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ÁGRIP 

Á Siglufirði var eitt helsta vígi kommúnista á fyrri hluta 20. aldar. Kommúnistar náðu 

snemma áhrifum á staðnum og átti Einar Olgeirsson mikinn þátt í að skipuleggja 

verkalýðshreyfinguna í síldarbænum. Stuðningur Verklýðsfélags Norðurlands var ekki síður 

mikilvægur í því samabandi. Stærstur hluti íbúa Siglufjarðar var af verkamannastétt og var 

fólki mikið í mun að tryggja sér bestu mögulegu kjör. Siglfirðirngar áttu mikinn þátt í stofnun 

Kommúnistaflokks Íslands og varð Siglufjarðardeild flokksins sú fjölmennasta á landinu, utan 

Reykjavíkur. 

 Sumrin 1930 og 1931 dvaldi hópur ungra manna á Siglufirði við störf á síldarplani 

sem Síldareinkasala Íslands hafði tekið á leigu. Þar réð Einar Olgeirsson, einn helsti foringi 

kommúnista lögum og lofum. Einar kallaði til sín vini og félaga sem sökum 

stjórnmálaskoðana áttu sumir erfitt með atvinnu. Á hinu svokallaða Rauða plani voru saman 

komnir allir helstu forkólfar kommúnistahreyfingarinnar í landinu, og höfðu þeir veruleg áhrif 

á styrk og stefnu flokksbræðra sinna á Siglufirði. Á Rauða planinu hugðist Einar sýna fram á 

að hægt væri að verka síld með ódýrari hætti en gert var hjá einkaframtakinu, en að sögn hans 

var markmiðið þó einkum að ná mikilvægum hluta atvinnulífsins undan einkaaðilum til 

frambúðar. Einar Olgeirsson sá fyrir sér að Rauða planið yrði fyrsta skrefið í átt til 

sameignarskipulags framtíðarlandsins, Sovét-Íslands.  

Siglfirskir kommúnistar létu sitt ekki eftir liggja í baráttunni gegn jafnaðarmönnum og 

sjálfstæðismönnum og myndaðist sterkur forystuhópur á staðnum, ekki síst fyrir tilstuðlan 

þeirra eindregnu manna er dvöldu á Siglufirði við vinnu á Rauða planinu. Í fremstu víglínu 

stóðu Þóroddur Guðmundsson, Gunnar Jóhannsson, Angantýr Guðmundsson, Óskar 

Garibaldason, Hermann Einarsson og fleiri. Átök kommúnista og barátta þeirra gegn hinum 

andstæðu öflum var áberandi í síldarbænum, má í því samabandi nefna hlutverk kommúnista 

á Siglufirði í Krossanesdeilunni, Dettifossslaginn og fánamálið svokallaða, þegar eindregnir 

kommúnistar á staðnum rifu niður nasistafánann við bústað þýska konsúslsins.  

Hér verða teknir fyrir þættir út sögu kommúnista á Siglufirði og verður leitast við að 

sýna fram á styrk kommúnista og vinstri manna á staðnum á fyrri hluta síðustu aldar, auk þess 

sem grafist verður fyrir um ástæður þess að hreyfingin var svo sterk sem raun bar vitni.  
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INNGANGUR 

Saga Kommúnistaflokks Íslands hefur vakið talsverðan áhuga meðal fræðimanna landsins. 

Þeir hafa rökrætt markmið, aðferðir og raunverulegan tilgang flokksins en ekki komist að 

einni, samhljóða niðurstöðu. Sagan verður aldrei endanleg, hún krefst stöðugrar 

endurskoðunar og við spurningum fræðimanna fæst sjaldnast eitt ákveðið svar. 

Kommúnistahreyfingin náði miklum ítökum á Norðurlandi og var þar fjölmennust á 

Siglufirði, talið í flokksbundnum félögum. Síldarbærinn mikli á norðurhjara veraldar virtist á 

tímabili vera eins konar „Mekka“ kommúnista á landinu. Þeir sóttu þangað atvinnu í skjóli 

Síldareinkasölu Íslands, eða á eigin vegum eftir að dagar hennar voru taldir. Síldin var gull í 

augum fátækra, atvinnulausra kommúnista. Síldin var í raun gull þjóðarinnar, svo engan ber 

að undra þá ásókn sem var í síldarvinnuna. Segja má að fáar skepnur hafi fært þjóðinni jafn 

miklar tekjur og síldin. Hún skapaði stærstan hluta útflutningstekna landsins á tímum 

síldarævintýrisins, auk þess sem hún færði fólki atvinnu og góð laun. Víða um land var það 

síldin sem gerði fólki kleift að flytja sig úr hinum gömlu íslensku torfbæjum í nútímalegri 

híbýli þéttbýlisstaðanna. Á fyrri hluta síðustu aldar fylltist bærinn af verkafólki hverja 

síldarvertíð, Siglufjörður varð miðdepill athyglinnar, menn töluðu um „Klondyke 

Atlantshafsins“ og líktu ástandinu í síldarbænum við gullgrafarastemmninguna í Norður 

Ameríku. Timburhús risu og þorp og bæir uxu hratt. Á innan við fimmtíu árum þróaðist 

Siglufjörður úr örsmáu hákarlaveiðiþorpi í fimmta stærsta bæ landsins. 

Áhugaverð en illa varðveitt saga varð til á litlu síldarplani norður á Siglufirði um mitt 

ár 1930. Síldareinkasala Íslands tók á leigu síldarplan í eigu stórútgerðarfélagsins Kveldúlfs 

hf. og hafði einn forstjóri hennar, Einar Olgeirsson, það að markmiði sínu að sýna 

verkalýðnum að auðvaldið arðrændi sjómenn og verkafólk í stórum stíl. Einar stjórnaði 

planinu og verkun síldarinnar. Hann réði til sín unga menn í vinnu, sem allir áttu það 

sameiginlegt að vera yfirlýstir kommúnistar. Síldarstúlkurnar á planinu börðust einnig fyrir 

auknum réttindum verkalýðsins og hærra kaupi. Hið svokallaða Rauða plan lifði stutta ævi, 

aðeins tvær síldarvertíðir, en saga þess er engu að síður afar athyglisverð. Opinberlega var 

planið rekið af einkasölunni en Einar Olgeirsson virðist hafa stjórnað rekstrinum algerlega. 

Einar hafði uppi stórar hugmyndir varðandi síldarplanið. Hann kvaðst hafa stefnt að því að 

ríkisrekstur á planinu yrði fyrsta skrefið í þá átt að verkalýðurinn næði yfirráðum yfir 

atvinnurekstri auðvaldsins í landinu.  

Hér verður meðal annars leitast við að svara því hvers vegna kommúnistar náðu 

slíkum styrk sem raun bar vitni á Siglufirði og hvers vegna þeir urðu jafnaðarmönnum lengst 
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af yfirsterkari í bænum. Ljóst er að þröngur hópur róttækra og iðjusamra einstaklinga hafði 

þar mikið að segja. Nauðsynlegt er að gera upphafi jafnaðarmanna- og verkalýðshreyfingar á 

staðnum nokkur skil, sem og áhrifum frá nærliggjandi stöðum á Norðurlandi, einna helst 

Akureyri.  Kjarabarátta verkalýðsins tengdist í huga vinstri manna þeim hugsjónum sem 

birtust í Kommúnistaávarpinu – að losna undan valdi kapítalismans og tryggja frelsi 

verkalýðsins. Siglufjörður var tilvalinn starfsvettvangur til slíkrar kjarabaráttu og 

fjöldahreyfingar. Hvort sem síldarsumrin voru góð eða slæm, var sífellt barist fyrir bættum 

kjörum verkafólks. Þó svo að síldarspekúlantar, útgerðareigendur, síldarsaltendur og aðrir vel 

efnaðir menn hafi verið fjölmargir á staðnum var það ætíð verkafólk, síldarstúlkur og sjómenn 

sem skipuðu fjölmennustu stéttina. Jafnframt verður hér gerð tilraun til þess að skýra 

mikilvægi dvalar þeirra utanbæjarmanna sem ráðnir voru til starfa á Rauða planinu í 

síldarbænum. Áhrif þeirra og innblástur voru kommúnistahreyfingunni á Siglufirði augljós 

drifkraftur.  

Erfitt reyndist að finna frumheimildir við smíði ritgerðarinnar. Fundagerðarbækur 

Kommúnistaflokksins á Siglufirði voru afhendar Héraðsskjalasafni Fjallabyggðar, en finnast 

ekki þrátt fyrir mikla leit. Þá finnst ekki stór hluti frumgagna frá jafnaðarmönnum og 

kommúnistum á staðnum á því tímabili sem hér um ræðir. Benedikt Sigurðsson nýtti sér 

fyrrgreind gögn við ritun bóka sinna Brauðstrit og barátta. Úr sögu byggðar og 

verkalýðshreyfingar á Siglufirði (Kópavogi 1989)  sem fjalla um verkalýðshreyfinguna á 

Siglufirði allt frá upphafi og fram til 1989. Umrædd gögn voru afhent Héraðsskjalasafni 

Fjallabyggðar er verkinu lauk árið 1989, en finnast þar ekki í dag eins og áður sagði. 

Heimildir um Rauða planið eru sömuleiðis af afar skornum skammti. Frásagnir af planinu og 

starfsmönnum þess er helst að finna í endurminningabókum, en auk þess má finna umfjöllun í 

dagblöðum og tímaritum, en flestar eru þær afar litaðar af pólitískum skoðunum 

greinarhöfunda. 
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1. Upphaf jafnaðarmannahreyfingar og verkalýðsfélaga á Siglufirði. 
 

Til atlögu í orði og verki 

þú æsku- og öreigastjett, 

sem hlítir ei kirkju nje klerki, 

en knýrð fram það mark sem er sett. 

Alt auðvald af skal máð! 

það er vort eina ráð, 

svo engin þurfi að hungra 

eða biðja um brauð af náð. 

Við höldum öll vor heit 

og heimurinn það veit 

að hugrökk hvergi hopar okkar rauðliðasveit. 

- Angantýr Guðmundsson.
1
 

 

1.1 Fyrstu verkalýðsfélögin. 

Einar Olgeirsson segir frá því í endurminningum sínum að Siglufjörður hafi snemma orðið 

„rauður verkalýðsbær“ og jafnframt segir hann að Siglufjörður hafi verið „eitt traustasta vígi 

hinnar róttæku verkalýðshreyfingar“ og nefnir að verkalýðshreyfingin hafi verið vel 

skipulögð.
2
 Á Siglufirði var verkafólk áberandi og í miklum meirihluta. Ekki var aðeins um 

að ræða Siglfirðinga, heldur sótti verkafólk víða að atvinnu norður á höfuðstað síldarinnar – í 

gullgrafarastemninguna á Siglufirði. Konur kepptust um að komast í síld, þar sem þær stóðu 

við bjóðin klukkustundum og í sumum tilfellum sólarhingum saman við að hausskera og 

slógdraga, salta og leggja niður í tunnur. Íslenskir karlmenn og ungir námsmenn urðu sér úti 

um vinnu á síldarplönum, í bræðsluverksmiðjum eða á síldarskipum. Sósíalistar og vinstri 

menn náðu snemma miklum ítökum á Siglufirði, þeir börðust stöðugt fyrir betri kjörum 

verkafólks sem í þúsundatali sótti þangað atvinnu og var verkalýðshreyfingin mjög sterk og 

virk um áratugi af þeirri ástæðu meðal annarra.  

Upphaf verkalýðsfélaga á Siglufirði má rekja aftur til ársins 1910, en þá var 

Verkamannafélag Siglufjarðar stofnað. Lög félagsins hafa varðveist, en ekki er vitað hverjir 

stóðu að stofnun félagsins eða sátu í stjórn þess. Þetta fyrsta, lítt þekkta verkalýðsfélag á 

Siglufirði varð skammlíft, lifði aðeins eitt eða tvö ár.
3
 Tilgangur félagsins var skýr og í 

þremur liðum. Í fyrsta lagi að tryggja félagsmönnum viðunandi kaup fyrir vinnu sína. Í öðru 

                                                           
1
 Að öllum líkindum samdi Angantýr sjálfur vísuna. Hún birtist í Mjölni, 15. október 1930. 

2
 Einar Olgeirsson: Kraftaverk einnar kynslóðar, Jón Guðnason skráði, Rvk. 1983, bls. 105. 

3
 Benedikt Sigurðsson: Brauðstrit og barátta.  Úr sögu byggðar og verkalýðshreyfingar á Siglufirði, I. bindi, 

Kópavogur, 1989, bls. 44-46. 
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lagi að „hvetja og styrkja félagsmenn til sem hagfelldastrar verslunar fyrir vinnulaun sín.“ Og 

í þriðja lagi að fræða félagsmenn um málefni sem gætu orðið þeim til bæði líkamlegrar og 

andlegrar uppbyggingar.
4
  

Nokkrum árum síðar, 1919, þegar Siglufjörður hafði öðlast kaupstaðarréttindi og 

fyrstu bæjarstjórnarkosningarnar voru í nánd, var stofnað verkamannafélag í bænum á ný, 

Verkamannafélag Siglufjarðar (VFMS). Stofnfélagar voru um sextíu talsins, þar af voru sex 

kosnir í stjórn. Aðalstjórn félagsins var skipuð þeim Maroni Sölvasyni, rafveitustjóra, Hannesi 

Jónassyni kaupmanni og Kjartani Jónssyni trésmið, auk þriggja varamanna.
5
 

Verkamannafélag Siglufjarðar gekk í Alþýðusambandið, ASÍ árið 1924.
6
 Alþýðuflokkurinn 

hafði verið stofnaður árið 1916 sem stjórnmálaarmur ASÍ. Stofnun flokksins markaði ákveðin 

tímamót í sögu landsins, þá fyrst var stofnaður stjórnmálaflokkur utan þings og í fyrsta sinn 

var stofnaður flokkur sem lýsti því yfir að hann hefði hagsmuni ákveðins þjóðfélagshóps að 

leiðarljósi.
7
 Í lögum Alþýðusambandsins sagði að tilgangur þess væri að „koma á samstarfi 

meðal íslenzkra alþýðumanna“ og jafnframt „sé það samstarf reist á grundvelli 

jafnaðarstefnunnar og miði að því að efla og bæta hag alþýðunnar bæði andlega og 

líkamlega.“
8
  

Foringjar jafnaðarmanna á Akureyri ýttu við mönnum á Siglufirði um félagamyndun. 

Þar  ber helst að nefna Ólaf Friðriksson, sem kom heim frá námi í Kaupmannahöfn árið 1914 

og stofnaði fyrsta jafnaðarmannafélag á Íslandi ári síðar, á Akureyri. „Sú gróska sem hófst í 

alþýðusamtökunum á Akureyri eftir heimkomu Ólafs Friðrikssonar hafði mjög örvandi áhrif á 

áhugamenn um stofnun verkalýðssamtaka á Siglufirði.“
9
 Árið 1918 hafði verið stofnað 

Málfundafélag á Siglufirði og hafði hið sama félag forgöngu um stofnun verkamannafélagsins 

auk þess sem Kaupmanna- og verslunarmannafélag Siglufjarðar var stofnað sama ár. Miklar 

hörmungar höfðu gengið yfir Evrópu á styrjaldarárunum frá 1914 – 1918, síldveiði hafði verið 

lítil sem engin undangengin sumur, miklar vetrarhörkur, vöruskortur og atvinnuleysi vegna 

aflabrests höfðu gengið yfir almenning sem hægt og bítandi vaknaði til vitundar um réttindi 

sín og kjör.  

                                                           
4
 Benedikt Sigurðsson: Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 76-77. 

5
 Benedikt Sigurðsson: Brauðstrit og barátta, I. bindi,  bls. 72. 

6
 Benedikt Sigurðsson: Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 82. 

7
 Ragnheiður Kristjánsdóttir: Nýtt fólk: þjóðerni og verkalýðsstjórnmál 1901-1944, Rvk. 2008, bls. 68. 

8
 „Lög Alþýðusambands Íslands“, Dagsbrún, 15. júlí 1916. 

9
 Benedikt Sigurðsson: Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 65-66. 
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Siglfirðingar tengdust mjög verkalýðshreyfingunni á Akureyri og má fullyrða að 

þangað hafi forkólfar verkalýðshreyfingarinnar á Siglufirði sótt innblástur. Fyrsta 

verkamannafélagið á Norðurlandi var stofnað á Akureyri skömmu fyrir aldamótin 1900. 

Rúmum aldarfjórðungi síðar, árið 1924 var Jafnaðarmannafélagið á Akureyri stofnað. 

„Starfsemi félagsins var einkum fólgin í fræðslu um sósíalisma með fyrirlestrahaldi, 

umræðum, útgáfustarfsemi og útvegun bóka og blaða.“
10

 Einar Olgeirsson, sem síðar var einn 

helsti forystumaður kommúnista og sósíalista í landinu, var einn af stofnendum félagsins og 

notaði hann félagið, ásamt skoðanabræðrum sínum, óspart til þess að efla 

verkalýðshreyfinguna á Norðurlandi og dreifa pólitískum boðskap sósíalismans. „Við 

sósíalistarnir unnum jöfnum höndum að því að skipleggja verkalýðshreyfinguna og boða 

sósíalismann – jafnaðarstefnuna og var Jafnaðarmannafélagið á Akureyri miðstöð þessarar 

starfsemi.“
11

 Önnur samtök voru stofnuð á Akureyri ári síðar, og höfðu þau enn meiri 

tengingu við þá verkalýðsstarfsemi sem fram fór á Siglufirði. Verklýðssamband Norðurlands 

(VSN) var sett á laggirnar 25. apríl 1925. Hugmyndin með stofnun sambandsins var að það 

yrði einskonar fjórðungssamband ASÍ, vegna þess að ASÍ gat lítinn stuðning veitt 

verkalýðsfélögum úti á landi. Þó var ætlunin að VSN starfaði sjálfstætt.
12

 Þau fjögur 

verkalýðsfélög sem stóðu að stofnuninni voru: Verkamannafélag Akureyrar, 

Verkamannafélag Siglufjarðar, Verkakvennafélagið Einingin, Akureyri og 

Jafnaðarmannafélagið á Akureyri. Á næstu árum gengu fimm siglfirsk félög í sambandið: 

Verkakvennafélagið Ósk, Jafnaðarmannafélag Siglufjarðar, Vélstjórafélagið Stjarnan, 

Sjómannafélag Siglufjarðar og Jafnaðarmannafélag Siglfirðinga.
13

   

 

1.2 Árangur í kjarabaráttu og stjórnmálabaráttu.  

Verkamannafélag Siglufjarðar tók verulegan vaxtakipp á árunum milli 1920 og 1930 ef svo 

má að orði komast. „Á þessu tímabili breyttist Verkamannafélagið úr hálfgildings klúbb, 

málfundafélagi eða kosningasamtökum vegna sveitarstjórnarmála í eitt af öflugustu, 

róttækustu og áhrifamestu verkalýðsfélögum landsins“ skrifaði Benedikt Sigurðsson. Hann 

sagði einnig að eftir inngönguna í ASÍ, þátttökuna í stofnun VSN og velgengni í öðrum 

kjarabaráttum hafi siglfirskur verkalýður orðið „ein sterkasta baráttusveit verkalýðshreyfingar 
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á Íslandi.“
14

 Jafnframt sagði Benedikt að þeir menn sem virkastir voru í pólitíkinni á Siglufirði 

hafi flestir verið kommúnistar.
15

 Einar Olgeirsson lýsti sjálfur aðdáun sinni á því starfi sem 

fram fór á Siglufirði strax árið 1927. Snemma sumars ritaði Einar grein í Verkamanninn, 

málgagn VSN, þar sem hann lýsti krafti verkalýðsins á Siglufirði og árangri hans í 

bæjarstjórnarmálum.  

Auðvaldið útlenda [með mikil ítök í íslensku atvinnulífi] á þó óvin við að etja á 

Siglufirði, þótt ekki sé þar um baráttu við ríkisvaldið að ræða. Íslenska þjóðin á 

sér þar forvígi í frelsisbaráttu sinni ... Það er verkalýðurinn siglfirski. Skapaður af 

fátækt, knúinn fram af neyð, þjakaður af atvinnuleysi meiri hluta árs og kúgaður 

til að svelta sökum ógreidds kaups, - hlaðinn öllum þeim byrðum, er fátækum 

brautryðjendum leggjast á herðar, - hefir verkalýðurinn á Siglufirði nú á síðustu 

árum vaknað til meðvitundar um mátt og rétt sinnar stéttar og skapað ágæt 

samtök. Knúður af mætti samtakanna, þrunginn af tilfinningu hinna kúguðu um 

skylduna til að hjálpa hver öðrum, hefir hann rutt sér braut, magnað stétt sína og 

þroskað og nú í vetur náð meirihluta þar í kaupstaðnum ... Er það einsdæmi í 

íslenskri stjórnmálasögu að einn flokkur bæti á 4 mánuðum 4 fulltrúum – öllum, 

sem kosnir eru – í bæjarstjórn og taki með því völd.
16

 

Í Verkamannafélagi Siglufjarðar slógust jafnaðarmenn og kommúnistar um völdin á árunum 

um og eftir 1930 og munaði ekki miklu á fylkingum. Kommúnistar höfðu yfirhöndina í 

félaginu árin 1933 og 1934.
17

 Almennt hlutu frambjóðendur verkalýðshreyfingarinnar á 

Siglufirði afar góða kosningu í bæjarstjórnarkosningum á árunum 1925 – 1930. Á tímabilinu 

frá 1930 fram til 1942 hlutu kommúnistar og vinstri menn á bilinu 42 - 52% atkvæða í 

sveitarstjórnarkosningum á Siglufirði. Árin 1938 og 1942 buðu kommúnistar fram í samstarfi 

við Alþýðuflokk og veitti samfylkingarstefnan þeim aukinn styrk.
18

 

Verkakvennafélagið Ósk var stofnsett fyrri hluta árs 1926. Árið áður höfðu verkakonur 

á Siglufirði unnið stóran sigur í kaupgjaldsdeilu við síldarsaltendur. Árangurinn varð 

verkakonunum byr undir báða vængi og Verkakvennafélagið Ósk leit dagsins ljós í kjölfarið. 

„Sökum þeirrar aðstöðu sem Ósk hafði til áhrifa á kaupgjald í síldarvinnu varð hún þegar við 

stofnun áhrifamesta verkakvennafélag á Norðurlandi.“
19

 Verkakvennafélagið Ósk var 

gríðarlega öflugt og virkt félag sem bar hag síldarstúlkna og verkakvenna almennt fyrir 
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brjósti. Sigríður Sigurðardóttir, baráttukona og móðir Þóroddar Guðmundssonar, var kosin 

formaður félagsins og sinnti því starfi í sjö ár.  

Þriðji áratugur 20.  aldar var afar róstusamur og miklar hræringar urðu á stjórnmálum og 

verkalýðsmálum í landinu. Sundrung varð innan verkalýðshreyfingarinnar og fjölmörg félög 

klofnuðu vegna andstæðra sjónarmiða og ósamkomulags. Verkakvennafélagið Ósk var fyrsta 

félagið sem klofnaði, í ársbyrjun 1931.
20

  

Nokkru áður en Siglufjarðardeild Kommúnistaflokks Íslands (KFÍ) var stofnuð var sett 

á laggirnar svokölluð „kommúnistagrúbba“ á Siglufirði fyrri hluta árs 1930. Á fystu fundum 

grúbbunnar var farið yfir ýmis félagsmál auk þess sem Aðalbjörn Pétursson fræddi 

fundarmenn um veru sína í Rússlandi.
21

 Siglufjarðardeild KFÍ var önnur fjölmennasta 

flokksdeildin á landinu, en um það verður fjallað  nánar í 2. kafla þessarar ritgerðar.  Síðla árs 

1929, nokkru áður en til Siglufjarðardeildar KFÍ kom, var stofnað Félag ungra jafnaðarmanna 

(FUJ) á Siglufirði og voru félagsmenn sagðir vera á annað hundrað. Sjónarmið kommúnista 

settu mjög svip á starfsemi félagsins enda segir í grein um stofnun þess í Mjölni 15. okt. 1929, 

að „þetta félag verði myndað á róttækum grundvelli og að hér verði öll starfsemi félagsins 

byggð á vísindalegum socialisma, þ.e. Marxkenningunni.“
22

  Félagið starfaði aðeins í rúmt ár, 

allt þar til hinn varanlegi klofningur varð á 3. þingi Sambands ungra jafnaðarmanna, SUJ. 

Meðal formanna félagsins voru Þóroddur Guðmundsson og Angantýr Guðmundsson.  

Félag ungra jafnaðarmanna á Siglufirði klofnaði endanlega eftir stofnun KFÍ í nóvember 

1930. Í ársbyrjun 1931 var stofnað Félag ungra kommúnista (FUK) og voru stofnfélagar um 

sextíu talsins.
23

 Benedikt Sigurðsson telur að jafnaðarmenn hafi grátið þurrum tárum er 

kommúnistar klufu sig frá þeim og stofnuðu eigin flokk. Hann segir að líklegt sé að 

Alþýðuflokksmenn hafi haldið að kommúnistar hérlendis myndu feta í fótspor skoðanabræðra 

sinna í Skandinavíu, og örlög þeirra yrðu „að verða áhrifalítill smáflokkur lengst til vinstri.“ 

Hann sagði jafnframt að „slíkir kommúnistaflokkar [hafi verið] sósíaldemókrötum á ýmsan 

hátt til hægðarauka. Þeir drógu til sín þá sósíalista sem gagnrýnastir voru, kröfuharðastir og 

rákust verst í flokki, og losuðu sósíaldemókrata þannig undan ýmiskonar ámæli og brigslum 

borgarastéttarinnar um öfgahyggju og byltingarstefnu.“
24
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Forystumenn Jafnaðarmannafélags Siglfirðinga tóku virkan þátt í undirbúningi að 

stofnun KFÍ í lok árs 1930.
25

 Angantýr Guðmundsson, Guðmundur Einarsson, Gunnar 

Jóhannsson, Hermann Einarsson og Sigurður Fanndal voru meðal fulltrúa á stofnþingi 

Kommúnistaflokksins, en Siglfirðingarnir voru nær fimmtungur allra fulltrúa á þinginu.
26

 Um 

fjölmenni og kraft kommúnistshreyfingarinnar á Siglufirði sagði Einar Olgeirsson: „Á ... 

Siglufirði var fjöldi róttækra manna í jafnaðarmannafélögunum og verkalýðsfélögunum, en 

þorri þeirra gerðist fylgismenn Kommúnistaflokksins og störfuðu sem fyrr af krafti.“
27

 Sömu 

sögu var að segja á Akureyri og hafði styrkur kommúnista í þessum tveimur bæjarfélögum 

gríðarlega mikið að segja varðandi stöðu hreyfingarinnar á Norðurlandi öllu og þar með á 

landsvísu.  

Í kjölfar þess að Kommúnistaflokkurinn var stofnaður var háð barátta um yfirráð í 

verkalýðsfélögum í landinu. Kommúnistar urðu ofan á í baráttunni á Siglufirði. Um og eftir 

1925 fór að bera á sundrung milli kommúnista og sósíaldemókrata um land allt og var 

Siglufjörður þar ekki undanskilinn. Sósíaldemókratar reyndu að taka völdin í 

Jafnaðarmannafélagi bæjarins en hlutu ekki erindi sem erfiði. Árið 1930 varð klofningur 

verkalýðshreyfingarinnar í landinu endanlegur eftir að upp úr sauð á þingi SUJ. 

Kommúnistarnir klufu sig þá endanlega frá ASÍ og Alþýðuflokknum og einbeittu sér að 

stofnun eigin flokks.  

 

1.3 Þriðja þing SUJ – byltingarþingið. 

Dagana 13. – 15. september 1930 var áætlað að halda 3. þing Sambands ungra jafnaðarmanna, 

SUJ, á Siglufirði. Á staðnum var mikill baráttuandi í mönnum. Verkalýðshreyfingin var virk 

og öflug, auk þess sem Einar Olgeirsson hafði dvalið á Siglufirði sumarið 1930 og haft þar 

mikil áhrif á störf og stefnu FUJ. Jafnaðarmannafélagið á staðnum var fjölmennt, en innan 

þess var stór hópur sem aðhylltist hugmyndir Marx og Engels og jafnframt 

byltingarhugmyndir Leníns. Margir þeirra er stóðu fremst í baráttunni um stofnun 

Kommúnistaflokks Íslands á þeim tíma höfðu sumardvöl á Siglufirði og má draga þá ályktun 

að dvöl þeirra á staðnum og þátttaka þeirra í pólitískum málum á landsvísu hafi verið þeim 

íbúum Siglufjarðar, sem aðhylltust hugmyndir um kommúnískt samfélag, mikil hvatning. 
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Skemmst er frá því að segja að 3. þing SUJ sem haldið var á Siglufirði haustið 1930 markaði 

hápunktinn í klofningsferli Alþýðuflokksins auk þess sem það markaði upphafið að stofnun 

Kommúnistaflokks Íslands.  

 Í bréfi sem Þóroddur Guðmundsson ritaði til félaga síns segir hann frá 

undirbúningsvinnu fyrir þingið. Ljóst er að kommúnistar ætluðu sér stóra hluti – hugsanlega 

stefndu þeir að klofningi Sambands ungra jafnaðarmanna frá upphafi. „Við munum reina að 

undirbúa þingið eins vel og við getum og sigurinn er vís“ segir Þóroddur í umræddu bréfi. 

Þóroddur sjálfur og félagar hans höfðu í undirbúningi sínum fyrir þingið farið víða um landið 

til að hvetja til stofnunar nýrra FUJ félaga, og tryggðu þeir jafnframt þátttöku skoðanabræðra 

sinna í félögunum.
28

  

Strax á fyrsta fundardegi varð mikill ágreiningur meðal sósíaldemókrata og 

kommúnista vegna umsókna um inntöku nýrra félagsdeilda. Þinginu var slitið vegna ósættis 

og sundurlyndis, en þrátt fyrir það ákváðu kommúnistar að halda þingstörfum áfram eftir að 

meirihluti sósíaldemókrata gekk út. Auk þess gerðu kommúnistar hin nýstofnuðu félög sem 

höfðu sótt um aðild að SUJ öll að gildum aðilum í sambandinu og veittu fulltrúum þeirra sæti 

á þinginu.
29

  

Einar Olgeirsson tók fyrstur til máls er þingforseti hafði formlega slitið þinghaldi og 

tilkynnti hann að kommúnistar hygðust halda þingstörfum áfram undir stjórn Þorsteins 

Péturssonar. Ákveðið var að sambandsfélög SUJ skyldu ganga í Alþjóðasamband ungra 

kommúnista (AUK) auk þess sem skorað var á íslenskan verkalýð að ganga til stofnunar 

kommúnistaflokks í landinu.
30

 Ljóst er að þarna hafa lykilmenn í kommúnistahreyfingunni 

ráðið mestu um ákvarðanir þingsins. Einar Olgeirsson, Ásgeir Blöndal Magnússon, Eggert 

Þorbjarnarson, Hallgrímur Baldi Hallgrímsson, Andrés Straumland og Sverrir Kristjánsson 

voru meðal þeirra sem sóttu þingið, bæði sem fulltrúar og áheyrendur.
31

 Jafnframt störfuðu 

allir fyrrnefndir foringjar kommúnista á Siglufirði umrætt sumar. Andrés Straumland var 

bryggjuvörður en aðrir úr hópnum störfuðu á síldarplani Síldareinkasölu Íslands, Rauða 

planinu. 
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Ætla má að foringjar kommúnista í FUJ á Siglufirði hafi haldið áfram vinnu sinni við 

að fjölga í hreyfingunni og safna til sín nýjum meðlimum og mögulegum flokksfélögum í 

kjölfar byltingarþingsins. Meirihluti félaga í Jafnaðarmannafélaginu voru raunar kommúnistar 

og útgáfa Mjölnis, málgagns Jafnaðarmannafélag Siglufjarðar, var í þeirra höndum. Fyrriliðar 

þeirra, svo sem Hermann Einarsson, Gunnar Jóhannsson, Þóroddur Guðmundsson og 

Angantýr Guðmunsson skrifuðu flestar þær greinar sem birtar voru í blaðinu „og studdu 

málstað kommúnista í öllum greinum.“
32

 Angantýr Guðmundsson  skrifaði til dæmis að 

hlutverk FUJ væri að „ala meðlimina upp í hagsmunabaráttu verkalýðsins; koma þeim til að 

ganga í verkalýðsfélögin.“ Jafnframt verði menn að „skilja að það hlutverk sem verkalýður 

heimsins einn getur leyst af hendi [sé] að skipulagsbinda framleiðsluna og afstýra kreppum í 

framtíðinni.“ Í kjölfarið bætir hann við hvatningarorðum til ungs fólks sem ekki hefur tekið 

afstöðu í stjórnmálum: „Þið ungu menn og stúlkur sem ekki ennþá hafið kynt ykkur 

sócialismann – gangið í F.U.J. á þessu hausti – horfið ekki lengur á lífið gegnum litað gler, 

komið auga á virkileikann, svo að lífdagar ykkar fái verulegt gildi.“
33

 

 Í kjölfar þings SUJ birtust afar ólíkar skoðanir á því hver ætti sök á klofningi 

sambandsins; jafnaðarmenn eða kommúnistar. Siglufjarðarblöðin Siglfirðingur og Mjölnir 

birtu bæði greinar og fréttir er greindu frá viðburðum liðinna daga. Viðbrögð 

sjálfstæðismanna við klofningi SUJ voru mikil og hörð. Í blaðinu Siglfirðingi, málgagni 

sjálfstæðismanna á staðnum, má finna grein sem segir kommúnista hafa sprengt SUJ og 

stofnað í kjölfarið nýtt samband. Þar segir jafnframt:  

Ekki datt „Siglfirðing“ það í hug, að ummæli þau í síðasta blaði um 

Kommúnistana íslensku, að þeir uppræti frið en innræti ófrið og að þeir væru 

sannkallaðir ófriðarhöfðingjar og illindapostular, myndu rætast svo gjörsamlega 

strax sama daginn og blaðið kom út, eins og raun hefur orðið á. Er hjer átt við 

þann atburð, er gerðist á 3. þingi sambands ungra Jafnaðarmanna, er forseti þess 

fann sig til þess knúðan að slíta fundi og fresta þinginu vegna yfirgangs og 

uppvöðulsemi ungra Kommúnista ...
34

 

Mjölnir hélt því hins vegar fram að sósíaldemókratar hefðu klofið sambandið – en ekki 

kommúnistar. Þar segir í grein: „Þegar þingfundur svo hófst kl. fjögur og hálf, lýsir forseti því 

yfir að þar sem ekki sje hægt að komast að samkomulagi innan sambandsins slíti hann 

þinginu. Með þessari hlægilegu, uppálognu átyllu fór sambandsstjórnin (7 talsins) með 5 
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fulltrúum úr salnum. En hinir 30 hjeldu áfram þinginu og mótmæltu þessum smánarlegu 

aðförum klofningsmanna.“
35

  

 Klofningur 3. þings SUJ, eða byltingarþingsins eins og það hefur einnig verið nefnt, 

markaði hápunkt þess klofnings er árum saman hafði staðið milli kommúnista og 

jafnaðarmanna í Alþýðusambandi Íslands (ASÍ) sem þá var í senn stjórnmálaflokkur, 

Alþýðuflokkurinn, og landssamtök verkalýðsfélaganna. Klofningur á sambandsþingi SUJ 

skerpti á sama tíma á ólíkum skoðunum þessara tveggja hópa. Segja má að umrætt 

sambandsþing á Siglufirði hafi orðið kommúnistum byr undir báða vængi til stofnunar eigin 

flokks, því að ekki liðu nema rúmir tveir mánuðir þar til Kommúnistaflokkur Íslands hafði 

verið formlega stofnaður. 

 

1.4 Jarðvegur vinstri stefnu og kommúnisma á fyrri hluta 20. aldar.  

Hugmyndir Karls Marx og Friedrichs Engels sem birtust í Kommúnistaávarpinu boðuðu 

algeran félagslegan jöfnuð, afnám séreignarréttarins, alræði öreiganna og raunverulegt frelsi 

verkafólks. Frelsi undan oki og arðráni borgarastéttarinnar. Tryggvi Emilsson segist fyrst hafa 

heyrt um rauða byltingu árið 1915. Þá hafi gamall maður tyllt sér við hlið hans á þúfu þar sem 

hann sat og gætti kinda og sagt: „En nú fer að rofa til, þeir gerðu rauða byltingu í Rússlandi 

og það eigið þið ungir menn eftir að gera á Íslandi.“
36

 Margir þeirra sem á annað borð gerðust 

kommúnistar öðluðust ofurtrú á málstaðinn og lifðu í fullvissu um að hið kommúníska 

skipulag væri leið til betra lífs og bættra kjara, hin fallega hugsjón um jöfnuð allra manna 

yfirtók guðstrú sumra. Flestir þessara manna voru tilbúnir að leggja alla sína krafta í hið 

pólitíska- og samfélagslega stríð er þeir háðu gegn jafnaðarmönnum, framsóknarmönnum og 

hægrimönnum á fyrri hluta síðustu aldar.  

Kommúnistar háðu baráttu sína á margvíslegum vígvöllum; í ræðustólum, í 

kröfugöngum víða um land, innan þingsala Alþingis, á síðum pólitískra málgagna og jafnvel á 

götum úti. Menn eins og Einar Olgeirsson efldu augljóslega fylgi KFÍ, náðu vel til 

stuðningsfólks flokksins og voru jafnvel dáðir fyrir dug sinn og þor. Andstæðingar þeirra, sem 

voru hlutfallslega mun fleiri en stuðningsmenn, litu þó til málaflutnings kommúnista og 

baráttuaðferða þeirra með andúð og mættu forsvarsmenn kommúnista því miklu mótlæti 

meðal andstæðinga sinna.   
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Síðla árs 1930 var Kommúnistaflokkur Íslands formlega stofnaður, eins og áður hefur 

komið fram. Flokkurinn var deild í Komintern, alþjóðasambandi kommúnista. Allt frá upphafi 

þriðja áratugar síðustu aldar voru kommúnistar áberandi í íslensku stjórnmálalífi. Þeir létu 

mikið fara fyrir sér og reyndu af miklum krafti að sannfæra almenning um hinn meinta  

sannleika á bak við auðvaldið og burgeisasamfélagið. Á þessum árum stunduðu menn ekki 

pólitík í hjáverkum, heldur sinntu þeir hugmyndafræðinni og flokknum af heilum hug. Virkir 

félagar í Kommúnistaflokknum sinntu störfum og fundum allt að sex daga vikunnar.
37

 Því 

mætti jafnvel halda fram að margir hverjir hafi verið blindaðir af trúnni, hafi stundum starfað í 

anda valdamanna í Kreml gegn eigin sannfæringu og jafnvel lokað augum sínum fyrir 

ömurlegu hlutskipti verkalýðs og alls almennings í Sovétríkjunum. En menn trúðu því að 

þróunin í Sovétríkjunum miðaði í rétta átt og myndi tryggja frelsi verkalýðsins, alræði 

öreiganna og jöfnuð allra manna – hið fullkomna þjóðfélag.  

Á stórum hluta Norðurlands náði kommúnistahreyfingin miklum ítökum – ekki aðeins 

á Siglufirði. Einar Olgeirsson hafði eins og áður er nefnt unnið á sitt band marga Akureyringa 

og norðanmenn. Sú skoðun hefur komið upp að Kommúnistaflokkur Íslands hafi í raun 

einkum verið stofnaður af norðanmönnum þó að nokkrir Reykvíkingar hafi undirritað 

stofnávarp flokksins.
38

 Skyldi því engan að undra styrk hreyfingarinnar á norðurhluta 

landsins. Sú staðhæfing gekk manna á milli að næst á eftir Berlín væri Akureyri sá rauðasti 

bær sem finna mætti í Evrópu. Ekki hefur bærinn öðlast slíkt orðspor vegna fjölda 

flokksbundinna kommúnista á staðnum, því Akureyrardeildin var 40% fámennari en 

Siglufjarðardeildin. Aftur á móti náðu kommúnistar miklu fylgi á Akureyri og undirtökum í 

verkalýðsfélögum á norðurhluta landsins undir handleiðslu Einars Olgeirssonar.   

Á Siglufirði var þorri bæjarbúa af verkamannastétt, eins og áður segir. Konur réðu sig 

til síldarsöltunar á sumrin og unnu baki brotnu til þess að safna peningaforða til vetrarins, því 

ekki var hægt að ganga að því vísu að fá vinnu að vertíð lokinni. Karlar gengu í þau störf sem 

buðust hverju sinni. Þeir réðu sig til sjómennsku á síldarbátum á sumrin, stóðu við stórar og 

háværar vélar í bræðsluverksmiðjunum eða gengu í hin ótal mörgu störf sem buðust vegna 

síldarvinnunnar; tunnusmíði, díxilmannastörf, síldarmat, almenna vinnu á síldarplönum og 

svo mætti lengi telja. Fólk þurfti að hafa fyrir lífinu og taka þeirri atvinnu sem bauðst til þess 

eins að tryggja sér og fjölskyldu sinni þak yfir höfuðið og eitthvað í soðið. Samtímis börðust 

margir fyrir betra lífi. Draumurinn um stéttlaust samfélag, bræðralag og réttlæti, samfélag þar 
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sem allir menn stæðu jafnfætis og unnið yrði gegn styrjöldum og fátækt, var helsti draumur 

margra, bæði á Siglufirði og annars staðar. 

 

1.5 Voru hin kröppu kjör raunveruleg? 

Áhugavert er að velta frekar fyrir sér þeim jarðvegi er vinstri stefnan og 

kommúnistahreyfingin spratt upp úr á Siglufirði og jafnframt því hverjar ástæðurnar voru fyrir 

því að hún varð svo sterk sem raun bar vitni á staðnum.  

Margir gátu efnast vel við batnandi þjóðfélagsaðstæður nýrrar aldar á meðan endalaust 

strit og lífsbarátta færði aðra hægt áfram, eða þær aðstæður sköpuðust af náttúrulegum 

ástæðum eða af mannanna völdum að öllu var kippt til baka sem áunnist hafði. Bitnuðu slíkir 

afturkippir tíðast á hinum bágast stöddu. Hér á eftir er leitað fanga í fernum ólíkum 

heimildum til að kynnast misjöfnum aðstæðum og kjörum alþýðufóks á Siglufirði á fyrsta 

skeiði 20. aldar, til að leita skilnings á því hvers vegna margt fólk sem bjó við kröpp kjör 

leitaði til hugsjóna hinna róttæku. Nefnd verða dæmi um það hvernig fátækt var raunveruleg 

hérlendis á því tímabili sem hér er fjallað um, þó svo að samfélagið væri á umtalsverðri, og í 

raun ótrúlegri, framfarabraut. 

Nær fimmtungur þjóðarinnar hafði á liðnum áratugum yfirgefið fósturjörðina, flúið 

land og haldið til Vesturheims í von um betra líf. Vesturheimsferðirnar lýsa kannski einna 

best ástandinu á Íslandi eftir miðja 19. öld og fram til 1890 þegar atvinnulífsbyltingin tók við 

sér. Fátækar fjölskyldur voru nær eignalausar og fátt í boði fyrir stopula erfiðisvinnu annað en 

lág laun sem tíðum voru greidd með úttekt í verslun vinnuveitandans og ekki dugðu til 

lífsviðurværis. Sem dæmi má nefna sögu Stefáns Ólafssonar, hákarlasjómanns, og fjölskyldu 

hans á Akureyri. Fjölskyldan hafði gert misheppnaða tilraun til að fara til Vesturheims og 

flýja sára fátækt og skuldir. En þá var það síldin á Siglufirði sem varð þeim til bjargar. Eftir 

vinnu þar í eitt sumar festu þau kaup á litlu timburhúsi og fengu til þess lán hjá sparisjóðnum 

á staðnum. Varðveist hefur skuldabréf, vottfest árið 1908 þar sem fram kemur að Stefán 

skuldi verslun Snorra Jónssonar á Oddeyri 413 krónur. Í bréfinu er einnig lýst hvernig skuldin 

skuli greidd á árunum 1912 til 1915. Í bréfinu kemur það fram að ef skuldin verði ekki greidd 

eins og samið var um þá fái kaupmaðurinn eftirtaldar eigur Stefáns og fjölskyldu hans: tólf 

kindur miðaldra; einn bát með árum, seglabúnaði og veiðarfærum; tvö rúm með sængum, 

koddum og lökum; eina byssu, tvíhleyptan afturhlaðning; eitt stofuborð; eina kommóðu og 
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læstan leirtausskáp.
39

 Þessi merkilega upptalning veitir innsýn í líf þessa fólks og lýsir því 

hvernig það náði að framfleyta sér meðfram stopulli launavinnu. Saga Stefáns Ólafssonar og 

fjölskyldu hans er mjög áhugaverð og eflaust hægt að líta á hana sem gott dæmi um stöðu 

margra Íslendinga á því skeiði sem vesturferðirnar stóðu yfir. En nýr kafli var hafinn í 

Íslandssögunni þetta ár sem Stefán fluttist frá Akureyri. Íslendingar höfðu hafið stórfelldar 

þorskveiðar með vélknúnum togurum og síldin, veiðar á henni og vinnsla, bjó þeim nýja 

lífsmöguleika í eigin landi. Nýtt framfaraskeið var hafið hjá einni fátækustu þjóð í Evrópu. 

Með rótgróinni sparsemi og nægjusemi fór Stefáni Ólafssyni og fólki hans að vegna vel. Fleiri 

slík dæmi mætti eflaust nefna um velgengni hinnar fátæku alþýðu. Það er ljóst að fjöldi fólks 

flykktist til síldarbæjarins, fengu góð laun fyrir vinnu sína og gátu komið sér þaki yfir 

höfuðið. Þar, eins og í nokkrum öðrum sjávarútvegsbæjum, fundu hin fyrrum blásnauðu 

vinnuhjú frelsi frá aldalangri undirokun bændasamfélagsins.  

En flutningur til þéttbýlisstaðanna var ekki öllum vís leið til bjargálna. Þar hefur 

eflaust margt getað spilað saman til að skapa mönnum misjöfn kjör. Brigðul aflabrögð milli 

ára, ótryggir markaðir og verðlagning framleiðsluvörunnar, veðurfar og jafnvel lyndiseinkunn 

eða gæfa hvers og eins.  

Saga ekkjunnar Stefaníu Guðnýjar Stefánsdóttur, sem fluttist í síldarbæinn með fimm 

börnum sínum austan af landi, er gott dæmi um það. Guðrún Björnsdóttir skólastjóri á 

Siglufirði og mikill skörungur í öllum félagsmálum staðarins um áratugi birti sögu Stefaníu í 

bók sinni Íslenzkar kvenhetjur. Bókina skrifaði Guðrún ekki í pólitísku skyni heldur til að lýsa 

þar aðdáanverðri hetjulund nokkurra kvenna. Stefanía kom til Siglufjarðar árið 1915 frá 

Bakkafirði, þá nýorðin ekkja. Tveimur af sjö börnum sínum varð hún að koma fyrir í fóstur 

hjá sínum nánustu fyrir austan. Þessa ferð á ókunnar slóðir hefur hún öllum líkindum farið 

fyrir hvatningu einhvers sem hún þekkti vel og treysti. Má sjá þar fyrir sér bróður hennar 

Magnús Stefánsson, sem síðar varð þekkt skáld, en hann hafði verið í síld á Siglufirði eins og 

lesa má um í Íslenskum aðli Þórbergs Þórðarsonar. Í síldarbænum hefði hún meiri möguleika 

að halda börnunum hjá sér og sjá þeim farborða en annars staðar. Tvö börn hennar báru með 

sér berkla, þann sjúkdóm sem dregið hafði föður þeirra til dauða. Mun óttinn við þennan 

lífshættulega sjúkdóm hafa valdið því að Stefanía átti í erfiðleikum með að koma sér fyrir á 

hinum nýja stað. 
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Ráðamenn hreppsins höfðu talað við alla sem höfðu húsnæði aflögu og bannað 

þeim að leigja henni, því ekki mætti sveitfesta svo stóra ómagafjölskyldu. Enginn 

má nú skilja þetta svo, að í hreppsnefnd Siglufjarðar hafi verið harðúðugri eða 

verri menn en gerist og gengur. Þetta var bara svona þá, að sjálfsagt þótti að 

hreppsnefndir væru vel á verði gegn sveitarþyngslum og engum kom til hugar, að 

þessi fjölskylda mundi geta orðið sjálfbjarga í bráð, - en sennilega hefur líka ótti 

við berklana ráðið þarna einhverju um. Norðmenn áttu á þessum tíma nokkrar 

bryggjur og hús í Siglufirði. Á endanum fékk Stefanía inni í einu þeirra. Hafði það 

eiginlega verið byggt til saltgeymslu ... Þarna bjó nú Stefanía um sig með börnin 

sín. – Húsið var fast við sjávarmálið og var byggt á stólpum, öldurnar skullu á 

framhlið þess og gnauðuðu undir því, og það ruggaði fram og aftur í 

norðanhríðunum, svo heiglum hefði ekki verið hent að búa þar, og nærri má geta 

að veturinn hafi verið erfiður að mörgu leyti. ... Næstu árin voru hvíldarlaust strit 

fyrir fæði og klæðum, - við húsnæðisskort og veikindi ... Sumrin 1917 – 1918 

brást síldin, svo afkoma Siglfirðinga, sem eiga allt undir henni, varð slæm. Margar 

fjölskyldur, þar sem tvennt fullorðið var þó til forsjár, börðust í bökkum og aðrar 

leituðu til sveitar. En ótti hreppsnefndar við sveitarþyngsli vegna Stefaníu varð 

ástæðulaus. Hún var svo fjölhæf til verka, að henni varð betur til með vinnu en 

öðrum. Hún gekk fyrst og fremst að síldarsöltun og fiskvinnu, þegar þess var 

kostur ... Frostaveturinn mikla, 1918, var mesta harðindaástand í Siglufirði ... Ég 

kom þar [til Stefaníu] einu sinni á frostatímabilinu og var sannast að segja viðbúin 

því versta. En þar hafði enginn fengið skyrbjúg, bæði móðir og börn hress og 

furðu glöð. En þar hafði líka verið búizt vel til varnar. Safnað hafði verið saman 

miklu af strigapokum og gömlum seglum, sem nóg var af að fá. Tvöfalt 

strigapokatjald var hengt fyrir dyrnar. Tuskum var vandlega troðið í rifurnar með 

gluggunum. Segldúkur, ég held margfaldur, var breiddur á gólfið. Segldúkur og 

strigi strengdur fyrir ofan rúmin, og allt var eftir þessu.
40

 

Enn annað dæmi um stöðu norðlensks alþýðufólks á fyrstu áratugum 20. aldar má 

finna í bók Tryggva Emilssonar, Baráttan um brauðið. Tryggvi hafði yfirgefið búskaparhokur 

í Skagafirði og flust á mölina með ungri konu sinni. Hann segir frá reynslu sinni og annarra 

fátækra verkamanna á Akureyri á þriðja áratugnum.  

... skammdegið var mér ekki erfitt, lundin var létt og áhyggjur ristu aldrei djúpt í 

því lunderni. Ég sat og prjónaði sjóvettlinga til innleggs, prjónaði og las og hirti 

beljuna og sá um að nóg væri í eldinn, og oft á morgnana, hversu hart sem veðrið 

var, kafaði ég fönnina ofan á bryggju ef von var á skipi að afferma, en það mættu 

allir sem áttu vinnuna og venjulega helmingi fleiri. Við hímdum undir skúrvegg 

eða við skipið ef einhver smuga opnaðist og kjöguðum síðan á stað heim, flestir 

útjaðramenn, fátækir án atvinnu og án peninga, margir illa klæddir.
41
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Á dögum atvinnuleysis og örbirgðar er manneskjan aðeins skuggi af sjálfri sér, 

hlédræg og innilokuð. Hver dagur af öðrum hlóð sköflum á skjáinn og það var 

einskis aflað.
42

 

... þá var helftin af öllum verkfærum mönnum í Glerárþorpi starfsmenn síldar-

verksmiðjunnar Ægis yfir sumartímann enda var þá ekkert annað að flýja til 

atvinnustöðva, menn urðu því að sætta sig við það sem að þeim var rétt, og á því 

sem reittist fyrir þessa síldarbræðsluvinnu urðu menn svo að draga fram lífið allt 

árið.
43

 

Ekki er að sjá að Tryggvi hafi leitað til Siglufjarðar í atvinnuleit en saga hans varpar eflaust 

ljósi á stöðu margs verkafólks sem þangað fór og safnaðist saman. Þar mun hafa verið misjafn 

sauður í mörgu fé eins og gengur, og aðstæður og viðhorf manna ærið misjöfn. Eitt mun hafa 

leitt þetta fólk áfram, vinnan og peningarnir sem stóðu fólkinu þarna til boða hvert sumar að 

öllu jöfnu.  

Draga má saman fréttir frá sumrinu 1935 sem að mörgu leyti var mjög sérstætt og bera 

þær með sér hvernig umhorfs var og hve margir treystu á síldina sér til lífsviðurværis. 

Sumarið 1935 var eitthvert frægasta síldarleysisár sögunnar. Sami viðbúnaðurinn og alltaf, 

skipamergðin komin yfir hafið að sunnan, austan og vestan, himinháir staflar af tómtunnum á 

hverri stöð og fólkið allt reiðubúið til nýrra verkefna. En síldin brást að mestu. Nær ördeyða 

var á öllum miðum norðanlands og atvinnuleysi og peningaskortur hrjáði hundruð og 

þúsundir kvenna og karla. Síldarfólkið hefur um vorið eins og í upphafi hverrar síldarvertíðar 

verið vongott um gjöfula vertíð og góð laun sem dygðu því til vetrarlangrar framfærslu – en 

fór heim í sumarlok með tóma vasa. Og enginn glæsibragur var á heimferðinni hjá mörgum. Á 

vegum ríkisstjórnarinnar var skipulagður flutningur á verkafólki frá Siglufirði til allra helstu 

hafna landsins. Heimildir herma að 1082 einstaklingar hafi fyrir tilstilli ríkisstjórnar landsins 

fengið frímiða með fraktskipum og þeim hafi síðan verið komið fyrir í lestum þeirra þar sem 

fólkið mátti dúsa við bágan kost uns heimahöfn var náð.
44

 Í þessu sambandi, þegar horft er til 

mannfjöldans sem safnaðist saman á síldarstöðunum og fyrst og fremst á Siglufirði, hafi á 

slíkum síldarleysissumrum þegar fátt var að gera, góðar aðstæður skapast til að ræða vanda 

verkafólksins og stéttabaráttuna og hugir margra hafi verið opnir fyrir fagnaðarboðskap hinna 

mælsku og glæsilegu sendiboða að sunnan og úr austri. Úti á síldarplönum í góðu veðri eða 

inni í síldarbrökkunum hafi orðið til mikið rökræðuþing. Frásögn Vigfúsar Friðjónssonar, þá 
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ungs manns og síðar útgerðarmanns og „kapítalista“, af andanum á Siglufirði ber þessu glöggt 

vitni. Háaldraður lýsti hann hvaða áhrif helstu forkólfar vinstristefnunnar í landinu höfðu á 

Siglufirði. Og hrifning hans virðist hafa búið lengi í huga hans. „„Ég var aldrei kommi - en ég 

fylgdi alltaf Alþýðubandalaginu“ ... Í brjósti þessa mikla athafnamanns sló hjartað vinstra 

megin, bæði í eiginlegum og óeiginlegum skilningi.“
45

 Ætla má að þeir einstaklingar sem 

þjáðust af sárri fátækt og bjuggu við ójöfnuð og misrétti í samfélaginu hafi leitað sér huggunar 

í kenningum Jesú Krists, eða jafnvel í kenningum Marx um samfélagslegan jöfnuð. Andstaða 

gegn auðvaldinu og stuðningur við kommúnismann áttu sér meðal annars jarðveg í 

samtímasamanburði á kjörum hinna verst settu og annarra stétta sem betur hafði vegnað í hinu 

íslenska flugtaki við lok 19. aldar. 

Fátt ber þess merki nú, árið 2012, að Siglufjörður hafi verið eitt helsta vígi vinstri afla í 

landinu, annað en frásagnir manna í bókum og heimildir þær sem gömlu bæjarblöðin geyma. 

Einn hinna gömlu komma sem rætur á í hugarfari kreppuáranna er Hannes Baldvinsson. Hann 

býr á Siglufirði og hefur alla tíð sýnt hugsjóninni mikla tryggð. Höfundur leitaði til Hannesar 

og spurði hann hverja hann teldi ástæðuna fyrir miklum áhrifum hinna kommúnistísku fræða á 

Siglufirði. Hannes telur að jarðvegur vinstristefnunnar hafi verið kreppan mikla og þær 

aðstæður sem hún skapaði. Afleiðingar kreppunnar og þau harðindaár sem á undan henni voru 

leiddu til þess að jarðvegurinn var vel plægður fyrir hugmyndir sósíalista um  jöfnuð og bætt 

kjör. Fólk bjó víða við sára fátækt og mikla neyð og var af þeirri ástæðu mjög móttækilegt 

fyrir hugmyndum vinstristefnunnar – vegna þjóðfélagaðstæðna sinna. „Fólk hreifst af 

forystumönnum kommúnista og síðar sósíalista ekki síst vegna þess að fólk trúði því að þeir 

hefðu tök á að bæta kjör fólks og beittu sér sérstaklega fyrir því í starfi sínu að bæta hag 

verkafólks“ sagði Hannes.
46

 Skoðun Hannesar á þeim málum sem hér er fjallað um 

undirstrikar þá skoðun höfundar að kreppan, fátæktin, harkið og löngun til betri lífskjara hafi 

skapað hinn ákjósanlega grundvöll vinstrihreyfingarinnar.  
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2. Kommúnistaflokkurinn á Siglufirði. 
 

Verkamenn og verkakonur! 

Öreigaæskulýður! 

Gleymið ei, að þið eigið að framkvæma  

hið sögulega hlutverk: 

að gera kommúnismann að veruleika. 

- Mjölnir, 14. maí 1930. 

 

2.1 Lykilmenn og konur í Siglufjarðardeild KFÍ. 

Þeir Siglfirðingar sem leiddu verkalýðshreyfinguna og stóðu fremst í flokki þeirra, hinir 

róttæku sósíalistar og kommúnistar, voru allmargir. Konur voru mjög virkar, ekki síður en 

karlarnir – enda voru konur stór hluti þess verkafólks sem sótti atvinnu á Siglufjörð og afar 

mikilvægt að tryggja kaup þeirra og kjör. Fyrst ber að nefna þá tvo karlmenn er telja má að 

hafi staðið fremstir í flokki í hinum ýmsu félags- og stjórnamálum meðal vinstrimanna á því 

tímabili sem hér er fjallað um. Um er að ræða Þórodd Guðmundsson (f. 1907 – d. 1970) og 

Gunnar Jóhannsson (f. 1895 – d. 1971). Einar Olgeirsson, einn helsti forsprakki kommúnista á 

Norðurlandi, þekkti vel til þeirra beggja, líkt og margra annarra. Einar gaf stutta lýsingu á 

Þóroddi í riti sínu Kraftaverk einnar kynslóðar, en þar segir:   

Þóroddur Guðmundsson var elsti sonur Sigríðar [Sigurðardóttur], fæddist 1903. 

Hann var einn ötulasti foringinn, sem við áttum í þeirri hörðu stéttabaráttu, sem 

háð var á Siglufirði, harðskeyttur og víðsýnn í senn og menntaður vel í marxískum 

fræðum. Heimili hans og Halldóru Eiríksdóttur konu hans varð mikil miðstöð 

sósíalista, er þyngjast tók fyrir fæti hjá móður hans.
47

  

Þessi lýsing Einars gefur greinargóða mynd af þeim manni sem Þóroddur hafði að geyma og 

þeim hæfileikum er hann bjó yfir. Hannes Baldvinsson, vinur Þóroddar segir hann hafa verið 

„fluggáfaðan, flugmælskan og einstaklega rökfastan“ jafnframt segir hann Þórodd hafa verið 

drífandi og skemmtilegan. Aðspurður sagði Hannes að bera mætti Þórodd saman við Einar 

Olgeirsson að vissu leyti. Báðir hafi þeir verið miklir ræðumenn og sérstaklega „sjarmerandi“ 

og hafi þannig átt auðvelt með að hrífa fólk til fylgis við vinstrihreyfinguna.
48
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Benedikt Sigurðsson segir Þórodd hafa verið einn helsta áhrifamann róttækra 

vinstrimanna á Siglufirði.
49

 Í því sambandi má nefna að Þóroddur var einn þeirra Íslendinga er 

stunduðu nám í „bóklegum og hagnýtum byltingarfræðum“ við Vesturháskólann í Moskvu 

árin 1930 – 1932, undir dulnefninu Otto Stein.
50

 Í Moskvu hlaut Þóroddur þjálfun sem ýtti 

undir forystuhæfileika hans. Systir hans, Helga Guðmundsdóttir (eiginkona Áka Jakobssonar, 

bæjarstjóra á Siglufirði og síðar alþingismanns) hafði eftir bróður sínum að í Moskvu hefði 

hann stundað hergöngur og skotæfingar.
51

 Í Siglfirðingi, málgagni sjálfstæðismanna, sagði að 

„glæpamannseðli Þórodds [væri] ríkt og sýnilega vel skólað eftir Rússlandsveru hans ...“
52

 

Þóroddur var svokallaður „réttlínukommúnisti“ en hann barðist fyrir stefnu Komintern og 

fylgdi skipunum og fyrirmælum alþjóðasambandsins dyggilega.  

Þóroddur sinnti margvíslegum störfum á lífsleiðinni. Hann var einn fremsti 

baráttumaður kommúnista á Siglufirði, var kosinn forseti Verklýðssambands Norðurlands árið 

1933 og gegndi hann því embætti í fjögur ár, eða allt þar til Verkamannafélagið Þróttur á 

Siglufirði sameinaðist Verkamannafélagi Siglufjarðar. Benedikt Sigurðsson sagði að líta 

mætti á kjör Þóroddar til forsetastarfsins innan VSN sem „staðfestingu þess að höfuðstyrkur 

hinnar róttæku verkalýðshreyfingar norðanlands væri á Siglufirði“.
53

 Þóroddur  starfaði sem 

lögregluþjónn á Siglufirði upp úr 1930, var varaþingmaður Sósíalistaflokksins á árunum 

1942-1945, sat í stjórn Síldarverksmiðja ríkisins til margra ára, rak söltunarstöð undir eigin 

nafni um tíu ára skeið og var forstjóri niðurlagningaverksmiðjunnar Sigló síðustu starfsárin. 

Athyglisvert er að Þóroddur hafi staðið fyrir eigin atvinnurekstri, því skv. skilgreiningum 

kommúnista og sósíalista tók hann með því upp starfshætti „kapítalista“ sem arðrændi 

verkalýðinn. Þess má og geta að hann skrifaði reglulega greinar í Mjölni, málgagn sósíalista 

og síðar Alþýðubandalagsins á Siglufirði.
54

 

Áhugaverða tengingu við Þórodd er að finna í skáldsögu Halldórs Laxness 

Guðsgjafaþulu sem kom út árið 1972 og fjallar um Íslandsbersa sem almennt er álitinn eiga 

sér fyrirmynd í þeim þekkta síldarspekúlant Óskari Halldórssyni. Sögusviðið í seinni hluta 

bókarinnar er Djúpvík sem margir telja vera í raun vera Siglufjörð. Og þeir sem muna 

síldarárin á Siglufirði þykjast margir þekkja Þórodd í þeirri persónu sögunnar sem Laxness 
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nefnir fulltrúa Flokksins, sem er lýst svo: „lærður byltingarmaður, og harðvítugur 

atvinnurekandi“.
55

 Þá gefur skáldið persónunni fleiri titla: „hreppsnefndarmaður, 

sýslunefndarmaður, alþingismaður, forstjóri fyrir bæjarútgerðinni, do fyrir síldarverksmiðju, 

do fyrir verkalýðsfélagi Djúpvíkur og do fyrir blaðnefndinni sem átti prentsmiðju á staðnum 

og gaf út vikublað á síldarvertíðinni til að herða mannskapinn í stéttabaráttunni.“
56

 Laxness 

fer háðlegum orðum um Þórodd í lýsingum sínum á honum. Stór hluti Guðsgjafaþulu virðist 

gerast árið 1935, það fræga síldarleysissumar þegar verkafólk var flutt í sumarlok frá 

Siglufirði í lestum skipa á kostnað ríkisins aftur til síns heima.
57

 Ástandinu í Djúpvík þetta 

sumar er lýst svo í sögunni:  

... hér var ördeyða á miðunum, eingin seljanleg vara kom á land, allir kassar tómir, 

ekki einusinni hægt að flytja fólkið burt nema feingist ábyrgð ríkissjóðs fyrir 

farinu. 

Fulltrúi Flokksins, [Djúpsíldar osfrv]: Ég skil. Fólkinu er smalað híngað til vinnu 

hvaðanæva af landinu. Flestir fá ekkert að gera. Þeir sem vinna fá ekki kaup. Nú 

er svo komið að einginn hefur að éta.  

 ... (Innskot frá Djúpsíld: Hver ábyrgist að síldin komi aftur?) Verkafólk virtist 

ekki hugsa um neitt nema sjálft sig og standa á sama um þjóðarhag. (Innskot frá 

Djúpsíld: Hvað varðar okkur um þjóðarhag?)
58

 

Formaður þessa verkalýðsfélags, sem stundum var málsvari beggja aðila í senn og 

gat auðveldlega komist í þá aðstöðu að semja við sjálfan sig ...
59

                                     

Á sjöunda áratug 20. aldar mátti heyra roskna siglfirska verkamenn tala af nokkru stolti 

um sinn mann á þingi, Þórodd Guðmundsson sem sat á Alþingi 1942-45. Þar hafi hann verið 

baráttuglaður og frakkur og staðið keikur upp í hárinu á sjálfum Ólafi Thors formanni 

Sjálfstæðisflokksins, ef svo bar undir. Og var það mál manna að hann hefði á stjórnarfundi 

Síldarverksmiðja ríkisins, SR sagt þessi orð sem fleyg urðu: „Hvað varðar okkur um 

þjóðarhag?“ 

Baráttufélagi Þóroddar, Gunnar Jóhannsson kom víða við á lífsleiðinni. Hann sinnti 

starfi formanns Verkamannafélagsins Þróttar, var formaður Jafnaðarmannafélags Siglufjarðar 

og sat á Alþingi sem þingmaður Sósíalistaflokksins á árunum 1953 – 1963. Auk þess vann 

Gunnar fyrir Einar Olgeirsson og Síldareinkasöluna, en hann var verkstjóri á Rauða planinu, 
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síldarplani einkasölunnar sumrin 1930 og 1931.
60

 Steinþóra Einarsdóttir var eiginkona 

Gunnars og fylgdi hún manni sínum í stjórnmálaskoðunum. Gunnar Jóhannsson var einn 

helsti forystumaður KFÍ á landsbyggðinni og vakti hann ef til vill mesta athygli fyrir 

sjálfsgagnrýni er birtist í Verklýðsblaðinu árið 1934. Þegar flokkshreinsanirnar innan KFÍ fóru 

fram um miðjan fjórða áratug síðustu aldar var Gunnar sakaður um að vera ekki nægilega 

hollur Komintern og hinni réttu stefnu flokksins. Hann var ekki harðlínumaður líkt og margir 

flokksfélagar hans. Gunnar beið ekki brottreksturs úr flokknum, en þess var krafist af 

flokksforystunni að hann skrifaði og birti „bolsévíska sjálfsgagnrýni“. Í sjálfsgagnrýni 

Gunnars má skynja algera undirgefni gagnvart stjórnendum flokksins. Hann gagnrýnir sjálfan 

sig á sama hátt og harðlínumennirnir í stjórn KFÍ höfðu krafist og lýsti því yfir að skoðanir 

hans og gjörðir fram að þessu hefðu verið rangar. Hann hafði orð á því að fengju menn eins 

og hann sjálfur leyfi til að viðra skoðanir sínar óhindrað yrði niðurstaðan sú að „forystulið 

verkalýðsins [yrði] að vinstri-sósíaldemókratískum svikaflokki eða Alþýðuflokk nr. 2.“ 

Jafnframt segir hann: „Agaleysi mitt og hinar flokksfjandsamlegu hótanir byggðust á 

sósíaldemókratiskum foringjahugsunarhætti, á vanmati mínu á K.F.Í., sem er hið eina 

forustulið, sem getur leitt verkalýðinn til sigurs og frelsis.“
61

  

Af sjálfsgagnrýni Gunnars að dæma má greina hve sterkt vald flokksins hefur verið 

yfir meðlimum hans. Menn beygðu sig heldur undir flokksviljann en að fylgja eigin 

sannfæringu og skoðunum. Í augum kommúnista var flokkurinn tæki til að öðlast hið 

margrómaða frelsi, menn voru tilbúnir að fórna frelsi sínu sem einstaklingar til að öðlast 

annað og æðra frelsi fyrir heildina.  

Einar Olgeirsson þekkti ekki aðeins vel til ungra karla í hópi samherja á Siglufirði. 

Sigríður Sigurðardóttir, móðir Þóroddar Guðmundssonar, var ein þeirra kvenna er hann 

heimsótti á ferðum sínum um Norðurland. Sigríður átti auk þess dæturnar Hörðu, Helgu og 

Maríu með fyrri manni sínum Guðmundi Jörundssyni og Guðrúnu og Huldu með síðari manni 

sínum, Sigurhirti Bergssyni. Sigríður var jafnframt systir Gunnlaugs Sigurðssonar, en hann 

var einn helsti forystumaður Alþýðuflokksins á Siglufirði. Einar Olgeirsson lýsti Sigríði sem 

mikilli kostakonu: „Sigríður Sigurðardóttir var fyrsti formaður [verkakvennafélagsins] Óskar 

og forystukona í baráttu verkakvenna ... Heimili Sigríðar og síðari manns hennar, Sigurhjartar 

Bergssonar, að Túngötu 34 var um langt skeið meginaðsetur fyrir starfsemi sósíalista á 
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Siglufirði ... Mannkostir hennar voru slíkir, að hún naut virðingar langt út fyrir raðir okkar 

sósíalista.“
62

 Túngata 34 virðist þannig hafa verið einskonar samkomuhús kommúnista og 

vinstri manna á staðnum. Í annarri frásögn af Sigríði segir:  

Í litlu húsi við Túngötuna áttu hinir rótttæku lengi skjólshús. Þar var heimili 

Sigríðar Sigurðardóttur og Sigurhjartar Bergssonar rafstöðvarstjóra. Sigríður var 

hinn stóri og umlykjandi karakter hússins og var kölluð Bolsamamma. Í húsi 

Bolsamömmu var fundað og þar dvöldu forkólfar kommúnista á yfirreið um 

landið. Þangað komu meðal annarra Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason 

síðar ráðherra. Þar var mikið talað og heimsmálin rökrædd og þar var oft glatt á 

hjalla.
63

  

Hús bolsamömmu virðist hafa verið opið ungum mönnum er sóttu til Siglufjarðar atvinnu eða 

vantaði þar húsaskjól af öðrum ástæðum. Veturinn 1930 var Sverrir Kristjánsson, síðar 

sagnfræðingur, skráður leigjandi hjá Sigríði og Sigurhirti. „Í húsi Bolsamömmu bjó annar 

ungur maður, jafnaldri Sverris, þá lítt þekktur en átti eftir að verða í miklum metum hjá þjóð 

sinni. Það var Steinn Steinarr skáld sem dvaldi þar sumarlangt 1933.“
64

  

Sigríður var afar virk í félagsmálum og stjórnmálum eins og lýsingar af störfum 

hennar og heimilishaldi gefa til kynna. Í Mjölni, málgagni kommúnista á Siglufirði 1930, má 

finna tilkynningu frá Síldareinkasölu Íslands, þar sem stúlkum sem ætluðu að stunda 

síldarvinnu fyrir einkasöluna þá um sumarið var bent á að hafa samband við Sigríði, að 

heimili hennar við Túngötu.
65

 Má af þessari tilkynningu draga þá ályktun að gott og traust 

samband hafi verið milli Einars og Sigríðar, því að Einar dvaldist sjálfur á Siglufirði þau 

sumur er hann starfaði sem forstjóri Síldareiknasölunnar og hafði umsjón með því starfi sem 

þar fór fram, meðal annars rekstri Rauða plansins sumarið 1930.
66

 Líklegt verður því að teljast 

að Sigríður hafi að einhverju leyti aðstoðað Einar við að undirbúa sumarvinnuna, jafnframt 

því sem hún hjálpaði öðrum skoðanabræðrum sínum við hin ýmsu verkefni.  

Fjölmargir aðrir einstaklingar settu svip á kommúnistahreyfinguna á Siglufirði. Óskar 

Garibaldason (f. 1908 – d. 1984) var meðal þeirra er mest áberandi voru í kommústa- og 

vinstrihreyfingunni á Siglufirði. Benedikt Sigurðsson lýsir Óskari sem einum af „kunnustu 

forustumönnum verkalýðshreyfingarinnar á Siglufirði. Formaður og starfsmaður 
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verkalýðsfélaga í áratugi og áhrifamaður í róttækari armi stjórnmálasamtakanna. Tók þátt í 

bæjarmálum og gegndi trúnaðarstörfum á vegum ASÍ og landshlutasamtaka 

verkalýðsfélaganna.“
67

  

Harða Guðmundsdóttir (f. 1912 – d. 1976) var dóttir Sigríðar Sigurðardóttur og systir 

Þóroddar Guðmundssonar, fædd árið 1912.
68

 Harða var virk í félagsskap kommúnista í 

síldarbænum, hún var einnig fyrsti umboðsmaður Verklýðsblaðsins á Siglufirði.
69

 Varðveist 

hafa sendibréf undirrituð af Hörðu í gögnum Þorsteins Pétussonar, en efni þeirra er ýmist um 

verkalýðshreyfinguna og málefni hennar eða gang mála hjá kommúnistum á Siglufirði. Í 

október 1930 segir hún til dæmis frá því að stofnuð hafi verið „kommúnistagrúppa“ með 

rúmlega 20 meðlimum og nefnir svo í kjölfarið að þeim hafi fjölgað mjög mikið frá 

stofndegi.
70

 Harða var dæmd í 100 daga fangelsi í kjölfar þátttöku sinnar í Dettifossslagnum 

árið 1934.
71

 Maður Hörðu var Bragi Magnússon, lögregluþjónn á Siglufirði, en sjálf var hún 

fyrst og fremst húsmóðir og verkakona. 

Aðalbjörn Pétursson gullsmiður (f. 1902 – d. 1955), var réttlínumaður rétt eins og 

félagi hans Þóroddur Guðmundsson. Aðalbjörn var einn þeirra er undirrituðu yfirlýsingu um 

væntanlega stofnun Kommúnistaflokks Íslands á Alþýðusambandsþingi árið 1930. Af þeim 

17 einstaklingum sem undirrituðu yfirlýsinguna voru fimm frá Siglufirði.
72

 Aðalbjörn fór til 

Rússlands árið 1930 og sótti þar þing Profinterns, rauða verkalýðssambandsins ásamt Jóni 

Rafnssyni frá Vestmannaeyjum.
73

 Aðalbjörn  sagði frá ferðalagi sínu eystra í bókinni 

Rússland í dag. Einnig sagði hann frá ferðum sínum í tímaritinu Rétti. Brynjólfur Bjarnason 

segir frá því í æviminningum sínum að hann hafi haft aðsetur hjá Aðalbirni er hann dvaldist á 

Siglufirði á ferðum sínum um landið. Aðalbirni og Brynjólfi var afar vel til vina, og fundu 

þeir trúnað og traust hvor í öðrum. Brynjólfur Bjarnason ritaði minningargrein eftir fráfall 

Aðalbjarnar þar sem hann greindi frá mannkostum hans og afrekum. Hann kvaddi sinn gamla 

félaga með eftirfarandi orðum: „Vissulega finnst manni lífið fátæklegra eftir fráfall slíkra 
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manna. En hversu miklu ríkara og fegurra er lífið þeim, sem hafa átt þá að félögum og 

vinum.“
74

 

Þóroddur Guðmundsson var ekki eini Siglfirðingurinn sem stundaði nám í 

byltingarháskóla í Moskvu. Angantýr Guðmundsson (f. 1904 – d. 1971) gerði það einnig, en 

hann nam við Lenínskólann.
75

 Angantýr starfaði sem málari. Hann var iðjusamur og kom 

mikið við sögu verkalýðshreyfingarinnar á Siglufirði auk þess sem hann ritaði fjölda greina í 

málgögn jafnaðarmanna og kommúnista á Siglufirði. Þess má geta að Angantýr var sonur 

Guðmundar Guðmundssonar, skólaskálds og sjálfur skáldmæltur.  

Hermann Einarsson (f. 1897 – d. 1950) var „einn af frumherjum og forustumönnum 

róttækari arms verkalýðshreyfingarinnar á Siglufirði.“
76

 Hann var jafnframt einn af 

stofnendum Kommúnistaflokksins og sinnti jafnframt starfi ritstjóra bæjarblaðsins Mjölnis á 

fyrstu árum útgáfunnar.
77

 Hermann starfaði sem bílstjóri á Siglufirði alla tíð.  

Oft mátti finna fjölskyldutengsl á meðal róttækra manna, en systir Óskars var til að 

mynda Indíana Garibaldadóttir. Indíana var félagi í KFÍ og fjölskylduvinur Einars 

Olgeirssonar og Sigríðar Þorvarðardóttur konu hans. Þekktust var Indíana fyrir að hafa verið 

fyrsta konan á Íslandi sem var fangelsuð fyrir þátttöku sína í stéttar- og verkalýðsbaráttu 

kommúnista, en hún kastaði salti í andlit varalögreglumanns eftir Gúttóslaginn í júlí 1932 og 

meiddist hann á augum.
78

 

 

2.2 Flokksstarfið á Siglufirði og tenging við Reykjavík. 

Siglufjarðardeild KFÍ var önnur stærsta deild flokksins á landsvísu eins og áður hefur komið 

fram, næst á eftir Reykjavíkurdeildinni. Þann 1. júní 1932 voru skráðir félagar í 

Siglufjarðardeild KFÍ alls 89 talsins. Þriðja fjölmennasta deildin var í Vestmannaeyjum og 

taldi 78 félaga, því næst kom Akureyrardeildin með 54 félaga. Flestir voru félagar í 

Reykjavíkurdeild flokksins á þessum tíma, eða 208 talsins.
79

 

                                                           
74

 „Aðalbjörn Pétursson. Minningarorð“, Þjóðviljinn, 20. janúar 1955. 
75

 Þór Whitehead: Sovét-Ísland óskalandið, bls. 434. 
76

 Benedikt Sigurðsson: Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 115. 
77

 Þór Whitehead: Kommúnisahreyfingin á Íslandi 1921-1934, bls. 74-75. 
78

 Sólveig Kristín Einarsdóttir: Hugsjónaeldur. Minningar um Einar Olgeirsson, Rvk. 2005, bls. 42-43. Benedikt 

Sigurðsson: Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 345. 
79

Einar Olgeirsson: Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 186. 



[28] 
 

 Líkt og Siglufjarðardeild KFÍ var Félag ungra kommúnista (FUK) á Siglufirði afar 

virkt og fjölmennt, en um mitt ár 1932 voru skráðir 76 félagar.
80

 Þó nokkuð hefur varðveist af 

sendibréfum og skýrslum frá FUK og varpa þau skjöl ljósi á starfið og áhuga manna á 

málefnum kommúnismans. Fundagerðabækur Siglufjarðardeildar KFÍ hafa ekki komið í 

leitirnar þó að þær hafi verið afhentar Héraðsskjalasafni Siglufjarðar fyrir um fimmtán árum, 

svo sem segir í inngangi. Hins vegar má að einhverju leyti gera ráð fyrir því að skjöl og 

skýrslur um starf FUK á Siglufirði lýsi starfi kommúnista í bænum almennt. Í bréfum sem 

send voru frá FUK á Siglufirði til stjórnar Sambands ungra kommúnista, SUK, í Reykjavík 

sést að menn lögðu sig fram við sölu á tímaritum eins og Rauða fánanum og Öreigaæskunni, 

jafnframt sem seldir voru einkennisbúningar fyrir börn og unglinga. Börnin störfuðu í 

sérstakri ungherjadeild (Pioniere) sem var eins konar skátahreyfing kommúnista sem „forðaði 

börnum þeirra frá „óhollum“ uppeldisáhrifum borgaralegrar æskulýðsstarfsemi.“
81

 

Fjölmörg baráttuefni blöstu við verkafólki á þessum árum. Barátta fyrir bættum 

kjörum fyrst og fremst. Hinir eindregnu kommúnistar á Siglufirði voru margir hverjir 

óhræddir við að koma skoðunum sínum á framfæri í verki, hvort sem um var að ræða 

mótmæli, verkföll eða uppsteyt af einhverju tagi. Síðla árs 1930 birtist tilkynning frá FUK á 

Siglufirði í Rauða fánanum, og má þar vel greina baráttuanda og hörku hinna siglfirsku 

kommúnista. 

Landslögin brjótum við, ef við sjáum að stefnunni er hagur í því. Trúarbrögðunum 

og siðfræðinni, sem var þvingað inn í huga okkar meðan við vorum börn, köstum 

við. Við höfum gert byltingu í huga okkar, gerbreytt hugsunarhættinum, – en að 

breyta hugsunarhætti fjöldans, er erfiðara en að kenna heimskum krakka að stafa; 

það kostar mikla þrautseigju og ástundun. Starfsaðferðir sosíaldemokratanna eru 

gagnslausar, við verðum að starfa á kommúnistiskum grundvelli.
82

 

 

Þó virðast ungir kommúnistar hafa verið viðkvæmir fyrir aga og öðrum reglum ef 

marka má frásögn Ásgeirs Blöndal Magnússonar, ritara FUK á Siglufirði, en hann segir 

Angantý Guðmundsson, fyrrum formann FUK hafa skort trú á félaga sína og að ýmsu leyti 

hafi hann verið „allt of „brútal““ og ekki sýnt þá lagni og lipurð sem þörf væri á til að vinna á 

sitt band ómótaða og unga menn. Ásgeir hafði þrátt fyrir það fulla trú á meðlimum FUK og 
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sagði þá hafa góðan vilja til að efla og verja starf sitt, en til þess að starfið yrði gott þyrfti 

skipulagið að vera í réttum skorðum.
83

  

Afar áhugavert er að á Siglufirði var starfræktur svokallaður Verkamannaskóli 

veturinn 1930. Á meðal kennslugreina voru þjóðfélagsfræði, saga Sovétríkjanna, saga 

verkalýðshreyfingarinnar, fræðsla um heimsvaldastefnuna og tungumálakennsla í þýsku og 

dönsku.
84

 Þrátt fyrir að kennsluefni hafi verið fjölbreytt virðist skólinn hafa verið illa sóttur, 

nemendur aðeins sjö eða átta að sögn Ásgeirs Blöndal Magnússonar sem virðist sjálfur hafa 

sinnt hluta kennslunnar. Hann segir frá því að sjálfur hafi hann vakið athygli á málinu við 

stjórn FUK og barist fyrir því að skólinn félli ekki niður sökum lakrar ástundunar nemenda. 

Bæjarstjórn Siglufjarðar hafði veitt 500 kr. styrk til kennslunnar og nefnir Ásgeir að afar 

mikilvægt sé fyrir kommúnistana að halda fjárstyrknum, en bætir því við að það væri „mikill 

pólitískur og siðferðilegur ósigur“ að láta skólahaldið niður falla.
85

 

Snemma árs 1932 segir Hannes Guðmundsson, bakari og varaformaður FUK á 

Siglufirði, frá því í sendibréfi að störf FUK hafi gengið ágætlega, en starfsemin virðist hafa 

orðið fyrir nokkru mótlæti. „Starfsemin í F.U.K. gengur frekar vel þegar tillit er tekið til 

hinnar stífu agitasonar gegn því, að minsta kosti höfum við von um að geta framkvæmt 

starfsáætlunina að mestu eða öllu leyti ...“
86

 Svo virðist þó sem hallað hafi undan fæti 

varðandi fundahöld er líða tók á árið. Í skýrslu FUK frá miðju ári 1932 segir að félagar hafi 

sótt fundi afar illa, auk þess hafi fundir verið illa undirbúnir sökum skorts á málefnum og 

almennum verkefnum. Störf stjórnarinnar eru sögð hafa verið „fremur vond“ og störf nefnda 

„afleit“. Þá var sellustarfsemi jafnframt sögð vera „frekar léleg“. Þó virðast málefni sem barist 

var fyrir á þessum tíma hafa verið nokkur, en í skýrslunni er nefnt að hagsmunamál 

verkalýðsæskunnar og kauptaxtar unglinga hafi verið til umræðu á fundum, auk þess hafði 

félagið barist fyrir ókeypis skólaáhöldum fyrir börn verkamanna sem stunduðu nám í 

Barnaskóla Siglufjarðar.
87

 Miklir erfiðleikar voru við að halda uppi formlegri starfsemi 

sumarið 1933 sökum anna og tímaleysis hjá fólki.
88

 Léleg aðsókn á fundi og lök stjórnarstörf 

árin 1932 og 1933 voru mikil breyting frá því sem áður var ef marka má tilkynningu frá FUK 

í Rauða fánanum árið 1930.  
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Yfirlit yfir starf F. U. K. hér, sannfærir rnig um lífsþrótt þess. Það var stofnað með 

30 félögum en hefir nú um 120. Enginn fundur hefir ennþá fallið úr. Í sumar 

höfum við haldið tíða útifundi, gengið út úr bænum undir söng og rauðum fánum. 

... við höfum tekið öflugan þátt í verklýðshreyfingunni.
89

 

 

Siglfirskir kommúnistar virðast þó hafa haft fullan hug á að standast kröfur SUK hvað 

varðaði fundahöld, sölu á Rauða fánanum, sellustarfsemi og annað slíkt. Þeir greindu vel frá 

þeim fundum er haldnir voru með sendibréfum og skýrslum, tíndu til og sögðu frá helstu 

málefnum sem tekin voru fyrir og þeim umræðum er fram fóru. Einnig virðast þeir hafa reynt 

að standast kröfur um sellustarfsemi því sumarið 1933 voru starfræktar sellur á fjórum 

síldarplönum og gerðar höfðu verið ráðstafanir til að setja á laggirnar tvær til þrjár til 

viðbótar.
90

 Ekki er ólíklegt að fyrsta vinnustaðasellan á Siglufirði hafi verið starfrækt á Rauða 

plani Síldareinkasölunnar, sem síðar verður vikið að. Siglfirskir félagar í KFÍ höfðu frekar 

hug á að framkvæma hugsjónina í verki heldur en að sitja flokks- og sellufundi. Líkt og kemur 

fram í sendibréfum og skýrslum voru fundir illa sóttir þá sjaldan þeir voru haldnir, á 

tímabilinu eftir 1932, en ekki virðist hafa borið á sinnuleysi eða tímaleysi er kom að 

verkefnum og málefnum sem sýna þurfti stuðning eða andstöðu við. Á Siglufirði var 

jarðvegurinn undirbúinn utan fundasala.  

 

2.3 Hlutverk Siglfirðinga í flokksbaráttunni og vægi þess á landsvísu. 

Síldin skapaði Siglfirðingum sterka vígstöðu. Siglufjörður var stærsti síldarbær landsins og 

byggði hann afkomu sína nær eingöngu á þeim verðmætum sem síldveiðin skapaði. Þar voru 

fylltar tugir eða hundruð þúsunda tunna af saltsíld og bræðsluverksmiðjur framleiddu mjöl og 

lýsi í stórum stíl hvert sumar. Síldarframleiðslan skapaði þjóðarbúinu gríðarlegar tekjur. 

Útflutningstekjur landsins á árunum frá 1916 – 1945 réðust af talsverðu leyti af veiði og 

útflutningi síldarinnar. Á þessum árum gaf síldin þjóðinni að jafnaði um 20 til 25% af 

útflutningstekjum hennar, að undanskildum árunum frá 1936 – 1940 þegar tekjur af 

síldarútflutningi námu allt að 40% af gjaldeyristekjum landsins.
91

  

Síldin er einn helsti örlagavaldur Íslendinga á þessari öld og án hennar er vafasamt 

að hér hefði byggst upp það nútímasamfélag sem við þekkjum í dag ... Á fjórða 

áratugnum var yfirleitt mikil síldveiði og fjöldi nýrra síldarbræðslna tók til starfa. 
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Líklegt má telja að ef síldarinnar hefði ekki notið við þá hefði kreppan upp úr 

1930 orðið mun dýpri en raun varð á og hugsanlega gengið af sjávarútveginum 

dauðum og þar með íslensku efnahagslífi.
92

   

Viðhorf  margra Íslendinga til síldveiðanna og þess sem var að gerast í síldarbæjunum var 

tíðum mjög fordómafullt fram eftir öldinni. Siglufjörður var fordæmdur af mörgum og báru 

sumir rithöfundar staðnum ekki fagurt vitni, jafnvel þótt vinstrisinnaðir væru, eins og 

Þórbergur Þórðarson og Gunnar Benediktsson. Staðurinn var uppnefndur Sódóma Íslands þótt 

að önnur nafngift, Klondyke Atlantshafsins, hafi vegið þar nokkuð á móti. Árið 1919 fjallaði 

Tíminn, málgagn Framsóknarflokksins um síldveiðeiðarnar og spurði: „Hvað er síldveiðin?“ 

Hún er einhver farsælaminnsti atvinnuvegur sem rekinn er á Íslandi. Hún er rekin 

eingöngu í c. tvo mánuði, einmitt um hábjargræðistímann. Hún tekur þá vinnandi 

karla og konur hundruðum saman frá aðalatvinnuvegum landsins, landbúnaðinum 

og þorskveiðunum, þeim sem afkoma þjóðarinnar er undir komin, þeim sem veita 

atvinnu allt árið. Hún er hið glæfralegasta fjárhættuspil ... Hún hefur komið af stað 

óheilbrigðri og óeðlilegri kepni um að ráða verkafólk, til stórtjóns fyrir aðra 

atvinnuvegi landsmanna ... Hún ræður verðlagi á vinnu og þó getur enginn heilvita 

maður látið sér til hugar koma að byggja framtíð landsins að nokkru leyti á þessari 

atvinnugrein. Hún getur verið, og hefir í mörgum tilfellum verið, siðspillandi 

atvinnuvegur, bæði fyrir útgerðarmenn og verkafólk og fyrir atvinnulífið í heild 

sinni.
93

 

Íbúafjöldinn var töluverður á þessum árum, en á Siglufirði bjuggu tæplega 1.200 sálir árið 

1920 samkvæmt aðalmanntali. Rúmlega 2.000 manns höfðu þar skráða fasta búsetu tíu árum 

síðar, árið 1930 en fjölgaði verulega næsta áratuginn, því árið 1940 voru íbúar um 2.900. Á 

þessum tíma, um miðjan fjórða áratuginn, var Siglufjörður orðinn fimmti stærsti bær 

landsins.
94

 Auk þess margfaldaðist fólksfjöldinn í bænum hvert sumar. Þangað komu þúsundir 

manna og kvenna til að stunda atvinnu yfir sumartímann. Talið er að íbúar, verkafólk og 

sjómenn hafi í landlegum talið rúmlega tíu þúsund manns á góðum síldarárum, en á fjórða 

áratugnum voru íbúar Reykjavíkur um og yfir þrjátíu þúsund. Með slíkan fólksfjölda á 

staðnum gefur að skilja að verkalýðshreyfingin, stjórnmálin og annað félagslíf hafi staðið í 

miklum blóma. 

Flokksfélagar KFÍ á Siglufirði gáfu ekkert eftir í deilum við pólitíska óvini sína og 

lögðu þeir sitt af mörkum í baráttunni fyrir frelsi verkalýðsins og gegn óréttlæti 
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auðvaldsskipulagsins, eins og þeir skilgreindu það. Sú staðreynd að næstfjölmennasta deild 

flokksins var norður á Siglufirði hefur að öllum líkindum gefið mönnum í Reykjavík og 

annars staðar á landinu byr undir báða vængi. Það að kommúnistar næðu slíkum styrk og 

fjölmenni í nyrsta kaupstað landsins hlýtur einnig að hafa gefið skoðanabræðrum þeirra í 

öðrum byggðarlögum úti á landi von um sambærilegan árangur. Styrkur flokksdeildarinnar á 

Siglufirði sannaði að kommúnstahreyfingin var ekki aðeins bundin við Reykjavík, þar sem 

höfuðstöðvar flokksins voru, heldur höfðu deildir flokksins á Norðurlandi náð upp sterkri og 

fjölmennri hreyfingu fjarri höfuðborginni.  

Á Siglufirði trúðu menn á hugsjónina og þann árangur sem hún skyldi skila, jafnvel 

áður en KFÍ hafði verið formlega stofnaður. Ungur siglfirskur kommúnisti skrifaði grein í 

Mjölni fyrri hluta árs 1930 þar sem hann greindi frá hugsjónum kommúnismans og þeirra sem 

að honum stóðu.  

Kommúnisminn er fyrst og fremst kenningin um mótsetningar hins ríkjandi 

þjóðfélags. Hann sýnir framá, hvernig stjettirnar hafa skapast vegna misskiftingu 

auðsins, hvernig framleiðsluhættir auðvaldsins búi til þau vopn, sem hljóti að 

snúast gegn því sjálfu ... Í auðvaldsþjóðfélögunum berjast tvær andstæðar stjettir: 

auðmenn og öreigar. Öreigarnir, hinn yfirgnæfandi fjöldi, er kúguð og arðrænd 

stjett ... Auðmennirnir eiga alt, öreigarnir ekkert.
95

  

Í greininni lýsir hann því jafnframt hvernig þjóðfélagið skuli breytast með tilkomu 

kommúnistísks skipulags, hvernig verkafólki og fólki af lægri stéttum samfélagsins muni bíða 

betra líf. Að lokum fullyrðir hann um málalok.  „Draumur kúguðu stéttanna rætist. Fjötur 

fátæktar og neyðar slitnar og mannkynið getur nú snúið sjer að æðri málefnum en þeim að 

afla sjer fæðu og klæða.“
96

 Af skrifum sem þessum má draga þá ályktun að menn hafi 

snemma orðið sigurvissir. Menn trúðu á ágæti hugsjónarinnar af heilum hug. 
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3. Rauða planið. 
 

Við altari einkasölu, 

við blótstall bolsanna hofs 

„Internatsjónalinn“ 

þér einni til lofs 

er beljað og bölvað og sungið, 

hver hugsun er helguð þér, 

þú jólhelg ert jafnaðarskepna 

frá júlí til september. 

Þú gefur veikum viljann 

og vonsviknum háseta sorg, 

og Óskari í Bakka aura 

til eyðslu á Hótel Borg. 

Þú mikla skaparans skepna, 

þú býrð til allt landsins brall. 

Þú færir Svíum allan auðinn 

og Einari tólf þúsund kall. 

... 

Sjá liðin sumur líða hjá 

og leiftrum slá 

á Rauðatorgið til og frá,    

á tunnukös, 

á ys og ös - 

og hér fær síldin mannlegt mál 

og mikla sál. 

Hér hafa Svíar rúnir rist 

og Gunnar mókt - og Morten kysst. 

Hér misti Einar marksins fyrst. 

- Síldareinkasölukantata Íslands.
97

 

 

3.1 Tilraun til sósíalísks skipulags á síldarplani. 

Síldareinkasala Íslands var sett á laggirnar árið 1928 í kjölfar þess að Kristján tíundi kóngur 

vor undirritaði lög um einkasölu á útfluttri síld að frumkvæði ríkisstjórnar 

Framsóknarflokksins.
98

 Hlutverk einkasölunnar var að sporna gegn því að framleiðsla síldar 

yrði meiri en erlendir markaðir réðu við fyrir viðunandi verð og á sama tíma var henni ætlað 

að „binda enda á villta samkeppni spekúlantanna.“
99

 Lög Síldareinkasölunnar kváðu á um að 

frá 1. maí 1928 skyldi öll síld sem framleidd væri til útflutnings, söltuð, krydduð eða verkuð á 
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annan hátt, heyra undir einkasölu.
100

 Menn höfðu ekki lengur vald til að selja síld sína 

milliliðalaust til erlendra aðila.  

Framkvæmdastjórar Síldareinkasölu Íslands voru þrír, Pétur A. Ólafsson 

síldarsaltandi, Ingvar Pálmason alþingismaður og Einar Olgeirsson. Í kjölfarið störfuðu 

útgerðarmenn og síldarsaltendur í raun sem verktakar hjá Síldareinkasölu Íslands og urðu 

háðir starfsleyfum einkasölunnar fyrir framleiðslu sinni. Afar mikil óánægja varð meðal 

síldarsaltenda og sjómanna vegna stofnunar einkasölunnar, þeim fannst sjálfsagt að geta 

ráðstafað afla sínum og framleiðslu að eigin vild – án þess að hafa ríkisrekna stofnun yfir sér 

og þurfa að lúta reglum hennar. Saltendur og útgerðarmenn vildu ekkert opinbert mat eða 

opinber afskipti hafa af síldarsölu og framleiðslu. Þrátt fyrir vilja útgerðarmanna til að stjórna 

framleiðslu sinni sjálfir, töldu stjórnvöld þá ekki lengur fyllilega hæfa til verslunar og 

samningsgerðar. Tugþúsundir síldartunna höfðu verið fluttar á erlenda grund þar sem þær 

stóðu óseldar þar til þeim var sökkt í sjó eða þær eyðilagðar með öðrum hætti, vegna þess að 

samningar náðust ekki.  

En menn voru ekki á eitt sáttir, eins og kom fram í málgagni sjálfstæðismanna á 

Siglufirði. „Af öllum þeim einkasölum, sem við búum undir, er þessi lang verst og tekur mest 

til almennings; vegna þess að hún er eina einkasalan sem takmarkar og heftir atvinnu og 

framleiðslu og útflutning landsmanna á einni aðalframleiðsluvöru þessa lands.“
101

 

Sjálfstæðismenn lýstu því yfir árið 1930 að einkasalan myndi draga síldarvinnuna og 

framleiðsluna til dauða. „Alt þetta bendir til þess, að Siglfirðingar og aðrir, sem lifað hafa af 

síldveiði, söltun og kryddun, fái tækifæri til þess að vera viðstaddir sína eigin útför.“
102

 Ekki 

ber að undra þótt sjálfstæðismenn tækju þessa afstöðu til Síldareinkasölunnar. Stofnun hennar 

var í andstöðu við stefnu flokksins um markaðsbúskap og sjálfstæðismenn fengu engan 

aðgang að stjórn hennar eða framkvæmdastjórastöðum, heldur skiptu Framsóknarflokkurinn 

og Alþýðuflokkurinn þeim stöðum á milli sín en þetta gerðist tveimur árum fyrir stofnun 

Kommúnistaflokksins.  

Sumarið 1930, tveimur árum eftir að einkasalan hafði verið stofnuð, gerði Einar 

Olgeirsson framkvæmdastjóri Síldareinkasölunnar samning við útgerðarfélagið Kveldúlf hf. 

um leigu á síldarplani á sunnanverðri Siglufjarðareyri. Um var að ræða 4700 fermetra 
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sjávarlóð, þar sem risið hafði brakki og stórt geymsluhús.
103

 Athafnasvæðið hentaði hins 

vegar ekki vel til löndunar úr stórum togurum vegna aðgrynnis. Var það meðal annars 

ástæðan fyrir því að Kveldúlfsmenn sigldu afla sínum til Hjalteyrar við Eyjafjörð, en þar voru 

aðalbækistöðvar fyrirtækisins á Norðurlandi. Þegar litið er til pólitískrar og samfélagslegrar 

stöðu þeirra manna er undirrituðu leigusamninginn verða umrædd viðskipti afar áhugaverð. 

Einar Olgeirsson var einn helsti leiðtogi íslenskra kommúnista í Alþýðusambandinu, en Thor 

Jensen stórathafnamaður og eigandi Kveldúlfs var kapítalið holdi klætt. Engu að síður áttu 

þessir menn með sér viðskipti, Einar fyrir hönd Síldareinkasölunnar og Thor fyrir hönd 

útgerðarfyrirtækis síns Kveldúlfs. Eftir að skrifað hafði verið undir leigusamninginn, réðu 

kommúnistar lögum og lofum á Kveldúlfsplaninu á Siglufirði næstu tvö sumur, en starfsemi 

þeirra undir merkjum Síldareinkasölu ríkisins leið undir lok á sama tíma og einkasalan sjálf 

varð gjaldþrota síðla árs 1931. Einar stjórnaði framleiðslunni á planinu þó aðeins fyrra 

sumarið, því að hann var rekinn frá forstjórastöðu sinni síðla árs 1930. Guðmundur 

Skarphéðinsson, einn helsti foringi jafnaðarmanna á Siglufirði var ráðinn framkvæmdastjóri á 

Rauða planinu í hans stað og hafði hann stjórn á síldarplani einkasölunnar sumarið 1931, en 

Guðmundur lést voveiflega um ári síðar eftir harðar deilur við Svein Benediktsson 

framkvæmdastjóra.
104

  

Eðlilega vakti starfsemi Einars og félaga á Kveldúlfsstöðinni hörð viðbrögð og miklar 

umræður meðal pólitískra andstæðinga þeirra. „Var þessi söltunarstöð almennt kölluð „Rauða 

planið“ því það þótti eiga vel við um þann fyrsta atvinnurekstur, og sumar starfsaðferðir þær, 

sem Einar stóð fyrir hér um slóðir, að honum yrði líkt við kenningar þeirra kommúnistanna til 

aðgreiningar frá öðrum.“
105

  Brynjólfur Bjarnason, helsti frammámaður  kommúnista í 

landinu, gagnrýndi Einar líka harðlega fyrir störf hans hjá Síldareinkasölunni svo sem í bréfi í 

árslok 1928. Þar greindi Brynjólfur honum frá því að stjórn Jafnaðarmannafélagsins Spörtu, 

aðalsamtaka kommúnista í Reykjavík, krefðist þess að Einar segði af sér forstjórastöðunni. 

„Ef þú [Einar] heldur þannig áfram að starfa af alefli fyrir stórmálum upp á eigin spýtur, 

málum sem þú veist að við erum eindregið andvígir, ... þá sjerð þú að einingu kommúnismans 

á Íslandi er allmikil hætta búin.“ Jafnframt sagði Brynjólfur að það væri „hreinn og ótvíræður 

opportunismi“ af hálfu Einars að telja verkalýð landsins trú um að hann gæti bætt kjör sín í 

samvinnu við „kapítalistana“.
 106 

Brynjólfur lét sér þó ekki nægja að kvarta undan störfum 
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Einars við félagana í Spörtu, heldur kvartaði hann margsinnis yfir Einari og forstjórastöðu 

hans í bréfum sínum til Kominterns á árunum 1927 – 1929 og fékk Einar áminningu frá 

yfirboðurum í Moskvu í kjölfarið.
107

 Það var ekki vel séð að kommúnistar störfuðu með 

atvinnurekendum. Þó er útlit fyrir að Brynjólfur hafi róast í afstöðu sinni gagnvart starfi 

Einars fyrir einkasöluna, því hann gerðist sjálfur stafsmaður Síldareinkasölunnar sumarið 

1930.
108

  

Því má ekki gleyma að Einar hlaut stöðu sína sem framkvæmdastjóri einkasölunnar 

fyrir tilstuðlan Jónasar Jónssonar frá Hriflu, þáverandi dóms- og menntamálaráðherra. Jónas 

stefndi að því að halda kommúnistum rólegum innan Alþýðuflokksins með bitlingum.  

Andstæðingar stjórnarinnar [ríkisstjórnar Framsóknarflokksins 1927-1931] töldu 

að með áhrifum Alþýðuflokksins hefði rauður fáni í fyrsta skipti verið dreginn að 

húni Alþingishússins. Það sem þeim varð þó einna tíðræddast um voru bitlingar 

stjórnarinnar til þekktra sósíalista, jafnvel æstra kommúnista sem voru í andstöðu 

við stjórnina innan Alþýðuflokksins. Jónasi frá Hriflu var auðvitað vel ljós tilvera 

kommúnista ... Hann virðist hafa talið í fyrstunni að mesti vindurinn færi úr 

kommúnistum með því að fela þeim ábyrgð og gera þá háða stjórnvöldum ... Síðar 

lýsti Jónas fyrirætlunum sínum svo: „Um tíma tókst mér að stöðva nokkuð 

framgang byltingarstefnunnar með því að koma því til leiðar að Einari Olgeirssyni 

var komið að þýðingarmiklu borgaralegu starfi.“
109

 

 

Jónas frá Hriflu hefur örugglega vonast til þess að eldmóður hins unga 

verkalýðsforingja mundi kólna nokkuð í svo vellaunuðu embætti ...
110

 

Þannig deildi Jónas frá Hriflu og drottnaði með því að útdeila störfum til 

bláfátækra sósíalista sem sumir höfðu jafnvel orðið fyrir atvinnuofsóknum vegna 

skoðana sinna.
111

 

Á síldarplani einkasölunnar norður á Siglufirði áttu að sitja í fyrirrúmi hagsmunir 

verkafólks og sjómanna en ekki hagsmunir síldarsaltenda og „útgerðarauðvaldsins“ eins og 

tíðkast hafði í íslensku atvinnulífi. Sjálfur komst Einar svo að orði í bókinni Kraftaverk einnar 

kynslóðar að hann hafi ákveðið að taka við starfi framkvæmdastjóra Síldareinkasölunnar til 

þess að reyna „að koma síldarframleiðslunni og síldarsölunni á öruggan grundvöll og að 

tryggja vald og hagsmuni verkalýðs á sjó og landi gagnvart bröskurunum.“
112

 Hann vildi nýta 
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vald sitt og krafta sem forstjóri, til þess að koma stærri hluta afkomunnar til verkafólks og 

sjómanna, til þeirra „sem framkvæma alla vinnuna og stofna lífi sínu í hættu við það.“
113

  

Slík sjónarmið birtust víða á þessum árum. Í Mjölni lýsir ungur kommúnisti stöðu 

verkalýðs og öreiga á þennan veg: „Öreigarnir eiga ekki þau tæki er þeir vinna með, ekki 

heldur þau verðmæti er þeir skapa ... Lífi og limum hafa þeir orðið að fórna fyrir 

hagsmunamál sín, en yfirstjettin, er hefir alls að gæta, hefir ennþá getað hindrað fullkomið 

valdanám þeirra að mestu.“
114

 Í þessum orðum kemur afstaða hans til atvinnurekendanna 

skýrt fram og jafnframt sú staðreynd að eindregnustu fylgismenn kommúnista dreymdi um að 

taka völdin í landinu með byltingu. Þeir vildu brjóta af verkalýðnum fjötra burgeisanna, eins 

og þeir orðuðu það. Hvar var heppilegast að byrja? Mögulega á síldarplani í eigu auðvaldsins. 

Sem forstjóri Síldareinkasölu ríkisins hafði Einar Olgeirsson vissulega ákveðið vald í höndum 

sér og ákvað hann í ljósi þess að gera tilraun til stórvægilegra breytinga á framleiðsluháttum 

og lífskjörum þess hluta alþýðunnar sem ætti undir einkasöluna að sækja. 

Áhugavert er að kanna raunverulegan tilgang Einars Olgeirssonar varðandi Rauða 

planið, en afar líklegt verður að teljast að áhugi á síldarsöltun einni saman hafi ekki ráðið því 

að Síldareinkasalan ákvað að hefja rekstur söltunarstöðvar norður á Siglufirði. Hreinn 

Ragnarsson, kennari og ritstjóri nýlegrar Síldarsögu Íslands sagði höfundi þessarar ritgerðar 

frá því að hann hefði tekið viðtal við Einar Olgeirsson fyrir allmörgum árum, er unnið var að 

undirbúningi hinnar miklu síldarsögu. Einar hafi þá sagt honum að Rauða planið á Siglufirði 

hafi átt að vera forleikur að stofnun Sovét-Íslands. Rekstur Rauða plansins hafi með öðrum 

orðum átt að marka upphaf þess að kommúnistar næðu tökum á framleiðslutækjunum í 

landinu.
115

 Þannig ætluðu Einar og félagar hans sem störfuðu með honum á Rauða planinu að 

sýna fram á og sanna að hið sósíalíska eða sovéska skipulag væri æðra en markaðsskipulagið 

og gæfi verkafólki meira í aðra hönd. Þegar fólk hefði gert sér grein fyrir því að, aðferðir 

Marx og Engels leiddu til réttlátara og betra lífs en aðferðir auðvaldsins og stórkaupmanna, 

yrði eftirleikurinn auðveldur: „Í fyrstu berjast einstakir verkamenn, þá verkamenn einnar 

verksmiðju, því næst verkamenn í einni atvinnugrein á einum og sama stað, gegn hinum 

einstaka borgara, sem arðrænir þá. Þeir ráðast á sjálf framleiðslutækin.“
116

 Áætlun Einars var 

ekki eftir þessum boðskap í eiginlegri merkingu, en hann virðist þó, ef marka má orð hans, 

hafa ætlað að ná tökum á fyrirtæki í eigu „borgaralegs ríkisvalds“ og færa það í raun undir 
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yfirráð verkalýðsins. Upphafið að paradís verkamannsins skyldi rísa á síldarplani norður á 

Siglufirði – í eigu Kveldúlfs hf.! Annað markmið Einars með rekstri Rauða plansins var að 

sýna fram á að hægt væri að framleiða síld til útflutnings á annan og ódýrari hátt en gert hafði 

verið áður. Hann var þess fullviss að sjómenn og verkafólk ættu að geta borið stærri hlut frá 

borði en hingað til. Hann taldi saltendur og útgerðarmenn ýmist hafa eyðilagt markaðinn með 

skipulagsleysi og offramleiðslu eða arðrænt verkalýðinn á sama tíma og þeir högnuðust sjálfir 

verulega á útflutningi og sölu síldarafurða á mestu veltiárunum. Sjálfur hafði Einar ákveðnar 

hugmyndir um hlutverk Síldareinkasölunnar, hún skyldi vera sverð verkalýðsins í slagnum 

gegn auðvaldinu.  

Hugmyndir mínar og tillögur um Síldareinkasöluna voru þær, að ríkið tæki að sér 

alla síldarsöltun til þess að tryggja sjómönnum og útgerðarmönnum sem hæst verð 

fyrir síldina ... Síldareinkasalan ætti að vera vopn í hendi alþýðunnar, en ekki til 

þess að hlaupa undir bagga með gjaldþrota síldarkaupmönnum og hjálpa 

útgerðarmönnum til þess að hafa kaup af verkafólki og sjómönnum. Þessa menn 

ætti að svipta yfirráðum yfir síldarframleiðslunni. Meginatriðið var að láta það 

koma fram, að Síldareinkasalan væri tæki verkalýðsins innan ríkisvaldsins á móti 

atvinnurekendum, sýna það svart á hvítu, að [verkalýðurinn] hefði ekki aðeins 

ítök, heldur líka völd og úrræði.
117

 

Þessar hugmyndir Einars voru í raun kórvilla samkvæmt boðskap íslenskra kommúnista sem 

héldu því fram samkvæmt Komintern-línunni að hafið væri tímabil „ríkisauðvalds“ á Íslandi 

undir forystu Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins, sem stefndu í átt til fasisma, 

„sósíalfasisma“. Það er því engin furða þótt Brynjólfur Bjarnason, helsti talsmaður 

Kominterns í landinu hafi beitt sér eindregið gegn setu Einars Olgeirssonar í forstjórastóli hjá 

Síldareinkasölunni. Einnig er hugsanlegt er að Einar Olgeirsson hafi reynt að mikla fyrir sér 

og öðrum áform sín um að Rauða planið yrði upphaf að sósíalískri atvinnulífsbyltingu í 

landinu, til þess að réttlæta gjörðir sínar og forstjórastöðu gagnvart félögum sínum og 

Komintern. Síldareinkasalan var í augum þessara aðila hluti af hinu nýja „ríkisauðvaldi“ og 

því fólst í því frávik frá Moskvulínunni að gerast forstjóri í slíku fyrirtæki. 

Erlingur Friðjónsson, bæjarfulltrúi á Akureyri og fyrrum samstarfsmaður Einars hjá 

einkasölunni var ritstjóri Alþýðumannsins, vikublaðs Alþýðuflokksins á Akureyri. Um mitt ár 

1931 birtist grein í blaðinu, þar sem fram kom mikil andúð á atvinnurekstri kommúnista á 

Rauða planinu. „Einar [Olgeirsson] mun hafa litið þannig á, að nú væri tækifæri til að sýna 

það, að kommúnistar sköruðu fram úr öðrum í stjórnsemi, fyrirhyggju og öðrum mannkostum, 
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þeim er alþýðunni gæti orðið að liði, og skar hann því herör upp um gjörvalt landið og kallaði 

til sín sinn rauða her. Voru þar kommúnistar saman komnir úr öllum landsfjórðungum, 

úrvalslið Einars.“
118

 Áhugavert er að oft virðast menn hafa álitið síldarplan einkasölunnar, 

Rauða planið, sem einkafyrirtæki Einars Olgeirssonar, en svo var ekki. Einar hafði stjórn á 

starfrækslu á síldarplaninu og dvaldi á Siglufirði sumarlangt árið 1930. Hann virðist hafa haft 

nokkuð frjálsar hendur varðandi reksturinn og svo virðist sem hugmyndin hafi verið komin frá 

Einari sjálfum, en ekki stjórn einkasölunnar. Í endurminningum sínum segist hann hafa samið 

við Thor Thors um leigu á Kveldúlfsplaninu. Og jafnframt greinir hann frá því að hugmyndin 

um að ríkisvæða alla síldarsöltun í landinu hafi verið hans eigin hugmynd.
119

 Því má draga þá 

ályktun að Rauða planið á Siglufirði hafi verið einskonar sérverkefni Einars Olgeirssonar, 

undir merkjum Síldareinkasölu Íslands. 

Eins og fyrr segir greindi Hreinn Ragnarsson frá því í samtali við ritgerðarhöfund að 

Einar og félagar hefðu tekið planið á leigu til þess að sýna fram á að hægt væri að framleiða 

síld á ódýrari máta en áður hafði verið gert, en einnig til þess að eiga í kjölfarið auðveldara 

með að ríkisvæða framleiðslutækin. Jafnframt greindi hann frá því að opinber skýring og 

yfirskin þess að planið var tekið á leigu hefði verið sú, að nauðsynlegt væri að hafa til 

ráðstöfunar gott fyrirtæki til nýrrar matvælaframleiðslu á vegum Síldareinkasölunnar. Á 

Rauða planinu átti að gera tilraunir með framleiðslu á matjessíld og öðrum tegundum síldar. 

Einhverjar tilraunir með nýjungar í síldarframleiðslu og –verkun munu hafa farið fram á 

Rauða planinu því þar starfaði maður að nafni Rasmus M. Ottesen sem „smakkari“ sumarið 

1930 að sögn Siglfirðings, málgagns sjálfstæðismanna. Hlutverk Rasmusar var „að vera 

einskonar yfir-smakkari á salt- og kryddsíld „rauða torgsins“. Annars [var] mönnum ekki vel 

ljóst, í hverju starf hans var fólgið að öðru leyti, en nokkuð er það, að hann virtist oft vera 

yfirmaður Gunnars [Jóhannssonar, verkstjóra] en ráðunautur Einars, og stundum virtist hann 

vera einskonar hátalari „stofnunarinnar“ á torginu.“
120

 Í Siglfirðingi sagði einnig að Rasmus 

hafi haldið til Moskvu eftir síldarvertíðina á Siglufirði til að kenna mönnum þar eystra að 

borða síld. „Nú situr Rassmús því í Moskva og kennir Stalin og öðrum stórmennum að tyggja 

síld“.
121

 Um Rasmus þennan er lítið að finna í íslenskum heimildum, en ef marka má grein 

Siglfirðings þar sem honum er lýst sem prédikara eða fyrirlesara af einhverju tagi má 

vissulega velta því fyrir sér hvort hann hafi verið einhvers konar erindreki á vegum eins af 
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kommúnistaflokkum Norðurlanda. Hafi sú verið raunin var það ekki einsdæmi, því að sama 

sumar kom til Siglufjarðar Haavard Langseth, norskur verkfræðingur á vegum Komintern. 

Langseth var kennari í Lenínskólanum í Moskvu og kom hingað til lands í þeim tilgangi að 

plægja jarðveginn fyrir stofnun kommúnistaflokks.
122

  

Lega Rauða plansins er út af fyrir sig áhugaverður þáttur í sögu þess. Planið stóð á 

miðri Siglufjarðareyri, mitt á milli rúmlega tuttugu söltunarstöðva sem margar hverjar voru í 

eigu stórkapítalista. Næsta stöð austan við Rauða planið var til dæmis Jacobsenstöðin, rekin af 

Norðmanninum Edvin Jacobsen sem var giftur fósturdóttur Hafliða Guðmundssonar, 

hreppstjóra. Jacobsen var mikill eignamaður og einn af fyrstu norsku síldarsaltendunum sem 

hösluðu sér völl á Siglufirði. Vestan við Rauða planið stóð Hjaltalínsstöðin. Sú stöð var rekin 

af bræðrunum Jóni og Steindóri Hjaltalín. Báðir voru þeir afar umsvifamiklir athafnamenn á 

árunum 1928 – 1934.
123

  Steindór, sem hafði umsjón með söltuninni ásamt bróður sínum, var 

frammámaður í félagsskap nasista á Siglufirði.  Hann rak á tímabili síldarverksmiðjuna 

Rauðku og var útgerðarmaður. „Forríkur náungi“ að sögn Hinriks Aðalsteinssonar.  

Íbúðarhús var byggt norðan við söltunarstöð Hjaltalínsbræðra, og þar bjó Jón á 

tímabili. Í húsinu héldu þjóðernissinnar fundi, en ýmsir ungir Siglfirðingar hneigðust til 

fylgilags við nasismann á árunum milli 1930 og 1940.
124

 

Miklar stjórnmálaandstæður hafa því blasað við á síldarplönunum í kring um hina 

vinstrisinnuðu róttæklinga á Rauða plani einkasölunnar; stórkapítalistar og þjóðernissinnar 

voru meðal þeirra sem stjórnuðu siglfirsku söltunarstöðvunum. 

 

3.2 Úrvalslið eindreginna kommúnista. 

Á Rauða planinu hafa að öllum líkindum farið fram líflegar umræður og bollaleggingar um 

framtíðina. Jafnvel mætti ætla að áform kommúnista um alræði öreiganna og frelsi 

verkalýðsins á Íslandi hafi þar fengið á sig skýrari mynd. Þarna mætti sjá upphafið á 

atvinnurekstri og framleiðslu undir stjórn kommúnista í landinu. Á Rauða planinu störfuðu 

margir þeir menn er stóðu eða áttu eftir að standa fremstir í flokki eindregnustu kommúnista á 

Íslandi. Einar Olgeirsson, framkvæmdastjóri Síldareinkasölunnar réð til starfa vini og félaga 
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eins og fyrr getur, sér í lagi þá sem ekki fengu atvinnu annars staðar sökum 

stjórnmálaskoðana sinna. „Við notuðum okkur aðstöðuna“ sagði Einar „til þess að veita þeim 

[kommúnistunum] vinnu eins og náttúrulegt var, því að margir þeirra voru á svörtum lista hjá 

atvinnurekendum og áttu ekki hægt með að fá vinnu“
125

  

Eins og við mátti búast höfðu menn misjafnar skoðanir á því starfsliði sem saman var 

komið á síldarplaninu norður á Siglufirði. Sjálfstæðismenn í bænum höfðu orð á því að „ekki 

væri annað sjáanlegt en að [Einar] væri að gera Einkasöluna að Kommúnistiskri 

uppeldisstofnun.“
126

 Þeir sem höfðu atvinnu á Rauða planinu voru meðal annarra nemendur 

sem reknir höfðu verið eða flæmst úr Menntaskólanum á Akureyri vegna þátttöku sinnar í 

félagsstörfum kommúnista. Réttlínumaðurinn eindregni, Eggert Halldór Þorbjarnarson, sem 

síðar starfaði fyrir Komintern í Moskvu var sá Íslendingur sem naut mests trausts 

Moskvuvaldsins eftir að hann lauk námi eystra. Á planinu starfaði einnig Ásgeir Blöndal 

Magnússon sem síðar varð einn helsti málfræðingur landsins og forstöðumaður Orðabókar 

Háskóla Íslands. Þá má nefna félaga þeirra Hallgrím Balda Hallgrímsson sem hætti námi við 

Menntaskólann á Akureyri í mótmælaskyni við skólayfirvöld.
127

 Þekktastur varð Hallgrímur 

fyrir þátttöku sína í borgarastyrjöldinni á Spáni. Hann var einnig lykilmaður í einkennisbúinni 

liðsveit KFÍ, varnarliði verkalýðsins.
128

  

Eftirtaldir foringjar kommúnista störfuðu líka á Rauða planinu: Kristinn E. Andrésson, 

síðar framkvæmdastjóri bókmenntafélagsins Máls og Menningar, ritstjóri tímarits félagsins til 

þrjátíu ára sem og Þjóðviljans og aðalstofnandi MÍR, Menningartengsla Íslands og 

Ráðstjórnarríkjanna. Eyjólfur Árnason fyrirmyndarnemi í Vesturháskólanum í Moskvu. Karl 

Nikulásson róttækur skólapiltur og félagi Hallgríms og áðurnefndur Gunnar Jóhannsson, einn 

aðalleiðtogi kommúnista á Siglufirði en hann var verkstjóri á Rauða planinu.
129

 Auk þeirra 

störfuðu Brynjólfur Bjarnason, formaður KFÍ og Sverrir Kristjánsson síðar sagnfræðingur 

fyrir Síldareinkasöluna á Siglufirði, Brynjólfur við efnarannsóknir og Sverrir á skrifstofu 

einkasölunnar.
130

  

Sjálfur framkvæmdastjórinn, Einar Olgeirsson, dvaldi á Siglufirði sumarið 1930 og 

sinnti þar bæði rekstri síldarplansins og rekstri Síldareinkasölunnar almennt. 
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Ekki er ólíklegt að síldarstúlkurnar á Rauða planinu hafi flestar eða allar haft sömu 

pólitísku skoðanir og karlarnir sem þar störfuðu. Ein vísbendingin um afstöðu þeirra er sú að 

þær höfðu forgöngu um að krefjast launahækkana fyrir störf stéttarsystra sinna almennt í 

kjölfar nýrra taxta Verkakvennafélagsins Óskar, en þeir höfðu mætt mikilli andstöðu annarra 

atvinnurekenda en einkasölunnar. „Eins og gefur að skilja, vilja vinnukaupendur greiða það 

minsta sem þeir komast fram með, fyrir alla vinnu okkar, þeir vilja arðræna okkur eins og 

þeim er mögulegt“ ritaði ónafngreind síldarstúlka í Mjölni, málgagni Jafnaðarmannafélags 

Siglufjarðar, þetta sumar.
131

 Einar var stúlkunum hliðhollur og samþykkti nýju kauptaxtana 

fyrir hönd Síldareinkasölunnar, og leiddi það til þess að aðrir saltendur urðu að hækka sína 

taxta.
132

  

Mikil rimma varð um þetta mál. Sjálfstæðismenn héldu því fram að launahækkun 

síldarstúlknanna yrði dregin frá hlut sjómanna og þannig væru verkamannastéttirnar farnar að 

berjast innbyrðis.
133

 Slíkum fullyrðingum var svarað fullum hálsi í Mjölni þar sem útskýrt var 

að aðeins saltendur og útgerðarmenn myndu tapa á kauphækkun síldarstúlkna. „Gróði þeirra á 

„akkorðinu“ minnkar, sá arður sem þeir hafa rænt frá verkafólki, verður ekki alveg eins mikill 

og áður. Er það vel farið.“
134

 Þessi deila varpar góðu ljósi á andstæð sjónarmið milli vinstri og 

hægrimanna á kreppuárunum.  

Seint í júlí árið 1930 stóð Verkakvennafélagið Ósk, undir forystu Sigríðar 

Sigurðardóttur, fyrir „opinberum verkakvennafundi á Kveldúlfsplaninu“.
135

 Eins og áður 

hefur komið fram var Sigríður eins konar ráðgjafi Einars Olgeirssonar um verkalýðsmál á 

Siglufirði og sá um  ráðningu á síldarstúlkum fyrir einkasöluna. Sigríður var vel kunnug á 

Siglufirði og því er ekki ólíklegt að hún hafi fyrir hönd Einars valið stúlkur, sem ráðnar voru 

til starfa með tilliti til persónulegra skoðana þeirra á málefnum verkalýðsins, líkt og hann 

sjálfur gerði við ráðningu þeirra karla sem störfuðu á planinu. Á Rauða planinu öðluðust 

síldarstúlkur kraft til þess að krefjast hærra kaups fyrir vinnu sína. Ónefnd síldarstúlka gerði 

grein fyrir þeim kauphækkunum er samþykktar voru í kjölfar verkakvennafundarins í Mjölni. 

Þar hvatti hún starfssystur sínar jafnframt til frekari baráttu: „Við verkakonur verðum að gera 

okkur það ljóst, að það eru við sjálfar, sem verðum að halda uppi rjetti okkar, því sannarlega 

gera ekki aðrir það, og ekki verndar þetta þjóðfjelagsskipulag rjett okkar ... Verkakonur, við 
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skulum allar vinna að því að styrkja stjettarsamtök okkar og berjast ótrauðar móti auðvaldinu. 

Sjeu samtökin sterk er sigurinn vís.“
136

 Kjarkur, þor og baráttukraftur hafði fyllt hugi 

síldarstúlknanna.  

Um mitt sama sumar var birt í Mjölni grein um aðbúnað verkafólks á Siglufirði. 

Húsakynni og aðrar aðstæður aðkomuverkalýðs voru þar harðlega gagnrýndar. 

Síldarbrakkarnir, umgengni á bryggjunum og lök aðstaða til tómstunda voru sérstaklega nefnd 

í því sambandi, enda ekki í samræmi við þau lífskjör sem „auðvaldið“ boðaði. Aðstæður á 

Rauða planinu voru reyndar með sama móti og á öðrum söltunarstöðvum. Þó að markmiðið 

hafi verið að bæta allan aðbúnað verkafólks, þá var því ekki komið í verk á þessu stutta 

tímabili sem planið var starfrækt. Eftirfarandi lýsing á aðbúnaði verkafólks í Mjölni bendir til 

að hin margrómaða síldarrómantík hafi að sumu leyti verið fjarri raunveruleikanum og 

bágbornar aðstæður verkalýðs hafi í raun verið sérstakt hitamál.  

Þið þrælið 10 – 16 stundir í sólarhring baki brotnu undir ríkisfargi auðborgaranna 

og uppskerið aðeins gleðisnautt og vesælt líf. Húsakynni ykkar eru víðast hvar 

hreinræktaðar gróðrarstíur berkla og úrkynjunar. Þannig er aðstaða verkalýðsins 

og þannig er með hann farið í hinu borgaralega þjóðfélagi ... Krefjist betri 

lífskjara, hvort heldur þið vinnið hjer á Siglufirði eða annarstaðar, gerið það fyrir 

ykkur sjálf, fyrir fjelaga ykkar og stjettarbræður og fyrir afkomendur ykkar. 

Komið og starfið, krefjist rjettar ykkar, rjettarins um „að lifa eins og menn“, fyllist 

eldmóði og hatri gegn kúgunarvaldi auðsins.
137

 

Verkalýðurinn krafðist vissulega betri lífskjara og betri vinnuaðstæðna, en ávinningurinn varð 

lítill. Íslenskar síldarstúlkur söltuðu síld undir berum himni og bjuggu við mikil þrengsli í 

síldarbrökkum fram til loka sjöunda áratugs síðustu aldar, þegar síldin hvarf.  

 Enginn efi er á því að dvöl margra helstu frammámanna kommúnista í síldarbænum 

hafði mikil áhrif á störf og stefnu þeirra heimamanna sem aðhylltust rótttæka vinstristefnu. 

Gunnar Jóhannsson, verkstjóri á Rauða planinu, var einn þeirra Siglfirðinga sem starfaði náið 

með hinum ungu og róttæku utanbæjarmönnum. Ekki er ólíklegt að stærð Siglufjarðardeildar 

KFÍ, sem stofnuð var nokkrum mánuðum síðar, megi rekja til þeirra áhrifa er Einar 

Olgeirsson og samstarfsmenn hans á Rauða planinu höfðu á Siglufirði. Þarna komust 

Siglfirðingar til dæmis í kynni við þá ungu menn sem höfðu sætt brottrekstri úr 

Menntaskólanum eða hætt þar námi sökum stjórnmálaþátttöku sinnar. Þetta voru menn sem 

höfðu hrifið fylgismenn kommúnismans með sannfæringu sinni á málstaðinn og síðast en ekki 
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síst menn sem voru tilbúnir að fórna námi sínu og verja öllum kröftum sínum í baráttunni fyrir 

hugsjónir sínar um breytt samfélag og betra líf. 

Sýnt er að Einar Olgeirsson hafi nýtt framkvæmdastjórastöðu sína í Síldareinkasölunni 

til þess að auðvelda kommúnistum að ná meirihluta á 3. þingi SUJ sem haldið var á Siglufirði 

í september 1930 eins og fyrr er lýst. Í frétt í bæjarblaðinu Siglfirðingi var fullyrt að 

einkasalan hafi haft „30-40 menn með fullu kaupi rúmum mánuði lengur en nokkur önnur 

söltunarstöð“ á Siglufirði þetta ár.
138

 Af þessum ummælum má draga þá ályktun að hópur 

kommúnista á Rauða planinu hafi ekki farið frá Siglufirði í lok vertíðar, heldur staldrað þar 

við til að sækja sambandsþingið. Þá um haustið var síldveiðinni lokið og almennt fáir 

starfsmenn eftir á söltunarstöðvunum, nema þeir er sáu um pæklun og útskipun á 

síldartunnum. Lýsing á því hvernig umhorfs var á Rauða planinu í byrjun nóvember árið 1930 

staðfestir, að starfsmenn plansins voru ekki með hugann við síldarsöltun og þau verk sem 

henni fylgdu. Auk þess er lýsingin staðfesting á því að sá hópur, sem var á fullu kaupi mánuði 

lengur en tíðkaðist á öðrum söltunarstöðvum, var ekki að sinna hinum almennu haustverkum. 

Á þessu makalausa „rauða torgi“ liggur í hrærigraut enn þann dag í dag alt, sem 

notað hefir verið við söltunina í sumar, svo sem: síldarstampar, síldarvagnar, 

kverkunarkassar, salttunnur og tómar tunnur o.fl. Ekki er sjáanlegt að neitt hafi 

verið gert til að koma neinu af þessu í hús nje að ganga skipulega frá því undir 

veturinn. Alt virðist liggja eins og gengið var frá því við síðustu söltun.
139

 

Venjan á öllum söltunarstöðvum var sú að í vertíðarlok var gengið frá öllu á plönunum. 

Tunnum, stömpum, bjóðum, trillum, saltkössum og öðrum verkfærum er nauðsynleg voru til 

síldarsöltunar var komið fyrir innandyra og plönin stóðu auð fram á vor. Því er ljóst að hinir 

eindregnu kommúnistar, sem höfðu haft sumardvöl á staðnum, hafi í samvinnu við 

heimamenn nýtt tímann á Siglufirði í vertíðarlok til að búa jarðveginn undir endanlegan 

klofning meðal jafnaðarmanna. Þóroddur Guðmundsson greindi frá undirbúningi þingsins í 

sendibréfi, og nefndi hann þá nöfn Jóns Rafnssonar, Aðalbjarnar Péturssonar og Andrésar 

Straumland í því sambandi.
140

  Um árabil höfðu kommúnistar stefnt að  stofnun eigin flokks 

og var markmið þeirra nú í sjónmáli.  
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3.3 Endalok Síldareinkasölunnar – og Rauða plansins. 

Ljóst er að rekstur síldarplansins gekk ekki sem skyldi, ekki frekar en rekstur sjálfrar 

Síldareinkasölunnar. Hún var tekin til gjaldþrotaskipta síðla árs 1931 og lauk þar með rekstri 

Rauða plansins og síldarframleiðslu þar undir stjórn Einars Olgeirssonar. Áhugavert er að 

skoða þá gagnrýni sem beindist að Rauða planinu eftir að það sigldi í strand. Þrátt fyrir að 

Einar Olgeirsson hafi verið einn farsælasti og vinsælasti forystumaður jafnaðarmanna og 

kommúnista á þessum tímum og síðar, var hann ekki yfir gagnrýni hafinn. Í stöðu sinni sem 

forstjóri Síldareinkasölunnar reyndist Einari erfitt að tryggja hagsmuni bæði útgerðarmanna 

og verkafólks. Í íslenskum tímaritum og pólitískum málgögnum mátti víða finna greinar er 

gagnrýndu störf Einars, og voru það helst jafnaðarmenn og sjálfstæðismenn er létu gamminn 

geysa. Í Alþýðumanninum árið 1931 sagði að Gunnar Jóhannsson hefði verið ráðinn í stöðu 

verkstjóra á Rauða planinu,vegna þess að hann hefði verið líklegastur til að framfylgja fimm 

ára áætlun Stalíns. Með slíkum yfirlýsingum var gefið í skyn að atvinnurekstur einkasölunnar 

á Siglufirði hefði átt að fara fram með sama skipulagi og atvinnurekstur Stalíns í 

Sovétríkjunum. 

En 5 ára planið hjá Einari var það, að Rauða planið á Siglufirði sýndi það í 

virkileikanum að atvinnurekstur burgeisanna væri það úrelta, rotna og háskalega 

ástand sem sjómennirnir hefðu alla sína bölvun af, en stjórn kommúnistanna 

sannaði öllum landslýð hin blessunarríku áhrif og framkvæmd kommúnismans á 

voru landi. Fór því verkun síldarinnar fram á rauða planinu með öllum þeim 

fyrirmyndum, sem kommúnistar hafa hér yfir að ráða, og gjörvöllu skipulagi á 

vinnubrögðum þeirra. En fyrsta ár 5 ára plansins hjá Einari fór nokkuð á annan 

veg en hjá Stalín ... Sjómennirnir, sem áttu að græða stórfé á 5 ára planinu hans 

Einars á síldarverkuninni, urðu að sætta sig við að borga níu þúsund krónum meira 

fyrir verkun síldarinnar á rauða planinu hjá kommúnistunum og Einari, en á jafn 

mikilli söltun á öðrum söltunarstöðvum, hjá hinum svívirðilegu atvinnurekendum 

sem alt af eru að flá verkalýðinn, og sem kommúnistarnir finna svo átakanlega 

mikið til út af ... Svo virðist sem Stalín muni þurfa að kenna Einari betur áður en 

hann tekur við allri stjórn á hólmanum okkar.
141

 

Um mitt sumar 1931 birtist grein í Íslendingi, málgagni sjálfstæðismanna á Akureyri, með 

harðri gagnrýni á störf Einars á Siglufirði. Halli á rekstri plansins varð pólitískum 

andstæðingum kommúnista mikið umfjöllunarefni. 

Byltingarstefnan, sem [Einar] berst fyrir, mun seint festa rætur í íslenzkum 

jarðveg. Og sú reynsla, sem hér hefur fengist af stjórnsemi kommúnista, er allt 

annað en hvetjandi til þess að þeim séu fengin hér forráð í hendur. Er gott dæmi 
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þess söltunarreksturinn sem þeir ráku á rauða planinu á Siglufirði í fyrra sumar, 

sem þrátt fyrir betri aðstöðu en nokkuð annað söltunarfélag eða einstaklingar 

höfðu, kom út með um 10 þús. kr. reksturshalla, þegar önnur söltunarfélög græddu 

á söltuninni. Einar Olgeirsson var lífið og sálin í þessu rauða söltunarfélagi.
142

 

Samkvæmt fréttum í dagblöðum frá þessum tíma virðist hafa orðið um ellefu þúsund króna 

halli á rekstri síldarplans einkasölunnar. Aðferðir Einars og félaga á Rauða planinu við að 

salta síld á ódýrari hátt en aðrir hafa því ekki borið tilætlaðan árangur, auk þess sem allstór 

hópur manna var á launum langt fram á haust árið 1930, á kostnað skattborgara, án þess að 

vera að sinna vinnu á sjálfu planinu. Ber því ekki að undra þann halla sem varð á reksti Rauða 

plansins. 

Slæm fjárhagsstaða Síldareinkasölunnar var andstæðingum hennar mikið 

umfjöllunarefni, ekki síður en neikvæðar rekstrartölur Rauða plansins. Áætlanir einkasölunnar 

um stöðugleika í framleiðslu og sölu á síldarafurðum báru ekki tilætlaðan árangur, frekar en 

áætlanir Einars Olgeirssonar um Rauða planið. Mikil óánægja varð meðal síldarútvegsmanna 

vegna strangra flokkunarreglna einkasölunnar sem gerðu alla vinnu mjög seinlega, og suma 

síld verðlausa. Einnig var mikið kvartað undan tunnuskorti og saltskorti á söltunstöðvum. 

Þetta minnir vissulega allt á búskapinn í austantjaldsríkunum og er vísbending um hvernig 

honum hefði reitt af á Sovét-Íslandi. Árið 1929 höfðu saltendur ekki fengið greitt andvirði 

tunna sinna frá einkasölunni og jók það verulega á óánægjuna. Sumarið 1930 samþykkti Einar 

Olgeirsson fyrir hönd Síldareinkasölunnar kauphækkun síldarkvenna, og þótti útvegsmönnum 

þá nóg komið.
143

 Síldareinkasölu Íslands tókst ekki að koma á jafnvægi milli framleiðslu og 

sölu síldarafurða, heldur safnaði hún skuldum vegna offramleiðslu og óseldra birgða, og því 

fór sem fór.  

Böðvar Bjarkan, lögmaður og fyrrum fulltrúi ríkisstjórnarinnar í stjórn 

Síldareinkasölunnar, gerði ítarlega grein fyrir störfum hennar og þeim mistökum sem gerð 

höfðu verið bæði af hálfu stjórnenda einkasölunnar og af hálfu ríkisvaldsins í Degi, málgagni 

Framsóknarflokksins á Akureyri. Böðvar hélt því fram að fjárhagsstaða einkasölunnar hefði 

ekki verið eins slæm og menn vildu láta í veðri vaka heldur hefðu andstæðingar hennar aukið 

á vandann af ásettu ráði með það takmark að leiðarljósi að koma henni í gröfina. Böðvar gerði 

skýra grein fyrir afstöðu sinni til málsins og sagði: „Þegar fulltrúafundurinn í Rvík veittist að 

Einkasölunni, var ekki kominn fram í henni neinn banvænn sjúkdómur, og fjárhag hennar alls 
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ekki svo komið, að það eitt út af fyrir sig þyrfti að leið til hins sviplega dauðsfalls hennar. ... 

orsökin [fyrir falli Síldareinkasölunnar] er hastarlegt slys eða árásir hatursmanna og ofbeldis 

...“ Hér vísaði Böðvar til pólitískra andstæðinga einkasölunnar, sem margir hverjir komu úr 

röðum sjálfstæðismanna. Sveinn Benediktsson beitti sér sérstaklega fyrir því að einkasalan 

yrði tekin til gjaldþrotaskipta á fundi í Reykjavík þann 30. nóvember 1931, og er því ekki 

ólíklegt að Böðvar eigi sérstaklega við Svein með ofangreindum orðum sínum. Greininni lauk 

Böðvar svo: „Síldareinkasala Íslands hefir dáið voveiflegum dauða.“
144

  

Flest dagblöð og pólitísk málgögn í landinu fjölluðu um örlög hinnar stóru einkasölu 

sem stjórnaði veiðum og framleiðslu og útflutningi á hinni dýrmætu afurð í nær fjögur ár. 

Mörg ólík sjónarmið komu fram um orsakir gjaldþrotsins. Nafn Einars Olgeirssonar bar oft og 

iðulega á góma sem helsta blórabögguls, en aðrir skelltu skuldinni á sænska síldarkaupmenn 

og umboðsmenn þeirra á Íslandi, enn aðrir kenndu um óstöðugleika í stjórnmálum. En að 

öllum líkindum var það einkum offramleiðsla ársins 1931 sem felldi Síldareinkasöluna, sem 

og kreppan mikla sem skollið hafði á skömmu áður. Síld var söltuð í stórum stíl, langt 

umfram það magn sem sölusamningar kváðu á um. Auk þess stóðst stór hluti útfluttu 

síldarinnar ekki gæðakröfur. „Á markaðinn kom gölluð síld í gisnum tunnum og verulegur 

hluti hennar seldist fyrir mjög lágt verð og sumt alls ekki.“
145

 Ljóst er að Síldareinkasalan 

hafði ekki nægilegar takmarkanir á síldveiðinni. Síldveiðibátar komu drekkhlaðnir í land dag 

eftir dag, þrátt fyrir að búið væri að fiska og vinna úr aflanum fyrir alla gerða samninga. 

Áfram stóðu síldarstúlkurnar við bjóðin og verkamenn stóðu vaktirnar í verksmiðjunum, í 

þeirri von að umframaflinn yrði seldur til erlendra kaupenda.  

Um gjaldþrot einkasölunnar var víðar fjallað, en einungis í blaðagreinum. Örlög 

hennar urðu líka mörgum hagyrðingum að yrkisefni. Á heimili Sigurðar Björgúlfssonar, 

kennara og ritstjóra Siglfirðings, fæddist hugmyndin að „Síldareinkasölukantötu Íslands“ sem 

var stæling á Alþingishátíðarkantötu Davíðs Stefánssonar. Auk Sigurðar tóku þeir Stefán 

Stefánsson, skáld frá Móskógum og Kristján Jakobsson, lögfræðingur þátt í að semja 

kantötuna. Hún var stórpólitísk og bar með sér mikla ádeilu á störf einkasölunnar, eins og hún 

hafði þróast frá sölum Alþingis og norður á síldarbryggju á Siglufirði. 

Síldareinkasölukantatan var birt í Siglfirðingi og Speglinum en síðar gefin sérstaklega út á 

prenti árið 1981. Einnig birtist „hinsta kveðja til Síldareinkasölu Íslands“ eftir Jónatan Pálsson 
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í Siglufjarðarblaðinu Glettingi skömmu eftir að útséð var um örlög hennar. Þar sagði meðal 

annars: 

Hví hlakkar Íhalds hróðugt lið? 

Hví hlær hann Tynes svona? 

Er skrattinn sjálfur skilinn við? 

Það skyldu menn nú vona. 

Hví er svo hljótt í Krata-borg? 

Hvað hryggir Erling kallinn? 

Óútmálanleg ofursorg: 

Einkasalan er fallin. 

... 

Ekkert er ráð til úrlausnar, 

allir fallnir frá borði. 

Þér ógnar sífelt alstaðar 

þinn eigin síldarforði. 

Og rukkaranna hvassar klær 

kvelja og pína í hrönnum, 

og formæling og ilska ær, 

frá ótal þúsund mönnum. 

Þig grætur sjálfsagt Svíaþjóð 

Og sjálfsagt Norðmenn líka. 

Og Gyðingar af miklum móð, 

en mest þín stjórnarklíka. 

Þig grætur minna landsins lið, 

sem lifir hafs á bárum, 

og útgerðin og Íhaldið 

og – eflaust þurrum tárum.
 146
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4. Önnur átök og áframhaldandi barátta – eftir vonbrigði með Rauða 

planið. 
 

Rís tunnustafli - hér á kyrrum kvöldum. 

Kommúnistar flytja strækugjörð 

og vilja sjálfir sitja hér að völdum, 

uns surtarlogi brennir þennan fjörð. 

- Síldareinkasölukantata Íslands.
147

 

 

4.1 Hlutverk kommúnista á Siglufirði í Krossanesdeilunni. 

Á sunnudagskvöldi um mitt sumar 1930 bárust tíðindi á skrifstofu Síldareinkasölunnar á 

Siglufirði. Einar Olgeirsson sem sat þar á fundi ásamt nokkrum félögum sínum fékk símtal frá 

Akureyri. Jafnaðarmaðurinn Erlingur Friðjónsson formaður Verklýðssambands Norðurlands, 

tjáði honum að þörf væri á aðstoð inn á Akureyri. Launadeilur vegna kauptaxta íslenskra og 

norska verkamanna við síldarverksmiðjuna Ægi í Krossanesi urðu milli verksmiðjustjórans 

Andreas Holdö og Verklýðsfélags Glerárþorps, sem þá hafði nýlega verið stofnsett og hafði 

litla reynslu af hvers konar deilum, svo hvorki gekk né rak í viðræðunum. Nú var hafið 

verkfall og að sögn verkfallsmanna hafði verksmiðjustjórnin ekki staðið við gefin loforð um 

kaup og kjör.
148

  

Einar tilkynnti félögum sínum á Siglufirði um stöðu mála – mannafla vantaði til að 

stöðva vinnu verkfallsbrjóta og aðstoða Akureyringa við að knýja fram samninga. Hringt var 

eftir lystibát í eigu Síldareinkasölunnar og siglt inn Eyjafjörð til Akureyrar. Allstór hópur 

manna gekk til liðs við Einar áður en haldið var frá Siglufirði og var stór hluti hópsins úr 

starfsliði Rauða plansins. Auk Einars voru með í för Brynjólfur Bjarnason, Gunnar 

Jóhannsson, Þóroddur Guðmundsson, Aðalbjörn Pétursson, Björgvin Þorsteinsson, Eggert H. 

Þorbjarnarson, Hallgrímur B. Hallgrímsson, Ásgeir Blöndal Magnússon, Eyjólfur Árnason, 

Karl Nikulásson, Jón Rafnsson, Sverrir Kristjánsson, Hermann Einarsson og norski 

verkfræðingurinn og erindreki Kominterns, Haavard Langseth.
149

 Þess ber að geta að á 

þessum tíma starfaði Þóroddur Guðmundsson sem lögregluþjónn á Siglufirði, en fór að eigin 

sögn með félögum sínum til Krossaness til þess að „hafa auga með því, að farið [yrði] að öllu 

í anda lögreglusamþykktarinnar í þessari ferð.“ Yfirmaður Þóroddar, Guðmundur Hannesson 

                                                           
147

 Björn Dúason: Síldarævintýrið á Siglufirði, bls. 155-162. 
148

 Einar Olgeirsson: Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 147-149. Ólafur Grímur Björnsson: „Krossanesverkfallið 

1930.“ 
149

 Jón Rafnsson: Vor í verum, bls. 81.  Ólafur Grímur Björnsson: „Krossanesverkfallið 1930.“  Benedikt 

Sigurðsson: Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 224. 



[50] 
 

sýslumaður var fjarri því ánægður með Þórodd er hann sneri aftur heim frá Krossanesi.
150

 

Mikill hugur var í mönnum er lagt var af stað frá bryggjunni á Siglufirði. Jón Rafnsson, einn 

þeirra sem var með í för lýsti ferðinni svona:  „Það er mjög áliðið kvölds, þegar við leggjum 

af stað. – Og það var eins og blessuð skepnan skildi; lystisnekkja Síldareinkasölunnar fleytir 

bókstaflega kerlingar á sjónum af hraða, slík tilþrif hefur hún aldrei sýnt fyrr.“
151

 Þegar 

hersingin frá Siglufirði kom á staðinn næsta dag var vinna hafin í verksmiðjunni en ekki leið á 

löngu þar til lýst var yfir verkfalli á ný. Það stóð yfir í rúman hálfan mánuð, frá 6. til 19. júlí 

1930. Sátt náðist ekki fyrr en verksmiðjustjórnin samþykkti að hækka kjör íslensku 

verkamannanna sem og þeirra norsku. Verkalýðshreyfingin norður á Siglufirði leit málið 

alvarlegum augum og hvatti stéttarbræður sína í Krossanesi til áframhaldandi baráttu. 

Verkalýðurinn hjer á Siglufirði mun standa ótrauður við hlið stjettabræðra sinna á 

Akureyri og hann mun sýna auðborgarastjett landsins, að honum sje alvara með að 

fá þær kröfur fram, sem hann setur sjer í það og það skiftið ... Verkalýðurinn hjer 

og á Ak. mun sýna að hann er vaknaður til meðvitundar um þann rjett, sem honum 

ber og að hann muni krefja hvern sem er um þann rjett ... Verkamenn! Sýnum 

djörfung og áræði, hikum aldrei, hjálpum fjelögum okkar; Látum yfirstjettina 

skjálfa fyrir hinum tröllauknu samtökum okkar. Knýjum Krossanesböðulinn til að 

láta undan okkar fyllstu kröfum.
152

  

Mögulega hafa vinstrimenn og kommúnistar barist svona dyggilega fyrir kjörum norsku 

verkamannanna í ljósi þess, að þegar kaup þeirra hefði verið hækkað, hvarf grundvöllurinn fyrir 

því að flytja þá til landsins til atvinnu. Verksmiðjustjórnin hafði engan hagnað af því að ráða til 

sín erlenda verkamenn, ef það kostaði hana það sama og íslenska vinnuaflið. Þegar 

Norðmennirnir hurfu frá störfum sínum við verksmiðjuna í Krossanesi myndaðist svigrúm til 

þess að ráða fleiri íslenska verkamenn, sem margir hverjir voru án atvinnu. Það er afar 

áhugavert að laun við vinnu í síldarverksmiðjum, og jafnvel við almenna verkamannavinnu, 

hafi á þessum tíma verið hærri hér á landi en í Noregi, sér í lagi í ljósi þess að helsta baráttumál 

kommúnista var að bæta smánarkjör verkalýðs í landinu. Íslenskir verkamenn í 

síldarverksmiðjum höfðu betra kaup en frændur þeirra í Noregi, þar sem miklu meira kapítal 

var fyrir hendi og atvinnuvegir höfðu þróast á mun lengri tíma en á Íslandi.  

 Siglfirskir sjálfstæðismenn fóru ekki leynt með óánægju sína og hneykslun varðandi 

málið. „Þetta Krossanesmál alt, frá upphafi þess til enda, er eitthvert hið mesta brjálæðisflan, 
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sem foringjar kommúnista hafa stofnað til ...“
153

 Sjálfstæðismenn bentu á að tekjutap ríkissjóðs 

væri allmikið vegna verkfallsins, því engri síld var landað í Krossanesverksmiðjuna í rúman 

hálfan mánuð eins og fyrr sagði. Aðeins tvær síldarverksmiðjur á Norðurlandi höfðu tekið við 

síld meðan Krossanesverkfallið stóð yfir, síldarverksmiðja Danans Sören Goos og verksmiðja 

Þjóðverjans Carl Paul – báðar á Siglufirði.
154

 Siglfirskir verkamenn hefðu hótað 

samúðarverkfalli ef ekki yrði gengið að samningum í Krossanesi. Slíkt hefði þó haft í för með 

sér gríðarlegt tekjutap fyrir sjávarútveginn og sjálfa Síldareinkasöluna þar sem hvergi hefði 

verið hægt að landa síld til bræðslu á Norðurlandi ef verksmiðjurnar á Siglufirði hefðu lagt 

niður starfsemi sína.  

 Í Mjölni voru sjónarmiðum verkfallsmanna gerð skil. Þar kom glögglega í ljós að í 

þeirra augum var verkfallið ekki aðeins kaupdeila – heldur uppreisn öreiganna gegn 

auðvaldinu.  

Saga Krossanesverksmiðjunnar er saga svívirðinga og kúgunar. Varla 

nokkurstaðar hjer á landi hefir íslenskur verkalýður verið eins þrautpíndur og 

arðrændur og í Krossanesi, síðan h.f. Ægir settist þar að ... Þetta er ekki eingöngu 

barátta á milli verkamanna í Krossanesi og Holdös, heldur er það barátta á milli 

öreiga og auðvalds ... Siglfirskir verkamenn skilja nauðsyn á sigri stjettarinnar og 

þeir hafa lýst sig reiðubúna að styrkja verkfallsmenn í Krossanesi með 

samúðarverkfalli í síldarbræðsluverksmiðjunum hjerna ...
155

 

 Sú ákvörðun Einars Olgeirssonar, að hafa með sér í Krossanes stóran hluta starfsliðs 

síns af Rauða planinu, féll í grýttan jarðveg. Greinarhöfundur Siglfirðings lýsti viðhorfum 

sjálfstæðismanna í einföldu máli. „Þá er það fullkomlega ámælisvert að teknir eru fastráðnir 

verkamenn við söltun hjá Einkasölunni og sendir til höfuðs starfsbræðrum sínum; að listibátur 

sem keyptur er fyrir fje íslenskra sjómanna, er notaður til þess að spilla fyrir þeirra eigin 

atvinnu um leið og stofnað er til ófriðar í landinu ...“
156

 Einar var sjálfur meðvitaður um 

viðbrögð sjálfstæðismanna við þátttöku hans og annarra í verkfallinu. Í æviminningum sínum 

sagði hann frá því að atvinnurekendur  hafi orðið „æfir“ vegna þáttöku sinnar í 

Krossanesverkfallinu.
157

 Kommúnistar sáu verkfallið í öðru ljósi en sjálfstæðismenn, sem 

einblíndu á tap sjómanna sökum þess að ekki var hægt að landa síld í Krossanesi og 

                                                           
153

 „Krossanesdeilunni lokið“, Siglfirðingur, 26. júlí 1930. 
154

 Ólafur Grímur Björnsson: „Krossanesverkfallið 1930.“  
155

 „Kaupdeilan í Krossanesi“, Mjönir, 16. júlí 1930. 
156

 „Krossanes-hneykslið. Hvað er að gerast?“, Siglfirðingur, 19. júlí 1930.  
157

 Einar Olgeirsson: Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 144. 



[52] 
 

verksmiðjurnar á Siglufirði höfðu lækkað síldarverðið töluvert. Einar Olgeirsson minntist 

Krossanessverkfallsins með stolti og rökstuddi ástæður þess og ávinning.  

Í fyrsta lagi var barist um tilvist fámenns verkalýðsfélags ... Víða var skotið saman 

fé verkfallsmönnum til styrktar ... Þannig kom fram rík samheldni og samhjálp hjá 

verkalýðsstéttinni. Í þriðja lagi hafði vinstri armur Alþýðuflokksins, 

kommúnistarnir, þarna forystuna og sönnuðu, að þeir væru fyllilega færir um að 

stjórna erfiðu verkfalli og leiða það til farsælla lykta ... Í fimmta lagi var verkfallið 

táknrænt fyrir þá alþjóðahyggju, sem einkenndi kommúnista, en í því sneru 

íslenskir og norskir verkamenn bökum saman.
158

 

 

4.2 Fánamálið. 

Þann 6. ágúst árið 1933 dró til verulegra tíðinda á Siglufirði. Siglfirskir kommúnistar tóku 

ákvörðun um að sýna andstöðu sína gegn þýska nasismanum í verki, er þeir rifu niður 

hakakrossfánann við hús Sophusar Blöndal, þýska ræðismannsins á Siglufirði, og tröðkuðu 

fánann ofan í forarpoll. Atvikið var ekki eingöngu bundið við Siglufjörð, heldur var um að 

ræða lið í alheimsherferð á vegum Komintern gegn þýsku nasistastjórninni.
159

 Haft var eftir 

Þóroddi Guðmundssyni „að þetta [að rífa niður fána nasista] hefðu flokksbræður hans ... gert 

oft og mörgum sinnum.“
160

 Kommúnistar máttu búast við því, að þýska nasistastjórnin myndi 

bregðast við aðgerðum af þessu tagi með refsingu, og var þá nærtækast að líta til viðskipta. 

„Framferði kommúnista gat í raun aðeins skaðað lífsnauðsynlega viðskiptahagsmuni 

Íslendinga í Þýskalandi (sem þeir áttu eftir að láta sér sérstaklega annt um á tímabili 

griðasáttmála Hitlers og Stalíns) ...“
161

 

 Þetta sama sumar dvaldi á Siglufirði Aðalsteinn Kristmundsson, betur þekkur sem 

Steinn Steinarr. Hann dvaldi þá sumarlangt í húsi Bolsamömmu við Túngötu 34, og vann fyrir 

sér á síldarplani.
162

 Steinn Steinarr var á þessum árum róttækur mjög og félagi í 

Kommúnistaflokknum. Hann lét mikið fyrir sér fara norður á Siglufirði, bæði með 

greinarskrifum og þátttöku sinni í fánamálinu svokallaða. Steinn Steinarr var að sjálfsögðu 

aðdáandi Sovétríkjanna og samfélagsskipulags „verkalýðsríkisins“. Hann lét að sér kveða í 
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Verkamanninum, og gagnrýndi þar harðlega skrif Einherja, málgagns framsóknarmanna á 

Siglufirði um bágt ástand almennings í Rússlandi.  

Heldur hann [ritstjóri Einherja] að íslenskur verkalýður hrynji niður úr hor og 

hungri eða verði drepinn, þegar síldarspekúlantar, stórútgerðarmenn, svindlarar, 

fjárglæframenn og aðrir arðræningjar verða þurkaðir út úr þjóðfélaginu? Nei, það 

er hrapalegur misskilningur. Íslenskur verkalýður trúir ekki rógburði Einherja, né 

nokkurra annarra borgaralegra blaða um stéttarsystkini sín í Sovietlýðveldunum. 

Hann veit og allur heimurinn veit, að í Rússlandi eru þeir hlutir að gerast, sem 

varpa ljóma yfir framtíð þeirra milljóna öreiga, sem nú ganga hungraðir og 

klæðlausir í gósenlöndum kapítalistanna. Íslenskur verkalýður veit að fyrsta 

skilyrði fyrir valdatöku hans er að brjóta af sér hlekki kúgaranna, senda alla 

síldarspekúlanta, stórútgerðarmenn, svindlara og aðra arðræningja, senda þá í eitt 

skifti fyrir öll veg allrar veraldar, svo þeir geti aldrei framar stungið upp höfðinu 

til arðráns og kúgunar á íslenskum verkalýð.
163

 

Greinina skrifaði Steinn Steinarr fimm dögum eftir að hann, ásamt fríðu föruneyti kappssamra 

kommúnista, reif niður hakakrossfánann við hús þýska ræðismannsins. Þar fóru fremstir í 

flokki Þóroddur Guðmundsson, Gunnar Jóhannsson, Aðalbjörn Pétursson og Eyjólfur 

Árnason, ásamt Steini. Fimmmenningarnir voru þó ekki einir á ferð, síður en svo – þeim 

fylgdu um 30 – 40 flokksfélagar skv. samtímafrásögn Sophusar Blöndals. Sophus sagði að 

hakakrossfáninn hefði verið dreginn að húni ásamt hinum gamla þýska ríkisfána sökum nýrrar 

tilskipunar frá Þriðja ríki Hitlers. Annarri fánastöng var komið fyrir við húsið, og komst hún í 

gagnið umræddan dag, auk þess sem von var samtímis á þýskum síldarkaupmönnum í 

heimsókn til Siglufjarðar, og því þótti tilvalið að flagga hinum nýja ríkisfána í fyrsta sinn.
164

  

 Eyjólfur Árnason lýsti atburðinum í tímaritinu Rétti árið 1973. Er hann leit um öxl og 

hugsaði til liðinna atburða virtist þátttaka hans í fánamálinu ekki vega þungt.  

Ég er yfirleitt ekki minnugur á liðin atvik; og það eru ýmsir aðrir atburðir frá veru 

minni á Siglufirði sem eru mér minnisstæðari en niðurskurður hakakrossfánans í 

águstbyrjun 1933. Helst rifjaðist þetta atvik upp fyrir mér í þau fáu skipti sem ég 

þurfti á refsivottorði að halda. Þá var ég minntur á, að ég hafði hlotið 

hæstaréttardóm, 2ja mánaða einfalt fangelsi fyrir landráð. Með stofnun 

lýðveldisins missti ég glæpinn. Ég saknaði hans.
165
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Þrátt fyrir að Eyjólfur Árnason hafi gert lítið úr atburðinum í þessari frásögn var hann mikið 

fréttaefni og fjölluðu andstæðingar kommúnista sérstaklega um málið. Í Siglfirðingi, málgagni 

sjálfstæðismann voru kommúnistum ekki vandaðar kveðjurnar. 

Það var engu líkara en þarna væru samankomin villidýr með bráð á milli sín, svo 

mikil var illskan í glæpamönnunum þar sem þeir voru með fánann, og hinir sem 

ekki gátu náð til hans hlógu dýrslegum hlátri siðspilltra óþokka. Þessi atburður er 

eitt hið svívirðilegasta athæfi, sem kommúnistaskríllinn á Siglufirði hefur framið 

og er þó ekki fögur saga hans fram að þeim tíma.
166

 

Umfjöllun Morgunblaðsins var af svipuðum toga.  

Kommúnistaflokkur Íslands gerist æði uppvöðslusamur á Siglufirði um þessar 

mundir. Þar nýtur hann sín best. Þar kemur „stefnan“ greinilegast í ljós, enda er 

það ekki ný bóla, að Siglufjörður sje um síldveiðitímann vettvangur þeirra manna 

sem á lægsta menningarstigi standa í þjóðfjelagi voru ... Þá grípa [kommúnistar] 

til þess bragðs, að sýna þýsku þjóðinni þá freklegustu og strákslegustu móðgun, 

sem götudrengir geta á annað borð sýnt. Þeir skera niður þýska stjórnarfánann, og 

viðhafa um leið ýmiskonar ókvæðisorð í garð þessarar viðskiftaþjóðar vorrar, í 

von um, að með því megi takast að ófrægja svo þjóðina í augum útlendinga, að 

miður takist um væntanleg viðskifti.
167

 

 Strax að atburðinum liðnum óskaði Vinnuveitendafélag Siglufjarðar eftir því við 

dómsmálaráðherra, Hermann Jónasson, að fimmmenningarnir yrðu látnir sæta þyngstu 

refsingu, auk þess sem óskað var eftir því, að allar viðeigandi ráðstafanir yrðu gerðar til að 

draga úr þeim afleiðingum, er athæfið gæti haft á viðskipti Íslendinga við Þjóðverja. En á 

þessum árum voru Þjóðverjar meðal stærstu kaupenda á saltsíld, mjöli og lýsi.
168

  

Vér verðum að vona, að gönuhlaup þessara ábyrgðarlausu sendisveina Sovjet-

Rússlands verði ekki til þess, að sjómenn, verkamenn og útgerðarmenn, sem hér 

eiga enga sök að máli, hljóti stórtjón af. Vér verðum að vona, að ríkisstjórninni 

íslenska megi bera gæfa til að bæta fyrir þetta gönuhlaup og ofbeldisverk. En slíkt 

getur vitanlega ekki orðið nema með því fyrst og fremst að hinir seku verði látnir 

sæta refsingu fyrir afbrot sitt.
169

 

Ríkisvaldið leit málið alvarlegum augum og voru fyrrnefndir fimmmenningar ákærðir fyrir 

landráð vegna athæfisins. Miklar yfirheyrslur fóru fram, en dómur var ekki kveðinn upp fyrr 

en rúmu ári síðar. Þóroddur Guðmundsson, Steinn Steinarr og Eyjólfur Árnason voru dæmdir 
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í þriggja mánaða fangelsi, en Gunnar Jóhannsson og Aðalbjörn Pétursson voru dæmdir til 

tveggja mánaða. Dómnum var þó aldrei framfylgt, ekki frekar en öðrum dómum yfir 

kommúnistum á þessum árum.
170

  

Flokksfélagar fimmmenninganna mótmæltu dómnum harðlega. Í Verkamanninum sagði 

að íslenska dómsvaldið skriði í skítnum fyrir blóðstjórninni í Þýskalandi. Þar sagði jafnframt 

að nú teldu „bandíttar yfirstéttarinnar sér óhætt að ofsækja verkalýðsforingja og róttæka 

verkamenn ... til þess að þóknast múgmorðingjanum og blóðhundinum Hitler.“ 
171

 Vissulega 

er það við fyrstu sýn undravert að íslenskir menn, hvar svo sem þeir stóðu í pólitík, hafi hlotið 

landráðsdóm vegna meðferðar á stjórnarfána annarrar óskyldrar þjóðar, og það fána þýsku 

nasistanna. En líta verður á hagsmuni Íslendinga gagnvart Þjóðverjum og þá mikilvægu 

viðskiptasamninga sem giltu milli þjóðanna. Íslensk yfirvöld gátu ekki átt í hættu á að slíkt 

athæfi, eins og framganga siglfirsku kommúnistanna við hús Sophusar Blöndals, stefndi 

viðskiptasamningum við Þjóðverja í hættu.   

 

 

4.3 Dettifossslagurinn. 

Þann 13. maí árið 1934 fór fram á Hafnarbryggjunni á Siglufirði einn harðskeyttasti 

verkalýðsbaráttuslagur sem háður hefur verið á Íslandi. Átökin fengu nafnið 

Dettifossslagurinn, enda var afgreiðsla Dettifoss, skips Eimskipafélagsins, deilumálið sem 

orsakaði átökin. Miklar deilur höfðu orðið á Borðeyri milli nýstofnaðs verkalýðsfélags og 

kaupfélags staðarins. Verkalýðsfélagið á Borðeyri hafði gengið í VSN og naut stuðnings 

sambandsins í deilum sínum. Úr varð að afgreiðslubann var sett á skip Eimskipafélagsins, og 

vonuðust menn eftir, að banninu yrði fylgt eftir allt frá Siglufirði til Eskifjarðar. Dettifoss 

sigldi óafgreiddur frá Akureyri til Siglufjarðar og kom þar að bryggju á sunnudagmorgni, 

þann 13. maí.
172

 Siglfirsku kommúnistarnir höfðu  lýst því yfir að uppskipun úr Dettifossi yrði 

hindruð með valdi, ef nauðsynlegt væri. Með þær yfirlýsingar að leiðarljósi gerði lögreglan 

ráðstafanir og fékk til liðs við sig allmarga bæjarbúa og efldi þannig varnarlið sitt.
173

 Fremstir 

í flokki meðal siglfirsku kommúnistanna voru Þóroddur Guðmundsson, Aðalbjörn Pétursson, 

Gunnar Jóhannsson og Óskar Garibaldason. Lið kommúnista í Dettifossslagnum taldi um 30 – 
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40 manns, þar af fjórar konur, en varnarlið lögreglunnar taldi um hundrað manns.
174

 Varalið 

lögreglunnar hafði undirbúið komu Dettifoss og myndað varnargarða sinn hvoru megin við 

geymsluhús á bryggjunni til þess að hindra aðkomu kommúnista að skipinu. Kommúnistar 

létu sitt ekki eftir liggja, þrátt fyrir liðsmuninn, og gerðu mikið áhlaup á varalögregluliðið. 

Barist var með hnúum og hnefum, grjóti og kolastykkjum. „Helga [Guðmundsdóttir, systir 

Þóroddar] hafði hamar í veskinu og danglaði í hvítliða.“
175

 Í lögregluskýrslum var aðförum 

Helgu lýst á annan veg, þar segir að einn þeirra er fyrir hamrinum varð hafi hlotið mikið sár, 

opið niður í kjöt.
176

 

 Stefán Skaftason, sonur síldarsaltandans Skafta Stefánssonar á Nöf varð vitni að 

Dettifossslagnum með föður sínum, þá sex ára gamall. Bátur Skafta, Úlfur Uggason SI 34, var 

þá í slipp og áttu þeir feðgar erindi í bátinn. Gamli Slippurinn liggur norðan við 

Hafnarbryggjuna þar sem slagurinn varð og höfðu þeir feðgar góða yfirsýn yfir slagsmálin frá 

Úlfi. „Við sáum þetta allt saman af dekkinu á bátnum! Við horfðum á allan slaginn eins og á 

lúxusfarrými. Þetta var eins og bíómynd“ sagði Stefán í viðtali við höfund. Stefán lýsti því 

jafnframt hve gríðarlega stórt hlutverk stjórnmálin spiluðu á Siglufirði. „Fjölskyldumenn 

börðust á andvígum vígstöðvum. Það er merkilegt með Siglfirðinga og mína gömlu vini. Þeir 

voru alltaf svo pólitískir og bölvuðu hverjir öðrum, en gátu svo sungið saman og deilt 

nótnablöðum í Karlakórnum Vísi í mesta bróðerni. Þetta var ákaflega gott fólk og bestu vinir 

á kvöldin, en rifust og slógust á daginn.“
 
Óskar Garibaldason var nýkominn heim af 

berklahælinu á Kristnesi þegar Dettifossslagurinn varð og var hann einna fremstur í víglínu 

kommúnista í slagnum. Stefán Skaftason sagði höfundi gamansögu af Óskari. „Tveir hvítliðar 

ákváðu að kasta Óskari Garibaldasyni í sjóinn ... Óskar náði haustaki á þeim báðum og sagði: 

„Þið skuluð þá með, helvítin ykkar“ og þeir enduðu allir þrír í sjónum, en engan sakaði.“
177

 

 Allmargir hvítliðar særðust, en aðeins þrír kommúnistar. „Hörðustu átökum fjórða 

áratugarins utan Reykjavíkur var lokið. En það hafði kostað sitt að halda uppi landslögum á 

Siglufirði þennan maídag. Tæpur fjórðungur úr liði lögreglunnar, alls 23 menn, sneri meiddur 

til síns heima.“
178

 Lýsingar á því ofbeldi og þeim ryskingum sem fram fóru á 

Hafnarbryggjunni varpa skýru ljósi á það hve hörð baráttan var.
179
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Segja má að Dettifossslagurinn hafi verið vatn á myllu andstæðinga kommúnista. 

Bæjarblöðin á Siglufirði fjölluðu um átökin, enda um stórfrétt að ræða. Í Einherja, málgagni 

Framsóknarflokksins sagði meðal annars:  

Auk grjótsins og kolamolanna höfðu ýmsir Kommúnistar þarna hnífa, hamra, 

lurka og kannske enn fleiri vopn ... Af liði Kommúnista meiddust mjög fáir, en 

eitthvað undir tuttugu í liði hinna og flestir æði mikið. Hefir síðan mátt sjá hér á 

götunum marga menn með reifuð höfuð, eða þá halta eða handlama ... 

Kommúnistar hér á Siglufirði nutu þeirrar ánægju að sjá samborgurum sínum 

blæða. Grimdaræði þeirra fékk framrás litla stund. En sóma sinn urðu þeir að 

leggja í sölurnar fyrir það.
180

 

Í Verkamanninum komu fram andstæð sjónarmið, er gagnrýndu framkomu lögreglunnar og 

hvítliða. 

Á Siglufirði hafði yfirstéttin búið sig að dæmi borgaranna hér, safnað um sig 

uppæstu hvítliði og hlaðið sér varnargarð á bæjarbryggjunni þegar Dettifoss kom 

þangað. Verkamenn reyndu að hindra vinnu við skipið, en voru hraktir til baka að 

lokum, eftir mjög hraustlega vörn, með því líka að óaldarlið borgaranna var 

vopnað með bareflum, sem það beitti óspart á verkafólkið, jafnt konur sem karla. 

Þá gekk ósvífni og ábyrgðarleysi borgaranna lengst, í því að nota hin vélknúðu 

slökkviliðstæki bæjarins í þennan böðulsskap á hendur verkalýðnum.
181

 

 Á þessum tíma fylgdi KFÍ öfga vinstrilínu Kominterns, eftir fyrirmælum Jósefs 

Stalíns. Barátta kommúnistaflokka heimsins átti samkvæmt skipunum úr austri að miðast við, 

að heimurinn væri að sigla inn í tímabil byltinga og styrjalda, því að yfirvofandi væri 

geysimikil kreppa auðvaldsins. Kommúnistum var ætlað að flýta markvisst fyrir byltingunni 

með hörðum aðgerðum af hvers kyns toga. Þeir trúðu því jafnframt að kreppa 

auðvaldsskipulagsins myndi leiða til þess að yfirstéttin stæði sundruð og ráðþrota, og myndi 

það gefa þeim styrk til að ná yfirráðum yfir verkalýðssamtökunum úr höndum 

jafnaðarmanna.
182

 Í því sambandi má velta fyrir sér hvort Dettifossslagurinn hafi verið hluti 

slíkra atlaga að auðvaldsskipulaginu, líkt og Gúttóslagirnir í Reykjavík. Slíkum sjónarmiðum 

til stuðnings hefur verið bent á, að um og eftir 1935, er Komintern tók upp 

samfylkingarstefnuna og hvarf frá öfga vinstri línunni, beittu kommúnistar lítt eða ekki 

ofbeldi í aðgerðum sínum, þrátt fyrir að kreppan hefði versnað og atvinnuleysi aukist. „Með 
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samfylkingarstefnunni gaf Komintern kommúnistaflokknum kost á því að gera byltingu í 

nokkrum áföngum í stað þess að hrifsa til sín öll völd í einu vetfangi ...“
183

    

 Hvað sem andstæðum stjórnmálaskoðunum manna og sjónarmiðum um sekt og 

sakleysi leið, er ljóst, að Dettifossslagurinn á Siglufirði er einn grimmúðlegasti slagur sem 

orðið hefur á milli andstæðra fylkinga á Íslandi og að öllum líkindum sá allra harðasti, sem átt 

hefur sér stað utan Reykjavíkur.   
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NIÐURSTÖÐUR 

Fljótlega upp úr 1920 fór að bera á brestum í samstarfi jafnaðarmanna og kommúnista bæði 

innan ASÍ og Alþýðuflokksins. Jafnaðarmenn vildu fylgja reglum þingræðis og komast til 

valda samkvæmt þeim – en kommúnistar stefndu að byltingu sem skyldi ryðja auðvaldinu úr 

drottnunarsæti sínu og veita þeim sjálfum völdin í nafni alræðis öreiganna.
184

  

Kommúnistar urðu jafnaðarmönnum snemma yfirsterkari á Siglufirði. 

Styrkleikahlutföll á vinstri vængnum voru þó nokkuð jöfn hvað varðar fylgi og styrk í 

verkamannafélaginu á staðnum, þó að kommúnistar hafi þar verið með meira fylgi að árinu 

1932 undanskildu.
185

 Síðar treystu þeir á stöðu sína í krafti samfylkingarstefnu og buðu fram í 

samstarfi við sína fornu fjendur, jafnaðarmenn.
186

  

Margar ástæður eru fyrir styrk kommúnista á staðnum. Snemma á 20. öld varð bærinn 

höfuðstaður síldveiða við landið og verkalýðsstétt spratt þar hratt upp sem og 

verkalýðshreyfing. Á Siglufirði voru allar aðstæður fyrir hendi. Verkalýðurinn var 

fjölmennasti hópur samfélagsins og hafði afar sterka stöðu í atvinnulífi staðarins – 

auðsköpunin geysimikil á bestu aflaárunum. Sú staðreynd, að stór hluti þjóðarinnar hafði risið 

úr sárri fátækt með þeim möguleikum, er biðu fólks við sjávarsíðuna, ekki síst á stað eins og 

Siglufirði, var kommúnistum til framdráttar. Tryggja þyrfti kjör og kaup verkafólks innan hins 

nýja atvinnuvegar sem síldin færði þjóðinni, og börðust kommúnistar þar fremstir í flokki. 

Fyrsta verkalýðsfélagið á staðnum var stofnað árið 1910 og er það til marks um hve snemma 

áhugi á málefnum verkafólks kviknaði þar. Kommúnistar á Siglufirði nutu mikils styrks frá 

félögum sínum í Jafnaðarmannafélagi Akureyrar og Verklýðssambandi Norðurlands eftir 

stofnun þess árið 1925. Einar Olgeirsson var lykilmaður á Norðurlandi, en hann beitti sér 

sérstaklega fyrir útbreiðslu á kenningum róttækra sósíalista og kommúnista og vann að því að 

koma upp sterkum samtökum róttæklinga fyrir norðan.  Á kreppuárunum var atvinnuástand 

víða mjög slæmt og streymdi því verkafólk til Siglufjarðar á þeim tíma. Þar á meðal voru 

margir róttæklingar sem síðar urðu þekktir einstaklingar í íslensku þjóðlífi, sem dæmi má 

nefna Gunnar Jóhannsson og Aðalbjörn Pétursson, en þeir ílengdust báðir á Siglufirði og 

höfðu þar búsetu. Gunnar varð einn helsti forystumaður kommúnista og síðar sósíalista á 

staðnum. Til skemmri tíma dvöldu á staðnum menn á borð við Einar Olgeirsson, Brynjólf 
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Bjarnason, Eggert Halldór Þorbjarnarson, Hallgrím Balda Hallgrímsson, Andrés Straumland 

og Jón Rafnsson. Þessi öflugi hópur forystumanna tryggðu kommúnistum á staðnum 

nauðsynlegt forskot í baráttunni um fylgismenn og völd innan sveitarstjórnar. Innfæddir 

Siglfirðingar voru ekki síður mikilvægir í baráttunni. Þar fóru fremst í flokki Þóroddur 

Guðmundsson, Óskar Garibaldason, Hermann Einarsson, Angantýr Guðmundsson, Sigríður 

Sigurðardóttir, Harða Guðmundsdóttir og systur hennar María, Helga og Guðrún, svo dæmi 

séu nefnd.  

Haustið 1930 varð klofningurinn meðal Alþýðuflokksmanna og kommúnista 

endanlegur. 3. þing SUJ sem haldið var á Siglufirði réði þar úrslitum. Stór hluti róttækustu 

kommúnista landsins hafði haft atvinnu á Siglufirði sumarið 1930, á Rauða plani 

Síldareinkasölunnar, undir stjórn Einars Olgeirssonar. Raunar dvöldu þeir á Siglufirði fram á 

haust, í þeim tilgangi að undirbúa þingið og reyna að auka völd sín. Klofningur 

Alþýðuflokksins gerði kommúnistum kleift að einbeita sér að hinu langþráða markmiði sínu, 

að stofna eigin flokk. Í nóvember 1930 leit Kommúnistaflokkur Íslands dagsins ljós og tóku 

frammámenn á Siglufirði virkan þátt í stofnun hans. 

Opinbert markmið Einars Olgeirssonar með rekstri Rauða plansins var að sýna fram á 

að hægt væri að reka söltunarstöð og verka síld á hagkvæmari hátt en áður. Sjómenn, 

verkamenn og síldarstúlkur áttu að bera hærri hlut frá borði en hjá einkaframtakinu. Var það 

frá sjónarmiði Einars Olgeirssonar liður í því að sýna fram á að atvinnurekstur í höndum 

kommúnista leiddi til jafnaðar og bættra kjara fyrir verkalýð. Einnig er sá möguleiki fyrir 

hendi að Einar hafi reynt að frýja sjálfan sig gagnrýni fyrir að hafa tekið við forstjórastöðu 

einkasölunnar, bitlingi úr höndum Jónasar frá Hriflu, með því að gera sem mest úr hinni 

pólitísku hlið á rekstri Rauða plansins. Þannig gat hann sýnt flokksbræðrum sínum og 

yfirboðurum í Komintern að hann nýtti stöðu sína, sem forstjóri einkasölunnar, hreyfingunni 

til framdráttar. Líftími söltunarstöðvarinnar var stuttur, en starfsemi hennar leið undir lok um 

leið og Síldareinkasala ríkisins var tekin til gjaldþrotaskipta árið 1931. Hugmyndir og 

markmið Einars Olgeirssonar, sem var í forsvari fyrir rekstur plansins, voru háleit en 

ávinningurinn varð lítill. Síldarstúlkur fengu reyndar kjör sín bætt, en Rauða planinu tókst 

ekki að verða það vel heppnaða fordæmi, sem það átti í upphafi að verða. Menn voru stórhuga 

og voru með byltingarkennd áform á þessu litla síldarplani á Siglufirði. Mikilfenglegar 

hugmyndir Einars um að ná mikilvægum hluta atvinnulífsins úr höndum „auðvaldsins“ og 

taka þannig skref í átt til sósíalísks sameignarbúskapar á Sovét-Íslandi runnu út í sandinn. 
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Atburðir og tilvik eins og Dettifossslagurinn, fánamálið og hlutur Siglfirðinga í 

Krossanesverkfallinu eru skýr dæmi þess hve öflug og virk vinstrihreyfingin var í 

síldarbænum. Kommúnistar létu til sín taka og mikið fyrir sér fara. Þeir fóru ekki huldu höfði, 

né fóru leynt með skoðanir sínar og hugsjónir. Barist var með hnúum og hnefum, bareflum og 

grjóti. Að því gefnu má segja að siglfirsku kommarnir hafi verið sérstaklega rótttækir og 

framtakssamir. Með öllum tiltækum ráðum komu þeir hugmyndum sínum um betra 

samfélagsskipulag á framfæri.  

Telja má víst að styrkur verkalýðshreyfingarinnar á Siglufirði hafi að miklu leyti 

byggst á hlutdeild bæjarins í útflutningsframleiðslu landsins. Einnig voru Siglfirðingar mjög 

harðskeyttir og vinnusamir, bæði innan verkalýðsfélaga og pólitískra samtaka. 

Siglufjarðardeild Kommúnistaflokks Íslands var önnur fjölmennasta deild landsins, næst á 

eftir Reykjavíkurdeildinni og segir sú staðreynd ein og sér fjölmargt um styrk hreyfingarinnar 

á staðnum. Auk þess voru tæplega 80 ungmenni skráð í FUK, og tóku því um 10% bæjarbúa 

opinberlega þátt í starfi kommúnista á Siglufirði á því tímabili sem um ræðir.  

Aðalorsök þess, að kommúnistar urðu jafnaðarmönnum yfirsterkari á Siglufirði á því 

tímabili sem hér er fjallað um, virðist tvímælalaust sú, að verkalýðshreyfingin á staðnum var 

skipulögð af kommúnistum undir forystu Einars Olgeirssonar, en ekki af jafnaðarmönnum í 

forystu ASÍ. Kommúnistar lögðu grunninn að því sem síðar varð byggt á innan verkalýðs- og 

vinstrihreyfingar á Siglufirði.   
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VIÐAUKI I 

1. Úrslit sveitarstjórnarkosninga á Siglufirði á tímabilinu 1930 – 1942. 

 

187 

Atkvæðatölur: 

Sjálfstæðisflokkur 181 

Alþýðuflokkur 384 

Framsóknarflokkur 164 

Auðir seðlar 1 

Ógildir seðlar 7 

Greidd atkvæði alls 737 
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 Hagstofa Íslands: Kosningaskýrslur. I bindi 1874 – 1946.  Reykjavík, 1988, bls. 340. 

Sjálfstæðisflokkur 
25% 

2 fulltrúar 

Alþýðuflokkur 
52% 

5 fulltrúar 

Framsóknarflokkur 
22% 

2 fulltúar 

Auðir seðlar 
0% 

Ógildir seðlar 
1% 

1930 

Sjálfstæðisflokkur 

Alþýðuflokkur 

Framsóknarflokkur 

Auðir seðlar 

Ógildir seðlar 
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188 

Atkvæðatölur: 

Sjálfstæðisflokkur 366 

Alþýðuflokkur 204 

Kommúnistaflokkur 224 

Framsóknarflokkur 210 

Auðir seðlar 3 

Ógildir seðlar 10 

Greidd atkvæði alls 1.017 
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 Hagstofa Íslands: Kosningaskýrslur. I bindi 1874 – 1946, bls. 340. 

Sjálfstæðisflokkur 
36% 

3 fulltrúar 

Framsóknarflokkur 
21% 

2 fulltrúar 

Alþýðuflokkur 
20% 

2 fulltrúar 

Kommúnistaflokkur 
22% 

2 fulltrúar 

Auðir seðlar 
0% 

Ógildir seðlar 
1% 

1934 

Sjálfstæðisflokkur 

Framsóknarflokkur 

Alþýðuflokkur 

Kommúnistaflokkur 

Auðir seðlar 

Ógildir seðlar 
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189 

Atkvæðatölur: 

Sjálfstæðisflokkur 387 

Alþýðuflokkur & Kommúnistafl 669 

Framsóknarflokkur 253 

Auðir seðlar 11 

Ógildir seðlar 25 

Greidd atkvæði alls 1.345 
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 Hagstofa Íslands: Kosningaskýrslur. I bindi 1874 – 1946, bls. 419. 

Sjálfstæðisflokkur 
29% 

3 fulltrúar 

Alþýðuflokkur & 
Kommúnistaflokkur 

49% 
5 fulltrúar 

Framsóknarflokkur 
19% 

1 fulltrúi 

Auðir seðlar 
1% 

Ógildir seðlar 
2% 

1938 

Sjálfstæðisflokkur 

Alþýðuflokkur & 
Kommúnistaflokkur 

Framsóknarflokkur 

Auðir seðlar 

Ógildir seðlar 
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190 

Atkvæðatölur: 

Sjálfstæðisflokkur 331 

Alþýðuflokkur & Sósíalistafl. 698 

Framsóknarflokkur 286 

Óháðir og utan flokka 157 

Auðir seðlar 5 

Ógildir seðlar 5 

Greidd atkvæði alls 1.482 
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 Hagstofa Íslands: Kosningaskýrslur. I bindi 1874 – 1946, bls. 425. 

Sjálfstæðisflokkur 
22% 

2 fulltrúar 

Alþýðuflokkur & 
Sósíalistaflokkur 

47% 
4 fulltrúar 

Framsóknarflokkur 
19% 

2 fulltrúar 

Óháðir og utan 
flokka 
11% 

1 fulltrúi 

Auðir seðlar 
1% 

Ógildir seðlar 
0% 

1942 

Sjálfstæðisflokkur 

Alþýðuflokkur & 
Sósíalistaflokkur 

Framsóknarflokkur 

Óháðir og utan flokka 

Auðir seðlar 

Ógildir seðlar 
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2. Úrslit Siglufjarðarkjördæmis í Alþingiskosningum 1942. 

 

191 

Atkvæðatölur: 

Sjálfstæðisflokkur 469 

Alþýðuflokkur 386 

Sósíalistaflokkur 482 

Framsóknarflokkur   102 

Greidd atkvæði alls 1.439 
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 Hagstofa Íslands: Hagtíðindi, [27. árg., nr. 11] nóvember 1942, bls. 88-89. 

Sjálfstæðisflokkur 
33% 

Alþýðuflokkur 
27% 

Sósíalistaflokkur 
33% 

Framsóknarflokkur 
7% 

Alþingiskosningar 1942 - úrslit 
Siglufjarðarkjördæmis 

Sjálfstæðisflokkur 

Alþýðuflokkur 

Sósíalistaflokkur 

Framsóknarflokkur 
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VIÐAUKI II 

1. Sýnishorn kjörseðla til sveitarstjórnakosninga á Siglufirði. 
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 Frumrit kjörseðlanna eru í einkaeigu Þórs Jóhannssonar, Siglufirði.  
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