr ar skoð un ar að hvor ug ur sé eft ir sókna verð ur, né í raun 
mögu leg ur, án hins. Því er óþarfi að líta nei kvæð um aug um hin óform-
legu um önn un ar störf. Þeg ar vel er á mál um hald ið eru þau upp spretta 
gleði, sam heldni og lífs fyll ing ar. 

Um önn un er vel ferð ar mál sem varð ar alla sam fé lags þegna. Sam fara 
breytt um við horf um kýs fólk að búa á sínu eig in heim ili, frem ur en að 
flytj ast á stofn un, en til að svo geti orð ið þarf að koma til sam starf op in-
berr ar heil birgð is þjón ustu og að stand enda. Ef við lít um á um önn un á 
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heim il um sem sam starfs verk efni hins op in bera og fjöl skyld unn ar ger ir 
það mikl ar kröf ur um færni heil brigð is starfs manna í sam skipt um og við 
að skapa gagn kvæm an skiln ing. Hann verð ur að setja sig inn í að stæð ur 
hvers og eins og mæta sjúk ling um þar sem þeir eru stadd ir. Fyr ir ut an þá 
að hlynn ingu sem hann veit ir kem ur það í hlut hjúkr un ar fræð ings ins að 
vera nokk urs kon ar upplýsinga veita í krafti sér þekk ing ar sinn ar á úr ræð-
um. Hann get ur bent sjúk ling um og að stand end um þeirra á mis mun andi 
mögu leika hvað stuðn ing í að stæð um og við með ferð snert ir. Það er mik il-
vægt að hann gæti þess að þeir sem eiga síð ur auð velt með að tjá þarf ir 
sín ar fái þeim engu að síð ur sinnt. Það vill nefni lega bregða við að sum ir 
eigi auð veld ar en aðr ir með að tryggja sér þá þjón ustu sem stend ur til 
boða, eða eins og breski stjórn mála mað ur inn Roy Hatt ers ley orð aði það í 
við tali um hag ræð ingu í breska heil brigð is kerf inu: “Kröfu harð ir milli-
stétt ar menn kjafta sig inn. Fá tækt fólk, sem á erf itt með að tjá sig, skort ir 
sjálfs traust, verð ur að sætta sig við lé legri ... [þjón ustu]. ... Í gamla kjör-
dæm inu mínu voru um 60% kjós enda inn flytj end ur ... þeg ar val kost ir 
voru fyr ir hendi [tryggðu] hvít ir, vel mennt að ir milli stétt ar menn [sér] 
stærsta skerf inn. Hin ir fengu leif arn ar.”31

Það er að mörgu að huga því rann sókn ir hafa einnig sýnt að al gengt 
er að ábyrgð á um önn un legg ist á einn fjöl skyldu með lim og þá oft konu. 
Starfs fólk heilsu gæslunn ar, með al ann ars heima hjúkr un ar, leit ar þá til 
henn ar og hún verð ur með tím an um sá sem sér um allt. Mik il vægt er að 
brjóta slíkt munst ur upp, til dæm is með því að huga að því hverj ir sinna 
um önn un með hlið sjón af kyni og ekki síð ur eft ir aldri, því oft fell ur 
ábyrgð in að stór um hluta á eldri kon ur. 

Breytt við horf til um önn un ar

Hér á landi eru til af ar tak mark að ar upplýsing ar um um fang óform legrar 
um önn un ar eða kyn- eða ald urs skipt ingu með al þeirra sem veita slíka 
um önn un. Í flest um er lend um rann sókn um eru kon ur í mikl um meiri-
hluta þeirra sem veita um önn un, mæð ur, eig in kon ur, dæt ur og tengda-
dæt ur. Líkt og leit ast hef ur ver ið við að gera feð ur að virk um þátt tak end-
um í um önn un barna (t.d. með lög um um fæð ing ar or lof) er mik il vægt að 
karl menn taki virk an þátt í um önn un þeirra sem eru veik ir. Því þarf 
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starfs fólk heil brigð is þjón ust unn ar að temja sér að beina sam skipt um til 
karl manna og hjálpa þeim að vera þátt tak end ur. Hvatn ing ein og sér 
dug ir samt ekki til held ur þurfa við horfs breyt ing ar til um önn unn ar og 
þeirra sem um önn un ar þurfi eru að eiga sér stað. Ef okk ur á að takast að 
sjá gildi þess að sinna um önn un verð um við fyrst og fremst koma auga á 
reisn þeirra sem á um önn un þurfa að halda. Ef við sjá um litla reisn í þeim 
sem þurfa að stoð við að sinna ýmsum frum þörf um er hætt við því að við 
met um lít ils það starf sem felst í að sinna þeim. Hin stutta reynsla af 
nýjum lög um um fæð ing ar or lof, sem jafna rétt mæðra og feðra til að taka 
or lof eft ir fæð ingu barns, bend ir til þess að hefð bund in við horf til barna-
upp eld is haldi enn í nokkrum mæli aft ur af kör lum að nýta sér þenn an 
nýfengna rétt sinn til jafns við kon ur. Það má því bú ast við að við horfs-
breyt ing ar til um önn un ar sjúkra og fatl aðra verði hæg fara. For send an fyr ir 
þeim er ekki að eins að við ger um okk ur grein fyr ir að við get um aldrei 
úti lok að að við sjálf lend um í að stæð um þar sem við þörfn umst að stoð ar 
vegna fötl un ar eða veik inda. Það er ekki síð ur mik il vægt að við opn um 
augu okk ar fyr ir marg breyti leika þess að vera mað ur og temj um okk ur í 
rík ara mæli um burð ar lyndi, já vænt um þykju gagn vart ýmsum ófull kom-
leika mann legs lífs og “göll um“ þess. Slík við horf eru ekki að eins for-
senda þess að við get um tek ið á okk ur ýmis um önn un ar störf vit andi vits 
að þau verða oft ekki end ur gold in í sama mæli. Þau sið ferði legu við horf 
sem hér hafa ver ið reif uð eru grund vall ar for senda þess að sam fé lag inu 
tak ist að finna leið ir til að skapa jafn vægi milli sam ábyrgð ar og frels is 
ein stak linga. Við glöt um ekki að eins öðru hvoru þeirra ef ójafn vægi skap-
ast, held ur hvoru tveggja - en það væri efni í aðra grein að leiða rök að 
því.

Nið ur staða

Í þess ari grein var leit ast við að greina og skýra sið fræði lega þætti op in-
berr ar sam fé lags þjón ustu með sér staka áherslu á um önn un þeirra sem búa 
heima, en þarfn ast að stoð ar í kjöl far veik inda eða slysa. Á grund velli 
þeirr ar grein ing ar var rætt um starfs að ferð ir sem hægt er að beita til að 
tryggja að þjón ust an sé í sam ræmi við þá sið fræði legu af stöðu sem hvatt 
var til að hafa að leið ar ljósi.
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„Hér er ég, bara kyngdu því“ – rými, vald 
og and óf í ís lensk um sjáv ar byggð um

Hvern ig við sjá um okk ur og mögu leika okk ar, ásamt því hvern ig aðrir 
sjá okk ur, er hluti af stóru og flóknu ferli at hafna, að gerða og hug-
mynda. Það rými sem við höf um til að skil greina okk ur mót ast m.a. af 
kyni okk ar og kyn gervi,1 um hverfi, heim il is að stæð um, sam fé lags gerð 
og at vinnu. Stefn ur og ákvarð an ir hins op in bera skapa okk ur enn frem ur 
ramma, þar sem þær skil greina að mörgu leyti mögu leika okk ar til 
athafna.

Í þeirri grein ingu sem hér er sett fram eru nálg an ir um rými og vald 
not að ar til að varpa ljósi á stöðu og hlut verk kvenna í ís lensk um sjáv ar-
byggð um og tengsl kvenna við kvóta kerf ið í sjáv ar út vegi.2 Fjög ur form 
kyn bund ins rýmis eru til skoð un ar: heim ili, vinnu stað ir, sam fé lög og hið 
op in bera. Út frá þeirri um ræðu er fjall að um tengsl kyns, rýmis og valds 
og eft ir far andi spurn ing ar hafð ar í huga: Er sam semd og and óf mót að, 
virkj að og þagg að í tengsl um við rými og vald? Á hvaða hátt er rými til 
end ur skil grein inga skap að við átök, and óf og dag leg ar at hafn ir? 

293



Grein ing mín bygg ir að hluta á efni úr MA-rit gerð minni3 um kon ur 
og auð linda stjórn un í sjáv ar út vegi á Ís landi. Rann sókn in fólst m.a. í vett-
vangs rann sókn í tveim ur sjáv ar byggð um, sem ég nefni Sand höfn og Mar-
vík, á vor dög um 1998.4 Ég dvaldi í mán uð í hvoru þorpi og tók þar 18 
form leg við töl, sem voru hljóð rit uð, af rit uð, greind og túlk uð. Sex tán 
við talanna voru við kon ur en tvö við karla.5 Að auki bygg ir um fjöll un 
mín á gögn um frá því ég var að stoð ar mað ur dr. Unn ar Dís ar Skapta dóttur 
við rann sókn ir henn ar á kyni, marg breyti leika og menn ingu.6 Við bjug-
gum í tveim ur þorp um á Vest fjörð um, Vík og Eyri, í rúma þrjá mán uði 
alls sumr in 1996 og 1997. Þar voru tek in 25 form leg við töl, tutt ugu við 
kon ur og fimm við karla. 

Auk form legra við tala tók um við fjölda fólks tali, bæði karla og 
kon ur. Það var vel tek ið á móti okk ur í sjáv ar út vegs fyr ir tækj um og 
öðr um stofn un um sem við leit uð um til en flest ir yf ir menn þess ara fyr ir-
tækja og stofn ana voru karl ar. Með því að búa í þeim byggð um sem 
rann sókn in náði til var okk ur unnt að taka þátt í dag legu lífi þorps búa, 
að ein hverju leyti. Fólk var orð ið vant því að sjá okk ur í kjör búð inni, 
úti að ganga eða í sundi. Í pott un um var spjall að um hvað við vær um 
að gera í byggð un um og spunn ust oft á tíð um út frá því um ræð ur. 
Okk ur var boð ið í mat og partý og á þann hátt kynnt umst við við mæl-
end um okk ar á per sónu leg nót um. Sam töl eru mik il væg fyr ir þessa 
teg und rann sókn ar að ferð ar. Það er í sam töl um sem við skipt umst á 
hug mynd um, velt um fyr ir okk ur mál um og reyn um að skilja hvernig 
við vinn um úr hlut um, hvern ig við tengj umst þeim og hvern ig við 
uppif um þá. 

Rými

Í bók sinni Space, Place and Gend er ger ir Mass ey7 til raun til að skil greina 
hug tök in rými og stað út frá fé lags leg um tengsl um. Ég fylgi skil grein-
ingu henn ar þar sem hún ger ir mér kleift að skoða bæði rými fólks og 
hvern ig fólk skil grein ir sig og upp lif ir sitt rými. Þau fé lags legu tengsl 
sem ég legg áherslu á að skoða eru kyn og kyn gervi. Kyn og kyn gervi eru 
mik il væg við mið og móta ef laust rými okk ar ekki síð ur en þætt ir eins og 
ald ur, trú og lit ar hátt ur.
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Átök eru til stað ar í öll um sam fé lög um og snú ast m.a. um vald, hug-
mynd ir, kyn gervi og rými.8 Þeg ar þessi átök eiga sér stað fer í gang ferli 
sem breyt ir skil grein ing um á þess um þátt um sam fé lags ins. Átök in hafa 
því áhrif á sam fé lag ið, gerð þess og rými fólks. Átök og skil grein ing ar eru 
póli tísk fyr ir bæri og er kvenna hreyf ing in dæmi um póli tíska hreyf ingu 
sem varð til vegna átaka um skil grein ing ar á kyn hlut verk um.

Fólk tek ur þátt í að við halda og skapa það fé lags lega rými sem það býr 
í með dag leg um at höfn um sín um.9 Í þeim fel ast að gerð ir (stra teg ies) sem 
tengja dag legt líf og vit und ein stak linga og hópa við fé lags legt um hverfi 
sitt.10 Að gerð ir fólks fela svo í sér áhrifa vald (ag ency) sem vís ar til mögu-
leika fólks til að breyta, mót mæla, og ögra um hverfi sínu eða þá sam-
þykkja það.

Ald ur, okkar eigin skilningur á stöðu okkar, umhverfi og reynsla, 
sem og það hvernig við högum daglegu lífi okkar eru mikilvægir þættir 
til að hafa í huga þegar hversdagsleg reynsla okkar er til umræðu. Staða 
okk ar og rými breyt ist í takt við fjöl skyldu stærð og -gerð, t.a.m. fjölda 
og ald ur barna á heim ili. Heim ili er ólíkt rými fyr ir unga sjó mann-
skonu með þrjú börn, sem vinn ur jafn vel full an vinnu dag ut an heim il-
is, eða fyr ir konu á miðj um aldri með upp kom in börn og jafn vel í 
hluta starfi. Per sónu leg upp lif un fólks af rými er sí breyti leg. Fólk lif ir 
lífi sínu bæði í tíma og rúmi og með því að hafa lífs sögu við mæl enda í 
huga verð ur marg breyti leg staða þeirra og reynsla sýni leg.11

Heim ili

Enn í dag er heim il ið frem ur skil greint sem stað ur kvenna en karla. 
Karl ar eru hefð bundn ar fyr ir vinn ur en kon ur heima vinn andi þrátt fyr ir 
þá stað reynd að í tím ans rás hafa kon ur unn ið, afl að fæðu og skjóls og 
tek ið þátt í hag kerf inu. Hug mynd ir um heim il ið sem kvennarými eru 
(end ur)stað fest ar í menn ingu með dag leg um at höfn um fólks. Þátt taka 
kvenna á vinnu mark aði virð ist ekki að neinu marki hafa breytt hug-
mynd um um heim il ið sem kvennarými, en á Ís landi eru nú um 79% 
kvenna á at vinnu aldri þátt tak end ur í at vinnu lífi. Gift ar kon ur og kon ur 
í sam búð tóku meiri þátt í at vinnu lífi en ein hleyp ar kon ur ár in 2000-
2002, eða 82-83%.12
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Í sjáv ar byggð um mót ast tengsl karla við heim il ið að miklu leyti af vinnu 
þeirra ut an heim il is en tengsl kvenna við heim il ið mót ast frek ar af fjöl-
skyld ugerð og vinnu karla held ur en þeirra eig in vinnu ut an heim il is.13 
Marg ir karl ar eru að heim an á sjó og vinnu dag ar þeirra karla sem eru í landi 
eru gjarn an lang ir. Fjar vera karla stað fest ir enn frek ar heim il ið sem rými 
kvenna. Í fyrr nefnd um sam töl um við fólk í ís lensk um sjáv ar byggð um kom 
fram í máli sumra kvennanna að eig in menn þeirra væru stund um svo lengi 
að heim an að hvorki þeir né þær upp lifðu heim il ið sem „hans“. Dag legt líf 
barna og kvenna á sér stað inn an heim il is ins en hið sama á ekki við um dag-
legt líf karl anna. Sum ar kon ur sögðu að tengsla leysi karla við heim il ið hefði 
í för sér aukna vinnu fyr ir þær. 

Þessi mikla fjar vera karla hef ur m.a. mót að heim ili sem rými kvenna 
inn an menn ing ar inn ar, sem hef ur orð ið til þess að jafn vel inni á heim il um 
þar sem karl ar eru heima við svo lang tímum skipt ir er heim il ið skil greint 
sem kvennarými. Á þeim heim il um virt ist sem skipt ing in hefði ver ið 
ákveð in fyr ir margt löngu og hún ekki breyst þótt að stæð ur gerðu það. 

Bæði karl ar og kon ur töl uðu um átök milli hjóna þeg ar eig in mað ur inn 
kem ur inn á heim il ið eft ir langa fjar veru. Hvorki kar linn né kon an væru þá 
leng ur vön því að vera hluti af dag legu lífi hvors ann ars. Kon urn ar kvört uðu 
yf ir því að karl arn ir vildu stjórna heim il inu út frá regl um sem svip aði jafn-
vel til reglna um borð í frysti tog ur um en henta kannski illa á heim ilum. 
Þetta skap aði tog streitu sem bæði karl ar og kon ur fundu fyr ir. Niður stað an 
var jafn vel sú að eig in mað ur inn hóf aft ur sjó mennsku. Ein kon an líkti 
ástand inu á heim il inu eft ir að eig in mað ur inn var kom inn í land við það að 
hafa tvo skip stjóra um borð. Það gekk ekki upp og af réðu þau að eig in mað-
ur inn færi aft ur til sjós. Kon an sagði að ástand ið á heim il inu hafi lag ast við 
það. 

Til að útskýra þessi átök vís uðu sum ir við mæl end ur í hug mynd ir um að 
kon ur til heyrðu land inu og karl ar haf inu. Í hug um margra eru kynj askipt 
rými þægi leg og nátt úru leg og vísa í líf fræði legt kyn til stað fest ing ar og 
rétt læt ing ar á kynj askipt ingu í sam fé lag inu. Með þessu stað fest ir fólk hug-
mynd ir um af ger andi skipt ingu kynj aðs rýmis. Á viss an hátt er þetta leið 
til að skilja þá fé lags legu skipt ingu sem er til stað ar á rýmum karla og 
kvenna og eins til að finn ast mað ur eiga heima í því rými sem mað ur er í 
mest an hluta dags ins.
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Á Eyri, þar sem ég að stoð aði Unni Dís Skapta dótt ur við rann sókn ir, 
er al gengt að kon ur hafi hús mæðra skóla mennt un og er þetta oft eina 
form lega mennt un þeirra eft ir gagn fræða nám. All ar kon urn ar sem við 
heim sótt um á Eyri voru stolt ar af heim il um sín um. Þær sýndu okk ur 
gjarn an hvert her bergi húss ins og sögðu okk ur hvenær þær mál uðu síð ast, 
settu vegg fóð ur eða saum uðu gard ín ur fyr ir glugg ana. Þess ar kon ur lögðu 
mikla vinnu og rækt við að skapa sinn per sónu lega stíl inni á heim il inu. 
Oft eru breyt ing ar gerð ar með an eig in mað ur inn er úti á sjó. Konurn ar 
nota þannig heim ili sín til að sýna og skil greina sjálfs mynd sína og heim-
il ið sem sitt kven lega rými.

Elda mennska inni á heim il um er enn meira og minna kvenna starf í 
þeim byggð um þar sem rann sókn irn ar fóru fram. Í við töl um báru sum ar 
kon ur mönn um sín um ekki gott vitni og sögð ust van trú að ar á frá sagn ir af 
eig in mönn um sem væru dug leg ir við heim il is störf. Marg ar kon ur sögðu 
eig in menn sína taka til hend inni við elda mennsku þeg ar eitt hvað sér stakt 
lægi við. Marg ar kon ur í þess um byggð um telja það af ar mik il vægt að 
kenna son um sín um að sinna heim il is störf um; elda mennsku, þvott um og 
þrif um. 

Kon ur kjósa jafn vel frek ar að skil greina sig út frá fé lags legri stöðu sinni 
og heim ili en at vinnu sinni. Í Sand höfn ræddi ég við Drífu Karls dótt ur. 
Hún hef ur rek ið út gerð með eig in manni sín um í rúma þrjá ára tugi. Þau 
hafa gert út allt frá trill um upp í frysti tog ara. Starf henn ar inn an fyr ir tæk-
is ins væri að öll um lík ind um skil greint sem fram kvæmda stjór astarf ef það 
væri ut an heim il is ins. Drífa kýs að kynna sig fyrst og fremst sem hús móð-
ur. Hún vill hafa vinn una inni á heim il inu til að hún geti „grip ið“ í hana 
hvenær sem er sól ar hrings ins. Það hef ur kom ið til tals að færa skrif stof una 
af heim il inu, en hún vill það ekki. Stað setn ing vinn urýmis henn ar inni á 
heim il inu og það hvern ig hún kýs að skil greina sig gef ur okk ur vís bend-
ing ar um menn ing ar bundn ar hug mynd ir í sam fé lag inu, um hvað og hvar 
kon ur eigi að vera og gera. 

Vinnu stað ur inn

Kynj atengsl eru enn frek ar stað fest á vinnu mark aði og inn an vinnu staða. 
Í sjáv ar byggð um tengj ast flest störf sjáv ar út vegi á ein hvern hátt. Fá ar 
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kon ur fara til sjós og inn an veggja frysti húsa er al gengt að kyn in vinni í 
að skild um rýmum.14 Vinna karla inn an frysti húsa er jafn an ekki und ir 
eins ströngu eft ir liti og meiri sam skipti eru mögu leg milli karla og yf ir-
manna þeirra en milli kvenna og yf ir manna þeirra. Karl ar hafa meiri tök 
en kon ur á óform leg um sam töl um við yf ir menn sína og geta þannig 
aukið mögu leika sína á að hafa áhrif á stefnu mót un og launa- og stöðu-
hækk an ir.15 Inn an frysti húsa vinna flest ar kon ur við flæð ilínu, eða við 
vél ar sem krefj ast stöðugr ar við veru (af haus un ar- og flök un ar vél ar) þar 
sem vinnu af köst þeirra eru oft og tíð um mæld vegna bón us greiðslna til 
starfs manna frysti húss ins. Í tækni vædd ustu frysti hús un um er flæð ilín an 
ekki stopp uð yf ir dag inn og kon ur fara í kaffi í hóp um, jafn vel tvær og 
tvær í einu. Þetta fyr ir komu lag hef ur áhrif  á tengsla mynd un kvenna við 
yf ir menn og mögu leika þeirra inn an fyr ir tæk is ins. Störf karla eru flest 
inn an lágt ækni deilda frysti húsa þar sem oft er meiri sveigj an leiki fyr ir 
starfs menn og þeir geta frek ar sest nið ur ef þeir eru þreytt ir eða tal að við 
sam starfs menn sína milli tarna. Al mennt er vinna karla ekki mæld með 
tölv um og hún krefst ekki stöðugr ar við veru eins og störf kvenna. 

Tækni væð ing frysti húsa hef ur áhrif á mót un kyn gerv is.16 Í tækni-
vædd ustu frysti hús um lands ins eru rými í aukn um mæli stúk uð af. 
Ástæða þessa er að mestu rak in til hrein læt is krafna. Að fara á milli 
svæða þar sem ólík hrá efni eru unn in krefst nú jafn vel um 15 mín útna 
sótt hreins un ar ferl is. Í einu tækni væddu frysti húsi sem ég heim sótti 
ásamt Unni Dís Skapta dótt ur geta þeir sem vinna við rækj uvinnslu 
farið sam an í kaffi. Í bol fisk vinnsl unni var færi band ið aldrei stopp að og 
ein ung is tvær kon ur fóru í kaffi í einu. Þær höfðu eig in kaffi stofu vegna 
sótt hreins un ar mála. Vegna breyt inga á vinnslu og rými var vinnu stað-
ur inn að miklu leyti hætt ur að vera það fé lags lega rými sem hann var 
áð ur fyr ir kon ur. 

Með auk inni tækni væð ingu í sjáv ar út vegi hef ur eft ir lit með vinnu 
kvenna auk ist og tak mark ar það rými þeirra enn meira. Tækni væð ing í 
bol fisk vinnslu þessa frysti húss hafði leitt til þess að hver kona var „vopn-
uð“ seg ulpillu sem hún not aði til að skrá sig inn og út af sínu plássi á 
færi band inu. Til gang ur skrán ing ar inn ar var að mæla hversu mik inn fisk 
hver kona verk aði og hver nýtni henn ar væri. Kon ur töl uðu um að þær 
upp lifðu meira álag vegna þessa og marg ar höfðu beð ið um að láta færa 
sig til inn an fyr ir tæk is ins eða íhug að að segja upp störf um sín um.
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Hvaða störf telj ast karla- eða kvenna störf er breyti legt. Bæði í rann-
sókn minni og rann sókn um Unn ar Dís ar Skapta dótt ur var ljóst að störf 
sem áð ur voru karl astörf inn an frysti húsa voru í mörg um til fell um orð in 
kvenna störf. Má þá helst nefna vinnu við flök un ar- og af haus un ar vél ar. 
Þeg ar við spurð um um ástæð una var okk ur m.a. sagt að „líf tími“ vél anna 
hefði auk ist vegna „þrif-eðl is“ kvenna. Tæki sem áð ur þurfti ákveðna 
þekk ingu og „tækni legt-eðli“ til að stýra, nokk uð sem karl ar voru tald ir 
búa yf ir, þurftu þessa ekki leng ur með. Eins var okk ur sagt af verk stjóra 
að með til komu færi bands ins hefði þessi vinna breyst. Nú væri hún eins-
leit og ekki hægt að vinna hana í skorp um og í hug um margra karla væri 
þetta leið in legt. Sam tím is því sem störf in hafa orð ið ein hæf ari og leið in-
legri hafa þau ver ið end ur skil greind menn ing ar lega sem kvenna störf sem 
krefj ist kven legra eig in leika. Menn ing in, sem bæði karl ar og kon ur eru 
þátt tak end ur í og móta, end ur skil grein ir á þenn an hátt upp á nýtt það 
rými sem pass ar kynj un um. Al geng ara er að kon ur fari inn á verk svið 
karla en öf ugt. Á Ís landi fyll ast kon ur gjarn an stolti yf ir því að vinna 
„karl astarf“ en karl mönn um finnst það nið ur lægj andi að vinna „kvenna-
starf“ og segj ast jafn vel frek ar vilja vera at vinnu laus ir en að þurfa að vinna 
þau störf.17 Mass ey fann fyr ir sams kon ar hug mynd um hjá vinnu veit anda 
í Bret landi. Áhugi karla virð ist því vera mik il væg ur í mót un kynj aðra 
rýma á vinnu stað og inn an sam fé laga.

Flest störf sem ekki tengj ast sjáv ar út vegi í þeim sam fé lög um sem 
rann sök uð voru eru þjón ustu- eða um önn un ar störf. Þessi störf eru fá en 
eft ir sótt, sér stak lega af kon um. Þetta eru upp til hópa lág launa störf og 
hluta störf. Ör lít ill mun ur er á starfs mögu leik um milli þorpa. Í Mar vík 
spurði ég þær kon ur sem ég tal aði við hvort þær hefðu hug leitt þann 
mögu leika að sækja vinnu út fyr ir sitt þorp en það höfðu þær ekki gert. 
Tíu mín útna akst ur er til næsta þorps og fannst kon un um það vera of 
mik il fjar lægð frá heim ili og börn um. Á þess um tíma voru eng ar al menn-
ings sam göng ur á milli þorp anna. Meg in ástæðu þess að þær vildu ekki 
sækja störf ut an þorps ins sögðu kon urn ar vera að þá hefðu börn in ekki 
að gang að þeim á dag inn. Þetta stað fest ir enn frek ar ábyrgð kvenna á 
heim ili og börn um.

Á sama hátt og kyn bund ið rými heim ila er end ur skap að á vinnu-
stöð um er kyn bund ið rými mót að, skil greint og sett í sam hengi í sam-
fé lag inu.
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Sam fé lag ið

Í flest um ís lensk um sjáv ar byggð um er mið bær þorp anna ná lægt sjón um, 
höfn inni og frysti hús un um, þar sem hin hag rænu svið sam fé lags ins eru 
stað sett. Í nán ast hverju ein asta þorpi er ein hvers kon ar al menn ingsrými 
sem not að er þeg ar þorps bú ar safn ast sam an, t.d. Sum ar dag inn fyrsta, 
Sjó manna dag inn og 17. júní. Á sumr in eru þessi al menn ingsrými gjarn-
an not uð af strák um í fót bolta. Eink arými fólks er svo skil greint inn an 
veggja heim il is og heim il is garða.

Hinn 17. júní 1996 tók ég þátt í há tíð ar höld um í einu af þeim þorp-
um sem þær rann sókn ir sem hér eru til grund vall ar eru gerð ar í. Há tíðar-
höld in fóru fram í al menn ingsrými bæj ar ins. Kvenna kór þorps ins söng í 
þjóð bún ing um og sér stök áhersla var lögð á að bjóða vel kom ið er lent 
verka fólk, sem flest var ráð ið til fisk vinnslu til eins árs í senn. Ræðu mað ur 
dags ins lagði áherslu á að bæj ar stjórn in hefði not að pen inga úr sjóð um, 
sem ætl að ir voru til ann arra æskulýðsmála, til að laga það al menn-
ingsrými sem við vor um stödd í og til að kaupa ný fót bolt anet. Hann 
taldi þetta fram tak af ar mik il vægt til að koma í veg fyr ir fólks fækk un í 
bæn um. Hann sagði að ef ung ir dreng ir væru ánægð ir í þorp inu þá væru 
fjöl skyld ur þeirra einnig ánægð ar og fjöl skyld ur sem hefðu jafn vel íhug að 
brott flutn ing myndu hugs an lega sjá sig um hönd. Ekki var minnst á lífs-
ánægju stúlkna og hugs an leg tengsl við fólks flutn inga. Í lok ræðu sinn ar 
þakk aði hann kon un um sem höfðu stað ið að und ir bún ingi og skipu lagi 
há tíð ar hald anna kær lega fyr ir og tal aði um að þetta var einn af fá um dög-
um þar sem ekki var bein út send ing frá Evr ópu meist ara móti í fót bolta. 
Hann sagði að fá ir hefði mætt á sam kom una ef út send ing hefði ver ið í 
gangi. Menn ing ar- og land fræði legt rými fyr ir fót bolta virð ist vera af ar 
mik il vægt. Þetta sjá um við bæði í ræðu téðs bæj ar stjórn ar full trúa en ein-
nig t.d. í öðru ís lensku sjáv ar þorpi, þar sem eru átta lög leg ir fót bolt a vell-
ir í um 4.500 íbúa sam fé lagi. Þess um völl um er við hald ið bæði af bæn um 
og íþrótta fé lög um bæj ar ins. Fót bolti vek ur al mennt meiri áhuga með al 
karla og gef ur þetta mikla rými sem fót bolti fær í þess um sam fé lög um 
okk ur hug mynd um hvern ig lit ið er á menn ing ar- og land fræði legt 
al menn ings rými sem al mennt með an það er að mörgu leyti karl lægt.

Sköp un kyns, kynj atengsla og kyn bund ins rýmis er mót un ar ferli sem 
byrj ar snemma á lífs leið ein stak linga. At hygl is vert er að sjá hvaða rými 
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fólk hef ur inn an sam fé lags ins og hvern ig ung ir krakk ar tengj ast rými á 
ólík an hátt eft ir kyni. Eins og fyrr seg ir mót ast rými kvenna gjarn an af 
fjöl skyld ugerð þeirra og ábyrgð á heim il um. Mögu leik ar til dag vist un ar 
barna eru mis jafn ir eft ir byggð um. Í öll um þeim byggð um sem ég dvaldi 
í er bú ið að koma á heils dags vist un 2-5 ára barna mest an hluta árs. 
Þetta er þó nýtt fyr ir komu lag. Þeg ar rann sókn in var gerð var ekki far ið 
að bjóða upp á há deg is mat í mörg um leik skól um og kom þá jafn an í 
hlut mæðra að fara úr vinnu sinni í há deg inu, sækja börn in, fara með 
þau heim og gefa þeim að borða og koma þeim svo aft ur í leik skól ann 
og sjálf um sér aft ur til vinnu. Apt hek er seg ir að dag legt líf kvenna sé 
oft sund ur laust og brota kennt.18 Kon ur þjóti gjarn an úr einu í ann að 
og þurfi að koma sam an skipu lagi sem all ir geti sæst á – vinnu veit end-
ur, heim ili og sam fé lag ið. Þetta á vel við þeg ar dag legt líf þeirra 
kvenna sem rætt var við er skoð að.

Þeg ar við Unn ur Dís dvöld um í Vík var ein ung is boð ið upp á hálfs-
dags vist un frá maí og fram í sept emb er. Var þá gjarn an grip ið til þess ráðs 
að „fá sér stelpu“. Ung ar stelp ur allt nið ur í 11-12 ára sótt ust eft ir því að 
kom ast í vist. Stelp urn ar hitt ust með vagna sína og kerr ur í al menn-
ingsrýmum, enda oft ein hvers kon ar leik tæki þar fyr ir börn in sem þær 
voru að passa. Oft ar en ekki not uðu strák ar þetta sama al menn ingsrými 
til að spila fót bolta. Ung ir strák ar og ung ar stelp ur not uðu þarna al menn-
ingsrými strax á þess um aldri á ólík an hátt. Hér voru kynj atengsl og 
tengsl for eldra og barna stað fest í sam fé lag inu. 

Kör lum og kon um lær ist frá unga aldri hvar þeirra stað ur er. Inn an 
menn ing ar þar sem stelp ur eru hvatt ar til að sinna um önn un barna er 
rými þeirra skil greint nær heim il inu en rými stráka. Þarna er kyn bund ið 
rými ekki ein ung is skil greint held ur einnig kyn gerð ur tími. Strák ar og 
stelp ur fá ólík skila boð um hvern ig þau eigi að eyða „frí tíma“ sín um utan 
skóla. Frí tími stráka er hér upp til hópa til leikja en stúlkna til um önn-
un ar starfa. 

Upp lif un fólks á ákveðnu rými sem það tel ur „sitt“ er bæði ein stak-
lings bund in og sam fé lags leg. Hún er mót uð af reynslu okk ar, því fólki 
sem við hitt um og um göng umst og því rými sem við bú um í á lífs leið-
inni. Þrátt fyr ir að hvert okk ar hafi sitt eig ið rými get um við tal að um 
al mennt rými sem er jafn framt okk ar eig ið. Í hug um flestra íbúa sjáv ar-
byggða er þorp ið þetta rými. Flest ir íbúa sjáv ar byggða hafa tek ið með-
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vitaða ákvörð un um að búa þar. Sum ir, ef ekki flest ir, hafa ein hvern tíma 
á lífs leið inni bú ið ann ars stað ar. Marg ir þeirra sem flytja frá þorp un um 
skil greina þau samt sem áð ur sem sinn heima bæ. Sú til finn ing að þorp ið 
sé „heima“, jafn vel í hug um brott fluttra, er gríð ar lega mik il væg fyr ir 
menn ing ar lega og efn is lega til vist þorps ins. Til þess að fólk sé til bú ið að 
leggja í fé lags- og efna hags lega upp bygg ingu stað ar ins, nú þeg ar mörg 
þorp hafa misst að gang sinn að auð lind um sjáv ar er mik il vægt að þorps-
bú ar sjálf ir upp lifi að þorp ið sé þeirra stað ur, þeirra rými. Ef brott flutt ir 
líta á þorp in sem sitt rými, sinn heima bæ, er lík legra að til finn ing skap-
ist fyr ir til vistar rétt sam fé lags ins á með al íbú anna sjálfra, með al þjóð ar-
inn ar og þá ekki síst stjórn mála manna.

Kon ur taka þátt í að skapa til finn ingu fyr ir því að þorp ið sé „heima“ 
bæði í sín um eig in huga sem og ann arra. Kven kyns íbú ar þess ara sam fé-
laga hafa að mörgu leyti sam þykkt ríkj andi kyn hlut verk og þau kynj uðu 
rými sem m.a. eru mót uð af fjar veru karla. Kon ur eru þó ekki ein ung is 
að sam þykkja þessi kyn hlut verk og kyn bund in rými, þær eru að end ur-
skil greina sam fé lag ið. Með því t.d. að byggja upp hand verks hús í miðju 
þorp anna og með því að eigna sér rými inni á heim il un um fyr ir sig og 
hand verk sitt taka kon ur ábyrgð á end ur skil greina bæði al menn ingsrýmið 
og eink arýmið. Þá kenna sum ar kon ur son um sín um að vinna hús verk og 
stuðla þar með að breyt ing um á kyn hlut verk um og kyn bundu rými. 
Segja má að þær geri einnig til raun til að breyta kyn bundnu rými á 
vinnu stöð um með því að mót mæla eft ir liti sem þar er með vinnu kvenna 
og með því að taka upp áð ur skil greind karl astörf inn an frysti húss ins. 
Þeir karl ar sem við töl uð um við tóku ekki þátt í þess ari end ur skil grein-
ingu að sama skapi og kon urn ar. Þeir sáu kynj askipt ingu og kynj uð rými 
frek ar sem ásköp uð vegna líf fræði legs mun ar karla og kvenna. 

Þær kon ur sem rætt var við voru flest ar sam mála því að kyn in ættu að 
hafa sömu mögu leika og rétt indi og að ábyrgð á heim il um ætti að vera 
jöfn milli karla og kvenna. Þess ar hug mynd ir eru á marg an hátt á skjön 
við dag legt líf fólks í sjáv ar byggð um þar sem kon ur bera meiri ábyrgð á 
heim il um og hafa að öllu jöfnu tak mark aðra rými og at hafna mögu leika 
en karl ar. Ég tel þetta ósam ræmi mik il vægt fyr ir kon ur svo að þær þoli 
við í sam fé lag inu. Ef fólk upp lif ir sí fellt mis ræmi á milli eig in hug mynda 
og veru leik ans er það lík legra en ella til að yf ir gefa það sam fé lag eða þá 
stöðu sem það upp lif ir að tak marki rými sitt. Sam tím is er ósam ræm ið 
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for senda þess að sam fé lag ið og hug mynd ir um kyn bund in störf, rými og 
at hafn ir geti breyst. Ef óá nægja er með stöðu mála, eða ef dag legt líf fólks 
er á skjön við það rými sem því er ætl að, eru breyt ing ar óhjá kvæmi leg ar. 
Hér teng ist hug mynda fræði legt rými sam fé lags og áhrifa vald (ag ency) 
ein stak lings ins mögu leg um breyt ing um. Kon urn ar og aðr ir þorps bú ar 
þurfa á því að halda að upp lifa þorp ið sem „sitt rými“ sam tím is því að sjá 
mögu leika á breyt ing um á hlut verk um sín um og þeim stöð um og 
rýmum sem þau eru í dags dag lega.

Hið op in bera

Kyn bund ið rými er ekki síð ur mót að af stjórn völd um en inni á heim-
ilum, vinnu stöð um og í sam fé lög um. Með stefnu mót un og lög um 
skapa stjórn völd svig rúm ein stak linga til at hafna, að gerða og valda. 
Stefna í sjáv ar út vegs mál um mót ar líf karla og mögu leika þeirra í sjáv ar-
byggð um. Áhrif stefnu stjórn valda á dag legt líf kvenna í sjáv ar-
byggðum, sem starfa sum ar hverj ar jafn vel ekki við sjáv ar út veg, hef ur 
lít ið ver ið til um fjöll un ar. 

Rými og vald kvenna teng ist ekki síst að gengi þeirra að auð lind um. 
Þeg ar tengsl þeirra við kvóta kerf ið í sjáv ar út vegi, sem er ein teg und auð-
linda stjórn un ar, eru skoð uð má sjá að kon ur hafa al mennt ekki bein an 
að gang að kvóta kerf inu. Heim il ið er gjarn an sá vett vang ur þar sem rétt ur 
kvenna til auð lind ar inn ar verð ur til: í gegn um hjú skap, sifj ar og vinnu 
við heim il is störf og út gerð. Heim il ið er því ákveð in miðja hag rænna ferla 
og ákvarð ana. Tengsl heim ila við mark að, sam fé lag og hið op in bera þar 
sem stjórnsýslu leg ar ákvarð an ir varð andi sjáv ar út veg eru tekn ar eru því 
mik il væg fyr ir að gang kvenna að auð lind inni.

Stjórn völd byggja ákvarð an ir sín ar oft á rann sókn um sem stað festa 
við tekn ar hug mynd ir um hlut verk og stöðu kynj anna. Þess ar hug myndir 
og þær nið ur stöð ur sem byggt er á eru hins veg ar ekki greind ar út frá 
kynja fræði legu sjón ar horni. Því taka ákvarð an ir sjaldn ast mið af raun-
veru leg um þörf um, mögu leik um, vænt ing um og rétt ind um kvenna.19 
Það er því mik il vægt að skoða þær kyn hug mynd ir sem eru til stað ar í 
þeim fræði legu nálg un um sem liggja til grund vall ar stjórnsýslu legri 
ákvarð ana töku. Fyr ir fram gefn ar hug mynd ir í rann sókn um og kenn ing-
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um um þarf ir og hlut verk kvenna koma í veg fyr ir eða tefja fyr ir því að 
rétt ur kvenna til þess ara þátta sé við ur kennd ur. Kon ur eru ekki tald ar 
lík leg ar til að hafa sömu áhrif og karl ar á stjórn mál og sam fé lags skip an 
þar sem þær hafi minna svig rúm til þátt töku á þess um svið um vegna 
ábyrgð ar á heim il um og börn um. Þessi tak mörk un get ur orð ið til þess að 
á stjórn un ar svið inu verði vægi menn ing ar bund inna kyn hug mynda það 
sterkt að þær séu lagð ar til grund vall ar lög um sem ákvarða og tak marka 
að gang kvenna að eign um og auð lind um. Í sam fé lagi þar sem fyr ir eru 
sterk ar hug mynd ir um hegð un og starfs svið kvenna og karla er erf ið ara 
fyr ir fólk að fara út fyr ir ramma þess ara hug mynda en ella. Fan ney Garð-
ars dótt ir frá Mar vík seg ir þær hug mynd ir sem fólk hafi um kon ur, hlut-
verk þeirra og hegð un, skipta veru lega miklu máli fyr ir þátt töku kvenna 
á ýmsum svið um í sam fé lag inu. Að henn ar mati eru kon ur sem ekki 
gang ast und ir við ur kennd hlut verk og hegð un litn ar horn auga í sam fé lag-
inu. Fan ney tek ur dæmi úr nær lig gjandi sjáv ar byggð um konu sem hef ur 
ver ið í ábyrgð ar störf um og tek ið þátt í bæj ar mál um. Fan ney seg ir að það 
trufli fólk ef kona hugsi fyrst og fremst um frama sinn og eigi eng in börn. 
Fólk tali um það sín á milli og „það finnst öll um það voða hall ær is legt.“

Völd

Kyn gert rými er með al ann ars skil greint út frá valda tengsl um og menn-
ingu sam tím is því að við halda og móta völd og valda tengsl. Vald fel ur í 
sér rétt til skil grein inga. Grunna triði nú tíma valds bygg ist á því að hið 
póli tíska er sett fram sem al menn skyn semi og þannig skil greint sem 
hlut laust.20 Ákveð in orð ræða eða til vís un í orð ræðu sem fólk kemst ekki 
hjá því að nota, þar sem hún skil grein ir hvern ig hlut irn ir eigi að vera, er 
gjarn an not uð til rétt læt ing ar og stað fest ing ar á ákveð inni stefnu. Þannig 
er vald þeirra sem að stefn unni standa tryggt og and staða nán ast úti lok-
uð. Þetta ferli á sér stað í tengsl um við ís lensk an sjáv ar út veg. Þar er ríkj-
andi orð ræða af ar sterk og úti lok ar að miklu leyti gagnrýni á auð-
lindastýringu og stefnu í sjáv ar út vegs mál um.

Þeg ar skip an kvóta kerf is ins er skoð uð út frá fem ín ísku sjón ar horni, 
þar sem kyn gervi er haft að leið ar ljósi, kem ur í ljós að ólík tengsl kynj-
anna við sjáv ar út veg eru ekki lögð til grund vall ar ákvarð ana töku. Vinna 
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kvenna í fisk vinnslu veit ir þeim ekki að gang að auð lind inni og með því 
að láta kvóta fylgja bát um eru kon ur úti lok að ar sem hand haf ar kvóta þar 
sem fæst ar þeirra eru skráð ir eig end ur báta. Áhrif kvóta kerf is ins hafa í 
mörg um til fell um leitt til auk ins eign ar- og vel ferð ar mun ar milli kynj-
anna, jafn vel milli hjóna. Karl ar eru al mennt skráð ir fyr ir þess um eign um 
fjöl skyld unn ar og kon ur hafa marg ar hverj ar ekki að gang að fjár magni eða 
rétt til þátt töku í mik il væg um ákvörð un um í tengsl um við ráð stöf un 
kvóta. Marg ar eig in kon ur ein yrkja í sjáv ar út vegi hafa unn ið kaup laust við 
út gerð ina svo ár um og jafn vel ára tug um skipt ir. Þær hafa marg ar hverj ar 
ekki greitt í líf eyr is sjóði eða ann að og eru ekki skráð ar fyr ir hluta sín um í 
út gerð inni. Þetta tak mark ar mögu leika þeirra til ákvarð ana töku bæði í 
tengsl um við út gerð ina og eig ið líf. Það að lit ið sé á sjáv ar út veg og sjáv ar-
út vegs mál sem svið karla dreg ur úr valdi og mögu leik um kvenna til 
um ræðu og at hafna í tengsl um við þessi mál. Hvern ig kon ur lýsa við horf-
um sín um og upp lif un af kerf inu og hvern ig þær tjá hugs un sína um 
kerf ið gef ur til kynna að þær upp lifi sig valda litl ar og ut an kerfis ins. Sú 
orð ræða sem er við lýði í op in berri um ræðu lít ur fram hjá hags mun um 
kvenna, áhrif um kerf is ins á þær, við horf um þeirra til þess og upp lif un 
þeirra af því. Hin sterka orð ræða tak mark ar leið ir kvenna til að fjalla um 
kerf ið og kem ur þannig í veg fyr ir mót mæli þeirra og kröf ur um rétt indi. 
Fæst ar kon ur sem ég hef rætt við í ís lensk um sjáv ar byggð um vís uðu til 
þeirr ar orð ræðu sem er ríkj andi um kvóta kerf ið þrátt fyr ir að þær skildu 
hana. Marg ar þeirra upp lifðu að þær ólíku en oft ast kven legu lík ing ar sem 
þær studd ust við til útskýringa á virkni og áhrif um kerf is ins hefðu ekki 
vægi í op in berri um ræðu. Radd ir kvenna sem líkja kvóta kerf inu við 
ókláraða lo pa peysu eða við skipt um með kvóta við það að „býtta á ser vétt-
um“ hafa ekki vægi í þeirri orð ræðu sem er ríkj andi um kvóta kerf ið. Í 
rann sókn minni ár ið 1998 kom það skýrt fram að kon ur hafa ekki eins-
leita sýn á kvóta kerf ið og að sam taka mátt ur kvenna varð andi að gang að 
auð lind inni er ekki til stað ar. Þvert á móti virð ast kon ur al mennt benda á 
ein stak lings bundna hegð un sína en ekki kyn til að útskýra að gangs leysi 
sitt.

Sjálfs mynd kvenna í tengsl um við sjáv ar út veg skipt ir máli þeg ar 
kemur að því að öðl ast að gang að auð lind inni. Til að kon ur krefj ist rétt ar 
síns þurfa þær að upp lifa þenn an rétt sem hluta af eig in sjálfs mynd. Án 
þess að sjá sjálfa sig sem full gilda þátt tak end ur í kerf inu verða þær það 
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ekki. Með því móti „sam þykkja“ kon ur stöðu sína (stöðu leysi) og við-
halda óbreyttu ástandi.

Mót mæli og sam semd

Kyn bund ið ójafn rétti er að hluta til ósýni legt og því er við hald ið með 
óljós um vald aleik þar sem þátt tak end ur eru bæði hin ir valda miklu, hinir 
valdaminni og hin ir vald alausu.21 Fé lags leg ur veru leiki sam anstend ur af 
mis mun andi skil grein ing um og það er í átök um um þess ar skil grein ingar 
sem sjálfs mynd ir ein stak linga verða til. At hafn ir og að gerð ir geta ver ið 
með vit aðar, að sumu leyti með vit að ar eða ómeð vit að ar. Sum ar að gerð ir 
eru teg und af and ófi, aðra fela í sér sam þykki eða sam semd og í mörg um 
til fell um ein kenn ast þær af öll um þess um þátt um. 

Í sér hverju sam fé lagi á sér stað ferli sem mið ar að sam fé lags leg um 
stöð ug leika eða áfram haldi (cont in uity) og felst m.a. í því að dylja eða kæfa 
and óf: Það er end ur skil greint og inn lim að í menn ing una og hætt ir þannig 
að vera and óf. Hug mynd ir um áfram hald, t.d. byggða, koma fram í dag-
leg um at höfn um kvenna í þeim sam fé lög um þar sem rann sókn irn ar voru 
gerð ar. Hug mynd ir um áfram hald skapa tví ræð tengsl kvenna við mót-
mæli og sam semd. Kon ur lifa og hrær ast í sam fé lagi sem tak mark ar þátt-
töku þeirra og mögu leika á grund velli kyns. Á sama tíma er fram lag þeirra 
til sam fé lags ins nauð syn legt til að tryggja við hald þess. Til þess að ríkj-
andi fyr ir komu lagi sé ekki ógn að verð ur sam fé lags lega mik il vægt að tak-
marka and óf kvenna og fá þær til að gang ast við ríkj andi hug mynd um 
um kyn og kyn hegð un. 

Fólk sem býr í sjáv ar byggð um sætt ir sig (með vit að/ómeð vit að) við 
stöðu mála í sjáv ar út vegi. Það tek ur óumflýjan lega þátt í kvóta kerf inu 
þótt það geti ver ið á móti því. Það má segja að ákveð in mót mæli felist í 
því að velja að halda áfram að búa í sjáv ar byggð þrátt fyr ir að ótal rök 
hnígi að því að það sé óskyn sam legt og óhag stætt. Mót mæli íbúa fel ast í 
því að halda áfram að búa í sjáv ar byggð um þrátt fyr ir að kvóta kerf ið sé 
þeim fæst um hlið hollt per sónu lega og söfn un veiði rétt inda á fá ar hend ur 
og fá byggð ar lög skilji önn ur eft ir sem efna hags lega óhag stæð ar ein ing ar. 
Hegð un íbúa er skyn söm í því sam hengi sem þeir lifa við. Frá sjón ar hóli 
þeirra er það „að vera“ ákveð in and staða: Með því að lifa sam kvæmt 
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ákveðn um lífs stíl, sama hversu erf itt það er, er stað inn vörð ur um hann. 
„[E]ini mögu leiki þeirra til and spyrnu eða upp reisn ar [felst] í því að neita 
að flytja.“22 Hegð un in er „pass ív-ag gre sív“23 og teng ist stað bund inni og 
kyn bund inni sjálfs mynd. 

Kon ur sem starfa sem „fram kvæmda stjór ar“ út gerða falla ekki að við-
tekn um hug mynd um um kyn hlut verk. Flest ar þess ara kvenna skil greina 
sig fyrst og fremst sem eig in kon ur og mæð ur og and óf þeirra er ekki 
með vit að. Þannig stað festa þær tengsl sín við karla og þá um leið við auð-
lind ina og sam sama sig kyn hug mynd um sam fé lags ins. Fan ney Garð ars-
dótt ir tal aði um að kon ur væru virk ir ger end ur í út gerð um í heima byggð 
henn ar, jafn framt sagði hún að ef þessi virkni væri sýni leg fengju þær 
kon ur á sig nei kvæða kvení mynd. Í sam töl um mín um við kon ur í sjáv ar-
byggð um fannst þeim öll um kon ur hæf ar til að takast á við ábyrgð í 
störf um og í sam fé lag inu. Í orð um Fan neyj ar kem ur skýrt fram að þrátt 
fyr ir þessa sýn kvennanna sem ein stak linga er ann að uppi á ten ingn um 
þeg ar ein hver brýtur gegn hefð inni. Kyn hug mynd ir sam fé lags ins 
af marka hreyfi – og at hafn arými ein stakra kvenna og kvenna al mennt.

Að fara að lög um og regl um er mörg um of ar lega í huga þeg ar talið 
berst að kvóta kerf inu. Í sam tali við Krist ínu Hans dótt ur í Sand höfn seg ir 
hún mér ít rek að sögu af vini þeirra hjóna sem var á móti kvóta kerf inu. 
Hún seg ir að and óf hans hafi „koll keyrt“ hann og þau eigi varla „of aní 
sig“ og því hafi eig in mað ur henn ar sem átti bát „þurft“ að taka þátt í 
kerf inu. Af við töl um má sjá að það er mun al geng ara að fólk sam sami sig 
og sætti sig við stöðu mála en að það hafi í frammi op in ber eða með vit uð 
mót mæli í tengsl um við kvóta kerf ið. Þau mót mæli sem eiga sér stað eru 
í flest um til fell um tví eggja þar sem það er að mörgu leyti ger and inn sjálfur 
sem verð ur fyr ir tjóni, skerð ingu á rétt ind um eða öðru vegna þeirra, en 
ekki þeir sem mót mæl in bein ast að. 

Nið ur lag

Rými, vald og and óf eru grunn þætt ir um fjöll un ar inn ar hér að fram an. 
Skipt ing rýmis upp í fjög ur svið – heim ili, vinnu stað, sam fé lag og ríki 
– skap ar mögu leika á að skil greina ólík form kyn gerðs rýmis, mót un þess 
og við halds. Það vald sem ákvarð ar og skil grein ir mögu leika kvenna í 
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sjáv ar byggð um býr og er við hald ið í orð ræðu og ríkj andi hug mynd um. 
Rými er fljót andi fyr ir bæri sem er í sí felldri end ur skoð un. Breytt ar 
áhersl ur í stefnu mót un, dag leg ar at hafn ir fólks og átök end ur skil greina 
bæði rými kvenna al mennt sem og rými ein stakra kvenna. Greini leg 
tengsl eru á milli rýmis, valds og and ófs. Í rann sókn minni frá 1998 mátti 
glöggt greina að at hafn arými fólks mót aði mögu leika þess til and ófs þess 
og til valda. Kon ur áttu erf itt upp drátt ar í op in berri um fjöll un um 
kvóta kerf ið þar sem þær not uð ust ekki við ríkj andi orð ræðu um sjáv ar út-
veg og höfðu þar með tak mark að an að gang að valdi og áhrif um í auð-
linda stjórn un.24 At hafn arými bæði karla og kvenna var mót að af kyn-
gerðu sam fé lags legu rými og auð linda stefnu sem bygg ir á hefð bundn um 
hug mynd um um kyn. Þannig eru áhrif þess ara hug mynda, og þar með 
kyns, gíf ur lega mik il. 

Í sjáv ar byggð um, eins og víð ar, ríkja fast mót að ar hug mynd ir um kyn. 
Til vistarrými kvenna og rými þeirra til mót mæla, að gerða og at hafna er 
tak mark að af þeim kyn hug mynd um sem eru ríkj andi í sam fé lag inu sem 
þær búa í ekki síð ur en í þeim lög um og regl um sem það bygg ir á. Þeg ar 
ég spyr kon ur af hverju svo fá ar kon ur séu sýni leg ar sem virk ir ger end ur 
við stýringu og nýtingu auð linda sjáv ar nefna þær flest ar per sónu leg ar 
at hafn ir kvenna en ekki kyn hug mynd ir sam fé lags eða stjórn valda sem 
ástæðu. Við meg um ekki gleyma því að hug mynd ir og stefn ur stað setja 
bæði kon ur og karla. Hug mynd ir öðl ast vald í dag legu lífi okk ar. Með því 
að haga okk ur í sam ræmi við þær, hver sem ástæða hegð un ar inn ar er – 
hvort sem við er um sam mála þeim eða að and óf gegn þeim sé okk ur 
dýrkeypt – þá eru hug mynd irn ar stað fest ar í dag leg um at höfn um okk ar 
og þannig rétt lætt ar í huga okk ar sjálfra og inn an sam fé lags ins.

Það get ur ver ið erf itt fyr ir kon ur að breyta skil grein ing um á stöðu sinni 
og rými. Hrafn hild ur Guð munds dótt ir frá Sand höfn held ur því fram að í 
mörg um til fell um sýni kon ur ekki næga stað festu og það geti ver ið ein af 
ástæð um þess að kon ur séu lítt sýni leg ar í tengsl um við út gerð:

Ég held að marg ar kon ur séu ekki nógu ákveðn ar í að standa 
á sínu. Eða þori bara hrein lega ekki ... við kon ur er um ... 
kúg að ar af karl mönn um . . . við er um svo veik ar að, við 
er um svo hrædd ar við að standa upp og segja „hér er ég, 
bara kyngdu því“.
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Ég tel að svo lengi sem kon ur sjálf ar líti ekki á auð lind ir sem vett vang 
fyr ir kon ur verði erf itt fyr ir þær að öðl ast að gang og rétt til þátt töku í 
auð linds tjórn un og eign ast hlut í auð lind um á Ís landi. Hins veg ar, get ur 
dag leg þátt taka kvenna í kvóta kerf inu breytt stöðu þeirra, rými, valdi og 
mögu leik um til and ófs til lengri tíma lit ið.

Það er á ábyrgð kvenna að taka þátt í sjáv ar út vegi en það er ekki síð ur 
hlut verk stjórn valda að opna sjáv ar út veg inn fyr ir kon um. Stjórn völd 
þurfa að huga að þeim þátt um sem móta þátt töku mögu leika kvenna og 
skapa þeim þátt tökurými. Með al ann ars með því að end ur skil greina og 
víkka út þann skiln ing sem er á hug tök un um sjáv ar út veg ur og auð linda-
stjórn un. Eða eins og Bente Aasjord orð ar það: „ ... sjáv ar út veg ur er meira 
en tonn, bát ar og út flutn ings tekj ur. Fisk ur er sam fé lag, fisk ur er fjöl-
skylda, fisk ur er mat ur. Fisk ur er saga og fram tíð, við skipti og menn ing. 
Fisk ur er vald og vel ferð, átök og frið ur, tregi og ham ingja, rétt indi og 
skyld ur.“25

1  Í um fjöll un minni um kyn og kyn gervi byggi ég m.a. á nálg un Ju dith But ler (1990) 
um að kyn sem fyr ir bæri sé fé lags lega mót að sem kyn gervi; jafn vel að kyn sé nú þegar 
kyn gervi, með þeim af leið ing um að mun ur inn á milli kyns og kyn gerv is sé í raun 
eng inn. Ég tek með fyr ir vara þeirri um ræðu að kyn gervi ein stak lings mót ist að mestu 
af per sónu leg um at höfn um hans og tel, líkt og Moore (1999), að menn ing ar bundn ar 
kyn hug mynd ir séu sterk ar og að fólk finni al mennt ekki fyr ir þessu flæði kyn bund-
inna skil grein inga í sínu dag lega lífi.

2  Sjá nán ari um fjöll un um tengsl kyns og kvóta kerf is í Hulda Proppé (2002). 
3  Hulda Proppé (2002).
4  Öll nöfn á ein stak ling um og þorp um eru dul nefni. 
5  Sjá nán ari um fjöll un í Hulda Proppé (2000). 
6  Sjá t.d. Unn ur Dís Skapta dótt ir (2000). - Unn ur Dís Skapta dótt ir og Hulda Proppé 

(í prent un).
7  Mass ey (1994), bls. 2. 
8  Sama heim ild, bls. 139.
9  Cert au (1984).
10  Bour dieu (1990).
11  Pratt og Han son (1993), bls. 30.
12  Sjá: www.hag stofa.is/template_db_fra mes et.asp?Pa geID=888&ifrmsrc=/uplo ads/ 

files/vinna2001/T1_1_02.xls&Redir ect=False 
13  Þær kon ur sem tal að var við í tengsl um við rann sókn irn ar unnu flest ar ut an heim ilis.
14  Unn ur Dís Skapta dótt ir (1996b, 1997).
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16  Unn ur Dís Skapta dótt ir og Guð björg Linda Rafns dótt ir (2000).
17  Unn ur Dís Skapta dótt ir (1996a), bls. 99. - Mass ey (1994) bls. 203.
18  Apt hek er (1989), bls. 44.
19  Sjá um ræðu í Hulda Proppé (2002).
20  Shore og Wright (1997), bls. 10.
21  Bour dieu (1992).
22  Dav is (2000), bls. 351.
23  Sama heim ild, bls. 351, 353.
24  Sjá nán ar Hulda Proppé (2002 og 2003).
25  Aasjord (2002), bls. 43.
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Krist ín Lofts dótt ir

„Stað ið á sama“. 
Vald og and óf WoDa aBe kvenna 

Inn gang ur 

Á síð ast liðn um ára tug um hef ur and óf hlot ið auk ið vægi sem mik il vægt 
við fangs efni í rann sókn um fé lags vís inda. Ástæð an er sú að fræði menn 
hafa lagt æ meiri áherslu á þátt ger and ans og teng ist það nýjum áhuga 
manna á hug tak inu vald, m.a. und ir áhrif um frá Mic hel Fouc ault og 
út færslu seinni tíma fræði manna á hug mynd um Karls Marx. Um fjöll un 
um vald og and óf hef ur þó að mörgu leyti ver ið vand kvæð um bund in 
þeg ar fjall að er um kon ur í minni hluta hóp um vegna ótt ans við að styðja við 
yf ir ráð og ráð andi stað al mynd ir á þess um hóp um, sem fyr ir eiga und ir 
högg að sækja sök um efna hags legr ar og póli tískr ar stöðu. Í þessu ljósi er 
nauð syn legt að hafa í huga að marg ir fræði menn hafa und ir strik að að sýn 
Vest ur landa búa á önn ur sam fé lög ein kenn ist oft af stað al mynd um og for-
dóm um,1 sem hafa ver ið not að ir til að rétt læta margs kon ar íhlut an ir í 
mál efni ann arra ríkja.2 Fem ín ist ar hafa í slíku sam hengi bent á hvern ig 
um fjöll un á Vest ur lönd um um kon ur í Afr íku dreg ur upp mynd af þeim 
sem óvirkum fórn ar lömb um hefða og að stæðna.3 Nei kvæð ar ímynd ir 
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kvenna eru gerðar að tákn mynd um þeirra eins og Maria Laz reg hef ur 
fjall að um í tengsl um við kon ur frá Al sír.4 Bent er á þetta vanda mál í 
um fjöll un heim spek ings ins Uma Na y ar an. Na y ar an fjall ar um tog-
streit una sem hún finn ur fyr ir sem ind versk ur fem ín isti í Banda ríkj un-
um vegna þarf ar innar fyr ir að tjá sig um þá kúg un sem hún tel ur að 
ind versk menn ing feli í sér og ótt ans um að gagnrýni henn ar á eig in 
menn ingu styðji við vest ræn ar hug mynd ir um yf ir burði sinn ar menn-
ing ar.5 Einnig má benda á að slík ar stað al mynd ir og ótt inn við að und-
ir byggja þær eru ekki ein skorð að ar við jað ar hópa ut an Vest ur landa 
held ur á þetta einnig við um ein stak linga sem á ein hvern hátt eru skil-
greind ir ut an við við ur kennd við mið sam fé lags ins, eins og um fjöll un 
Rann veig ar Trausta dótt ur um fatl að ar kon ur ber vott um.6

Í þess ari grein er staða kvenna7 í WoDa aBe sam fé lagi skoð uð út frá 
hug mynd um um and óf í tengsl um við minni hluta hópa.8 WoDa aBe eru 
lít ill þjóð ern is hóp ur í Ní ger í Vest ur-Afr íku sem hef ur lent í auk inni 
efna hags legri jað ar stöðu inn an rík is ins á síð ustu ára tug um.9 Í þess ari 
um fjöll un mun ég sýna dæmi um fjöl breyti leika and ófs og þannig leit ast 
við að skrifa gegn ímynd hinn ar óvirku „þriðja heims konu,“ en einnig 
mun ég nota þetta dæmi til að ræða um mögu leika og vanda mál í rann-
sóknum á and ófi kvenna í minni hluta hóp um al mennt. Í um fjöll un minni 
styðst ég m.a. við út færslu Ar lene E. McLe od á hug mynd um Ant onio 
Gramsci, til að sýna hvern ig kon ur geta not að ráð andi gildi í sam fé lag inu 
til að skapa sér rými þar sem and spyrna verð ur ekki ein göngu mögu leg 
held ur í sam ræmi við hug mynd ir sam fé lags ins um ákjós an lega hegð un.10 
Ég styðst einnig við gagnrýni Sherry Ortn er11 og Lila Abu-Lug hod12 á 
rann sókn um á and ófi og und ir strika mik il vægi þess að skoða and óf og 
vald ekki sem and stæð ur held ur sam of in ferli, sem verði að skil greina út 
frá reynslu þeirra sem um ræð ir.

And óf og vald

Und ir áhrif um frá Ant onio Gramsci og túl kend um hans, eins og Ray-
mond Willi ams og Stu art Hall, hafa fræði menn lagt áherslu á menn ingu 
sem vett vang átaka og þannig í aukn um mæli und ir strik að að yf ir ráð eru 
hluti af sögu legu ferli sem aldrei er lok ið.13 Hug tak Gramscis for ræði 
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(heg em ony) hef ur í þessu sam hengi reynst mik il vægt tæki til að skoða á 
hvern hátt hug mynd ir verða ráð andi í sam fé lag inu á ákveðn um tíma um 
leið og þær eru í stöðugri mót un og end ur vinnslu.14 Kenn ing ar Mic hel 
Fouc ault urðu þýðing ar mik il ar í því að leggja áherslu á vald sem hluta af 
dag legu lífi fólks, sam of ið lík öm um og stofn un um sam fé lags ins svo 
dæmi séu tek in. Fouc ault lagði einnig áherslu á að vald sé skap andi afl og 
ögr aði þannig þeim út breidda skiln ingi að vald þurfi ein göngu að vera 
þrúg andi og und ir ok andi. Rann sókn Paul Will is á bresk um pilt um úr 
verka manna stétt leiddi í ljós hvern ig and óf get ur end ur gert þau valda-
form sem stuðla að kúg un ein stak linga.15 Bók Ja mes Scotts um and óf 
smá bænda, Ever yday Forms of Res is tance (1985), var mik il væg í því að 
draga fram and óf minni hluta hópa í hvunnd eg in um og það sjón ar horn 
hef ur nýst í rann sókn um sem fjalla um kon ur og and óf þeirra.16 Fem ín-
ist ar hafa einnig lagt áherslu á bar áttu og sigra í dags ins önn með áherslu 
á að hið per sónu lega sé póli tískt.17

Sherry Ortn er hef ur gagnrýnt rann sókn ir á and ófi fyr ir að vera „et nó-
g raf ískt rýrar,“ og hún legg ur áherslu á að and óf ið sé skoð að út frá sam-
hengi þeirra sem and æfa, svo að ólík ar upp lif an ir og skiln ing ur manna á 
and ófi komi fram.18 Ortn er und ir strik ar mik il vægi þess að draga fram 
mót sagn ir og þver sagn ir í and ófi, sem lif andi og lif uðu ferli. Gagnrýni 
Lila Abu-Lug hod á rann sókn ir sem fjalla um and óf er af svip uð um toga. 
Hún bend ir á að það sé mik il vægt að þróa kenn ing ar sem leggi áherslu á 
þær marg vís legu og skap andi leið ir sem kon ur í minni hluta hóp um hafi 
til að spyrna við ráð andi valda kerfi. Það geti þær gert án þess að þurfa 
jafn framt að þröngva upp lif un sinni inn í fast mót aða póli tík sem ekki sé 
hluti af reynslu þeirra eða geri lít ið úr and ófi þeirra og skoði það sem 
létt vægt og frum stætt. Lila Abu-Lug hod vek ur at hygli á að kon ur styðja 
og and æfa sam tím is ráð andi valdi sam fé lags ins sam tím is og spyr hvern ig 
hægt sé að útskýra það án þess að vísa í van þekk ingu þeirra á kerf inu eða 
falska hug mynda fræði.19 Abu-Lug hod tek ur eina af lyk il setn ing um 
Fouc ault úr The Hi story of Sex ua lity, „þar sem vald ið er er and óf ið líka að 
finna,“ (where there is po wer, there is res is tance) og snýr henni við þannig að 
hún hljóm ar svo: „þar sem er and óf er að finna þar er vald ið líka.” Abu-
Lug hod bend ir, vel að merkja, einnig á að Fouc ault sjálf ur lagði áherslu á 
slíka nálg un, m.a. með því að benda á nauð syn þess að nota and óf til að 
varpa ljósi á valda tengsl, til að skýra hvern ig þau eru not uð og virkj uð.20 
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Það sem ég tel mik il vægt hér er í fyrsta lagi hvern ig túlk un Abu-Lug hod 
á Fouc ault und ir strik ar hætt una á því að líta á and óf og vald eða yf ir ráð 
sem and stæð ur, og hann und ir strik ar að þessi tvö hug tök vísa í tvær hlið-
ar á sama máli. Túlk un in sýnir jafn framt hvern ig við get um not að and óf 
sem tæki til þess að greina vald í sam fé lag inu. Í ólík um form um and ófs 
get um við þannig bet ur skil ið þau valda form sem eru hluti af ákveðnu 
sam fé lagi. 

Í fram haldi af auk inni áherslu á and óf hafa aðr ir þó lýst áhyggj um af 
mik illi notk un hug taks ins, þá sér stak lega hvað varð ar óskýra af mörk un 
þess og hætt una á að þynna það út með nýrri virkn is hyggju þar sem allt 
sé and óf og/eða vald.21 Ég tek und ir að mik il vægt sé að skoða gagnrýnið 
hvern ig við not um lyk il hug tök í rann sókn um okk ar og fræð um. Ég tel 
engu að síð ur að áhersla á and óf í með för um þeirra fræði manna sem ég 
hef vís að til, feli í sér já kvæða út víkk un á hug tak inu, sem stuðl ar frek ar 
að gagnrýnni notk un og aukn um skiln ingi á því held ur en þynn ingu 
þess. Þrátt fyr ir að „vopn þeirra vald lausu“ (weap ons of the weak) breyti oft 
litlu um kerf ið í heild sinni og geti jafn vel stutt við þá kúg un sem bar ist 
er gegn, er hætta á að okk ur sjá ist yf ir mik il væga virkni ef við úti lok um 
þetta and óf. Hen rietta Moore hef ur til dæm is bent á þetta í gagnrýni á 
hug mynd ir Ja mes Scott sem áð ur voru nefnd ar.22 Efa semd ir um hug takið 
and óf hafa, eins og Ortn er bend ir á, að ein hverju leyti snú ist um hvort 
and óf þurfi að vera með vit uð að gerð til þess að geta flokk ast sem and óf. 
Ég fer ekki nán ar út í þá gagnrýni hér en tek und ir ábend ingu Ortn er 
þess efn is að með vit und og ætl un (intent ion ality) hljóta að ein hverju leyti 
að þró ast sam hliða að gerð um.23

Ég hef minnst á ótta fræði manna við að þeir styðji ráð andi stað al-
mynd ir í vest ræn um sam fé lög um með því að gagnrýna mis rétti og vald 
inn an minni hluta hópa. Á sama tíma og slík ur ótti er raun hæf ur, má ekki 
gleyma að stað al mynd ir minni hluta hópa hafa einnig byggt á því að lýsa 
„öðr um“ hóp um sem eins leit um hjörð um, án ein stak lings ein kenna og 
ger anda mátts. Stað al mynd ir hópa eins og WoDa aBe hafa vissu lega ekki 
ver ið eins nei kvæð ar og margra ann arra hópa af því að WoDa aBe hafa 
verið sýndir sem frum stæð ir, spenn andi og sak laus ir en ekki sem spillt ir 
og hættu leg ir. Ég hef hins veg ar rætt um það ann ars stað ar að stað al-
myndir þar sem ákveðn ir hóp ar eru sýndir sem litl ir og sak laus ir eru hin 
hlið in á stað al mynd inni um hinn hættu lega spillta þriðja heim.24 Mann-
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fræð ing ar eins og Ter ence Tur ner hafa til dæm is fjall að um mik il vægi 
þess að skoða mis rétti og vald til að vinna gegn stöðl uð um hug mynd um 
um frum byggj asam fé lög25 og að sama skapi hef ur Lila Abu-Lug hod bent 
á nauð syn þess að brjóta upp hið staðl aða menn ing ar hug tak sem leit allt-
of lengi á þessi sam fé lög sem lok uð og ut an við sögu leg ferli.26 Áhersla á 
and óf get ur þannig brot ið upp staðl að ar hug mynd ir um ákveð inna hópa 
um leið og hún sýnir fólk sem virka ger end ur í lífi sínu. 

Í um fjöll un minni hér leit ast ég ekki við að lýsa ná kvæm lega inn við-
um eða kynj ahug mynd um WoDa aBe sam fé lags held ur af marka mig við 
að skoða hvern ig nota má þess ar kenn ing ar og hug mynd ir í sam hengi við 
kyn í WoDa aBe sam fé lagi. Ég byrja á því að skoða mis rétti og and óf sem 
sam ofna þætti með því að benda á mót sagn ir og flók ið eðli margs kon ar 
sam fé lags legra fyr ir bæra í WoDa aBe sam fé lagi, eins og heim il is ins, vinnu 
og rými karla og kvenna. Ég fjalla svo stutt lega um það að kon ur eru úti-
lok að ar frá þátt töku í hinu op in bera rými, sem þreng ir að mögu leik um 
þeirra að tjá vilja sinn. Að lok um skoða ég and óf í tengsl um við þjóð ern-
is lega sjálfs ímynd, þ.e. hvern ig það „að standa á sama“ er not að af kon um 
til að efla völd sín gagn vart karl mönn um, vegna teng ing ar þess við ráð-
andi gildi í sjálfs mynd WoDa aBe, sem aft ur dreg ur at hygli að því að vald 
og and óf verða ekki sund ur skil in. 

And óf og mót sagn ir

WoDa aBe hirð ingj ar lifa á slétt um Sa hel svæð is ins í norð ur hluta Ní ger. 
Hug tak ið Sa hel kem ur úr ar ab ísku og vís ar til jað ars Sa hara eyði merk ur-
inn ar, þar sem lofts lag er þurrt og úr koma strjál og óstöðug frá ári til 
árs.27 Hjarð mennska WoDa aBe fel ur því í sér vist fræði lega að lög un þar 
sem hreyf an leiki manna og dýra ger ir nýtingu auð linda (vatn og beiti-
land) mögu lega en þær eru óreglu lega dreifð ar yf ir stórt og breyti legt 
svæði. Efn is leg menn ing er vel lög uð að þeim mikla hreyf an leika sem 
hjarð mennska WoDa aBe krefst. Heim ili (wuro) WoDa aBe læt ur lít ið yf ir 
sér á gróð ur snauð um hæð um hirð ingj asvæð is ins, enda sam anstend ur það 
af nokkrum hlut um sem rað að er upp eft ir ákveðnu mynstri. Trjá greinum 
er rað að upp í hálf hring í kring um borð og rúm og heim il ið þannig 
af mark að frá um hverf inu.28 
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Kýr eru í fé lags leg um og hag ræn um skiln ingi mik il væg ustu dýr 
WoDa aBe. Marg ar goð sög ur leggja áherslu á sam eig in leg an upp runa 
WoDa aBe fólks ins og kúa kyns þeirra (Bor oro Zebu). Kýrin gef ur WoDa aBe 
mjólk ina, sem þeir telja ákjós an leg ustu nær ingu fyr ir mann eskj unn ar. 
Hún fæð ir af sér naut sem má selja fyr ir korn, meg in uppi stöðu kol vetna 
fyr ir WoDa aBe og hún er mik il væg í því að koma á fót tengsla neti sem 
hef ur bæði fé lags legt og hag rænt gildi.29 Í dag neyð ast flest ir til að halda 
einnig kind ur og geit ur, vegna þess að marg ar WoDa aBe fjöl skyld ur eiga 
of fá ar kýr til þess að geta selt úr kúa hjörð inni fyr ir nauð synj um án þess 
að ganga á end ur fram leiðslu getu stofns ins. Þetta ástand er af leið ing þess 
að marg ar WoDa aBe fjöl skyld ur misstu meiri hluta hjarða sinna í þurrk-
um á ár un um 1968-1974 og svo aft ur um 1985. Kind ur og geit ur eru 
verð minni dýr, fjölga sér hratt og eru því seld ar reglu lega fyr ir nauð-
synjum. Hjarð ir margra fjöl skyldna eru þó of litl ar til þess að hægt sé að 
fram fleyta stór fjöl skyldu. Af þeim sök um sæk ir mik ið af ungu fólki til 
borg anna í leit að vinnu bæði til að fækka munn um sem þarf að metta á 
heim il inu og í von um að geta unn ið sér inn fyr ir fleiri dýrum.30

Að skiln að ur í tvö ólík kyn er mik il væg ur í WoDa aBe sam fé lagi, en 
segja má að kyn og ald ur séu tveir meg in þætt ir fé lags legr ar flokk un ar. 
Að skiln að kynj anna má sjá sem leið fyr ir kon ur til að skapa sér rými and-
ófs og sjálf stæð is, en eins og Abu-Lug hod bend ir á hjá Bed úína kon um í 
Eg yptal andi, þá nota kon ur leynd ar mál og sam kennd inn an skil greinds 
rýmis kvenna til að styrkja stöðu sína og til að geta því átt hæg ara með 
að fela ákveðna þekk ingu fyr ir karl mönn um.31 Sum ir fem ín ist ar hafa 
hald ið því fram í tengsl um við Afr íku að slík tví skipt ing rýmis, svo kall að 
tví þætt kynj akerfi (Du al-sex syst em), feli í sér jafna stöðu kynj anna inn an 
hvers sviðs,32 sem kall ar fram gaml ar spurn ing ar inn an kynjaf ræða um 
völd kvenna og þver menn ing ar legt vald leysi.33 Ég tel mik il vægt að hafa 
í huga að með al WoDa aBe hindr ar að skiln að ur kynj anna kon ur í að gegna 
mik il væg um emb ætt um og held ur þeim því frá ákvarð ana töku í sam fé-
lag inu. Á mót sagn ar kennd an hátt má þó einnig segja að að skiln að ur 
kynj anna gefi kon um rými til að and æfa stöðu sinni al mennt í sam fé lag-
inu, sem og að skapa kon um sjálf stæði frá karl mönn um. Að grein ing 
kynj anna ger ir karl menn einnig að mörgu leyti mjög háða kon um eins og 
ég mun útskýra hér á eft ir, t.d. sjá þær um heim il is hald og tengsl karla við 
kon ur ræð ur hvort lit ið er á þá sem fullþroska karl menn í sam fé lag inu. 
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Heim ili WoDa aBe er rými kon unn ar og verk svið henn ar að því leyti 
að flest öll verk mið ast við heim il ið að ein hverju leyti þrátt fyr ir að vera 
ekki nauð syn lega unn in inn an þess (safna eld ivið, sækja vatn, sjá um mat-
seld o.s.frv.). Heim il ið sam anstend ur af af mörk uðu rými und ir ber um 
himni. Því til heyra ákveðn ir hlut ir eins og rúm og borð, sem rað að er upp 
á nokk uð form fast an máta: Heim il ið er þó ekki ein göngu svið kon unn ar 
held ur einnig yf ir ráða svæði því karl menn aðr ir en eig in mað ur henn ar, og 
karl ar yngri en hún, stíga ekki inn í þetta af mark aða rými. Þessi af mörk un 
fel ur í raun í sér að kon an get ur fund ið skjól inn an ákveð ins rýmis þar 
sem hún er ekki trufl uð eða ónáð uð af karl mönn um sem hún hef ur ekki 
áhuga á að hafa sam skipti við, þó að þeir séu að vissu leyti valdam eiri en 
hún sök um kyns og ald urs. Heim il ið er einnig rými kon unn ar að því leyti 
að allt sem til heyr ir því til heyr ir henni. Inn an stokks muni eins og rúm og 
borð ásamt skál um hef ur hún í flest um til fell um feng ið gef ins frá fjöl-
skyldu sinni eða keypt sér sjálf. Án konu er því ein fald lega ekk ert heim-
ili. Karl mað ur sem er ein stæð ur eða ógift ur, verð ur að búa með bróð ur, 
frænda eða föð ur, sem á eig in konu og þannig fá að gang að heim ili. 

Skipt ing þjóð fé lags ins í tvö að sk il in kyn end ur spegl ast í því að verk 
kvenna og karla eru ólík. Kon ur eru ábyrg ar fyr ir heim il inu, um önn un 
barna, elda mennsku, söfn un eld ivið ar sem og að sækja vatn fyr ir heim il ið. 
Karl ar sjá um um önn un hjarð ar inn ar, þeir leita að beiti landi og brynna 
dýrun um.34 Þótt verka skipt ing karla og kvenna sé skýr að þessu leyti, 
ganga kon ur í karla verk og öf ugt ef nauð syn legt þyk ir. Einnig má benda 
á að um leið og áhersla er lögð á ólík verk svið kynj anna, leggja WoDa aBe 
af báð um kynj um mikla áherslu á að þessi verk efni kynj anna mynda sam an 
eina heild. Eins og fyrr var sagt á kon ulaus karl mað ur ekki heim ili þar 
sem all ar eig ur sem tengj ast heim il is rekstri til heyra kon um. Kona þarfn-
ast aft ur á móti eig in manns til að hafa að gang að dýrum og til að tengj ast 
stærri heim il is ein ingu, þó til séu dæmi um að ein stæð ar kon ur geri sér 
heim ili með eig in kon um bróð ur síns. Ein stak ling ar af báð um kynj um án 
maka eru þannig háð ir öðr um ætt ingj um. 

Staða kon unn ar inn an ætt flokks ins er einnig nokk uð ólík stöðu karl-
manna vegna þess að ætt rakn ing er í karl legg og börn fylgja því ætt föð-
ur síns. Þrátt fyr ir að lögð sé áhersla á hjóna bönd inn an ætt flokks ins þurfa 
kon ur sem skilja við eig in mann sinn að leita sér að næsta maka ut an hans. 
Það þýðir að þær þurfa að skilja börn sín eft ir og hverfa úr því mik il væga 
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tengsla neti sem stór fjöl skyld an er með því að bind ast annarri ætt.35 Kon-
unni er auð vit að heim ilt að heim sækja fjöl skyldu sína eins og hún vill en 
mik il væg asta teng ing henn ar við ætt flokk inn verða bræð ur henn ar. 
Bræð ur telja sig að ein hverju leyti skuld bundna til þess að að stoða syst ur 
sín ar ef þær þurfa á því að halda, með gjöf um, pen ing um og jafn vel með 
því að leyfa þeim að búa inn an heim il is ins ef kon an er án maka. 

Heim il is upp bygg ing WoDa aBe, að skiln að ur í tvö ólík kyn, teng ing 
kon unn ar við heim il ið og svið heim il is ins sem og staða henn ar inn an ætt-
flokk askipu lags ins fela því í sér marg vísi lega at riði sem varða stöðu kon-
unn ar í WoDa aBe sam fé lagi. Þess ir þætt ir fela í sér að skiln að kvenna frá 
mik il væg um stofn un um valds en karl ar eru samt mjög háð ir eig in kon um 
til að geta orð ið sjálf stæð ir og full gild ir með lim ir sam fé lags ins. Einnig 
má telja að heim il ið sem rými og yf ir ráða svæði kon unn ar feli í sér vett-
vang margs kon ar and ófs eins og rann sókn ir hafa sýnt ann ars stað ar. Þessi 
fyr ir bæri heim il ið og að skiln að ur kynj anna hafa því margs kon ar merk-
ingu sem þarf að skoða í fé lags legu sam hengi. Að auki má benda á að það 
felst ákveð in mót sögn í kynj ahug mynd um WoDa aBe að því leyti að þó 
að kyn sé svo mik il væg fé lags leg breyta, þá ger ir tungu mál þeirra, ful-
fulde, ekki ráð fyr ir að grein ingu í karl kyn eða kven kyn. Vís að er til bæði 
kvenna og karla í þriðju per sónu, með hug tak inu „o“ eða „Be“ í fleir tölu. 

Radd ir kvenna á op in ber um vett vangi

And óf má greina í söngvum WoDa aBe kvenna sem flutt ir eru á op in-
berum vett vangi, oft ast vegna sér stakra við burða sem kalla á að marg ar 
fjöl skyld ur eða ein stak ling ar safn ist sam an. Við slík tæki færi er að skiln-
að ur kynj anna mik il væg ur rétt eins og í öðru sam hengi. Kon ur og karl ar 
sitja þá sitt á hvor um staðn um en skipt ast einnig í ólíka ald urs hópa. Kon ur 
syngja oft sam an og und ir söngn um má heyra takt fast an slátt þeg ar 
skeiðum er sleg ið í skál sem stend ur hálf á hvolfi í vatni. Það eru sér stak-
lega yngri kon ur sem stjórna og taka þátt í slík um söngvum og leika 
sjálf ar und ir. Text ar þess ara söngva fjalla um fólk og mál efni og hafa í 
sum um til fell um ver ið samd ir af ólík um kon um í fjöl mörg ár. Í þýðingu 
minni á nokkrum slík um text um komu í ljós per sónu leg ir (jafn vel niðr-
andi) hlut ir um ákveðna karl menn sem voru ekki nefnd ir beint á nafn 
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held ur gengu und ir við ur nefnum, sem vís uðu oft til út lits ein kenna þeirra. 
All ir virt ust vita við hvern var átt, einnig sá ein stak ling ur sem text inn 
fjall aði um. Í þess um text um var oft fjall að á tví ræð an hátt um þætti í lífi 
þess ara manna, hluti sem kon ur hefðu aldrei sagt á op in ber um vett vangi 
und ir öðr um kring um stæð um. Það er for vitn ilegt að þess ir text ar eru höf-
unda laus ir (að vissu leyti al menn ings eign) og eru sungnir á op in ber um 
vett vangi. 

Eins og fyrr var gef ið til kynna gegna kon ur í WoDa aBe sam fé lagi 
eng um op in ber um stöð um inn an sam fé lags ins: þær verða ekki höfð ingjar 
ætt flokka (hakk imid jo) eða svæð is höfð ingj ar (lamido) þar sem slík skip an 
er sterk lega bund in ætt flokk askipu lagi. Þetta er að vissu leyti rök rétt þar 
sem kon ur tengj ast ekki skip an ætt flokka á sama hátt og karl ar. Kona 
sem gift ist manni út fyr ir ætt flokk inn verð ur að yf ir gefa ætt sína, og börn 
henn ar til heyra ætt föð ur síns. Kon ur hafa held ur ekki at kvæð is rétt innan 
kinnal, þ.e. ráðs full vaxta karl manna inn an af mark aðs hóps þar sem fjall-
að er um bú set umynst ur næsta árs. Þótt ekki megi líta fram hjá því að 
kon ur geti haft áhrif á eig in menn sína og þannig á ákvarð an ir um ætt-
flokk inn, þá þagg ar skip an þess ara emb ætta nið ur í kon um. Það má því 
segja að söngv ar á op in ber um vett vangi dragi at hygli að því að radd ir 
kvenna vant ar á op in ber um vett vangi í WoDa aBe sam fé lagi, þá sér stak-
lega yngri kvenna og sýna jafn framt skap andi leið ir þeirra til að láta radd ir 
sín ar heyr ast.

And óf og þjóð ern is leg sjálfs mynd

Í áhrifa mikl um inn gangi bók ar inn ar Et hnic Groups and Bound aries (1969) 
vakti Freder ik Barth at hygli á að sjálfs mynd þjóð ar brota væri sköp uð út 
frá tengsl um við aðra þjóð flokka, ekki óháð þeim eins og eldri nálg an ir 
höfðu oft gert ráð fyr ir. Í kjöl far þessa hafa marg ir fræði menn lagt áherslu 
á hvern ig þjóð ern is hóp ar bera sig sam an við aðra til þess að skilja og 
skapa eig in sjálfs mynd.36 Þeg ar kon ur og karl ar útskýra sjálfs mynd sína 
sem WoDa aBe móta þau lang oft ast and stæð ur á milli sín og ak ur yrkju-
þjóð fé laga, sér stak lega Hausa þjóð flokks ins. Þess ar and stæð ur taka oft 
eft ir far andi form í frá sög um fólks: WoDa aBe lifa í óbyggð um, Hausa í 
þorp um eða borg um; WoDa aBe halda dýr, Hausa rækta korn; WoDa aBe 
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ferð ast með dýrum sín um, Hausa búa á ein um stað. Slík að grein ing er 
ekki kynj atengd að því leyti að það er eng in lyk il áhersla lögð á að draga 
upp ólík hlut verk kynj anna inn an þess ara tveggja þjóð ern is hópa. 

Þrátt fyr ir að hjarð mennska og tákn tengd henni sé eitt það mik il væg-
asta sem WoDa aBe nefna til að skil greina sér kenni sín, er hjarð mennskan 
þó ekki eina ráð andi tákn ið sem WoDa aBe nota til að að greina sig frá 
öðrum hóp um. Það að vera WoDa aBe þýðir einnig að fylgja ákveðn um 
sið ferð is regl um, sem kall að ar eru mbodag ansi, sem þeir telja ein stök fyr ir 
sinn hóp. Gildi sam of in mbodag ansi fela með al ann ars í sér kurt eisi gagn-
vart öðr um, hæv ersku, gest risni og þol in mæði. Aðr ir þjóð ern is hóp ar eru 
tald ir hafa þessi sið ferð is gildi í ein hverj um mæli, svo sem þol in mæði og 
kurt eisi, en leggja þó, að mati WoDa aBe, ekki jafn mikla áherslu á þau 
gildi eins og þeir sjálf ir.37 Segja má að gildi sem end ur spegl ast í hug tak-
inu mo bodag ansi snú ist að miklu leyti um sjálfs stjórn og mik il vægi þess 
að hafa stjórn á grunn þörf um. Slík ar þarf ir eru lík am leg ar, eins og þörf 
fyr ir mat og vatn, sem og þörf fyr ir los un úr gangs efna lík am ans, en einnig 
and leg ar því sam kvæmt hug mynd um mbodag ansi á hvorki að sýna né tala 
um til finn ing ar. Mann eskja sem hef ur sjálfs stjórn og þol in mæði nýtur 
virð ing ar ann arra því hún fylg ir réttri hegð un WoDa aBe. Hún er sið ferð-
is lega sterk ari en aðr ir í kring um hana. Mik il vægi sjálfs stjórn ar er ekki 
ein ung is stutt með til vís an í mbodag ansi held ur einnig með til vís un í vilja 
Allah, Guðs, sem sam kvæmt WoDa aBe boð ar þol in mæði og nauð syn þess 
að sýna jafn að ar geð. Sjálfs stjórn er því ekki ein ung is lof söm uð vegna þess 
að hún ger ir mann eskj una að full gild um WoDa aBe, held ur bæt ir einnig 
gildi mann eskju sem er hæf til að hegða sér á þann hátt sem er Guði 
þókn an legt. 

Mig lang ar að vísa í út færslu Ar lene E. McLe od á hug mynd um 
Antonio Gramsci til að útskýra mik il vægi þjóð ern is legr ar sjálfs mynd ar í 
því að varpa ljósi á and óf. Kenn ing ar Gramsci ganga m.a. út á að auka 
skiln ing á því hvern ig und ir stétt ir gang ast und ir yf ir ráð efri stétta, og 
stuðla þannig oft að sinni eig in kúg un.38 Gramsci hafði sér stak an áhuga 
á að skoða vald án vald beit ing ar, það er að segja hvern ig und ir máls hóp ar 
taka upp orð ræðu ráð andi stétta og sam þykkja óæðri stöðu sína sem sjálf-
gefna að ein hverju leyti. Aðr ir kenn inga smið ir hafa unn ið út frá þess um 
hug mynd um Gramsci og lagt áherslu á hvern ig kon ur not færa sér ráð andi 
gildi í sam fé lag inu til þess að finna leið ir til að auka völd sín.39 Kon ur 
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geta því sam þykkt ráð andi orð ræð ur um stöðu sína, en á sama tíma notað 
ákveð in tákn til að skapa sér rými þar sem mót spyrna verð ur mögu leg án 
þess að hún sé í and stöðu við sam fé lag ið. 

WoDa aBe kon ur hafa þann orð stír að ótt ast ekk ert. Í rann sókn franska 
mann fræð ings ins Marg uer ite Dup ire með al WoDa aBe fólks ins í kring um 
1960, kem ur fram að aðr ir þjóð ern is hóp ar segja að WoDa aBe kon ur séu 
þekkt ar fyr ir að vera „ekki eins og aðr ar kon ur, þær vilja fara um, þær fara 
og yf ir gefa eig in mann sinn”.40 Í við töl um við mig lögðu WoDa aBe karlar 
sér staka áherslu á að kon ur ótt ist ekk ert, þ.e. að kon um „standi á sama“, 
sem virð ist hvort tveggja vísa í að kon ur séu ótta laus ar og að þær myndi 
ekki jafn sterk tengsl við aðra og karl menn gera. Máli sínu til stuðn ings 
bentu karl menn oft á að kon ur geti meira að segja far ið frá börn um sín um, 
sem þær neyð ast til að gera í flest um til fell um ef til skiln að ar kem ur. Í nán-
ari við töl um kom einnig fram að sum ir karl menn höfðu sjálf ir upp lif að að 
mæð ur þeirra yf ir gáfu þá, ann að hvort vegna þess að þær skildu við feð ur 
þeirra eða ferð uð ust ann að og dvöld ust þar í ein hvern tíma. Ein vin kona 
mín, frá skil in ung kona, fór í sjö mán aða ferða lag með unn usta sín um og 
skildi börn in sín, þriggja og sex ára, eft ir hjá for eldr um sín um á með an. 
„Sjáðu“ sögðu nokkr ir karl menn við mig í við töl um og sam ræð um sem 
tengd ust þessu efni, og vís uðu til henn ar sem dæmi um eðli kvenna: 
„Svona eru kon ur, þær fara og skilja börn in sín eft ir.“ Hér er mik il vægt að 
hafa í huga að WoDa aBe stunda fjöl kvæni og að marg ar eig in kon ur 
stuðla að ein hverju marki að auk inni virð ingu og áhrif um karl manna í 
sam fé lag inu. Fleiri eig in kon ur þýða fleiri af kom end ur fyr ir stór fjöl skyld-
una og ætt ina, en eru einnig tákn um vin sæld ir ákveð ins manns. Það 
ger ist vissu lega að karl mað ur skilji við eig in konu sína en sam kvæmt við-
mæl end um mín um er það mun óal geng ara og oft ast nær af leið ing þess að 
„eitt hvað sé að“ t.d. að kon an brjóti al var lega af sér eða að þær eig in kon ur 
sem karl mað ur inn á fyr ir leggi fæð á hana þannig að hon um þyki far sælla 
að skilja við hana. 

Marg ir karl anna und ir strik uðu jafn framt það sem þeir skynj uðu sem 
ólík tengsl karla og kvenna og héldu því fram að kon ur elskuðu á ann an 
hátt en karl menn og töldu að þeim stæði í raun á sama um karl menn. Í 
þessu sam hengi var oft lögð áhersla á að ef kon ur væru ósátt ar í hjóna-
band inu gætu þær yf ir gef ið eig in mann sinn og barn. Karl menn ótt ast 
al mennt að kon ur fari frá þeim, sem ger ist oft án þeirra vit und ar eða sam-
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ráðs.41 Þeir líta því á slíka hegð un að ein hverju leyti sem ófyr ir sjá an lega, 
en marg ir karl menn gáfu í skyn að kon ur sem yf ir gefi eig in menn sína geri 
það án nokk urr ar sýni legr ar ástæðu. Þeir útskýrðu fyr ir mér að vegna 
þess ar ar hegð un ar þeirra sé kör lum fyr ir bestu að hafa kon ur sín ar góð ar, 
því ann ars sé eng in leið að vita hvað þær taki til bragðs. Mað ur á miðj um 
aldri sagði mér: „Það sem er ólíkt í fari karla og kvenna er það að karl-
mað ur hef ur hníf og sverð, staf, byssu, og boga en kon an ótt ast ekk ert af 
þessu. Allt sem hún vill gera, ger ir hún ... ef þú vilt berja hana þá stend ur 
henni á sama.“ Því má bæta við að nokkrum vik um eft ir við talið heyrði 
ég að eig in kona hans hefði nýlega yf ir gef ið hann, sem útskýrði kannski 
að ein hverju leyti bit urt við horf hans til kvenna. 

Eins og fyrr er sagt er sjálfs stjórn og þá sér stak lega stjórn á til finn ing-
um hluti af þjóð ern is legri sjálfs mynd WoDa aBe (mbodag ansi). Bæði karl ar 
og kon ur leggja mik ið upp úr mik il vægi sjálfs stjórn ar í dag legu lífi og 
fyr ir ut an að kom andi að ila sem stopp ar í stutta stund á stóru heim ili 
WoDa aBe er oft erf itt að sjá hvaða ein stak ling ar eru mak ar hvors ann ars. 
Kon ur sem hafa mikla sjálf stjórn og tekst vel upp að sýna eig in manni 
sín um tóml æti – sýna að þeim „standi á sama“ – und ir strika sið ferð is leg-
an styrk leika sinn. Slík hegð un er auð vit að einnig erf ið karl mönn um 
vegna þess að þeir ótt ast frek ar að slík eig in kona yf ir gefi þá. Konu sem 
tekst að dylja til finn ing ar sín ar og er til finn inga lega köld í fasi vek ur því 
ótta í brjósti eig in manns síns og virð ingu vegna þess að hún sýnir þá 
hegð un sem ein ung is sann ir WoDa aBe hafa. Hún sýnir rétta og æski lega 
hegð un WoDa aBe, eins og hún er skil greind sem mót vægi við aðra þjóð-
ern is hópa. Segja má að kon ur noti óvirka mót spyrnu til að öðl ast völd 
gagn vart eig in mönn um sín um.

Þeg ar leið á vett vangs rann sókn mína fór ég smátt og smátt að velta 
fyr ir mér hvort ótti karl manna við það að kon um standi á sama sé ekki 
eitt sterkasta vopn kvenna gangvart eig in mönn um sín um. Sér stak lega 
þeg ar ég fór að skynja að sam hliða þess um ótta við hegð un kvenna var 
djúp virð ing bor in fyr ir eig in konu sem tekst að leyna til finn ing um sín-
um. Hér má benda á að hug tak ið „hula“ á fulf ulde vís ar bæði í virð ingu 
gagn vart per sónu og ótta við hana. Kon ur og karl ar tjá til dæm is 
tengda for eldr um virð ingu með hug tak inu „hula.“ „E mi hula mo,“ 
út leggst sem „ég ótt ast hann/hana,“ eða „ég ber virð ingu fyr ir hon um/
henni.“ Sum ir karl menn tjáðu mér op ins kátt að kon ur þeirra væru 
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sterk ar því þær hefðu aldrei kvart að eða gert at huga semd yf ir neinu og 
því væru þeir hrædd ir við að gera eitt hvað á þeirra hlut. Þeir við ur-
kenndu að þeir ótt uð ust kon ur sín ar vegna þess að þær hefðu aldrei „sagt 
neitt“ við þá, sem vís aði til þess að þær hefðu aldrei lát ið í ljós óá nægju, 
þ.e. létu sem þeim stæði á sama.

Loka orð

Rann sókn ir síð ustu ára tuga hafa und ir strik að mar græða merk ingu hug-
taks ins and ófs. Út færsla McLe od á hug mynd um Gramsci sýnir hvern ig 
ein stak ling ar geta sam þykkt ráð andi orð ræðu, en á sama tíma nýtt hana 
til að bæta stöðu sína. Staða kvenna hvað varð ar mót spyrnu er, eins og 
McLe od bend ir á, nokk uð ólík stöðu bænda eða ann arra und ir máls hópa. 
Fyr ir kon ur eru valda tengsl in við þá sem and óf þeirra snýr að sam of in 
fé lags leg um og til finn inga leg um bönd um. Einnig eru kon ur í minni-
hluta hóp um í sér lega erf iðri að stöðu hvað varð ar and óf vegna þess að 
minni hluta hóp ar við halda sjálfs mynd sinni með al ann ars með því að 
að skilja gildi sín frá „öðr um.“42 Kröf um um auk in rétt indi kvenna í 
ákveðnu sam fé lagi má því ein fald lega ýta til hlið ar á þeim for send um að 
þær séu hluti af gild um sem koma ut an frá. Ráð andi hóp ar geta not að 
gagnrýni jað ar hópa inn an jað ar hópa til að finna högg stað á hópn um. Í 
um fjöll un minni hér hef ég gert grein fyr ir því hvern ig WoDa aBe kon ur 
nota gildi sem eru tengd við rétta hegð un þess að vera WoDa aBe, til þess 
að vekja bæði ótta og virð ingu í hug um eig in manna sinna. Þær eru ekki að 
breyta form gerð um sam fé lags ins eða að snú ast gegn ráð andi við horf um 
held ur skapa sér rými þar sem þær styrkja stöðu sína gagn vart eig in-
mönn um sín um með því að nýta sér ráð andi gildi sam fé lags ins. Rann-
sókn ir á ólík um form um mót spyrnu inn an minni hluta hópa eru mik il-
væg ar til að brjót ast út úr þeirri eint óna um ræðu sem allt of oft ein kenn-
ir nálg un á kon um þriðja heims ins. Það er einnig mik il vægt að stað setja 
and óf út frá reynslu ein stak linga, skoða hvort tveggja and óf og vald í 
sam hengi við þeirra líf, draga upp mót sagn ir og þver sagn ir til að fá til-
finn ingu fyr ir and ófi sem virku ferli lif andi ein stak linga. And óf, eins og 
Ak hil Gupta og Ja mes Ferg uson hafa bent á, er hluti af reynslu ein stak linga 
og því einnig hluti af sjálfs mynd þeirra.43 
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Mig lang ar til að enda þessa um fjöll un á stuttri frá sögn um sam ræð ur 
mín ar við konu sem ég kalla hér Kor du, sem ég tel að end ur spegli vel 
styrk og ákveðni WoDa aBe kvenna.44 Við Kor da sitj um hlið við hlið og 
töl um sam an en ekki er um form legt við tal að ræða. Kor da er eldri en ég, 
frá skil in og á eitt barn með nýja mann in um sín um. Hún seg ir mér ákveð-
ið og hreint út að kona skyldi aldrei gera þau mis tök að sýna eig in manni 
sín um að hún elski hann. Hann muni ein ung is fá mikl ar hug mynd ir um 
sjálf an sig, fara og leita eft ir öðr um eig in kon um eða unnust um. Með því 
að láta sem henni standi á sama, þá ótt ast mað ur inn hana vegna þess að 
hann þekk ir ekki til finn ing ar henn ar. Ef kona ger ir hjarta sitt sterkt, 
árétt ar hún, og ein beit ir sér að sín um eig in verk efn um þá mun henni í 
raun standa á sama þótt eig in mað ur henn ar yf ir gefi sig. Kor da legg ur 
hend ur um herð ar mér og seg ir að hún sé viss um að all ir karl menn séu 
eins, sama hvaða ætt flokki og þjóð flokki þeir til heyri, sama hvern ig þeir 
séu á lit inn. Með þessu er Kor da ekki ein göngu að und ir strika sam kennd 
okk ar tveggja held ur einnig að gefa mér ráð legg ing ar sem reynd ari og 
eldri kona, til að hjálpa mér að styrkja stöðu mína gagn vart vænt an leg um 
maka. Ég tek und ir með henni og finn fyr ir þeim styrk og sam kennd sem 
fylg ir því að vera kona með al kvenna.
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Líkami og heilsa





Sæ unn Kjart ans dótt ir

Á mörk um hans og henn ar: 
Um dul vit aða þýðingu kyn lífs og ólík a 

upp lif un karla og kvenna

Til gang ur kyn lífs, hjá mann in um eins og öðr um líf ver um, er við hald teg-
und ar inn ar. Ólíkt öðr um dýra teg und um er löng un manns ins til kyn lífs-
ið kun ar ekki háð frjó sem is tíma bili kon unn ar held ur stund ar hann kyn líf 
alls óháð því hvort úr verði af kvæmi eða ekki. Í gegn um tíð ina hafa menn 
gert sér margs kon ar hug mynd ir um kyn líf og þýðingu þess fyr ir mann-
inn. Í mú ha með strú seg ir t.d. að guð hafi bú ið kyn hvöt ina til í tíu hlut um 
og út hlut að kon unni níu þeirra en kar lin um að eins ein um.1 Ótti múha-
með strú ar manna við losta kon unn ar birt ist m.a. með umsk urði ungra 
stúlkna sem ætl að er að fæla þær frá kyn lífi með því að gera það eins sárs-
auka fullt og hugs ast get ur og laust við all an kyn ferð is leg an un að. Trú ar leg-
ar hug mynd ir um hættu lega girnd kvenna leiða hug ann að Evu sem 
freist aði Ad ams með af drifa rík um af leið ing um fyr ir allt mann kyn. Á 
hinni hlið pen ings ins eru goð sagnir um að kyn líf skipti karla meg in máli 
en kon ur taki þátt í því af illri nauð syn. Þessu trúði til dæm is Vikt or ía 
Eng lands drottn ing en hún á að hafa ráð lagt dótt ur sinni að lifa brúð-
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kaups nótt ina af með því að loka aug un um og hugsa um fóst ur jörð ina. Í 
henn ar stjórn ar tíð er sagt að menn hafi „klætt“ borð fæt ur af ótta við að 
„nekt“ þeirra gæti sært vel sæm is kennd fólks eða kom ið inn hjá því ós ið-
leg um hug mynd um. Að eins hund rað ár um síð ar eru mynd ir af fá klæddu 
fólki jafn hvers dags leg ar og veð ur frétt ir, hálf- eða alls nakt ar kon ur 
auglýsa allt frá tann kremi til vöru bíla, fjöl breytni í kyn lífs iðk un er bein-
lín is tal in heilsu sam leg og börn frá unga aldri geta fylgst með um ræð um 
um g-blett inn og rað full næg ing ar í morg unsj ón varpi á með an þau búa 
sig í leik skól ann.

Þessi breytta af staða til nekt ar og kyn lífs á tutt ug ustu öld inni helst í 
hend ur við þró un á öðr um svið um mann lífs, s.s. aukna þekk ingu og 
mennt un fólks, til komu sýkla lyfja og ör ugg ari getn að ar varna, rót tæk ar 
hug mynd ir á sjö unda ára tugn um um frjáls ar ást ir og auk ið frelsi kvenna. 
Sér stak lega ber að nefna rann sókn ir kyn fræð inga á fyrri hluta ald ar inn ar 
(s.s. Hav el ock Ellis, Al fred Kin sey, Willi am Mast ers og Virg in ia John son) 
en í stuttu máli má segja að þeir hafi kann að hver ger ir hvað með hverj-
um, hvenær og hvern ig og í ljós kom hversu geysi lega fjöl breytt kyn lífs-
hegð un fólks var. Það sem kom helst á óvart var hversu út breitt það var 
að fólk stund aði kyn líf með sama kyni og hversu al menn sjálfs fró un var, 
bæði með al karla og kvenna. Þess ar nið ur stöð ur unnu gegn ýmsum 
bá biljum, eins og þeim að sjálfs fró un gæti leitt til vits kerð ing ar og að 
sam kyn hneigð væri geð sjúk dóm ur.

Með þess um rann sókn um, og fjöl mörg um öðr um í kjöl far ið, var hul-
unni svipt af kyn lífs hegð un og kyn lífs ór um karla og kvenna með þeim 
af leið ing um að menn þurftu að end ur skoða við tekn ar hug mynd ir um 
hvað væri eðli leg kyn lífs hegð un og hvað ekki. Í dag kem ur fátt á óvart 
varð andi kyn lífs hegð un fólks en við er um litlu nær um hvat ann að baki 
hegð un inni, þ.e. hvað vek ur kyn ferð is leg an losta eða ræð ur kyn hegð un 
hvers og eins. Vit að er um áhrif horm óna á kyn hvöt og kyn getu en minna 
um ástæð ur þess að sum ir örv ast við til hugs un um na kin brjóst en aðr ir 
við til tek ið augna till it eða radd blæ, sum ir vilja vera bundn ir en aðr ir 
klædd ir í leð ur, sum um þyk ir kyn æsandi það sem öðr um þyk ir hlægi legt 
eða ógeð fellt. Af staða fólks til kyn lífs og ið kun ar þess er bæði flók in og 
marg slung in og helg ast m.a. af menn ingu, tíð ar anda og þekk ingu, að 
ónefnd um áhrif um hins dul vit aða. Þang að bein ir sál grein ing in sjón um 
sínu.
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Freud og Klein

Sig mund Freud velk tist aldrei í vafa um mik il vægi kyn hvat ar inn ar fyr ir 
þroska og heil brigði karla jafnt sem kvenna. Hann dró hins veg ar þá 
álykt un að báð um kynj un um þætti eft ir sókn ar verð ara að vera karl mað ur, 
að kon an væri ófull kom in út gáfa af kar lin um og sjálfs mynd henn ar lit uð 
von brigð um yf ir eig in lík ama. Ófull kom leiki kon unn ar birt ist skýrast í 
því að hana skorti kyn færi karl manns ins og taldi Freud stúlk ubörn jafn-
vel ef ast um að þær hefðu kyn færi. Kyn hvöt karl manns ins var að mati 
Freuds birt ing ar mynd líf skrafts ins, en kyn hvöt kon unn ar var knú in af 
löng un henn ar í getn að arlim karl manns ins eða í besta falli barn sem upp-
bót fyr ir hann.

Fljót lega urðu nokkr ir til að vé fengja þess ar hug mynd ir Freuds, m.a. 
vin ur hans og sam starfs mað ur Er nest Jon es, auk Karen Hor ney. Á svip-
uðum tíma (á þriðja ára tug tutt ug ustu ald ar) var Mel anie Klein að hefja 
sál grein ing ar fer il sinn. Rann sókn ir henn ar, fyrst á börn um og síð ar full-
orðn um, leiddu hana að þeirri nið ur stöðu að mik il væg asta mann eskjan í 
lífi barns ins væri ekki fað ir inn held ur sú sem mynd ar fyrstu og nán ustu 
tengsl við barn ið á með an það er al gjör lega ósjálf bjarga. Sú mann eskja er 
lang oft ast móð ir in. Við fangs tengsl akenn ing in bygg ir á kenn ing um 
Klein og hef ur það að leið ar ljósi að leita skiln ings á tengsl um manns ins 
við aðra, en frum mynd ina er að finna í tengsl um móð ur og barns.

Fyrsta vit und hvers barns um sjálft sig er sam of in vit und þess um 
móð ur ina. Án um önn un ar móð ur (eða stað geng ils henn ar) er ekk ert 
barn.2 Vellíð an er órjúf an lega tengd ná lægð við móð ur ina (hún um vef ur 
barn ið, nær ir það og yljar því), van líð an er tengd því að hún er ekki til 
stað ar (hung ur, kuldi, ein semd). Barn ið kynn ist un aði þess að vera á 
valdi ann arr ar mann eskju og láta hana ann ast sig. Með aukn um þroska 
og breyttri skynj un vakn ar löng un til að taka mál in í sín ar hend ur. 
Sam runi er sælu kennd ur á með an hugs an ir og langan ir fara sam an, en 
hann er á kostn að vit und ar um mann sjálf an sem að greinda mann eskju 
með sjálf stæða hugs un og vilja. Sjálfs mynd hvers ein stak lings er und ir 
því kom in að hon um lán ist að að greina sig frá móð ur inni og upp lifa 
sjálf an sig, og hana, sem tvær sjálf stæð ar mann eskj ur. Þau eru ekki 
fram leng ing hvort af öðru held ur að greind ir ein stak ling ar sem við ur-
kenna sér kenni hvors ann ars.
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Ung barn ið í kyn ver unni

Þessi fyrstu hug hrif úr frumb ernsku hafa mót andi áhrif á upp lif an ir á 
full orð ins aldri, ekki síst þeg ar kem ur að kyn lífi, þar sem stöðugt er tek ist 
á um sam runa og að grein ingu. Kyn líf býður upp á mestu mögu lega nánd 
tveggja ein stak linga þeg ar þeir gefa af sjálf um sér og þiggja af hin um, 
gleyma sér, renna sam an við hinn og verða eitt með hon um og finna loks 
sjálfa sig að nýju. Yf ir þyrmandi ástríð ur geta fram kall að hug ar ástand sem 
minn ir á óráð eða vímu og veld ur því að fólk ger ir og seg ir hluti sem það 
myndi ekki láta sig dreyma um und ir öðr um kring um stæð um. Sum ir ótt-
ast að vald elsk hug ans til að örva þá kyn ferð is lega verði not að til að kom-
ast inn fyr ir mörk þeirra og ná þannig á þeim und ir tök un um. Varn ar leys ið 
sem fólk upp lif ir þarf ekki að vera í rök rænu sam hengi við nú tíð ina held-
ur kalla að stæð urn ar á líð an úr for tíð inni, frá því tíma skeiði sem ein stak-
ling ur inn var í raun háð ur öðr um í einu og öllu. Á þeim tíma voru orð 
ekki kom in til sög unn ar og því er ekki hægt að grípa til þeirra, hvorki til 
að móta með vit aða hugs un né tjá þær til finn ing ar sem valda upp námi. 
Dul vit uð vörn gegn líð an af þessu tagi get ur birst sem kynd eyfð eða getu-
leysi.

Kyn lífs verð ur best not ið þeg ar fólki tekst að losa um höml ur og 
stjórn og þola spenn una sem fylg ir. Geta mann eskj unn ar til að treysta 
hin um að il an um og gef ast hon um velt ur að veru legu leyti á reynslu henn ar 
af því að treysta á ann að fólk fyrr í líf inu. Brotalam ir í tengsl um við for-
eldr ana liggja ekki endi lega í aug um uppi og því get ur fólk átt erf itt með 
að setja líð an sína í sam hengi við fyrri reynslu. Ein slík brota löm er þeg ar 
að grein ing frá móð ur hef ur ekki lán ast sem skyldi og barn ið hef ur ver ið 
eins og fram leng ing henn ar. Þeg ar þannig hátt ar til finn ur barn ið ekki að 
það hafi sjálf stæð an til veru rétt því það þarf að laga sjálft sig að þörf um 
móð ur inn ar og gera henn ar ósk ir að sín um. Stund um má rekja erf ið leika 
kvenna við að fá kyn ferð is lega full næg ingu til dul vit aðs ótta þeirra við að 
gefa sig elsk huga sín um á vald, því við það ótt ast þær að renna sam an við 
hann og tapa sjálfs vit und inni. Því ör ugg ari sem hún er þeim mun trygg-
ari eru mörk in á milli sjálfs og ann arra og því fær ari verð ur ein stak ling-
ur inn um nánd. Hann get ur leyft mörk un um að leys ast upp tíma bund ið 
í full vissu um að hann muni end ur heimta sjálf an sig. Dul vit að ótt ast 
bæði kyn in að missa stjórn og tapa sjálfs vit und inni í kyn lífi en þau bregð-
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ast við á ólík an hátt. Að mati War ren Colm ans sál grein is hafa kon ur til-
hneig ingu til að halda aft ur af sér í kyn lífi á kostn að kyn ferð is legu 
nautn ar inn ar.3 Aft ur á móti halda karl ar aft ur af sér til finn inga lega af 
ótta við að glata karl mennsk unni, drag ist þeir inn í til finn inga vef kon-
unn ar. Þunga miðja upp lif un ar þeirra verð ur kyn ferð is lega nautn in enda 
er getn að arlim ur inn áminn ing um karl mennsku og að grein ingu frá 
kon unni.

Kyní mynd karla og kvenna

Freud hef ur ver ið gagnrýndur, m.a. af fem ín ist um, fyr ir „fall ós entrisma“ 
(e. phall oc entrism), þá skoð un hans að getn að arlim ur inn sé kyn fær ið sem 
bæði karl ar og kon ur meti mest og því sé það hlut skipti kvenna og part ur 
af kven leik an um að upp lifa vönt un og van mátt ar kennd. En vanda mál ið 
við kenn ingu Freuds, að mati Colm ans,4 er ekki sú áhersla sem hann lagði 
á mik il vægi getn að arlims ins held ur að hann skyldi yf ir færa það sem gild ir 
um karla yf ir á kon ur og ætla að hið sama gilti um þær. Að hans mati er 
það eng in spurn ing um að karl ar eru fall ós en trísk ir, flest ar ef ekki all ar 
til finn ing ar og hug mynd ir þeirra um sitt eig ið kyn ferði snú ast um reist an 
lim inn enda er fall os inn miklu meira en líf færi. Í tákn heimi dul vit und-
ar inn ar stend ur hann fyr ir frjó semi og skil yrð is laus völd. Getn að arlim ur-
inn er eitt af tákn um fall os ar jafn framt því að vera óræk sönn un þess að 
sá sem hef ur einn slík an er ekki kona.

En þrátt fyr ir að karl ar hafi líf fær ið eft ir sótta telja marg ir sál grein ar 
þá vera óör ugg ari en kon ur um kyní mynd sína (e. core gend er id ent ity)5, 
sem er innri full vissa um hvors kyns mað ur sé. Þeir tengja þessa óvissu 
því að sjálfs vit und karla hefst með sam söm un við konu.6 Fyrstu mán uði 
æv inn ar grein ir barn ið ekki á milli sjálfs sín og móð ur inn ar. Smám sam-
an renn ur upp fyr ir barn inu að móð ir in er ekki hluti þess sjálfs og það 
þarf að átta sig á hvert það sjálft er. Veiga mik ill hluti sjálfs mynd ar barns-
ins er kyn ímynd þess, en til þess að dreng ur inn geti treyst kyní mynd sína 
þarf hann að af sam sama sig móð ur inni (e. dis-id ent ify) og sam sama sig 
föð ur/karl manni. Án fyr ir mynd ar og stuðn ings karl manns af holdi og 
blóði er hætt við að dreng ur inn byggi kyní mynd sína ann ars veg ar á því 
að að hafna hinu kven lega og hins veg ar á hug mynd um um karl-
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mennsku. Hann hef ur ekki innri full vissu um hvað það er að vera karl-
mað ur, hann veit bara að hann er ekki kona. Af sam söm un stúlk unn ar frá 
móð ur inni er ekki síð ur vanda söm, ein mitt vegna þess að þær eru sama 
kyns. Mörk in á milli þeirra verða oft óljós og báð um get ur reynst erf itt 
að greina hvor sé hvor. En þó svo að af sam söm un stúlku frá móð ur sé 
ófull kom in er kyní mynd henn ar ekki í hættu, þ.e.a.s. þó að sjálfs mynd 
henn ar sé óör ugg er ekki lík legt að hún ef ist um að hún sé kona.

Á bak við kven fyr ir litn ingu karla leynist oft ótti lít illa drengja við 
stór ar kon ur. Með ýktri karl mennsku og lít ils virð ingu á kon um er sem 
karl ar með óör ugga kyní mynd leit ist við að sanna fyr ir sjálf um sér og 
öðr um að þeir séu ekki kon ur. Slík ur karl á erf itt með að gef ast konu því 
til finn inga leg nánd við hana minn ir hann á hvern ig það var að vera lít ill 
og van mátt ug ur. Um leið á hann sér ósk um að gang ast henni á vald og 
láta hana ann ast sig. Kyn líf verð ur oft vett vang ur þess ara ólíku þarfa. 
Með harð an lim inn finn ur kar linn áþreif an lega fyr ir karl mennsku sinni 
sam tím is því að hann er í ná inni snert ingu við konu.

Et hel Spec tor Per son sál grein ir hef ur skrif að um sam spil kyn lífs og 
kyní mynd ar karla7 og hún lít ur svo á að kyn hvöt karla sé oft á tíð um 
knú in (e. dri ven) og árátt ukennd og hlað in marg vís leg um þörf um sem 
kon ur fá gjarn an full nægt á ann an hátt en í kyn lífi. Hún tel ur árátt u-
kennda kyn lífs hegð un karla ekki stafa af sterkri kyn hvöt held ur sé um 
að ræða ómeð vit aða að ferð þeirra til að styrkja og stað festa kyní mynd 
sína. Það þarf kraft og áræðni til að voga sér inn fyr ir mörk ann arr ar 
mann eskju og aldrei fer karl mað ur á jafn bók staf leg an hátt inn fyr ir 
mörk kon unn ar og í sam för um. Kyn líf fær auk ið vægi ef kar linn á erf itt 
með að koma löng un um sín um í orð eða upp lif ir þrá sína eft ir um önn-
un sem minnk un. Klædd ar í kyn ferð is leg an bún ing verða slík ar þarf ir 
„full orð ins leg ar“ (en ekki barna leg ar) og um fram allt karl mennsk uleg-
ar. Þá seg ir Per son að ekki megi van meta dul vit að an ótta karla við geld-
ingu (verða gleypt ir, hverfa), en í kyn lífi fái þeir stað fest ingu þess að 
getn að arlim ur þeirra sé heill og starf hæf ur. Dul vit að ur ótti við geld-
ingu get ur vald ið getu leysi eða bráðu sáð falli, kar linn dríf ur sig út áð ur 
en legg öng kon unn ar gleypa lim inn eða tennt ur kjaft ur þeirra bít ur 
hann af (lat. vag ina dentata).

Per son tel ur það hafa meiri áhrif á kyní mynd karla en kvenna að vera 
án kyn lífs, hvort sem ástæða þess er höfn un kon unn ar eða getu leysi þeirra 
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sjálfra. Þar með er ekki sagt að kon um finn ist skírl ífi auð velt en það virð-
ist ekki hafa jafn mik il áhrif á kyní mynd þeirra. Þvert á móti má segja að 
kon ur eigi al mennt erf ið ara með að sam laga kyn hvöt ina kyní mynd inni 
og finna hjá sér sjálf sprottna löng un til kyn lífs. Þrátt fyr ir með vit uð við-
horf um frelsi í kyn lífi upp lifa marg ar kon ur dul vit að að kyn hvöt in geri 
þær óhrein ar, ósjálf stæð ar og ókven leg ar. Í nýlegu tölu blaði Veru kem ur 
fram að enn þann dag í dag líta ung ling ar svo á að „strák ar eru tald ir 
sval ari ef þeir sofa hjá mörg um stelp um en stelp ur eru bara kall að ar hór-
ur fyr ir að sofa hjá mörg um strák um, í tómu tjóni.“8

Kyn ferð is leg ur losti

Ro bert Stoll er sál grein ir er þekkt ur fyr ir rann sókn ir sín ar á kyn ferði og 
kyn lífs hegð un.9 Upp haf lega beindist at hygli hans að kyn ferð is legri 
af bök un (e. sex ual per ver sion) sem er verkn að ur þar sem ein stak ling ur 
þröngv ar löng un um sín um eða ástandi upp á ein hvern sem vill ekki taka 
þátt í kyn lífs at höfn um hans (s.s. við nauðg un, gægju hneigð (e. voy eur ism) 
og sýni hneigð (e. ex hi bition ism) eða þeg ar hann tæl ir ófull veðja ein stak ling 
(s.s. barn eða and lega fatl að an full orð inn).10 Stoll er seg ir að því meira sem 
hann hafi rann sak að það sem kall ast eðli leg kyn lífs hegð un því óljós ara 
hafi orð ið í hans huga hvar mörk in liggi á milli þess sem kalla megi eðli-
legt kyn líf og af bak að. Hann seg ir sömu þætti vera til stað ar í af bök uðu 
kyn lífi og því sem al mennt sé álit ið eðli legt en þeir séu mis jafn lega ráð-
andi. Þannig sé það með fjand skap í því sem kalla megi eðli legt kyn líf, 
vægi hans sé hverf andi, hann sé dul vit að ur og ógreini leg ur og eng an 
veg inn sé hægt að leggja hann að jöfnu við fjand skap sem knýr menn til 
fjand sam legr ar hegð un ar, s.s. nauðg un ar eða ann ars kyn ferð is legs of beldis. 
En auk stigs mun ar er einnig um að ræða eðl is mun. Í kyn lífi sem kalla má 
eðli legt eða heil brigt hef ur fólk til að bera hlýhug til hinn ar mann eskj-
unn ar og getu til að mynda við hana tengsl. Þunga miðja kyn ferð is legr ar 
af bök un ar er hins veg ar hat ur. Þess vegna er ekki hægt að ákvarða að til-
tekn ar kyn lífs at hafn ir séu af bak að ar út frá því hversu und ar leg ar eða 
af brigði leg ar þær kunna að virð ast. Það sem skipt ir meg in máli er af staða 
ein stak lings ins til við fangs síns. Í kyn ferð is legri af bökun er drif kraft ur-
inn löng un til að meiða og skaða aðra mann eskju og ein stak ling ur inn er 
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sigri hrós andi yf ir að nið ur lægja hana og ná fram hefnd um. Í heil brigðari 
kanti kyn lífs, sam- og gagn kyn hneigðra, hef ur fólk löng un til að gefa af 
sér og hæfi leika til að finna til nánd ar við við fang sitt sem það virð ir sem 
mann eskju.

Stoll er hef ur gert ít ar lega grein ingu á kyn ferð is leg um losta11 og seg ir 
slík ar rann sókn ir vera jafn fá tíð ar og raun ber vitni vegna þess hversu erf-
itt sé að safna gögn um. Rann sókn ar efn ið sé kyn ór ar (e. sex ual fant asies) 
sem séu með al leynd ustu og per sónu leg ustu hugs ana fólks, ekki síst 
vegna þess að þeir séu öðr um þræði knún ir af kennd um sem veki blygð un 
frem ur en sælu, s.s. sekt, skömm og hatri. En jafn vel þó að fólk sé til búið 
til að deila kyn ór um sín um með rann sak anda þá ligg ur vand inn í að órar 
þess eru virk ast ir á laun. Það er mest líf í kyn ór um þeg ar þeir eru dul bún ir 
og bæld ir því þeg ar dul vit uð merk ing þeirra verð ur ein stak lingn um ljós 
dreg ur úr mætti þeirra til að örva hann kyn ferð is lega.

Stoll er leit að ist við að greina kyn óra nið ur í frum hluta sína og fann 
við það heift, fjand skap, laun ung, hefnd, ótta, kvíða, blekk ingu, óbeit, 
áhættu og sig urg leði. Þetta eru ólík ir þræð ir sem mynda þann vef sem við 
köllum losta. Það sem kem ur hvað mest á óvart er hve mjög árás arg irni 
kem ur við sögu lost ans, enda er nið ur staða Stoll ers sú að mað ur inn sé ekki 
mjög ást rík dýra teg und, allra síst þeg ar hann nýtur ásta.12 Hann tel ur 
fjand skap leika lyk il hlut verk í að knýja fram og auka losta, en hann ger-
ir grein ar mun á árás arg irni (e. ag gress ion) og fjand skap (e. host ility). Hug-
takið „árás arg irni“ er mjög gild is hlað ið í ís lensku en þýðir í raun kraft ur 
eða hreyf ing sem ekki hef ur endi lega skað leg an til gang. „Fjand skap ur“ 
fel ur aft ur á móti í sér að árás arg irn inni er beint að til tek inni mann eskju 
með þeim ásetn ingi að meiða hana. Fjand skap ur í kyn lífi er að mati 
Stollers sí end ur tek in til raun til að sigr ast á áfalli úr bernsku sem ögr aði 
eða ógn aði kyní mynd ein stak lings ins. Hann seg ir fjand skap kynda und ir 
losta en gegn áhrif um hans veg ur um hyggja fyr ir hin um að il an um og 
löng un til að gefa af sér.

And stæð ur í kyn lífi

Í kyn lífi kall ast á sam runi og að grein ing, full nægja og tóm leiki, nær vera 
og ein semd. Líf kvikn ar við sam ræði og sjald an finn ur fólk jafn mik ið 
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lífs mark í lík am an um og þeg ar það er kyn ferð is lega örv að. Full næg ing 
minn ir að mörgu leyti á dauðateygj ur, fólk miss ir stjórn á við brögð um 
lík am ans og upp lif ir í kjöl far ið al gleymi eða slök un sem get ur líkst dái. 
Hjúp að leynd teng ir kyn líf móð ur og föð ur sam an en stí ar barn inu frá 
þeim og skap ar þannig gjá á milli þeirra. Kyn ferð is legt sam band for eldr-
anna vek ur afbrýði semi hjá barn inu og til finn ingu um höfn un, svik og 
ein semd. Á sama tíma tekst það á við eitt erf ið asta við fangs efni barn æsk-
unn ar, sam keppni við ann að for eldr ið um ást hins, sem sál grein ing kallar 
ödipu sar duld ina. Þroski barns ins er að veru legu leyti und ir því kom inn 
að það sigri ekki í þeirri keppni og sætti sig við að for eldr arn ir eigi sér-
stakt sam band sín á milli sem það get ur aldrei deilt með þeim.

Í þessu ferli upp lif ir barn ið út skúf un, von brigði, ein semd, van mátt og 
dep urð. Bann helgi kyn lífs á milli barna og for eldra má ekki rjúfa vegna 
þess að hún er hlað in merk ingu um hvar mörk liggja, – hvað sé leyfi legt 
og hvað bann að, hver megi hvað og hver ekki, hver sé inni og hver úti, 
hvað sé rétt og hvað rangt. Sé þessi helgi brot in, eins og ger ist við sif ja-
spell, er raun veru leika skyn, sjálfs virð ing og geð heil brigði barns ins lagt 
að veði. Höml ur á sam skipt um við for eldr ana er jafn framt lið ur í að 
barnið sætti sig við tak mark an ir sín ar og sjálf an raun veru leik ann. Þær eru 
mik il væg ur hvati þess að barn ið leiti út fyr ir fjöl skyld una og beini ástríð-
um sín um að öðru fólki. Þeg ar þar að kem ur blása nýjar per són ur og 
leik end ur fersku lífi í gaml ar glæð ur.

Loka orð

Fátt skynj ar fólk á jafn lík am leg an hátt og kyn ferð is leg an losta en hver 
lík am leg skynj un er und ir áhrif um ótelj andi dul vit aðra hug mynda. 
Marg ar þeirra eiga ræt ur að rekja til þeirra tíma skeiða æv inn ar þeg ar ein-
stak ling ur inn var al gjör lega ósjálf bjarga og naut um önn un ar ann arra. Af 
því leið ir að lík am leg ur un að ur er ná tengd ur van mátt ar til finn ingu og 
ótta við hjálp ar leysi. Þrá eft ir ná lægð er sam of in ótta við sam runa og 
þurfa bæði kyn in að glíma við þess ar and stæðu og flóknu til finn ing ar. 
Það gera þau hvort með sín um hætti, ann ars veg ar vegna þess að lík am ar 
þeirra búa dulvit uð um hug mynd um mis mun andi form og hins veg ar 
vegna þess að kon an er sama kyns og móð ir in en kar linn ekki.
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Krist ín Erla Harð ar dótt ir

Kvenna rík ið: Lífsýni kvenna

Þessi grein bygg ist á við töl um sem ann ars veg ar voru tek in í tengsl um 
við söfn un efn is fyr ir MA rann sókn mína um blóð sem lífsýni1 og hins 
veg ar í tengsl um við rann sókn ar verk efn ið Lík am leg ur varn ing ur2 sem ég 
var þátt tak andi í. Meg in áhersl an í þess um rann sókn um var á þá orð ræðu 
sem átti sér stað inn an rann sókna stofn ana um upplýsing ar, lífsýni og 
með ferð þeirra. Þar sem lífsýni koma ýmist frá kon um eða kör lum er kyn 
breyta sem kem ur aft ur og aft ur upp í við töl um mín um við rann sókn ar-
fólk ið. Áð ur en lengra er hald ið er ekki úr vegi að útskýra hvað átt er við 
með lífsýni. Í lög um um lífsýna söfn eru lífsýni skil greind á eft ir far andi 
hátt: „Líf rænt efni úr mönn um, lif andi eða látn um, sem veitt get ur um 
þá líf fræði leg ar upplýsing ar.“3 Út frá þessu þótti mér at hygl is vert að leita 
aft ur í gögn in mín og skoða þau út frá kyni, að hve miklu leyti söfn un á 
lífsýnum hér á landi4 hef ur ver ið kyn bund in og beinst að eft ir liti með 
kven lík am an um. 
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Lík am inn er í aukn um mæli orð inn við fangs efni fræði legr ar um ræðu. 
Fem ín ist ar hafa tek ið virk an þátt í þeirri um ræðu með því að berj ast fyr ir 
rétti kvenna til að ráða yf ir eig in lík ama, svo sem varð andi fóstur eyð ing ar, 
getn að ar varn ir og ákvarð ana töku um hvaða að ferð er not uð við fæð ingu. 
Auk þessa hafa fem ín ist ar bar ist fyr ir auk inni þekk ingu kvenna á eig in 
lík ama, rétti kvenna til heil brigð is og gert ít rek að ar kröf ur um sjálfs-
stjórn kvenna á nautn um sín um.5 Til að ná fram eða tryggja þenn an rétt 
hafa kon ur oft þurft að ganga gegn vilja rík is eða kirkju. Slík sjálf stjórn 
eða ráð stöf un ar rétt ur er hluti af mann rétt ind um kvenna, þó að oft sé 
tímg un ar rétt ur kvenna (allt frá fóstur eyð ing um til glasa frjóvg un ar) ekki 
við ur kennd ur, svo dæmi sé nefnt.6 

Í dag stönd um við frammi fyr ir ann ars kon ar líf-póli tík vegna nýrra 
upp götv ana á sviði gena og líf tækni. Tækni leg ar fram far ir á þess um svið-
um hafa gert vís ind un um kleift að brjóta lík amann nið ur í smærri og 
smærri ein ing ar. Gott dæmi um slík ar lík am leg ar ein ing ar eru lífsýni 
sem til margra ára hef ur ver ið safn að inn an ýmissa stofn ana hér á landi og 
er enn ver ið að safna. Varð veisla sýna gef ur mögu leika á að taka upp þráð-
inn þar sem frá var horf ið í fyrri rann sókn um auk nota gild is þeirra í sam an-
burð ar rann sókn um. Á Ís landi finn um við sýni úr stúlk um allt frá tólf ára 
göml um. Í mörg um til fell um eru sýna gjaf ar heil brigðar kon ur og eru 
þessi sýni ýmist blóð, vess ar eða vefj asýni. Öll um þess um sýnum hef ur 
ver ið safn að í þágu við kom andi kvenna, en þó í mis mun andi rann sókn ar-
til gangi. Spyrja má hvort kon ur séu al mennt með vit að ar um hvar finna 
megi sýni úr þeim eða í hvaða til gangi þessi sýni eru geymd. 

Með vit und al menn ings um að þessi sýni séu upp spretta upplýsinga 
um okk ur sem ein stak linga hef ur auk ist. Með aukn um upplýsing um um 
mann inn eru hvers kon ar lík am seind ir eins og blóð, vess ar og líf færi orðn ar 
að verð mæt um, ekki að eins í rann sókn ar skyni held ur einnig sem mark aðs-
vara.7 Með lífsýnum úr ein stak ling um og nú tíma líf tækni upplýsing um 
er hægt að kort leggja og bera sam an erfða sam setn ingu milli ein stak linga. 
Saga þess hvern ig lækn is fræð in not ar líf tæknina gæti ver ið skrif uð sem 
saga þess hvern ig við brjót um upp lík amann í rann sókn ar stofu8. Stærð 
eða magn sýnis er ekki leng ur meg in at riði því með líf tækni er hægt að 
vinna erfða efni og upplýsing ar úr smærri og smærri ein ing um af blóði, 
hári, vess um og fleiru. Sýnið get ur jafn vel sagt okk ur meira um ein stak-
ling inn en klín isk lækn is fræði leg rann sókn. Fem ín ist inn Mar ina Call oni 
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tel ur að þessi líf-póli tík hafi breytt sýn okk ar á lík amann og muni verða 
áskor un fyr ir kon ur í fram tíð inni og ekki síst fyr ir fem ín ista.9

Rann sókn in

Rann sókn in sem þessi grein bygg ist á var unn in á nokkrum rann sókna-
stofn un um10 í Reykja vík sem eiga það sam eig in legt að vinna með lífsýni. 
Sam hliða vett vangsrann sókn um inn an þess ara rann sókna stofn ana var 
greind sú sam fé lags lega um ræða sem átti sér stað í fjöl miðl um, á fund um 
og í fyr ir lestr um sem haldn ir voru í tengsl um við efn ið á rann sókn atíma-
bil inu. 

Rann sókn in stóð yf ir í þrjú ár eða frá árs lok um 1998 til árs loka 2001. 
Á þessu tíma bili urðu mikl ar svipt ing ar í rann sókn ar um hverfi hér á landi 
og gekk það í gegn um tölu verð ar breyt ing ar. Áhrif in má rekja til nýrra 
fyr ir tækja á þessu sviði og laga setn inga um ráð stöf un ar rétt yf ir upplýsing-
um og lífsýnum sem ollu mikl um deil um.11 Hér er að al lega byggt á við-
töl um við starfs menn þess ara stofn ana, bæði form leg við töl og við töl 
fram kvæmd í þátt töku at hug un. Með þátt töku at hug un er átt við að rann-
sak andi fer á við kom andi stofn un og verð ur vitni að þeim vinnu ferl um 
sem eiga sér stað. Rann sak andi ræð ir við starfs fólk á óform legri hátt en í 
við tali, um leið og starfs menn útskýra í hverju störf þeirra eru fólg in og 
viðra skoð an ir sín ar á mál efn um líð andi stund ar.  

Segja má að í þess um við töl um hafi átt sér stað eins kon ar sam vinnu-
ferli milli mín sem rann sak anda og þeirra sem rætt var við. Þó ber að taka 
fram að við mæl end ur mín ir hér eru nafn laus ir.12 Heim spek ing ur inn Mic-
hel Fouc ault13 hef ur í skrif um sín um lagt áherslu á að vís indi og vald séu 
sam tvinn uð þannig að við neyð umst til að segja hluti á ákveð inn hátt ef 
við eig um að telj ast mark tæk. Fouc ault tel ur að vís ind in hafi ver ið gerð 
að stofn ana bundnu valdi í gegn um há skóla kerfi, rann sókna stof ur og til-
raun ir. Fouc ault legg ur áherslu á vald orða og hluti af þessu valdi er fal ið 
í ákveð inni orð ræðu og þeim ramma sem hún er sett í. „Tungu mál í notk un 
er allt af og alls stað ar póli tískt“ eins og Gee bend ir á.14 Í vali mínu á því 
hvað fer inn í skrif mín og hvað verð ur eft ir í gögn un um hlýt ég að vera 
bund in af þeirri „aka dem ísku“ hefð sem ég er al in upp í og mín um eig in 
skoð un um. Eins og mann fræð ing arn ir Gu dem an og Ri vera15 hafa bent á 
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býr mann fræð ing ur inn til et nóg raf íu um fólk. Á sama hátt og fólk ið er 
hluti af et nóg raf íunni þá er mann fræð ing ur inn það einnig.

Mann fræð ing ur inn G. C. Marcus16 legg ur áherslu á að í dag sé meiri 
sveigj an leiki en áð ur í rann sókn um í mann fræði. Hluta af þess um sveigj an-
leika er að finna í þeirri að ferða fræði sem Marcus kall ar fjöl hliða (multi-sited) 
et nóg raf íu. Fyr ir hon um er fjöl hliða vett vang ur með vit und um að vera innan 
ákveð ins lands lags þar sem útsýnið breyt ist frá ein um stað til ann ars. Sjálfs-
mynd rann sak and ans er end ur skoð uð í sam ræmi við lands lag ið hverju 
sinni.17 Í nú tíma mann fræði rann sókn um eru skil in milli rann sak anda og 
þess sem rann sak að er ekki allt af skýr, þar sem rann sak andi get ur gegnt 
mörg um hlut verk um í senn. Í mínu til felli var ég rann sak andi að kanna 
ákveð in ferli, nem andi við Há skóla Ís lands og bund in af ákveð inni „aka-
dem ískri“ hefð. Um leið var ég þátt tak andi þar sem hluti af mér leynist í 
þess um söfn um. Sem kona og móð ir hef ég hags muna að gæta í rann sókn-
um á arf geng um sjúk dóm um eins og t.d. krabba meini. Donna Har away 
hef ur sagt: „mað ur get ur ekki ver ið ann að hvort fruma eða sam eind – eða 
kona, nýlend uper sóna, vinnu afl, o.s.frv. – ef mað ur ætl ar að líta þess ar 
stöður gagnrýnum aug um.“18 Þar af leið andi verð ur rann sak andi að taka 
til lit til allra of an greindra þátta í túlk un sinni. 

Lík am inn sem varn ing ur

Á und an förn um ár um hef ur ver ið líf leg um ræða um all an heim um 
vörslu og með ferð lík am seinda og upplýsinga um ein stak linga. Með til-
komu nýrra fyr ir tækja inn á þenn an mark að hér á landi hef ur átt sér stað 
mik il aukn ing á vís inda rann sókn um tengd um fólki og sjúk dóm um. Með 
einka fyr ir tækj um á þessu sviði hef ur mynd ast ákveð in spenna í vís inda-
sam fé lag inu sem að ein hverju leyti má rekja til þess að ís lenskt rann sókn-
ar um hverfi er að verða hluti af al þjóð leg um mark aði upplýsinga og rann-
sókna tengd um sjúk dóm um. Vegna þess ara breyt inga er fólk far ið að 
spyrja sig hvert við stefn um. Þró un in hef ur opn að nýjar vídd ir í mann-
fræði rann sókn um sem hef ur gef ið fræði mönn um19 ein stakt tæki færi til 
að fylgj ast með hvaða áhrif slík ar breyt ing ar hafa á sam fé lag ið í heild og 
hvern ig við þeim er brugð ist. Með þess um breyt ing um er ver ið að kynna 
til sög unnar ný við mið á breytt um sið ferði leg um grunni. 
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Hægt er að færa rök fyr ir því að upplýsing ar og upplýsinga streymi séu 
í aukn um mæli að verða að mark aðs af urð nú tím ans. Sum ir fræði menn 
hafa vilj að ganga það langt að segja að gen muni í fram tíð inni verða 
gjald mið ill.20 

Mann fræð ing ur inn A. App ad ur ai seg ir í bók inni The soc ial life of things21 
að vör ur séu fé lags legt fyr ir bæri. Kop yt off22 er fylli lega sam mála App ad ur-
ai og seg ir að æt íð sé um ein hvers kon ar sið ferði legt lands lag að ræða sem 
kveð ur á um hvað sé rétt læt an legt að versla með og hvað ekki og hvern ig 
við skipti skulu fara fram.23 Kop yt off seg ir að í sam fé lagi okk ar sjái menn-
ing in til þess að við setj um ákveðna hluti til hlið ar og segj um að þeir séu 
ós nert an leg ir eða hei lag ir. Í sam fé lagi okk ar eru marg ar af þess um við-
skipta höml um af rakst ur rík is ins,24 en rík ið not ar höml ur sem tæki til að 
þjóna sam fé lag inu í heild. Kop yt off nefn ir sem dæmi að við setj um höml ur 
og höft á hluti eins og höf unda rétt þeg ar tón list, rit verk og list ir eiga í 
hlut,25 en allt eru þetta hlut ir sem við þekkj um og við ur kenn um. Kop ytoff 
legg ur áherslu á að í vest ræn um sam fé lög um hafi ríkt ákveð in sið ferði leg 
hugs un um hvað sé leyfi legt að telja til varn ings og hvað ekki. Flest ar af 
þeim höml um sem við þekkj um eru tengd ir mönn um eða af urð um þeirra. 
Í dag töl um við um hluti sem ork að geta tví mæl is sið ferði lega eins og sala 
á líf fær um úr mönn um, frjóvg an ir kvenna, stað geng ils mæð ur og sala á 
eggj um kvenna.26 Öll þessi fyr ir bæri eru þó menn ing ar bund in og okk ur er 
ekki allt af ljóst hvað veld ur því að lands lag ið get ur ver ið breyti legt frá einu 
sam fé lagi til ann ars, eða frá einni rann sókn ar stofu til ann arr ar. Kop yt off 
legg ur áherslu á að þótt við af mörk um ákveð in svið og segj um að þau telj-
ist ekki til varn ings, þá eigi sér stað færsla í tíma og rúmi. Það sem var 
óhugs andi sem varn ing ur í gær gæti orð ið varn ing ur í dag. Gott dæmi um 
slíka til færslu í tíma og rúmi eru heil brigð is upplýsing ar okk ar, sala á eggj-
um og stað geng ils mæð ur. 

Vandana Shiva27 end ur óm ar með skrif um sín um þá um ræðu sem átt 
hef ur sér stað inn an mann fræð inn ar28 og ann arra fræði greina að allt þetta 
megi rekja til hnatt væð ing ar inn ar, þar sem mark mið ið sé ekki að eins að 
rífa nið ur landa mæri fjár magns held ur einnig sið ferði leg og vist fræði leg 
mörk í versl un. Í þessu nýja um hverfi verð ur allt skipt an legt og til sölu 
– svo sem gen, frum ur, plönt ur, sæði, þekk ing, vatn og jafn vel meng un. 
Þró un in er sú að líf ið og þar af leið andi lík am inn hafi tap að frið helgi 
sinni, því að í nú tíma sam fé lagi sjá um við lif andi ferli sem nýtt hrá efni, 
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sem nýtt svið til fjár fest ing ar og fram leiðslu.29 Lit ið er á lík amann og 
líf tæknina sem fram tíð ar auð lind í ís lensku sam fé lagi þar sem upplýsing-
ar um ein stak linga eru not að ir. Ýmsir gagna grunn ar eins og Ís lend inga-
bók, Krabba meins skrá in, Gagna grunn ur á heil brigð is sviði o.s.frv., verða 
því nýjar auð lind ir eða nýjar af urð ir.

Lífsýni kvenna í rann sókn um

Svo virð ist sem meira sé af sýnum úr kon um en kör lum í eldri söfn um eða 
inn an veggja eldri stofn anna sem rekn ar eru af ríki, há skóla eða á veg um 
líkn ar fé laga. Hluta af skýring unni er að finna í því að kon ur ganga með 
börn og á því tíma bili er meira eft ir lit með þeim. Önn ur skýring er að 
tækni lega séð er lækn is fræð in bet ur í stakk bú in að greina ákveðna sjúk-
dóma sem hrjá kon ur, eins og t.d. brjósta- og leg háls krabba mein. Vegna 
þessa eft ir lits kem ur til að gerða eða inn gripa sem leiða til nýrra vefj asýna. 
Segja má að kon ur í ís lensku sam fé lagi séu und ir meira heilsu fars legu eft ir-
liti en karl menn. Hér á eft ir verð ur stutt lega rak ið hvers vís ari ég varð 
þeg ar ég skoð aði gögn in mín, þ.e. við töl in við rann sókn ar fólk ið. 

Sýni vegna „rauðra hunda“:
Skoð um dæmi um það hvern ig kon ur hafa ver ið und ir eft ir liti sem vænt-
an leg ar eða verð andi mæð ur. Einn við mæl enda minna hef ur und ir hönd um 
lífsýna safn sem sam anstend ur af lífsýnum á formi blóð vökva.30 Hér er um 
að ræða sýni vegna „rauðra hunda“ og upplýsing ar tengd um þeim. Þess um 
sýnum hef ur ver ið safn að kerf is bund ið síð an 1979. Próf vegna „rauðra 
hunda“ voru gerð á öll um tólf ára stúlk um, frá ár inu 1979 til 2000 eða í 21 
ár. Söfn un upplýsinga fór fram á eft ir far andi hátt: Tekn ar voru eyrna stung-
ur hjá öll um stúlk um á Stór-Reykja vík ur svæð inu, til að mót efnam æla þær 
fyr ir „rauð um hund um“. Hjá stúlk um á lands byggð inni voru tekn ar blóð-
pruf ur. Þetta eft ir lit var fram kvæmt til að at huga hvort nauð syn legt væri 
að bólu setja þess ar stúlk ur fyr ir „rauð um hund um“. Hér var um fyr ir byggj-
andi að gerð að ræða fyr ir við kom andi stúlk ur. Þeg ar eða ef þess ar stúlk ur 
yrðu barns haf andi í fram tíð inni væri bú ið að koma í veg fyr ir að þær gætu 
smit ast af „rauðu hunda“ veiru. Kona sem smit ast af veir unni á með göngu, 
á það á hættu að fóst ur henn ar verði fyr ir var an leg um skaða.
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Ef stúlka reyn ist ekki hafa nægj an legt mót efni gegn „rauð um hund-
um“ eru henni gef in mót efni og hún svo mót efnam æld aft ur. Í þess um 
til fell um var allt af tek ið blóðsýni til frek ari rann sókna. Blóðsýnin voru 
send til rann sókn ar þar sem þau voru unn in og hluti af þeim not að ur til 
mót efna mæl ing ar en það sem gekk af fór í geymslu. 

Frá sama tíma eða síð an 1979, hafa blóðsýni ver ið tek in úr barns haf andi 
kon um til mót efna mæl ing ar og er það gert enn í dag. Þeg ar þessi blóðsýni 
eru tek in á með göngu eru einnig tek in blóðsýni fyr ir AIDS próf ef upplýst 
sam þykki kon unn ar ligg ur fyr ir. Einnig er tek ið blóð próf vegna sýfil is en 
ekki þarf sam þykki kvennanna fyr ir þá skönn un. Meg in ástæð an fyr ir eft ir-
liti með „rauð um hund um“ hjá barns haf andi kon um er að tryggja að þær 
hafi nægi leg mót efni. Þessi mót efni geta minnk að með tíð og tíma – þó 
sér stak lega hjá þeim kon um sem voru spraut að ar fyr ir „rauð um hund um“. 

Til að glöggva okk ur bet ur á því hvað um er að ræða skul um við skoða 
mögu legt dæmi: Kona sem fædd er ár ið 1968 á 3 börn. Kon an fór í 12 
ára skoð un og mæld ist ekki með mót efni. Úr þess ari konu eru þá til fjög-
ur mis göm ul sýni í safn inu, auk þess sem ann ars stað ar er geymd ur 
af gang ur af blóði fyr ir AIDS próf og sýfil is próf. 

Í þessu safni er til blóð vökvi úr öll um kon um sem hafa átt börn síð an 
1979, öll um stúlk um af lands byggð inni auk þeirra stúlkna sem hafa ekki 
haft mót efni fyr ir „rauð um hund um“ á tíma bil inu 1979-2000. Hve 
marg ar okk ar hafa velt því fyr ir sér að til séu sýni sem hef ur ver ið safn að 
í ákveðn um til gangi og geymd um óá kveð inn tíma eða jafn vel til fram-
búð ar? Í breyttu rann sókn ar lands lagi nú tím ans þar sem allt hef ur hlot ið 
pen inga legt gildi, lá mér for vitni á að vita af hverju ver ið væri að geyma 
þessi sýni. Einn við mæl andi minn tjá ir mér: „við leit um oft til baka í 
göm ul sýni bæði „rauðu hunda“ og önn ur sýni sem hafa kom ið hér inn. 
Við vinn um bara þannig að við hend um ekki sýnum.“ Þeg ar ég spyr við-
kom andi hvað haft sé í hyggju að gera við við kom andi safn í fram tíð inni 
er svar ið: „það er vand inn, hér höf um við safn sem ég hef safn að hluta af 
starfs ævi minni. Hvað á svo að gera við það, rétt ast væri að farga því öllu, 
en ég hef ekki hjart að í það.“ Í safni sem þessu eru gíf ur leg verð mæti í 
far alds fræði leg um skiln ingi þar sem um er að ræða sýni úr ákveðn um 
ald urs hóp um kvenna. Þeg ar ég spurði við mæl anda minn hvort kom ið 
hefði inn beiðni um að eyða sýnum, var svar ið ein falt: „ætli al menn ing ur 
viti nokk uð að við geym um sýni úr þeim hér?“.
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Rhesus varn ir:
Hjá Blóð bank an um er ann ars kon ar eft ir lit með barns haf andi kon um sem 
kall ast Rhesus varn ir. Í þessu eft ir liti er fylgst með því að ekki sé mis-
ræmi milli blóð flokka móð ur og barns. Tek in eru blóðsýni úr móð ur á 
með göngu til að at huga hvaða blóð flokki og und ir flokki hún til heyr ir. 
Þess um sýnum er síð an eytt eft ir ákveð inn tíma og að eins upplýsing ar 
tengd ar við kom andi konu eru geymd ar. Með öðr um orð um eru lífsýni 
ekki geymd inn an Blóð bank ans nema í tak mark að an tíma. Blóð bank inn 
er þó að ákveðnu leyti upplýsinga banki, þar sem upplýsing ar um blóð-
gjafa, blóð þega og upplýsing ar úr Rhesu seft ir lit inu eru geymd ar. 

Þetta eft ir lit er mik il vægt þar sem kona af Rhesus neg at íf um blóð-
flokki sem geng ur með barn manns af Rhesus pós it íf um telst í áhættu-
hópi. Mynd ast get ur ósam ræmi milli blóð flokka fóst urs og móð ur. Ef 
fóstr ið erf ir blóð flokk föð ur, get ur lík ami móð ur inn ar mynd að mót efni 
gegn rauð um blóð korn um fóst urs ins og brot ið þau nið ur. Þetta er hluti 
af reglu bundnu eft ir liti með öll um nýbur um og mæðr um þeirra. 

Þeg ar kon ur eða karl menn gefa blóð til líkn unn ar hjá Blóð bank an um 
er gjöf þeirra dreift áfram út í sam fé lag ið en ekki geymd þar sem lífsýni. 
Þær upplýsing ar sem fást úr blóð gjöf inni31 verða hluti af því upplýsinga-
streymi sem við finn um í heil brigð is kerf inu og eru hluti af þeirri þekk-
ingu sem til er um okk ur sem ein stak linga. 

Krabba meinssýni:
Flest ar ef ekki all ar kon ur þekkja krabba meins skoð un, en sú skim un er 
stór þátt ur í hlut verki Krabba meins fé lags ins og ann arra rann sókn ar stofn-
ana. Grein ing á frumu breyt ing um á frum stigi í leg hálsi var upp haf ið að 
reglu bundnu eft ir liti með heilsu kvenna. Þetta er gert með sér stakri 
tækni þar sem stroksýni eru tek in úr leg hálsi kvenna og sýnin lit uð. Lit un 
á frum um ger ir kleift að greina breyt inga ferli í frum um áð ur en vænt an-
legt mein verð ur ill kynja. Ef eitt hvað grein ist er hægt að grípa inn í og 
gera eitt hvað í mál un um áð ur en „krabba mein“ mynd ast. 

Hjá Krabba meins fé lag inu fer fram skipu lögð og af ar ná kvæm leit að 
brjósta- og leg háls krabba meini þar sem gler með leg háls stroksýnum eru 
geymd á frum urann sókn ar stofu. Auk þess eru gler með leg háls strok um 
greind og geymd hjá grein ing ar stöð inni í Glæsi bæ, en þang að eru oft 
send sýni sem eru tek in á einka stof um. 
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Kon ur eru kall að ar inn í krabba meins skoð un reglu lega þar sem leit að er 
að brjóst akrabba meini í ald urs hópn um 40 til 69 ára, og leg háls krabba meini 
í ald urs hópn um 20 til 69 ára. Ég spyr við mæl anda minn hvort ekki hafi 
verið hug að að slíkri skim un fyr ir krabba meini hjá kör lum? Mér er svar að: 

Það hef ur marg oft ver ið tal að um það og ver ið reynt í gegn-
um tíð ina. En vand inn við það að gera mark tæka, ár ang urs-
ríka hóp leit hjá kör lum að ein hverju krabba meini er að það 
hef ur ekki ver ið til tækni eða leið ir sem eru boð leg ar. Ef við 
ætl um að fara að leita að til dæm is blöðruháls kirt il skrabba-
meini í öll um kör lum á ákveðn um aldri þá mynd um við 
ef laust finna mik ið af blöðru háls kirt il skrabba meini. En á 
móti höf um við eng in úr ræði sem eru nægj an lega ásætt an-
leg fyr ir við kom andi ein stak ling til að bjóða uppá slíka leit. 

Inn grip vegna blöðru háls kirt il krabba meins get ur þannig leitt til meiri 
vanda mála hjá já kvætt greind um karl mönn um. En við mæl andi minn 
legg ur áherslu á að ver ið sé að þróa tækni til að greina breyt ing ar í rist il-
frum um sem geti leitt til reglu bund ins eft ir lits með bæði kon um og 
kör lum í fram tíð inni.32 Mér var tjáð: 

Í dag er um við far in að greina fleiri til felli af brjóst akrabba-
meini. Þannig að það eru fleiri og fleiri kon ur sem grein ast 
með brjóstakrabba mein, en við höf um ver ið svo far sæl að 
hjá okk ur hef ur dán ar tíðn in stað ið í stað. Kannski vegna 
þess að þarna er ver ið að upp götva minni æxli. Það er öðru-
vísi með brjóst akrabba meins- leit ina – þar er ekki ver ið að 
koma í veg fyr ir sjúk dóm, það er ver ið að greina hann á 
byrj un ar stigi. Í leg háls leit inni er ver ið að koma í veg fyr ir 
mynd un krabba meins. 

Vefj asýni:
Snú um okk ur nú að sýnum sem hafa ver ið tek in við að gerð ir. Í svo köll uðu 
Dungals safni33 er að finna sýni úr stór um hluta þjóð ar inn ar, en þar eru 
geymd vefj asýni en ekki blóð eða vess asýni. Þessi sýni fást við inn grip þar 
sem eitt hvað er fjar lægt úr okk ur og það sent í rann sókn í okk ar þágu. 
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Um er að ræða ein hvers kon ar mein semd ir eins og brjóst akrabba mein eða 
rist il krabba mein eða fæð ing ar blett ir sem eru fjar lægð ir á lækna stofu. 
Þeg ar ég spurði við mæl end ur um þær rann sókn ir sem þeir gera var mér 
tjáð að það væru „al menn ar vefja rann sókn ir á öllu sem kæmi inn til þeirra.“ 
Þeir fá send an stór an hluta af því sem fjar lægt er við skurð að gerð ir hér á 
landi bæði inn an og ut an sjúkra húsa. 

Einn við mæl andi skýrði þetta svo: „til rann sókn ar kem ur allt milli 
him ins og jarð ar sem tek ið er úr fólki. Gríð ar lega mik ið af rist il bólgum, 
botn langa bólgum og maga bólgum.“ Þessi sýni koma að jöfnu úr kon um 
og kör lum. Auk þess var mér tjáð að 25% af þeim sýnum sem kæmu inn 
til þeirra væru úr „svo köll uðu kvenna ríki“ þ.e. úr legi, leg hálsi, eggja-
kerf inu og brjóst um. Kon ur eiga því að með al tali rétt und ir helm ingi 
al mennra sýna en til við bót ar við þau bæt ast þau sýni sem tengj ast an at-
óm ísk um kven eig in leik um þeirra. Taka verð ur til lit til þess að karl menn 
eiga eitt hvað af sýnum tekn um úr blöðru háls kirtl um og eist um – en ekki 
var tal að um hve hátt hlut fall af öll um sýnum það er. Mér var einnig sagt 
að þeir fengju inn sýni úr kon um sem hafa óreglu leg ar blæð ing ar eða 
gætu ekki orð ið barns haf andi vegna líf fræði legra ástæðna. Þeg ar slík sýni 
kæmu inn gætu þeir með rann sókn um les ið: „egg los tíma við kom andi 
konu eins og bók“, þ.e. hvar við kom andi kona væri stað sett í tíða hringn-
um og hvað væri óeðli legt. Út frá þess ari grein ingu á sýni eða sýnum væri 
svo hægt að beita við eig andi með ferð fyr ir kon una.

Þeg ar ég velti upp spurn ing um um til gang þess að geyma þessi sýni, 
var mér svar að að í gegn um tíð ina hafi það ver ið hefð að geyma sýni hjá 
vefja meina fræð ing um eða líf færa meina fræð ing um eins og þeir eru kall að-
ir í dag. Þessi sýni eru ýmist steypt í par af fink ubba sem lit uð vefj asýni á 
glerj um eða geymd sem upplýsing ar um við kom andi sýni og gef anda 
þess. Þetta er gert til að eiga mögu leika á að fara aft ur í eldra sýni í þágu 
sjúk lings ins en það er gagn legt ef eitt hvað hend ir sjúk ling inn að nýju. 
Tek ið var dæmi til að skýra þetta nán ar fyr ir mér:

Segj um að sjúk ling ur grein ist með æxli, kannski brjóst a-
krabba mein sem er fjar lægt, brjóst ið er fjar lægt og sjúk-
ling ur inn lif ir góðu lífi í ákveð inn tíma. Síð an grein ist 
við kom andi kona aft ur, hún fær æxl ishnút ein hvers stað ar 
ann ars stað ar á lík am an um og hann er fjar lægð ur. Þá er mjög 
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mik il vægt að hafa tök á að bera sam an æxl in til að ganga úr 
skugga um hvort um sama æxli sé að ræða – en það get ur 
gjör breytt horf um og þeirri með ferð sem sjúk ling ur þarf á 
að halda.

Þeg ar ég spyr út í eign ar rétt á við kom andi sýnum var mér sagt að það 
væri mjög flók ið, að það væru margs kon ar rök í því sam bandi. Sem 
dæmi mætti nefna að sterk rök væru fyr ir því að sá sem sýnið væri tek ið 
úr væri eig andi þess – en svo ein falt væri það ekki. Taka yrði til lit til 
margra þátta, eins og til dæm is þess að heil brigð is yf ir völd hefðu greitt 
fyr ir þjón ust una sem sjúk ling ur hefði feng ið. Þannig að ef við teld um 
greið anda vera eig anda, þá væru það heil brigð is yf ir völd sem ættu að eiga 
sýnin. Sjúkra hús ið hef ur líka til kall, sem um boðs að ili heil brigð is yf ir-
valda við varð veislu sýnis ins og launa greiðslu þeirra starfs manna sem 
taka, vinna og greina sýnin, auk þjón ustu við sjúk linga. Auk fram an-
taldra þátta mætti ekki horfa fram hjá þætti líf færa meina fræð ing anna sem 
gætu einnig átt til kall til við kom andi sýna, því að þótt þeir séu á laun um 
við sýna grein ingu hjá spít al an um, hafa þeir lagt sitt af mörk um með 
grein ingu á vefn um. Hér er bú ið að leggja ákveð ið hug vit í grein ingu sýnis-
ins, þannig að ekki er auð velt fyr ir sjúk ling að koma inn og biðja um að 
láta eyða sýnum úr sér – og reynd ar er það yf ir leitt ekki gert.

Til við bót ar þeim rann sókna stof um sem fjall að hef ur ver ið um hér að 
fram an eru kom in einka fyr ir tæki á sviði líf tækni sem standa fyr ir kerf is-
bund inni söfn un á upplýsing um og lífsýnum tengd um ákveðn um sjúk-
dóm um. Slík söfn un er ekki kyn bund in held ur er sýnum safn að úr heilu 
fjöl skyld un um og þeim kom ið fyr ir í geymslu ef leyfi fást fyr ir vist un 
sýnis hjá við kom andi gef anda. 

Um ræða

Nauð syn legt er að mínu mati, að opna um ræðu um lífsýni kvenna. Kon ur 
þurfa að gera sér grein fyr ir því að upplýsing ar og oft lífsýni úr þeim eru 
til inn an veggja ýmissa rann sókn ar stofn ana. Því þurfa kon ur að vera vak-
andi yf ir þeim samn ing um sem gerð ir eru á milli op in berra fyr ir tækja og 
einka fyr ir tækja, um notk un og að gang að þess um sýnum. Með þessu er 
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ég ekki endi lega að segja að slíkt sam starf sé nei kvætt eða það sé af hinu 
illa að þessi sýni séu not uð. Mín skoð un er sú að fæst ar kon ur geri sér 
grein fyr ir því að hluti af þeim sé geymd ur inn an veggja lífsýna safna og 
slíkt hið sama eigi við um stór an hluta af þjóð inni. Mann fræð ing ur inn 
Finkl er seg ir að nú tíma genan auð hyggja34 sé ekki tak mörk uð við ann að 
kyn ið frem ur en hitt.35 Hug mynd ir okk ar um arf gengi nái oft ast jafnt yf ir 
alla þegna sam fé lags ins – þ.e. öll erf um við æski lega og óæski lega erfða-
þætti frá for eldr um og for feðr um. Þar af leið andi, seg ir Finkl er, er hægt að 
færa rök fyr ir því að slík ar rann sókn ir séu kyn laus ar.36 Við sjá um þetta vel 
á rann sókn um sem unn ið er að um arf gerð sjúk dóma, þar sem heilu fjöl-
skyld urn ar eru kall að ar til. En þar með er ekki hægt að úti loka að söfn sem 
til eru um kon ur hafi sér stakt verð gildi, því þau söfn eru verð mæt bæði í 
erfða fræði leg um og far alds fræði leg um skiln ingi eins og ég hef rak ið hér að 
fram an. Það sem við get um gert við þessi sýni í dag end ur spegl ar ekki endi-
lega hvað hægt verð ur að gera við þau í fram tíð inni.

Jonas Salk bend ir á að al mennt skapi vís indi of mikl ar von ir og of 
mikla hræðslu.37 Þetta end ur spegl ast í líf tækninni þar sem hræðsla okk ar 
kem ur ekki endi lega fram vegna getu okk ar til stjórna held ur að skapa, 
eins og að „klóna“ líf ver ur. Á sama tíma lif um við í von inni um lækn ingu 
á þeim sjúk dóm um sem hrjá okk ur. Ein stak ling ar í vest ræn um ríkj um 
eru orðn ir með vit aðri um þessi efni í dag en áð ur sem má að miklu leyti 
rekja til auk ins upplýsinga flæð is í gegn um net ið og aðra miðla. Vegna 
auk inn ar kröfu um upplýsing ar á hvaða formi sem er hljóta mörk milli 
fræði greina að minnka, þar sem lögð er áhersla á að skoða hluti eins og 
vís indi eða líf tækni út frá öðr um sjón ar horn um en þeirra sem starfa að 
raun vís ind um. Þeg ar hafa þó nokkr ir mann fræð ing ar tek ið þess ari áskor-
un.38 Með breið ari þekk ingu má auka skiln ing al menn ings. Með auk inni 
fræðslu minnk ar spenna milli vís inda manna og ein stak linga í sam fé lag inu 
og hræðsla minnk ar.

Hér að fram an var rætt um hug mynd ir mann fræð ings ins Kop yt off um 
þá til hneig ingu mark að ar ins að gera all ar vör ur að mark aðs vör um eins 
lengi og tækn in leyf ir.39 Spyrja má hvort lífsýni okk ar séu þar und an skil-
in. Í dag spyrj um við okk ur ekki hvort lífsýni okk ar úr eldri söfn um verði 
seld á mark aði, þar sem við lít um enn á þau sem sið ferði lega af mörk uð, 
þ.e. að við höf um siðan efnd ir sem eiga að vernda rétt ein stak lings ins og 
hindra mis notk un. Spurn ing in er kannski frek ar sú hvort gerð ir séu samn-
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ing ar á milli einka fyr ir tækja og stofn ana um samnýtingu gagna. Teng-
ing in við mark að inn er fólg in í því að þess ar rann sókn ir hafa oft ast skýr 
mark mið og þessi mark mið eru einn þátt ur í langri leið að upp finn ingu 
á sviði lyfja og lækn is fræði. Í þeim skiln ingi hafa þess ar upp finn ing ar mark-
aðs legt gildi og þar af leið andi sýni okk ar og upplýsing ar. 

Fræði menn hafa lagt áherslu á að í nú tíma sam fé lagi sé vald fólg ið í 
stjórn un upplýsinga. Vald haf ar hafa ráð stöf un ar rétt yf ir þeim upplýsing-
um sem þeir hafa safn að, með öðr um orð um hafa þeir vald ið til að gera úr 
þeim verð mæti. Rík is vald ið hef ur hing að til ver ið sá að ili sem safn ar 
mest um upplýsing um um ein stak linga fyrst og fremst í gegn um heil-
brigð is kerf ið. Kannski má rekja það traust sem fólk ber til rann sak enda 
hér á landi til heil brigð is kerf is ins. Við höf um hing að til get að feng ið alla 
heil brigð is þjón ustu í gegn um rík is kerf ið. Vegna tengsla stofn ana og rík is-
spít ala við heil brigð is kerf ið ber fólk kannski meira traust til vís inda-
manna hér á landi40 en til dæm is í Banda ríkj un um þar sem stór hluti 
heil brigð is þjón ust unn ar er einka rek inn. Í nú tíma sam fé lagi stönd um við 
frammi fyr ir því að upplýsinga söfn un er í aukn um mæli að fær ast út fyr ir 
ramma rík is í hend ur einka fyr ir tækja. 

Segja má að einn af kost un um við til komu einka fyr ir tækja inn á rann-
sóknamark að inn, sé að nú þurfi að fá leyfi hjá siðan efnd um til að nota 
lífsýni úr ein stak ling um kerf is bund ið í rann sókn um. Með þessu móti er 
bú ið að setja ramma ut an um allt rann sókn ar starf á per són ugrein an leg um 
upplýsing um. Kannski er það vegna þessa ramma og eft ir lits með því 
sem gert er við gögn in okk ar, að við ber um flest traust til rann sókna þrátt 
fyr ir breyt ing ar. Enda kem ur það skýrt fram, þar sem fólk virð ist ekki 
smeykt við að gefa sýni til rann sókna, auk þess virð ist það ekki hrætt við 
tengsl in milli rann sókna og mark að ar. Um 90.000 Ís lend ing ar hafa gef ið 
blóðsýni til rann sókna Ís lenskr ar erfða grein ing ar. Það trufl ar okk ur held ur 
ekki að lífsýni séu geymd til af nota við rann sókn ir svo lengi sem haft er 
sam band við okk ur og við veit um upplýst sam þykki fyr ir af not um af 
sýnum.41 Notk un á lífsýnum okk ar er gott dæmi um af urð í nú tíma hag-
kerfi þar sem sam fé lags gildi og við skipta gildi eru sam tvinn uð.42 Með 
öðr um orð um er um að ræða af urð (lífsýni) sem hef ur verð gildi í rann-
sókn um en er þó sið ferði lega af mörk uð. Þeg ar við hug um að af urð um sem 
eru í um ferð í hag kerf um og eru hluti af sið ferði legu lands lagi þess, er um 
við á ákveð inn hátt að túlka sam fé lag okk ar og þann hreyf an leika sem í 
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því býr. Þær breyt ing ar sem ís lenskt rann sókn ar um hverfi hef ur geng ið í 
gegn um, und ir strika hreyf an leika þeirra sið ferði legu marka sem mót uð 
eru af sam fé lag inu. Sam fé lag okk ar er ekki leng ur lok uð ein ing held ur 
erum við með nýrri tækni og nýjum fyr ir tækj um hluti af stærri þró un á 
heims mark aði.

Þakk ar orð
Ég vil þakka því fólki sem gaf sér tíma til að taka þátt í rann sókn minni og 
gerði hana mögu lega með því að fræða mig um þann „heim“ sem það starf-
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þakka leið bein anda mín um Gísla Páls syni fyr ir að gefa mér kost á að taka 
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við gerð rann sókn ar og úr vinnslu. Rann sókn in var styrkt af Vís inda sjóði, 
Rann sókn ar ráði Ís lands og Nor dic Comm itt ee for Soc ial Science Res earch (NOS-S). 
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(NOS-S). 

3  Lög um lífsýna söfn 2000, nr. 110.
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Krist ín Lofts dótt ir

Lík am ar fram andi kvenna1

Inn gang ur

Tveim ur mán uð um eft ir heim komu mína frá tveggja ára dokt ors rann-
sókn í Ní ger var ég stödd á fín um veit inga stað ásamt nokkrum öðr um 
kon um. Við vor um klædd ar eins og við átti, í há hæl uð um skóm, mál-
að ar, í fín um, dá lít ið heft andi fatn aði og töl uð um um allt og ekk ert til 
að láta tím ann líða. Við höfð um all ar okk ar eig in starfs frama en vor um 
þarna fyrst og fremst sem við hengi eig in manna í starfs grein þar sem 
kon ur eru áber andi ósýni leg ar. Þeg ar ég upplýsti að spurð, að yf ir 90% 
íbúa Ní ger væru mús lim ar, hristi ein kon an höf uð ið og til kynnti ákveð in 
að hún myndi aldrei búa í landi þar sem kon ur byggju við svo mikla 
kúg un vegna trú ar bragða. Þeg ar ég benti henni á að nokk uð vara samt 
væri að al hæfa svo um Ís lam og stöðu kvenna í Afr íku, upplýsti hún að 
hún þekkti Ís lam vel vegna þess að hún hefði starf að stutt an tíma sem 
flug freyja í Mið-Aust ur lönd um og vissi því hvern ig staða kon unn ar 
væri í „svona lönd um“ eins og hún sjálf orð aði það. Áð ur hafði þó kom ið 
fram að hún þekkti Ní ger ekk ert en með einni setn ingu taldi hún sig 
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þó geta ein kennt og fellt dóm yf ir lífi millj óna kvenna í ólík um lönd um 
og sam fé lög um. 

Í þó nokkurn tíma hafa menn gagnrýnt eins leita um ræðu um kon ur 
ut an Vest ur landa og kon ur sem tald ar eru mynda frá vik frá við mið inu. 
Lit að ar kon ur og fem ín ist ar ut an Vest ur landa hafa hald ið því fram að 
af staða vest rænna fem ín ista hafi oft ein kennst af hroka og þjóð hverfu í 
um fjöll un um mál efni Afr íku. Chandra T. Mo hanty hef ur til dæm is 
harð lega gagnrýnt orð ræðu um kon ur ut an Vest ur landa þar sem lit ið er 
fram hjá fjöl breyti leika og ger anda hæfni (ag ency) þess ara kvenna, þ.e. 
þær séu sett ar í einn staðl að an hóp og sjálf krafa talið að staða þeirra 
ein kenn ist af kúg un.2 

Hér á eft ir verð ur kom ið inn á um fjöll un á Ís landi um kon ur í 
Afríku sem hef ur ver ið nokk uð áber andi und an far in miss eri, eink um í 
tengsl um við bók ina Eyði merk ur blómið sem kom út fyr ir jól in 2001, 
skrif uð af sóm ölsku of ur fyr ir sæt unni War is Dirie. Meg in þema þessa 
áhuga hef ur ver ið umsk urð ur kvenna sem hef ur ver ið stór lega gagnrýn-
dur í rit um og al mennri um ræðu. Eyði merk ur blómið var vin sæl jóla gjöf 
fyr ir ung ar stúlk ur og kon ur og í kjöl far út gáfu henn ar upp lifði ég oft 
að fólk tjáði sig við mig um þessa hræði legu hefð – umsk urð inn – sem 
það taldi ein kenni Afr íku allr ar. Á sama tíma var önn ur um ræða í gangi 
með al ungra stúlkna og kvenna. Sú um ræða fjall ar líka um að gerð ir á 
lík öm um kvenna en af nokk uð öðr um toga. Hér er tal að um brjóst a-
stækk an ir sem hafa not ið vax andi vin sælda síð asta ára tug inn og eru 
ekki leng ur ein skorð að ar við kon ur sem af ein hverj um ástæð um hafa 
misst brjóst sín. Mig lang ar til að skoða slík ar breyt ing ar á lík öm um á 
gagnrýninn hátt og setja þær í sam hengi við fyrr nefnda gagnrýni 
afrískra fem ín ista á orð ræðu Vest ur landa.3 Ég mun leggja sér staka áherslu 
á hvern ig um ræð an á Ís landi og Vest ur lönd um end ur spegl ar ákveðna sýn 
á landa mæri og fram and leika, rof milli „okk ar“ og „hinna“ sem ýtt er 
und ir frek ar en að byggja brýr og skapa tengsl. 

Mark mið mitt er ekki að mæla umsk urði bót eða segja að hann sé 
já kvæð ur, held ur velta upp at rið um sem ég tel um hugs un ar verð og tengj-
ast fram setn ingu og um fjöll un um afr ísk ar kon ur, „fram andi“ sam fé lög 
og kon ur á Vest ur lönd um. Hér má benda á stað hæf ingu mann fræð ings ins 
Clif ford Geertz sem sagð ist vera and-and-af stæð is sinni.4 Með þess um 
frasa og tvö faldri neit un er Geertz að mót mæla hvern ig aka dem ísk ar og 
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þjóð fé lags leg ar um ræð ur eiga sér oft stað út frá tvennd ar pör um þar sem 
fólk gef ur sér að mað ur hafi and stæða skoð un ef hann er ekki sam mála 
því; ef við er um ekki kap ít alist ar þá hljót um við að vera komm ún ist ar svo 
að dæmi sé tek ið. Geertz und ir strik ar þannig að við get um hafn að ein-
hverju án þess að að hyll ast það sjón ar mið sem upp haf lega var hafn að. Við 
get um þannig gagnrýnt um ræð una um umsk urð án þess að sam þykkja 
eða taka af stöðu til að gerð anna sjálfra. Ég er held ur ekki að for dæma ein-
stak linga sem hafa far ið í brjóst astækk an ir af hvaða ástæðu sem er; marg ir 
hverj ir hafa upp lif að sárs auka í tengsl um við út lit sitt og talið sig finna 
auk ið sjálfs traust með „end ur bót um“ á því. 

Fem ín ismi og kon ur í Afr íku

Gagnrýni ann arr ar bylgju fem ín ista á að karl mað ur inn væri al gilt við mið 
var með tím an um þró uð áfram, m.a. vegna gagnrýni frá jað ar hóp um inn an 
kvenna hreyf ing ar inn ar sjálfr ar. Kyn var skil greint sem mik il væg breyta 
en tengd öðr um þýðinga mikl um vídd um sjálfs mynda, svo sem aldri, 
kyn hneigð og lit ar hætti. Kyn varð því að skilja út frá sam hengi við aðra 
þætti sjálfs mynd ar og flóknu sam spili þeirra. Ábend ing Mo hanty um að 
orð ræða Vest ur landa hafi skap að staðl aða ímynd af „þriðja heims kon-
unni“, hlut gert hana sem við fang og lit ið fram hjá ger anda hæfni og fjöl-
breyti leika henn ar,5 end ur spegl ar að mörgu leyti þá gagnrýni sem áð ur 
hef ur kom ið fram á orð ræðu inn an Vest ur landa um íbúa Afr íku og þriðja 
heims ins.6 Mo hja Kahf hef ur einnig bent á hvern ig viss orð ræða á Vest ur-
lönd um dreg ur upp mynd ir af ís löm skum kon um sem fórn ar lömb um og 
hvern ig slík orð ræða hef ur ver ið not uð til að rétt læta íhlut un valdam eiri 
þjóða eins og Banda ríkj anna í mál efni ann arra ríkja.7 Þrátt fyr ir slíka 
gagnrýni frá marg vís leg um jað ar hóp um og við brögð við henni, hef ur 
marg breyti leiki kvenna hald ið áfram að vera erf itt við fangs efni inn an 
fræð anna eins og sjá má á ákalli Aili Mari Tripp í tíma rit inu Signs um að 
vest ræn ir fem ín ist ar þurfi að vera mun sjálfs gagnrýnni í um fjöll un um 
marg breyti leika.8 

Sem dæmi um þess kon ar tog streitu má nefna að í sum um til fell um 
hafa kon ur ut an Vest ur landa af neit að hug tak inu „fem ín ismi“ og lagt til 
önn ur hug tök.9 Á sama tíma og það end ur spegl ar al var lega gagnrýni á 
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ráð andi stefn ur inn an fem ín is mans, get ur slíkt að mínu mati auð veld lega 
far ið út í sömu hlut gerv ingu og eins leitni og ver ið er að berj ast gegn. Hin 
fjöl breyttu sam fé lög Afr íku eiga mörg það eitt sam eig in legt að hafa ver ið 
við föng Evr ópu búa á ákveðn um tíma og þol end ur hnatt væddra stefna og 
breyt inga.10 Afr ísk ur fem ín ismi þarf ekk ert síð ur að glíma við fjöl breyti-
leika í eig in röð um en vest rænn fem ín ismi. Að auki hætt ir slík um 
að grein ing um til að taka ímynd að land svæði sem nátt úr legt og sam stætt. 
Oy ér ón ké Oy e wúmí bend ir á í rann sókn sinni á kyn gervi Yoruba að forð-
ast þurfi gagnrýnis lausa yf ir færslu á vest ræn um hug tök um yf ir á sam fé-
lag Yoruba og að sama skapi á um fjöll un um Afr íku sem eina heild, því 
ólík ar stofn an ir og saga ein kenni mis mun andi sam fé lög.11 

Eins og Mic helle Z. Rosal do, einn frum kvöðla fem ín ískr ar mann fræði 
benti á í grein seint á ferli sín um, hlýtur skiln ing ur á kyni sem tengt er 
fé lags legri flokk un, og til lit tek ið til lit ar hafts, stétt ar, ald urs og þjóð ern is, 
að fela í sér gagnrýnni sýn á okk ar eig in stað setn ingu gagn vart við fangs efn-
inu og hvern ig okk ar eig in hug mynda fræði mót ar af stöðu okk ar.12 
Þannig get ur gagnrýni frá ólík um sjón ar horn um breikk að og bætt sjón ar-
horn kenn inga, frek ar en að þrengja þær nið ur í að skilda und ir hópa sem 
byggj ast á ein hvers kon ar „ímynd uð um“ land fræði leg um af mörk un um. 

Lík am leg upp lif un

Lík am inn hef ur ver ið mið læg ur í deil um fem ín ista á síð ustu ár um. Menn 
hafa í auknum mæli fall ið frá að grein ing unni í sex (kyn) og gend er (kyn-
gervi) sem hef ur ver ið of ar lega á baugi í aka dem ískri um ræðu síð ustu tvo 
ára tugi.13 Donna Har away, ásamt öðr um, beindi at hygl inni að vand ræða-
leg um rót um tví skipt ing ar inn ar (kyn og kyn gervi) í vest rænt tví hyggju-
lík an nátt úru og menn ing ar; tví hyggju sem mann fræð ing ar og aðr ir 
fræði menn hafa ver ið að af byggja síð ustu ára tugi.14 Bók Ju dith But ler, 
Gend er Trouble (1989) var ekki sú fyrsta sem setti spurn ing ar merki við 
gagn semi þess að greina á milli þess ara tveggja þátta,15 en var engu að 
síð ur áhrifa mik il í að und ir strika að kyn (sex) sé einnig menn ing ar legt 
fyr ir bæri og hljóti því að vera á valdi þeirr ar orð ræðu sem mót ar skiln ing 
okk ar á heim in um.16 Moore hef ur í þessu sam hengi und ir strik að að rann-
sókn ir hafa lengi sýnt að kyn gervi er fjöl breytt og þver menn ing ar legt og 
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ekki nauð syn lega bund ið við lík ama karls og konu eins og oft virð ist vera 
geng ið út frá.17 Mögu legt af nám kvent ákns ins, sem þver menn ing ar legs 
fyr ir bær is, hef ur vald ið sum um hóp um fem ín ista áhyggj um, þ.e. ef 
kvent ákn ið er inni halds laust er í raun bú ið að svipta kon ur þeim mögu-
leika að berj ast sam an fyr ir rétt ind um sín um sem einn hóp ur. 

Sam hliða því að þessi tví skipt ing, í kyn og kyn gervi, hef ur ver ið 
af skrif uð hef ur einnig kom ið fram gagnrýni á þá of urá herslu á orð ræðu 
sem oft hef ur ein kennt kenn ing ar síð ustu ára. Ana Mar ía Al on so hef ur 
ásamt öðr um sett spurn ing ar merki við að skoða veru leik ann sem 
af sprengi orð ræðu og bent á að lík am inn sjálf ur virð ist oft gleym ast í 
þess ari um ræðu.18 Al on so und ir strik ar að þó að upp lif un okk ar af lík am-
an um sé menn ing ar lega miðl uð sé mik il vægt að hætta ekki að skoða 
lík amann sem vett vang vellíð un ar og sárs auka. Í um fjöll un sinni bend ir 
Al on so einnig á þann að stöð um un sem er á milli lík ama fá tækra kvenna 
í þriðja heim in um og efna meiri kvenna á Vest ur lönd um. Hún teng ir 
af neit un á lík am an um, sem hún tel ur koma fram í kenn ing um síð ustu 
ára, að ein hverju leyti við for rétt indi vest rænna fem ín ista, að gang þeirra 
að getn að ar vörn um, dömu bind um, sótt hreins uð um lækn is að gerð um, þ.e. 
því valdi sem kon ur á Vest ur lönd um telja sig hafa yf ir lík öm um sín um. 
Þó þessi ábend ing Al on so feli ekki í sér upp skrift að því hvern ig við get um 
fjall að um lík amann í kenn ing um okk ar, tel ég að um fjöll un henn ar sé 
mik il væg í því að minna á lík amann sem efn is leg an, sam of inn skynj un 
okk ar, en ekki ein göngu sem orð ræð usáp uk úlu. Ef við tengj um gagnrýni 
Al onso við um fjöll un Moore um að kyn ferði sé ekki hægt að slíta úr sam-
hengi við aðr ar vídd ir sjálfs mynd ar, þá er lík am inn ekki lík am leg ur 
vegna þess að við er um ann að hvort með kyn færi karls eða konu, held ur 
kem ur inn í mun flókn ara sam spil ald urs, lík ams gerð ar og lög un ar þar 
sem lík am inn og hug mynd ir okk ar um hann eru ekki að skild ar held ur 
sam ofn ar á flók inn máta. 

Lík am inn hef ur lengi í vest rænni hugs un ver ið tal inn end ur spegla 
innri mann eskju og innri mann eskjan end ur spegl ast í lík am an um. Tví-
hyggju skipt ing in í nátt úru og menn ingu end ur spegl að ist í tvennd ar pör-
un um lík ami og sál þar sem kon ur á Vest ur lönd um voru sam kvæmt 
gam alli hefð tald ar háð ari lík ama sín um en karl ar. Ein stak ling ar, sem 
voru tald ir hluti af öðr um kyn þátt um, voru jafn framt stað sett ir ut an sið-
menn ing ar, inn an hins nátt úru lega heims, of ur seld ir dýrsleg um hvöt um. 
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Kyn ferði í tengsl um við afr ísk ar kon ur og fólk í Afr íku al mennt hef ur því 
lengi ver ið við fangs efni Vest ur landa búa, ýmist klætt í bún ing hneyksl-
unn ar, vís inda legs áhuga og/eða er ót ískra yf ir ráða.19 Afr ísk ar kon ur hafa 
ver ið álitn ar losta full ar, laus lát ar, dýrsleg ar og þannig að skild ar frá sið-
mennt uð um Vest ur landa bú um. Sara Bart man er trú lega eitt fræg asta 
dæmi um hlut gerv ingu kven lík am ans. Bart man var Khoik hoi kona sem 
var til sýnis í sirk usum og á margs kon ar mann amót um á 19. öld. Sér staka 
at hygli vakti stór bak hluti henn ar. Hún var köll uð hin er ót íska Ven us, 
sem vís aði til henn ar sem er ót ísks við fangs, en einnig var gert grín að 
út liti henn ar með því að stilla henni við hlið þess sem var talið vera and-
stæða henn ar, þ.e. hvítri og „vel“ skap aðri konu.

Qu ent in Gauss et hef ur bent á í grein ingu sinni á orð ræðu um eyðni í 
Afr íku, að Vest ur landa bú ar hafi lengi ein blínt á ákveðna þætti í tengsl um 
við kyn ferði Afr íku búa. Kyn ferði fólks í Afr íku, bend ir hann á, var lengi 
vel ein göngu skoð að út frá því sem var fram andi rann sak end unum.20 
Fjöl kvæni, út lit kyn færa, umsk urð ur sem og ákveðn ar at hafn ir tengd ar 
kyn lífs iðk un voru því sér stak lega vin sæl við fangs efni á 19. öld og í byrj-
un 20. ald ar. Ákveðn ar stað al mynd ir og „of ur-kynj un“ (hyp er-sex ing) 
ná tengd ar for ræð is hyggju og nýlend utím an um hafa fylgt svört um karl-
mönn um og kon um allt til dags ins í dag. Í tengsl um við rann sókn mína 
Ímynd ir Afr íku á Ís landi hef ég skoð að nokkr ar ferða sög ur þar sem brugð-
ið er upp mynd um af fólki í Afr íku sem og mannlýsing um sem tengj ast 
dökk um lit ar hætti. Þessi laus lega skoð un á eldri rit um gef ur til kynna að 
stað al mynd ir Ís lend inga voru ekki ósvip að ar þeim sem voru ráð andi í 
Evr ópu, en lang flest ar lýsing anna leggja áherslu á kyn ferði dökkra kven-
na út frá um ræðu um lík ama þeirra og sið leysi, rétt eins og al gengt var í 
Evr ópu á svip uð um tíma.21

Umsk urð ur

Umsk urð ur hef ur ver ið tek inn upp sem eitt helsta bar átt umál margra 
sam taka á síð ast liðn um ára tug um. Akt ívist inn Fran Hos ken benti á mik il-
vægi þess að koma umsk urði á dag skrá Hum an Rights Ag enda hjá Sam ein-
uðu Þjóð un um og vekja upp póli tíska um ræðu um þenn an mála flokk. 
Ár ið 1995 var hug tak ið female geni tal mu til ation, eða af skræm ing kyn færa 
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kvenna tek ið upp í skýrslu World Health Org an iz ation (WHO). Hug tak ið 
hafði áð ur ver ið not að af fem ín ist um, bar áttu fólki heil brigð is- og mann-
rétt inda mála, og einnig not að ár ið 1990 af Inter Af ric an Comm itt ee.22 Öll 
op in ber gögn Sam ein uðu þjóð anna nota þetta hug tak.23 Í yf irlýsingu 
WHO frá fund in um 1995 kem ur fram að lit ið er á umsk urð sem „hefð-
bundna at höfn með djúp ar menn ing ar ræt ur,“ 24 sem og að WHO beiti 
sér gegn öll um teg und um umsk urð ar. Jafn framt er þátt taka lækna í slík um 
að gerð um for dæmd.25 Í um fjöll un og for dæm ingu á umsk urði er oft vís að 
í hina svo köll uðu Hos ken skýrslu sem hef ur ver ið út gef in fimm sinn um 
af WHO, fyrst 1979 og síð ast 1993, en hún er byggð á rann sókn um Fran 
Hos ken á umsk urði.26

Það ríkja þó enn ólík ar skoð an ir á umsk urði bæði ut an og inn an Afr íku. 
Fræði leg um ræða hef ur í aukn um mæli gagnrýnt fyrri um ræð ur, þá 
ekki nauð syn lega til að verja umsk urð í tíma og rúmi held ur frek ar til 
að lýsa áhyggj um af þeim far vegi sem um ræð ur um umsk urð hafa oft 
runn ið í. 27 Hér má bæði nefna gagnrýni á mörk in milli „okk ar“ og 
„hinna“, vafa sama ein föld un á or sök um umsk urð ar og al hæf ing um um 
eðli þeirra og fram kvæmd. Marg ir fræði menn hafa í því sam hengi bent 
á að um ræð an hafi um of ein kennst af ein hliða for dæm ingu (umsk urð ur 
gerð ur jafn gild ur nauðg un um og pynt ing um) sem er ekki lík legt til að 
örva um ræð ur milli þeirra sem stunda umsk urð og þeirra sem berj ast á 
móti hon um. S. M. Ja mes hef ur t.d. bent á að har ka leg árás rit höf und-
ar ins Al ice Wal ker á umsk urð sé hættu lega ná lægt því að afr ísk um kon um 
sé út húð að fyr ir að vera slæm ar mæð ur og barn an íð ing ar.28 Annika 
Rah man og Na hid Tou bia benda á að þó að hug tak ið „af skræm ing á 
kyn fær um kvenna“ hafi ver ið mik il vægt bar áttu tæki til að vekja 
at hygli á umsk urði á Vest ur lönd um, þá hafi reynsl an einnig sýnt að 
mörg um í Afr íku finnst hug tak ið vera niðr andi og að það hafi ekki 
reynst vel til þess fall ið að opna um ræð ur. Hug tök in umsk urð ur á kon um 
(female circumcision) og skurð ur á kyn fær um kvenna (female geni tal cutting) 
hafa því ver ið tek in upp aft ur af mörg um sam tök um.29 Að sama skapi 
má sjá í nýleg um rit um gagnrýni á skýrslu Fran Hos ken, m.a. með 
til liti til þess hvern ig hún dreg ur upp tví pól un ina í „okk ur“ og „hina“. 
Þá hafa gögn in sem hún styðst við í skýrslunni einnig ver ið gagnrýnd, 
sem og nei kvæð ar at huga semd ir henn ar varð andi þjóð fé lög Afríku 
almennt.30 
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Umsk urð ur kvenna er oft skýrður út frá þörf karla til að sýna og við-
halda yf ir ráð um sín um yf ir kon um. Þrátt fyr ir að þessi útskýring geti átt 
við í ákveðnu fé lags legu sam hengi hafa marg ir bent á að það sé vara samt 
að al hæfa svo um öll sam fé lög þar sem umsk urð ur á sér stað. Umsk urð ur 
er oft eitt form mann dóms vígslu þar sem hug mynd ir sam fé lags ins um 
kyn og ald ur birt ast. Að sama skapi hafa aðr ir bent á að umsk urð ur sé 
tengd ur menn ing ar leg um hug mynd um um hrein leika og feg urð, svo og 
al menn um hug mynd um um eðli legt og heil brigt út lit. Umsk urð ur 
drengja fel ur t.d. einnig oft í sér sárs auka og nið ur læg ingu og því er í 
mörg um til fell um ver ið að ein falda hug mynd ir um kyn gervi með því að 
fjalla ávallt um umsk urð kvenna og karla sem full kom lega að skil in fyr ir-
bæri.31 Þrátt fyr ir að umsk urð ur sé oft fram kvæmd ur á börn um, sem hafa 
hvorki þroska né getu til að tjá sig um at höfn ina, er ald ur þeirra sem eru 
um skorn ir fjöl breyti leg ur. Eðli at hafn anna er að sama skapi fjöl breytt.32 
Að lok um má benda á að ein föld út list un á umsk urði sem „hefð bund inni 
at höfn“ lít ur fram hjá menn ingu og hefð um sem flæð andi og póli tísk um 
fyr ir bær um.33 Nýlend utím inn í Afr íku leiddi t.d. til aukn ing ar á um skurði 
á sumum stöð um sem and svar við kúg un nýlendu herr anna. Í Kenýa tóku 
ung ar stúlk ur til dæm is upp á því að hafna banni við um skurði með því að 
um skera hvor aðra.34 Umsk urð ur hlýtur því að vera hluti af nú tím an um 
rétt eins og önn ur fyr ir bæri. Að stað setja umsk urð í for tíð inni minnk ar 
ekki ein göngu mögu leika okk ar til að skilja (og geta því bet ur gagnrýnt) 
merk ingu hans í fé lags legu sam hengi, held ur ger ir lít ið úr því fólki sem 
ið kar hann, með því að staðsetja það einnig í for tíð inni. 

Annika Rah man og Na hid Tou bia benda á að sú upp taln ing heilsu fars-
legra af leið inga, sem birt ast í næst um öll um um fjöll un um um umsk urð, 
byggi um of á ógagnrýnni notk un heim ilda. Í þeim er t.d. stuðst við rann-
sókn ir sem áttu sér stað á fyrri hluta ald ar inn ar í skjóli nýlend ustefn unn ar. 
Í þessu sam hengi leggja Rah man og Tou bia áherslu á að þeg ar sam fé lag 
verð ur við fang bar átt unn ar gegn umsk urði, get ur það dreg ið úr áhrifa-
mætti bar átt unn ar að lýsing ar í skýrslun um passa oft ekki við reynslu fólks-
ins af umsk urði. Sam kvæmt Rah man og Tou bia hafa frek ari rann sókn ir á 
upp lif un um skor inna kvenna af kyn lífi t.d. gef ið til kynna að umsk urð ur 
þurfi ekki að draga úr ánægju þeirra af kyn lífi.35 Einnig má ekki gleyma að 
þær hættu legu að stæð ur sem umsk urð ur er iðu lega fram kvæmd ur við, eru 
hluti af mun stærra vanda máli al mennr ar fá tækt ar. Ef að stæð ur um skurð ar 
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væru vanda mál ið þá væri lausn in ekki sú að berj ast fyr ir af námi umsk urð ar 
held ur bætt ari skil yrð um, þjálf un þeirra sem fram kvæma hann, betri spít-
öl um og að gengi að heilsu gæslu, en af öllu þessu hafa marg ar kon ur í 
heim in um lít ið að segja. Í þessu sam hengi má einnig hug leiða gagn rýni 
Gauss et á bar átt una gegn eyðni, en hann bend ir á að þeg ar slík bar átta 
bein ist gegn Afr íku sé hún allt af sett upp sem bar átta gegn menn ing ar hefð-
um, á með an bar átta gegn eyðni á Vest ur lönd um vill virða ákveðn ar fé lags-
leg ar og menn ing ar leg ar at hafn ir en gera þær ör ugg ari.36 

Vest ræn ir lík am ar: stór sagn ir um yf ir ráð

Í þessu sam hengi er mik il vægt að rifja upp að umsk urð ur er ekki svo 
fram andi Vest ur landa bú um held ur var not að ur á 19. öld sem lækn ing við 
margs kon ar kven leg um kvill um svo sem „hy ster íu“ og „brjál æði.“ Kon ur 
sem tald ar voru þjást af slík um kvill um voru til dæm is kven rétt inda-
konur, sam kyn hneigð ar kon ur og ljós mæð ur, m.ö.o. kon ur sem ógn uðu 
stöðu karla á ein hvern hátt eða lög uðu sig ekki fylli lega að ráð andi hug-
mynd um um hvað það var að vera kona. Þess ir kvill ar voru rakt ir til kyn-
færa kvenna og eft ir 1860 var umsk urð ur (cli tor dec to my) tal inn vera ein 
lækn ing in við þeim. Isa belle Gunn ing bend ir á að slík ar að gerð ir hafi 
ver ið fram kvæmd ar á efn uð um kon um og kon um úr milli stétt, sem var 
sama stétt og kvenn rétt inda bar átt an (suf frage mov em ent) sótti fylgi sitt 
til.37 Talið er að til raun ir með umsk urð hafi ver ið gerð ar nokkrum ára-
tug um áð ur á kven kyns þræl um sem voru ýmist lán að ir eða keypt ir til 
til rauna. Þeg ar þess ar að ferð ir höfðu ver ið „full þró að ar“ gátu karl kyns 
for ræð is menn stúlkna borg að fyr ir slík ar að gerð ir.38 Ábend ing Gunn ing 
er mik il væg í okk ar sam hengi, en hún bend ir á að þrátt fyr ir að slík ar 
að gerð ir séu ekki leng ur stund að ar eða við ur kennd ar sem rétt mæt ar á Vest-
ur lönd um eru hug mynd irn ar um kyn gervi sem voru not að ar til að rétt-
læta þess ar að gerð ir enn sam ofn ar vest ræn um gild um.39 Hér er Gunn ing 
m.a. að vísa til þeirr ar ráð andi sýnar vest rænn ar menn ing ar að kyn in séu 
tvö og að þau þurfi að að greina á skýran hátt, sem og yf ir ráð karla yf ir 
kven lík öm um og nauð syn þess að móta lík ama kvenna eins og karl mönn-
um þókn ast best. Að grein ing kynj anna á sér stað með hjálp marg vís legr-
ar „tækni“ (tec hno logy of sex), sem mót ar lík ama okk ar og sjálfs mynd. 
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Hér má einnig rifja upp klass íska um fjöll un Mary Dou glas í bók inni 
Pu rity and Dan ger, þar sem hún bend ir á að það sem fell ur á milli flokka 
er álit ið hættu legt og/eða óhreint á ein hvern hátt.40 Þetta sjón ar horn 
Dou glas má tengja við nýrri áhersl ur, eins og um fjöll un Sus an Bor do um 
það hve mik il væg ar fjöl miðl aí mynd ir eru þeg ar sköp uð eru ákveð in við-
mið (norm alize).41 Þeir skapa „rétt an“ kven leika, eða „hreina“ flokka 
kvenna sem eru tákn sem mynda and stæðu við karl ana. Um fjöll un Bordo 
um átrösk un und ir strik ar til dæm is að þó að átrösk un sé að ein hverju 
leyti tal in vera sál rænn sjúk dóm ur (psyc hi at ric illn ess), verð ur að stað setja 
hana í menn ing ar legu sam hengi vænt inga um það hvern ig kon ur „eigi“ 
að líta út. Bor do bend ir á máli sínu til stuðn ings að átrösk un jókst um 
50% í Banda ríkj un um á átt unda ára tugn um, sam hliða auk inni áherslu á 
að kon ur og stúlk ur gætu öðl ast sjálf stæði og sjálfs stjórn með megr un og 
lík ams rækt.42 Hluti af „rétt um“ eða hrein um kven leika í vest ræn um 
sam fé lög um teng ist einnig brjóst um kvenna, en segja má að brjóst séu 
mik il væg ur þátt ur í sjálfs mynda margra kvenna. Eins og Bor do hef ur 
fjall að um, und ir strik ar mik il vægi sög unn ar um „brjósta hald ara brenn ur“ 
196843 – sem fest ist svo í hug um al menn ings – brjóst sem mik il vægt og 
póli tískt tákn kven leika og því sam hliða áhrifa mátt (ógn) þess að sum ar 
kon ur neiti að „aga“ brjóst sín á þenn an hátt.44 Brjóst astækk an ir, rétt eins 
og átrösk un, miða að því að full nægja kröf um sam fé lags ins um ákjós an-
legt form lík am ans; full nægja kröf um um kven leika (lýsing ar þeirra sem 
gang ast und ir slíka að gerð gefa jafn an til kynna að ástæð urnar séu til að 
bæta sjálfs mynd sína). Í aukn um mæli hef ur ver ið bent á hættur sem fyl-
gja slík um að gerð um því þær geta haft al var leg ar heilsu fars leg ar af leið-
ing ar þrátt fyr ir að vera gerð ar und ir ör uggu eft ir liti lækna í dauð hreins-
uðu um hverfi. 

Áherslu á brjóst astækk an ir verð ur einnig að setja í sam hengi við aðra 
þætti sem und ir strika hve mik il vægt það er fyr ir okk ar sam fé lag að kon ur 
hafi ekki ein göngu ákjós an legt út lit, held ur hafi sjálf ar eft ir lit með lík-
ama sín um og stjórni hon um. Eins og Fouc ault hef ur fjall að svo ít ar lega 
um í grein ingu sinni á Pan opt ic on bygg ingu Jer emys Bant ham, get ur vald 
ver ið sjálf virkt, þ.e. ein stak ling ar leika hlut verk eft ir lits manna á sjálf um 
sér.45 Þessi krafa um sjálfs stjórn og tamn ingu lík am ans end ur spegl ast í 
því valdi sem kon ur eiga að hafa yf ir holda fari, brjóst astærð, lög un og 
magni skapa hára, hára lit, nögl um og frjóvg un um svo dæmi séu tek in. 
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Þetta hlýtur því fyr ir marg ar kon ur að vera stöð ug upp spretta til finn ing ar 
um van hæfni og vang etu í dag legu lífi.46 Hegð un ein stak linga er þannig 
ekki stýrt með beinni vald beit ingu held ur flóknu kerfi við miða sem eru 
sett í sam hengi við það sem þyk ir eðli legt út lit, þar sem ein stak ling ur inn 
sjálf ur sér um að „aga“ sig.47

Orð ræð ur um lík ama hér og þar

Al menn um fjöll un um brjóst astækk an ir hér á landi með al al menn ings 
hófst lík lega fyrst í kjöl far þema heft is Veru48 þar sem áhersla var lögð á 
mikla fjölg un slíkra að gerða, sem og áhætt una sem þeim fylgja. Við brögð 
við um fjöll un Veru voru nokk uð nei kvæð og mátti í því sam hengi heyra 
mjög kunn ug lega þulu sem heyr ist einnig í tengsl um við margs kon ar 
önn ur mál efni sem tengj ast kon um, setn ing ar á borð við: „þær eru að 
velja þetta“, „ef þetta læt ur þeim líða bet ur þá er þetta í lagi“; orð ræða 
sem virð ist hafa að mark miði að loka á alla um ræðu eða sam ræð ur um 
fé lags legt sam hengi að gerð anna, hlut verk, per sónu leg ar ástæð ur og 
af leið ing ar í sam fé lagi okk ar. 

Slík lok un á sam ræð ur minn ir á meg in mark mið þess ar ar grein ar, sem 
er ekki að reyna að skilja þau marg vís legu menn ing ar legu og fé lags legu 
tæki sem eru not uð til þess að móta lík ama kvenna á ákveð inn hátt, held ur 
und ir strika að hætt er við að önn ur orð ræða sé val in til að fjalla um kon ur 
hér – held ur en þar.  Þrátt fyr ir að kven lík am inn sé stöðugt til sýnis og 
und ir smá sjá vís inda á Vest ur lönd um, virð ist gagnrýnin skoð un á yf ir ráð-
um og valdi yf ir lík ama okk ar oft ógn andi fyr ir stærri sam fé lög okk ar.49 
Sam hliða virð ist þykja eðli legt að setja kon ur í fjar læg um lönd um, úr 
öðr um menn ing ar heim um, á skurð ar borð vís indanna og gera út tekt á lík-
öm um þeirra sem og valdi og yf ir ráð um ann arra yf ir þeim. Geta ein ung-
is vest ræn ar kon ur kraf ist hug taks ins „vals“ fyr ir sig, á sama tíma og aðr ar 
kon ur hljóta að vera of ur seld ar hefð um og öðr um öfl um? Standa vest ræn ar 
kon ur fyr ir ut an eig ið sam fé lag? Eru þær sjálf stæð ir og óháð ir ein stak-
ling ar, á með an „aðr ar“ kon ur eru hluti af eins leitri hefð þar sem all ir feta 
í sömu spor in? Slík ar for send ur orð ræðu fela ekki ein göngu í sér hroka og 
for ræð is hyggju, held ur gefa í skyn að við get um ekki skoð að fyr ir bæri á 
fræði leg an hátt í okk ar eig in sam fé lagi, án þess að fela eða hætta að skilja 
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merk ingu þeirra fyr ir við stadda. Á sama tíma virð ist hún fela í sér að við 
þurf um ekki að reyna að skilja fyr ir bæri í öðr um sam fé lög um sem sam-
ofin sjálfs mynd og póli tík. Rétt eins og ég tel mögu legt að gagnrýna 
umsk urð barns, án þess að missa sjón ir á tákn rænni merk ingu sem er 
sam of in menn ing ar leg um gild um sam fé lags barns ins, tel ég mig geta 
skoð að gagnrýnið að gerð ir á kon um í mínu eig in sam fé lagi án þess að 
missa sjón ir á merk ingu og mik il vægi þess ara að gerða fyr ir kon urn ar sem 
gang ast und ir þær.

Ann að sem teng ist gagnrýni minni á val orð ræðu um kon ur er áhersl an 
á rof og landa mæri, þar sem fram and leiki verð ur tákn gerv ing fyr ir „hina.“ 
Fræði menn hljóta að þurfa að vera sér lega vak andi fyr ir marg tugg inni tví-
skipt ingu í „okk ur“ og „hina,“ burt séð frá af stöðu til umsk urð ar og brjóst-
astækk ana. Ég tel í þessu sam hengi mik il vægt að und ir strika tengsl. Slíkt 
get ur gert hvort tveggja; að hjálpa okk ur við að varpa skýrara ljósi og 
nýjum flöt um - á fyr ir bæri í okk ar eig in sam fé lagi, sem og að hjálpa til við 
að skilja fyr ir bæri sem virka fram andi og óútskýran leg í öðr um sam fé lög-
um. Skoð un vest rænna kvenna á eig in sögu og hug mynd um um kyn og 
umsk urð, fel ur í sér teng ingu við reynslu og upp lif un margra kvenna í 
Afr íku, eins og Gunn ing bend ir á.50 Einnig má nota hug mynd ir Mary 
Dou glas og Sus an Bor do um hrein leika og við mið (norm aliz ation) til að 
skilja að gerð ir á lík öm um á Vest ur lönd um og ut an þeirra. Áherslu á tengsl 
ber ekki að taka sem svo að ég sé að gera lít ið úr áherslu á fjöl breyti leika 
sem fjall að var um fyrr. Þvert á móti, tel ég mik il vægt að við ur kenna þessi 
tengsl sam hliða því sem við við ur kenn um fjöl breyti leika kyns og kyn gerva 
eft ir sam hengi.51 Tví hyggj uarf leifð Vest ur landa hætt ir til að skoða hlut ina 
frá tví póla and stæð um, þar sem eitt er sjálf krafa talið úti loka ann að. Þannig 
fer um ræð an oft að snú ast um að ann að hvort séu kon ur eins eða þá að þær 
séu ekki eins; ann að hvort verð ur fem ín ismi að ein blína á marg breyti leika 
eða við verð um að líta fram hjá hon um og ein blína á tákn ið „kona“. Veru-
leik inn ein kenn ist þó ekki annað hvort af fjöl breytni eða eins leitni. Þó að 
svo megi líta á að áhersla á kvent ákn ið sem fé lags legt tákn grafi að vissu 
leyti und an sam stöðu kvenna, má einnig benda á að kyn er mik il væg leið 
til sam söm un ar, þó að það sé ekki al gilt í öll um að stæð um, allt af, alls stað-
ar. Hnatt vædd ar breyt ing ar og tengsl í tíma og rúmi hafa einnig í för með 
sér aukna dreif ingu við horfa þar sem lit ið er á kon ur sem eins leit an hóp, og 
þær með höndl að ar eft ir því. Það í sjálfu sér und ir strik ar enn frek ar bar áttu-
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grund völl kvenna.52 Með því að leggja áherslu á fjöl breyti leika, sam hliða 
áhersl um á það sem teng ir og er svip að, er ver ið að und ir strika að landa-
mæri sjálfs mynda eru fé lags lega sköp uð, sveigj an leg og breyti leg. Slíkt ætti 
að leggja grunn að skiln ingi á þeim fjöl mörgu líku og ólíku formum sem 
kyn gervi get ur tek ið. 
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Her dís Sveins dótt ir 

Breyt inga skeið kvenna og horm óna með ferð1

Nokk ur um ræða hófst hér á landi sum ar ið 2002 um áhrif þess að nota 
tíða hvarf ahorm ón eft ir að stjórn end ur banda rískr ar rann sókn ar um það 
efni ákváðu að stöðva hluta rann sókn ar inn ar. Eft ir að fylgst hafði ver ið 
með kon um í fimm ár bentu nið ur stöð ur rann sókn ar inn ar til þess að 
kon ur sem tóku inn sam sett horm ón (estró gen og pró gest er ón) væru í 
auk inni hættu á að fá hjarta- og æða sjúk dóma, heila á fall, brjóst akrabba-
mein og blóð tappa mið að við kon ur sem tóku inn lyf leysu.2 Þessi rann-
sókn hófst ár ið 1993 og er studd af banda rísk um heil brigð is yf ir völd um, 
The Nation al Ins titute of Health (NIH), og kall ast rann sókn in the Wom en´s 
Health In it iati ve (WHI) sem mætti þýða sem frum kvöð ull í heil brigði 
kvenna. Þátt tak end ur í rann sókn inni eru af mis mun andi kyn þátt um og 
var þeim skipt í hópa þar sem einn hóp ur tók horm ón ið estró gen ein-
göngu (ERT), ann ar hóp ur tók sam sett horm ón (HRT) og þriðji hóp ur inn 
fékk lyf leysu. Heild ar mark mið rann sókn ar inn ar er að skil greina kosti og 
galla hinna ýmsu þátta sem hugs an lega geta dreg ið úr tíðni hjarta- og 
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æða sjúk dóma, brjóst akrabba meins, rist il krabba meins, bein þynn ing ar, 
bein brota o.fl. Mikl ar von ir hafa ver ið bundn ar við þessa rann sókn þar 
sem um er að ræða viða mestu slembi völdu, tví blindu rann sókn ina til 
þessa á notk un tíða hvarf ahorm óna. Sá hluti rann sókn ar inn ar sem var 
stöðv að ur náði til tæp lega 17 þús und kvenna. Þær voru all ar skil greind ar 
heil brigðar og höfðu ekki far ið í legnám. Um helm ing ur þeirra (8506 
kon ur) tók inn sam sett horm ón en hin ar lyf leysu. Nið ur stað an var sú, eins 
og að of an grein ir, að áhætt an af inn töku sam settu horm ónanna var 
greind það mik il að rann sókn in var stöðv uð. Sá hluti rann sókn ar inn ar 
sem snýr að kon um sem höfðu far ið í legnám og tóku ein ung is inn estró-
gen, var ekki stöðv að ur.

Að mínu mati var þetta stór frétt. Mikl ar von ir hafa ver ið bundn ar við 
þessa rann sókn og áttu fyrstu nið ur stöð ur að birt ast ár ið 2005. Að rann-
sókn in yrði stöðv uð var nokk uð sem eng inn hafði bú ist við. Ég heyrði af 
þessu í frétt um í út varpi og sá smá um fjöll un í Morg un blað inu. Í sam skipta-
hópi sem ég er í á net inu hóf ust hins veg ar mikl ar um ræð ur. Í þess um hópi 
eru rann sak end ur sem skoða rann sókn ir á tíða hring kvenna út frá gagnrýnu 
sjón ar horni, þetta eru fræði menn og fag fólk sem starfa með kon um (hjúkr-
un ar fræð ing ar, sál fræð ing ar, lækn ar o.fl.) og hafa í mörg ár var að við því að 
ekki sé til stað ar næg þekk ing til að standa fyr ir svo út breiddri notk un á 
horm ón um við tíða hvörf eins og gert er. Í ljósi væg is rann sókn ar inn ar sem 
fyrr er get ið bjóst ég við meiri al mennri um fjöll un hér lend is þeg ar þess ar 
nið ur stöð ur voru ljós ar. Í þeim til gangi að hvetja til um ræðna ákvað ég að 
flytja er indi, sem þessi grein bygg ir á, á ráð stefnu um kvenna- og kynja-
rann sókn ir í Há skóla Ís lands. Fleiri voru aug ljós lega ósátt ir við þá litlu 
um ræðu sem fram fór hér lend is, því tæpri viku eft ir ráð stefn una birt ust á 
heima síðu land lækn is3 til mæli til lækna um með ferð kvenna með sam sett-
um tíða hvarf ahorm ón um og í fram haldi af því varð nokk ur op in ber 
um ræða. Ekki verð ur far ið í að greina þá um ræðu hér.

Upp haf tíða hvarf ahorm óna með ferð ar

Ár ið 1923 var „eggja stokka horm ón“ ein angr að í fyrsta sinn. Ár ið 1926 
kom það fyrst á mark að og ár ið 1932 var fyrst fjall að um notk un estró-
gena til að með höndla ein kenni breyt inga skeið isins.4 Það var þó ekki fyrr 
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en á síð ari hluta fjórða ára tug ar ins, eft ir að til bú in (synt het ic) estró gen 
komu fram á sjón ar svið ið, að notk un þeirra jókst tals vert enda til bú in 
estró gen ódýrari í fram leiðslu.5 Ár ið 1966 varð svo sprengja í Banda ríkj-
un um á notk un estró gena við tíða hvörf sam fara út komu met sölu bók ar-
inn ar Fem in ine for ever eft ir banda ríska kven sjúk dóm alækn inn Ro bert 
Wil son. Segja má að bók Wil son hafi fært í orð hug mynda fræði leg an 
grunn tíða hvarf ahorm óna með ferð ar sem rík ir enn í dag, sem er að tíða-
hvörf séu hörg ul sjúk dóm ur. Wil son lagði áherslu á að kon an gæti ver ið 
kven leg æv il angt, að hægt væri að skjóta Elli kerl ingu ref fyr ir rass með 
því að taka inn estró gen. Að fjalla um tíða hvörf sem hörg ul sjúk dóm og 
að geta „selt“ þá hug mynd að lyf við haldi ung legu út liti og kven leika 
bygg ist á hug mynd um sem höfðu fest ræt ur löngu áð ur, þ.e. að efni 
(horm ón) sem lík am inn byggi til sjálf ur og væru að öllu jöfnu ætl að að 
við halda innra jafn vægi lík am ans, væru einnig ráð andi í mót un kven leika 
og karl mennsku. Þannig er ávallt tal að um kven horm ón og karl horm ón 
þó vissu lega fram leiði karl ar estró gen og kon ur testó ster ón.6 

Ekki reynd ist þó ein falt að við halda æsku og vellíð an. Ár in 1975 og 
1976 birt ust fjór ar grein ar í lækn atíma rit inu New Eng land Jo urn al of Medi-
c ine sem tengdu estró gen með ferð við krabba mein í leg bol.7 Þess ar greinar 
höfðu þau áhrif að kon ur og lækn ar voru ráð þrota um hvern ig best væri 
að bregð ast við ein kenn um tíða hvarfa. Á ráð stefnu sem hald in var á 
vegum NIH í Banda ríkj un um ár ið 1979 varð sú nið ur staða að estró gen-
með ferð gagn að ist ein ung is til að draga úr hita- og svita kóf um og gegn 
ein kenn um sem fylgja þynn ingu slím húð ar í legg öng um.8

Sjúk dóms gerv ing tíða hvarfa

Ljóst er þó að sjúk dóms gerv ing breyt inga skeiðs ins var far in að spíra með al 
leikra og lærðra. Með sjúk dóms gerv ingu á ég við að hug mynda fræði hins 
líf fræði lega lík ans hafði náð að festa sig í sessi. Hið líf fræði lega lík an, í ein-
fald aðri mynd, geng ur út frá því að skort ur á ein hverju ákveðnu efni leiði 
til ein hvers, svo sem ákveð inna ein kenna eða sjúk dóms, og sé frá vik frá 
eðli legu ferli. Af leið ing ar skorts eru yf ir leitt þær sömu hjá ólík um ein stak-
ling um og eru óháð ar fé lags legu og menn ing ar legu um hverfi. Í hinu líf-
fræði lega lík ani breyt inga skeiðs ins er geng ið út frá því að estró gen hafi 

385

Her dís Sveins dótt ir



meg in hlut verki að gegna og um ræð an öll er mjög sjúk dóm atengd. Með því 
að bæta kon um estró gen á að vera hægt að koma í veg fyr ir ýmis ein kenni 
sem tengd hafa ver ið breyt inga skeiði kvenna. Þannig er breyt inga skeið inu 
líkt við hörg ul sjúk dóm líkt og er í syk ursýki eða við skort á thýrox íni. 
Þessu við horfi til stuðn ings er m.a. bent á að um þar síð ustu alda mót hafi 
með al ald ur kvenna ver ið rúm lega 50 ár en sé nú vel yf ir 70 ár. Kon um hafi 
hrein lega ekki ver ið ætl að að lifa leng ur en fram að lok um frjó sem iss keiðs. 
Nú lifi kon ur hins veg ar þriðj ung æv inn ar að lokn um tíða hvörf um og því 
sé mik il vægt að með höndla estró gensk ort inn. 

Þess ari sýn á eðli leg ar breyt ing ar á líf fræði kvenna sem verða við tíða-
hvörf, þ.e. að líf fræð in sé frá nátt úr unn ar hendi göll uð, hef ur ver ið hafn að. 
Í ræðu og riti hef ur ver ið bent á að hjá mikl um meiri hluta kvenna gangi 
tíða hvörf in áfalla laust yf ir. Ástæð ur fyr ir styttra lífi tengj ast öðr um þátt um 
en tíða hvörf um t.d. mæðra dauða, sótt sjúk dóm um og skorti á hrein læti. 
Það hafi ávallt ver ið til kon ur sem lifðu löngu og góðu lífi, það sé ekk ert 
nýtt.9 Fem ín ist ar hafa líka bent á þá vax andi til hneig ingu að sjúk dóms væða 
og með höndla lík ama kvenna. Á nítj ándu öld er að finna ótal dæmi um á 
hvern hátt frjó sem iss keið kvenna og kyn hvöt var sjúk dóms gerð.10 Tíða-
hvörf in hafa ekki far ið var hluta af því. Tíða hvörf voru til greind ur sjúk-
dómd ur í grein inga bók geð lækna (Di ag nost ic and Sta tis tic al Manu al of the 
Am er ic an Psyc hi at ric Ass oc iation) til árs ins 1980 að grein ing in var felld niður. 
Fram til þess tíma var það við tek in trú að tíða hvörf in væru or sök al var legra 
geð sjúk dóma. Sál greini kenn ing ar hvöttu jafn framt til þess að líta þannig á 
að tíða hvörf yllu geð sjúk dóm um, en kenn ing arn ar gengu sum ar út á að við 
tíða hvörf syrgðu kon ur missi á kven leika og frjó semi.11 

Gagnrýni á horm óna með ferð hef ur beinst að því að skoða þurfi af gaum-
gæfni rann sókn ir og þekk ingu sem er til stað ar áð ur en far ið er að með-
höndla stóra hópa kvenna (eða fólks al mennt). En hversu al geng er notk un 
á tíða hvarf ahorm ón um og hver er þekkt ur ár ang ur horm óna með ferð ar?

Al gengi tíða hvarf ahorm óna með ferð ar

Þær nið ur stöð ur að estró geng jöf leiddi til auk ins krabba meins í legi 
urðu ekki til þess að horf ið væri frá hug mynd um um að tíða hvörf væru 
í raun hörg ul sjúk dóm ur. Rann sókn ir héldu áfram og nú á áhrif um sam-
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settr ar með ferð ar, þ.e. pró gest er óni var bætt sam an við estró gen ið. Á 
ní unda ára tug síð ustu ald ar bentu ýmsar far alds fræði leg ar rann sókn ir 
til þess að hætt an á leg krabba meini, sem er til stað ar við gjöf á estró-
geni einu og sér, væri hverf andi þeg ar pró gest er óni væri bætt við.12 
Hægt og ró lega jókst sam sett horm óna með ferð fram eft ir ní unda ára-
tugn um. Á Ís landi fjór fald að ist sala horm óna frá 1985 til 1995 og hlut-
fall 50–55 ára kvenna sem tóku horm ón jókst úr 10% í 50% á sama 
tíma bili. Að öllu jöfnu taka kon ur horm ón inn í eitt til tvö ár og inn an 
við þriðj ungur þeirra í 5 ár eða leng ur.13 Í Banda ríkj un um nota u.þ.b. 
38% kvenna, sem komn ar eru á tíða hvörf, horm ón.14 Þar er estró gen 
(Prem ar in) næst mest selda lyf ið en ár ið 2000 voru 46 milj ón ir lyf seðla 
gefnar út á Prem ar in, og á Prempro, sem er sam sett af estró geni og 
pó gest er óni, voru gefn ar út 22,3 milj ón ir lyfja á vís ana.15 Í Frakk landi er 
al gengi horm óna með ferð ar 55% og á Spáni 15%.16 Á Nýja Sjá landi 
hafa 32% kvenna á aldr in um 45–64 ára ein hvern tíma tek ið inn tíða-
hvarf a  hormón17 og jókst taka horm óna þar frá 19% upp í 32% á ár un-
um 1991 til 1997. Jap an ir skera sig nokk uð úr en þar taka ein ung is 4% 
kvenna tíða hvarf ahorm ón.18

Það er at hygl is vert að þar sem notk un kven kyns lækna á tíða hvarf a-
horm ón um er bor in sam an við notk un ann arra kvenna þá eru lækn arn ir 
lík legri til að nota tíða hvarf ahorm ón. Þetta á við um Bret land,19 Banda-
rík in20 og Sví þjóð.21 Í Sví þjóð og Banda ríkj un um eru kven kyns kven-
sjúk dóm alækn ar jafn framt lík legri til að taka inn tíða hvarf ahorm ón en 
almenn ir kven kyns lækn ar. 

Mark mið og ár ang ur horm óna með ferð ar

Segja má að mark mið horm óna með ferð ar sé tví þætt, ann ars veg ar að slá 
á ein kenni, sem þeg ar eru til stað ar, og hins veg ar að fyr ir byggja ýmsa 
sjúk dóma. 

Fjöldi ein kenna er oft nefnd ur til þeg ar fjall að er um breyt inga skeiðið. 
Þau helstu eru hita- og svita kóf, vanda mál frá þvag fær um, þung lyndi, 
kvíði, spenna, svefn leysi, skort ur á ein beit ingu, út halds leysi, minn istap 
og kyn lífs vandi. Vert er að hafa í huga að sum þess ara ein kenna, eins og 
svefn leysi og út halds leysi, geta ver ið fylgi fisk ar hita kófa og önn ur tengj-
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ast öldr un. Öll þessi ein kenni og fleiri til finn ast hjá báð um kynj um og 
á öll um aldri.

Fjöldi rann sókna hef ur sýnt að hita- og svita kóf og óþæg indi í leg-
göng um sam fara þynn ingu á slím húð minnka við horm óna með ferð.22 
Jafn framt hafa þessi ein kenni, þeg ar þau verða virki lega slæm, áhrif á 
al menna vellíð an kon unn ar. Hjá vest ræn um þjóð um finna allt að 60–80% 
kvenna á breyt inga skeiði fyr ir hita- og svita kóf um að ein hverju marki.23 
Hjá meiri hluta þeirra hafa þau ekki nein meiri hátt ar áhrif á heilsu eða 
heil brigð is hegð an.24 Hjá allt að 25% þeirra kvenna sem finna til kófa, 
geta þau þó var að fimm ár eða leng ur og í sum um til vik um haft slæm 
áhrif á allt líf kon unn ar.25 Það er þó at hygl is vert að það er að al lega í rann-
sókn um frá vest ræn um þjóð um sem hita kóf eru svo al geng. Í þekktri 
rann sókn með al ákveð inna þjóð flokka í Mex íkó kom fram að kon ur þekktu 
ekki hug tak ið hita kóf og var það rak ið til þess að við tíða hvörf fá kon ur 
bætta stöðu í sam fé lag inu auk þess að lifn að ar hætt ir og mat ar æði þeirra 
er allt ann að en hjá vest ræn um kon um.26 Rann sókn ir frá Jap an27 og 
Indón es íu28 hafa enn frem ur sýnt að þar eru hita- og svita kóf mun fá tíð ari 
en í Banda ríkj un um. Í Banda ríkj un um og Evr ópu tengja kon ur breyt-
inga skeið ið við hita kóf, næt ur svita, pirr ing og þung lyndi. Í Norð ur-
Taílandi tengja kon ur höf uð verk við breyt inga skeið ið og jap ansk ar kon ur 
tengja það stífl eika í öxl um og höf uð verk.29 Það er erf itt að ákvarða hvert 
mik il vægi menn ing ar legs og fé lags legs um hverf is er. Breyti leiki í ein-
kenn um í mis mun andi lönd um get ur ver ið af leið ing mat ar æð is, erfða, 
lífs stíls eða ein hvers ann ars. Erf itt er að horfa fram hjá því hvaða áhrif 
við horf sam fé lags ins til þess að eld ast hafa á reynslu kvenna af breyt inga-
skeið inu. Í ljósi þessa er ágætt að hafa í huga að „ef það er til einn ákveð-
inn þátt ur sem hef ur áhrif á reynslu kvenna af breyt inga skeið inu, þá er 
það við horf þess sam fé lags sem þær búa.“30

Vandi frá legg öng um verð ur al geng ari með hærri aldri. Helstu ein-
kenni eru kláði, sviði, út ferð, óþæg indi við kyn líf og ýmis þvag vanda mál. 
Horm óna með ferð hef ur áhrif á þessi ein kenni. Rann sókn ir hafa ekki sýnt 
að horm óna með ferð hafi áhrif á önn ur þau ein kenni sem tal in voru hér að 
fram an. Þó má nefna að þeg ar t.d. svefn leysi og þreyta eru fylgi fisk ar 
hita- og svita kófa minnka þau ein kenni jafn framt við horm óna með ferð og 
með ferð in bæt ir þannig líð an.
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Notk un horm óna í fyr ir byggj andi til gangi

Á und an förn um ár um hef ur fjöldi rann sak enda leit ast við að kanna áhrif 
horm óna með ferð ar til að koma í veg fyr ir hjart aá föll, hægja á bein þynn-
ingu, fækka bein brot um og varna ótíma bæru minn istapi. Í heild ina hafa 
nið ur stöð ur ekki sýnt óyggj andi ár ang ur af með ferð. En hvað segja rann-
sókn irn ar og hvað ræð ur til komu kenn inga um ágæti horm óna með ferð ar 
í of an greind um til gangi?

Hjart asjúk dóm ar
Hjá flest um vest ræn um þjóð um eru hjart asjúk dóm ar ein helsta dán ar-
or sök kvenna auk þess að vera ein helsta ástæða ör orku (disa bil ity). Á 
Ís landi eru hjarta- og æða sjúk dóm ar og krabba mein helstu dán ar or sakir 
beggja kynja. Dauðs föll vegna hjart asjúk dóma eru þó al geng ari hjá körlum 
fram á miðj an ald ur en eft ir tíða hvörf hjá kon um dreg ur sam an með 
kynj un um.31 Það hef ur því leg ið beint við að álykta að estró gen væri 
vernd andi fyr ir kon ur og að kanna þá til gátu að gjöf á estró geni eft ir 
tíða hvörf veitti vörn gegn hjart asjúk dóm um. Vörn estró gens er tal in 
fel ast í mörg um þátt um en um fjöll un um það rúm ast ekki inn an þess-
ar ar grein ar.32 Fyrstu rann sókn ir á ágæti estró gen með ferð ar til að fyr ir-
byggja hjart asjúk dóma bentu einnig til þess að svo væri. Stór ar þver-
skurð ar rann sókn ir og lang tíma rann sókn ir á kon um, þar sem born ar 
voru sam an kon ur sem tóku inn horm ón og aðr ar sem tóku þau ekki, 
sýndu ótví rætt já kvæða nið ur stöðu. Rann sak end ur greindu frá fækk un 
dauðs falla af völd um hjart asjúk dóma og að hjart asjúk dóm ar væru fá tíð-
ari í þeim hópi kvenna sem tók inn horm ón en hin um.33 Með þess ar 
já kvæðu vís bend ing ar í huga hef ur kon um ver ið ráð lagt að taka horm ón 
inn til að fyr ir byggja hjart asjúk dóma. Hér lend is eru nokk ur dæmi þess 
(sjá töflu 1).

Of an greind ar rann sókn ir voru ekki tald ar gefa nægi lega óyggj andi 
nið ur stöð ur um ágæti horm óna með ferð ar vegna þess að ekki var um 
slembi vald ar, tví blind ar rann sókn ir, að ræða Þannig skipt ir miklu máli 
að skoða bet ur hvað skil grein ir þann hóp kvenna sem er til bú inn til að 
fara í lang tíma með ferð án þess að finna til ein kenna. Er ekki sá hóp ur 
lík legri til að beita öðr um heilsu vernd andi og hvetj andi að ferð um líka? 
Get ur ekki ver ið að þær kon ur séu hrein lega heil brigðari fyr ir? Kon um 
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með þekkta hjart asjúk dóma eða æða sjúk dóma í ætt inni er síð ur ráð lagt 
að taka horm ón vegna meiri hættu á blóð tappa og hærri blóðþrýstingi 
og það hef ur að sjálf sögðu áhrif á nið ur stöð ur. Horm óna með ferð er dýr 
og því eru efn aðri kon ur lík legri til að taka inn horm ón. Er eitt hvað 
sem grein ir efn aðri kon ur frá þeim efnam inni þeg ar horft er til áhrifa á 
heilsu far?34 Ár ið 1998 birt ust nið ur stöð ur fyrstu tví blindu, slembi-
völdu rann sókn ar inn ar á áhrif um horm óna með ferð ar og hjart asjúk-
dóma. Þátt tak end ur voru kon ur sem höfðu greinst með hjart asjúk-
dóma. Nið ur stöð ur voru að hætta á hjart aá föll um jókst fyrsta ár ið eft ir að 
kon urn ar hófu töku horm óna lyfa (sam sett með ferð).35 Þeg ar nið ur stöð ur 
þeirr ar rann sókn ar lágu fyr ir var tals vert um það rætt af hverju nið ur stöð-
ur voru á þenn an veg, þvert á það sem fjöldi þver skurð ar rann sókna hafði 
sýnt. Var því um að kenna að þátt tak end ur í rann sókn inni voru kon ur 
sem höfðu greinst með hjart asjúk dóm, að rann sókn in hefði ver ið stöðv uð 
of snemma eða að not uð hefði ver ið röng sam setn ing estró gens og pró-
gest er óns? Væru nið ur stöð urn ar rétt ar, áttu þær þá við um heil brigðar 
kon ur? Þess ar rök semd ir voru gagnrýndar og bent á að í rann sókn inni 
hafði al geng asta sam setta með ferð in ver ið próf uð. Jafn framt var bent á að 
ekki væri til það fyr ir byggj andi lyf sem ekki virk aði á sjúk dóm inn sjálf-
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Tafla 1. Nokk ur dæmi um fjöl mið la um ræðu um já kvæð áhrif horm óna með ferð ar

Dæmi 1: „Östró gen kem ur í veg fyr ir bein þynn ingu og vernd ar jafn framt hjarta- og æða-
kerf ið. Þótt þær (kon ur) finni ekki til óþæg inda get ur horm óna með ferð ver ið þeim góð 
vörn gegn hjarta- og æða sjúk dóm um og bein þynn ingu“ (Morg un blað ið, nóv em ber 1998).

Dæmi 2: Á heima síðu Bein vernd ar (bein vernd.is) stóð fram í okt ób er 2002 að stað reyndir 
um horm óna með ferð væru m.a. að með ferð in „lækki senni lega dán ar tíðni af völd um kran s-
æða sjúk dóma“. Þessu hef ur ver ið breytt í kjöl far nið ur stöðu banda rísku rann sókn ar inn ar. 
Þar stend ur um brjóst akrabba mein: „Horm óna með ferð eyk ur tíðni brjóst akrabba meins 
við lang tíma notk un, en lík ur eru á að dán ar tíðni af völd um þess sé lægri hjá þeim kon um 
sem taka horm ón.“

Dæmi 3: „Horm óna með ferð get ur minnk að um helm ing lík ur á kran sæða sjúk dóm um hjá 
kon um.“ (Nýtt líf, 1991).

Dæmi 4: „Sem bet ur fer er hægt að lækna þá kvilla sem kon ur fá á breyt inga skeið inu, og 
það er meira að segja mjög auð velt ... Kost ir horm óna með ferð ar á breyt inga skeiði eru 
mjög marg ir ... gall arn ir eru fá ir og áhætt an af ar lít il ... horm ónarn ir lengja líf ið.“ (Morgun-
blað ið, nóv em ber 1992).



an.36 Og svo benda nið ur stöð ur WHI-rann sókn ar inn ar til þess að sam sett 
horm óna með ferð verndi ekki heil brigðar kon ur gegn hjart aá föll um held ur, 
ef eitt hvað er, auki hætt una á að þær fái áfall.

Ís lensk rann sókn, sem náði til allra fimm tugra kvenna á höf uð borg ar-
svæð inu og hafði m.a. að mark miði að at huga með ferð á ein kenn um 
breyt inga skeiðs, sýndi að rúm lega helm ing ur þátt tak enda tók inn 
horm ón. Þær sem tóku inn horm ón fundu mark tækt síð ur fyr ir hjart-
slátt ar köst um en þær sem voru ekki á horm ón um, en ekki var mun ur á 
tíðni kran sæða sjúk dóma hjá hóp un um tveim ur.37

Bein þynn ing
Vit að er að kon um er þre falt hætt ara við að fá bein þynn ingu en kör lum. 
Það er m.a. rak ið til þess að há marks bein þéttni kvenna er minni en karla 
og eft ir tíða hvörf eykst nið ur brot beina til muna hjá kon um. Fjöldi rann-
sókna hef ur sýnt að notk un estró gens við eða eft ir tíða hvörf hæg ir á bein-
t api og dreg ur úr tíðni bein brota.38 Að sjálf sögðu er það loka mark mið ið 
að draga úr tíðni bein brota. WHI-rann sókn in sýndi einnig að færri bein-
brot urðu í hópi þeirra sem tóku sam sett horm ón en með al hinna kvenn-
anna. Þannig mæld ist fækk un bein brota, sem rak in voru til bein þynn-
ingar, um 0,39%, eða sem svar ar um 39 til fell um fyr ir hverj ar 10 þús und 
kon ur sem með höndl að ar eru í eitt ár. Út frá þessu má reikna með að 
mjaðm abrot um fækki um 5 fyr ir hverj ar 10 þús und kon ur sem með höndl-
að ar eru í eitt ár. Þetta hef ur gíf ur leg an fjár hags leg an ávinn ing og bæt ir 
vellíð an. Og þess ar nið ur stöð ur hafa ver ið not að ar til að sýna mik il vægi 
horm óna með ferð ar. Það er sem sagt rétt að horm óna með ferð dreg ur úr 
tíðni bein brota. Það er líka rétt að bein brot eru al geng ust hjá hvít um kon-
um. Það er líka rétt að bein brot um fer fjölg andi í heim in um vegna hærri 
ald urs og að svo virð ist sem bein in séu ekki eins sterk og þau voru. Þannig 
er hærra hlut falli fólks (karla og kvenna) á aldr in um 70–75 ára hætt við 
bein brot um vegna bein þynn ing ar nú á dög um en var fyr ir 50 ár um.39 
Þetta bend ir til þess að það sé eitt hvað í lifn að ar hátt um sem veld ur bein-
þynn ingu og bein brot um. Nið ur stöð ur segja að vernd andi áhrif horm óna-
með ferð ar virð ast vara á með an horm ón eru tek in, en áhrif in fjari út eft ir 
að töku horm óna er hætt. Hægt er að hefja horm óna töku mörg um ár um 
eft ir tíða hvörf og það hæg ir á bein þynn ingu. Jafn framt sýna nið ur stöð ur 
að litl ir skammt ar af horm ón um virð ast hafa vernd andi áhrif.
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Ráð legg ing ar nú eru þannig að besti ald ur inn til að taka inn hormón 
til að fyr ir byggja bein brot sé á sjö tugs- og átt ræð is aldri þeg ar hætt an á 
bein brot um er hvað mest. Kon ur um og und ir fimm tugu fara tölu vert 
í bein þéttni mæl ing ar enda slík ar mæl ing ar mik ið auglýstar. Tals verð ar 
um ræð ur eru um hraða bein þynn ing ar og hvern ig eigi að nota þekk-
ingu á bein þéttni konu um fimm tugt til að ákvarða horm óna með ferð, 
m.ö.o. hvort bein þéttni á þeim aldri segi fyr ir um bein þéttni og bein-
brot tutt ugu ár um síð ar. Ár ið 2000 kom ust fremstu rann sak end ur á 
þessu sviði að þeirri nið ur stöðu að með rann sókn um á bein þéttni mæl-
ing um hjá kon um um tíða hvörf hafi ekki tek ist að spá fyr ir um bein-
brot síð ar.40 Á heima síðu Land lækn is er vís að í leið bein ing ar frá Nýja-
Sjá landi varð andi horm óna með ferð við tíða hvörf. Í töflu 2 eru ráð legg-
ing ar sem þar birt ast um hvenær eigi að mæla bein þéttni.

Af leið ing ar WHI-rann sókn ar inn ar

Raun hæft er að ætla að nið ur stöð ur WHI- rann sókn ar inn ar leiði til aft ur-
kipps í horm óna með ferð við tíða hvörf. Hvaða áhrif hafa nið ur stöð ur WHI-
rann sókn ar inn ar á við horf kvenna til notk un ar tíða hvarf ahorm óna? Gallup í 
Banda ríkj un um kann aði í sum ar, eft ir að of an greind ar nið ur stöð ur lágu 
fyr ir, notk un horm óna lyfja með al 935 banda rískra kvenna og mat þeirra á 
hættu af að nota horm ón in.41 Helstu nið ur stöð ur þess ar ar könn un ar er að sjá 
í töflu 3. Í heild ina er at hygl is verð ast að mati að stand enda könn un ar inn ar að 
nið ur stöð ur WHI-rann sókn ar inn ar hafi gert kon um erf ið ara fyr ir að taka 
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Tafla 2. Hvenær er ráð lagt að fara í bein þéttni mæl ingu

Mælt er með bein þéttni mæl ingu við:
•	 Kon	ur	 sem	komn	ar	 eru	á	 tíða	hvörf	og	hafa	orð	ið	 fyr	ir	bein	broti/um	af	

völd um lít illa áverka.
•	 Kon	ur	 eldri	 en	 sex	tíu	 ára	 með	 áhættu	þætti	 svo	 sem	 bein	brot	 hjá	

ná komn um ætt ingja, eru létt ari en 60 kg, reykja, fara mjög ung ar á tíða-
hvörf.

•	 All	ar	kon	ur	eldri	en	65	ára	sem	huga	að	sér	stök	um	að	gerð	um	til	að	fyr	ir
byggja bein þynn ingu.

•	 Kon	ur	sem	not	að	hafa	ákveð	in	lyf	(syk	ur	stera).

Heim ild: The New Zea land Gu id elin es Group (maí, 2001). Best Prac tice, Evid ence-bas ed, Gu id eline 
for the App rop ri ate Prescri bing of Hor mone Replac em ent Ther apy. http://www.nzgg.org.nz/li brary/ 
gl_comp lete/gynae_hrt/ind ex.cfm



ákvörð un um töku horm óna og að meiri hluti kvenna geti ekki gert upp við 
sig kosti og galla þess að taka inn horm ón. Þessi könn un gef ur þó ljós lega 
til kynna að kon ur þurfa að hafa að gang að hlut laus um upplýsing um um 
horm óna með ferð og mögu leika á að ræða um kosti og galla hormóna með-
ferð ar og eig in ein kenn um, áð ur en ákvörð un in er tek in. At hygl is vert væri 
að skoða áhrif þess ar ar rann sókn ar á ís lensk ar kon ur en um ræð an hér hófst 
ekki að neinu marki fyrr en í okt ób er 2002, þrem ur mán uð um eft ir að nið-
ur stöð ur lágu fyr ir. Á heima síðu Land lækn is emb ætt is ins eru birt ar ráð legg-
ing ar til kvenna sem eru að huga að sam settri horm óna með ferð. Þess ar ráð-
legg ing ar er að finna í töflu 4.

The Nation al Wom en´s Health Net work (NWHN) eru óháð banda-
rísk sam tök sem fylgj ast grannt með rann sókn um á og með ferð við ýmsu 
því sem teng ist heil brigði kvenna. Með „óháð“ er átt við að þau hafna 
öll um styrkj um frá lyfja fyr ir tækj um og öðr um hags muna að il um. Af staða 
þeirra er að horm óna með ferð skuli ein ung is veita kon um sem finna fyr ir 
mjög slæm um hita kóf um, kon um sem eru í mik illi hættu á að bein brjóta 
sig eða hafa þeg ar brotn að vegna mik ill ar bein þynn ing ar og kon um sem 
und ir gang ast brott nám á eggja stokk um ung ar.42
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Tafla 3. Mat banda rískra kvenna á áhrif um WHI-rann sókn ar inn ar á ákvarð ana töku 
þeirra um notk un á horm óna lyfj um

•	 44%	 þátt	tak	enda	 sögðu	 að	 nið	ur	stöð	ur	 WHI	 rann	sókn	ar	inn	ar	 gerðu	
þeim erf ið ara fyr ir um ákvarð ana töku

•	 37%	sögð	ust	eiga	betra	með	að	taka	upplýsta	ákvörð	un
•	 19%	 kvennanna	 töldu	 að	 ókost	ir	 horm	óna	með	ferð	ar	 vægju	 þyngra	 en	

kost ir 
•	 25%	töldu	kosti	vega	þyngra	en	ókosti	
•	 55%	voru	ekki	viss	um	hvort	vægi	þyngra	kost	ir	eða	ókost	ir	þess	að	vera	

í horm óna með ferð.
•	 54%	 þátt	tak	enda,sem	 voru	 í	 horm	óna	með	ferð,	 sögð	ust	 ekki	 íhuga	 að	

hætta með ferð þrátt fyr ir nið ur stöð urn ar.
•	 55%	þeirra	sem	ekki	tóku	horm	ón	sögðu	að	nið	ur	stöð	urn	ar	snertu	þær	

ekki 
•	 35%	þeirra	sögðu	nið	ur	stöð	urn	ar	hafa	áhrif	í	þá	veru	að	þær	myndu	trú

lega ekki hefja töku á horm ón un um. 

Sa ad, L. (2002), Wom en most ly uncert ain about hor mone replac em ent ther apy. Rel ati vely few have ce as ed us ing 
hor mone drugs in rec ent weeks. http://www.gallup.com/poll/re le as es/pr020826.asp?Ver sion=p



Hver hagn ast á horm óna með ferð

Horm óna notk un er al geng ust í ald urs hópn um 50–55 ára og ætti skv. því 
að al lega að vera til ein kenn ameð ferð ar. Þar sem færri en 25% kvenna á 
þess um aldri þurfa horm ón vegna ein kenna er áhuga vert að velta fyr ir sér 
af hverju yf ir 50% kvenna nota horm ón þrátt fyr ir rann sókn ir og ráð legg-
ing ar rann sak enda. Það eru trú lega ýmsar ástæð ur sem liggja þar að baki. 
Hels tar tel ég þó vera: 

1. Hug mynda fræði hins lækn is fræði lega lík ans rík ir í sam-
fé lagi okk ar en það lík an bygg ir á of urt rú á að unnt sé að 
„lækna“ ein kenni og finna leið ir til að fyr ir byggja og 
með höndla. 

2. Vilji til að koma í veg fyr ir öldr un ar ein kenni og sjúk-
dóma sem fylgja öldr un og trú in á að lækna vís ind in geti 
fund ið leið til þessa. 
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Tafla 4. Ráð legg ing ar til kvenna um sam setta horm óna með ferð (SHM)

•	 Kon	ur,	 sem	 eru	 í	 horm	óna	með	ferð	 eða	 hyggj	ast	 hefja	 horm	óna	með	ferð	
með það eina mark mið að fyr ir byggja hjarta- og æða sjúk dóma, ættu að 
hætta við það vegna þess að gögn benda til hins gagn stæða, þ.e. að hættan 
á kran sæða sjúk dómi og heila á föll um auk ist. Einnig eykst hætta á brjóst a-
krabba meini og blóð tappa (í lung um og fót um). Aðr ar leið ir til að fyr ir-
byggja hjarta- og æða sjúk dóma eru heppi legri. Sam sett horm óna með ferð 
er held ur ekki gagn leg til að hindra versn un á hjarta- og æða sjúk dómi hjá 
kon um sem hafa áð ur þekkt an sjúk dóm. Hjá þeim kon um, sem grein ast 
með kran sæða sjúk dóm og eru á SHM, þarf að skoða ábend ing ar fyr ir 
áfram hald andi með ferð í hverju til felli fyr ir sig. 

•	 Kon	ur,	sem	nota	horm	óna	til	að	fyr	ir	byggja	bein	þynn	ingu,	ættu	að	ræða	
við lækni um kosti og galla með ferð ar. Meta þarf áhættu hverr ar konu á 
bein þynn ingu og bein brot um í ljósi of an tal inna ókosta SHM. Einnig er 
ástæða til að benda á aðr ar leið ir til að fyr ir byggja bein þynn ingu, s.s. 
hreyf ingu, hollt mat ar æði o. fl.

•	 Kon	ur,	sem	þjást	af	breyt	inga	skeið	sein	kenn	um,	eins	og	hita	og	svita	kóf
um, þar sem vit að er að SHM verk ar vel, ættu að ræða við lækni um kosti 
og galla með ferð ar. Ef ákveð ið er að nota SHM ætti að miða við skamm-
tíma notk un (1 ár eða skem ur). 

Heim ild: Heima síða Land lækn is emb ætt is ins land la ekn ir.is. Sótt í sept emb er 2002.



3. Vel vilj að ir lækn ar sem vilja að stoða fólk í vanda með því 
að hagnýta nið ur stöð ur rann sókna sem gefa vís bend-
ingar um að unnt sé að leysa vanda þess. 

4. Fjár hags leg ur ávinn ing ur lyfja fyr ir tækja og áróð ur þeirra 
þar sem byggt er á of an greind um þátt um og vel vilji 
lækna til að nýta þekk ingu sem til stað ar er til hags bóta 
fyr ir sjúk ling inn.

Ég tel að það sé nokk uð ljóst hver hef ur ávinn ing af því að sem flest ar 
kon ur þiggi tíða hvarfa með ferð. Fé lags fræð ing ur inn Jane Le wis skoð aði 
um ræðu um horm óna með ferð með al lækna í Bret landi og Banda ríkj un-
um á sjö unda ára tugn um og fram á þann átt unda og birti nið ur stöð urn ar í 
Fem in ist Review ár ið 1993. Hún bend ir á að þótt rann sak end ur og 
al mennir lækn ar hafi tek ið virk an þátt í um ræð unni á þeim tíma hafi 
af staða þeirra ver ið mis jöfn. Í Banda ríkj un um vör uðu rann sak end ur mjög 
við hættu sam fara estró gen með ferð inni. Þrátt fyr ir það fjölg aði mjög 
ávís un um al mennra lækna á lyf ið. Í Bret landi gerðu rann sak end ur minna 
úr hættu sam fara með ferð inni, lögðu meiri áhersu á ár ang ur, en lækn ar 
ávís uðu lyfj un um ekki mik ið. Sam bandi lyfja fyr ir tækja við rann sak end ur 
og lækna var þannig hátt að í Bret landi að þar var það meira á stefnu mót-
un ar- og rann sókna stigi, en í Banda ríkj un um hafa lyfja fyr ir tæki bein 
áhrif á starf andi lækna. Að mati Le wis hafði þessi mun ur á sam skipt um 
við lyfja fyr ir tæki einn og sér áhrif í þá veru að bresk ir lækn ar voru mun 
var kárari varð andi nýjar með ferð ir.

Ég veit ekki hvern ig þess um sam skipt um er hátt að hér lend is en það 
er verð ugt rann sókn ar efni. 

Loka orð

Hvat inn að þess ari grein var skort ur á um ræðu hér lend is um nið ur stöð ur 
WHI rann sókn ar inn ar sem birt ist í júlí 2002. Mark mið ið var að upplýsa 
um stöðu horm óna með ferð ar, hvað er vit að og hvar þekk ingu er ábóta-
vant. Ekki var far ið út í að skil greina mis mun andi teg und ir horm óna sem 
not uð eru, en hér lend is er sam setn ing sam settra horm óna að eins öðru vísi 
en sam setn ing in sem not uð var í WHI rann sókn inni. Ekki eru til fram-
sýnar, slembi vald ar rann sókn ir á notk un þeirra horm óna.

395

Her dís Sveins dótt ir



Nið ur staða út tekt ar minn ar er að staða þekk ing ar á notk un kven horm-
óna við tíða hvörf er brota kennd og hjá meiri hluta kvenna vega gall ar notk-
un ar þyngra en kost ir. Í ljósi þeirr ar nið ur stöðu og þess að notk un horm óna 
er gíf ur legt hags muna mál þeirra er horm ón in fram leiða (og auglýsa), er 
mik il vægt fyr ir kon ur að afla sér hlut lausra upplýsinga um kosti og galla 
horm óna með ferð ar áð ur en ákvörð un um notk un þeirra er tek in. Jafn framt 
er rétt að hvetja kon ur til að kynna sér hvaða aðr ar leið ir er hægt að fara til 
að takast á við ein kenni sem þær finna fyr ir á breyt inga skeiði. Hægt er að 
nálg ast þess ar upplýsing ar á heima síðu banda rísku sam tak anna NWHN43 
og á fyrr nefndri slóð á heima síðu Land lækn is emb ætt is ins.
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Vinnu um hverfi, líð an og kyn ferði

Sam kvæmt ýmsum er lend um rann sókn um hafa vanda mál sem tengj ast 
streitu og kuln un starfs fólks auk ist á und an förn um ár um.1 Á sama tíma 
og starfs um hverf ið hef ur al mennt orð ið ör ugg ara og hættu minna, kvarta 
starfs menn æ meira und an ýmsum and leg um og fé lags leg um álags þátt um 
vinn unn ar. Ástæð urn ar geta ver ið marg ar og vísa m.a. til breyt inga á 
vinnu mark aði og á til hög un vinn unn ar. Þeim störf um hef ur fækk að þar 
sem beint lík am legt álag er mik ið, á sama tíma og þjón ustu störf um hef ur 
fjölg að, þar sem álag ið er fyrst og fremst fé lags legt og and legt. Sem dæmi 
má nefna að ár sverk um í þjón ustu fjölg aði um 155% hér á landi á ár un um 
1963-1990, mest í mennta- og heil brigð is kerf inu, og á sviði versl un ar og 
stjórnsýslu skv. upplýsing um frá Hag stofu Ís lands. Þetta eru störf sem 
kon ur gegna að stór um hluta. 

Því hef ur ver ið hald ið fram að kon ur séu lík legri en karl ar til að upp-
lifa vinn ustreitu og alls kyns van líð an og bæði hér lend og er lend gögn 
sýna að kon ur sækja meira en karl ar til heilsu gæslu lækna vegna eig in 
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heilsu fars.2 Hugs an legt er að kon ur sæki meira en karl ar til heilsu-
gæslunn ar vegna betri með vit und ar um eig ið heilsu far og að tíð ari heim-
sókn ir þang að end ur spegli ekki verra heilsu far. Í þess ari grein eru hins 
veg ar leidd ar að því lík ur, að ef kon ur upp lifa frem ur van líð an og streitu 
en karl ar, þá sé skýring anna fyrst og fremst að leita í mis mun andi 
að stæðum sem kon ur og karl ar búa við á vinnu mark aði og í fjöl skyld um. 

Auk in at vinnu þátt taka kvenna á síð ustu ára tug um leið ir af sér að 
að stæð ur á vinnu mark aði og að bún að ur á vinnu stöð um skipt ir æ meira 
máli fyr ir líð an þeirra. Kon ur í heild eru lægra sett ar á vinnu mark aði en 
karl ar auk þess sem þær virð ast enn hafa skyld ur og verk efni á heim il un-
um vel um fram karla, þótt úti vinn andi séu.3 Tekj umun ur kvenna og karla 
er einnig um tals verð ur kon um í óhag, sem skýrist m.a. af því að kon ur fá 
minni umb un fyr ir fram halds- og há skóla mennt un en karl ar, starfs ald urs-
hækk an ir eru minni og karl ar eru lík legri til að fá auka greiðsl ur ýmis 
kon ar. Þætt ir eins og hjóna band, barn eign ir eða vænt ing ar um slíkt hafa 
önn ur áhrif á launa mynd un kvenna en karla. Af þessu má draga þá álykt-
un að kynja mis rétti sé tals vert á ís lensk um vinnu mark aði.4 Er lend ar 
rann sókn ir hafa sýnt tengsl á milli lágra tekna og van líð un ar. Því má ætla 
að launa mun ur kynj anna sé einn þeirra þátta sem skýrir ójöfn uð í heilsu-
fari og líð an kvenna og karla.5 

Vinnu vist fræði

Skýr tengsl eru á milli til tek inna þátta er lúta að stjórn un og skipu lagi 
vinn unn ar ann ars veg ar og hins veg ar and legu og fé lags legu álagi sem 
starfs menn verða fyr ir.6 Inni hald vinn unn ar og hvern ig að henni er stað ið 
með hlið sjón af skipu lagi og tækni get ur ráð ið miklu um líð an starfs-
fólks. Má þar t.d. nefna tæki færi til að hafa áhrif á vinnu skil yrð in, tíma-
svig rúm, upplýsinga flæði, umb un, stuðn ing og sam skipti. Sjálf ræði í 
starfi eyk ur lík urn ar á því að starfs fólki finn ist sam spil vinnu og fjöl-
skyldu lífs ganga vel á með an yf ir vinna ger ir slíkt erf ið ara. 

Þær miklu þjóð fé lags breyt ing ar sem hafa átt sér stað á und an förn um 
ár um í átt til auk inn ar al þjóða væð ing ar og tækni fram fara, auk mik ill ar 
fjölg un ar starfa á sviði þjón ustu, vöktu bjartsýni með al margra um auk ið 
hlut fall „góðra“ starfa á vinnu mark aði. Upplýsing ar um vinn u streitu og 
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van líð an fólks á vinnu mark aði hafa þó fært auk inn kraft í rann sókn ir á 
tengsl um vinnu skipu lags og líð an ar starfs manna.7 Þró un tækn inn ar sam-
fara kröf um um auk in af köst og gróða hef ur haft ýmis legt já kvætt í för 
með sér á vinnu stöð um. Nei kvæð ar af leið ing ar þess ar ar þró un ar eru þó 
einnig til stað ar og má þar með al ann ars nefna að ákveð inn hóp ur fólks 
vinn ur störf sem eru enn ein hæf ari, ein fald ari og ein angr aðri en fyrr og á 
þann hátt óheilsu sam legri.8 Ófag lærð ar kon ur gegna mörg um þess ara 
starfa.9 Kraf an um auk in af köst hef ur einnig haft áhrif á mörg hefð bund-
in kvenna störf sem fela að stór um hluta í sér mann leg sam skipti, sem 
erfitt get ur ver ið að tíma- og af kasta mæla. Það get ur kall að fram hlut-
verk aá grein ing, þar sem starfs menn eiga erf itt með að upp fylla þarf ir 
skjól stæð inga sinna ann ars veg ar og vænt ing ar/kröf ur yf ir manna eða 
æðstu stjórn enda hins veg ar. Krafa um auk in af köst við um önn un og þjón-
ustu get ur einnig leitt til verk efna á lags, þar sem starfs menn (fyrst og fremst 
kon ur) upp lifa að kraf an um af köst komi nið ur á gæð um vinn unn ar.10 
Þróun síð ustu ára hef ur þó einnig leitt til þess að mörg störf krefj ast meiri 
mennt un ar, auk ins sjálf ræð is, al þjóða sam skipta auk þess sem þau fela í sér 
aukna mögu leika til starfs þró un ar. Þetta leið ir oft til auk inn ar starfs-
ánægju, þótt slík um störf um geti einnig fylgt bæði stöðu klemma (vinna 
og fjöl skyldu líf rek ast á) og streita. 

Kenn ing ar um mik il vægi þess að jafn vægi ríki á milli mann legra 
þarfa og vinnu um hverf is eru ekki nýjar af nál inni, þótt tals vert sé um þær 
fjall að þessi miss er in. Þekkt ar eru kenn ing ar Karl Marx frá því um miðja 
19. öld sem taldi að vinn an væri svo mið læg í til veru manns ins að hún 
mynd aði hluta af mennsk um kjarna hans. Vinn an var í huga Marx verk-
færi manns ins við eig in sköp un.11 Allt frá dög um Marx hafa marg ir orð ið 
til þess að sýna fram á að vinn an hef ur ekki bara áhrif á líð an held ur einnig 
á sjálfs mynd fólks og þá merk ingu sem það legg ur í dag legt líf sitt. 
Blaun er var með al þeirra sem þró aði hug mynd ir Marx um þá firr ingu eða 
van líð an sem starfs menn geta upp lif að, ef þeir hafa ekki stjórn á nán asta 
vinnu um hverfi sínu eða sjá ekki til gang með vinn unni. Starfs mað ur inn er 
þá firrtur frá sín um innra manni þeg ar hann er að vinna, fær ekki út rás 
fyr ir hæfi leika sína og get ur ekki end ur spegl að per sónu leika sinn í starf-
inu.12 Rann sókn ir Marx, Blaun ers og ann arra sem lögðu grund völl að 
fræði legri um ræðu um firr ingu beindust ein göngu að karl mönn um, eink-
um ófag lærð um verka mönn um og iðn að ar mönn um. Ýmsir fem ín istar 
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hafa gagnrýnt kynja blindu þess ara fræði manna og fært kenn ing arn ar um 
áhrif vinnu skipu lags á líð an starfs manna nær veru leika kvenna.13 Á síð ari 
tím um hef ur fræði leg um fjöll un um firr ingu tek ið nokkrum breyt ing um. 
Í stað firr ing ar er tals vert far ið að nota hug tök eins og streita og kuln un. 
Að auki er sjón um nú æ meira beint að störf um sem tal ist hafa til hefð-
bund inna kvenna starfa.14 

Kynja bund in vinna 

Eins og fram hef ur kom ið er ekki langt síð an rann sókn ir fóru að beina 
sjón um að áhættu þátt um í vinnu um hverfi kvenna. Vinna kvenna hef ur 
al mennt þótt hættu minni en vinna karla. Menn hafa lit ið svo á að kon ur 
séu flest ar í störf um af ein hverju tagi þar sem heilsu fars hætt ur séu í lág-
marki og vinn an fólg in í verk um sem í raun eru fram leng ing þess að vera 
kona.15 Sem dæmi má nefna að ekki er óal gengt að ein ung is hafi ver ið 
lit ið til hefð bund inna karl astarfa þeg ar fjall að hef ur ver ið um lík am lega 
erf ið störf.16 Skýring in er sú að orð ræð an um lík am legt erf iði hef ur ver ið 
karl hverf og fyrst og fremst vís að til um ræðna um að lyfta þung um byrð-
um, þótt þekkt sé að lík am lega ein hæf störf og þau sem krefj ast erf iðra 
vinn ustell inga (eins og t.d. ger ist á öldr un ar- og sjúkra stofn un um og í 
leik skól um) geti haft í för með sér mik ið álag á lík amann. Þá geta störf 
sem fela í sér and legt og fé lags legt álag einnig auk ið lík urn ar á lík am leg-
um óþæg ind um svo sem verkjum í hálsi, herð um og í baki.17 

Kan ad íska fræði kon an Kar in Messing18 bend ir á að ef skoð að er hverj ir 
hafa feng ið bæt ur fyr ir at vinnu sjúk dóma og slys á síð ustu ár um þá séu 
karl menn þar í meiri hluta. Að mati Messing er við tek in skoð un sú að 
kon ur hafi síð ur feng ið bæt ur fyr ir at vinnu sjúk dóma vegna þess að þær 
vinni við ör ugg ari störf. Sam kvæmt þessu hef ur kynj askipt ing in á vinnu-
mark aði hald ið kon um frá hættu leg um störf um og þar með var ið þær 
gegn ýmis kon ar heilsu vá. Önn ur skýring og sú sem Kar in Messing hall-
ast meira að, er að kon ur fái síð ur bæt ur vegna þess að trygg inga kerf ið 
hafi ver ið skipu lagt út frá hefð bundn um störf um karla. Sú teg und af 
heilsu fars vanda mál um sem kon ur verði fyr ir sé þannig ekki greind eða 
bóta skyld. Það skap ar þann víta hring að starfs tengt heilsu far kvenna er 
ekki skil greint sem vanda mál, því heilsu fars vandi þeirra kem ur ekki upp 
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á yf ir borð ið við mat á at vinnu sjúk dóm um og ör orku. Það hef ur í för með 
sér að veik indi kvenna kosta ekki nægi lega mik ið fé til að þau lendi í 
for gangs röð un verk efna á sviði heilsu efl ing ar og for varna.19 Ár ið 1999 
var for send um ör orku mats breytt hér á landi þannig að ör ork an varð ein-
ung is met in á lækn is fræði leg um for send um á grund velli sér staks ör orku-
mats stað als. Áð ur voru for send ur mats ins frem ur óskýrar og ómark viss ar 
hvað varð ar fé lags lega þætti ör orkunn ar. Eft ir breyt ing una varð mark tæk 
aukn ing á meira en 75% ör orku hjá heima vinn andi kon um, sem styð ur 
til gátu um að fyrra verk lag við ör orku mat hafi ver ið þess um kon um 
óhag stætt.20 Hug ur ræð ur hálfri sjón skrif aði Guð mund ur Finn boga son21 
fyr ir tæpri öld síð an. Við sjá um á þessu sem og ýmsu öðru er lýtur að mati 
á stöðu kvenna í þjóð fé lag inu að sá sem hef ur áhrif á hugs an ir með mót un 
orð ræð unn ar og get ur þannig skil greint hinn „rétta“ op in bera veru leika 
hef ur mik il völd.22

Þeg ar fjall að er um kyn ferði, vinnu og líð an starfs manna er mik il vægt 
að líta til þeirr ar stað reynd ar að vinnu mark að ur inn er mjög kynj askipt ur 
og karl ar og kon ur eru af þeim sök um út sett fyr ir mis mun andi álags þætti 
í vinn unni. Kynj askipt ing in kem ur fram hvort sem lit ið er til svo kall aðr ar 
lá réttr ar eða lóð réttr ar verka skipt ing ar. Lá rétt kynj askipt ing vís ar til þess 
að á vinnu mark aði eru störf þar sem ann að kyn ið er í mikl um meiri hluta, 
en lóð rétt kynj askipt ing vís ar til þess að enda þótt kon ur séu 47% vinnu afls 
og karl ar 53% skv. upplýsing um frá Hag stofu Ís lands, þá eru karl ar enn þá 
í mikl um meiri hluta þeirra sem gegna valda stöð um í þjóð fé lag inu og þeir 
lík legri en kon ur til að til heyra efstu lög um fyr ir tækja og stofn ana. Vegna 
þess ar ar kynj askipt ing ar er erf itt að bera sam an áhrif mis mun andi vinnu-
skipu lags þátta á líð an kvenna ann ars veg ar og karla hins veg ar, þar sem 
að stæð ur kynj anna geta ver ið af ar ólík ar. Jafn vel þótt um sé að ræða störf 
sem bera sama starfs heiti, þá eru verk efni kvenna og karla oft ólík. Á sama 
hátt geta störf in ver ið sam bæri leg þótt þau séu skil greind á mis mun andi 
máta.23 Þessi kynj askipt ing er þrá lát og fátt bend ir til þess að þjóð fé lags-
þró un in stefni í átt til raun veru legr ar sam þætt ing ar karla og kvenna starfa, 
held ur leiti kynj askipt ing in í sí fellt nýjan far veg. 24 

Þar sem ýmsar rann sókn ir hafa sýnt tengsl á milli heilsu fars og efna-
hags legr ar stöðu geta kynja bund in laun einnig haft þýðingu þeg ar fjall að 
er um sam spil vinnu og heilsu fars.25 Launa mun ur kynj anna get ur bæði 
kom ið fram í því að kyn in fái mis mun andi laun þótt þau vinni sömu störf 
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og að hefð bund in kvenna störf séu lægra met in til launa en hefð bund in 
karl a störf. Sam kvæmt gögn um frá Kjara rann sókn anefnd voru laun kvenna 
70% af laun um karla í febr úar 2002. Skýra má tvo þriðju til þrjá fjórðu 
hluta launa mun ar ins með ólík um starfs vett vangi, starfi, mennt un og ráðn-
ing ar fyr ir komu lagi kynj anna. Það sem eft ir stend ur af launa mun inum, eins 
og Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal fjalla um í grein sinni 
í þessu riti, staf ar af því að þætt ir eins og hjóna band, barn eign ir eða vænt-
ing ar um slíkt hef ur önn ur áhrif á launa mynd un kvenna en karla.26 

Þeg ar áhrif vinnu á líð an starfs manna eru skoð uð kem ur einnig í ljós 
að sam spil launa vinnu og fjöl skyldu lífs skipt ir tölu verðu máli.27 

Er lend ar rann sókn ir sýna að þrátt fyr ir að verka skipt ing á heim il um sé 
orð in jafn ari en hún var fyr ir fá um ár um síð an, þá verja kon ur enn þá tölu-
vert meiri tíma í heim il is störf en karl ar. Mun ur inn er þó minnstur með al 
hjóna sem til heyra hærri þjóð fé lags hóp um.28 Hvort það að vinna fulla 
vinnu sam hliða því að vera með ung börn á heim il inu hafi nei kvæð áhrif á 
heilsu far kvenna fer með al ann ars eft ir því hvaða merk ingu þær leggja í 
starf sitt og fjöl skyldu líf. Þannig sýna sænsk ar rann sókn ir að streita er 
síð ur lík leg til að hafa nei kvæð áhrif á heilsu far lang skóla geng inna kvenna 
sem eru ánægð ar með vinnu sína, en heilsu far ófag lærðra kvenna.29 

Ís lensk ar rann sókn ir

Nið ur stöð ur nokk urra ís lenskra rann sókna um vinnu og líð an starfs-
manna sem gerð ar voru á tíma bil inu 1998–2002 stað festa fyrri vit neskju 
um að hér á landi ríki enn þá kynja bund inn vinnu tími og vinnu að stæð ur. 
Kynj askipt heilsu far kem ur fram að hluta, og sjá má dæmi um áhrif 
vinnu skipu lags á líð an starfs fólks. Þeg ar nokk ur hefð bund in störf kvenna 
eru skoð uð má sjá að hóp ur kvenna vinn ur und ir kring um stæð um sem 
eru óheppi leg ar fyr ir heilsu far og líð an.

Í rann sókn sem Gallup gerði í byrj un árs 2002 í sam vinnu við Vinnu-
eft ir lit ið var spurn inga listi send ur út til 2000 manns á aldr in um 18– 65 
ára. Svar hlut fall ið var 55%. Þessi rann sókn stað festi veru leg an kynja mun 
hvað varð ar vinnu tíma kvenna og karla. Í ljós kom t.d. að 71% kvenna en 
að eins um fjórð ung ur karla vann ekki meira en 40 stunda vinnu viku í að al-
starfi sínu. Um 20% kvenna og 43% karla unnu 41–50 klst. á viku, en 

Kynjafræði – Kortlagningar

406



9% kvenna unnu meira en 50 klst. á viku í að al starfi sínu og um þriðj-
ung ur karla. Þessi rann sókn sýndi, eins og fleiri ís lensk ar rann sókn ir hafa 
gert,30 að marg ir hafa laun að auka starf með að al starfi sínu og að það er 
al geng ara með al kvenna en karla. Um 54% kvenna hafa laun að auka starf 
sam hliða að al starfi sínu sam an bor ið við 42% karla. Þeg ar fjöldi vinnu-
stunda í þessu laun aða auka starfi er skoð að ur má sjá að vinnu tím inn er 
jafn ari með al kvenna og karla en í að al starf inu. Stærsti hóp ur inn eða 39% 
kvenna og 25% karla vinn ur allt að 10 stund ir á viku. Rúm lega 10% 
kvenna og 12% karla vinna 11–20 stund ir auka lega á viku og um 5% 
kvenna og karla vinna meira en 20 stund ir á viku í laun uðu auka starfi.

Þótt það geti ork að tví mæl is að spyrja um þann fjölda klukku stunda 
á viku sem vinnu fram lag inn an veggja heim il is ins tek ur, eink um vegna 
þess að erf itt er að meta hvað af því sem fer fram inn an veggja heim il is ins 
beri að telja til vinnu,31 er fróð legt að skoða þess ar töl ur. Þeg ar spurt var 
í áð ur nefndri könn un hve marg ar stund ir væru að jafn aði unn ar á viku við 
heim il is störf, þ.e. við hrein gern ing ar á hús næði eða bíl, mat ar til bún ing, 
þvott og þess hátt ar, þá svar aði um þriðj ung ur kvenna að þær vinni allt 
að 10 tíma á viku við heim il is störf, sam an bor ið við 78% karla. Held ur 
fleiri kon ur eða 38% segj ast vinna 11–20 tíma á viku við heim il is störf en 
sá hóp ur karla er mun minni eða 18%. Um 17% kvenna segj ast vinna 
21–30 tíma á viku við heim il is störf sam an bor ið við 3% karla, og 11% 
kvenna segj ast vinna meira en 31 tíma á viku við heim il is störf en að eins 
1% karla. Hér snýst því tíma fjöld inn al veg við hjá kon um og kör lum því 
kon ur vinna að með al tali mun fleiri stund ir á viku á heim il inu en karl ar. 
Þótt ýmsir fræði menn hafi fjall að um nei kvæð áhrif langs vinnu dags á 
líð an starfs fólks, sýna flest ar rann sókn ir sem gerð ar hafa ver ið hér á landi 
skýrari tengsl milli teg und ar vinnu/vinnu fyr ir komu lags og líð un ar starfs-
fólks, en milli vinnu tíma og líð un ar.32 

Í áð ur nefndri könn un var fólk beð ið að meta hversu góð eða slæm lík am-
leg líð an þess væri, með því að stað setja líð an sína á kvarða frá 1–10, þar 
sem 1 stend ur fyr ir mjög slæma heilsu og 10 fyr ir mjög góða heilsu. Kon ur 
mátu heilsu sína ekki eins góða og karl ar. Rétt inn an við helm ing ur kvenna 
eða 48% rað aði heilsu fari sínu á tölu gild in 1–5, sem er und ir með al lagi 
gott heilsu far sam an bor ið við 37% karla. Þeg ar spurt var um and lega líð an 
röð uðu 37% kvenna and legri heilsu sinni á tölu gild in 1–5 en 30% karla. 
Í þess ari könn un kom í ljós eins og í fyrri at hug un um33 að kon ur höfðu 
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oft ar sótt til heim il is lækn is en karl ar. Um 21% kvenna höfðu leit að til 
heim il is lækn is sex sinn um eða oft ar sl. 12 mán uði og 11% karla. Þeg ar 
spurt var beint um heilsu far und an far inn mán uð kem ur því ekki á óvart 
að kon ur höfðu oft ar en karl ar fund ið fyr ir heilsu fars óþæg ind um. Þær 
voru lík legri til að krossa frem ur við svar mögu leik ana mjög oft, nokk uð 
oft og stund um, þeg ar spurt var um höf uð verk, stöð uga þreytu, svefn leysi, 
ógleði eða ólgu í maga, svi ma köst og hrað an hjart slátt. Hins veg ar voru 
karl menn lík legri til að segj ast hafa þurft að stoð við per sónu leg ar þarf ir 
eins og heim il is verk, út rétt ing ar eða inn kaup vegna heilsu brests (sjá töflu 
1).

Tafla 1. Heilsu fars vanda mál / kyn ferði

Spurn ing:  Mjög /  Mjög / 
Hversu oft hef ur þú und an far inn mán uð: nokk uð oft nokk uð oft
 Kon ur Karl ar

Feng ið höf uð verk? 19% 8% P<0,001 
Ver ið stöðugt þreytt(ur)? 16% 10% P<0,001 
Þjáðst af svefn leysi? 15% 8% P<0,001 
Fund ið fyr ir ógleði eða ólgu í maga? 9% 5% P<0,001 
Feng ið svi ma köst 5% 2% P<0,001 
Ver ið and stutt(ur)? 6% 3% P<0,05 

Spurn ing: Hef ur heilsu brest ur vald ið því 
að þú þurf ir að stoð við per sónu leg ar þarf ir 
eins og heim il is verk, út rétt ing ar eða inn kaup? Já - Kon ur Já - Karl ar 

 3% 6% P<0,05

Einnig má greina kynja mun í svör um þeg ar spurt var um aðra þætti svo 
sem: Hversu oft und an far inn mán uð fannst þér að þú vær ir að missa stjórn á 
mik il væg um hlut um í lífi þínu? Þá svör uðu 10% kvenna mjög oft eða oft 
sam an bor ið við 4% karla, og 17% kvenna svar aði spurn ing unni stund um 
en 10% karla. Þá voru kon ur einnig lík legri til að svara mjög oft og oft 
spurn ing unni: Hversu oft und an far inn mán uð hef ur þér fund ist að vanda mál in 
hrönn uð ust upp án þess að þú réð ir við þau? (sjá töflu 2).
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Tafla 2. Að ná tök um á til verunni / kyn ferði

Spurn ing ar:  Mjög /  Mjög /
 nokk uð oft  nokk uð oft 
 og stund um  og stund um
 Kon ur Karl ar

Hversu oft und an far inn mán uð fannst þér að 
þú vær ir að missa stjórn á mik il væg um 
hlut um í lífi þínu? 27% 14% P<0,001 
Hversu oft und an far inn mán uð hef ur þér 
fund ist að vanda mál in hrönn uð ust upp án 
þess að þú réð ir við þau? 29% 19% P<0,001 

Mun lík ari voru svör karla og kvenna þeg ar spurt var um sam spil fjöl-
skyldu og at vinnu lífs. Um 73% kvenna og 67% karla voru sam mála því 
að hjá þeim ríkti gott jafn vægi á milli vinnu og einka lífs. Hins veg ar voru 
tengsl á milli mik ill ar vinnu og þess að finn ast ekki gott jafn vægi ríkja á 
milli vinnu og einka lífs. Þeir sem upp lifðu árekstra á milli launa vinnu og 
einka lífs voru hins veg ar lík leg ir til að kvarta und an þreytu, of miklu 
vinnu á lagi, streitu og til tekn um heilsu fars vanda mál um.

Á rann sókna- og heil brigð is deild Vinnu eft ir lits ins hafa ver ið gerð ar 
nokkr ar rann sókn ir síð ast lið in ár á vinnu um hverfi, líð an og heilsu í nok-
krum starfs hóp um þar sem kon ur eru í mikl um meiri hluta. Rann sókn-
irn ar ná m.a. til starfs fólks á leik skól um,34 í öldr un ar þjón ustu,35 í úti bú-
um banka og spari sjóða36 og í fisk vinnslu.37 Þess ar rann sókn ir sýna ekki 
bein an kynja mun á heilsu fari og líð an starfs manna, þeg ar tek ið er til lit 
til teg und ar starfa sem karl ar og kon ur gegna. Hins veg ar er skýrt sam-
band á milli líð an ar kvenna og karla og ýmissa þátta er lúta að fyr ir komu-
lagi vinn unn ar. Vegna kynj askipt ing ar vinn unn ar í þess um starfs grein-
um, er vinnu fyr ir komu lag ið mjög kyn bund ið.

Í rann sókn sem var gerð af Vinnu eft ir lit inu ár ið 2002 þar sem spurn-
inga listi var send ur til allra starfs manna úti búa banka og spari sjóða 
(N=1847, svar hlut fall 80%) má sjá að kynj askipt ing starfa inn an banka-
kerf is ins er mjög sterk og greini legt er að líð an starfs manna er tengd 
þátt um er lúta að skipu lagi vinn unn ar.38 Um 53% karla í úti bú um banka 
og spari sjóða eru yf ir menn en ein ung is 11% kvenna. Um 16% starfs-
manna upp lifðu mikla vinn ustreitu. Þótt sjá mætti að stjórn end ur væru 

409

Guð björg Linda Rafns dótt ir



með al þeirra starfs hópa sem voru lík leg ir til að segj ast oft upp lifa vinn u-
streitu, þá var streit an síð ur lík leg til að hafa nei kvæð áhrif á líð an þeirra 
en ann arra starfs hópa, vænt an lega sök um þess að þeim hef ur tek ist að 
leggja já kvæð ari merk ingu í streit una en öðr um starfs hóp um. Því óský-
rari sem starfs kröf urn ar og starfs mark mið in voru, og því oft ar sem gerð ar 
voru mis vís andi kröf ur til starfs manna, þeim mun lík legra var að starfs-
menn fyndu fyr ir nei kvæðri streitu. Lít ið sjálf ræði hafði áhrif í átt til 
auk inn ar streitu, ásamt stíf um og form föst um starf sanda og lé legu 
upplýsinga flæði. Þætt ir sem voru lík leg ir til að draga úr streitu voru til 
dæm is stuðn ing ur, umb un fyr ir vel unn in störf, um hyggja yf ir manns fyr ir 
heilsu og líð an starfs manna og hvetj andi, styðj andi, þægi leg ur og 
af slapp að ur starf sandi. Af þeim starfs mönn um sem höfðu fund ið fyr ir 
mik illi streitu nýlega voru 49% oft eða allt af and lega úrv inda í lok 
vinnu dags og 68% fannst starf ið vera and lega erf itt. Þeir sem fundu fyr ir 
mik illi streitu leit uðu oft ar til lækn is vegna sí þreytu, kvíða/spennu og 
þung lynd is auk ýmissa ann arra sjúk dóma eða kvilla og voru meira fjar-
ver andi frá vinnu vegna eig in veik inda.

Rann sókna- og heil brigð is deild Vinnu eft ir lits ins gerði einnig rann-
sókn þar sem spurn inga listi var lagð ur fyr ir allt starfs fólk í öldr un ar-
þjón ustu sem var í vinnu frá morgni 1. nóv em ber til 2. nóv em ber ár ið 
2000 (N=1886, svar hlut fall 80%). Karl ar voru ein ung is 4% af starfs-
manna hópn um og því eng in fræði leg for senda fyr ir því að bera sam an 
svör karla og kvenna. Þær nið ur stöð ur sem eru kynnt ar hér á eft ir lúta 
því ein ung is að svör um kvenna. Rann sókn in sýndi að kon um sem fannst 
starf ið and lega erf itt (ríf lega helm ing ur starfs kvenna) og voru oft and-
lega úrv inda eft ir vinnu vakt ina, voru lík legri en aðr ar starfs kon ur til að 
hafa á síð ast liðn um 12 mán uð um fund ið til óþæg inda í hálsi og hnakka, 
herð um, öxl um og í mjó baki. Þess ar sömu kon ur voru lík legri til að 
finn ast lít il glað værð ríkja með al starfs fé lag anna og voru óá nægð ari í 
starfi. Eins og sést á töflu 3 eru tengsl á milli þátta sem lúta að skipu lagi 
vinn unn ar og því að vera oft ast and lega úrv inda eft ir vinnu vakt ina. Sem 
dæmi má nefna að meira en tvö falt meiri lík ur (OR: 2,33) eru á því að 
kon ur sem segja að erf itt sé að sam hæfa kröf ur og vænt ing ar vist manna 
og starfs manna séu oft ast and lega úrv inda eft ir vinnu vakt ina en þær sem 
segja það auð velt. Sama gild ir um þá sem segja að valda skipu lag ið sé 
slæmt (OR:2,65). Einnig má nefna að þre falt meiri lík ur eru á því að þær 
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kon ur sem eru oft ast und ir miklu tíma á lagi í vinn unni séu oft ast and-
lega úrv inda í lok vinnu dags.

Tafla 3: Vinnu skipu lag / and lega úrv inda eft ir vinnu vakt ina

Spurn ing ar Odds ratio - 95% CI P
Oft ast and lega úrv inda / 
vinnu skipu lag

And lega ein hæft starf 1,114 0,895 – 1,386 0,335 
Erf itt að sam hæfa kröf ur og vænt ing ar 
vist manna/ sjúk linga, starfs manna og / eða 
yf ir manna *** 2,331 1,804 – 3.012 0,000 
Óá nægð með upplýsinga flæð ið á 
vinnu staðn um *** 1,878 1,451 – 1,430 0,000 
Fæ ekki hrós fyr ir vel unn in störf *** 1,731 1,376 – 2,178 0,000 
Fæ ekki stuðn ing frá yf ir mönn um/sam starfs -
mönn um þó vinn an sé and lega erf ið *** 1,689 1,334 – 2,138 0,000 
Valda skipu lag ið á vinnu staðn um er slæmt ** 2,651 1,766 – 3,978 0,000 
Er und ir miklu tíma á lagi í vinn unni *** 3,338 2,642 – 4,347 0,000 
Ekki tek ið til lit til til lagna um hag ræð ingu 
eða breyt ing ar *** 2,105 1,608 – 2,754 0,000 
Lít ið at vinnu ör yggi *** 1,738 1,277 – 2,366 0,000 
Lít il sam staða með al starfs manna *** 1,898 1,458 – 2,470 0,000 
Hef orð ið fyr ir áreitni, of beldi eða hót un um 
í vinn unni *** 2.019 1,582 – 2,578 0,000 

Ör ygg is mörk in eru tákn uð með * fyr ir .05, ** fyr ir .01, og *** fyr ir .001 ör ygg is mörk.

Sam bæri leg ar nið ur stöð ur og fram koma í töflu 3 mátti sjá í rann sókn 
sem var gerð á vinnu skipu lagi og líð an starfs fólks í leik skól um.39 

Ef við lít um á nið ur stöð ur rann sókn ar um sam spil vinnu skipu lags og 
líð an ar starfs fólks í fisk vinnslu kem ur í ljós að þær tækni breyt ing ar sem 
þar hafa átt sér stað á und an förn um ár um hafa haft í för með sér auk ið 
and legt og fé lags legt álag með al fisk vinnslu kvenna.40 Í rann sókn inni var 
fisk vinnslu hús un um skipt upp í þrjú tækni stig, svo kall aða há tækni, 
milli tækni og lágt ækni. Í ljós kom að vinnu skipu lag inu í há tækni hús un-
um hef ur víða ver ið breytt með þeim af leið ing um að and legt og fé lags legt 
álag á starfs menn var mest þar, en minnst í lágt ækni hús un um. Sam fara 
auk inni áherslu á há tækni og sjálf virkni hef ur vissu lega ver ið unn ið að 
því að bæta ýmsa þætti vinnu um hverf is ins til að koma í veg fyr ir álag og 
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at vinnu sjúk dóma. Engu að síð ur hef ur sjálf virkn in haft í för með sér auk-
ið um fang starfa sem ein kenn ast af þekkt um álags þátt um svo sem ein-
hæfni, litlu tæki færi til að sýna frum kvæði og tak mörk uðu sjálf ræði. Á 
þetta eink um við um hefð bund in kvenna störf í fisk vinnslu.

Rann sókn in sýndi að starfs fólk há tækni hús anna var lík legra til að 
finn ast störf in vera and lega erf ið en starfs fólki milli tækni- og lágt ækni-
hús anna. Starfs fólki sem fannst vinn an and lega erf ið var fimm sinn um 
lík legra en ann að starfs fólk til að vera óá nægt í starfi (OR 5,1) og tvisv ar 
sinn um lík legra til að upp lifa ekki glað værð í starfs hópn um (OR 2,0). 

Tafla 4. And lega erf itt starf / heilsu far

Spurn ing ar OR  Chi-squ are
Fund ið stund um eða oft fyr ir eft ir-
 far andi heilsu fars-ein kenn um 
sl. 12 mán uði:

Verkjum fyr ir brjósti eða hjarta  1,279 0,535 – 3,057 p= 0,579
Ver ið óvenju and stutt ur 1,436 0,616 – 3,348 p= 0,400
Verkjum í vöðv um eða lið um *** 2,302 1,367 – 3,878 p= 0,001
Þreytu til finn ingu *** 3,165 1,762 – 5,678 p= 0,0001
Höf uð verk ** 2,121 1,327 – 3,391 p= 0,002
Verk í baki ** 2,072 1,254 – 3,426 p= 0,004
Verk í hálsi og herð um *** 2,488 1,422 – 4,351 p= 0,001
Maga verk ** 2,331 1,259 – 4,318 p= 0,006
Þembu í maga 2,017 0,975 – 4,171 p= 0,055
Svima * 2,025 1,031 – 3,980 p= 0,038
Lyst ar leysi  1,436 0,616 – 3,346 p= 0,400
Þreytu eft ir næg an næt ur svefn ** 1,862 1,164– 2,981 p= 0,009
Svefn leysi ** 2,133 1,233 – 3,690 p= 0,006
Kvíða köst um *** 3,299 1,827 –5,957 p= 0,0001
Áhyggj um eða dap ur leika 1,591 0,976 – 2,594 p= 0,062

Ör ygg is mörk in eru tákn uð með * fyr ir .05, ** fyr ir .01, og *** fyr ir .001 ör ygg is mörk.

Tafla 4 sýnir að mark tækt sam band er á milli þess að finn ast starf ið vera 
and lega erf itt og flestra heilsu fars þátta sem eru tald ir upp í töfl unni. 
Verk ir í stoð kerfi voru meira en tvö falt al geng ari með al þess starfs fólks 
sem sagði starf ið and lega erf itt en ann ars starfs fólks. Sama gilti um verk 
í hálsi og herð um, verk í baki, maga verk og höf uð verk svo dæmi séu 
nefnd. Starfs fólki sem fannst starf ið vera and lega erf itt var meira en þri-

Kynjafræði – Kortlagningar

412



svar sinn um lík legra en ann að starfs fólk til að finna fyr ir al mennri þreytu 
og kvíða köst um.

Að vera kona er ekki sjúk dóm ur

Það að vera kona er eng inn sjúk dóm ur, það lít ur bara út fyr ir það því all ar 
við mið an ir mið ast við karl menn, skrif ar Bi Puran en.41 Þar vís ar Puran en 
til þess að við mið an ir sem gerð ar hafa ver ið út frá karl mönn um er ekki 
allt af hægt að heim færa upp á kon ur og því birt ast kon ur oft sem frá vik 
í mæl ing un um. Þar að auki geta ein stak ling ar upp lif að veik indi jafn vel 
þótt heilsu fars skoð un stað festi ekki slíkt, á sama hátt og ein stak ling ur 
get ur upp lif að sig frísk an þótt heil brigð is vott orð gefi veik indi til kynna. 
Hug læg upp lif un á heilsu fari get ur ver ið önn ur en sú sem er hlut lægt 
stað fest. Of an nefnd gögn benda til þess að kon ur þurfi ekki að upp lifa 
meiri veik indi eða verri líð an en karl ar. Á hinn bóg inn ger ir kynj askipt-
ing vinnu mark að ar ins það að verk um að karl ar og kon ur vinna gjarn an 
ólík störf og búa þar af leið andi oft við ólík an að bún að á vinnu stað. Lá rétt 
kynj askipt ing á vinnu mark aði hef ur í för með sér að kon ur eru lík legri en 
karl ar til að vera í lágt laun uð um störf um, þar sem umb un í formi pen-
inga og virð ing ar er lít il, og þar sem sjálf ræði í starfi er tak mark að þótt 
kröf ur geti ver ið mikl ar. Lóð rétt verka skipt ing fel ur hins veg ar í sér að 
kon ur eru lík legri til að vera í störf um þar sem kraf ist er mik illa sam-
skipta við ann að fólk og þar sem lík ur eru á miklu and legu og fé lags legu 
álagi. Af þess um sök um má segja að kraf an um af nám kynj a skipts vinnu-
mark að ar sé, á sama hátt og kraf an um góð an að bún að, for senda bættr ar 
lýðheilsu kvenna.
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Hólm fríð ur K. Gunn ars dótt ir

Þær bjarg ast helst sem ferð ast á fyrsta farrými.
Um tengsl fé lags legr ar stöðu og heilsu fars

Inn gang ur

Þeg ar Tit an ic sökk í jóm frú ar ferð inni 1912 fór ust að eins fjór ar kon ur af 
143 á fyrsta farrými (þrjár þeirra kusu sjálf ar að vera um kyrrt á skip inu). 
Af öðru farrými fór ust 15 af 93 kon um. Af þriðja farrými fór 81 af 179 
kon um nið ur með skip inu.1

Ör lög kvenna á Tit an ic koma heim og sam an við það sem sýnt hef ur 
ver ið fram á með fjölda rann sókna að dán ar tíðni er lægst með al þeirra sem 
standa efst í þjóð fé lags stigan um, búa við best efni og hafa mesta mennt-
un.2 Um or sak ir þessa eru á hinn bóg inn skipt ar skoð an ir.3 Tíðni krabba-
meina og ann arra sjúk dóma er mis mun andi í mis mun andi hóp um; sum 
krabba mein eru tíð ari með al þeirra sem bet ur mega sín, s.s. krabba mein í 
brjóst um, rist li, eggja stokk um og sort uæxli í húð, en krabba mein í vé linda, 
maga og leg hálsi eru al geng ari með al efna lít illa, ófag lærðra kvenna.4 Með al 
áhættu þátta brjóst akrabba meins er að hefja barn eign ir seint, þ.e. eft ir 
25-30 ára ald ur, lungna krabba mein teng ist sterk lega reyk ing um, en húð-
krabba mein sól böð um. Þannig má sjá að lífs hætt irn ir hafa mik il áhrif á 
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heilsu far ið. Þótt lang lífi hafi auk ist til muna á síð ustu öld er talið að 
að eins sé unnt að þakka fram för um í lækn is fræði og for varn aað gerð um 
um fimm ár af þeim sem áunn ist hafa og mun ar þar mestu um fram far ir 
í með ferð sjúk dóma.5 

Ójöfn uð ur í heilsu fari 

Skil greina má fé lags leg an og efna hags leg an ójöfn uð í heilsu fari sem mis-
mun á al gengi og nýgengi van heilsu ein stak linga sem til heyra mis mun-
andi fé lags leg um og efna hags leg um þjóð fé lags hóp um.6 Þjóð fé lags þegn-
arn ir hafa lengi ver ið flokk að ir með ýmsum að ferð um í þeim til gangi að 
kom ast að því hvort heilsu far og lang lífi sé mis jafnt í ólík um hóp um.7 
Breyt urn ar starfs stétt, mennt un ar stig og tekj ur hafa lengi ver ið not að ar 
sem mæli kvarð ar á fé lags lega og efna hags lega stöðu en mælt er með því 
að not að ar séu ólík ar mæli breyt ur til að fá sem gleggsta mynd af að stæð-
um fólks8 þar eð mis mun ur inn get ur ver ið mis jafn lega mik ill eft ir því til 
hvaða þátta er lit ið.9 Af þess um þrem ur fyrr nefndu breyt um er mennt-
unin tal in síst breyti leg10 og henta vel þeg ar um kon ur er að ræða. 
Mennt un og tekj ur eiga við alla ein stak linga en starf hef ur þann galla að 
eiga að eins við þá sem eru á at vinnu mark að in um.11 

Fé lags hag fræði leg ir (soc io-ec on om ic) þætt ir geta haft mis mun andi 
áhrif á heilsu far ið á mis mun andi ævi skeið um.12 Til dæm is hef ur því ver ið 
hald ið fram að mennt un in hafi áhrif snemma á ævi skeiði manns ins varð-
andi til urð sjúk dóma, sem síð ar komi fram, svo sem hjarta- og æða sjúk-
dóma og ann arra sjúk dóma sem tengj ast reyk ing um.13 Rann sókn ar nið ur-
stöð ur með al ís lenskra skóla barna benda til þess að þjóð fé lags leg staða 
for eldra hafi áhrif á heilsu far og líð an barn anna.14 Til við bót ar verð ur að 
hafa í huga að fé lags hag fræði leg ar að stæð ur fólks eru breyti leg ar og þjóð-
fé lag ið er einnig ör um breyt ing um háð.15 McDon ough og fé lag ar, sem 
at hug uðu dán ar tíðni með al Banda ríkja manna 45 ára og eldri, sáu að sterk 
tengsl voru á milli stöðugr ar fá tækt ar og dán ar tíðni en óstöð ug ar tekj ur 
var einnig áhættu þátt ur hjá milli tekju fólki.16

Svo virð ist sem heilsu far fari jafnt og þétt batn andi eft ir því sem 
fé lags hag fræði leg ar að stæð ur fólks eru betri þar til til tekn um gæð um er 
náð.17 Þeir, sem eru vel sett ir fé lags lega og efna hags lega, eru betri til 
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heils unn ar en þeir sem held ur verr eru sett ir og þannig koll af kolli.18 Á 
hinn bóg inn virð ast þeir sem búa við góð ar að stæð ur ná til teknu þaki 
þannig að heil san held ur ekki áfram að batna held ur búa þeir yf ir leitt við 
góða heilsu og betri en aðr ir á full orð ins ár um þar til líða fer á æv ina og 
ellin sæk ir að.19

Allt frá því um miðja 19. öld hafa Bret ar gef ið út skýrslur á tíu ára 
fresti um dán ar tíðni starfs- og þjóð fé lags hópa í Eng landi og Wal es. Í fyrstu 
skýrslunni túlk aði Willi am Farr töl fræði leg ar nið ur stöð ur í bréfi til Þjóð-
skrár stjóra. Þar benti hann á tengsl dán ar tíðni og þjóð fé lags stöðu, þ.e. að 
þeir sem standi lágt í þjóð fé lags stigan um lifi skem ur en þeir sem of ar 
standa og bet ur mega sín. Hann sagði að það væri ekki nóg að skrá dauðs-
föll og dán ar or sak ir held ur þyrfti að nota slík gögn til að varpa ljósi á 
or saka tengsl svo koma mætti í veg fyr ir sjúk dóma og þján ing ar.20 

Í upp hafi síð ustu ald ar flokk uðu Bret ar þjóð sína í nokkr ar þjóð fé lags-
stétt ir og rann sök uðu mis mun andi dán ar tíðni þeirra, sem þeir töldu að 
end ur spegl aði ólík ar lífs venj ur og að bún að. Upplýsing ar um dán ar mein in 
feng ust af dán ar vott orð um en flokk un í þjóð fé lags hópa grund vall að ist á 
at vinnu manna eins og hún var skráð í mann tali.21 Þótt nið ur stöð ur rann-
sókna aust an hafs og vest an hafi ótví rætt bent til sterkra tengsla þjóð fé lags-
stöðu og lífs lengd ar22 hafa eng ar nið ur stöð ur vald ið öðru eins fjaðr af oki og 
Svarta skýrslan sem kom fram í Bret landi ár ið 1980.23 Í skýrslunni voru 
nefnd ar fjór ar fræði leg ar skýring ar á sýni legu ójafn ræði í heilsu fari þjóð fé-
lags hópa: 1. Til bún ar skýring ar (Art efact ex plan ations). Þá er gert ráð fyr ir 
að heilsa og þjóð fé lags stétt séu til bún ar breyt ur sem eigi að mæla fé lags leg 
fyr ir bæri en tengsl in á milli þeirra gætu ver ið hald villa og or saka sam bandið 
veikt. 2. Nátt úru legt eða þjóð fé lags legt úr val. 3. Þjóð skipu lag ið eða efna-
hags leg ar ástæð ur. 4. Hegð un ar mynst ur eða lífs hætt ir. 

Skýrslan olli mikl um póli tísk um úlf aþyt, sem raun ar hef ur enn ekki 
lægt. Sum ir drógu í efa að mis mun ur inn á heilsu fari þjóð fé lags hópa, sem 
fram kom í skýrslunni, væri á rök um reist ur, aðr ir töldu að sann leik ur inn 
um stétta skipt ingu í Bret landi og af leið ing ar henn ar væri loks lýðum 
ljós. Skýrslan hef ur ver ið köll uð svört eft ir inni hald inu en nafn ið þótti einnig 
vel við hæfi vegna þess að Sir Dou glas Black var í for svari nefnd ar inn ar 
sem stóð að henni. 

Nið ur stöð urn ar hefðu ekki átt að koma á óvart. Áð ur hafði ít rek að 
ver ið sýnt fram á það í Bret landi að heilsu far er mis jafnt í mis mun andi 
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hóp um24 og aðr ar þjóð ir hafa við svip að an vanda að glíma.25 Um or sakir 
ójafn ræð is ins og hvað helst er til úr bóta er hins veg ar enn deilt.26

Áhugi á ójöfn uði í heilsu fari þjóð fé lags hópa hef ur vax ið mjög á und an-
förn um ár um en mis jafn lega er brugð ist við þess ari um ræðu. Í Hollandi 
hef ur ver ið unn ið öt ul lega að því að efla rann sókn ir á þessu sviði og póli-
tísk ur vilji er fyr ir því að draga úr mis mun af þessu tagi.27 Þeg ar Rann-
sókna stofn un í heilsu kvenna var kom ið á fót í Banda ríkj un um í byrj un 
10. ára tug ar síð ustu ald ar var lít ill áhugi á þessu mál efni en þeg ar nær 
dró alda mót un um voru sjón ar mið in breytt og skiln ing ur vakn að ur á 
mik il vægi rann sókna á þessu sviði.28

All ar Norð ur landa þjóð irn ar nema Ís lend ing ar hafa gert víð tæk ar 
rann sókn ir á ójöfn uði í heilsu fari þegn anna. Ís lend ing ar eru eina sjálf-
stæða nor ræna þjóð in sem á ekki grein í fylgi riti Scand inavi an Jo urn al of 
Pu blic Health 2001 sem fjall ar um ójafn ræði í heilsu fari nor rænna þjóða á 
ní unda og tí unda ára tugn um.29

All ar Norð ur landa þjóð irn ar, að Ís lend ing um und an skild um, hafa einnig 
átt sam vinnu um rann sókn ir á tengsl um dán ar tíðni og krabba meins tíðni 
ann ars veg ar og starfi hins veg ar en Ís lend ing ar hafa ekki ver ið þátt tak-
end ur nema að tak mörk uðu 30 eða engu leyti.31 Þeg ar rann sókn á tengsl um 
dán ar tíðni og starfa var gerð á Norð ur lönd um voru upplýsing ar frá 
Ís landi ekki byggð ar á mann tals gögn um eins og á hin um Norð ur lönd-
unum held ur á skatta fram töl um.32

Þjóð fé lags fræð ing ar og sál fræð ing ar hafa hins veg ar sýnt fram á að 
ís lenskt þjóð fé lag er lag skipt eins og önn ur þjóð fé lög 33 og gerð hef ur ver-
ið til raun til að kveða nið ur þá goð sögn að ís lenskt þjóð fé lag ein kenn ist 
af jafn ræði. Í því skyni skrif uðu Þor björn Brodda son og Keith Webb 
grein ina „On the Myth of Soc ial Equ a lity in Ic eland” (Um goð sögn ina að 
fé lags legt jafn ræði ríki á Ís landi).34

Hins veg ar hef ur ekki mik ið ver ið gert af því að rann saka mis mun andi 
heilsu far hópa á Ís landi en þær rann sókn ir, sem gerð ar hafa ver ið á þessu 
sviði, benda til þess að svip að ójafn ræði sé fyr ir hendi hér lend is eins og 
ann ars stað ar bæði með al full orð inna35 og barna.36 Til dæm is sýndi rann-
sókn á sam bandi mennt un ar og dán ar tíðni með sér stöku til liti til kran-
sæða sjúk dóma töl fræði lega mark tækt öf ugt sam band mennt un ar og dán ar-
tíðni af völd um kran sæða sjúk dóma bæði hjá kör lum og kon um.37 Dánar-
áhætta efsta mennt ahóps ins var tæp 70% af dán ar tíðni lægsta mennt a-
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hóps ins hjá kör lum og rúm lega 20% hjá kon um. Eft ir að leið rétt var 
fyr ir áhættu þátt um var sam band ið enn til stað ar hjá kör lum en var ekki 
mark tækt hjá kon um. 

Í rann sókn á sam bandi mennt un ar og áhættu þátta kran sæða sjúk dóma 
kom fram að bæði hjá kon um og kör lum voru í flest um til fell um fleiri 
áhættu þætt ir hjá þeim sem höfðu minnsta skóla göngu að baki.38

Rík ar þjóð ir og fá tæk ar

Mis mun ur á heilsu fari þjóð fé lags hópa sést bæði með al ríkra þjóða og 
fá tækra. Tekju dreif ing in í þjóð fé lag inu er ná tengd dán ar tíðni ólíkra þjóð-
fé lags hópa.39 Sum ir telja að áhrif efna hags legs mis mun ar séu af ger andi 
fyr ir heilsu þjóð ar, en með al ríkra þjóða hafi vöxt ur þjóð ar tekna á hinn 
bóg inn lít il áhrif á heilsu far þegn anna. Út kom an sé þannig frem ur háð 
hlut falls legri en beinni þjóð hag fræði legri af komu.40 Auð ug ar þjóð ir eru 
ekki endi lega heil brigðari en þær sem hafa úr minna að spila. Banda rík in 
eru auð ug en eru ekki efst á lista þeg ar lit ið er til með al ævi lengd ar kvenna 
og karla. Fram lög til heil brigð is mála virð ast ekki held ur af ger andi fyr ir 
ár ang ur inn. Jap an ir og Sví ar eru með al lang líf ustu þjóða heims, en fram-
lög til heil brigð is mála, sem hluti af vergri þjóð ar fram leiðslu, var 15% í 
Jap an en 40% í Sví þjóð á tí unda ára tug síð ustu ald ar.41

Í yf irlýsingu Al þjóða heil brigð is mála stofn un ar inn ar um heil brigði fyr ir 
alla ár ið 2000 sagði svo: Mark mið nr. 1. Jafn ræði í heilsu fari: Ár ið 2000 
skal ójöfn uð ur í heilsu fari þjóða og þjóð fé lags hópa hafa minnk að um 25%. 
Mark mið inu verði náð með því að bæta heilsu þeirra þjóða og þjóð fé lags-
hópa sem standa á ein hvern hátt höll um fæti.42 All ar Evr ópu þjóð ir og þar 
með Ís lend ing ar skuld bundu sig til að reyna að ná þessu mark miði.

Til tæk ar heim ild ir og mis mun andi áreið an leiki

Þeg ar kanna á ójöfn uð í heilsu fari hópa þarf að at huga hvaða not hæf ar 
upplýsing ar liggja fyr ir, safna frek ari gögn um, ef þurfa þyk ir, greina, 
túlka og kynna gögn in og koma með til lög ur til úr bóta í sam ræmi við 
nið ur stöð urn ar, þótt það sé ekki bein lín is hlut verk rann sak enda.43 
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Það er ólíkt hvaða gögn liggja fyr ir í mis mun andi þjóð fé lög um og 
áreið an leiki gagn anna er einnig mis mun andi.44 Í Evr ópu hafa menn yf ir-
leitt not að starf sem mæli kvarða á þjóð fé lags stöðu en í Banda ríkj un um 
hef ur frek ar ver ið horft til mennt un ar og efna hags sem áreið an legra mæli-
kvarða.45 Eign ir og fast ar tekj ur hafa ver ið not að ar sem mæli kvarð ar á 
þjóð fé lags lega stöðu fólks í banda rísk um og kan ad ísk um rann sókn um en 
bíla eign og hús næði hafa þótt gagn ast vel sem við bót ar upplýsing ar við 
starf ið í bresk um rann sókn um.46 Banda ríkja menn hafa í op in ber um 
skýrslum lagt áherslu á að skrá kyn þátt en síð ur starf.47

Upplýsing ar úr mann töl um koma að góð um not um þeg ar meta skal 
heilsu far þjóða48 en við mann tal er spurt um mennt un, starf og að stæð ur 
hvers manns barns í land inu. Áreið an leiki upplýsinga sem fást við mann-
tal er þó ekki óyggj andi vegna þess að menn svara fyr ir sig eða aðra og 
ekki er unnt að ganga úr skugga um að upplýsing arn ar séu rétt ar. Oft eru 
upplýsing ar úr mann töl um tengd ar dán ar meina skrám. Sá galli er þó á 
gjöf Njarð ar að dán ar vott orð eru óá reið an leg ar heim ild ir um dán ar-
orsakir, mik ið mis ræmi hef ur reynst á milli þess sem stend ur á dán ar vott-
orð inu og þess sem krufn ing leið ir í ljós.49 Þetta er þeim mun baga legra 
þar sem dán ar vott orð geta veitt mik il væg ar upplýsing ar um heil brigði 
hvers þjóð fé lags og ráð stöf un op in berra fjár muna bygg ist með al ann ars á 
upplýsing um af dán ar vott orð um.50 Þeg ar upplýsing ar um starfs stétt 
byggj ast á því sem stend ur á dán ar vott orð um er einnig við þann vanda að 
etja að oft er þar að eins get ið um stöðu hins látna við and lát ið s.s. ör yrki, 
elli líf eyr is þegi o.s.frv. en að al lífs starf hans ekki nefnt. Þetta á ekki hvað 
síst við um kon ur, sem oft eru skráð ar hús mæð ur á dán ar vott orð inu, 
hvaða störf um sem þær hafa ann ars gegnt ut an heim il is.

Heilsu farsk ann an ir byggð ar á svör um úr taks eru gagn leg ar til að fá 
upplýsing ar um at riði sem hafa áhrif á heilsu far, s.s. lífs stíl (t.d. reyk ing ar 
og mat ar æði), að bún að (t.d. vinnu að stæð ur og íbúð ar hús næði) og að gang 
og notk un á heil brigð is þjón ustu.51 Heilsu farsk ann an ir, þar sem treyst er á 
spurn inga lista, hafa sömu ann marka og aðr ar slík ar kann an ir. Miklu máli 
skipt ir að spurn ing arn ar hitti í mark, áreið an leiki upplýsinga er ekki 
óyggj andi, miklu skipt ir hver svör un in er og hvern ig úr tak ið er val ið.

Fyrsta mann tal ið í heim in um, sem náði til heill ar þjóð ar, var tek ið á 
Ís landi 1703. Alls bjuggu þá 50.358 manns á land inu.52 Nokk ur mann-
töl voru tek in á Ís landi á átj ándu og nítj ándu öld og frá 1860-1960 voru 
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mann töl tek in á tíu ára fresti. Á hinn bóg inn var ekk ert mann tal tek ið 
1970 og síð asta mann tal ið var tek ið 1981. Enn hef ur ekki ver ið unn ið úr 
upplýsing um úr síð asta mann tali til að meta heilsu far þjóð ar inn ar og þar 
með mögu legt ójafn ræði á því sviði.

Þar sem áreið an leg ar krabba meins skrár eru til koma þær að mikl um 
not um til að kanna heilsu far mis mun andi hópa þótt þær nái ekki til 
allra.53 Hér lend is var Krabba meins skránni kom ið á fót 1954 og hafa þar 
ver ið skráð öll krabba mein á land inu frá því 1955.54 Þar má finna áreið-
an leg ar heim ild ir um krabba meins mynst ur lands manna.

Lífs hætt ir ólíkra þjóð fé lags hópa

Með al fólks á aldr in um 45-74 ára voru reyk ing ar fá tíð ari með al mennt a-
fólks í Nor egi, Sví þjóð og Bret landi en með al ann arra, en sunn ar í Evr ópu 
var ann að uppi á ten ingn um þeg ar reyk inga venj ur í 12 Evr ópu lönd um 
voru at hug að ar um 1990.55 Þar reykti mennt að eldra fólk frem ur en þeir 
sem höfðu minni mennt un og átti það eink um við um kon ur. Í hópi 
þeirra sem voru 20-40 ára var mis mun ur á reyk inga venj um hóp anna 
meiri en með al þeirra sem eldri voru og þeir sem höfðu litla mennt un 
reyktu meir en aðr ir. Þetta var meira áber andi með al karla en kvenna. 
Und an tekn ing frá þess ari reglu voru portú galskir karl ar.56 Áhætta af 
reyk ing um kom skýrt fram í rann sókn sem gerð var með al breskra karla, 
þar sem sýnt var fram á mik inn mun á lífs lík um eft ir því hvort menn 
reyktu eða ekki.57 Ár ið 1996 birti hóp ur sér fræð inga við Har vard há skóla 
skýrslu um meint ar or sak ir krabba meina.58 Þar seg ir að um 30% allra 
krabba meina megi rekja til tó baks reyk inga, önn ur 30% til mat ar æð is, 
5% til hreyf ing ar leys is, 5% til erfða, 5% til veira eða ör vera og um 5% 
til vinn unn ar.59 Þótt vera megi að þess ar töl ur séu ekki ná kvæm ar sýna 
þær hvað lífs hætt ir hafa mik ið að segja um til urð krabba meina. Á hinn 
bóg inn er sam spil lífs hátta og heilsu flók ið og mis mun andi lífs hætt ir 
skýra ekki nema að hluta ójafn ræði í heilsu hópa.60

At hug an ir Tó baks varn ar nefnd ar sýna að þeir sem hafa lengsta skóla-
göngu reykja síst og held ur færri kon ur en karl ar á Ís landi reykja.61 

Könn un Mann eld is ráðs Ís lands sem birt var 1992 sýndi að neyslu-
mun ur tekju hópa markast af verð lagi mat vara, lægri tekju hóp ar í þjóð-
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fé lag inu borða yf ir leitt meira af ódýrari mat vör um, en hæsti tekju hóp-
ur inn meira af dýrari vör um. Þó borð uðu lægstu tekju hóp arn ir held ur 
minna af fiski og meira af kjöti en þeir tekju hærri jafn vel þótt kjöt væri 
alla jafna dýrara en fisk ur, en talið er að holl ustu við horf hafi hér áhrif.62 
Það vakti at hygli rann sak enda að áhrifa tekna gætti lít ið í fæðu vali 
kvenna í könn un inni. Í könn un Lauf eyj ar Stein gríms dótt ur o.fl. kom 
fram að mat ar æði karla var mjög breyti legt eft ir at vinnu en þessa 
breyti leika gætti ekki að sama skapi hjá kon um. Mennt un virð ist hafa 
mik il áhrif á fitun eyslu ís lenskra karla, fitu hlut fall fæð unn ar er hæst 
með al þeirra sem hafa stysta skóla göngu að baki en fer stig lækk andi 
eft ir mennt un og er minnst með al há skóla mennt aðra karla. Á hinn bóg-
inn sá ust ekki tengsl á milli mat ar æð is og skóla göngu með al ís lenskra 
kvenna.63

Kon ur, vinna og heilsa

Rann sókn ir á tengsl um vinnu og heilsu fars hafa eink um ver ið gerð ar 
með al karla64 en á síð ari ár um hef ur áhugi far ið vax andi á að rann saka 
sér stak lega þær heilsu fars hætt ur sem kon ur búa við í vinn unni.65 Fál æti 
varð andi rann sókn ir á vinnu tengd um heilsu fars hætt um kvenna á m.a. 
ræt ur að rekja til þess að at vinnu þátt taka hef ur ekki ver ið sú sama hjá 
kynj un um og talið hef ur ver ið að kon ur ynnu á hættu minni vinnu stöð um 
en karl ar.66 Mark mið rann sókna á vinnu tengdri heilsu er að koma auga á 
áhættu þætti sem tengj ast starf inu eða starfs um hverf inu og get ur þá ver ið 
um að ræða ýmis kon ar áhættu, bæði and lega og lík am lega.

Ójöfn uð ur í heilsu fari þjóð fé lags hópa sést yf ir leitt skýrar hjá kör lum 
en kon um þeg ar við tekn um far alds fræði leg um að ferð um er beitt. Þetta 
hef ur leitt til um ræðna um það hvort þeir mæli kvarð ar sem not að ir hafa 
ver ið til að mæla fé lags hag fræði lega stöðu karla henti illa þeg ar um kon ur 
er að ræða67, m.a. vegna ólíkr ar stöðu á at vinnu mark að in um.68 Þeg ar 
ójöfn uð ur í heilsu fari er rann sak að ur í mis mun andi lönd um get ur einnig 
haft veru leg áhirf á út komn una hverstu mik il at vinnu þátt taka kvenna 
er.69 Sýnt hef ur ver ið fram á að starf ið eitt er ekki hent ug ur mæli kvarði á 
ójafn ræði í heilsu fari kvenna hópa, því efna hag ur og al menn ar að stæð ur 
virð ast geta skipt sköp um.70
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Til að efla rann sókn ir á vinnu tengdri heilsu kvenna hafa nokkr ar al þjóð-
leg ar ráð stefn ur ver ið haldn ar á und an förn um ár um. Síð asta ráð stefn an af 
því tagi var hald in í Barcel ona á Spáni í sept emb er 2002, ári fyrr var stór 
ráð stefna í Stokk hólmi og 1997 var al þjóð lega ráð stefn an Heilsa kvenna: 
vinna, krabba mein og frjó sem is heil brigði hald in í Reykja vík að til stuðl an inn-
lendra og er lendra að ila. Í fram haldi af ráð stefn unni voru birt ar vald ar 
grein ar í banda rísku sér fræði riti.71 Brýnt er að skoða kvenna hópa sér stak-
lega því sýnt hef ur ver ið fram á að svör un kynj anna við áreiti er ólík og því 
ekki unnt að yf ir færa rann sókn anið ur stöð ur úr karl ahóp um yf ir á kon ur.72 
Þeg ar bet ur er að gáð kem ur líka í ljós að vinnu að stæð ur karla og kvenna 
eru oft á tíð um gjör ólík ar, kyn in gera ekki það sama þótt starfs heit ið sé 
eins, og alls ekki er lík legt að at vinnu tengdri heilsu kvenna sé síð ur hætt 
en karla.73 Sem dæmi um ólík ar að stæð ur á vinnu mark að in um má nefna að 
kon ur vinna oft á tíð um ein hæf ari störf, þær eru frem ur und ir menn en 
karl ar og hafa því minna sjálf ræði. Vinnu tól og tæki eru hönn uð með afl 
með al karls ins í huga og kon ur hafa að með al tali lægri laun en karl ar, en 
efna hags leg ar að stæð ur hafa ótví ræð áhrif á heilsu far. Rann sókn ir á vinnu-
tengdri heilsu kvenna gætu hafa lið ið fyr ir það að áhugi þeirra sem stýra 
fag blöð um og sitja í ráð um, sem veita styrki til rann sókna á at vinnu tengdri 
heilsu, hafa meira beinst að kör lum en kon um.74

Karl ar og kon ur búa að jafn aði ekki að eins við ólík ar að stæð ur á 
vinnu stað held ur hef ur ver ið sýnt fram á að kon ur og karl ar bregð ast ólíkt 
við í vinn unni.75 Fran ken hae u ser og fé lag ar at hug uðu streitu, heilsu og 
vinnu gleði hjá kon um og kör lum hjá Vol vo í Sví þjóð. Þau sáu greini leg an 
mun á vinnu tengd um streitu við brögð um karla og kvenna.76 Mæl ing ar á 
streitu horm ón um (nor adrena líni og adrena líni) sýndu að kon ur áttu erf itt 
með að ná sér nið ur eft ir vinnu dag inn, þær báru áhyggj urn ar heim með 
sér úr vinn unni en karl arn ir gátu los að sig við starf ið þeg ar heim var 
kom ið. Þetta átti ekki hvað síst við fólk í yf ir manna stöð um.

Ör ar þjóð fé lags breyt ing ar á lið inni öld þ.á m. auk in þátt taka kvenna 
í at vinnu líf inu hafa haft áhrif á lífs stíl þeirra og heilsu. Dönsk heil brigð is-
yf ir völd hafa lát ið kanna sér stak lega hvers vegna með al ævi lengd danskra 
kvenna held ur ekki áfram að lengj ast og hvers vegna Dan ir hafa dreg ist 
aft ur úr þeg ar um er að ræða með al ævi lengd í lönd um inn an Efna hags-
banda lags Evr ópu.77 At hygli vek ur að það eru eink um þær kon ur, sem 
fædd ust í upp hafi heim skreppunn ar og á ár um seinni heims styrjald ar, 
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sem koma illa út en þess ir hóp ar eru þeir fyrstu sem fóru al mennt út á 
vinnu mark að inn og lífs mynst ur þeirra breytt ist frá því sem mæð ur 
þeirra bjuggu við. Í þess um hópi lifa kon ur í sjálf stæð um at vinnu-
rekstri og ófag lærð ar verka kon ur skemmst. Það vakti einnig at hygli að 
mennt un var ekki eins vernd andi þátt ur með al danskra kvenna og sést 
hafði með al þar lendra karla. Reyk ing ar danskra kvenna eiga óef að þátt 
í hárri dán ar tíðni þeirra, en reyk ing ar reynd ust al geng ari með al þeirra 
en kvenna í Nor egi, Sví þjóð, Hollandi og Frakk landi í byrj un tí unda 
ára tug ar síð ustu ald ar.78 Ár ið 1994 voru ís lensk ar kon ur ásamt þeim dön-
sku með hæstu dán ar tíðni kvenna í Evr ópu vegna lungna krabba meins, 
og dán ar tíðni vegna brjóst akrabba meins var einnig há, sam an bor ið við 
önn ur Evr ópu lönd.79

Vor ið 1995 skip aði Ingi björg Pálma dótt ir, fyrr ver andi heil brigð is-
ráð herra, nefnd sem ætl að var að safna gögn um um heilsu far ís lenskra 
kvenna og koma með til lög ur til úr bóta ef þurfa þætti. Nefnd in stóð að 
út gáfu rits þar sem er að finna marg ar fræði grein ar um heilsu far kvenna 
frá mis mun andi sjón ar mið um.80 Í for mála rits ins er bent á að bæði 
Al þjóða heil brigð is mála stofn un in og banda ríska heil brigð is mála stofn-
unin hefðu lagt sér staka áherslu á heilsu kvenna und an far inn ára tug81 
af þeirri ástæðu að mála flokkn um hafði ekki ver ið sinnt sem skyldi. 
Jón Krist jáns son, nú ver andi heil brigð is ráð herra (2004), hef ur skip að 
nýja nefnd sem ætl að er að koma með til lög ur til fram kvæmda en til-
lög urn ar skulu byggj ast á starfi fyrri nefnd ar. Tengsl starfa og heilsu 
koma þar við sögu. 

Tækni leg ar breyt ing ar og þró un í at vinnu lífi kall ar á ný við horf til 
heilsu vernd ar á vinnu stað. Marg ir at vinnu sjúk dóm ar eiga sér lang an 
að drag anda en ágóð inn af bættu vinnu um hverfi og slysa vörn um kem ur 
ekki strax í ljós.82 Sem dæmi má nefna að as bestryk veld ur krabba meini 
í lungnaf leiðru en hu lið stím inn er lang ur, allt að 30-40 ár (hu lið stími 
er sá tími sem líð ur frá því að sjúk dóm ur fer að búa um sig þar til hann 
brýst út). Að því er atvinnusjúkdóma varðar er talað um huliðstíma frá 
því að sjúklingurinn komst fyrst í tæri við sjúkdómsvaldinn þar til 
sjúkdóm urinn gerir vart við sig.83 As best var flutt inn og mik ið not að 
á Ís landi á síð ustu öld, en nú hef ur inn flutn ing ur þess ver ið bann að ur, 
nema með und an þágu, og sér stak ar var úð ar regl ur gilda um með höndlun 
og förg un efn is ins.

Kynjafræði – Kortlagningar

428



Ar ber og La helma báru sam an að stæð ur í Bret landi og Finn landi og 
kom ust að raun um að ójöfn uð ur í heilsu fari þjóð fé lags hópa var meiri í 
Finn landi en í Bret landi.84 Úti vinn andi kon ur í Bret landi áttu síð ur við 
langvar andi veik indi að stríða en úti vinn andi kon ur í Finn landi. Hús-
mæð ur í Bret landi voru á hinn bóg inn við slæma heilsu. Rann sak end ur 
töldu að þar sem at vinnu þátt taka kvenna væri mik il hefðu fé lags hag-
fræði leg ar að stæð ur mik il áhrif á heilsu beggja kynja, en þar sem marg ar 
kon ur væru heima vinn andi skipti hús næði og aðr ar að stæð ur þeirra 
heima fyr ir miklu um heilsu far þeirra.85

Kynja bundna þver sögn in í heilsu fari

Kon ur lifa leng ur en karl ar86 en sækja meira til heil brigð is þjón ust unn-
ar87 og má því ætla að þær séu oft ar veik ar. Þessi þver sögn hef ur ver ið 
köll uð kynja bundna þver sögn in í heilsu fari.88 Í rann sókn um á tengsl um 
vinnu, dán ar tíðni og þjóð fé lags hópa voru gift ar kon ur lengi flokk að ar 
með eig in mönn um sín um en ógift ar eft ir eig in starfi.89 Þótt þetta kunni 
að virð ast í mót sögn við sjálf stæði kvenna og jafn vel and stætt heil brigðri 
skyn semi nú á dög um hef ur að ferð in það sér til máls bóta að hjú skap ar-
staða hef ur lengst af haft af ger andi áhrif á að stæð ur kvenna og karl ar hafa 
að jafn aði hærri tekj ur en kon ur.90

At vinnu þátt taka kvenna hef ur auk ist mjög á síð ustu ára tug um91 en 
ólíkt í mis mun andi lönd um og enn er langt í land að kon ur kom ist með 
tærn ar þar sem karl ar hafa hæl ana að því er varð ar laun og áhrif.92 Eins 
og sjá má af Töflu 1 eru marg ar kon ur á Ís landi virk ar í at vinnu líf inu en 
nokk uð er at vinnu þátt tak an breyti leg eft ir aldri:

Tafla 1. At vinnu þátt taka kvenna og karla á Ís landi eft ir aldri ár ið 2000 Hlutfalls töl-
ur (%)

Ald ur All ir Kon ur Karl ar 
 84 79 88 
16-24 79 81 77 
25-54 92 88 96 
55-74 63 52 74 

Heimild: Hagstofa Íslands.93
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Tafla 2. Skipt ing vinn andi fólks eft ir starfs stétt um á Ís landi ár ið 2000. Hlut falls-
töl ur (%)

 Kon ur  Karl ar 
Stjórn end ur 4 9 
Sér fræð ing ar 15 13 
Sér mennt að starfs fólk 17 12 
Skrif stofu fólk 16 3 
Þjón ustu- og versl un ar fólk 31 12 
Sér hæft iðn að ar starfs fólk 6 24 
Véla- og vél gæslu fólk 1 12 

Heimild: Hagstofa Íslands.94

Eins og sjá má í töflu 2 sinna karl ar og kon ur á Ís landi mis mun andi störf um 
á at vinnu mark að in um og vænta má að það hafi ólík áhrif á heilsu far þeirra. 
Sú sterka staða kvenna á vinnu mark aði sem al menn at vinnu þátt taka sýnir 
skil ar sér ekki í jafn ræði með al stjórn enda.95 Til að fá hug mynd um áhrifa-
vald kvenna á at vinnu mark aði hér lend is er for vitn ilegt að skoða nokkr ar 
töl ur þar að lút andi, en upplýsing arn ar voru fengn ar frá Hag stofu Ís lands. 
Í öll um at vinnu grein um er meiri hluti fram kvæmda stjóra karl ar. Karl ar 
stýra 96% stórra fyr ir tækja, og að eins 5% stjórn ar for manna í stór um fyr ir-
tækj um eru kon ur.96 Þeg ar lit ið var á fyr ir tæki í heild (fé lög sem skráð eru 
á hluta fé laga skrá og voru með rekst ur á ár inu 2001, alls 7856 fyr ir tæki) var 
hlut fall kvenna 18% með al fram kvæmda stjóra og 36% með al stjórn ar for-
manna. At vinnu tekj ur kvenna voru 52% af tekj um karla ár ið 1995 en 55% 
ár ið 2000 og 57% ár ið 2001. Eft ir síð ustu al þing is kosn ing ar ár ið 2003, 
voru 19 þing manna kon ur eða 30%. Kon ur voru 28,9% sveit ar stjórn ar-
manna eft ir kosn ing arn ar 1998 en 31% ár ið 2002. 

Dán ar tíðni og krabba meins mynst ur 
starfs hópa ís lenskra kvenna

Dán ar tíðni og krabba meins mynst ur þriggja starfs hópa ís lenskra kvenna 
hafa ver ið rann sök uð á Rann sókna- og heil brigð is deild Vinnu eft ir lits-
ins.97 Mark mið rann sókn anna var að kanna hvort greina mætti vinnu-
tengda áhættu í þess um hóp um og hvort dán ar tíðni og krabba meins-
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mynst ur hóp anna væri ann að en al mennt mætti bú ast við hjá ís lensk um 
kon um. Um var að ræða ófag lærð ar verka kon ur í Reykja vík og í Hafn ar-
firði, iðn verka kon ur í Reykja vík og hjúkr un ar fræð inga. Rann sókn irn ar 
náðu til svip aðs tíma, þ.e. fylgst var með hóp un um frá átt unda ára tugn-
um fram á þann tí unda. Við mið un ar gildi í öll um rann sókn un um voru 
feng in frá öll um ís lensk um kon um á sama aldri á hverju tíma bili. Um 
bein an sam an burð á rann sókn un um er ekki að ræða vegna þess að við mið-
un ar tíma bil in eru ekki al veg sam bæri leg. Þeg ar sú leið er val in að bera 
dán ar tíðni starfs hópa sam an við dán ar tíðni þjóð ar gæt ir jafn an þess sem 
kall að hef ur ver ið áhrif hraustra starfs manna, þ.e. starf andi hóp ar hafa 
lægri dán ar tíðni al mennt en þjóð in. Þetta staf ar af því að með al þjóð ar-
inn ar eru sjúk ling ar og aðr ir, sem ekki geta unn ið, og hafa hærri dán ar-
tíðni en þeir sem eru vinnu fær ir. Þessa gætti í öll um rann sókn un um á 
kvenna hóp un um sem hér um ræð ir, en til tek in dán ar mein voru al geng ari 
en önn ur. Í rann sókn un um var í öll um til fell um reikn að svo kall að vænt i-
gildi en það er sú tala sem bú ast hefði mátt við ef dán ar tíðn in/krabba-
meins tíðn in væri sú sama í kvenna hópn um og hjá ís lensku kven þjóð inni 
al mennt. Síð an var reikn að staðl að dán ar tölu hlut fall eða hlut fall nýgen-
gis krabba meina með til teknu ör ygg is bili.98

At hygli vakti að vov eifl eg dauðs föll (slys, sjálfs víg) voru tíð ari í öll um 
þess um hóp um en með al ann arra ís lenskra kvenna. Nið ur stöð urn ar voru 
ótví ræðast ar með al iðn verka kvennanna.99 Með al hjúkr un ar fræð ing anna 
voru öll sjálfs víg in fram in með lyfj um. Lík um var leitt að því að auð velt 
að gengi að lyfj um ætti þátt í að sjálfs víg væru tíð ari með al hjúkr un ar-
fræð inga en ann arra, en til fell in voru fá og ör ygg is mörk víð. Með al verka-
kvenna í Reykja vík voru vís bend ing ar um hærri tíðni sjálfs víga en bú ast 
mátti við en nið ur stöð urn ar voru ekki töl fræði lega mark tæk ar.100 Nið ur-
stöð ur um vov eifl eg dauðs föll iðn verka kvenna voru mark tæk ar.101 Þeg ar 
dauðs föll um var skipt í um ferð ar slys, önn ur slys og sjálfs víg kom í ljós að 
dreif ing þess ara þriggja flokka vov eifl egra dán ar or saka var sú sama og hjá 
öðr um jafn aldra kon um á Ís landi en tíðn in var hærri. Með al rey kvískra 
verka kvenna voru vís bend ing ar um að dán ar tíðni vegna ýmissa krabba-
meina væri hærri með al þeirra sem höfðu stutt an starfs tíma en lang an, 
sem benti ekki til vinnu tengdr ar áhættu.102

Krabba meins mynst ur hóp anna var ólíkt að því leyti að lungna krabba-
mein og leg háls krabba mein var tíð ara hjá ófag lærðu kon un um en vænt i-
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gild ið sagði til um. Brjóst akrabba mein var á hinn bóg inn tíð ara hjá hjúkr-
un ar fræð ing un um. Mun ur inn á hóp un um var þó ekki áber andi.103 
Krabba mein í leg bol var áber andi al gengt með al iðn verka kvenna en eng in 
við hlít andi skýring var á því. Krabba meins mynst ur hóp anna var að öðru 
leyti að mestu í sam ræmi við það sem sést hef ur í er lend um rann sókn-
um.104 

Nið ur lag

Ójafn ræði í heilsu fari þjóð fé lags hópa er áhyggju efni víða um heim en 
um ræða um þetta efni hef ur ekki ver ið mik il á Ís landi. Sam bæri leg ar 
upplýsing ar og afl að hef ur ver ið víða í hin um vest ræna heimi liggja ekki 
fyr ir um heilsu ís lensku þjóð ar inn ar. Rann sókn ir á mis mun andi starfs- og 
mennt un ar hóp um benda þó til að svip að sé uppi á ten ingn um hér og ann-
ars stað ar, þ.e. að mennt un, starf, efna hag ur og lífs hætt ir mis mun andi 
hópa hafi áhrif á heils una ýmist til góðs eða ills. Þörf er á að efla rann sókn-
ir á þessu sviði til að kanna hvort það gild ir hér eins og ann ars stað ar, að 
þeir sem bet ur mega sín, hafa lengri skóla göngu og eru í „góðri“ vinnu, 
lifi leng ur og njóti betri heilsu en aðr ir. Með öðr um orð um að þeir sem 
ferð ist á fyrsta farrými í líf inu bjargist helst þeg ar skip ið sekk ur – eða eins 
og Ant onov sky orð aði það: „Dauð inn er hlut skipti allra lif andi vera. En 
eins og sorg leg ör lög far þeg anna á Tit an ic sýna á áhrifa mik inn hátt er 
tíma setn ing in háð því hvar í stétt menn standa”.105 

Þakk ir:
Sér stak ar þakk ir til Sig ríð ar Vil hjálms dótt ur, fé lags fræð ings á Hag stofu Ís lands, 
fyr ir fús lega veitt ar gagn leg ar upplýsing ar allt af þeg ar til henn ar er leit að.
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