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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að lýsa aðdraganda, starfi og endalokum stjórnmála-

hreyfingar, sem stofnað var til undir lok sjöunda áratugar 20. aldar á Íslandi og nefndi sig 

Samtök frjálslyndra og vinstrimanna. Lýst er þróun íslenskrar vinstrihreyfingar fyrr á 20. 

öldinni, klofningi hennar og sameiningartilraunum og hvernig þau umbrot leiddu til myndunar 

þriðja stjórnmálaaflsins í vinstri stjórnmálum á Íslandi. Megin umfjöllun ritgerðarinnar snýr 

þó að nánasta aðdraganda og orsökum þess, að Samtök frjálslyndra og vinstrimanna voru 

stofnuð. Leitast er við að greina hvaða hlutverk Samtökunum var ætlað, hvers konar hreyfing 

Samtökin urðu og hvað réði örlögum þeirra. Niðurstaðan varpar ljósi á tilvistarkreppu og 

annan veikleika íslenskrar stjórnmálamenningar á 20. öld. Auk prentaðra og áður útgefinna 

heimilda byggir ritgerðin á óútgefnum gögnum úr starfi Samtakanna og viðtölum við 

þátttakendur úr stjórnmálastarfi þessara tíma. 
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Inngangur 

Það er kunnara en frá þurfi að segja, að saga vinstriflokka á Íslandi hefur frá upphafi, á öðrum ára-

tugi 20. aldar markast af innbyrðis átökum og klofningi og misheppnuðum sameiningartilraunum. 

Hvað stóð í vegi fyrir, að vinstrimenn næðu að koma á skipulagi, sem leiddi til samvinnu 

þeirra að sameiginlegum pólitískum markmiðum; að bæta kjör alþýðunnar? Sósíaldemókratar 

í Alþýðuflokki voru frábitnir samstarfi við kommúnista og sósíalista í Alþýðubandalagi, áður 

Sósíalistaflokki – Sameiningarflokki alþýðu og Kommúnistaflokki Íslands. Á hálfrar aldar 

tímabili, 1930–1980, starfaði Alþýðuflokkurinn aðeins í tæp 6 ár með fyrrnefndum flokkum 

innan ríkisstjórna. Hins vegar vann flokkurinn með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki í 

ríkisstjórnum í rúmlega 24 ár á nefndu tímabili.
1
 Skilin voru því skörp á vinstri væng íslenskra 

stjórnmála, nær alla 20. öldina. 

Athyglinni verður beint að því, sem nefna má „miðjuhreyfingu― á vinstri vængnum. Þar 

var um að ræða hópa og formleg samtök fólks, sem ekki taldi sig eiga samleið með 

sósíaldemókrötum Alþýðuflokksins né sósíalistum eða kommúnistum Sósíalistaflokksins og 

síðar Alþýðubandalagsins. Tveir stjórnmálaflokkar spruttu upp úr þessum jarðvegi 

„miðjuhreyfinga―. Þjóðvarnarflokkur Íslands varð til snemma á sjötta áratugnum, og undir lok 

sjöunda áratugarins voru Samtök frjálslyndra og vinstrimanna stofnuð.
2
 Hér verður tilurð, 

stefnu og markmiðum Samtakanna gerð skil, sem og lífshlaupi þeirra og arfleifð. Megin-

markmið ritgerðarinnar er að draga upp mynd af atburðarásinni, sem leiddi til stofnunar 

Samtakanna, hvað réði þar mestu um, hvaða markmið lágu að baki, og hver eftirmælin urðu. 

Nánar sagt er fengist við eftirtaldar spurningar. Í kafla I: Hvað í sögu íslenskra stjórnmála 

á öndverðri 20. öld og fram yfir hana miðja hafði áhrif á stofnun stjórnmálasamtaka árið 1969, 

sem nefndu sig Samtök frjálslyndra og vinstrimanna? Hvað var „þriðja hreyfingin‖ á vinstri 

væng íslenskra stjórnmála, og hvenær og hvers vegna skapaðist rúm fyrir hana? Til þess að 

svara þessu verður að líta á sögu íslenskrar vinstrihreyfingar fyrr á öldinni í megindráttum. 

Horft er til þess, sem olli átökum, klofningi og hvað stóð í vegi samstarfs. Í kafla II er lagt mat 

á, hvað réði mestu um, að Samtökin voru stofnuð, hver tilgangurinn var með nýrri 

                                                 
1
 Agnar Kl. Jónsson: Stjórnarráð Íslands 1904-1964, I. bindi, Reykjavík, 1969 og Ólafur Rastrick og Sumarliði 

Ísleifsson: Stjórnarráð Íslands 1964-2004, II bindi, Reykjavík, 2004 og Valur Ingimundarson: Í eldlínu 

kaldastríðsins. 
2
 Sjá umfjöllun í kafla I, undirkaflanum, „Nýjar hreyfingar skjóta rótum“ og kafla II, undirköflunum, „Félög 

verða til― og „Flokkur og stefna verða til―. 
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stjórnmálahreyfingu, og hvernig henni reiddi af? Rædd er staða íslenskra stjórnmála, 

þjóðfélags- og hugmyndastrauma undir lok sjöunda áratugar aldarinnar og í byrjun þess 

áttunda. Þá er rakinn nánasti aðdragandi að stofnun Samtakanna og helstu stefnumið og fyrstu 

skref þeirra í stjórnmálabaráttunni rædd. Í kafla III verður skoðað, hvort og þá með hvaða 

hætti Samtökunum tókst að ná fram markmiðum sínum. Einnig hvernig ber að meta arfleifð 

og framlag þeirra til íslenskra stjórnmála og samfélags? Athyglinni verður beint að 

ríkisstjórnarþátttöku, klofningi og sameiningartilraunum áranna 1971–1974 og saga 

Samtakanna rakin til endaloka um 1980. Áhrif og árangur af tilurð Samtakanna verða metin út 

frá meginstefnumiðum um endurskipun stjórnmálanna á vinstri vængnum og áhrifum þeirra á 

stjórnmál og þróun þeirra almennt. Hvað tókst Samtökunum, hvað fór miður og hvers vegna? 

Töluverðar rannsóknir hafa verið gerðar á því tímabili íslenskra stjórnmála, sem hér er til 

umfjöllunar. Þar nefni ég rit Svans Kristjánssonar um kommúnistahreyfinguna, átök í vinstri 

stjórnmálum og þróun íslensks flokkakerfis á síðari hluta 20. aldar, rit Vals Ingimundarsonar um 

kaldastríðið og samskipti Íslands og Bandaríkjanna 1960–1974, bækur Þórs Whitehead um 

íslenska kommúnistahreyfingu, bók Guðna Th. Jóhannessonar um forsetatíð Kristjáns Eldjárns og 

verk Ragnheiðar Kristjánsdóttur um þjóðerni og íslensk verkalýðsmál á fyrrihluta 20. aldar, sem 

nýlega er komið út. Allt mikilvæg verk um stjórnmál 20. aldar á Íslandi.
3
 Þar til viðbótar er 

mikilvægt rit Haraldar Jóhannssonar um uppskiptingu verkalýðsflokkanna 1916–1940 og bækur 

Þorleifs Friðrikssonar um umheim íslenskra stjórnmála og sögu Dagsbrúnar, auk fjölda rita um 

sögu stjórnmálaflokka og ævi stjórnmálamanna. Þá hefur í B.A. ritgerð Kristínar Jónsdóttur í 

sagnfræði frá árinu 1979; Samtök frjálslyndra og vinstrimanna, verið fjallað um aðdraganda að 

stofnun Samtakanna og starfsemi þeirra fyrstu árin. 

Prentuð og þegar útgefin ritverk eru stór hluti þess, sem hér er stuðst við. Prentaðar 

heimildir eru sóttar í dagblöð, vikublöð og tímarit, útgefið efni stjórnmálaflokka, auk efnis frá 

Alþingi. Af óútgefnu efni eru það námsritgerðir, gögn úr skjalasafni Hannibals Valdimars-

sonar í handritasafni Landsbókasafns og fleiri skjalasafna þar, fundargerðabækur Félags 

Alþýðubandalagsmanna í Reykjavík og Samtaka frjálslyndra í Reykjavík, sem eru í vörslu 

einstaklinga. Heimildagrunnur ritgerðarinnar byggir einnig á viðtölum og tölvupóst-

samskiptum við einstaklinga, sem hver með sínum hætti var þátttakandi í stjórnmálum 

umrædds tímabils. Viðtöl draga fram sýn á atburði, en hafa þarf þann fyrirvara á, að valt er að 

                                                 
3
 Ragnheiður Kristjánsdóttur, Nýtt fólk, Svanur Kristjánsson, Kommúnistahreyfingin á Íslandi, Valur 

Ingimundarson, Í eldlínu kaldastríðsins og Uppgjör við umheiminn, Þór Whitehead: Kommúnistahreyfingin á 

Íslandi og Sovét-Ísland óskalandið, Haraldur Jóhannsson, Uppskipting verkalýðsflokkanna og Elías Snæland 

Jónsson, Möðruvallahreyfingin. 
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treysta á minni manna þegar alllangt er um liðið, og þá verður að gera ráð fyrir, að ríkjandi 

söguskoðun, þátttaka og nálægð viðmælendanna við menn setji mark sitt á frásögnina. Það 

þrengdi rannsóknina, að ekki er að finna á skjalasöfnum frumgögn um starfsemi Samtakanna 

eða Alþýðuflokksins, takmarkað aðgengi er að skjalasafni Alþýðubandalagsins, og það sem 

fannst af gögnum Samtakanna var í vörslu einkaaðila, aðgangur fékkst að sumu, en öðru ekki. 
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Kafli I. Vinstrihreyfing á Íslandi á 20. öld  

Óhjákvæmilegur klofningur  

Svo að skilja megi tilurð Samtaka frjálslyndra og vinstrimanna, er mikilvægt að skoða, hvað 

réði framvindu vinstri stjórnmála á Íslandi framan af liðinni öld. 

Íslenskt flokkaskipulag réðist í upphafi ekki af stéttarskipan.
4
 Þingmenn mynduðu 

þingflokka út frá afstöðu hvers og eins til baráttunnar fyrir innlendu framkvæmdavaldi og til 

aðskilnaðar við Dani; þar til Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur voru stofnaðir árið 1916.
5
 

Alþýðuflokkurinn var frá upphafi stjórnmálaarmur Alþýðusambands Íslands (ASÍ), 

heildarsamtaka verkalýðsfélaganna, sem stofnað var að tilstuðlan verkamannafélagsins 

Dagsbrúnar.
6
 Flokkadrættir á milli sósíaldemókrata annars vegar og byltingarsinnaðra 

kommúnista hins vegar urðu fljótt áberandi innan Alþýðuflokksins. Um líkt leyti tóku 

kommúnistar erlendis að kljúfa sig frá Alþjóðasambandi jafnaðarmanna og settu á stofn III. 

Alþjóðasamband kommúnista, Komintern.
7
 Íslenskir kommúnistar tóku upp formleg tengsl 

við Komintern árið 1922.
8
 Varð þá klofningur meðal íslenskra vinstrimanna. Lýðræðis-

sinnaðir sósíalistar undir forystu Jóns Baldvinssonar, formanns Alþýðuflokksins, yfirgáfu 

Jafnaðarmannafélag Reykjavíkur og stofnuðu Jafnaðarmannafélag Íslands.
9
 Alþýðuflokkurinn 

átti bæði félagsleg og fjárhagsleg tengsl við danska sósíaldemókrataflokkinn á þessum tíma.
10

 

Íslenskir kommúnistar stofnuðu Jafnaðarmannafélagið Spörtu árið 1926,
11

 þegar þeir 

yfirgáfu Jafnaðarmannfélag Reykjavíkur og leiðtoga þess, Ólaf Friðriksson. Ólafur fylgdi ekki 

byltingarhugmyndum kommúnista, þegar á reyndi.
12

 Hann átti frekar samleið með Héðni 

Valdimarssyni, varaformanni Alþýðuflokksins og formanni verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar. 

Ólafur og Héðinn voru hlynntir tengslum við bændur.
13

  

                                                 
4
 Ólafur R. Einarsson: „Upphaf íslenskrar verkalýðshreyfingar 1887-1901―, bls. 97. 

5
 Ragnheiður Kristjánsdóttir: Nýtt fólk, bls. 67. 

6
 Þorleifur Friðriksson: Við brún nýs dags, bls. 290. 

7
 Óskar Guðmundsson: Alþýðubandalagið, bls. 13-14.  

8
 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: Vinstri andstaðan í Alþýðuflokknum 1926 – 1930, bls. 26. 

9
 Þór Whitehead: Kommúnistahreyfingin á Íslandi 1921-1934, bls. 14-15. 

10
 Haraldur Jóhannsson: Uppskipting verkalýðsflokkanna 1916-1940, bls. 11. 

11
 Opr. Svanur Kristjánsson: „Conflict and consensus in Icelandic politics 1916-44―, bls. 128-129. 

12
 Ragnheiður Kristjánsdóttir: Nýtt fólk, bls. 173-174 og 185. 

13
 Haraldur Jóhannsson: Uppskipting verkalýðsflokkanna 1916-1940, bls. 7 og 12 og Stefán Jóhann Stefánsson: 

Minningar Stefáns Jóhanns Stefánssonar, I bindi, bls. 119. 
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Emil Jónsson, fyrrum formaður Alþýðuflokksins, mat það löngu síðar svo, að erlendar 

kennisetningar hafi ráðið meiru um klofninginn í Alþýðuflokknum á þriðja áratugnum en 

ósætti um leiðir til að ná bætum kjörum alþýðunnar.
14

 Svanur Kristjánsson telur þó 

grundvallarmun hafa verið á afstöðu kommúnista annars vegar og sósíaldemókrata hins vegar til 

þingræðis, samfélagsuppbyggingar og baráttuaðferða. Íslenskir kommúnistar voru hluti alþjóða-

hreyfingar, sem stefndi að vopnaðri byltingu,
15

 en sósíaldemókratar voru talsmenn umbótastefnu 

og samstarfs við borgarastéttina á forsendum lýðræðis.
16

 Íslensk vinstrihreyfing var því rótklofin 

frá upphafi. Hrein hugmyndafræði og náin tengsl við alþjóðahreyfingar skildi fylkingarnar að. 

Undir forystu Ólafs Friðrikssonar varð Jafnaðarmannafélag Reykjavíkur svo, af málefnalegum 

ástæðum og vegna átakasögu Ólafs innan Alþýðuflokksins, sem rekald á milli andstæðra póla, og 

má telja félagið fyrsta teiknið um afl á miðju íslenskra vinstristjórnmála.  

Frá upphafi var áherslumunur á meðal íslenskra kommúnista. Einar Olgeirsson vildi um 

tíma stofna flokk, sem stæði utan við Komintern, en Brynjólfur Bjarnason vildi tengsl við 

Komintern og „hreinan― kommúnistaflokk, sem varð niðurstaðan.
17

  

Flokkar í stríðu 

Eftir stofnun Kommúnistaflokks Íslands árið 1930
18

 tók Alþýðuflokkurinn upp róttækari stefnu 

og leitaðist við að gera lítið úr tilvist Kommúnistaflokksins og ágreiningi við hann.
19

 

Alþýðuflokkurinn hafnaði árið 1932 hugmyndum Komúnistaflokksins um samfylkingu flokkanna 

með áþekkum hætti og danskir sósíaldemókratar afgreiddu sambærilegt erindi danskra 

kommúnista.
20

 Forystumenn íslenskra kommúnista fylgdu stefnubreytingu Komintern frá árinu 

1935, að samfylkja bæri með sósíaldemókrötum gegn fasisma.
21

 Alþýðuflokkurinn hafnaði hins 

vegar sameiningar- og samfylkingartilboði Kommúnistaflokksins árið 1936, en lagði þess í stað til 

sameiningu vinnandi stétta í einn flokk undir merkjum ASÍ og Alþýðuflokksins.
22

 

Eining varð ekki innan Alþýðuflokksins við brotthvarf kommúnista þaðan. Árið 1932 

bauð Héðinn Valdimarsson sig fram til formanns fyrir hönd svonefndra vinstrimanna innan 

                                                 
14

 Haraldur Jóhannsson: Uppskipting verkalýðsflokkanna 1916-1940, bls. 10. 
15

 Svanur Kristjánsson: „Kommúnistahreyfingin á Íslandi. Þjóðlegir verkalýðssinnar eða handbendi Stalíns―, bls. 

202 og 218. 
16

 Haraldur Jóhannsson: Uppskipting verkalýðsflokkanna 1916-1940, bls. 8. 
17

 Þór Whitehead: Sovét-Ísland óskalandið, bls. 72-73. 
18

 Haraldur Jóhannsson: Uppskipting verkalýðsflokkanna 1916-1940, bls. 13. 
19

 Ragnheiður Kristjánsdóttir: Nýtt fólk, bls. 255, 257 og 259-260. 
20

 Haraldur Jóhannsson: Uppskipting verkalýðsflokkanna 1916-1940, bls. 20 
21

 Þór Whitehead: Sovét-Ísland óskalandið, bls. 328-329. 
22

 Haraldur Jóhannsson: Uppskipting verkalýðsflokkanna 1916-1940, bls. 22. 
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flokksins. Héðinn hlaut 28 atkvæði, en formaðurinn, Jón Baldvinsson, 47 atkvæði, og atlaga 

var gerð að Héðni á flokksþingi árið 1936 í kjöri til varaformanns.
23

 Finnbogi Rútur 

Valdimarsson sagði síðar, að ekki hafi verið kært með Héðni og Jóni Baldvinssyni.
24

  

Gegn vilja sínum lét forysta Alþýðuflokksins undan kröfu Héðins Valdimarssonar um 

sameiningarviðræður við Kommúnistaflokkinn árið 1937. Eftir að viðræðum flokkanna lauk, 

hélt Héðinn áfram nánum samskiptum við kommúnista, sem leiddu til þess, að honum var 

vikið úr Alþýðuflokknum í febrúar 1938.
25

 Héðinn gekk þá ásamt mikilvægum hluta Alþýðu-

flokksins til sameiningar við kommúnista í Sameiningarflokk alþýðu – Sósíalistaflokknum. 

Klofningurinn veikti stöðu Alþýðuflokksins og dró svo úr áhrifum hans innan verkalýðs-

hreyfingarinnar,
26

 að leiddi til aðskilnaðar ASÍ og Alþýðuflokks árið 1942.
 
Héðinn og hluti 

fylgismanna hans yfirgáfu Sósíalistaflokkinn í árslok 1939, að sögn vegna stuðnings 

kommúnista í Sósíalistaflokknum við málstað Sovétríkjanna í stríði við Finna.
27

 Brynjólfur 

Bjarnason taldi hins vegar ástæður klofningsins frekar þær, að ómögulegt væri að sameina 

undir merkjum andfasískrar baráttu skipulagðan forystuflokk byltingarsinnaðra sósíalista og 

borgaralega þenkjandi umbótamenn.
28

 

Erlend áhrif, hugmyndir um sameinaða vinstrihreyfingu á grundvelli umburðarlyndis og 

samfylkingar gegn ytri ógnum, og átök einstaklinga um áhrif og forystu, einkenndu umbrotin 

til vinstri í íslenskum stjórnmálum á fjórða áratugi 20. aldar. 

Sósíalistaflokkurinn festi sig í sessi  

Þegar hlutskipti Sósíalistaflokksins á árunum 1939–1949 er skoðað, er eðlilegt að velta fyrir 

sér, hvað réði mestu um framgang og vöxt flokksins, þrátt fyrir hollustu hans við Sovétvaldið.  

Sósíalistaflokkurinn breytti stefnu sinni í átt að stefnu Alþýðuflokksins. Að samfélags-

umbótum skyldi unnið samkvæmt þingræðisskipulagi.
29

 Sósíalistaflokkurinn naut einnig góðs af 

sáttinni sem ríkti á milli lýðræðissinna og kommúnista í hinum vestræna heimi vegna samstöðu 

Sovétríkjanna og Vesturveldanna í seinni heimsstyrjöldinni.
30

 Flokkurinn stóð einn flokka utan 
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ríkisstjórnar á árunum 1939–1942. Þar beitti hann sér ötullega fyrir bættum kjörum verkalýðsins, 

og þrátt fyrir brotthvarf Héðins, naut flokkurinn góðs af skammri veru hans þar.
31

  

Sósíalistaflokkurinn varð stærri en Alþýðuflokkurinn í síðari alþingiskosningunum árið 

1942. Hann fékk 18,5% atkvæða og 10 þingmenn kjörna, en Alþýðuflokkurinn hlaut 14,2% 

og 7 þingmenn.
32

 Flokkurinn komst til áhrifa í ASÍ árið 1942 og átti aðild að Nýsköpunar-

stjórninni á árunum 1944 til 1947.
33

 Keflavíkursamningurinn árið 1946 og innganga Íslands í 

NATO árið 1949 batt enda á skammvinna þíðu í samskiptum Sósíalistaflokksins við aðra 

stjórnmálaflokka. Einangrun innan verkalýðshreyfingar og á stjórnmálasviðinu beið 

sósíalista.
34

 Á fimmta áratugnum boðaði flokkurinn hlutleysisstefnu í utanríkismálum án þess 

þó að láta af hollustu við Sovétríkin. Á sama tíma urðu þjóðfrelsi, andstaða við erlent 

auðmagn og hervald, meginstefin í stefnu hans.
35

  

Sósíalistaflokknum tókst að treysta stöðu sína og marka sér sérstöðu á vinstri væng 

stjórnmálanna á fimmta áratugnum með verkalýðsbaráttu og þjóðernissósíalisma. Vaxandi 

áhrif flokksins innan verkalýðshreyfingarinnar og aðild að ríkisstjórn rufu pólitíska einangrun 

um tíma. Aftur á móti skapaði afstaða flokksins til hersetunnar og NATO honum sérstöðu 

meðal kjósenda og flokkanna, sem leiddi af sér pólitíska einangrun að nýju. 

Nýjar hreyfingar 

Snemma á fimmta áratugnum fóru að líta dagsins ljós þjóðmálahreyfingar ungra 

menntamanna, sem óháðar voru starfandi stjórnmálaflokkum. Einn þessara hópa var kenndur 

við Straumhvörf og stóð að útgáfu samnefnds rits. Í ritinu Straumhvörfum var lagst gegn 

efnahags- og menningarlegu misrétti. Talað var fyrir bættu siðferði, jöfnuði og efnahagslegri 

skipulagshyggju. Önnur hreyfing, Lögskilnaðarhreyfingin, var fylgjandi samningaleið, þegar 

unnið var að fullum aðskilnaði Íslands og Danmerkur. Margir þeirra, sem starfað höfðu í 

þessum hreyfingum auk félaga úr stjórnmálaflokkunum, stóðu að stofnun Þjóðvarnarfélags 

Íslands árið 1946. Ástæða stofnunarinnar var Keflavíkursamningurinn, sem gerður var við 

Bandaríkjamenn þetta ár. Barátta gegn hersetu, erlendri ásælni og spillingu voru helstu 
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stefnumálin, ásamt því sem nefnt var varðstaða fyrir lýðræði og mannréttindum.
36

 Ýmsir 

þeirra, sem fylgt höfðu Héðni úr Sósíalistaflokknum 1939, gengu nú í Þjóðvarnarfélagið.
37

 

Erfiðleikar í efnahagsmálum og herverndarsamningurinn við Bandaríkin árið 1951 áttu 

hvað mestan þátt í, að Þjóðvarnarflokkur Íslands var stofnaður árið 1953. Auk baráttu gegn 

hersetunni og spillingunni lagði flokkurinn til sósíaldemókratíska þjóðernisstefnu og lýsti 

vanþóknun á þýlyndi íslenskra kommúnista við Sovétríkin.
38

 Í alþingiskosningunum 1953 

fékk Þjóðvarnarflokkurinn 6,0% atkvæða og tvo þingmenn kjörna. Allir aðrir flokkar töpuðu 

fylgi hlutfallslega og Sósíalistaflokkurinn mestu.
39

 

Tilvist félagshreyfinganna á fimmta áratugnum byggði á vantrausti ungra íslenskra 

menntamanna á starfsháttum og stefnu vinstriflokkanna, sem þeir töldu ekki færa um að takast 

á við viðfangsefni samtímans. Orðræða hreyfinganna um aukin lýðréttindi og virðingu fyrir 

æðstu gildum segir sína sögu. 

Myndun félagshreyfinganna á fimmta áratugnum og samstaða ungu menntamannanna 

með fylgismönnum Héðins Valdimarssonar svo og stofnun Þjóðvarnarflokks Íslands í upphafi 

sjötta áratugarins, benda til rýmis fyrir vinstri sinnað stjórnmálaafl, sem var fráhverft 

stuðningi við erlent herlið í landinu og yfirþjóðleg bandalög og sá þörf fyrir baráttu gegn 

spillingu og aðhylltist þjóðleg gildi á grundvelli lýðræðislegrar jafnaðarstefnu. Innan 

vinstriflokkanna hafði til þessa ekki ríkt umburðarlyndi fyrir þessum sjónarmiðum eða 

blæbrigðum þessara skoðana. 

Undiröldur Alþýðuflokksins 

Hvaða réði mestu um, að ekki komst friður á innan Alþýðuflokksins eftir klofninginn árið 

1938? Eftir fráfall Jóns Baldvinssonar það ár var Stefán Jóhann Stefánsson kjörinn formaður 

Alþýðuflokksins.
40

 Aldrei náðist góð eining um forystu hans.
41

 Valur Ingimundarson telur, að 

undir stjórn Stefáns Jóhanns hafi flokkurinn sveigt mjög til hægri.
42

 Stefán Jóhann var mjög 

andsnúinn samskiptum við kommúnista, á stjórnmálasviðinu almennt og innan verkalýðs-

hreyfingarinnar, en þar tók staða Alþýðuflokksins og formannsins að veikjast verulega. Til 

marks um harða afstöðu nýja flokksformannsins, þá tók hann ekki sæti í Nýsköpunar-
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stjórninni, sem Sjálfstæðisflokkur, Sósíalistaflokkur og Alþýðuflokkurinn áttu aðild að á 

árunum 1944–1947.
43

 Þá mun Stefán Jóhann hafa lagst gegn beiðni Héðins Valdimarssonar, 

um að Héðinn fengi að ganga í Alþýðuflokkinn að nýju eftir vistina í Sósíalistaflokknum 

1938–1939.
44

 

Á sama tíma og Alþýðuflokkurinn staðnaði fastur í andróðri gegn kommúnistum, vildi 

hann einn flokka láta reyna á lögskilnaðarleiðina í skilnaðarmálinu við Dani í upphafi fimmta 

áratugarins. Fyrir vikið var flokkurinn enn vændur um þýlyndi við danska sósíaldemókrata.
45

 

Þá var jákvæð afstaða Alþýðuflokksins til inngöngunnar í Atlantshafsbandalagið og til 

herverndarsamningsins tengd afstöðu norsku og dönsku systurflokkanna til þeirra mála. Eftir 

að Gylfi Þ. Gíslason og Hannibal Valdimarsson voru kjörnir þingmenn Alþýðuflokksins árið 

1946, magnaðist vinstra andófið innan flokksins.
46

 

Gylfi Þ. Gíslason og Hannibal Valdimarsson neituðu að styðja flokksforystuna í mikil-

vægum málum
47

 og störfuðu jafnhliða innan Þjóðvarnarfélagsins í óþökk forystu 

Alþýðuflokksins, sem gerði þeim að velja, innan hvorrar hreyfingarinnar þeir ætluðu að 

starfa.
48

 Þótt Hannibal væri svarinn andstæðingur kommúnista, leit forysta Alþýðuflokksins á 

hann sem æsingamann og „hálfkomma― vegna öflugrar verkalýðsbaráttu og jákvæðrar afstöðu 

hans og annarra Ísafjarðarkrata til opinbers rekstrar.
49

 Hannibal vildi ekki fylgja Héðni 

Valdimarssyni yfir í Sósíalistaflokkinn, því hann taldi þá þegar ófært að starfa með 

kommúnistum að landsmálum.
50

 

Finnbogi Rútur Valdimarsson, bróðir Hannibals, sem verið hafði áhrifamaður innan 

Alþýðuflokksins á fjórða áratugnum og svarinn andstæðingur kommúnista,
51

 gerðist virkur í 

andófinu innan flokksins í tíð Stefáns Jóhanns. Hann mátti þola einangrun vegna þessa og 

ólíkrar afstöðu til hersetunnar og NATO. Finnbogi Rútur yfirgaf Alþýðuflokkinn árið 1949 og 

efndi þess í stað til kosningabandalags með Sósíalistaflokki. Samstarfið skilaði Finnboga 

þingsæti í kosningunum árið 1949. Innan kosningabandalagsins var samstaða um andstöðu 
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við erlendan her og aðild að NATO, en að öðru leyti fylgdi Finnbogi stefnu síns gamla flokks 

um lýðræði og sósíalisma.
52

 

Forysta Alþýðuflokksins á fimmta áratugnum umbar hvorki kommúnista né málefna-

ágreining innan eigin raða. Það leiddi til sundrungar og klofnings. Forystan var hægrisinnuð 

og þurfti að sjá á bak völdum í verkalýðshreyfingunni, sem veikti stöðu hennar. Með stefnu 

sinni skapaði Alþýðuflokkurinn jarðveg fyrir frekari vöxt miðjuaflsins á vinstri væng 

íslenskra stjórnmála. 

Uppgjörið 

Hvaða áhrif hafði viðleitni lýðræðisflokkanna svonefndu og Bandaríkjastjórnar í þá veru að 

einangra Sósíalistaflokkinn frá áhrifum í íslenskum stjórnmálum á sjötta áratugnum? 

Lýðræðisflokkarnir náðu meirhluta í stjórn ASÍ á þingi þess árið 1952. Um þær mundir 

efldu ASÍ og Alþýðuflokkurinn tengslin við Bandaríkjastjórn í því skyni að njóta þaðan 

fjárhagslegs og faglegs stuðnings. Þekkt er, að Bandaríkjastjórn studdi útgáfustarfsemi ASÍ 

fjárhagslega og lagði þeim til áróðursefni.
53

 

Skömmu eftir þing ASÍ árið 1952 tókst Hannibal að fella Stefán Jóhann Stefánsson úr 

formannsstóli í Alþýðuflokknum. Við það urðu sjónarmið samstarfs við sósíalista innan 

launþegahreyfingarinnar ofaná innan flokksins.
54

 Hannibal taldi, að rými væri fyrir róttækan 

jafnaðarmannaflokk. Alþýðuflokkurinn yrði að víkja frá stefnu fyrri forystu. Í formannstíð 

sinni mistókst Hannibal þó að vinna trúnað flokksmanna og að skapa frið innan flokksins.
55

 

Hann var gagnrýndur fyrir einræði, sömu sakir og hann hafði borið á fyrirrennara sinn, Stefán 

Jóhann. Gamli valdakjarninn hélt tökum sínum á þingflokknum og á eigum flokksins.
56

 Og 

svo langt gekk Stefán Jóhann, fyrrum formaður flokksins, í andróðri sínum gegn Hannibal, að 

skriflega óskaði hann eftir, að norrænir systurflokkar legðu Alþýðuflokknum ekki til fé, á 

meðan Hannibal gegndi þar formennsku.
57

 

Hannibal var felldur árið 1954, en náði skömmu síðar undirtökum í ASÍ og varð forseti 

sambandsins með stuðningi vinstri arms Alþýðuflokksins og sósíalista.
58

 Um líkt leyti var 

Málfundafélag jafnaðarmanna stofnað. Alfreð Gíslason, náinn samverkamaður Hannibals, 
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varð formaður félagsins, og Gylfi Þ. Gíslason starfaði framan af innan þess. Tilvist Málfunda-

félagsins var forystu Alþýðuflokksins lítt að skapi. Alfreð Gíslason var rekinn úr flokknum, 

og nokkru síðar samþykkti flokksstjórnin, að Hannibal teldist ekki lengur í Alþýðuflokknum 

vegna samstarfs við sósíalista.
59

  

Aftur verður vinstri armur Alþýðuflokksins viðskila við flokk sinn og nánast fyrir sömu 

sakir og fyrr. Þrír meginþættir voru ráðandi um átökin innan Alþýðuflokksins á sjötta 

áratugnum, sem lyktaði með klofningi flokksins árið 1956. Tekist var á um, hvernig haga 

skyldi starfsháttum innan ASÍ og hver afstaðan ætti að vera til Sósíalistaflokksins, her-

setunnar, NATO og vestrænnar samvinnu. Við bættist svo persónulegur fjandskapur, sprottinn 

af áralangri baráttu forystumanna um völdin. 

Samstarfs- og sameiningarhugmyndir 

Á meðan Hannibal og Finnbogi Rútur takast á við hægrisinnaða forystu Alþýðuflokksins á 

síðari hluta fimmta áratugarins, eiga þeir í samtölum við Hermann Jónasson, formann 

Framsóknarflokksins, um myndun breiðs jafnaðarmannaflokks. Þá nefndi Hannibal í þing-

ræðu árið 1946 mikilvægi þess að koma á fót öflugum miðflokki.
60

 Árið 1955 leggur 

Hermann Jónasson fram hugmynd um, að allir flokkar, að Sjálfstæðisflokki og kommúnistum 

innan Sósíalistaflokksins frátöldum, stefni að myndun vinstristjórnar.
61

 Árið 1956 beittu ASÍ 

undir forystu Hannibals og Sósíalistaflokkurinn undir forystu Einars Olgeirssonar sér 

sameiginlega fyrir kosningabandalagi vinstrimanna, Alþýðubandalaginu.
62

 Fyrir alþingis-

kosningarnar árið 1956 tóku Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur einnig upp kosninga-

samvinnu. Látið var reyna á annmarka kosningakerfisins í því skyni að tryggja flokkunum 

meirihluta á þingi, en áformin gengu ekki eftir.
63

 Framsóknarflokkurinn var að bregðast við 

vinstrisveiflu innan eigin raða og flótta flokksmanna yfir í Þjóðvarnarflokk með sama hætti og 

vinstriflokkarnir gerðu.
64

 Í orði kveðnu hurfu Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur um tíma 

frá stuðningi við veru bandarísks herliðs í landinu til þess að bæta stöðu sína.
65

  

Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag stóðu að myndun vinstristjórnar 

að afloknum alþingiskosningum árið 1956, sem hafði brottför hersins á stefnuskrá. 
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Alþýðuflokkurinn samþykkti þátttöku, þrátt fyrir andstöðu margra forystumanna, sem voru 

andvígir samstarfi við sósíalista.
66

 

Sameiningarhugmyndir stjórnmálamanna á fimmta og sjötta áratugnum voru viðbrögð við 

félagshreyfingunum og tilkomu Þjóðvarnarflokksins, sem ógnaði stöðu gömlu flokkanna. Þá 

hafa viðvarandi átök og klofningur innan Alþýðuflokksins haft sín áhrif. Draga má í efa, að 

raunverulegur vilji hafi verið til uppstokkunar flokkakerfisins á þessum tíma, heldur hafi 

orðræðan ráðist af pólitískum klókindum og hagsmunum stjórnmálamannanna sjálfra. Tilurð 

Vinstristjórnarinnar (1956) má sennilega að einhverju leyti rekja til vinstriviðræðna og 

samstarfshugmynda áranna á undan. 

Alþýðubandalagið 

Mat Svans Kristjánssonar er, að Alþýðubandalagið hafi verið stofnað af þeim hagkvæmnis-

ástæðum, að Hannibal hafði lent utan flokka, og Sósíalistaflokkurinn hafði um langt skeið 

búið við pólítíska útskúfun allra hinna flokkanna.
67

 Þrátt fyrir grundvallarmun á pólitískri sýn 

Sósíalistaflokksins og Hannibalista, átti Alþýðubandalagið að sameina verkalýðssinna í einn 

flokk og að vera svar við kosningasamstarfi Alþýðuflokks og Framsóknarflokks fyrir 

alþingiskosningarnar árið 1956.
68

 Finnbogi Rútur óttaðist áframhaldandi pólitíska einangrun 

sína og Sósíalistaflokksins, ef bandalag Framsóknarflokks og Alþýðuflokks næði árangri í 

kosningunum. Vilji Finnboga var talinn hafa vegið þungt í ákvörðun Hannibals um að ganga 

til samstarfs við Sósíalistaflokkinn.
69

 

Upphaflega vildi Hannibal fá Þjóðvarnarflokkinn og Alþýðuflokkinn til liðs við 

Alþýðubandalagið. Innan Sósíalistaflokksins voru átök um, hvort eða hvernig skyldi standa að 

málum. Lúðvík Jósepsson vildi stofna Alþýðubandalagið sem breiðfylkingu vinstrimanna, 

Einar Olgeirsson sá fyrir sér það sem hann nefndi þjóðfrelsisfylkingu með Framsóknarflokki 

og Þjóðvarnarflokki,
70

 en Brynjólfur Bjarnason, sem taldi sameiningarsinnum ganga það eitt 

til að kljúfa Sósíalistaflokkinn, var mótfallinn öllum breytingum.
71

 

Óánægju gætti innan Alþýðubandalagsins frá upphafi. Þar tókust á fylgismenn Hannibals, 

miðjuhópurinn, sem voru fylgismenn Einars Olgeirssonar og Brynjólfsarmurinn, fylgismenn 
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Brynjólfs Bjarnasonar. Núningur var á milli fylkinga, en sérstaklega á milli Hannibalista og 

fylkinga sósíalista,
72

 sem þótti Hannibal valdsækinn og tillitslaus í samstarfi.
73

 

Hannibal og Finnbogi Rútur fengu Þjóðvarnarflokkinn til liðs við Alþýðubandalagið fyrir 

alþingiskosningarnar árið 1963 í því skyni að treysta stöðu sína. Þjóðvarnarflokkurinn hafði áður 

gert árangurslausar tilraunir til sameiningar við aðra vinstriflokka,
74

 en samstarf Málfundafélags 

jafnaðarmanna og Sósíalistaflokks í Alþýðubandalagi hafði lengi staðið í vegi þess, að samstarf 

tækist með málfundafélags- og þjóðvarnarmönnum.
75

 Þjóðvarnarmenn voru mjög tortryggnir í 

garð sósíalista.
76

 Innan hófsamari arms Sósíalistaflokksins var vilji til að laða menn úr 

Þjóðvarnarflokki til samstarfs, en harðlínumenn innan flokksins voru mótfallnir slíku.
77

  

Undir lok ársins 1962 var Málfundafélag vinstrimanna stofnað sem sameiningarafl 

lýðræðissinnaðra vinstrimanna.
78

 Það átti nokkru síðar í viðræðum við Þjóðvarnarflokk og 

Málfundafélag jafnaðarmanna um stofnun nýs stjórnmálaflokks.
79

 Um líkt leyti gætti óánægju 

með skipulagsmál Alþýðubandalagsins hjá félögum í Alþýðubandalaginu í Suðurlands-

kjördæmi, sem hvöttu til þess, að bandalagið yrði gert að stjórnmálaflokki.
80

 Slök útkoma 

Alþýðubandalagsins í alþingiskosningunum árið 1963 ýtti enn frekar undir þá kröfu.
81

 Við 

upphaf árs 1965 sagði Hannibal Alþýðubandalagið ekki geta til lengdar byggt á bráðabirgða-

lausn, þar sem samið væri um mál fyrir hverjar kosningar.
82

  

Flest bendir til, að Alþýðubandalagið hafi verið stofnað vegna gagnkvæmra hagsmuna 

Hannibals og fylgismanna, sem voru pólitískt landlausir, og sósíalista, sem voru pólitískt 

einangraðir. Þó er ekki ástæða til að gera lítið úr hugsjón manna um myndun breiðfylkingar 

verkalýðsins. En einhug, traust og raunhæfa áætlun um framtíðaruppbyggingu skorti.  

Mörg teikn koma fram í upphafi sjöunda áratugarins, sem benda til almennrar óánægju 

með ríkjandi skipan mála á vinstri kanti stjórnmálanna, langvarandi ástand, sem ekki varð séð 

fyrir endan á. 
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Alþýðubandalaginu stefnt í stjórnmálaflokk 

Með stofnun Alþýðubandalagsfélags Reykjavíkur árið 1966 var stigið fyrsta skrefið í að gera 

Alþýðubandalagið að stjórnmálaflokki.
83

 Á fyrsta landsfundi Alþýðubandalagsins haustið 

1966 var Hannibal Valdimarsson kjörinn formaður og Lúðvík Jósepsson varaformaður. Engin 

niðurstaða náðist þó um, hvernig haga skyldi flokksskipulagi, eitt þeirra atriða, sem síðar 

leiddi til klofnings.
84

 

Fljótlega varð ljóst, að til uppgjörs stefndi innan Alþýðubandalagsins. Hannibalistar, en 

svo kölluðust Hannibal Valdimarsson og stuðningsmenn hans, þurftu fyrst að sætta sig við 

ósigur í átökum við Lúðvík Jósepsson og aðra fulltrúa Sósíalistaflokksins um æðstu stöður 

innan framkvæmdastjórnarinnar undir árslok 1966.
85

 Sagan endurtók sig síðan, þegar átök 

urðu um skipun framboðslista Alþýðubandalagsins fyrir alþingiskosningarnar árið 1967.
86

 

Tekist var á um einstaklinga,
87

 ekki síður en málefni. Ungir menntamenn innan Alþýðu-

bandalagsins voru á þessum tíma í andófi við Sósíalistaflokkinn vegna fylgispektar 

forystunnar við Sovétríkin. Krafa þeirra var um vinstristefnu, lýðræði og efnahagslegt réttlæti 

eins og þeir orðuðu það.
88

  

Fulltrúar sósíalista í uppstillingarnefnd fyrir alþingiskosningarnar árið 1967 reiddust, 

þegar fylgismenn Hannibals í nefndinni lögðust gegn tillögu um Magnús Kjartansson í fyrsta 

sæti listans í Reykjavík. „[Þ]eim samdi aldrei vel Magnúsi og Hannibal―
89

, sagði Guðmundur 

J. Guðmundsson löngu síðar. Þá lögðust sósíalistar í uppstillingarnefnd gegn því, að Jón 

Baldvin Hannibalsson yrði í öðru sæti, og uppstillingarnefndin leystist upp.
90

  

Fylgismenn Hannibals voru í veikari stöðu innan Alþýðubandalagsins en sósíalistar. Þeir 

síðarnefndu héldu flokksstarfinu uppi og höfðu Þjóðviljann að bakhjarli.
91

 Úrslitin réðust á 

frægum fundi, sem haldinn var 10. apríl 1967 í kvikmyndahúsinu Tónabíói í Reykjavík. Þar 

urðu fylgismenn Hannibals undir. Friðurinn var úti og Alþýðubandalagið klofið. Hannibal 

lýsti endalokum þess á þann veg, að talsmenn breiðs verkalýðsflokks hafi enn orðið undir í 

baráttu við sósíalista, sem stæðu fyrir þröngum flokkssjónarmiðum og kreddum.
92
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Það segir sína sögu um óeininguna í Alþýðubandalaginu, að ekki hafi náðst samstaða um 

skipulagslega uppbyggingu þess í upphafi. Fljótlega kom í ljós, að fylkingarnar leituðu ekki 

eftir samstöðu, heldur stefndu þær báðar leynt og ljóst að uppgjöri, sem leiða átti til 

afdráttarlausrar niðurstöðu um yfirráð í stofnunum flokksins. 

Orð Guðmundar J. Guðmundssonar, verkalýðsleiðtoga og félaga í Sósíalistaflokknum og 

Alþýðubandalagi, voru, að saga Alþýðubandalagsins vær, „saga mikils undirferlis og flátt-

skapar samhliða miklum drengskap og heiðarlegri baráttu.―
93

 Ummælin segja meira en mörg 

orð um óöldina, sem ríkti þar innanbúðar. 

Sérframboðið 

Átökunum á Tónabíósfundinum 10. apríl 1967 lyktaði með sigri sósíalista, sem leiddi til 

sérframboðs fylgismanna Hannibals undir merkjum Alþýðubandalagsins í Reykjavík.
94

 

Skömmu eftir fundinn settu fylgismenn Hannibals á stofn nefnd til að meta pólitíska kosti. Í 

niðurstöðu hennar frá 28. apríl segir, að sérframboð gæti komið í veg fyrir fyrirsjáanlegt 

fylgistap Alþýðubandalagsins, framboðið gæti stuðlað að falli ríkisstjórnarinnar og eflt 

vinstristefnu. Hins vegar myndi sérframboð ekki ná til sósíalista eða skapa aðstæður til 

hugmyndalegs uppgjörs við þá. Nefndin taldi forsendu framboðsins, að Hannibal leiddi 

listann.
95

  

Degi síðar, 29. apríl 1967, var stofnfundur Félags Alþýðubandalagsmanna í Reykjavík 

(FAR) haldinn. Á fundinum voru tengsl við verkalýðshreyfinguna talin forsenda árangurs í 

kosningum. En bjóða yrði fram, þótt Hannibals nyti ekki við.
96

 Ekki var full eining um 

framboð Hannibals innan félagsins, en þungi verkalýðshreyfingarinnar skipti vissulega miklu 

máli á þessum tíma.
97

 Tillaga um að bjóða fram undir merkjum Þjóðvarnarflokksins hlaut 

dræmar undirtektir, og sjónarmið komu fram um, að sérframboð gæti verið áfangi í átt til 

sameiningar vinstrimanna.
98

 Niðurstaðan varð, að FAR ákvað að bjóða fram lista í nafni 

FAR,
99

 innan vébanda Alþýðubandalagsins. Yrði það GG-listi, svo atkvæði nýttust flokknum 

einnig á landsvísu. Flokksforystan reis gegn þessu, og Landskjörstjórn úrskurðaði framboðið 

utan flokka, þrátt fyrir ákvæði kosningalaga, sem heimilaði framboð undir merkjum flokks, þó 
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að samþykkt stofnana flokksins lægju ekki fyrir. Aðrir flokkar brugðust hart við og komu 

sameiginlega í veg fyrir, að fulltrúi I-listans tæki þátt í sjónvarpsumræðum. Ólafur 

Hannibalsson metur það svo, að í kosningunum hafi I-listinn hagnast á gerræðislegum 

viðbrögðum flokkanna og vinnubrögðum Landskjörstjórnar, sem stóðust ekki kosningalög, 

þegar til kom.
100

 

Framboðið fékk ágæta kosningu og einn mann kjörinn, Hannibal Valdimarsson.
101

 

Vésteinn Ólason telur, að I-listinn hafi opnað mönnum sýn á, hvað væri mögulegt í pólitík og 

hafi sagt til um pólitískan styrk Hannibals og persónufylgi.
102

 

Fundargerðir stjórnar FAR að kosningum loknum bera með sér, að ætlunin var að styrkja 

FAR fyrir komandi uppgjör innan Alþýðubandalagsins. Ef ekki næðust fram breytingar innan 

þess, þá yrði „flokksstofnun að koma til, sem er neyðarúrræði― – sagði Vésteinn Ólason. Deildar 

meiningar voru innan stjórnar FAR og meðal almennra félagsmanna í þeim efnum. Andstæðingar 

flokksstofnunar sögðu, að markmiðið ætti að vera að sameina frekar en að sundra!
103

 

Í októberbyrjun 1967 komu fram óánægjuraddir í stjórn FAR. Hannibal var sagður vanrækja 

samband sitt við kjósendur. Nokkru síðar var Hannibal mættur til fundar við félagsmenn og ræddi 

um samtakamátt verkalýðshreyfingarinnar, kaupgjaldsmál og söluhorfur sjávarfangs, en fór 

engum orðum um tilvistarkreppu eða framtíðarhorfur íslenskrar vinstrihreyfingar.
104

  

Svanur Kristjánsson telur, að ekki hafi verið sameiginlegt áform þeirra, sem stóðu að I-

listanum, að kljúfa sig frá Alþýðubandalaginu og stofna nýjan flokk, heldur hafi tekist 

samvinna með Hannibal og ungum vinstrisinnuðum menntamönnum um að frelsa verkalýðs-

hreyfinguna undan flokksvaldinu og að fara í uppgjör við sósíalistana innan Alþýðu-

bandalagsins vegna pólitískrar fortíðar þeirra.
105

 Þó að baki myndunar I-listans hafi ekki legið 

sameiginleg áform um að kljúfa sig að fullu frá Alþýðubandalaginu, reyndust skoðanir skiptar 

í þeim efnum þegar til kom, og augljóst er, að Hannibal og stuðningur verkalýðs-

hreyfingarinnar voru meginforsendur framboðs, og áttu stóran þátt í góðum árangri þess.  

Margt bendir til, að baráttan fyrir kjörum alþýðunnar og dægurverkefni stjórnmálanna 

hafi staðið hjarta Hannibals nær en flokksleg endurskipulagning vinstrimanna. Ólafur 
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Hannibalsson sagði, að mönnum hafi hætt til að gleyma sér í dæguramstri stjórnmálanna og 

missa sjónar á stóru markmiðunum um breiðan jafnaðarmannaflokk.
106

 

Pólitísk átakamál innan Alþýðubandalagsins 

En snerust átökin innan Alþýðubandalagsins um miðjan sjöunda áratuginn þá ekki um annað 

en persónulegar væringar og skipulagsmál bandalagsins?  

Þó að Ólafi og Jóni Baldvin, sonum Hannibals, hafi með skrifum í Frjálsri þjóð um nauðsyn 

uppgjörs sósíalista við pólitíska fortíð tekist að reita sósíalista til reiði og gera Hannibal samstarfið í 

þingflokki Alþýðubandalagsins erfiðara,
107

 lágu önnur og stærri ágreiningsmál undir. Meðal 

Hannibalista var ekki einhugur um, hvort gera ætti opinberan ágreininginn um verkalýðsmálin eða 

hvort frekar ætti að halda úti umræðu um pólitíska fortíð sósíalista.
108

 

Ólafur Hannibalsson segir, að eftir kjarasamningana árin 1964 og 1965 hafi verið ljóst, að 

Hannibalistar áttu ekki samleið með sósíalistum.
109

 Innan verkalýðshreyfingarinnar áttu þeir í 

samstarfi við viðreisnarstjórnina í kjaramálum og náðu fram félagslegum umbótum árið 1965. 

Þeir lögðust gegn starfsháttum Sósíalistaflokksins, sem vildi hafa stjórn á forystumönnum 

verkalýðshreyfingarinnar. Sósíalistar voru mótfallnir samstarfi við ríkisstjórnina og vildu 

skæruhernað á vinnumarkaði í anda ársins 1942. Frjáls þjóð er hástemmd í yfirlýsingum um 

sigur verkalýðshreyfingarinnar í húsnæðismálum á þessum tíma,
110

 en Þjóðviljinn fjallar ekki 

um slíka sigra í leiðara eða ritstjórnargreinum, heldur birtist viðtal við Guðmund J. 

Guðmundsson, þar sem rædd voru efnisatriði samkomulagsins.
111

 Í kjölfar kreppunnar árið 

1967 beittu sósíalistar sér innan stjórnar ASÍ gegn samningum við stjórnvöld um sérstaka 

framkvæmdaáætlun vegna erfiðleika í þjóðarbúskapnum.
112

 

Í nóvember 1968 studdu Hannibal og Björn Jónsson einir stjórnarandstæðinga á Alþingi 

heimild til ríkisstjórnarinnar, að sækja um aðild að EFTA.
113

 Þeir voru ekki 

einangrunarsinnar, þeir mátu hagsmunina hverju sinni frekar en að streitast alltaf á móti 

samvinnu við erlend ríki, segir Ólafur Hannibalsson.
114

 Það var því uppi grundvallar-

ágreiningur á milli forystu Sósíalistaflokksins og Hannibalista, þegar kom að afstöðunni til 
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starfshátta verkalýðshreyfingarinnar og einnig mátti greina áherslumun í utanríkismálum á 

milli fylkinganna. 

Ekki er víst, að málefnalegur áherslumunur hefði einn og sér komið í veg fyrir, að 

fylkingarnar rúmuðust innan sama stjórnmálaflokks, en ágreiningurinn verður að teljast einn 

þeirra þátta, sem leiddu til þess, að svo fór sem fór. Ólafur Hannibalsson telur, að með 

klofningi ASÍ hafi byrjað að losna um tök stjórnmálaflokkanna á ASÍ,
115

 sem var óneitanlega 

sigur fyrir sjónarmið Hannibalista. Frásögn sjálfstæðismannsins Guðmundar H. Garðarssonar, 

formanns Verslunarmannafélags Reykjavíkur (1957-1979), varpar ljósi á, hvernig forystu-

menn stjórnmálaflokkanna skiptu sér af innri málefnum verkalýðshreyfingarinnar. Eftir að 

Guðmundur hafði verið kjörinn í miðstjórn ASÍ árið 1966, að tillögu uppstillingarnefndar, en í 

óþökk einhverra sjálfstæðismanna á þinginu, beittu forystumenn í Sjálfstæðisflokki og 

miðstjórn flokksins sér fyrir, að Guðmundur tæki ekki kjöri í miðstjórn ASÍ.
116

 

Pólitískir vígamenn 

Að alþingiskosningunum vorið 1967 loknum var úr vöndu að ráða fyrir stríðandi fylkingar 

innan Alþýðubandalagsins. Um tíma leit út fyrir, að sættir tækjust. En fljótt varð ljóst, að 

fylkingarnar stefndu ótrauðar til fullnaðaruppgjörs. Hannibal varð undir í kjöri til formanns 

þingflokksins. Sósíalistar höfðu orðið öll tök í flokknum.
117

 Á fundi FAR um miðjan 

desember 1967 sagði Hannibal ódrenglyndi og undirferli Lúðvíks hafa ráðið mestu um, 

hvernig mál þróuðust innan Alþýðubandalagsins. Því væri best að slíta samstarfinu, ef ekki 

næðist samstaða.
118

 Þegar ár var liðið frá kosningum, hafnaði Hannibal því að eiga aðild að 

stofnun Alþýðubandalagsins, sem hann taldi marxistaflokk, fyrst Brynjólfur Bjarnason væri 

orðinn sáttur við nýjan flokk, og bætti við: „[Þ]að er kominn tími til að kommúnistar standi 

einir.―
119

 Ólafur Hannibalsson segir Hannibal áður hafa fengið þau svör hjá Brynjólfi, að ekki 

væri rúm fyrir svo ólíkar stefnur innan sama flokks.
120

  

Boðað var til landsfundar Alþýðubandalagsins síðla árs 1968. Skömmu fyrir fundinn 

ritaði Hannibal varaformanninum, Lúðvík, bréf, og tilkynnti afsögn sína og lýsti jafnframt 

Alþýðubandalagið vera Sósíalistaflokkinn endurfæddan.
121

 Þegar þarna var komið sögu, voru 
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margir stuðningsmanna Hannibals á burt úr Alþýðubandalaginu, en einhverjir I-listamanna 

gengnir þangað inn, og enn aðrir áttu síðar eftir að yfirgefa Alþýðubandalagið og ganga til 

liðs við Hannibal.
122

 

Það er mat Ragnars Arnalds, að brotthvarf Hannibals úr Alþýðubandalaginu hafi  verið 

ómálefnalegt og illa rökstutt.
123

 Kemur það heim og saman við það sem fullyrt er í bók Óskars 

Guðmundssonar, Alþýðubandalagið – Átakasaga, að mestu hafi ráðið um klofning Alþýðu-

bandalagsins, leikfléttur Finnboga Rúts Valdimarssonar annars vegar og hins vegar hvöss 

skrif Magnúsar Kjartanssonar í Þjóðviljanum gegn Hannibal.
124

 

Jón Baldvin Hannibalsson sagði Hannibalista undir forystu Finnboga Rúts hafa ætlað að 

breyta Alþýðubandalaginu úr kosningabandalagi í stjórnmálaflokk. Tryggja átti undirtök 

jafnaðarmanna í flokknum og hrekja kommúnista svo burtu. Því næst átti að leita samstarfs og 

sameiningar við Alþýðuflokk. Til þess að flétta Finnboga gengi upp, þurfti stuðning Lúðvíks 

Jósepssonar. Hannibal og Björn Jónsson vanmátu hins vegar tryggð Lúðvíks við 

Sósíalistaflokkinn.
125

 Og Jón Baldvin spyr: „Hvernig eiga menn að starfa saman í stjórnmála-

flokki ef þeir eru í grundvallaratriðum ósammála um markmið og leiðir? Og hvernig eiga 

menn að starfa saman í sátt og samlyndi, [...] ef yfirlýst markmið andstæðra fylkinga er að 

knésetja hinn aðilann, [...] alla vega ganga af honum pólitískt dauðum?―
126

  

Hannibal og fylgismenn hans áttu aldrei möguleika á sátt við sósíalista innan flokksins 

eftir I-lista framboðið. Hannibal hvarf sár frá langvinnum og harðvítugum vígaferlum. Átökin 

sýna, hve djúp gjá var á milli fylkinganna og hve tortryggni og persónuleg átök réðu miklu 

um lyktir mála. Mönnum var ófært að starfa saman, hvort sem var í bandalagi eða 

stjórnmálaflokki. Þeir gátu hvorki verið sammála um markmið né leiðir. Engin von var um 

frið, þegar aðeins leið átaka var í boði af beggja hálfu. 
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Kafli II. Samtök um sameiningu vinstrimanna  

Viðreisnarstjórnin og andstaðan 

Hvaða mótaði íslensk stjórnmál mest á sjöunda áratugi liðinnar aldar og þá einkum vinstri 

stjórnmál á tímabilinu? 

Pólitískt landslag sjöunda áratugarins einkenndist af langri setu Viðreisnarstjórnarinnar. 

Tvær meginblokkir voru við lýði: Ríkisstjórnarflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Alþýðu-

flokkur, annars vegar og stjórnarandstöðuflokkarnir, Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag, 

hins vegar.
127

 Viðreisnarstjórnin stóð fyrir vestrænni samvinnu í varnarmálum og auknum 

viðskiptatengslum við Vestur-Evrópu, andstætt þjóðernisáherslum stjórnarandstöðunnar, sem 

hélt stöðu sinni gagnvart ríkisstjórninni með því að beita orðræðu þjóðernishyggjunnar. Valur 

Ingimundarson telur, að væringar á vinstri vængnum hafi um tíma gengið svo langt, að veikt 

hafi stöðu stjórnarandstöðunnar gagnvart ríkisstjórninni,
128

 og víst er, að kröfur almennings og 

sérhópa á þessum tíma um opnara samfélag, aukið frelsi og umbyltingu „kerfisins―, sem 

sprottin var af sívaxandi valdsækni ráðamanna, breyttu ekki starfsháttum valdaflokkanna.
129

 

Bjarni Guðnason segir, að á Viðreisnarárunum eins og í annan tíma, hafi sérhagsmunir 

flokkanna brotið gegn almannaheill, sem ásamt langri setu stjórnarinnar hafi vakið menn til 

umræðu, gagnrýni og andspyrnu.
130

 

Undir lok Viðreisnartímans var komin þreyta í ríkisstjórnarsamstarfið. Forsætis-

ráðherrann, Bjarni Benediktsson, íhugaði af þeim sökum að boða til kosninga árið 1970. 

Bjarni taldi stöðu sína og Sjálfstæðisflokksins vera svo sterka um þær mundir, að hann gæti 

verið forsætisráðherra svo lengi sem hann vildi.
131

 Ráðamenn gátu ekki vitað, hvað í vændum 

var í átökum og erfiðleikum áranna 1967 og þar á eftir, sem stöfuðu af kreppu í 

efnahagslífinu. Þó rofa tæki til í efnahagsmálum á árinu 1969, stóð ríkisstjórnin mun veikari á 

eftir, og skyndilegt fráfall Bjarna Benediktssonar í júlí árið 1970 og stöðnun Alþýðuflokksins 

gerði stöðu stjórnarinnar enn veikari undir lok kjörtímabilsins.
132

 Verkalýðsleiðtoginn 
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Guðmundur J. Guðmundsson taldi síðar, að atvinnuleysi og kjaraskerðingar hafi ráðið miklu 

um örlög Viðreisnarstjórnarinnar í kosningunum vorið 1971.
133

 Jón Baldvin Hannibalsson 

sagði hins vegar, að landhelgismálið eitt hefði dugað til að drepa Viðreisnarstjórnina.
134

 

Á Viðreisnartímabilinu stóð Alþýðuflokkurinn að stefnu, sem var í grundvallaratriðum 

andstæð stefnu Alþýðubandalagsins. Samstarf eða samvinna vinstri aflanna á þeim tíma var 

því óhugsandi nema annar hvor flokkurinn hyrfi fá stefnu sinni. Á sjöunda áratugnum var 

Alþýðuflokkurinn því ekki rökréttur valkostur fyrir þá, sem ekki áttu samleið með 

Alþýðubandalaginu á þeim tíma. 

Áhrifin að utan og endurfæðing Alþýðubandalagsins 

Svonefndrar 68-bylgju með endurmati lífsgilda tók að gæta á Íslandi í lok sjöunda áratugarins. 

Fjölgun varð í hópi námsmanna á efri skólastigum hérlendis í takt við þróunina austan hafs og 

vestan.
135

 Að mati Svans Kristjánssonar hóf að rísa á þessum tíma andóf gegn flokksvaldi og 

pólitískri spillingu, svo rof varð á tengslum stjórnmálaflokka og almennings. Um það beri 

vitni árangur I-listans árið 1967 og ósigur stjórnmálamannsins Gunnars Thoroddsen í 

framboði hans til forseta Íslands árið eftir.
136

 Valur Ingimundarson telur, að undiraldan sem 

steypti Viðreisnarstjórninni, hafi fyrst risið í forsetakosningunum árið 1968.
137

 Þjóðviljinn 

mat tíðarandann svo, í forystugrein fyrir alþingiskosningar árið 1967: „Það einkennir mjög 

stjórnmálaviðhorfið um þessar mundir að fjöldi fólks í öllum áttum er að endurmeta forn 

viðhorf, skoða hug sinn, losa af sér einstrengingslegar og úreltar flokksviðjar.―
138

 

Vinstrisveifla í þjóðfélaginu á síðasta kjörtímabili Viðreisnarstjórnarinnar var afgerandi 

áhrifavaldur,
139

 þegar stjórn og stjórnarandstaða tókust á um afstöðuna til utanríkismála. 

Sósíalistar og vaxandi hópur ungs fólks, sem orðað var við aðrar stjórnmálaskoðanir eða stóð 

utan stjórnmála, mótmæltu stríðsrekstri Bandaríkjanna í Víetnam, á meðan íslensk stjórnvöld 

tóku afstöðu með þeim bandarísku.
140

 Þá endurskoðaði Alþýðubandalagið og Sósíalista-

flokkurinn opinbera afstöðu sína til Sovétríkjanna í því skyni að losa flokkana undan 

„kommastimplinum‖.
141

 Með því að taka afstöðu gegn innrás Sovétríkjanna í Tékkóslóvakíu 
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árið 1968, tók Alþýðubandalagið sér stöðu á meðal annarra íslenskra stjórnmálaflokka í 

afstöðunni til Sovétríkjanna.
142

 Straumar frjálsræðis og andófs gegn ríkjandi skipulagi, sem 

bárust með 68-bylgjunni hingað til lands, hafa opnað mönnum von um, að koma mætti á 

réttlátara samfélagi. Í vegi breytinga stóð hins vegar staðnað flokkakerfi, sem fór að marka-

línum hernaðarbandalaga. 

Pólitísk staða Hannibals 

Hverjir voru helstu kostir og lestir Hannibals, og hvað tryggði öðru fremur pólitískt 

framhaldslíf hans? 

Hannibal var af mörgum talinn málefnalegur, baráttuglaður og djarfur mála-

fylgjumaður.
143

 Verkalýðsleiðtoginn Guðmundur J. Guðmundsson sagði um Hannibal: 

„[H]ann var fádæma skörulegur foringi og svo sterkur ræðumaður – folketaler – að fáir 

stóðust honum þar snúning. Það sópaði að Hannibal á mannfundum og samkomum svo 

einstakt var.―
144

 Sighvatur Björgvinsson, fyrrum formaður Alþýðuflokksins, segir tvennt hafa 

ráðið mestu um ákvarðanir Hannibals og gerðir, metnaðargirnd hans sjálfs og bróðir hans 

Finnbogi Rútur Valdimarsson. Hannibal hafi verið lagið að hrífa fólk til fylgis við sig, en 

hann hafi ekki ráðfært sig við eða upplýst stuðningsmenn um fyrirætlanir sínar.
145

 Hannibal 

var sagður óbilgjarn, honum hafi verið tamara að setja mönnum úrslitakosti en að leita sátta; 

hann hafi jafnan valið leið átaka fremur en samninga, ef því væri að skipta.
146

 Bjarni 

Guðnason, í senn samherji og andstæðingur Hannibals innan Samtakanna, segir Hannibal hafa 

verið vel máli farinn, snjallan ræðumann. Alþýðlegan og hégómalausan mann, sem ekki 

sóttist eftir „gulli og glingri―, en jafnframt sigursælan og vígreifan baráttumann, sem naut sín 

best í hlutverki herforingjans. En sigrarnir gengu Hannibal jafnan úr greipum vegna samráðs-

leysis og ólýðræðislegra vinnubragða, fór því jafnan svo, að „[h]erforinginn Hannibal lék 

jafnaðarmanninn í sér grátt.―
147

 

Margir töldu pólitíska daga Hannibals talda við brotthvarfið úr Alþýðubandalaginu 1968 

og þar áður úr Alþýðuflokki 1956.
148

 En á móti benti margt til sterkrar stöðu Hannibals á 

meðal almennings, þótt pólitísk staða hans væri um tíma óljós vegna I-lista framboðsins og 
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átakanna innan Alþýðubandalagsins. Þó að Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, hafi í 

nóvember árið 1967 talið Hannibal ofmeta stöðu sína, hefði hann framboð til forseta Íslands í 

hyggju, útilokaði Bjarni ekki, að Hannibal væri á þeim tíma vinsælasti maður á landinu.
149

 

Undir lok árs 1968 sagðist Hannibal standa frammi fyrir þremur valkostum: Að hætta í 

stjórnmálum, að bjóða fram í öllum kjördæmum, eða að láta reyna á samstarf við flokka og 

samtök. Hann hafði þá ákveðið að hætta sem forseti ASÍ fyrir aldurs sakir.
150

 Það kom þó ekki 

í veg fyrir endurkjör Hannibals í forsetastöðu ASÍ, nokkru eftir að hann yfirgaf Alþýðu-

bandalagið. Á þingi Alþýðusambandsins naut hann stuðnings allra annarra en Alþýðu-

bandalagsmanna til embættisins.
151

 Niðurstaðan byggði á samkomulagi Hannibals og Björns 

Jónssonar við forystumenn annarra stjórnmálaflokka en Alþýðubandalags. Gylfi Þ. Gíslason, 

formaður Alþýðuflokksins, gekk tregastur að þessu samkomulagi. Hann taldi, að Hannibal og 

Birni yrði með því auðveldað að stofna nýjan stjórnmálaflokk. Hannibal og Björn eru sagðir 

hafa átt í samstarfi og samningum við forsætisráðherrann, Bjarna Benediktsson, vegna 

efnahagsþrenginganna á þessum tíma, og eru þau samtöl sögð hafa ráðið stuðningi fulltrúa 

Sjálfstæðisflokksins við þá tvo á þingi ASÍ.
152

  

Leiðtogar flokkanna, sem samþykktu kjör pólitískt skipreka manna til forystu í ASÍ, hafa 

ekki gert það í gustuka skyni. Hagsmunamat hefur legið þar að baki. Sundrung á vinstri væng 

íslenskra stjórnmála hefur heldur ekki rænt forystumenn Sjálfstæðisflokksins nætursvefni. 

Áframhaldandi forysta Hannibals og Björns fyrir ASÍ tryggði þeim jafnframt pólitískt 

mikilvægi og opnaði leið til að byggja upp stjórnmálaflokk. Það varð, sem Gylfi Þ. Gíslason 

óttaðist. Ekki þurfti að efast þá um pólitískt bolmagn leiðtogans Hannibals Valdimarssonar, 

atgervi hans, vinsældir og reynslu. En hvað ætlaðist Hannibal fyrir? 

Tveggja kosta völ 

Brottgengnir úr Alþýðubandalaginu við upphaf árs 1969, sögðu Hannibal Valdimarsson og 

Björn Jónsson Alþýðubandalagið þríklofið og dæmt frá áhrifum í íslenskum stjórnmálum. 

Hannibal og Björn sögðu jafnframt, að þeir hefðu enga ákvörðun tekið um að stofna 

stjórnmálaflokk, þó að ástand þjóðfélagsmála gæfi fullt tilefni til þess. Framboð I-listans hefði 

sýnt, að mögulegt væri að brjóta óvinsælt flokksræðiskerfi niður.
153

 Jarðvegur breytinga var 
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til staðar. Á fundi Stúdentafélags Háskóla Íslands nokkrum vikum síðar svöruðu flestir 

fundarmenn játandi spurningunni, hvort tímabært væri að stofna nýjan stjórnmálaflokk. 

Flokkakerfið var sagt gjörspillt, ónýtt, og að flokksræði ríkti í landinu.
154

 Hannibal og Björn 

sáu tvo kosti við breyttar pólitískar aðstæður; sterkt bandalag óháðra vinstrimanna með 

vinstriflokkunum, eða að vinstrimenn, frjálsir undan flokksviðjum, leggðu sameiginlega til 

atlögu við ríkjandi flokkakerfi og byggðu ný samtök á rústum þess gamla. Vilji þeirra stóð til 

að kanna hljómgrunn fyrir allsherjaruppstokkun á vinstri væng íslenskra stjórnmála, en ætlun 

þeirra var ekki að stofna smáflokk, ef til flokksstofnunar kæmi.
155

 

Án efa markaði framboð I-listans og árangur hans í kosningunum árið 1967 þáttaskil, um hvað 

teldist mögulegt í íslenskri pólitík. Hannibal og Björn voru orðnir útlagar íslenska flokkakerfisins 

fyrir að fara ekki að venjum þess. „Þeir komu þarna eins og birtingarmyndir baráttu verkalýðs og 

jafnaðarmennsku í andstöðu við flokkana―, sagði Bjarni Guðnason.
156

 En orðræða þeirra snerist í 

senn um að ganga til bandalags við flokka eða reisa nýjan flokk á rústum þeirra gömlu. Aðeins ef 

bandalagsleiðin væri ófær, skyldi lagt í uppreisn gegn flokkakerfinu. Tilburðir Hannibals og Björns 

snerust um að aðgreina sig frá hinum og að senda skilaboð til stjórnmála- og fylgismanna. Þeir urðu 

þar með skyndilega ímynd andstöðunnar við flokkakerfið, sem hafði fóstrað þá. Ólafur 

Hannibalsson segir Hannibal og Björn hafa verið menn, sem stóðu upp og fóru, þegar þeim fannst 

ágreiningurinn óleysanlegur.
157

 

Hliðarspor og pólitískur veruleiki  

Eins og áður var getið, sá Hannibal fyrir sér þrjá pólitíska kosti um mitt ár 1968: Að hætta 

afskiptum af stjórnmálum, stefna að framboði í öllum kjördæmum eða leita samstarfs eða 

sameiningar við starfandi „þjóðmálaheildir― eins og hann orðaði það.
158

 Ári áður, eða eftir 

kosningasigur I-listans árið 1967, íhugaði Hannibal flokksstofnun. Um líkt leyti átti hann 

samtöl við Eystein Jónsson, formann Framsóknarflokksins, um hugsanlegt samstarf eða 

myndun bandalags. Eysteini var í mun að afstýra því með öllum ráðum að Hannibal og Björn 

stofnuðu þingflokk og síðan stjórnmálaflokk. Í formannstíð Eysteins á Viðreisnarárunum 

þokaðist Framsóknarflokkurinn til vinstri. Innan stofnana hans var í fyrstu óveruleg andstaða 

við hugmyndina um samstarf við Hannibal og Björn. Tregða og varfærni Ólafs 
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Jóhannessonar, sem kjörinn var flokksformaður árið 1968, átti þó eftir að hafa áhrif síðar.
159

 

Um miðjan apríl árið 1969 voru viðræður aðila enn í gangi, og stóð Hannibal og Birni þá til 

boða að ganga í Framsóknarflokkinn.
160

 Viðræðum var slitið skömmu síðar að kröfu 

stuðningsmanna Hannibals.
161

 Steingrímur Hermannsson, þá þingmaður flokksins á 

Vestfjörðum, var einn þeirra, sem beitti sér gegn samstarfs- og sameiningarhugmyndum 

forystunnar. Hann treysti ekki Hannibal og hugnaðist illa samstarf í þingflokki við hann og 

það innan Vestfjarðakjördæmis.
162

 Jón Baldvin Hannibalsson metur stöðuna svo, að jafngilt 

hefði pólitískum endalokum Hannibals og Björns, hefðu þeir gengið í Framsóknarflokkinn.
163

 

Fylgismenn Hannibals voru líka andvígir hugmyndinni um samstarf við Framsóknar-

flokkinn. Þeir gerðu kröfu um að stofnaður yrði formlegur vettvangur. Þannig yrði 

samningsstaða hópsins best tryggð, þegar kæmi að viðræðum um sameiningu vinstri aflanna í 

landinu.
164

 En Hannibal og Björn voru tregir til flokksstofnunar. Fyrir þeim vakti að byggja 

brú yfir til verkalýðsarms Alþýðubandalagsins og leggja þannig drög að stórum 

jafnaðarmannaflokki.
165

 Upphaflega var markmiðið að sameina Hannibal og Björn ásamt 

hluta Alþýðubandalagsins Alþýðuflokki frekar en að stofna flokk.
166

 Sighvatur Björgvinsson 

sagði Hannibal og forystumenn Alþýðuflokksins, þá Gylfa Þ. Gíslason og Benedikt Gröndal, 

hafa verið í góðu sambandi á Viðreisnarárunum, þó öðru hafi gegnt um Emil Jónsson, sem 

tilheyrði hópi innan Alþýðuflokksins, sem alla tíð var andsnúinn Hannibal.
167

 Bjarni 

Guðnason telur Alþýðuflokksmenn hafa verið of tortryggna í garð Hannibals svo samstarf 

gæti tekist með þeim.
168

 Sighvatur metur það hins vegar þannig, að stolt Hannibals hafi staðið 

í vegi þess, að hann gengi nokkru sinni til liðs við Alþýðuflokkinn eftir brotthvarfið úr 

Alþýðubandalaginu. Hann gat ekki horfst í augu við þá pólitísku fortíð sína, þegar hann 

hraktist úr Alþýðuflokknum. Þess vegna stofnaði hann að lokum flokk.
169

 

Þeir lifa af í stjórnmálum, sem aldrei loka neinum leiðum. Orðræðan um sameiningu 

vinstriaflanna var eitt, en athafnirnar snerust sumpart um annað. Viðræður Hannibals og 

Eysteins Jónssonar mörkuðust af gagnkvæmum pólitískum hagsmunum. Eysteinn vildi ekki 
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flokk, sem veitti Framsóknarflokknum samkeppni, og Hannibal þurfti trygga pólitíska 

fótfestu. Þingræða Hannibals frá árinu 1946 um mikilvægi öflugs flokks jafnaðar- og 

samvinnumanna
170

 og gott samstarf Hannibals við forystu Framsóknarflokksins á stundum, 

gefur til kynna, að málefnaágreiningur hafi ekki staðið í vegi fyrir þeim. Hannibal var ekki að 

ræða sameiningu vinstrimanna við forystu Framsóknarflokksins, heldur lá að baki kalt 

hagsmunamat stjórnmálamanns með sama hætti og hjá Steingrími Hermannssyni á Vest-

fjörðum. Það staðfestir, að fótgönguliðum stjórnmálanna er oftar sinnugra um sína eigin 

pólitísku framtíð en nokkuð annað. Atburðarásin var þó með vissum hætti hrifin úr höndum 

Hannibals. Krafa fylgismanna hans um breytingar var sterk. Hannibal gekk ekki það til, að 

fylla í eyðu í flokkakerfinu; hann var aðeins að bregðast við pólitískri stöðu líðandi stundar, 

segir Sighvatur Björgvinsson.
171

 

Félög verða til 

Við upphaf árs 1969 gerðu Hannibal og Björn samning við Þjóðvarnarmenn um útgáfu blaðs 

á grunni Frjálsrar þjóðar undir heitinu: Nýtt land, frjáls þjóð.
172

 Í fyrsta tölublaði þess var 

hvatt til „öfgalausrar baráttu fyrir sameinaðri vinstrihreyfingu á Íslandi á algerlega þjóðlegum 

grunni.― Og eins er þar fullyrt, að hálfrar aldar gamalt flokkakerfi Íslands væri í upplausn.
173

 

Í fréttatilkynningu frá Hannibal og Birni um miðjan apríl 1969 kemur fram, að unnið sé 

að stofnun samtaka vinstrimanna og að þeim sé ætlað að taka afstöðu til samstarfs eða 

samvinnu við Framsóknarflokkinn.
174

 Bjarni Guðnason var mótfallinn þeirri leið, taldi flokks-

stofnun forsendu umbóta í stjórnmálum á þeim tíma.
175

 Þó að Morgunblaðið hafi ekki talið þá 

Hannibal og Björn heppilegustu mennina til að stofna stjórnmálaflokk,
176

 breytti það engu 

um,  hvað í vændum var. 

Straumurinn lá til vinstri.
177

 Stuðningsfólk Hannibals og Björns steig hvert skrefið af öðru 

með stofnun félaga úti um land, og í lok maí 1969 var félag stofnað í Reykjavík. Húsfyllir var 

á stofnfundinum, fjögur hundruð skráðu sig félaga.
178

 Hannibal sagði við það tækifæri, að þar 
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með hafi fyrsta skrefið verið tekið til uppgjörs, sem beðið hafi verið eftir í íslenskum 

stjórnmálum um langa hríð.
179

 Bjarni Guðnason sagðist hafa gengið til liðs við félagið ásamt 

nokkrum félögum sínum, því þeir hefðu talið, að í bandalagi við Hannibal mætti mölva 

flokkakerfið upp, endurvekja jafnaðarstefnuna og vinna að brottför hersins úr landinu.
180

 Það 

var tilfinning Ólafs Hannibalssonar á þessum tíma, að takast myndi að byggja upp öfluga 

sameinaða vinstrihreyfingu.
181

 

Tvenns konar kaflaskil urðu á árinu 1969, þegar litið er til fyrri tilrauna til sameiningar 

vinstrimanna. Í fyrsta sinn var áformað að stofna stjórnmálaflokk, sem hefði að markmiði að 

vera vettvangur sameinaðra vinstrimanna. Og eins virðist sem rás atburða hafi ekki að öllu 

leyti verið í höndum stjórnmálaleiðtoga. Hópar og einstaklingar, sem höfðu ekki hlotið 

uppeldi eða framgang innan gömlu stjórnmálaflokkanna, kröfðust nú breytinga og leituðu 

samstöðu svo breytingar næðust fram. Pjetur Hafstein Lárusson telur, að til hefði orðið 

stjórnmálaflokkur á þessum tíma, þótt Hannibals og Björns hefði ekki notið við.
182

 

Flokkur og stefna verða til 

Þegar hér var komið sögu, var stíf krafa grasrótarinnar, að komið yrði á „organiseruðu― afli. 

Framsýnum mönnum þótti þó hyggilegt að bíða af sér sveitarstjórnarkosningarnar árið 

1970,
183

 en yfirvofandi hætta á kosningum til Alþingis á þessu sama ári þrýsti á, að flokkur 

yrði þegar stofnaður.
184

 „Atburðarásin heimtaði―, að þetta færi í sinn farveg.
185

  

Um miðjan nóvember árið 1969 voru „Samtök frjálslyndra og vinstrimanna― stofnuð á grunni 

þeirra félaga, sem áður er getið. Liðlega hundrað manns sóttu stofnfundinn víða að af landinu. 

Hannibal Valdimarsson var kjörinn formaður, Bjarni Guðnason prófessor, varaformaður, og 

Björn Jónsson, formaður framkvæmdastjórnar.
186

 Átök urðu um nafn Samtakanna, og deilur 

risu vegna vinnubragða, sem viðhöfð voru á stofnfundinum svo að hrikti í stoðum nýrrar 

hreyfingar.
187

 Að Samtökunum kom fólk úr ýmsum áttum með ólíka sýn og hugmyndir um 

lýðræði og pólitík, og einnig dúkkuðu þarna upp viðhorf stjórnleysingja 68-kynslóðarinnar.
188
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Þjóðvarnarmenn, sem margir hverjir höfðu verið í samstarfi við Hannibal frá tímum I-listans 

árið 1967, höfðu lengi viljað stofna flokk og áttu þátt í að stofna Samtökin.
189

 Aðrir komu 

meira að utan. Bjarni Guðnason sagði það hafa verið örlagamistök sín að ganga til pólitísks 

samstarfs við menn, sem hann hafði lítil sem engin kynni haft af áður.
190

 

Það stóð aldrei til að stofna flokk, sem lifði til langframa.
191

 Samtökunum var aðeins 

ætlað að lifa í gegnum einar eða tvennar kosningar.
192

 Í stefnuyfirlýsingu Samtakanna, sem 

samþykkt var einróma á stofnfundinum, var því lýst sem meginmarkmiði að sameina 

lýðræðissinnaða menn, jafnaðarmenn og samvinnumenn í einn flokk. Stefna Samtakanna 

beindist einnig gegn gömlu flokkunum, alráðu klíkuvaldi þeirra og spillingu. Samtökin studdu 

aðild að EFTA, en voru mótfallin hernaðarbandalögum og veru herliðs á íslenskri grund.
193

 

Skiptar skoðanir voru þó til aðildar að EFTA innan Samtakanna. Sumir hefðu heldur kosið að 

fylgja Alþýðubandalaginu í andstöðunni gegn inngöngu í bandalagið.
194

 

Sitt sýndist hverjum um tilurð og tilvist Samtakanna. Staksteinar Morgunblaðsins og 

Austri Þjóðviljans spurðu báðir, hvort um bráðabirgðasamtök væri að ræða; sem hefðu það 

hlutverk að styrkja samningsstöðu Hannibals og Björns í sameiningarviðræðum við Alþýðu-

flokkinn. Og Austri bætti við, að Birni og Hannibal hefði tekist að fylkja fjölda fólks undir 

merki verðugri stjórnmálabaráttu, en mögulega yrðu fylgismenn þeirra að endingu aðeins 

gjaldmiðill í viðskiptum foringjanna í samningum við Alþýðuflokkinn.
195

 

Í höfuðatriðum voru Samtökin byggð upp af Hannibalistum, sem sóttu stuðning í 

verkalýðshreyfinguna og Þjóðvarnarmönnum, sem um árabil höfðu lagt megináherslu á 

brottför hersins úr landinu og höfðu um tíma átt í samstarfi við Hannibalista, og eins voru 

einstaklingar héðan og þaðan, sem áttu sér ekki allir pólitískar rætur. Það, sem sameinaði og 

sundraði í senn, var, að þarna var saman komið í bandalagi fólk, sem hafði ekki viljað starfa 

eða hafði ekki getað starfað innan gömlu flokkanna, enda var yfirlýst uppreisn Samtakanna 

gegn flokkakerfinu nýmæli í stefnu íslensks stjórnmálaflokks, alla vega með svo afdráttar-

lausum hætti. Áformin voru skýr, samstaða var um að leggja til atlögu við flokkakerfið. Þó 

svo að einhugur hefði ríkt um stefnu Samtakanna, lá veikleiki þeirra ekki síst í því, að saman 
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var komið fólk, sem þekktist ekki og hafði mjög ólíkan bakgrunn. Að auki bjó flokkurinn við 

veikt innra skipulag.
196

 

Fyrstu skref að framkvæmd stefnumiða 

En hvernig ætluðu Samtökin að ná fram stefnumiðum sínum um endurskipun flokkakerfisins 

og íslenskra stjórnmála? Í ágústmánuði árið 1970 lagði Hannibal fram hugmynd í 

framkvæmdastjórn Samtakanna, um að gera Alþýðuflokki og Framsóknarflokki tilboð um 

kosningabandalag. Bjarni Guðnason vildi hins vegar Alþýðubandalagið til viðræðna í stað 

Framsóknarflokksins.
197

 

Nokkru síðar fór Alþýðuflokkurinn fram á viðræður við Alþýðubandalagið og Samtökin um 

stöðu vinstrihreyfingarinnar, án þess að eining væri um það innan flokksins. Ungir jafnaðarmenn 

voru þess mest hvetjandi, að flokkurinn gengi til þessara viðræðna. Aftur á móti hafði forysta 

Framsóknarflokksins að engu viðræðuóskir Sambands ungra framsóknarmanna (SUF) sama efnis. 

En eftir að SUF hafði í óþökk forystunnar átt í viðræðum við Samtökin,
198

 samþykkti flokksþing 

Framsóknarflokksins í aðdraganda alþingiskosninganna árið 1971 ályktun um vilja flokksins til að 

standa að mótun sameiginlegs stjórnmálaafls, sem byggði á gildum lýðræðis, samvinnu og 

jöfnuðar.
199

 Engin eining var þó innan flokksins um þá niðurstöðu.  

Flokkarnir, sem í hlut áttu, komu aldrei allir saman til viðræðna um samstarfs- og 

sameiningarhugmyndirnar. Þeir ýmist höfnuðu aðkomu hvers annars eða settu skilyrði fyrir 

þátttöku, sem ekki var orðið við.
200

 Þannig hafnaði Alþýðuflokkurinn kröfu Samtakanna um 

niðurstöðu í sameiningarviðræðunum fyrir alþingiskosningar vorið 1971. Afstaða Alþýðu-

bandalagsins byggði á hugmyndum um, að samstaða næðist með flokkunum um 

sameiginlegan málefnagrunn.
201

 Vésteinn Ólason telur, að ungu menntamennirnir, sem sagt 

höfðu skilið við Alþýðubandalagið, hefðu hugsanlega náð málefnasamstöðu með 

Alþýðubandalaginu fyrir kosningarnar árið 1971. Margir höfðu gengið tregir til flokks-

stofnunar, og ýmsir, sem studdu I-listann, urðu kyrrir í Alþýðubandalaginu.
202

 

Reykjavíkurfélag Samtakanna vildi hvorki útiloka menn eða flokka frá sameiningar-

viðræðum. Félagið lagði til sameiningu ungliðahreyfinga flokkanna sem fyrsta skref til 
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sameiningar, en samstarf eða sameining við Alþýðubandalag kom aldrei til greina af hálfu 

Hannibals og Björns. Bjarni Guðnason telur, að lítið hefði unnist í sameiningarmálum án 

Alþýðubandalagsins.
203

 

Fyrir alþingiskosningarnar árið 1971 gerðust Hannibal og Björn talsmenn þess, að Samtökin og 

Alþýðuflokkurinn legðust niður og sameinuðust í nýjum flokki. Bjarna Guðnasyni hugnaðist sú leið 

ekki. Hann vildi frekar byggja Samtökin upp og ganga síðar til viðræðna um sameiningu á 

grundvelli málefna.
204

 Bjarni segir, að aðeins ári eftir að Samtökin voru stofnuð, hafi Hannibal og 

Björn lýst því yfir hvað eftir annað, að leggja skyldi Samtökin niður.
205

  

Pjetur Hafstein Lárusson sagði mikinn vilja hafa verið fyrir sameiningu á meðal almennra 

flokksmanna og að ungliðar vinstriflokkanna hafi í sameiningu reynt að tryggja, að enginn 

flokkanna myndi framlengja líf Viðreisnarstjórnarinnar.
206

 En forysta Samtakanna var klofin í 

afstöðunni til þess, hvernig, hverjum og jafnvel hvort sameinast ætti í einum flokki eða flokkum, og 

engin samstaða var heldur um, hvort eða þá hvernig bæri að byggja Samtökin upp. Flokkur, sem 

klofinn er í afstöðu sinni til höfuðstefnumála, á litla möguleika á að koma þeim í framkvæmd. 

Sameiningarhugmynd Samtakanna og umbylting flokkakerfisins var því andvana fædd.  

Samstarfstilraunir vinstriflokkanna og hugmyndir um sameiningu ristu ekki nógu djúpt. 

Flokkarnir reyndu að tryggja stöðu sína. Traust var ekki til staðar, og skýrt kom í ljós, að 

menn, sem í áratugi höfðu eldað saman grátt pólitískt silfur, voru ófærir um að leiða fram 

sameiningu vinstriaflanna. 

Kosningabarátta — ekki varð aftur snúið 

Hvernig voru Samtökin málefna- og skipulagslega búin undir stjórnmálaþátttöku, þegar leið 

að alþingiskosningum vorið 1971? 

Í sjónvarpsviðtali að sveitarstjórnarkosningunum loknum árið 1970 taldi Hannibal, að 

Samtökin hefðu fengið þá viðspyrnu, sem þyrfti til að bjóða fram í öllum kjördæmum. Austri 

Þjóðviljans taldi hins vegar Hannibal ofmeta þar styrk Samtakanna.
207

 

Sighvatur Björgvinsson sagði Hannibal ekki hafa birst kjósendum í Vestfjarðakjördæmi 

sem maður „rísandi sólar― eða leiðtogi nýs stjórnmálaafls, heldur frambjóðandi, sem óskaði 
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stuðnings kjósenda við sitt síðasta framboð.
208

 Samtökin voru nánast talin af í aðdraganda 

kosninganna vegna innbyrðis sundrungar.
209

 Skipulagið var veikt og fjárhagurinn slæmur.
210

 

Ekki var farið að huga að fastmótuðu skipulagi, fyrr en að alþingiskosningum loknum árið 

1971.
211

 Upphaflega áttu ekki að vera aðildargjöld,
212

 og andstaða var við viðtöku 

ríkisstyrkja.
213

 Fyrrum gjaldkeri flokksins, Haraldur Henrysson, segir fáa hafa viljað leggja fé 

í slíka hreyfingu, og var „rekstrinum fleytt áfram á víxlum―.
214

 „Það studdu engir stórjaxlar 

Samtökin― fjárhagslega, segir Bjarni Guðnason.
215

 

Stefnuskrá Samtakanna þótti óljós, en í meginatriðum bar hún keim af áherslum 

Alþýðuflokksins, þó að afstaða flokkanna til hersetunnar og landhelgismálsins væri ólík.
216

 Í 

stórum dráttum snerist kosningabaráttan árið 1971 um stöðu atvinnuveganna til sjós og 

lands.
217

 Þar var baráttan fyrir útfærslu landhelginnar í 50 mílur í öndvegi. Gylfi Þ. Gíslason 

taldi, að Samtökunum hefði tekist að vekja athygli á sérstöðu sinni sem nýs stjórnmálaafls, og 

að þau væru málsvari jafnaðarstefnu og öflugra tengsla við verkalýðshreyfinguna.
218

 

Samtökin töldu sig í kosningabaráttunni málsvara þeirra, sem Alþýðuflokkurinn hafði 

brugðist á árum Viðreisnarstjórnarinnar í löngu samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn.
219

 Samtaka-

menn héldu því einnig á lofti, að örlög Viðreisnarstjórnarinnar myndu ráðast af því, hvort 

Samtökunum tækist að koma mönnum á þing eða ekki.
220

 Formaðurinn Hannibal sagði það 

meginmarkmið Samtakanna, að koma í veg fyrir, að margklofin vinstriöflin tryggðu til skiptis 

íhaldinu völdin í landinu.
221

 

Auk óeiningar og klofnings voru Samtökin skipulagslega og fjárhagslega illa búin til 

kosningabaráttunnar. Þá hlaut orðræðan um tilvist Samtakanna sem sameiningarafls vinstri-

manna misjafnar viðtökur í kosningabaráttunni.
222

 Af meginstefnumiðum var sérstaðan og 

andófið gegn gömlu flokkunum það, sem stóð eftir sem nothæft vopn í baráttunni. Fátt bendir 

til, að mikil eftirspurn hafi verið eftir öðrum grunnmarkmiðum Samtakanna. 
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Úrslit kosninganna 

En hvernig ber að túlka niðurstöður alþingiskosninganna árið 1971 í ljósi grunnmarkmiða 

Samtakanna um að sameina vinstrimenn og brjóta niður úrelt flokkakerfi? 

Frá árinu 1937 og fram til kosninganna árið 1971 höfðu þingmenn fjögurra flokka nær 

eingöngu skipt með sér sætum á Alþingi og haft nokkuð stöðugt hlutfallsfylgi þessa þrjá 

áratugi.
223

 Á fyrri hluta sjötta áratugarins hafði Þjóðvarnarflokki í eitt skipti tekist að raska 

þessari stöðu.
224

 Árið 1971 gerðist það í fyrsta sinn síðan 1927, að ríkisstjórn missti meirihluta 

sinn í kosningum.
225

 Valur Ingimundarson telur, að Samtökin hafi þar leikið meginhlutverk.
226

 

Um var að ræða stærsta kosningasigur, sem nýtt stjórnmálaafl hafði unnið í lýðveldis-

sögunni,
227

 og var árangurinn betri en gert hafði verið ráð fyrir.
228

 Væntingar voru um, að með 

Samtökunum yrði til öflugt bandalag, sem leysti vinstriflokkana af hólmi.
229

 

Ef horft er til samanlagðs fylgis Alþýðubandalagsins og I-listans frá kosningunum árið 1967, 

var Alþýðubandalagið eini flokkurinn í kosningunum árið 1971, sem ekki tapaði fylgi.
230

 Hinir 

flokkarnir töpuðu. Alþýðuflokkurinn hafði ekki hlotið minna fylgi síðan árið 1959, 

Framsóknarflokkurinn ekki síðan árið 1956 og Sjálfstæðisflokkurinn ekki í 40 ár.
231

 

Háðsádeiluframboð ungra menntamanna, Framboðsflokkurinn, fékk óvænt 2% atkvæða, þrátt fyrir 

að bjóða aðeins fram í þremur kjördæmum. Þar af var fylgi flokksins 3% í Reykjavíkur- og 

Reykjaneskjördæmum hvoru fyrir sig.
232

 Alls fengu Samtökin 8,9% atkvæða og 5 þingmenn, 3 

kjördæmakjörna og 2 landskjörna. Fylgið í kjördæmum var frá 24,7% í Vestfjarðakjördæmi og 

niður í 3,3% í Suðurlandskjördæmi. Samtökin fengu kjörna í Vestfjarðakjördæmi Hannibal 

Valdimarsson og Karvel Pálmason, Björn Jónsson var kjörinn í Norðurlandskjördæmi eystra og 

Magnús Torfi Ólafsson og Bjarni Guðnason í Reykjavíkurkjördæmi. Fylgi Samtakanna varð mest í 

kjördæmum Hannibals; 24,7%, og í kjördæmi Björns 12,2%. Í öðrum kjördæmum var fylgið undir 

10%, og ekki var boðið fram í Norðurlandskjördæmi vestra.
233

  

Alþýðubandalaginu tókst að verjast Samtökunum og halda sínum hlut. Flokkurinn hafði 

oft í kosningum reynt að breyta ásýnd sinni með því að fá til framboðs þjóðvarnarmenn og 
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fólk, sem staðið hafði utan stjórnmálanna.
234

 Svanur Kristjánsson metur það svo, að mestu 

hafi ráðið um góða útkomu Alþýðubandalagsins, hve skelegg barátta þess hafi verið fyrir 

útfærslu landhelginnar, kvenréttindum og umhverfismálum, auk þess sem því hafi tekist að 

samsama sig hugmyndum 68-kynslóðarinnar. Alþýðuflokknum hafi hins vegar ekki tekist að 

bregðast við breyttum aðstæðum vegna innri stöðnunar og langrar vistar með Sjálfstæðis-

flokki í ríkisstjórn.
235,

 Ungu fólki fannst flokkurinn vera að visna upp.
236 

Alþýðubandalaginu 

tókst að breyta ásýndi sinni svo, að kjósendum féll hún í geð. Í stefnuskrá flokksins var hvergi 

minnst á jafnréttismál, umhverfismál eða kvenréttindi. Þar var hins vegar aðild Tékka að 

hernaðarbandalagi kennt um innrásina í Tékkóslóvakíu árið 1968, og orðræða þjóðfrelsis, 

sósíalisma og verkalýsbaráttu var fyrirferðarmikil.
237

  

Að sögn Pjeturs Hafstein Lárussonar voru menntamenn, forystumenn úr smærri launþega-

félögum og virkir félagar úr stærri verkalýðsfélögunum áberandi stuðningsmenn Samtakanna í 

Reykjavík.
238

 En Haraldur Henrysson, sem leiddi lista Samtakanna í Vesturlandskjördæmi, sagði, 

að sjómenn, verkamenn og bændur hefðu verið stuðningsmenn Samtakanna víða á lands-

byggðinni.
239

 Athygli vekur, að enginn bóndi skipar eitt af fimm efstu sætum framboðslista 

Alþýðuflokksins 1971, en fjórir bændur skipa eitthvert af fimm efstu sætum á listum Samtakanna 

fyrir kosningarnar þetta ár. Hannibal var um tíma í senn forseti ASÍ og bóndi í Selárdal við 

Arnarfjörð,
240

 sem skapaði honum og Samtökunum tiltekna sérstöðu. 

Samtökin áttu aðild að falli Viðreisnarstjórnarinnar, en þeim tókst ekki að mynda breiða 

fjöldahreyfingu og endurskapa flokkakerfið eins og stefnt var að. Árangur Samtakanna var 

staðbundinn og tengdur persónufylgi öflugra einstaklinga frekar en stefnu flokksins. Samtökin 

höfðuðu vel til bænda og greindu sig þar frá Alþýðuflokknum, sem rak stefnu andsnúna bændum.
241

 

Vinstriflokkunum fjölgaði um einn, en Alþýðubandalaginu tókst þó að standa af sér 

atlöguna. Að öðru leyti völdu kjósendur í meginatriðum að treysta áfram á gömlu flokkana, 

þó ekki verði litið hjá því, að framboðin, sem andæfðu ríkjandi ástandi, fengu nær ellefu 

prósent atkvæða. Það var aðvörun til flokkakerfisins. Engu að síður stóðu Samtökin ekki undir 

væntingum þeirra, sem stofnuðu þau, né væntingum kjósenda. 
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Kafli III. Pólitísk róstur til endaloka  

Staðan að loknum kosningum 

Hver urðu fyrstu viðbrögð forystu Samtakanna að kosningum loknum 1971, og hvert vildi 

hún stefna?  

Formaðurinn, Hannibal Valdimarsson, sagði, að kosningasigur Samtakanna mætti þakka 

sameiginlegri stefnu stjórnarandstöðuflokkanna um útfærslu landhelginnar í 50 mílur og að 

Samtökunum hefði tekist að sýna kjósendum fram á, að Framsóknarflokkur og 

Alþýðubandalag gætu ekki ein fellt Viðreisnarstjórnina. Hannibal taldi einnig, að í kosning-

unum hefði unnist áfangasigur í sameiningu vinstrimanna.
242

 

Forystumenn Samtakanna voru ekki á einu máli, hvernig bregðast skyldi við úrslitunum. 

Hannibal sagðist „engri leið loka að óathuguðu máli―, þegar rætt yrði um stjórnarmyndun.
243

 

Það væri hins vegar skylda stjórnarandstöðuflokkanna vegna sameiginlegrar stefnu í 

landhelgismálinu að ræða saman.
244

 Bjarni Guðnason, varaformaður Samtakanna, taldi hins 

vegar samstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks vera heppilega niðurstöðu; þá myndi 

vinstriflokkunum skapast næði til að sameinast, verandi allir í stjórnarandstöðu.
245

 

Þrátt fyrir að Hannibal hafi tekist að vinna að sameiginlegri stefnumótun um 

landhelgisútfærsluna með Alþýðubandalaginu, voru engir kærleikar með honum og forystu þess.
246

 

Eftir fund Kristjáns Eldjárns, forseta Íslands, með Hannibal í upphafi árs 1971, sagði Kristján 

Hannibal hafa verið „svarkaldastan― í garð kommúnista.
247

 Þá bendir stóryrt yfirlýsing Hannibals í 

garð Alþýðubandalagsins að kosningum loknum ekki til samstarfsvilja og sáttfýsi. Hannibal sagði: 

„Ég tel, að Alþýðubandalagið sé ekki lýðræðissinnaður jafnaðarmannaflokkur. Forysta þeirra er 

kommúnísk, og þar með tel ég þann flokkinn til hægri flokka.―
248

  

Afstaða Hannibals Valdimarssonar og Björns Jónssonar til myndunar vinstristjórnar kom 

skýrt fram á fundi þeirra með Kristjáni Eldjárn, forseta, skömmu eftir kosningar. Þar óskuðu 

þeir stjórnarmyndunarumboðs í því skyni að mynda ríkisstjórn með Viðreisnarflokkunum. 
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Magnúsi Torfa Ólafssyni og Bjarna Guðnasyni var ókunnugt um þennan fund.
249

 Bjarni segir 

Hannibal og Björn hafa tekið öll völd í flokknum eftir kosningarnar árið 1971. Eftir þær hafi 

formaðurinn aldrei rætt nein mál við sig, varaformanninn. Til marks um það, þá „hringdi 

formaðurinn aldrei í varaformanninn!―
250

 Pjetur Hafstein Lárusson sagði menn í Bjarna 

arminum lengi hafa verið mjög bláeyga gagnvart vinnubrögðum og fyrirætlunum Hannibals, 

bæði fyrir og eftir kosningarnar.
251

 

Að kosningum loknum komu veikleikar Samtakanna í ljós, flokkurinn var klofinn, 

forustan ósamstíga, og pólitísk fortíð Hannibals og Björns og afstaða þeirra til Alþýðu-

bandalagsins þrengdi stöðu Samtakanna til samstarfs. Grunnmarkmiðin um andóf og 

uppstokkun flokkakerfisins vék fyrir venjubundnum pólitískum verkefnum, ytri sem innri 

átökum flokka og einstaklinga. 

Foringjaræðið tók við í Samtökunum að loknum kosningum. Forsendurnar voru til staðar; 

margreyndur leiðtogi, sem fór sínar eigin leiðir og veikt flokksskipulag, sem gróf undan 

markmiðum, trúverðugleika og lífsmöguleikum Samtakanna til lengri tíma litið. 

Stjórnarmyndunarraunir 

Þegar til kom, reyndust Hannibal og Björn sem sagt lítt fýsandi að taka þátt í myndun 

vinstristjórnar. Reykjavíkurarmur Samtakanna, undir forystu Bjarna Guðnasonar, var á 

öndverðri skoðun í þeim efnum. Málamiðlun náðist um að bjóða Alþýðuflokki aðild að 

stjórnarmyndunarviðræðum, en Alþýðuflokkurinn afþakkaði boðið.
252

 En margir innan 

Samtakamanna töldu óráð að ganga til stjórnarmyndunarviðræðnanna án Alþýðuflokksins.
253

 

Björn Jónsson var harður andstæðingur hvers konar samskipta við Alþýðubandalagið.
254

 

Sömu sögu var að segja um Hannibal, sem vildi pólitíska einangrun þess sem allra mesta. 

Hannibal var heldur ekki fráhverfur samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn,
255

 frekar en bróðir hans 

og ráðgjafi, Finnbogi Rútur, sem talinn var vilja framlengja líf Viðreisnarstjórnarinnar.
256

 

Finnbogi bauð í því skyni tveimur ungum framsóknarmönnum, Ólafi Ragnari Grímssyni og 

Baldri Óskarssyni, sæti í minnihlutastjórn Alþýðuflokks undir forsæti Hannibals, stjórn, sem 
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Sjálfstæðisflokkur styddi.
257

 Sjálfstæðismenn voru sagðir hugmyndinni ekki fráhverfir.
258

 Í 

samtölum við áhrifamenn í Sjálfstæðisflokknum er Hannibal sagður hafa gefið kost á 

ríkisstjórnarsamstarfi undir sínu forsæti, ef stjórnin hefði útfærslu landhelginnar í 50 mílur að 

markmiði.
259

 Guðmundur H. Garðarsson, þá formaður Verslunarmannafélags Reykjavíkur og síðar 

þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segist hafa átt fund með Hannibal skömmu eftir kosningar árið 

1971. Þá nefndi Hannibal möguleika á myndun ríkisstjórnar Samtakanna og Sjálfstæðisflokks.
260

  

Þó að forystumenn Samtakanna væru ekki samstíga í afstöðu sinni til myndunar 

vinstristjórnar undir forystu Ólafs Jóhannessonar, formanns Framsóknarflokksins,
261

 hvöttu 

kjósendur Samtakanna víða um land til viðræðna um slíkt stjórnarsamstarf.
262

 Þegar til 

viðræðnanna kom, sóttu Samtakamenn hart sinn hlut,
263

 og um tíma leit út fyrir, að ekkert yrði 

úr vegna kröfuhörku Hannibals. Hins vegar var afstaða þingmannanna Bjarna Guðnasonar og 

Magnúsar Torfa Ólafssonar alltaf skýr; þeir sögðust aðeins styðja þátttöku Samtakanna í 

vinstristjórn. Niðurstaðan varð vinstristjórn. Hannibal Valdimarsson varð félags- og 

samgönguráðherra og Magnús Torfi Ólafsson ráðherra menntamála og Hagstofu Íslands.
264

 

Framvindan á fyrstu vikum eftir kosningar bendir til þess, að Hannibal og Björn hafi 

ofmetið pólitíska stöðu sína innan flokks sem utan. Starfshættir þeirra við stjórnarmyndunina 

sýna, að þar fara reyndir menn, markaðir af löngum stjórnmálaferli, sem þrátt fyrir yfirlýsta 

stefnu Samtakanna voru ekki á leið til nýrra starfshátta í íslenskum stjórnmálum. Ljóst er, að 

Hannibal og Björn gengu ekki heilshugar til stjórnarsamstarfsins árið 1971. 

Út í öldurótið 

Hvernig reiddi svo mönnum og flokki af, þegar til alvörunnar kom, bæði utan þings og innan? 

Haraldur Henrysson segir, að innan Samtakanna hafi verið ósamstæðar og ósættanlegar 

fylkingar, bæði af pólitískum og persónulegum ástæðum. Menn þoldu ekki hverjir aðra, „þetta varð 

ógæfulegra eftir því sem á leið.―
265

 Bjarni Guðnason sagði þá Hannibal og Björn hafa verið einráða 
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í flokknum, með öll völd í sínum höndum. Hannibal var allt í senn, ráðherra, formaður Samtakanna 

og þingflokksins, „hinn þríeini guð flokksins,― og Björn var formaður framkvæmdastjórnar.
266

 

Stefna Samtakanna var Birni og Hannibal ekki heilög. Hannibal talaði bæði gegn stefnunni í 

herstöðvarmálinu og landhelgismálinu, segir Haraldur Henrysson.
267

 

Þá settu stormasöm samskipti Hannibals Valdimarssonar og Magnúsar Kjartanssonar frá 

fyrri tíð innan Alþýðubandalagsins mark sitt á samstarfið innan ríkisstjórnarinnar frá 

upphafi.
268

 Kristján Eldjárn varð þess var sumarið 1972, að Hannibal var farinn að ókyrrast 

innan ríkisstjórnarinnar.
269

 Og áður en árið var á enda gerði Hannibal tilraun til að sprengja 

Alþýðubandalagið út úr stjórninni, baktryggður af stjórnarandstöðuflokkunum. Hannibal setti 

í því skyni fram kröfu um stærri gengisfellingu en hann hélt að Alþýðubandalagið gæti þolað, 

en féll á eigin bragði. Alþýðubandalagsmenn samþykktu.
270

 Gengisfellingin varð hins vegar 

til þess, að Bjarni Guðnason sagði skilið við þingflokkinn. Hann sagði ákvörðunina andstæða 

stefnu flokksins og setta fram í annarlegum tilgangi.
271

 En friður skapaðist ekki innan 

þingflokksins við brotthvarf Bjarna. Snemma árs 1973 lögðust þingmennirnir Karvel 

Pálmason og Björn Jónsson, þá forseti ASÍ, gegn áformum ríkisstjórnarinnar og ráðherra 

Samtakanna um að skerða gildandi kjarasamninga. Björn lagðist einnig gegn hugmynd 

Hannibals, að óhætt væri að vísa ágreiningi vegna landhelgisdeilunnar til Haagdómstólsins. 

Um tíma var talið, að Björn hygðist ganga í Alþýðuflokkinn vegna ágreiningsins við 

Hannibal. Á vordögum 1973 sagði Hannibal sig frá ráðherradómi.
272

 Við myndun 

stjórnarinnar hafði verið samið um möguleg ráðherraskipti, og þegar þarna var komið sögu, 

sagði Hannibal tímabært, að Björn tæki við, æskti hann þess, og varð niðurstaðan sú.
273

 

Undir vor 1974 hugði ríkisstjórnin á ráðstafanir í efnahagsmálum, sem fólu í sér kjaraskerðingu. 

Menntamálaráðherrann, Magnús Torfi, var tillögunum meðmæltur, en Björn Jónsson, ráðherra 

félags- og samgöngumála, ásamt öðrum þingmönnum Samtakanna, voru ráðstöfunum andvígir. 

Þrátt fyrir óeininguna hvikaði ríkisstjórnin ekki, sem varð til þess, að Björn Jónsson sagði af sér 

ráðherraembætti. Hannibal setti þá fram kröfu um afsögn ríkisstjórnarinnar,
274

 og þingflokkur 

Samtakanna utan Magnúsar Torfa samþykkti að draga ráðherra flokksins úr ríkisstjórn. Magnús 
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Torfi brást við með því að fella niður störf í þingflokknum og gegndi ráðherraembætti líftíma 

stjórnarinnar til enda. Forsætisráðherrann, Ólafur Jóhannesson, rauf þing og boðaði til kosninga 9. 

maí 1974.
275

 Hugmynd Hannibals var að afstýra þingrofi og freista myndunar nýrrar ríkisstjórnar, 

en í þeim leik varð hann að viðurkenna ósigur sinn.
276

 

Skipulag Samtakanna miðaðist við, að þau væru skammtímafyrirbæri.
277

 Klofningur og rótleysi 

þeirra var því bæði áskapað og áunnið. Þá bendir fátt til, að mikill vilji hafi verið til staðar hjá 

foringjunum að halda þeim saman. Samtökin byggðu fyrst og fremst á pólitískum rótum og arfleifð 

einstaklinganna Hannibals Valdimarssonar og Björns Jónssonar, og kröfu hluta flokksmanna um 

uppstokkun íslenskra stjórnmála og flokkakerfis. Þegar til kom, fóru hugmyndir manna um 

framkvæmd stefnumiða og starfsaðferðir ekki saman. Tími nýrra áherslna í íslenskum stjórnmálum 

var ekki runninn upp. Gömlu leikreglurnar, sem Samtökin voru mynduð gegn, náðu undirtökum 

innan þeirra. Í pólitískum vígaferlum þótt jafnvel sæma að spila með verðgildi gjaldmiðilsins og 

afkomu íslenskra launamanna, ef um leið var komið höggi á pólitíska andstæðinga. 

Innri veikleikar Samtakanna að viðbættri herskárri forystu gerðu flokknum ófært að eiga 

samstarf við aðra flokka eða að dafna sem hreyfing, sem einsetti sér að ná fram pólitískum 

markmiðum. Samtökin byggðu á öflugum leiðtogum, sem var ætlað að draga vagninn í 

upphafi, en þegar skipta skyldi herfanginu, vildu þeir njóta til jafns, sem hvatt höfðu í upphafi 

til fararinnar. Á það féllust leiðtogarnir ekki. 

Hvers máttu boðberar nýrra viðhorfa sín svo í hörðum heimi stjórnmálanna, þegar kom að 

því að hrinda stefnumálum og nýjum áherslum Samtakanna í framkvæmd? 

Því má lýsa með frásögn Haraldar Henryssonar, sem var fulltrúi í bankaráði Útvegs-

bankans fyrir hönd Samtakanna á kjörtímabilinu 1971–1974. Eitt af stefnumálum Samtakanna 

var, að auglýsa skyldi allar bankastjórastöður sem losnuðu í ríkisbönkunum. Undir árslok 

1973 var ætlunin að skipa framsóknarmanninn Jóhannes Elíasson, þá bankastjóra 

Útvegsbankans, í eina af þremur bankastjórastöðum Seðlabankans, sem hafði losnað. Sem 

eftirmann Jóhannesar hjá Útvegsbankanum ætlaði Alþýðubandalagsmaðurinn Lúðvík 

Jósepsson, viðskiptaráðherra, að skipa Guðmund Hjartarson, flokksbróður sinn. Í bankaráði 

Útvegsbankans stóð Haraldur fast á stefnu Samtakanna, þrátt fyrir þýsting frá ýmsum af 

forystumönnum þeirra svo og Ólafi Jóhannessyni, forsætisráðherra, um að gefa hér eftir. 
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Þegar Haraldur varð ekki við því, skipaði Lúðvík Guðmund Hjartarsson bankastjóra í 

Seðlabankanum, þvert ofan í vilja stjórnar Seðlabankans.
278

 

Stefna Samtakanna um endurskipun íslenskra stjórnmála, sem menntamenn innan þeirra 

lögðu mesta áherslu á, var kæfð í fæðingu, jafnt af pólitískum samherjum sem andstæðingum, 

þegar til kastanna kom. Ný viðhorf máttu sín lítils í upphafi áttunda áratugarins í íslenskum 

stjórnmálum. Þarna birtist holdi klætt samtryggingarkerfi stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna, 

sem alist höfðu upp innan þess og sáu ekkert athugavert við leikreglurnar, þegar til kom. 

Enn skal sameina 

Eftir alþingiskosningarnar 1971 stóðu Samtökin frammi fyrir höfuðmarkmiði sínu óleystu; 

sameiningu lýðræðissinnaðra vinstrimanna og samvinnumanna í einn flokk.
279

 En var 

sameiningarstefna Samtakanna einhvern tíma raunhæf hugmynd? 

Eins og fram hefur komið, taldi Hannibal að kosningum loknum, að stefnumið Samtakanna 

um sameiningu lýðræðissinnaðra jafnaðarmanna og samvinnumanna í einn flokk hefði hlotið 

hljómgrunn á meðal kjósenda. Úrslitin og viðræður flokkanna hefðu aukið líkur á sameiningu 

Samtakanna, Alþýðuflokks og Framsóknarflokks.
280

 Úrslitin væru vísir tveggja flokka kerfis.
281

  

Að kosningum loknum ræddu menn úr öllum flokkum utan Sjálfstæðisflokks hugmyndina 

um að stofna félag sameiningarmanna.
282

 Forseti Íslands, Kristján Eldjárn, taldi í aðdraganda 

stjórnarmyndunarviðræðnanna í júní 1971, að viðræður Samtakanna og Alþýðuflokks um 

sameiningu væru þá hafnar.
283

 Um svipað leyti áttu Bjarni Guðnason, formaður Félags 

frjálslyndra í Reykjavík, og Björgvin Guðmundsson, formaður Alþýðuflokksfélags 

Reykjavíkur, fund um nauðsyn þess að sameiningarviðræður hæfust í félögum flokkanna.
284

 

Hannibal hafnaði aftur á móti hugmynd Framsóknarflokksins um aðild Alþýðubandalagsins 

að viðræðum um hugsanlegt bandalag vinstriflokkanna, en Eysteinn Jónsson, forsvarsmaður 

Framsóknarflokksins í sameingarmálum, var talsmaður fyrir þeirri hugmynd. Eysteinn talaði 

um flokkabandalag, því ekki kom til greina í hans huga að leggja Framsóknarflokkinn niður, 

öndvert hugmyndum sameiningarsinna á meðal ungra Framsóknarmanna.
285
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Samtakamenn voru ekki allir á sömu skoðun og Hannibal í afstöðunni til sameiningar eða 

samstarfs við Alþýðubandalagið.
286

 Samtöl voru á milli forystumanna úr Alþýðubandalaginu og 

menntamanna úr Samtökunum, sem fannst nærtækara að eiga samstarf við Alþýðubandalagið en 

Alþýðuflokkinn.
287

 Sighvatur Björgvinsson sagði unga jafnaðarmenn hafa verið talsmenn 

sameiningar við Samtökin og Alþýðubandalagið, en Ragnar Arnalds, formaður þess, hafnaði 

sameiningu við Alþýðuflokk, stjórnmálaflokk, sem hann taldi þá ekki eiga langt líf fyrir höndum.
288

 

Í október tóku Samtökin upp formlegar viðræður við Alþýðuflokkinn annars vegar og 

Framsóknarflokkinn hins vegar um sameiningu eða náið samstarf flokkanna. Ungliðar 

flokkanna efldu samstarf sín á milli,
289

 og Samtök frjálslyndra í Reykjavík töluðu fyrir 

sameiningarviðræðum á öllum stigum flokksins; forystan ætti ekki ein að koma þar að.
290

 

Í upphafi árs 1972 lýsa sameiningarsinnar innan Samtakanna yfir óánægju með hægagang 

í viðræðunum.
291

 Í maí sama ár kvartar Benedikt Gröndal, þingmaður Alþýðuflokksins, yfir 

því sama.
292

 Fulltrúar Samtakanna og Alþýðuflokksins taka nokkru síðar til við gerð 

sameiginlegrar stefnuyfirlýsingar um sameiningu flokkanna, sem flokksþingum þeirra var 

ætlað að taka til umfjöllunar þá um haustið.
293

 En á meðan formlegar viðræður flokkanna lágu 

niðri fyrri hluta ársins 1972, áttu Hannibal Valdimarsson, formaður Samtakanna, og Gylfi Þ. 

Gíslason, formaður Alþýðuflokksins, í viðræðum.
294

 Af bréfi Gylfa til Hannibals í ágúst 1972 

má marka, að um tíma hafi þeir tveir einir unnið að samkomulagi án vitneskju 

viðræðunefndanna, samkomulagi, sem síðar átti að verða grundvöllur að sameiningu 

flokkanna. Í bréfinu kom fram sá vilji Gylfa, að þeir tveir, hann og Hannibal, kæmu sér saman 

um áætlun, sem miðaði að sameiningu flokkanna í áföngum. Það var mat Gylfa, að niðurstaða 

með þeim hætti kæmi þeim sjálfum persónulega og flokkum þeirra best að gagni.
295

 

Úrslit og eftirmál kosninganna 1971 staðfestu upplausnarástand á vinstri væng íslenskra 

stjórnmála. Orðræðan, að skemmra væri til sameiningar flokkanna og myndunar 
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tveggjaflokkakerfis nú að kosningum loknum, byggðist ekki á raunhæfu mati. Hannibal sagði 

sameiningarmálið komast næst landhelgismálinu að mikilvægi.
296

 

Skilyrði Hannibals um útilokun Alþýðubandalagsins frá sameiningarviðræðum gat hvorki 

samrýmst markmiðum um tveggjaflokkakerfi né markmiðum stjórnmálayfirlýsingar 

Samtakanna, að meginþorri kjósenda Alþýðubandalagsins ætti samleið með Samtökunum.
297

 

Margrét Auðunsdóttir, fulltrúi í stjórn Samtaka frjálslyndra í Reykjavík, taldi, að auðvelt væri 

að sameina fólk um hugmyndir, vandamálið væri tregða í forystu flokkanna.
298

 

Bréf Gylfa til Hannibals sýnir, að foringjar flokkanna ætluðu að hafa þræðina í sínum 

höndum. Sérhagsmunir þeirra sjálfra og flokkanna voru teknir fram yfir hugsjónir 

sameiningarsinnaðra vinstrimanna.  

Þungur róður 

Talað var um sameiningartilraunirnar í upphafi áttunda áratugarins sem umfangsmestu tilraun, 

sem gerð hafði verið til endurskipulagningar íslenska flokkakerfisins.
299

 En var raunverulegur 

vilji til staðar? 

Þegar línur í sameiningarviðræðum Samtakanna og Alþýðuflokksins tóku að skýrast 

sumarið 1972, fór að bera á fyrirvörum og nýjum sjónarmiðum gagnvart sameiningu innan 

Samtakanna. Bjarni Guðnason sagði, að ekki mætti fórna vinstristjórninni fyrir sameininguna. 

Á sama tíma komu fram hugmyndir innan Samtakanna um að byggja upp flokk, sem hefði 

hugmyndafræðilegri stefnuskrá.
300

 Og fram komu sjónarmið um að vinna að sameiningu 

flokkanna í áföngum, þar sem fyrsta stigið yrði sameining flokksfélaganna.
301

  

Þegar til kom, ríkti hvorki eindrægni innan Samtakanna né Alþýðuflokksins til 

sameiningar, þrátt fyrir samþykktir stofnana beggja flokka þess efnis á haustdögum 1972. 

Snemma árs 1973 segir Framsóknarflokkur sig endanlega frá viðræðum við forystu 

Alþýðuflokks og Samtakanna, sem um það leyti tóku ákvörðun um að hraða sameiningar-

ferlinu.
302

 Andstaðan við sameiningu fór vaxandi innan flokkanna. Um mitt ár 1973 mat 

Eggert G. Þorsteinsson, þingmaður Alþýðuflokksins, Alþýðuflokkinn þríklofinn í afstöðu sinni til 

sameiningar; lítill hópur vildi sameiningu, allnokkur hópur vildi kosningabandalag, en flestir vildu 
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óbreytt fyrirkomulag, engin formleg stjórnmálasamskipti við Samtökin.
303

 Og um svipað leyti felldi 

fulltrúaráðsfundur í Alþýðuflokksfélagi Reykjavíkur naumlega tillögu, um að Alþýðuflokkurinn 

drægi sig út úr sameiningarviðræðunum.
304

 Elías Snæland Jónsson, sem var í forystusveit ungra 

framsóknarmanna, taldi á síðari hluta árs 1973 litlar líkur á nokkurri sameiningu á vinstri 

vængnum.
305

 Eysteinn Jónsson, sem um tíma kom að viðræðunum, áleit, að sumir hefðu tekið þátt 

af fullri alvöru, en aðrir hafi verið þar án nokkurs raunverulegs áhuga.
306

 Haraldur Henrysson sagði, 

að Þjóðvarnarmenn hefðu ekki litið á það sem raunhæfan kost að ganga til liðs við Alþýðuflokkinn 

vegna grundvallarmunar á afstöðunni til herstöðvarinnar.
307

 

Þrír úr hópi framámanna Samtakamanna á þessum árum eru á einu máli þegar spurt er, 

hver alvaran hafi verið að baki sameiningartilrauna flokkanna á árabilinu 1971–1974: Jón 

Baldvin Hannibalsson segir þá Hannibal og Björn ekki hafa beitt sér af neinni alvöru í 

sameiningarmálum.
308

 Haraldur Henrysson er sama sinnis og segir, að sennilega hafi um tíma 

áhugi á sameiningu verið mestur hjá forustumönnum Alþýðuflokksins.
309

 Vésteinn Ólason 

telur litla alvöru hafa verið á ferðum, segir, að engir hafi verið tilbúnir til að fórna neinu.
310

 

Hugsjónin um sameiningu vinstrimanna var allan tímann í þriðja sæti, á eftir 

persónusérhagsmunum foringjanna og sérhagsmunum flokkanna. Þessi „umfangsmesta tilraun 

til uppstokkunar íslensks flokkakerfisins― stóð aldrei undir nafni.  

Stefna Samtakanna í sameiningarmálum var ekki raunsæ og skorti samstöðu um markmið 

og leiðir. Með starfsháttum sínum var forysta Samtakanna hvorki að skapa sér eðlileg tengsl 

eða traust annarra vinstriflokka né að virkja grasrót flokksins til starfa, en þar var viljann til 

sameiningar að finna. 

Sundruð samtök 

Hvað réði mestu um óeininguna innan Samtakanna og uppgjör fylkinganna, sem að lokum varð? 

Samtökin byggðu á tveimur ólíkum hópum, sem mynduðu andstæðar fylkingar frá 

upphafi.
311

 Sjónarmið þeirra til starfshátta innan flokksins og sameiningarmála voru ólík, og 
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yfirlýsingar Hannibals og andstaða hans við ríkisstjórnina gerði síðan illt verra.
312

 Einn þátt 

klofningsins má rekja til aðdraganda alþingiskosninganna árið 1971, þegar formaðurinn, 

Hannibal Valdimarsson, varð undir í átökum um uppröðun á lista Samtakanna í Reykjavík.
313

 

Bréf Braga Jósepssonar, frambjóðanda Samtakanna í Suðurlandskjördæmi, til Hannibals 

síðari hluta þess árs sýna, hve menn innan Samtakanna höfðu ólík viðhorf. Bragi mæltist til, 

að hemill yrði hafður á neikvæðum skrifum Bjarna Guðnasonar í garð Bandaríkjanna og 

nefnir, að víkja ætti Bjarna úr flokknum, héldi hann skrifunum áfram.
314

 

Á flokksþingi Samtakanna í október árið 1972 kom til uppgjörs, þegar forusta flokksins var 

kjörin. Bjarni Guðnason, forsprakki Reykjavíkurfélagsins, tapaði fyrir Hannibal í kjöri um 

formannsembætti og fyrir Magnúsi Torfa Ólafssyni í kjöri um varaformannsembættið. Sjónarmið 

Bjarna og fylgismanna hans urðu einnig undir, þegar stefna Samtakanna var mörkuð í 

sameiningarmálinu. Eftir uppgjör fylkinganna á landsfundinum störfuðu Samtökin í tveimur 

hlutum. Reykjavíkurfélagið undir forustu Bjarna réði málgagni flokksins, Nýju landi, sem nú var 

beitt af hörku gegn forustunni.
315

 Bjarni Guðnason og sumir fylgismanna hans sögðu að fullu 

skilið við Samtökin undir lok árs 1973, og stofnaði Bjarni Guðnason þá Frjálslynda flokkinn. 

Frjálslyndi flokkurinn byggði stefnu sína á stofnsamþykktum Samtakanna, ef frá er talið 

markmiðið um sameiningu lýðræðissinnaðra vinstrimanna í einn flokk.
316

 

Vésteinn Ólason segir, að ólýðræðisleg vinnubrögð Hannibals og Björns og pólitískar áherslur 

þeirra, sem oft voru á skjön við stefnu Samtakanna, hafi ráðið mestu um átökin og klofninginn innan 

þeirra. Ungir hugsjónamenn gengu ekki til liðs við Samtökin til þess að lúta pólitískum línum 

Björns og Hannibals, sem voru á leið til hægri í stjórnmálunum, á meðan meginhluti Samtakafólks 

var á leið til vinstri. Áhugaleysi Björns og Hannibals á baráttu fyrir brottför hersins var dæmi um 

þetta.
317

 Haraldur Henrysson segir átökin og klofninginn innan Samtakanna hafa sprottið af 

persónulegum og pólitískum toga. Að flokknum hafi safnast fólk með of ólíkar skoðanir, úr of 

ólíkum pólitískum áttum. Eftir á að hyggja, þá var þetta „vonlaust dæmi―.
318

  

Átökin innan Samtakanna frá upphafi benda til, að fólk hafi gengið til liðs við þau á mjög 

ólíkum forsendum, óljóst hafi verið í upphafi, hvert bæri að stefna. Samtökin voru að telja má 
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fyrsti íslenski stjórnmálaflokkurinn, sem var vettvangur almennrar óánægju með stöðu 

samfélagsmála og fyrsta marktæka atlagan að fjórflokkunum. 

Sundrað til sameiningar 

Hvaða örlög biðu flokksins, sem hafði haft að meginmarkmiði að sameina vinstrimenn í einn 

flokk, en stóð þess í stað margklofinn eftir? Gat neyð sameinað menn í einn flokk? 

„Við verðum að koma okkur inn í þetta hús!―
319

 Þessi orð mælti Ólafur Ragnar Grímsson 

á bílastæðinu framan við Alþingishúsið að kvöldi 11. maí 1974.
320

 Voru orðin tákn 

örvæntingar pólitísks landleysingja á vinstrivæng íslenskra stjórnmála í aðdraganda 

alþingiskosninganna árið 1974?  

Þingrofið vorið 1974 olli uppnámi í íslenskum stjórnmálum ofan á væringar innan 

flokkakerfisins. Til marks um ástandið taldi Morgunblaðið upp 10 flokka og flokksbrot á 

vinstrivæng íslenskra stjórnmála þetta vor.
321

 Samtökin voru í upplausn eftir stjórnarslitin. 

Óeining var innan Alþýðuflokksins um stefnu flokksins í sameiningarmálum, og Framsóknar-

flokkurinn var klofinn eftir brotthvarf Möðruvallahreyfingarinnar, hóps ungra vinstrisinnaðra 

Framsóknarmanna undir forystu Ólafs Ragnars Grímssonar, en hann hafði átt í útistöðum við 

flokksforystuna um eigin frama.
322

  

Strax eftir þingrofið 1974 leitaði framkvæmdastjórn Samtakanna eftir viðræðum við 

Alþýðuflokkinn og Möðruvallahreyfinguna um samstarf eða sameiningu flokkanna. 

Alþýðuflokkurinn lýsti sig þegar reiðubúinn til kosningasamstarfs við Samtökin. En snemma 

varð ljóst, að Magnúsi Torfa Ólafssyni, varaformanni Samtakanna, og mörgum fleirum 

hugnaðist ekki samstarf við Alþýðuflokkinn. Þeim var hugleiknara samstarf við 

Möðruvallahreyfinguna og klofningshóp úr Alþýðuflokknum. Hannibal sagði hins vegar, að 

Samtökin ættu að nálgast Alþýðuflokkinn málefnalega, svo að ná mætti fram sameiningu. Slík 

sjónarmið áttu ekki fylgi að fagna í flokksstjórn Samtakanna, þegar á reyndi.
323

 

Fundur viðræðunefnda Samtakanna, Alþýðuflokks og Möðruvallahreyfingar um 

sameiningu flokkanna, sem haldinn var 18. maí 1974, dró vel fram ágreininginn innan 

Samtakanna í sameiningarmálinu og andstöðu Möðruvallahreyfingar og Alþýðuflokks við 
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þátttöku hvors annars í sameiningarferlinu. Vilji og áform Möðruvallahreyfingarinnar voru 

skýr. Þau koma vel fram í orðum Friðgeirs Björnssonar, eins liðsmanna hreyfingarinnar á 

fundi hennar 19. maí 1974: Vinstristjórn! Alþýðuflokkinn burt úr viðræðunum, Hannibal burt 

úr Samtökunum og herinn burt úr landinu!
324

 Sama dag var kosningasamstarf Samtakanna og 

Möðruvallahreyfingarinnar innsiglað.
325

 Forsvarsmenn svokallaðra Samtaka jafnaðarmanna 

lýsa nokkrum dögum síðar yfir sameiginlegu framboði með Samtökunum og 

Möðruvallahreyfingunni undir merkjum Samtaka frjálslyndra og vinstrimanna. Ljóst er, að 

stofnun Samtaka jafnaðarmanna bar brátt að.
326

 Ekki var um fullburða stjórnmálasamtök að 

ræða heldur fremur vettvang nokkurra Alþýðuflokksmanna til að ganga til liðs við 

Samtökin.
327

 Þá áttu fulltrúar Samtakanna í viðræðum við Frjálslynda flokkinn, flokk Bjarna 

Guðnasonar, um sameiginlegt framboð.
328

 Bjarni staðfesti, að hann hafi átt símtal við Magnús 

Torfa Ólafsson og spurt, hvort menn gætu náð saman að nýju, en fyrir því var ekki áhugi hjá 

Samtökunum, sagði Magnús Torfi.
329

 

Nýtt land sagði úrslit sveitarstjórnarkosninganna í maí 1974 staðfesta, að 

„sameiningarmálið [væri] orðið að hreinu kjaftæði í augum kjósenda.―
330

 Jón Baldvin 

Hannibalsson sagði Samtökin hafa endað í tómum skrípaleik vorið 1974, þegar þeim var 

breytt í pólitísk skipbrotsmannasamtök. Þarna voru menn ekki lengur að hugsa um hagsmuni 

stjórnmálaflokks, heldur um að komast pólitískt lífs af yfir í aðra flokka.
331

 

Vésteinn Ólason sagðist langt í frá hafa verið ánægður með stöðu mála vorið 1974, en ekki hafi 

verið um annað að ræða en standa með Magnúsi Torfa, úr því sem komið var. Menn vildu líka 

freista þess, að Samtökin næðu oddaaðstöðu, svo mynda mætti vinstristjórn að kosningum loknum. 

Menn trúðu því, að betur myndi ganga, þegar „sprengiefnið Hannibal og Björn‖ væri ekki lengur 

með. Forystumenn Alþýðubandalagsins vildu ekki sameinast Samtökunum á þessum tíma, heldur 

leituðu þeir eftir að fá einstaklinga úr röðum Samtakanna til liðs við sig.
332

 Alþýðubandalagsmenn 

töldu, þegar Sósíalistaflokkurinn var lagður niður og Alþýðubandalagið var gert að formlegum 

stjórnmálaflokki árið 1968, að ekki yrði lengra gengið í sameiningarátt.
333
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Þingrofið 1974 dró fram raunsanna mynd af stöðu íslenskra stjórnmálaflokka. Átök 

einstaklinga um pólitíska stöðu og áhrif yfirskyggðu hugsjónina um sameinaðan flokk 

vinstrimanna. Pólitískum samherjum jafnt sem andstæðingum var rutt úr vegi, og látið var 

brjóta á málum, sem alltaf var ljóst, að aldrei næðist eindrægni um. Persónulegur metnaður og 

krafa manna um völd og áhrif fyrir sig hafði betur en hugsjónin um sameiningu. Sundrung 

vinstriaflanna færði svo í orði kveðnu höfuðandstæðingi þeirra völdin í landinu eftir 

alþingiskosningarnar 1974.
334

 

Andstæðingar Hannibals og Björns, undir forystu Magnúsar Torfa Ólafssonar, tryggðu sér nú 

völdin innan Samtakanna og komu í veg fyrir kosningasamstarf við Alþýðuflokkinn, sem aftur 

samrýmdist vilja og skilyrðum forystu Möðruvallahreyfingarinnar fyrir sameiginlegu framboði. 

Klofningur Alþýðuflokksins árið 1974 sýndi, að flokknum hafði í stjórnarandstöðu ekki 

tekist að bregðast við kröfum um breytingar. Jákvæð afstaða til Alþýðubandalagsins strax eftir 

forystuskiptin innan Samtakanna og jafnframt útilokun kosningasamstarfs við Alþýðuflokkinn 

sýndi, hve Samtökin voru klofin í afstöðu sinni um samstarf og sameiningu. Upp frá því tóku 

menn þar að líta heldur til Alþýðubandalagsins, málefnastöðunnar vegna, segir Vésteinn 

Ólason.
335

 Neyð stjórnmálamanna og flokka þeirra hrekur þá frá hugsjónum sínum. Á 

vordögum árið 1974 stóð íslensk vinstri hreyfing sundraðri en nokkru sinni fyrr. 

Leiðtogar yfirgefa flokkinn 

Degi eftir sveitarstjórnarkosningarnar 26. maí 1974 segir Björn Jónsson skilið við Samtökin, 

og daginn eftir sagði Hannibal af sér öllum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn.
336

 En hvað varð til 

þess, að forystumenn Samtakanna ákváðu að yfirgefa flokkinn á þessum tímapunkti? 

Í bréfi til formannsins útskýrir Björn ástæður brotthvarfsins svo: Samtökin hafa stutt 

varaformanninn, Magnús Torfa Ólafsson, í að brjóta á launþegum landsins, og í stað samstarfs 

við verkalýðshluta forystunnar eltist forystan nú við „hverskyns hlaupastráka og pólitíska 

óknyttamenn og þykir þar hvergi of lágt lotið, ef viðkomandi hefur orðið sér úti um einhvern 

skólalærdómstitil―. Þá hafi framkvæmdastjórn Samtakanna með ólögmætum hætti hafnað 

sameiningu við Alþýðuflokkinn og þar með brotið gegn markaðri stefnu Samtakanna í þeim 

efnum. Því skilji leiðir.
337

 Björn gekk við svo búið í Alþýðuflokkinn.
338

 Degi síðar sagði 
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Hannibal af sér formennsku og öllum trúnaðarstörfum fyrir Samtökin. Hannibal færir í 

meginatriðum fram sömu rök og Björn fyrir afsögn sinni og segir: „[H]ér hljóta leiðir að 

skilja. Hálærðir menntamenn, sem ekki þurfa svo lágt að lúta að líta á sjónarmið 

verkalýðssamtaka, [...] – ráða nú ferðinni og halda um stýrið í Samtökum frjálslyndra og 

vinstrimanna.―
339

 Hannibal yfirgaf þar með Samtökin og stjórnmálin í senn. 

Þeir, Hannibal og Björn, yfirgáfu Samtökin, vegna þess að þeir höfðu misst þar öll völd. 

Flokkurinn tók aðra stefnu í sameingarmálinu en þeim líkaði. Vilji þeirra stóð alltaf til að 

sameinast aðeins Alþýðuflokki, sagði Bjarni Guðnason.
340

 Skammaryrði Hannibals og Björns í 

garð menntamanna má að hluta rekja til átakanna innan Samtakanna, en ekki síður til þess, að 

menntastéttin var að styrkja stöðu sína innan vinstri hreyfingarinnar. Þetta var breyting, sem 

hlaut að verða á kostnað verkalýðsstéttarinnar. Að sögn Ólafs Hannibalssonar var orðræðan um 

menntamenn sem andstæðu verkalýðsins mjög áberandi í ákveðnum kreðsum innan 

verkalýðssamtakanna á þessum árum, en á móti hafi borið á skilningsleysi menntamanna í garð 

verkalýðsins.
341

 Bjarni Guðnason skynjaði neikvæð viðhorf verkalýðsarmsins í garð 

menntamanna innan Samtakanna á þessum tíma.
342

 Vésteinn Ólason, einn hinna ungu 

menntamanna, sem tók þátt í pólitísku starfi I-listans og Samtakanna, sagðist ekki telja, að 

Hannibal hafi verið hrifinn, þegar háskólastrákar voru að gera sig gildandi í pólitík.
343

 Hannibal 

og Björn höfðu ekki tekið að sér að draga sigurvagn Samtakanna til þess eins að láta þá, sem 

ekki höfðu bolmagn til slíks, segja sér fyrir verkum þegar til alvörunnar kom. Á því braut.  

Annar flokkur 

Hvaða hlutverk ætluðu Samtökin sér í stjórnmálum eftir hræringarnar um mitt ár 1974? 

Í sameiginlegri stjórnmálaályktun Samtaka frjálslyndra og vinstrimanna, Möðruvalla-

hreyfingarinnar og Samtaka jafnaðarmanna vorið 1974 var hvorki að finna upphafleg 

stefnumið Samtakanna, að sameina bæri lýðræðissinnaða vinstrimenn og samvinnumenn í 

einn flokk, né heldur var þar neitt að finna, sem benti til, að Samtökunum hafi tekist þetta 

upphaflega ætlunarverk sitt.
344
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Þrátt fyrir knappan tíma og veika innviði á landsbyggðinni, tókst Samtökunum að bjóða fram 

lista í öllum kjördæmum í alþingiskosningunum árið 1974.
345

 Samtökin töpuðu þar nær helmingi 

fylgis síns frá kosningunum 1971, fengu 4,6% atkvæða og 2 þingmenn kjörna í stað 8,9% og 5 

þingmanna í kosningunum árið 1971. Alþýðuflokkur hélt áfram að tapa fylgi, hlaut 9,1% í stað 

10,5% árið 1971, en Alþýðubandalagið vann á, fékk 18,3% í stað 17,1% árið 1971.
346

 

Eftir kosningarnar árið 1974 höfðu Samtökin misst pólitísk áhrif. Flokknum var þá 

mörkuð skýr vinstristefna, skipulagi hans breytt og tilraun gerð til að efla innra starf og 

útgáfumál.
347

 Ári síðar samþykkti flokksstjórn Samtakanna, að þingflokkur og flokksstjórn 

skyldu leita eftir samstöðu með öðrum flokkum um samvinnu á grundvelli upphaflegra 

stefnumiða flokksins í sameiningarmálum.
348

 

Samtökin voru sem fyrr fjárvana og skipulagslega veik. Sameiningarleiðin var lokuð og 

vaxandi óeining, um hvert skyldi stefna. Um mitt ár 1976 hótaði Ólafur Ragnar Grímsson að 

segja af sér formennsku í framkvæmdastjórn Samtakanna, væri það vilji samflokksmanna 

sinna að halda starfsemi flokksins áfram. Annar af þingmönnum flokksins, Karvel Pálmason, 

og varaþingmaðurinn, Jón Baldvin Hannibalsson, vildu á þeim tíma stefna að inngöngu í 

Alþýðuflokkinn, á meðan flokksformaðurinn, Magnús Torfi Ólafsson, vildi ásamt „einlægum 

samtakamönnum― viðhalda Samtökunum.
349

 Með brotthvarfi Ólafs Ragnars yfir í Alþýðu-

bandalagið haustið 1976 birtist klofningur Samtakanna enn meir. Eftir stóðu þeir, sem stefndu 

að inngöngu í Alþýðuflokkinn ásamt þeim, sem vildu byggja Samtökin upp til framtíðar, en 

fyrir þeim hópi fór formaðurinn Magnús Torfi Ólafsson.
350

 

Úrslit kosninganna voru áfellisdómur kjósenda yfir hugmyndinni að baki Samtökunum og 

framkvæmd hennar. Enginn samstaða reyndist til staðar innan flokksins frekar um hvert bæri 

að stefna. Þar reyndi hver að bjarga sér og sínu pólitíska lífi. 

Eftir alþingiskosningarnar árið 1974 skilgreindu Samtökin ekki framtíðarhlutverk sitt 

heldur voru gerðar máttlitlar og fálmkenndar tilraunir til að lifa af. Fæstir, sem í hlut áttu, 

virtust hafa trú á langvarandi tilvist þeirra úr þessu. 
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Reynt til þrautar 

Hvað stóð í vegi fyrir, að hægt væri að byggja Samtökin upp sem stjórnmálaflokk? 

Á landsfundi 27. nóvember 1977 settu Samtökin sér sína fyrstu stefnuskrá. Hún bar heitið Nýr 

meiður íslenskra stjórnmála. Þar komu fram áform um, að endursköpun íslensks flokkakerfis 

myndi eiga sér stað innan vébanda Samtakanna. Hlutverk þeirra yrði að laða til samstarfs félög, 

fólk og flokka.
351

 Með nýju stefnuskrána að vopni buðu Samtökin fram í öllum kjördæmum í 

alþingiskosningunum árið 1978.
352

 Samtökin hlutu 3,3% atkvæða og engan mann kjörinn. Í 

kosningunum náðu A-flokkarnir tveir hins vegar að stórauka fylgi sitt. Alþýðuflokkur fékk 22,0% 

atkvæða og 14 þingmenn kjörna, í stað 5 þingmanna áður, og Alþýðubandalag hlaut 22,9% 

atkvæða og 14 þingmenn í stað 11 áður.
353

 A-flokkarnir högnuðust á óvinsældum ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, sem fellt hafði kjarasamninga úr gildi. Háværar kröfur A-

flokkanna um kjarasamningana í gildi og andóf gegn stöðnun og spillingu, skilaði þeim 

sigrinum.
354

 En áratuga deilur á milli A-flokkanna, óvild og tortryggni, kom í veg fyrir að þeir 

gætu starfað saman, sagði Sighvatur Björgvinsson.
355

  

Guðrún Lára Ásgeirsdóttir skipaði fyrsta sæti framboðslista Samtakanna í 

Vesturlandskjördæmi fyrir alþingiskosningarnar 1978. Hún bendir á, að Samtökin hafi orðið 

fyrst flokka til að bjóða konu fram í oddvitasæti á blönduðum framboðslista til Alþingis. Að 

mati Guðrúnar var Samtakanna þörf. Þau ruddu nýjum hugmyndum braut, voru nauðsynlegt 

mótvægi við gömlu flokkana á sínum tíma, það litla, sem þau máttu.
356

 

Eiginlegu pólitísku lífi Samtakanna lauk á landsfundi undir vor árið 1979. Þar var ákveðið 

að hætta skipulegu landsmálastarfi að sinni eða þangað til aðstæður sköpuðust fyrir flokkinn 

að nýju í íslenskum stjórnmálum. En Ný þjóðmál skyldu gefin út svo lengi sem fjárhagur 

leyfði.
357

 Síðasta tölublaðið kom út 28. maí 1980.
358

  

Sigur A-flokkanna í alþingiskosningunum árið 1978 byggðist á því, að flokkunum hafði 

tekist að endurskilgreina sig og koma í veg fyrir, að þriðja afl íslenskra vinstristjórnmála næði 

að dafna. A-flokkunum tókst að fylla skarð Samtakanna sem málsvarar launamanna, og þurfti 
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það ekki að koma á óvart, en Alþýðuflokkurinn talaði líka sérstaklega fyrir frjálslyndis-

sjónarmiðum og gegn úreltu og spilltu flokkakerfi í anda Samtakanna. 

Innan Samtakanna starfaði líka fólk sem aldrei taldi sig eiga samleið með A-flokkunum. 

Það taldi farsælast að byggja Samtökin upp til framtíðar. Í þeim hópi hafa efalaust líka verið 

einstaklingar, sem treystu sér ekki til að snúa til baka í sína gömlu flokka eða að ganga til liðs 

við aðra stjórnmálaflokka, vildu eiga Samtökin sem sinn stjórnmálavettvang til langs tíma. 
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Niðurstöður 

Þegar aðdragandinn að stofnun Samtaka frjálslyndra og vinstrimanna er skoðaður, má greina 

þar nokkra þætti, sem höfðu afgerandi áhrif á þróun íslenskrar vinstrihreyfingar á 20. öld. 

Með beinum og óbeinum hætti leiddi þetta til myndunar þriðja stjórnmálaaflsins á vinstri 

væng íslenskra stjórnmála. Fyrst má nefna, að sammerkt var íslenskum vinstriflokkum fram 

eftir 20. öld, að þeir lifðu hugmyndafræðilega og efnalega sníkjulífi á stórveldunum og 

erlendum pólitískum systrasamtökum. Því höfðu ytri áhrifaþættir; alþjóðlegir hugmynda-

straumar, sósíalismi, kommúnismi, fasismi, heimsstyrjaldirnar og kalda stríðið afgerandi áhrif 

á íslenskar vinstrihreyfingar á öldinni. Skörp skil urðu á milli Alþýðuflokksins og 

Alþýðubandalagsins og fyrirrennara Alþýðubandalagsins; Sósíalistaflokksins – Sameiningar-

flokks alþýðu og þar áður Kommúnistaflokks Íslands. Djúpstæður munur var á stefnu 

íslenskra vinstriflokka til þjóðfrelsismála og til baráttuaðferða innan verkalýðshreyfingar-

innar. Því var aldrei gerð alvarleg tilraun til að sameina vinstrimenn í einn flokk. Gerðar voru 

tilraunir til bandalaga og til flokksklofninga. Hugmynd áhrifamanna á vinstri vængnum um að 

draga markalínur á milli vinstriflokkanna með öðrum hætti en til hafði tekist í upphafi, bjó 

undir. Ítrekaðar tilraunir í þá átt sýndu, að leiðin var ófær og leiddi til frekari klofnings.  

Íslensku vinstriflokkarnir þróuðust ekki sem skipulagðar fjöldahreyfingar, heldur sem 

leiðtogaflokkar. Sömu leiðtogarnir, markaðir langri átakasögu, sátu í skjóli fámennra 

valdahópa árum og jafnvel áratugum saman og stýrðu atburðarásinni. Samskiptin á milli 

vinstriflokkanna og starfið innan þeirra mótaðist af tortryggni og öðrum fjandskap. Átökin 

innan Alþýðuflokksins og á milli vinstriflokkanna um yfirráðin yfir verkalýðshreyfingunni 

eru dæmi um það. Ráðandi öfl innan flokkanna stóðu lengst af í vegi fyrir samstarfi, stefna 

þeirra var að ráða pólitískt niðurlögum hvers annars, svo sigurvegarinn gæti óáreittur nýtt 

verkalýðshreyfinguna flokki sínum einum til framdráttar.  

Vinstriflokkarnir höfðu þrönga, ósveigjanlega og gerólíka málefnalega skírskotun. 

Flokkana skorti víðsýni og þol gagnvart blæbrigðum í stefnu hvers annars og innan eigin raða. 

Allt leiddi þetta til þess, að skilyrði sköpuðust fyrir þriðja aflið vinstra megin í íslenskum 

stjórnmálum. Fylkingar þessa vinstra andófs tóku að myndast innan Alþýðuflokksins strax á 

þriðja og fjórða áratug 20. aldar, og á fimmta áratugnum urðu til hópar, sem ekki fundu sér og 

málefnum sínum stað innan vinstriflokkanna. Þjóðvarnarflokkur Íslands og Samtök frjáls-

lyndra og vinstrimanna urðu síðar afleiðing þeirra umbrota og þróunar. 
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Tilraunir til að sameina vinstrimenn voru dæmdar til að mistakast. Leiðtogum 

vinstriflokkanna, sem áratugum saman höfðu reynt að ráða pólitískt niðurlögum hvers annars, 

var ófært að starfa saman. Allar tilraunir í þá átt reyndust aðeins ávísun á frekari klofning. 

Orðræða sameiningarinnar náði til þröngs hóps stjórnmálamanna. Hún kom fram og stýrðist á 

hverjum tíma af pólitískum sérhagsmunum einstakra stjórnmálamanna og flokka, frekar en af 

hugsjónaástæðum. Mestu réði þar um átakahefð, vanburðug stjórnmálamenning, þráseta 

leiðtoga til viðbótar mannlegum brestum. Sundrungin fremur jókst hjá íslenskum vinstri-

mönnum, eftir því sem á 20. öldina leið.  

Þegar horft er til þess, hvaða nærþættir höfðu áhrif á, að Samtök frjálslyndra og 

vinstrimanna voru stofnuð, sést, að Samtökunum var ekki ætlað að fylla málefnalegt tómarúm 

í íslenskum stjórnmálum, heldur að nýta sér þá þrönga stöðu Alþýðubandalagsins og veika 

stöðu Alþýðuflokksins eftir margendurtekinn klofning, sem formlega séð varð í áföngum 

tengdum ártölunum 1930, 1938, 1956 og 1968. Sem forsendur ákvörðunarinnar má nefna 

árangur I-listans í alþingiskosningunum árið 1967, pólitíska lausamennsku Hannibals 

Valdimarssonar og Björns Jónssonar, áhrifamikilla verkalýðsleiðtoga og stjórnmálamanna. Þá 

kom á sama tíma fram sterk krafa um rof kyrrstöðu, uppstokkunar væri þörf í íslenskum 

stjórnmálum í átt til „aukins frjálsræðis og nýrra gilda― svo notað sé orðalag þessara tíma, og 

sem skilja má svo, að opna ætti nýjum hugmyndum og nýju fólki leið til stjórnmálaþátttöku. 

Samtök frjálslyndra og vinstrimanna voru frá upphafi hagkvæmnissamband fylkinga og 

einstakra manna, sem um margt voru sammála um markmið, en síður um leiðir. Samstarf 

þeirra var í senn forsendan fyrir tilurð Samtakanna og um leið þeirra helsti veikleiki. 

Samtökin bjuggu alltaf við veikt flokksskipulag og litla hollustu forystumanna gagnvart 

Samtökunum sem stjórnmálaflokki. Forsendur fyrir veru manna innan Samtakanna voru afar 

ólíkar. Grundvallarágreiningur var á meðal flokksmanna um tilvistarréttinn, sem eitt og sér 

hlaut að leiða til uppdráttar hreyfingarinnar. Meginátökin innan Samtakanna hverfðust um 

afstöðu manna til starfshátta innan flokksins annars vegar og gömlu íslensku stjórnmála-

hefðina, foringjastjórnmálin, þar sem sannfæringin ein var talin geta bundið hendur manna, og 

hins vegar krafan um ný vinnubrögð, þar sem stefna flokksins og samþykktir áttu að tryggja 

dreifingu valdsins. 

Þau markmið í stefnu Samtakanna að rísa gegn stöðnuðu og spilltu flokkakerfi og að 

sameina vinstrimenn og samvinnumenn í einn flokk voru í senn nýmæli í íslenskum 

stjórnmálum og stríðsyfirlýsing til hinna flokkanna á vinstri vængnum. Viðræður um 

sameiningu voru yfirvarp og sýndarmennska, án trúnaðar eða þátttöku allra flokka. 
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Leiðtogunum var umhugað um það eitt að skapa sér stöðu og færi pólitískt – sem fyrr. Pólitísk 

fortíð helstu forystumanna Samtakanna ein og sér varð þess valdandi, að engin von var um 

sameiningu vinstrimanna í einn flokk undir þeirra handleiðslu. Samtökunum tókst aldrei að 

verða það sameiningar- og umbótaafl, sem þeim var ætlað. Þau urðu um tíma fimmti flokkurinn 

í íslenska flokkakerfinu og tóku dægurstjórnmálin fram yfir grundvallarhugsjónir sínar. 

Upplausnarástandið innan Samtakanna vorið 1974 varð að birtingarmynd átakahefðar 

íslenskra stjórnmála, veikburða stjórnmálamenningar. Stefnumál, hugsjónir og siðferði varð 

að litlu haft. Persónulegur metnaður og mannlegir brestir réðu för. Innri átök léku Samtökin 

verr en aðra flokka. Því olli mjög veikt innra skipulag þeirra, skortur á hefð, þar var enginn 

gamall flokkskjarni, sem hörfa mætti til, aðeins hljóðlátur minnihluti, sem vildi standa vörð 

um hugsjónirnar. Íslensk vinstrihreyfing stóð því eftir sundraðri en nokkru sinni fyrir 

tilstuðlan „sameiningarflokksins―. Farsælla hefði verið að stofna Samtökin aðeins sem vel 

skipulagðan vettvang sameiningar vinstrimanna og nýrra starfshátta í stjórnmálum, en ekki 

sem hefðbundinn stjórnmálaflokk, en til þess skorti þolinmæði, pólitískan þroska. 

Þó að Samtökunum hafi ekki tekist að fylgja í neinu eftir megin stefnumálum sínum um 

endurskipun íslenskra stjórnmála og flokkakerfis, gegndu þau samt veigamiklu hlutverki í að 

breyta valdahlutföllum í landinu eftir alþingiskosningarnar árið 1971; fiskveiðilögsagan var 

færð út í 50 mílur fyrr en ella hefði orðið, og losað var um tök stjórnmálaflokka á 

verkalýðsforustunni svo tvö mikilvæg dæmi séu nefnd. Samtökin hreyfðu líka við stöðnuðu 

flokkakerfi. Það neyddist til að endurskoða sig og starfshætti sína. Og Samtökin opnuðu nýju 

fólki leið í stjórnmálin og því fylgdu nýjar hugmyndir. En ekki verður sagt, að flokksmönnum 

Samtakanna hafi tekist að hafa teljandi persónulegan ávinning af veru sinni þar. Til þess stóðu 

Samtökin of stutt við. 

Samtökin voru afleiðing tiltekinna samfélagsaðstæðna síns tíma, og því rökrétt frá því 

sjónarhorni. Þau reyndust hreyfiafl, þegar þess var vænst, en hurfu fyrirhafnarlítið af 

sjónarsviðinu, þegar nærveru þeirra var ekki lengur óskað.  

Framvinda stjórnmála lýtur ekki lögmálum, sem við þekkjum. Til þess ræðst hún um of af 

óvæntum atvikum, kostum og löstum stjórnmálamannanna til viðbótar hefðum og venjum, 

sem skapa umgjörð. Stjórnmálamenning íslenskra vinstristjórnmála á 20. öld byggði á átaka-

hefð, litlu umburðarlyndi og afar takmörkuðu siðferði. Sögu Samtaka frjálslyndra og vinstri 

manna og íslenskrar vinstrihreyfingar í heild á 20. öld ber að skoða í ljósi þessháttar 

stjórnmálaþroska. 
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Heimildir 

Óprentaðar heimildir 

Handritasafn Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns (Lbs.) 

Lbs. Gögn Hannibals Valdimarssonar. 
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