
Punktar varðandi frumvarp um breytingu á almennum hegningarlögum (afnám banns við 

klámi)

- Klám er hvergi skilgreint í lögum og þess vegna háð túlkun og geðþótta - tíðaranda - 

hvað sé skilgreint sem klám og hvað ekki. Þessi skilgreiningarvandi er ekki bara 

lagalegur, heldur fræðilegur, líkt og eini fræðimaðurinn sem hefur kerfisbundið unnið 

rannsóknir á klámi og sögu þess hér á landi, sagnfræðingurinn Kristín Svava 

Tómasdóttir, hefur undirstrikað í bók sinni Stund klámsins: Klám á Íslandi á tímum 

kynlífsbyltingar (Reykjavík: Sögufélag, 2018). Engin ein skilgreining er til á klámi og 

þær sem lagðar hafa verið fram hafa undantekningalítið byggst á pólitískri og/eða 

móralískri afstöðu gagnvart viðfangsefninu, en ekki hlutlægri túlkun. Ljóst má vera að 

jafn heftandi löggjöf og blátt bann við (óskilgreindu) klámi, hvort heldur sem er 

framleiðslu eða sölu á slíku efni, getur ekki byggt á svo óskýrri afmörkun. 

Dómafordæmi eru of fá til að hægt sé að reiða sig á þau, enda túlkun á klámi háð 

tíðaranda. Þannig eru þau fáu dómafordæmi sem til eru hér á landi sárafá og ekki í 

neinu samræmi við nútíma skilning manna á hvað teljist klámfengið eða ekki. 

-

- Löggjöf sem er svo óskýr sem núverandi bann við klámi getur þess vegna, og hefur í 

gegnum tíðina, verið notað ýmist af stjórnvöldum eða af kæruglöðum og 

hneykslunargjörnum samborgurum til þess að ritskoða list, menningu, túlkun og 

tjáningu sem öðrum í samfélaginu þykir ýmist sjálfsögð eða í mesta lagi ögrandi. Sem 

dæmi má nefna ákæru (og dóm) árið 1972 yfir tveimur mönnum sem framleitt höfðu 

svokölluð “stjömumerkjaplaköt” sem sýndu tólf skuggamyndir af fólki í ólíkum 

samræðisstellingum og seld voru í tískuversluninni Karnabæ og víðar í Reykjavík. 

Annað dæmi er kvikmyndin Veldi tilfinninganna (Jap. Ai no korida) eftir japanska 

kvikmyndaleikstjórann Nagisa Oshima sem var tekin af dagskrá Listahátíðar í 

Reykjavík árið 1978 eftir að kvartað var undan fyrirhuguðum sýningum hennar og 

fulltrúar yfirvalda þrýstu á framkvæmdastjórn Listahátíðar að taka myndina af 

dagskrá, en leikstjóri myndarinnar var einn af brautryðjendum japönsku nýbylgjunnar 

í kvikmyndagerð og þótti (og þykir enn) framsækinn en þó vissulega ögrandi 

listamaður á sviði kvikmyndalistar. Þriðja dæmið er atriði Spaugstofunnar frá árinu 

1996 þar sem persónan Kristján Ólafsson treður sér inn í smokk og skríður inn í stórt 

líkan af kynfærum konu. Spaugstofan var ákærð fyrir að framleiða og sýna 

klámfengið efni en kæran var felld niður.



- Þó klám eigi sér enga almenna skilgreiningu þá er algengt að skilgreina það með 

vísun í að það feli í sér ofbeldi og sé með þeim hætti aðgreinanlegt frá öðru 

kynferðislegu efni sem sé þá skilgreint sem erótík; hið “vonda” (klám) er þannig 

aðgreint frá hinu “góða” eða a.m.k. leyfilega. En þessi mörk eru á engan hátt skýr. 

Fyrir það fyrsta er ofbeldi líka vítt hugtak sem erfitt er að njörva niður. Það er ekki 

alltaf sýnilegt og það sem virðist við fyrstu sýn fela í sér ofbeldi er það ekki endilega. 

Íþróttin box er nærtækt dæmi. Þar keppa menn í því að lemja hvorn annan með því 

markmiði að ná rothöggi. Báðir eru þó að fullu samþykkir bardaganum og gangast 

sjálfviljugir til hans, hafa þjálfað sig lengi til að standa sig sem best og leggja rækt við 

þessa íþrótt sem sitt helsta áhugamál eða jafnvel sem atvinnu. BDSM kynlíf felur 

einnig í sér upplýst samþykki allra aðila en virðist þó utan frá séð fela í sér 

misbeitingu af einhverju tagi. En það er ekki ofbeldi frekar en íþróttin box. Hvort er 

þá bersögult kynferðislegt efni sem greinir frá BDSM athöfnum klám eða erótík? Í 

þessu samhengi er vert að minnast þess að eitt af fáum dómsmálum sem átt hefur sér 

stað á Íslandi þar sem einstaklingur var sakfelldur fyrir dreifingu kláms var fyrir 

birtingu sögu sem lýsti “sadómasókísku kynlífi, bindingum og hýðingum með 

samþykki þátttakenda”, eins og segir í Stund klámsins (bls. 172). Þar kemur einnig 

skýrt fram að svona “kynferðislegt óeðli” er spyrrt saman við “kynvillu” sem hið 

vonda og óæskilega sem bann við klámi eigi að uppræta. Það eru því söguleg fordæmi 

fyrir því hér á landi að bann við klámi hafi kerfisbundið verið notað til að mismuna 

gegn hinsegin fólki og kynvitund þess. Sé lagalegur grundvöllur áfram til staðar er 

ekkert því til fyrirstöðu að íhaldssöm eða fordómafull öfl í samfélaginu geri það á ný.


