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Ágrip 

Árið 1915 fengu íslenskar konur kosningarétt og árið 1922 var fyrsta konan kjörin á 

Alþingi fyrir tilstilli Kvennalistans. Eftir það hefur því stundum verið haldið fram að 

konur hafi ekki tekið almennilega þátt í stjórnmálum fyrr en að aftur kom fram 

Kvennalisti árið 1983. Það er þó langt frá því að konur hafi setið auðum höndum á 

þessu millibilstímabili og það sem hér er til skoðunar er hvernig konur innan 

Kommúnistaflokks Íslands tóku þátt í stjórnmálum á líftíma hans (1930–1938). 

Félagatal Kommúnistaflokksins, skrif kvennanna í blöð sem komu út á tímabilinu sem 

og skrif fræðimanna um flokkinn vera notuð til að varpa ljósi á þátttöku þeirra í bæði 

stjórnmálum og annars staðar samfélaginu. Fram kemur að konur mynduðu einn 

fjórða af meðlimum Kommúnistaflokksins, tóku virkan þátt í verkalýðsbaráttunni sem 

þá átti sér stað ásamt því að gefa út dagblað undir nafni flokksins sem nefndist Nýja 

konan. Út frá skrifum þeirra verður athugað hversu einlægar hugsjónir þeirra voru og 

fyrir hvaða réttindum þær voru að berjast. Voru þær voru einungis að berjast fyrir 

auknu fylgi flokksins eða voru einnig að krefjast aukinna kvenréttinda?  
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Inngangur 

„Eruð þið alvörukommúnistar?“ 

Já, Friðjón hélt það nú. 

„Og er þetta konan þín?“ 

Ekki gat Friðjón neitað því. 

„Er hún kommúnisti líka?“ 

„Já,“ sagði Friðjón. 

„Ég hélt ekki að kvenfólk væri svoleiðis!“ Sagði pilturinn. 

.... 

„Eru líka til ungar stúlkur sem eru kommúnistar?“ Spurði hann. 

Já, Friðjón hélt að það gæti verið.
1
 

Svo spurði ungur bandarískur auðjöfur frá Texas hjónin Friðjón Stefánsson og Maríu 

Þorsteinsdóttur þegar þau voru stödd í Liverpool, Englandi sumarið 1957.  Sjálf hafði 

María verið kommúnisti þegar hún var ung og hafði kosið Kommúnistaflokkinn 1937, 

þá 23 ára, þó hún hefði „helst tilhneigingu til að kjósa kratana“.
2
 Þetta voru fyrstu 

alþingiskosningum sem hún hafði aldur til að kjósa í. Það er áhugavert að kanna hvað 

fékk ungar stúlkur til að kjósa þann flokk frekar en aðra á fjórða áratug 20. aldar. 

Hvers vegna ætli María hafa valið kommana yfir kratana árið 1937? Í ritgerðinni 

verður sjónum beint að starfsemi kvenna innan Kommúnistaflokks Íslands og athugað 

hver stefna flokksins var í málefnum kvenna. 

Mikið hefur verið fjallað um Kommúnistaflokkinn undanfarin ár, en enginn 

hefur beint sjónum sínum að hlutverki kvenna innan hans. Umræðan hefur snúist um 

deilur milli vinstri manna; Kommúnistaflokksins og Alþýðuflokksins, meintan 

byltingarhug kommúnistanna sem og vangaveltur um hvort að félagar í 

Kommúnistaflokki Íslands hafi hreinlega verið handbendi Komintern. Meðal þeirra 

bóka sem komið hafa út eru Kommúnistahreyfingin á Íslandi 1921–1934 (1979) eftir 

Þór Whitehead en hann skrifaði einnig bókina Sovét–Ísland óskalandið : aðdragandi 

byltingar sem aldrei varð, 1931–1946 (2010). Svanur Kristjánsson birti grein í 

tímaritinu Sögu árið 1984 um kommúnistahreyfinguna á Íslandi þar sem hann spyr 

hvort þeir hafi verið „þjóðlegir verkalýðssinar eða handbendi Stalíns.“ Arnór 

Hannibalsson gaf út Moskvulínuna (1999) um samband Kommúnistaflokksins og 

Kominterns ásamt því sem bókin fjallaði um samband Halldórs Laxness og 

                                                 

1
 Nanna Rögnvaldsdóttir, Skilmálarnir hennar Maríu, bls. 87. 

2
 Nanna Rögnvaldsdóttir, Skilmálarnir hennar Maríu, bls. 34-35. 
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Sovétríkjanna. Áður hafði hann gefið út bókina Kommúnismi og vinstri hreyfing 

(1964). Árni Snævarr og Valur Ingimundarson gáfu út Liðsmenn Moskvu (1992) um 

samskipti íslenskra sósíalista við kommúnistaríkin. Jón Ólafsson skrifaði bókina 

Kæru félagar – íslenskir sósíalistar og Sovétríkin 1920–1960 sem kom út árið 1999. 

Þá fjallar Ragnheiður Kristjánsdóttir um áhrif þjóðernisstefnu á stjórnmálastarf 

íslenskra verkalýðshreyfinga í bók sinni Nýtt fólk – þjóðerni og íslensk 

verkalýðsstjórnmál, 1901–1944 (2008). Þessi listi er ekki tæmandi en allar þessar 

bækur og greinar voru skoðaðar við smíð þessarar ritgerðar. Hann sýnir vel að 

Kommúnistaflokkur Íslands hefur fengið mikla fræðilega athygli í gegnum tíðina.  

Fáir fræðimenn, jafnvel enginn, hafa hingað til fjallað sérstaklega um 

kvennanefnd KFÍ, hvað þá minnst á blaðaútgáfu hennar sem átti sér stað á árunum 

1932–1935, og nýtt hana sem heimild í skrifum sínum. Það er kannski ekki furða þar 

sem fáar heimildir eru til um kvennanefndina og blaðið lætur lítið yfir sér og kom 

óreglulega út í skamman tíma. Sú var reyndar raunin með mörg önnur blöð sem 

Kommúnistaflokkurinn gaf út en hann var afar ötull við blaðaútgáfu á stuttum líftíma 

sínum; flokkurinn var stofnaður í árslok 1930 og starfaði fram að stofnun 

Sósíalistaflokksins átta árum síðar. Þær útgáfur sem báru af undir nafni flokksins voru 

Verklýðsblaðið (síðar Þjóðviljinn) og tímaritið Réttur, ásamt Rauðum pennum sem 

tengdust flokknum með óbeinum hætti. Það verður þó að teljast merkilegt að konur 

hafi gefið út blað á þessum tíma svona beintengt flokkapólitík en það virðist ekki hafa 

verið gert áður. Mörg blöð höfðu áður verið gefin út af konum til að berjast fyrir 

kvenréttindum og voru þannig pólitísk í sjálfu sér en með útgáfu kvenfélags 

Kommúnistaflokksins á Nýju konunni voru þær fyrst og fremst að berjast fyrir 

flokkinn.  

 Fræðimenn (og -konur) hafa rannsakað og skrifað um kvennahreyfinguna 

1907–1915 og kvennaframboðin sem komu fram á þessum tíma í kjölfar lagalegra 

réttinda sem konum áskotnaðist á þessum tíma. Hafa t.d. stjórnmálafræðingarnir 

Auður Styrkársdóttir og Svanur Kristjánsson skrifað um starfsemi kvenna á því 

tímabili. Auður Styrkásdóttir gaf út bækurar Kvennaframboðin 1908–1926 (1982) og 

From feminism to class politics, the rise and decline of women’s politics in Reykjavik, 

1900–1922 (1998). Svanur Kristjánsson birti grein sína „Íslensk kvennahreyfing, 

valdakarlar og þróun lýðræðis 1907–1927“ í Sögu árið 2009. 

Þá hefur verið fjallað um Ingibjörgu H. Bjarnason sem var kosin á þing fyrst 

kvenna árið 1922 fyrir tilstilli Kvennalistans (eldri) en gekk svo til liðs við 
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Íhaldsflokkinn 1924 og síðar Sjálfstæðisflokkinn. Guðrún Lárusdóttir var önnur 

konan til að verða þingmaður á Íslandi; fyrir Sjálfstæðisflokkinn árið 1930, en sú 

þriðja var Katrín Thoroddsen fyrir Sósíalistaflokkinn. Katrín komst loks inn á þing 

árið 1946 eftir að hafa fyrst verið á lista 1937, þá fyrir Kommúnistaflokkinn. Kristín 

Ástgeirsdóttir sagnfræðingur hefur fjallað um ævi og feril hennar m.a. í tímaritinu 

Andvara árið 2007. Þá hefur Sigríður Matthíasdóttir, sagnfræðingur, fjallað um 

skoðanir og hugsjónir sem komu fram í útgáfu kvenna á fyrstu þremur áratugum 

tuttugustu aldarinnar þegar konur sem sáu um tímaritin Hlín og 19. júní deildu um 

húsmæðrahyggju þess tíma. Þá ber að minnast á samantekt Sigríðar Thorlacius á 

kvenfélögum Íslands í bók sinni Margar hlýjar hendur sem var gefin út árið 1981 sem 

og bók Sigríðar Th. Erlendsdóttur Veröld sem ég vil. Saga kvenréttindafélags Íslands 

1907–1992. 

Þannig hefur verið fjallað um kvennahreyfingar á Íslandi á fyrstu þremur 

áratugum tuttugustu aldar og svo um Kommúnistaflokkinn og starfsemi hans, en ekki 

um pólitískt starf kvenna á millistríðsárunum eða sérstaklega um konur sem voru hluti 

af Kommúnistaflokki Íslands. Konur og kvennastarf flokksins hafa því verið hulin að 

mestu leyti hingað til og fór því mikill hluti rannsóknarinnar í frumrannsóknir; að 

finna út hvaða konur voru í flokknum og að hversu miklu leyti þær tóku þátt í starfi 

hans. 

Til þess að finna út úr því verður stuðst við fjölda heimilda en meðal helstu 

frumheimilda eru Félagatal KFÍ sem Kjartan Ólafsson afhenti Handritadeild 

Landsbókasafn–Háskólabókasafns árið 2005, tímaritið Nýja konan sem og önnur 

tímarit sem gefin voru út af Kommúnistaflokknum og loks fundargerðarbók Félags 

Ungra Kommúnista 1930–1938. Þá verður stuðst við dagblöð sem komu út á þessum 

tíma og sjálfsævisögur meðlima Kommúnistaflokksins. Bækur um þátttöku kvenna á 

opinverum vettvangi á fyrstu þremur áratugum tuttugustu aldarinnar nýtast sem 

sögulegt baksvið, ásamt öðrum bókum um samfélag þessa tíma. Skrif fræðimanna um 

starfsemi Kommúnistaflokksins voru upplýsandi um gangvirki flokksins og 

aðaláherslur hans. Konur koma eitthvað fyrir í þeim skrifum og því er hægt að 

styðjast við þær upplýsingar þegar fjallað er um kvennastarf flokksins. 

Hér verður leitast við að komast að því hvaða konur það voru sem tóku þátt í 

starfi KFÍ. Hver voru þeirra áhersluatriði og af hverju tóku þær þátt á pólitískum 

vettvangi? Voru konurnar í KFÍ „alvörukommúnistar“ þ.e. deildu þær hugsjónum 

kommúnismans? Reynt verður að komast að því af hverju þær tóku upp á því að gefa 
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út blað og að hversu miklu leyti þær sáu um það sjálfar. Fjallað verður um 

samfélagsbreytingar á þessum tíma og athugað hvort þær hafi haft áhrif á þátttöku 

þeirra. 

Einnig verður reynt að finna út að hvaða leyti konur tóku þátt í 

stjórnmálastarfi KFÍ og þeirri spurningu velt upp hvort hlutfallslega fleiri konur hafi 

tekið þátt í starfi hans en starfi annarra flokka á Íslandi á þessum tíma, m.a. með því 

að skoða kosningaþátttöku kvenna á þessum tíma, og þá hvort stefna hans hafi verið 

jákvæðari fyrir konur en stefna annarra flokka. Var kommúnismi betri kostur fyrir 

konur til þátttöku en aðrir flokkar á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar?  
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1. Sögulegur bakgrunnur 

1.1. Þátttaka kvenna í samfélaginu 1900-1940 

Með kosningarétti, stofnun Kvennahreyfinga og upphafi Kvennalistans í byrjun 

tuttugustu aldar urðu miklar breytingar á högum kvenna. Konur fengu kosningarétt 

1915 og sjö árum síðar var fyrsta konan kosin til setu á Alþingi. Á tímabilinu 1920–

1940 var stofnaður fjöldi kvenfélaga
3

 og konur byrjuðu að taka virkan þátt í 

samfélagsuppbyggingunni.
4
 Árið 1930 voru rúmlega 20 félög kvenna í Reykjavík, þar 

sem engin voru árið 1870, og voru þau margskonar. Þá stofnuðu konur líknarfélög, 

kvenréttindafélag, verkakvennafélag, stéttarfélög, trúboðsfélög og fræðslu- og 

skemmtifélög. Þá var Bandalag kvenna stofnað árið 1917 og Kvenfélagasamband 

Íslands árið 1930.
5
 Á landinu öllu urðu til 173 kvenfélög á árunum 1900–1940, þar af 

voru 77 þeirra stofnuð á árunum 1901–1920 en 96 á árunum 1921–1940. Einungis 15 

kvenfélög voru á landinu fyrir 1900.
6
 Af þessum tölum má ráða að konur hafi ekki 

verið í afturhaldsgír varðandi opinbera þátttöku í samfélaginu á millistríðsárunum . 

Á þriðja áratugnum virstust áherslur innan kvennasamtaka vera að breytast og 

sjónum meira beint að húsmæðrafræðslu en formlegum kvenréttindum. Þessi breyting 

hefur verið tekin til marks um ákveðna stöðnun í þróun kvenréttindamála á 

millistríðsárunum. Er talað um að eftir 1926 hafi komið „þögul ár í þeim skilningi að 

lítið heyrðist opinberlega í konum varðandi almenn réttindi kvenna, þar til 1970 að 

Rauðsokkahreyfingin kom fram á sjónarsviðið.”
7
 

Á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar töldu margar konur enn að hlutverk 

konunnar fælist fyrst og fremst í því að vera húsmóðir og móðir, starfssvið konunnar 

væri og hlyti að vera ólíkt karlmannsins.
8

 Þessar skoðanir komu skýrt fram í 

tímaritinu Hlín sem kom út á árunum 1917–1967. Tímaritið 19. júní var sammála því 

að konur gegndu sérstöku hlutverki í samfélaginu en var þó á því máli að konur ættu 

að taka þátt í opinberu lífi og líta á sig sem „þjóðfélagsborgara“.
9
 Það er áhugavert að 

líta á skoðanir útgefenda Hlínar vegna þess að þær tóku sjálfar þátt í opinberu lífi og 

                                                 

3
 Ingi Sigurðsson, „Áhrif fjölþjóðlegra hugmyndastefna á alþýðu“,bls. 239. 

4
 Ingi Sigurðsson, „Áhrif fjölþjóðlegra hugmyndastefna á alþýðu“, bls. 240. 

5
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 272-3. 

6
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 272. 

7
 Sigríður Dúnu Kristmundsdóttir, „Að gera til að verða“, bls. 87. 

8
 Sigríður Matthíasdóttir, „Menningardeilur og kvenleiki á árunum milli stríða“, bls. 450. 

9
 Sigríður Matthíasdóttir hefur skrifað ítarlega um deilur Hlínar og 19. Júní. 
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störfuðu við gerð blaðsins á sama tíma og þær töldu hlutverk konunnar vera inni á 

heimilunum. Það getur verið að þær hafi leyft sér þessa opinberu þátttöku þar sem þær 

væru að ala konur upp til að sinna hefðbundnum hlutverkum sínum. Stofnun 

húsmæðraskóla er athyglisverð í þessu samhengi en með þeim áttu konur að verða 

sérfræðingar í húsmæðrastörfum á sama hátt og bændur fóru í bændaskóla.
10

 

Húsmæðraskólar voru bara hluti af viðleitni til að fræða konur því kvenfélögin buðu 

oft upp á óformlega fræðslu með fyrirlestrum og námskeiðum. 

Á tímabilinu 1901–1940 voru konur því „að vakna til vitundar um að 

samtakamáttur þeirra mætti sín einhvers.“
11

 Konur voru farnar að hópa sig meira 

saman og stofna formleg félög á þessum tíma. Með kvenfélögum voru konur farnar að 

hafa meðvituð áhrif á stöðu sína og samfélagið sem þær bjuggu í. Konur fóru í kjölfar 

aukinna lagalegra réttinda að finna rödd sína og að nota hana.
12

 

1.2 Útgáfa 

Í byrjun tuttugustu aldar urðu vatnaskil í útgáfu á Íslandi. Meðalfjöldi tímarita og 

blaða sem gefin voru út á árunum 1901–1910 var rúmlega 30 en á árunum 1921–1930 

var meðalfjöldinn orðinn tæplega 80.
13

 Þetta er nálægt því að vera þreföldun á þremur 

áratugum. Aukin bréfaskrif á sama tíma sýna líka „að ritmenning hafði á fáum 

áratugum eignast stóraukinn hlut í lífi manna og samskiptum á Íslandi.“
14

 Reykjavík 

var orðin helsti vettvangur fyrir blaðaútgáfu á landinu við upphaf tuttugustu 

aldarinnar
15

 og árið 1910 byrjaði dagblaðið Vísir að koma út og svo Morgunblaðið í 

kjölfarið árið 1913. Það er engin furða að helsta útgáfustarfsemin á Íslandi hafi farið 

fram í Reykjavík þar sem mikil fólksfjölgun átti sér stað á þessum tíma. 

Byggðaþróunin var þannig að árið 1930 bjó um helmingur Íslendinga í þéttbýli (þar 

sem bjuggu 200 manns eða fleiri) en árið 1880 höfðu 90% Íslendinga búið í 

dreifbýli.
16

 Ör fjölgun var í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Þann 1. desember 

1920 bjuggu 21.347 þar, 2. desember 1930 bjuggu þar 33.867 manns en árið 1940 

                                                 

10
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 289. 

11
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 272. 

12
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 290. 

13
 Loftur Guttormsson, „Framleiðsla og dreifing ritaðs máls“, bls. 45. 

14
 Loftur Guttormsson, „Framleiðsla og dreifing ritaðs máls“, bls. 62. 

15
 Loftur Guttormsson, „Framleiðsla og dreifing ritaðs máls“, bls. 46. 

16
 Hagskinna. Sögulegar tölur um Ísland, bls. 74-75. 



9 

bjuggu þar 43.483 manns.
17

 Handskrifuð blöð voru í mikilli dreifingu á þessum tíma 

og var algengt að einstaklingar, lestarfélög, sveitarfélög, ungmennafélög, 

bindindisfélög, kvennafélög skólar og aðrir gæfu út blöð til þess að auglýsa starfsemi 

sína. Alls komu út 243 handskrifuð blöð á Íslandi á árunum 1907–1930 (142 á 

árunum 1870–1930).
18

 

Þessi mikla aukning í útgáfu á rituðu máli helst í hendur við skólavæðingu 

samfélagsins sem átti sér stað frá því um 1900
19

 og það að með fræðslulögunum árið 

1907 var móðurmálskennsla gerð að meginviðfangsefni í grunnskólakennslu.
20

 Flestir 

kunnu því að lesa og skrifa á þessum tíma. Þó var töluverður munur á hvernig kennslu 

í verklegu námi börnin fengu eftir kynjum því árið 1933 skrifar Sigríður Thorlacius 

skólastjóri Austurbæjarskóla að á sama tíma og stúlkur lærðu matreiðslu fengust 

strákar við smíði og leikfimi.
21

 Því fer ekki á milli mála að gerðar voru ólíkar kröfur 

til kynjanna og stúlkur voru aldar upp til heimilisstarfa strax í barnaskóla. Stúlkur 

voru yfirleitt um helmingur nemenda í barnaskólum (á aldrinum 5–14 ára) frá 1915–

1948 og fleiri stúlkur en strákar sátu á skólabekk í þéttbýli en færri í sveitum.
22

 

1.3. Kvennaútgáfa 

Konur voru duglegar við útgáfu blaða og blöðunga á fyrri hluta 20. aldar. Á árunum 

1891–1950 komu út 49 blöð eða blöðungar eftir konur.
23

 Þar eru ekki meðtalin 

handskrifuð blöð sem voru fjölmörg og ber þar helst að nefna útgáfu Kvenfélags 

Suður-Þingeyinga á handskrifaða blaðinu Framtíðin sem kom út á árunum 1909–1931. 

Fæst blaðanna voru langlíf en nokkur blöð komust á legg: Árdís kom út í 34 

árgöngum 1933–1966, Draupnir kom út í 12 árgöngum 1891–1908, Dvöl kom út í 17 

árgöngum 1901–1917,
24

 Hlín kom út 43 árgöngum 1917–1961 og 1967, 

Kvennablaðið kom út í 25 árgöngum 1895–1919, Melkorka kom út í 28 árgöngum 

                                                 

17
 Hagskinna. Sögulegar tölur um Ísland, bls. 74-75. 

18
 Eiríkur Þormóðsson, „Handskrifuð blöð“, bls. 78-79. 

19
 Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson, „Niðurlag“, bls. 292. 

20
 Ólafur Rastrick, „Lestrarkennsla og ritþjálfun í barnaþjálfun og alþýðlegum 

framhaldsskólum 1880–1920“, bls. 113. 
21

 Sigríður Thorlacius, Nýja Dagblaðið, 26. nómber 1933, bls. 3. 
22

 Ólöf Garðarsdóttir, „Barnaskólar á millistríðsárunum í ljós kynferðis og stétta“, bls. 311. 
23

 Lbs. án safnmarks. Blöð, tímarit og safnrit gefin út af íslenskum konum 1891-1950, Guðrún 

Ágústsdóttir tók saman. 
24

 Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm gaf út bæði Draupni og Dvöl. Hún var fyrst kvenna til að 

hljóta skáldastyrk frá Alþingi (árið 1891). 
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1944–1962, 19. júní kom út í 12 árgöngum 1917–1929 og Nýtt kvennablað kom út í 

28. árgöngum 1940–1967. Þessi átta blöð komu út í fleiri en tíu árgöngum en hin 

komu flest út í einum til sex árgöngum. 

Mörg blöð sem gefin voru út á fyrri hluta tuttugustu aldar sem fjölluðu um 

áhugasvið kvenna. Voru helstu málaflokkar Framtíðinnar (1909–1931) til dæmis: 

bernskuminningar og minningar um látnar konur, heimilið, uppeldismál, 

kvenréttindamál, skólamál (húsmæðraskólinn að Laugum) ásamt skáldskap.
25

 Efni 

Hlínar (1917–1961), ársrits Sambandsfjelags Norlenskra kvenna, var á svipuðum 

nótum og var mjög vinsælt.
26

 Hlín kom út einu sinni á ári og spannaði oft yfir 100 

síður. 19. júní fjallaði meira um hagsmuni kvenna og kvenréttindi
27

 en var ekki jafn 

langlíft og Hlín. Það hætti útgáfu sinni vegna fjárhagsvandræða árið 1929.
28

 

Kvennablaðið sem Bríet Bjarnhéðinsdóttir stofnaði árið 1895 var eitt útbreiddasta 

tímaritið á Íslandi á 19. öld en hátt í þrjú þúsund eintök fóru í dreifingu.
29

 Blað undir 

ritstjórn kvenna varð því snemma vinsælt hér á landi og hefur þannig mögulega sett 

fordæmi fyrir aðrar konur í blaðaútgáfu. Kvennablaðið hætti göngu sinni árið 1926. 

Blaðið fjallaði að mestu um áhugamál kvenna og var ekki pólitískt blað í sjálfu sér. Þetta 

var meðvituð ákvörðun hjá Bríeti en hún vildi meina að umfjöllun kvennablaða um 

pólitík yrðu til þess að þau seldust illa. Nefnir hún kvennablaðið Framsókn (1895-1901) í 

því samhengi en það var með mun ákveðnari afstöðu í bindindis- og kvenfrelsismálinu.
30

 

Pólitísk málefni virðast því ekki hafa verið vinsæl hjá konum í blábyrjun tuttugustu 

aldarinnar og er minni áhugi kvenna á blaðinu eftir aldamót rakinn til þess að það fór 

meira að fjalla um kvenfrelsismálið á þeim tíma.
31

 Árið 1900 gaf svo Hið íslenska 

kvenfélag út þýðingu á bók John Stuart Mill Kúgun kvenna en bókin seldist svo illa að 

félagið stórskaðaðist fjárhagslega og enn voru til eintök af henni árið 1928.
32

 Sýna þessi 

dæmi að almenningur hafi ekki alltaf verið á sömu blaðsíðu og þessar einstaka konur eða 

kvenfélög varðandi málefni kvenna. 

  

                                                 

25
 Eiríkur Þormóðsson, „Handskrifuð blöð“, bls. 84. 

26
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 387. 

27
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 387. 

28
 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 246. 

29
 Loftur Guttormsson, „Framleiðsla og dreifing ritaðs máls“, bls. 55. 

30
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 285. 

31
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 286. 

32
 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870-1930“, bls. 286. 
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2. Kommúnistaflokkur Íslands og málefni kvenna 

Kommúnistaflokkur Íslands (KFÍ) var stofnaður árið 1930. Samkvæmt Einar 

Olgeirssyni lagði hann áherslu á að stunda „mikla fræðslu- og áróðursstarsemi þau ár, 

sem hann starfaði, og gerði það með ýmsum hætti, fundarhöldum, útgáfu prentmáls 

og fræðslunámskeiðum.“ Markmiðið var að „flytja boðskapinn“ og að „ala upp 

menntaðan verkalýð, sem gæti farið með forystuhlutverk í þjóðfélaginu“. Ástæðurnar 

fyrir því að „áróðurinn“ varð kröftugur var, samkvæmt Einari, eldmóðurinn og trúin á 

kommúnistastefnuna, trúin að hún gæti „létt af [þeim] fátæktina og leyst ýmis önnur 

þjóðfélagsleg vandamál.“
33

 

Árið 1931 gaf KFÍ út rit sem nefndist „Hvað vill Kommúnistaflokkur 

Íslands?“ en það var unnið út frá ályktum af stofnþingi flokksins. Voru þar listuð upp 

tólf stefnumál og var eitt þeirra um verkakonur. Þar var bágri stöðu verkafólks lýst og 

lögð áhersla á að verkakonur skyldu ganga í stéttafélög en þannig myndu laun þeirra 

hækka sem og laun verkakarla. Þá var þar lögð áhersla á að kynin myndu berjast 

saman fyrir bættum kjörum, að verkakonur tækju þátt í öllu starfi 

verkalýðshreyfingarinnar og að slagorðið „sömu laun fyrir sömu vinnu“ yrði notað. 

Einnig kemur fram að KFÍ studdi mæðrastyrki, mæðraorlof við barnsburð og stofnun 

dagheimila. Þá var minnst á að flokkurinn vildi afhjúpa önnur kvenfélög sem 

borgaraleg og þá staðreynd að sem slík hefðu þau verið að svíkja verkakonur í þeirra 

hagsmunabaráttu með því að vera í liði með auðvaldinu. Vildi flokkurinn sýna 

verkakonum að hvers konar kvennakúgun fylgdi auðvaldsskipulaginu og að frelsun 

konunnar fælist í sigri verkalýðsins á auðvaldinu. Flokkurinn vildi nýta blöð sín til að 

vekja athygli á hagsmunamálum kvenna og til að fá verkakonurnar sjálfar til að skrifa 

um áhugamál sín.
34

 

Einnig var fjallað um Kvennanefnd KFÍ og hún nefnd sem ein af 

fastanefndum Kommúnistaflokksins.
35

 Þá var líka minnst á konur í kafla um baráttu í 

verkalýðsmálum þar sem krafan um sömu laun fyrir sömu vinnu var gerð skýr „hvort 

sem hún [væri] unnin af körlum eða konum, fullorðnum eða unglingum.“
36

 Þá var 

lögð áhersla á mikilvægi þess að fá verkakonur og unglinga með í baráttuna. Aftur var 

                                                 

33
 Einar Olgeirsson, Kraftverk einnar kynslóðar, bls. 205. 

34
 Hvað vill Kommúnistaflokkur Íslands? Til íslenzkrar alþýðu frá stofnþingi K.F.Í., bls. 59-61. 

35
 Hvað vill Kommúnistaflokkur Íslands? Til íslenzkrar alþýðu frá stofnþingi K.F.Í., bls. 37. 

36
 Hvað vill Kommúnistaflokkur Íslands? Til íslenzkrar alþýðu frá stofnþingi K.F.Í., bls. 41. 
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minnst á konur í sömu andrá og unglinga síðar í kaflanum þar sem brýnt var að 

verkamenn yrðu að ganga í verkalýðsfélögin ásamt vinnandi konum og unglingum.
37

 

Er því ljóst að KFÍ hafði áhuga á málefnum kvenna frá stofnun flokksins en 

spurningin er hvers vegna flokkurinn gerði það og hvað konunum innan hans gekk til? 

2.1 Konur og kvennastarf innan KFÍ 

Þegar KFÍ var formlega stofnaður árið 1930 voru meðlimir flokksins 230 talsins.
38

 Á 

stofnfundi hans voru að minnsta kosti fjórar konur: Dýrleif Árnadóttir frá Spörtu 

(Reykjavík), Elísabet Eiríksdóttir frá Akureyrardeild, Ágústa Þorkelsdóttir til vara frá 

Akureyrardeild og Sigríður Baldvinsdóttir einnig til vara frá Akureyrardeild.
39

 

Athygli vekur að þrjár af fjórum konum eru frá Akureyri, þar sem Einar Olgeirsson 

hafði starfað undanfarin ár, og að einungis tvær deildir af sjö áttu kvenfulltrúa á 

stofnþinginu, en þar voru alls 29 fulltrúar og þrír varafulltrúar. Árið 1932 voru 606 

flokksfélagar, þar af 85 konur.
 40 

2.2 Félagatal 

Til að komast betur að því hvaða konur voru í flokknum er félagatal flokksins afar 

hjálplegt en Kjartan Ólafsson, fyrrum alþingismaður Alþýðubandalagsins og ritstjóri 

Þjóðviljans, afhenti Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni það árið 2005. 

Félagatalið er handskrifað í svartri bók en Kjartan hefur sjálfur ritað spjaldskrá sem 

fylgir með þar sem hann hefur fundið upplýsingar um skráða flokksmenn með ýmsum 

aðferðum. Skráin er mjög forvitnileg en öll nöfnin koma fyrir á númeruðum spjöldum, 

ekki mikil regla er á nöfnunum en annað spjaldskráarspjald hefur verið útbúið þar sem 

nöfnin koma fyrir í stafrófsröð með vísan hvar í hinni spjaldskránni hægt er að finna 

upplýsingarnar um flokksmennina. Í þeirri skrá er að finna 868 nöfn flokksmanna, þar 

af nöfn 199 kvenna. Af 199 konum sem Kjartan tiltekur fann ritgerðarhöfundur 

einungis 196 í spjaldskránni. Hægt er að finna lista með nöfnum kvennanna ásamt 

fæðingarári þeirra, inngönguári, stöðu, tengsl við aðra flokksfélaga og númeri sem 

vísar í upprunalegu spjaldskrána hans Kjartans í viðauka I. 

                                                 

37
 Hvað vill Kommúnistaflokkur Íslands? Til íslenzkrar alþýðu frá stofnþingi K.F.Í., bls. 42-43. 

38
 Einar Olgeirsson, Kraftverk einnar kynslóðar, bls. 186. 

39
 Einar Olgeirsson, Kraftverk einnar kynslóðar, bls. 180. 

40
 Einar Olgeirsson, Kraftverk einnar kynslóðar, bls. 186. 
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Kjartan tekur fram að það vanti nöfn og upplýsingar um 41 flokksmann. Af 

þeim konum sem vantar í flokkstalið en víst er að voru í flokknum eru t.d. Sigríður 

Baldvinsdóttir (sat á stofnfundi), Guðrún Rafnsdóttir (fór út til Moskvu), Ingibjörg 

Friðriksdóttir (ötul í kosningabaráttunni 1937)
41

 og Katrín Thoroddsen (sat á 

framboðslista 1937). Félagatalið er því ekki tæmandi en mjög athyglisverð heimild og 

gefur góða mynd af því af hvaða fólki flokkurinn stóð saman af. 

Af 199 konum í félagatali voru 128 frá Reykjavik (þaðan voru jafnframt 382 

karlar), 18 konur frá Vestmannaeyjum (83 karlar), 14 konur voru frá Akureyri (34 

karlar) og 9 konur frá Siglufirði (51 karlar). Færri voru frá öðrum stöðum. Voru 

flokksmenn samkvæmt þessu því um 77% karlar og tæplega 23% konur. Áhugavert er 

að hafa í huga að fjöldi kvenna á Íslandi var 54.215 árið 1930 en þeim fer vitaskuld 

fjölgandi með árunum og er fjöldi þeirra kominn í 59.510 konur árið 1938, þegar 

flokkurinn var lagður niður.
42

 Var því ekki hátt hlutfall íslenskra kvenna í flokknum. 

Flokksmönnum er skipt í flokka af Kjartani eftir því hvað störfum þau gegndu. 

Af þeim störfum sem eru í kvenkyni má telja 86 húsmæður, 31 verkakonur og 

starfsstúlkur, 18 vinnukonur, 5 prjóna- og saumakonur, tvær ráðskonur, eina 

nuddkonu og eina matselju. Eru einnig fjórar heimasætur (þ.e. stúlkur sem búa í 

foreldrahúsum) í skránni. Af þessari talningu má sjá að rúmlega 10% allra 

flokksmanna voru skráðar húsmæður við inngöngu í flokkinn. Aftur verður að minna 

á að þó að konur hafi verið húsmæður öfluðu þær oft aukatekna fyrir heimilið með 

ígripastörfum. Auk þess var reglan sú við gerð manntala að skrá nær allar giftar konur 

sem húsmæður ef þær gegndu ekki neinu ákveðnu, sérhæfðu starfi.
43

 

Meðalaldur flokksmanna reiknaði Kjartan út að væru 28,62 ár (líklegast við 

inngöngu) en, eins og sjá má í viðauka I, var meðalaldur þeirra kvenna sem fæðingar- 

og inngönguár lá fyrir 29,52 ár. Verður þetta að teljast frekar ungur flokkur sem 

kemur kannski ekki á óvart þar sem hann var nýr. 

Í félagatalinu eru fimm konur skráðar sem stofnendur: Dýrleif Árnadóttir, 

Hallfríður Jónasdóttir, Indíana Garibaldadóttir, Steinunn Árnadóttir og Þóra Jónsdóttir. 

Þá voru þrjár aðrar konur á stofnfundinum sem áður voru nefndar. 

                                                 

41
 Einar Olgeirsson, Kraftverk einnar kynslóðar, bls. 346. 

42
 Hagstofa. 

43
 Lbs. 20.nóvember 2005, Kjartan Ólafsson, Félagatal, fylgiskjal bls. 20. 



14 

Af nafngreindum flokksmönnum höfðu 41 lokið stúdentsprófi. Voru þar af 

fjórar konur: Anna Margrét Halldórsdóttir, húsfreyja, Dýrleif Árnadóttir, síðar ritari 

fógeta, Guðrún Guðmundsdóttir og Jakobína Margrét Thoroddsen, síðar kennari, auk 

Katrínar Thoroddsen, læknis, sem var ekki á félagatalinu eins og áður hefur komið 

fram. Guðrún varð stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík 1926 og kláraði cand. 

phil. við heimspekideild Háskóla Íslands 1927.
44

 Dýrleif útskrifaðist með stúdentspróf 

frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1918, önnur tveggja kvenna, en áður höfðu alls 

17 konur útskrifast með stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík.
45

 Hún var 

bekkjarfélagi Brynjólfs Bjarnasonar. Dýrleif kláraði cand. phil. við Háskóla Íslands 

árið1920.
46

 Dýrleif vann við þýðingar eftir háskólanámið og þýddi þrjú rit um 

heilsufræði: Heilsufræði ungra kvenna (1923), Heilsufræði hjóna (1927) og 

Heilsufræði telpna fjórtán til sextán ára (1928). 

Eru fimm konur skráðar kennarar í félagatali en það eru þær Elín Rannveig 

Jónsdóttir, Elísabet Eiríksdóttir, Halldóra Rútsdóttir, Ingibjörg Eiríksdóttir, Jakobína 

Margrét Thoroddsen, Jórunn Guðmundsdóttir, Kamilla Sigríður Árnadóttir og Kristín 

L. Þórarinsdóttir. 

Tengsl flokksmanna voru margvísleg og eru tengsl 95 kvenna við aðra 

flokksmenn þekkt.
47

 Áttu 74 konur í flokknum eiginmenn sem voru einnig skráðir í 

flokkinn. Átján konur gengu inn á sama tíma og makar þeirra. Níu konur áttu 

stofnendur fyrir eiginmenn, en tvær af þeim voru einnig stofnendur (Hallfríður 

Jónasdóttir og Indíana Garibaldadóttir). Aðrar gengu inn nokkru á eftir eiginmönnum 

sínum. Hafa þarf í huga að þetta eru skráðar dagsetningar á félagatali, en það getur 

verið að þær hafi tekið þátt í starfi áður en þær skráðu sig í flokkinn. Ein átti föður 

fyrir stofnanda (Guðmunda Gunnarsdóttir) og önnur son (Helga Sigfúsdóttir). Þrjár 

áttu feður eða stjúpfeður í flokknum, tvær mága, níu áttu bræður í flokknum, sjö eru 

systur, þar eru þrennar mæðgur og tvær áttu syni sem voru einnig flokksmenn. Sjö 

konur eru sérstaklega skráðar sem einhleypar í spjaldskrá Kjartans en vel má vera að 

þær hafi verið fleiri. 

                                                 

44
 Árbók Háskóla Íslands 1926-1927, bls. 18. Candidatus philosophiae var eins árs prófgráða í 

forspjallsvísindum en það þurfti að taka það próf til þess að geta tekið embættispróf eða önnur 

lokapróf við háskólann. Valborg Sigurðardóttir, Íslenska menntakonan verður til, bls. 107. 
45

 Valborg Sigurðardóttir, Íslenska menntakonan verður til, bls. 116-117. 
46

 Árbók Háskóla Íslands 1919-1920, bls. 19. 
47

 Aftur þá fundust 196 konur í félagatali sem Kjartan Ólafsson gaf Háskólabókasafni 2005, 

alls telur hann upp 199 konur. 
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Það má sjá að Elín Guðmundsdóttir, Steinunn Árnadóttir og Hlín Ingólfsdóttir 

giftust flokksmönnum eftir inngöngu í flokkinn. Var Elín 22 ára þegar hún giftist 

Stefáni Ögmundssyni, Steinunn var 25 ára þegar hún giftist Benedikt Stefánssyni og 

Hlín var einnig 25 ára þegar hún giftist Árna Einarssyni. Þá má sjá að Ásta 

Guðmunda Haraldsdóttir átti föður í flokknum en hann var rekinn árið 1934, þá giftist 

hún flokksmanni árið 1935, þegar hún var 21 árs að aldri, og gekk svo sjálf í flokkinn 

árið 1937. Þó Kjartan hafi skráð flest tengsl milli flokksmanna eftir bestu getu má vel 

vera að fleiri flokksmenn hafa verið tengst fjölskylduböndum en skráð er. 

Þessar miklu fjölskyldutengingar meðal flokksmanna þurfa ekki að vera 

óeðlilegar. Ísland var lítið samfélag á þessum tíma og því skiljanlegt að margir 

flokksmeðlimir tengdust fjölskylduböndum. Taldi Mary S. Olmsted að uppgangur 

kommúnistaflokks á Íslandi hafi einmitt stafað af nánum fjölskyldutengslum í 

landinu; fólk hafi einfaldlega ekki haft ástæðu til að efast um ágæti kommúnismans, 

eins og gerðist víða annars staðar, vegna þess að það treysti hvort öðru.
48

 

Sýnir þessi upptalning þó að fjöldinn allur af eiginkonum flokksmanna tóku 

einnig þátt í starfinu. Þær hafi þó ekki endilega fundið sig knúnar til að verða skráðir 

félagar eða til að taka þátt í flokksstarfinu; eiginkona Einars Olgeirssonar, Sigríður 

Þorvarðsdóttir, er t.d. ekki skráð í flokkinn fyrr en tveimur árum eftir stofnun hans. 

2.3 Kvennanefnd KFÍ 

Fyrsta vísbending um starfsemi kvennanefndar KFÍ er útgáfa Jólablaðs verkakvenna í 

desember 1931. Þá hóf Nýja konan göngu sína 23. febrúar 1932 undir merkjum 

hennar. Mánuði síðar undirritaði Hallfríður Jónasdóttir skýrslu um starfsemi 

kvennanefndarinnar sem send var til Komintern. Skýrslan er í sjö liðum (og einum 

aukalið) og veitir eitt besta innsæi inn í starfsemi kvennanefndarinnar sem fundist 

hefur hingað til þar sem ekki liggja fyrir fundargerðabækur eða annað slíkt. Skýrslan 

ber yfirskriftina „Um starf kvenna í Kommúnistaflokki Íslands“
49

 og útlistar stöðu 

nefndarinnar á hinum ýmsu málum sem ekki er ólíklegt að hafi verið fyrirskipað af 

Komintern að huga að. 

Í fyrsta liðnum segir Hallfríður frá því að kvennanefndir hafi nýlega verið 

stofnsett í Reykjavík, á Ísafirði, Siglufirði og Akureyri. Annar liðurinn fjallar um 
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hvaða stéttarfélög konur Kommúnistaflokksins hafi komið sér fyrir í; segir Hallfríður 

að það séu tvær konur fulltrúar KFÍ í kvenstéttafélögum í Reykjavík og að einnig séu 

fulltrúar KFÍ í kvenstéttarfélögum á Siglufirði, Akureyri og Húsavík. Sá þriðji er 

stuttur og fjallar um að hvaða leyti konurnar vinna með börnum, segir Hallfríður að á 

Siglufirði og Akureyri séu nýlega til komnir frumkvöðlaflokkar (þ. pioneertruppen). 

Fjórði liðurinn fjallar um undirbúning fyrir kvennadaginn 8. mars. Þar er sagt frá því 

að hann hafi falist í því að birta greinar í fjölmiðlum og gefa út dreifibréf um málefni 

dagsins. Ekki þótti takast nógu vel til við að virkja fólk. Fimmti liðurinn staðfestir að 

gefið hafi verið út tímarit fyrir jólin (Jólablað verkakvenna), það hafi verið gefið út í 

2.000 eintökum og kostað hálfa krónu stykkið. Í framhaldi af því er talað um blaðið 

Nýju konuna, það hafi komið út tvisvar á því ári á fjórum síðum, 500 eintök hafi verið 

gefin út og verðlögð á tíu aura. Sjöundi og jafnframt síðasti liðurinn fjallar um 

þátttöku kvenna í I.A.H., Internationale Arbeiterhilfe. Þar segir að innan þeirra deildar 

séu konurnar mjög iðnar og hafi stofnað sérstaka kvennadeild. Hér er átt við 

Alþjóðasamhjálp verkalýðsins (ASV). Aukaliðurinn lýsir yfir að fundur sem 

kvennanefndin boðaði 24. mars hafi heppnast frábærlega, á hann hafi mætt 80 konur 

og 150 karlar. Miklum árangri hafi verið náð og að þrjár konur hafi þegar gengið inn í 

kvennanefndina í kjölfar hans.
50

 

Þessi skýrsla gefur innsýn inn í starfið í flokknum. Helstu málefni þeirra eru 

tíunduð. Voru þær að einbeita sér að útgáfu, kvennafrídeginum, uppeldi barna og 

verkalýðsbaráttu. Var starf kvennanefndarinnar sennilega að fara af stað á þessum 

tíma og mögulega að sækja í sig veðrið. Ekki hefur öll starfsemin gengið vel. Voru 

einhverjir örðugleikar að manna fundi og jafnvel að finna mannskap til að taka þátt í 

öllu þessu starfi. Það er kannski ekki furða þar sem krafa hefur verið sett á þær að 

dreifa sér milli stéttafélaga og annarra félaga. Með skýrslunni er hægt að sjá að sömu 

kröfur voru gerðar til kvenna og karla innan flokksins. Þá eru áhugaverðar tölurnar af 

fundinum frá 24. mars þar sem mættu 80 konur en nánast helmingi fleiri karlar. 

Eins og áður hefur komið fram sá kvennanefnd KFÍ um útgáfu Nýju konunnar 

og er það ein helsta heimildin fyrir tilvist hennar, starfsemi og hugsjónum. Einnig eru 

aðrar vísbendingar sem hægt er að finna öðrum blöðum frá þessum tíma, t.d. 

auglýsingar um fundi og annað slíkt. Þá er líka hægt að skoða hvort þær skrifuðu í 

önnur blöð, töluðu á fundum, héldu ræður o.s.frv. Þar sem heimildir eru af skornum 
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skammti er varla hægt að líta á það sem finnst sem heildaryfirlit yfir þátttöku 

kvennanna en það sem á eftir fer er ágætis vísbending um hvort og þá hvernig 

kommúnistakonur tóku virkan þátt í pólitísku starfi á starfsárum KFÍ 1930–1938. 

Árið 1934 auglýsir Verklýðsblaðið viðtalstíma með „kvennaleiðtoganum“ á 

mánudögum milli klukkan sex og sjö eftir hádegi í hverju blaði á tímabilinu 12. mars–

10. júlí. Aðrir auglýstir fundir eða viðtalstímar eru með framkvæmdanefnd, 

útbreiðslu- og fræðslunefnd, skipulagsnefnd, faglegum leiðtoga, fjármálanefnd, 

ritnefnd Verklýðsblaðsins. Auk þess eru pólitískir leiðtogar hvattir til að mæta daglega 

í viðtalstíma við framkvæmdanefndina.
51

 Þessir fundir eru ekki auglýstir í blaðinu 

nema á takmörkuðu tímabili svo óljóst er hvort þeir hafi verið haldnir fyrir og eftir 

það tímabil, en auglýsingarnar sýna glögglega að KFÍ lagði áherslu á að virkja konur 

til þátttöku. Kvennaleiðtoginn tilheyrði einu af sjö starfssviðum flokksins.
52

 Það var 

því einhver innan flokksins sem gegndi starfi kvennaleiðtoga og var með opinn 

viðtalstíma fyrir flokksmenn einu sinni í viku. Það er líklegt að Hallfríður Jónasdóttir 

hafi sinnt starfi kvennaleiðtogans þar sem hún var ritstýra Nýju konunnar og hún 

skrifaði fyrir skýrslu sem nefndin sendi til Komintern. 

Skemmtun kvennanefndar KFÍ sem haldin var í KR-húsinu 3. apríl 1932 var 

auglýst í Alþýðublaðinu en þar var á dagskrá frásögn fra Grænlandi sem Guðmundur 

Gíslason flutti, einsöngur sem Guðrún Pálsdóttir flutti, stutt ræða (ekki kemur fram 

hver heldur hana), leikhópur sýndi leikverk, „Rósa í hlíð“ var lesin upp og að lokum 

spilaði hljómsveit fyrir dansi. Aðgöngumiðar voru seldir á 2 krónur.
53

 Þessi 

skemmtun var einnig auglýst í Verklýðsblaðinu en þá var tekið fram að 

kvennanefndin væri að halda hana til að styrkja útgáfustarfsemina.
54

 Önnur skemmtun 

var haldin viku síðar með svipuðu sniði.
55

 

Fundur var auglýstur í janúar 1933 þar sem á dagskrá voru fréttir frá 

vinnustöðvunum, kjör vinnandi kvenna í Sovétríkjunum og svo kjör húsmæðra á 

Íslandi.
56

 Í maí og júní sama ár hélt kvennanefndin tvo álíka fundi fyrir „áhugalið 

kvenna“ þar sem auglýst voru þrjú fundarefni: Fréttir frá vinnustöðvunum, um 
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fasismann og kvenfólkið með fréttum frá Þýskalandi og að lokum framsaga Dýrleifar 

Árnadóttur um kjör konunnar í Rússlandi.
57

 Þá var auglýst kaffikvöld, líklega fyrir 

allan flokkinn, í Hafnarstræti laugardaginn 12. október 1935 þar sem skemmtiatriðum 

var lofað.
58

 

KFÍ hélt einnig fundi um mál kvenna án þess að minnst væri á kvennanefndina 

í auglýsingum því 22. mars 1932 var haldinn almennur útbreiðslufundur þar sem 

Gunnar Benediktsson hafði mál um konuna og sósíalismann.
59

 KFÍ hélt almennan 

kvennafund 12. janúar 1934 þar sem Dýrleif Árnadóttir er auglýst á dagskrá ásamt 

þeim Gunnari Benediktssyni og Einari Olgeirssyni. Átti t.d. að fjalla um fátækramálin 

og kjör verkakvenna og barna. Fundurinn var ekki einskorðaður við konur og tekið 

fram að körlum var heimilaður aðgangur en sérstaklega var skorað á verkakonur að 

fjölmenna.
60

 Af þessu má draga þá ályktun að mál kvenna hafi líka verið á dagskrá 

hjá flokknum í heild sinni en ekki einungis haldið innan kvennanefndarinnar. 

Einnig voru haldin námskeið
61

 og skipulagðir leshringir, þ.á.m. sérstakir 

kvennaleshringir,
62

 um eðli og inntak kommúnismans. Einar Olgeirsson vildi meina 

að atvinnuleysi og fátækt stuðluðu oft að fjölmennum fundum því verkamenn áttu 

ekki oft fyrir t.d. bíómiðum.
63

 Þó það sé líklega einföldun hjá Einari má samt halda 

því fram að almennur áhugi á félagslífi hafi verið eitt af því sem laðaði fólk að 

flokknum. 

2.4 Önnur þátttaka kvenna innan KFÍ 

Þegar þátttaka kvenna í öðrum útgáfum blaðsins, sem ekki snerust eingöngu um 

málefni kvenna er skoðuð, kemur í ljós að þær létu eitthvað í sér heyra, þó rödd þeirra 

hafi ekki verið gríðarlega sterk. Birti Réttur, undir ritstjórn Einars Olgeirssonar, 

eitthvað efni eftir konur eða um konur á árunum 1931–1938. Árið 1931 birtist 

smásaga eftir Kristínu Sigfúsdóttur sem og kröftugt ljóð eignað „vinnukonu“ þar sem 

                                                 

57
 „Áhugalið kvenna“, Verklýðsblaðið 01.05.1933, bls. 2 og „Áhugalið kvenna“, 

Verklýðsblaðið 01.06.1933, bls. 4. 
58

 „Nýja konan“, Verklýðsblaðið 11.10.1935, bls. 4. 
59

 „Útbreiðslufund“, Verklýðsblaðið 22.03.1932, bls. 4. 
60

 „Almennan kvennafund“, Verklýðsblaðið 08.01.1934, bls. 1. 
61

 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 208. 
62

 „Kvennaleshringur“, Verklýðsblaðið 26.03.1932, bls. 4. 
63

 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 205. 



19 

höfundur þess hvetur til baráttu og byltingar gegn „auðvaldsins ístrubelgj[um], / sem 

arðinn af vinnunni svelgja“
64

 

Árið 1933 birtist svo eina fræðilega greinin eftir konu úr röðum KFÍ en þar 

skrifar Dýrleif Árnadóttir um stríðsundirbúning þjóðanna og hættur sem leynast þar: 

Fyrir Marxista er það augljóst mál, að úr hinni ægilegu kreppu 

auðvaldsins, sem nú stendur yfir á fimmta ár og óðum skerpist, 

mismunandi mikið i hinum ýmsu löndum, eru ekki nema tvær leiðir. 

Leið auðvaldsins, ný heimsstyrjöld, eða leið hins byltingarsinnaða 

hluta öreiganna — bylting.65 

Í greininni er Dýrleif sannfærð um að ríki væru að búa sig undir stríð með því að auka 

fjárframlaga til hers og flota. Hún vitnar í nokkrar heimildir og setur upp töflur, m.a. 

um vísitölu iðnaðarframleiðsunnar, máli sínu til stuðnings. Greinin hefur því fræðilegt 

yfirbragð en flestar greinarnar sem birtust í kvennablöðum KFÍ voru byggðar upp á 

mun óformlegri máta. 

 Annað sem birtist í Rétti á þessum tíma eftir íslenskar konur er saga eftir 

Kristínu Geirsdóttur (1935), kvæði í tilefni kvennadagsins 8. mars eftir Kristínu 

Sigfúsdóttur (1938), ljóð eftir Ingibjörgu Benediktsdóttur (1938) og ritdómur um 

Gerska æfintýrið eftir Halldór Laxness sem Aðalbjörg Sigurðardóttir ritar (1938). Er 

Dýrleif sú eina af þessara kvenna sem var skráð í KFÍ. 

Þá birtust tvær þýddar greinar eftir konur á þessu tímabili; önnur eftir Karin 

Michaelis sem sagði frá verkefni í Sovétríkjunum þar sem ungir glæpamenn reistu 

byggð og urðu að löghlýðnu fólki. Tekur hún sérstaklega fram að kynin hafi ekki 

verið aðskilin heldur náð að vinna saman og skemmta sér saman.
66

 Óvíst er hver 

þýddi greinina. Hin greinin er eftir Alexöndru Kollontai og nefnist „- en hvað um 

frjálsar ástir?“ og birtist í Rétti árið 1936. Sú grein er afar áhugaverð varðandi 

hugmyndafræði kommúnismans um sambandið á milli kynjanna.
67

 

Ferðalög félaga KFÍ til Moskvu í leynilega flokkskóla hafa fengið töluverða 

umfjöllun og má sjá t.d. skrif Jóns Ólafssonar og Þórs Whitehead um það mál. Vitað 

er um 22 íslenska kommúnista sem tóku þátt í þessu námi á árunum 1929–1938. Þar 
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af voru fjórar konur: Dýrleif Árnadóttir, Lilja Halblaub, Guðrún Rafnsdóttir og 

Elísabet Eiríksdóttir.
68

 

Tóku nokkrar konur þátt í þingum KFÍ: Dýrleif Árnadóttir og Katrín Pálsdóttir 

voru fulltrúar úr Reykjavík á þingi KFÍ 1938. Voru tíu aðrir fulltrúar úr Reykjavík og 

17 frá öllu landinu.
69

 Sjá má að konur voru ekki stór hluti af þátttakendum. 

Innbyrðis átök flokksmanna voru oft gerðar opinber og áttu konur þar einnig í 

hlut: 

Afstaða mín gagnvart villum fél. Steinþóru Einarsdóttir í sambandi við 

kvennahreyfinguna, hefir verið þannig að ég hef í hvert skifti sem átt 

hefir að koma fram opinberri gagnrýni á þennan félag, sett hnefann í 

borðið við stjórn flokksdeildarinnar og útþynnt gagnrýnina ... Með 

þessu hefi ég verið aðalþröskuldur í vegi fyrir því að „Ósk“ gæti unnið 

sér traust verkakvenna.
70

 

Virðist Steinþóra hafa stigið einhver feilspor í flokkstarfi sínu sem ekki er nánar 

útlistað og hefur Jóhann Gunnarsson, sem ritaði greinina, ekki viljað taka þátt í 

gagnrýni á Steinþóru. Þannig gerðist hann sekur (samkvæmt sjálfum sér og 

flokksleiðtogum) um klíkuskap með því að sýna vantraust á verkalýðnum sem á þá að 

vita betur en hann. Í grein sinni telur Jóhann upp fjölda mistaka sem hann er að biðjast 

afsökunar á og nær þetta að vera eitt þeirra sem komst á blað. Þá var Sigríður 

Þorvarðardóttir, eiginkona Einars Olgeirssonar, rekin úr flokknum en honum var veitt 

áminning.
71

 

Svo áfram sé haldið um almenna þátttöku kvenna í starfi flokksins má nefna 

að konur tóku þátt í Gúttóslagnum og eftir hann hlutu nokkrar þeirra fangelsisdóm. 

Indíana Garibaldadóttir lýsti vist sinni í fangelsi í Nýju konunni.
72

 Anna 

Guðmundsdóttir og María Guðmundsdóttir voru dæmdar í þriggja mánaða fangelsi, 

Helga Guðmundsdóttir var dæmd í 110 daga fangelsi en Harða Guðmundsdóttir og 
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Steinþóra Einarsdóttir fengu 100 daga vist.
73

 Var kannski ekki furða að þeim hafi 

verið stungið í steininn líkt og körlunum ef marka má frásögn í einu blaðinu um að 

„[k]onurnar höfðu verið hvað grimmastar til grjótkastsins og var tekinn hamar af einni 

og eitthvert barefli af annarri.“
74

 

Árið 1930 voru Dýrleif Árnadóttir fulltrúi frá verkakvennafélaginu Von og 

Hallfríður Jónasdóttir fulltrúi frá Verkakvennafélaginu Ósk á Siglufirði aðilar að 

yfirlýsingu þar sem Alþýðublaðinu er lýst sem óhæfu málsgagni 

verklýðsstéttarinnar.
75

 Þannig má sjá að konur úr kommúnistahreyfingunni voru 

virkar innan kvenstéttarfélaga. Þá bauð Hallfríður sig fram í stjórnarkosningu í 

Verkakvennafélaginu Framsókn og fékk 20 atkv. en Jónína Jónatansdóttir, fyrir 

Alþýðuflokkinn, vann kosningarnar með 70-80 atkvæðum árið 1934.
76

 Hallfríður 

hefur því verið ötul í kvennastéttarstarfi á þessum tíma. 

Konur tóku mikinn þátt í starfi ASV en þar starfaði sérstök kvennadeild. 

Dagný Ellingsen var ein þeirra sem vann þar í málum fátækra en sjálf var hún af 

efnaðri fjölskyldu. Hún tók einnig þátt í Félagi ungra kommúnista (FUK) en er ekki í 

félagatali KFÍ. Hún hélt ræður á fundum ASV og studdi verkafólk sem lifði við bág 

kjör.
77

 Dýrleif Árnadóttir var einnig iðin við vinnu í ASV og vann þar af 

„skörungsskap“ eins og Einar Olgeirsson lýsir henni.
78

 Þá sat Ingibjörg Steindóttir í 

miðstjórn ASV.
79

 

Kvennanefnd ASV hélt árið 1934 samfylkingarfund verkakvenna vegna 

alþjóðlega kvennadagsins (8. mars). Fjögur erindi voru þá haldin; tvö beint um konur 

og önnur tvö um hugmyndafræði kommúnismans, og eftir þau voru sýnd tvö leikverk. 

Ekki voru einstaka ræðumenn auglýstir og því óvíst hver hélt erindin. Segir þó í 

auglýsingunni að öllum stéttafélögum verkakvenna hafi verið boðið að senda 

ræðukonu og voru verkakonur, ásamt alþýðukonum, hvattar til að fjölmenna.
80

 Er því 

ljóst að kvennanefnd ASV, sem Hallfríður talaði um í skýrslu sinni til Komintern 

1932, var virk. 
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Nokkrar konur voru afgerandi innan flokksins og því vert að minnast 

sérstaklega á þær. Hallfríður Jónasdóttir var mjög áberandi innan KFÍ enda formaður 

kvennanefndarinnar eins og áður hefur komið fram. Ekki er minnst á hana jafn oft í 

fræðibókum um KFÍ og aðrar konur (t.d. Dýrleifu Árnadóttur), en það er mögulega 

vegna þess að starf hennar hefur verið að miklu hulið þeim sem ekki höfðu aðgang að 

Nýju konunni, auk þess sem hún var eiginkona formanns flokksins og hefur kannski 

fallið í skuggann af honum af þeim sökum. Þau Hallfríður og Brynjólfur kynntust 

þegar þau áttu bæði sæti í árshátíðarnefnd Jafnaðarmannafélags Reykjavíkur og giftu 

sig vorið 1928.
81

 Einar Ólafsson skrifaði grein um Brynjólf sem birtist í Andvara 

(1996) og segir hann þar: 

Hún [Hallfríður] var virk í Kommúnistaflokknum en drýgst munu hafa 

orðið störf hennar að málefnum kvenna. Er af störfum hennar og 

margra samtíðarkvenna hennar mikil saga en að mestu óskráð eða 

óbirt.82 

Þau hjónin unnu mikið frá heimili sínu, en það varð að skrifstofu þeirra. Auk þeirrar 

vinnu sem fór fram á heimili þeirra unnu þau bæði margvísleg tilfallandi störf til að 

afla tekna.
83

 Má ætla að mikið af vinnunni sem fór í að undirbúa Nýju konuna hafi 

verið unnin á heimili þeirra hjóna. 

Dýrleif Árnadóttir var snemma farin að láta fyrir sér fara í íslensku samfélagi 

samkvæmt heimildum, líka fyrir stofnun Kommúnistaflokksins. Árið 1920 kemur 

sérstaklega fram í Alþýðublaðinu að: „Dýrleif Árnadóttir biður þess getið, að gefnu 

tilefni, að hún riti ekki undir nafninu „Skúta“.“
84

 

Eins og áður segir lauk Dýrleif stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík, 

en hún var í sama bekk og Brynjólfur Bjarnason,
85

 og prófi í forspjallsvísindum (cand. 

phil.) frá Háskóla Íslands. Árið 1929 var hún svo kennari í Málaskóla Hendriks J. S. 

Ottósonar ásamt Brynjólfi Bjarnasyni, Þórhalli Þorgilssyni og Steinunni Ottódóttur.
86

 

Dýrleif virðist hafa starfað mikið innan KFÍ. Hún ritstýrði Rauðliðanum, blaði 

félags Varnarliðs verkalýðsins sem kom út í eitt skipti árið 1933 og var, samkvæmt 

                                                 

81
 Einar Ólafsson, „Brynjólfur Bjarnason“, Andvari (1996), bls. 30. 

82
 Einar Ólafsson, „Brynjólfur Bjarnason“, Andvari (1996), bls. 31. 

83
 Einar Ólafsson, „Brynjólfur Bjarnason“, Andvari (1996), bls. 11-61. 

84
 „Tilkynning“, Alþýðublaðið, 21.05.1920, bls. 3. 

85
 Einar Ólafsson, „Brynjólfur Bjarnason“, Andvari (1996), bls. 12. 

86
 „Málaskóli Hendriks J. S. Ottósonar“, Alþýðublaðið, 26.09.1929, bls. 1. 



23 

Steini Steinarr, formaður sellu b 5.
87

 Er nú orðið alræmt það atvik sem Steinn rifjar 

upp í endurminningum sínum þar sem hann segir að hún og Gunnari Benediktsson 

hafi hrint honum niður stiga á sellufundi en það hefur verið vinsælt á meðal 

fræðimanna sem skrifað hafa nýlega um KFÍ að minnast á það til að draga fram 

hversu miklir skúrkar kommúnistar eiga að hafa verið.
88

 

Hún virðist hafa verið ötul í verkalýðsbaráttunni og kynnt sér vel málefni 

verkafólks. Minnist Aðalheiður Hólm þess þegar þær stöllur fóru í heimsókn í 

verkamannaskýli við höfnina að frumkvæði Dýrleifar: 

Við stöllurnar gæddum okkur á kaffi og vínarbrauðssnúðum með 

karlmönnunum og svo var sest að spjalla. Þeir þekktu Dýrleifu 

greinilega og voru ófeimnir við okkur. Hún var heldur ekki komin til 

að kenna neinum eða til að gefa ráð. Hún var komin til að fræðast um 

hvernig gengi og fór sér hægt. Þeir töluðu um sín réttindamál, kaupið, 

aðbúnaðinn og atvinnuleysið. ...
89

 

Þá var Dýrleif ein þeirra sem fór til Moskvu í Flokksskóla, eins og áður hefur komið 

fram. Hún var þar um 1930 og gekk undir dulnefninu Doris Lind.
90

 Það sama ár gaf 

hún skýrslu til Moskvu um að símar félaga KFÍ væru oft hleraðir, sérstaklega á 

átakatímum eins og þegar verkföll eða mótmæli stóðu yfir.
91

 Hún þótti vera fróð í 

marxískum fræðum og kenndi þau á kvöldnámskeiðum.
92

 Þá leit hún mikið upp til 

Alexöndru Kollontai, hafði skoðanir á rétti kvenna til að hafa yfirráð yfir líkama 

sínum og ræddi oft um „nauðsyn þess að konur stigju út úr skugga karlmannanna og 

tækju sér réttinn til lífsins.“
93

 

Dýrleif var einnig iðin við að koma fram á opinberum vettvangi fyrir KFÍ og 

hélt m.a. erindi 1. maí 1933 á kvöldskemmtun KFÍ og var því eina konan til að taka 

opinberlega þátt í degi verkalýðsins á þeirra vegum þetta ár, samkvæmt auglýsingum 

frá þessum tíma, en fjöldi karla hélt ræður, söng, spilaði á hljóðfæri, lék leikrit 
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o.s.frv.
94

 Þá var hún með erindi á Marx–kvöldi 1936 ásamt tveimur körlum.
95

 Einnig 

ritar hún undir tilkynningu sem KFÍ sendi frá sér varðandi Alþýðuflokkinn ásamt 

Elísabetu Eiríksdóttur og 15 körlum.
96

 Hún sat ein kvenna í miðstjórn KFÍ sem var 

kjörin 1937.
97

 

Var Dýrleif ötul í skrifum á þessum tíma. Skrifaði hún t.d. grein sem bar 

fyrirsögnina „Reykvískur verkalýður, konur og mæður!“ þar sem hún svaraði grein 

sem birtist áður í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni „Mæður“. Morgunblaðið var þar 

að vara við þeirri hættu sem þeir töldu börnum stafa af kommúnistum: 

En kommúnistar vita að hylli barnsins er aldrei of dýru verði keypt, og 

þeir vita einnig, að nái þeir föstum tökum með heljarklóm 

kommúnismans á barnshjartanu, þá stoðar ást þín og tár ekkert - þá er 

alt um seinan!
98

 

Svaraði Dýrleif greininni: 

Fyrst og fremst er hún merkileg fyrir það, hve greinilega hún ber vott 

um hræðslu þá og angist, sem nú fer eins og ógurlegur dauðakrampi 

um hið aðframkomna kúgaraþjóðfélag.
99

 

Hún skrifaði líka í Verklýðsblaðið og þá um konur og kosningar. Hvatti hún konur 

sem og allan verkalýð til að kjósa KFÍ og standa þannig með stétt sinni. Þá listaði hún 

upp sex baráttumál KFÍ fyrir verkakonur. Í greininni rekur Dýrleif mikinn áróður fyrir 

kommúnismann og gerir mikið úr því að mennirnir þurfi að frelsa sig sjálfir undan 

hlekkjunum sem þeir lifa við: „Lífið er ekki öðruvísi, en það sem mennirnir hafa 

skapað og eru að skapa.“ Þetta er hefðbundin orðræða KFÍ á þessum tíma en það sem 

gerir þessa grein áhugaverða er hvernig hún reynir að ná til kvenna, ekki bara með því 

að telja upp baráttuatriði verkakvenna heldur einnig með því að höfða til verkakvenna 

sem mæðra: „ef þið gerið það ekki [að kjósa KFÍ], svíkið þið sjálfar ykkur og börnin 

ykkar!“
100

 Þetta er sama aðferðin og Morgunblaðið notaði hér að ofan til að ná til 

kvenna og snúa þeim gegn kommúnismanum; það er að nota ábyrgð þeirra sem 
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mæður til að fá þær til að gefa málinu gaum. Í greininni gerði Dýrleif einnig mikið úr 

því að verkakonur skyldu hugsa um sig og sín mál út frá stétt sinni, það væri í hag 

verkalýðsstéttarinnar í heild að kjósa KFÍ. 

Fimm árum síðar skrifaði Dýrleif aftur fyrir Verklýðsblaðið en sló þá á aðra 

strengi. Þá var hún reyndar að taka viðtal við Bríeti Bjarnhéðinsdóttir, en ekki að 

skrifa grein og því hugmyndirnar kannski ekki hennar sjálfrar að öllu leyti. 

Eftirtektarvert er að sjá að talað er um „félaga“ Dýrleifu Árnadóttir, 

„fréttaritara“ Verklýðsblaðsins og er því spurning hvort að hún hafi þarna verið orðin 

fastráðin penni blaðsins (eða hvort að blaðið sé að reyna að hljóma virðulega). 

Viðtalið birtist í október 1936 og voru málefni kvenna til umfjöllunar. Þar lagði Bríet 

áherslu á að „konurnar verð[i] að vera á verði um réttindi sín“ og að „konurnar verð[i] 

að eignast sitt eigið blað“. 

Viðtalið er fróðlegt; Bríet hafði orð á því að konur hefðu of litla trú á sinni 

eigin getu og vildu frekar „hanga aftan í karlmönnunum.“ Þá talaði Bríet um 

mikilvægi þess að konur sameinuðu krafta sína óháð flokkapólitík, og síðar um að 

konur verði að nýta betur þann rétt sem þeim hefur áskotnast til embættisstarfa. Þetta 

er ekki sama orðræða og hafði áður sést hjá konum innan KFÍ (enda Bríet ekki félagi) 

en Bríet tekur þó í sama streng og þær þegar hún minnist á að konur verið sjálfar að 

vera á verði um réttindi sín, annars verði alltaf gengið fram hjá þeim. Í viðtalinu 

kemur líka í ljós hugmyndin um kynin sem aðskilda hópa sem hafa ákveðna 

sérhæfileika: „Karlmenn hafa ekki vit á hvað þarf til heimilis ... konur eru miklu 

færari til að sjá um [það], en karlmenn.“ Minnist hún ekki á að þetta séu endilega 

náttúrulegir hæfileikar kvennanna en hún er að leggja áherslu á að konur hafi bæði 

getu og rétt til að gegna opinberum störfum. Lokapunktur Bríetar er sá að konur verði 

að eignast sitt eigið blað, sérstaklega í þeim tilgangi að geta fræðst um réttindi sín.
101

 

Er þetta viðtal Dýrleifar við Bríeti merkilegt að því leyti að þær höfðu saman 

reynt að gefa út eitt blað í apríl á sama ári. Það bar titilinn Konan og nútíminn og var 

gefið út af „nokkrum konum“.
102

 Meðal þeirra sem áttu efni í blaðinu voru Dýrleif, 

Bríet, Þóra Vigfúsdóttir; meðlimur í KFÍ, Hulda; ljóðskáld og Ingibjörg 

Benediktsdóttir. Í meginmáli blaðsins er rekinn áróður fyrir sameiginlegu kvennablaði 
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sem virðist hafa verið á dagskrá Kvenréttindafélagsins. Segir ritstjórn blaðsins að 

„[þ]örfin á frjálslyndu kvennablaði [eigi] að vera áhugamál allra íslenzkra kvenna“ og 

því skuli allar konur að styðja Bríeti og Kvenréttindafélagið í því efni. Skrifar Bríet: 

Blað, sem við ættum sjálfar og rituðum sjálfar, sem væri 

samtengingarbandið milli okkar allra í þessu strjálbyggða landi, vekti 

okkur úr áhugaleysismollunni, sem fjarlægð og einangrun skapa, sem 

væri laust við allar pólitískar flokkadeilur, sem væri okkar einarði og 

framsækni merkisberi, sem kenndi okkur, hverju skipulagsbundinn 

félagsskapur milli okkar kvennanna fengi áorkað, þegar við lærðum að 

beita honum til framkvæmda ýmsum nauðsynjamálum þjóðfélagsins, 

sem karlmennirnir aldrei virðast hafa komið auga á vegna þoku 

flokkapólitíkurinnar.
103

 

Tekur Dýrleif sjálf í sama streng í sinni grein í blaðinu: 

Höldumst í hendur allar - hvaða pólitískum flokki, sem við tilheyrum - 

allar íslenzkar konur, látum ekki ræna hinu allra minnsta af réttindum 

vorum, heimtum fullkomið jafnrétti við karlmanninn, betri lífskjör.
104

 

Þannig má vera að Dýrleif hafi ekki verið sammála Bríeti um „þoku 

flokkspólitíkurinnar“ en að hún hafi sammælst henni um mikilvægi þess að líta 

framhjá flokkapólitík til þess að stuðla að „fullkomnu jafnrétti við karlmanninn“. 

Aðrar konur sem voru áberandi innan KFÍ voru þær Elísabet Eiríksdóttir, 

Ingibjörg Friðriksdóttir, Indíana Garibaldadóttir og Katrín Thoroddsen. Elísabet var 

formaður verkakvennafélagsins Einingar frá árunum 1926–1935 og 1937–1959.
105

 

Þau ár sem hún var ekki formaður félagsins var hún nemi í Flokksskólanum 1935–

1936.
106

 Hún hafði verið bæjarfulltrúi á Akureyri frá 1927.
107

 Elísabet var ein þeirra 

sem hlutu 30 daga fangelsi skilorðsbundið eftir verkfall 1934.
108

 Ingibjörg hélt ræðu í 

Gamla bíó 17. júní ásamt fleirum í tengslum við kosningabaráttuna 1937.
109

 Hún var á 

framboðslista KFÍ það ár. Indíönu er lýst af Einari Olgeirssyni sem mikilli 

baráttukonu „sem varð þjóðkunn vegna þátttöku sinnar í slagnum 9. nóvember og 

                                                 

103
 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, „Samvinna kvenna“, Konan og nútíminn apríl 1936, bls. 16-18. 

104
 Dýrleif Árnadóttir „Þýska konan í klóm fasismans“, Konan og nútíminn apríl 1936, bls. 11. 

105
 Eining-Iðja félagsblað 1:8 (2006), bls. 18. 

106
 Þór Whitehead, Sovét-Ísland : óskalandið, bls. 324. 

107
 Íslenskir samtíðamenn, fyrra bindi, A-J, bls. 156. 

108
 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 290. 

109
 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 346. 



27 

fangavistar sinnar.“
110

 Katrín var ekki skráð í félagatalið en var í framboði fyrir 

Alþingiskosningar fyrir KFÍ. Hægt er að segja að hún hafi verið með menntuðustu 

konum innan flokksins enda læknir. Hún var einnig í Berlín á sama tíma og Einar 

Olgeirsson og hafa þau tengst vinaböndum þar.
111

 

Það er því ljóst að nokkur fjöldi kvenna var áberandi í starfi KFÍ og tók þar 

virkan þátt. Virðast Dýrleif Árnadóttir og Hallfríður Jónasdóttir hafa skorið fram úr að 

þessu leyti; Dýrleif var greinilega mjög atorkusöm – umsvifamikil innan flokksins og 

áberandi persóna utan hans. Það virðist ekki hafa farið jafn mikið fyrir Hallfríði og 

Dýrleifu en hún var samt mögulega í einhvers konar leiðtogahlutverki, sem kom í ljós 

því hún skrifaði skýrslu til Komintern fyrir hönd kvennanefndarinnar, ásamt því að 

vera ritstýra Nýju konunnar, málgagni  kvennanefndarinnar. 

2.5 Félag Ungra Kommúnista 

Til eru ágætar heimildir um starfsemi  Félags ungra kommúnista (FUK) því eftir það 

liggur fundargerðabók auk þess sem félagið gaf út Rauða fánann (reglulega 1930–

1937). Þegar fundargerðabókin er skoðuð kemur í ljós að margar stúlkur tóku virkan 

þátt í starfi FUK. Þær, sem og aðrir félagar í FUK, voru að jafnaði ekki skráðir í 

félagatal flokksins. Því liggur ekki fyrir hversu margir tóku þátt í starfi félagsins. 

Getur verið að FUK hafi verið ætlað þeim sem ekki höfðu kosningarétt en til 1934 

mátti ekki kjósa fyrir 25 ára aldursafmælið. Elín Guðmundsdóttir var áberandi innan 

FUK en hún er síðar skráð í KFÍ, einmitt á 25 ára aldursári sínu. 

Elín var iðin á fundum FUK; hún var stundum fundarstjóri þar ásamt því sem 

hún talaði fyrir málefnum ASV og hagsmunamálum barna og skýrði frá sellustarfi.
112

 

Hún tók til fyrst til máls á 29. fundi félagsins, samkvæmt fundargerðabókinni, þegar 

hún talaði um ungar verkastúlkur og vinnukonur.
113

 Elín var svo kosin í stjórn 

félagsins á aðalfundi í apríl 1932 með flestum atkvæðum (hún hlaut 38 atkvæði en 

Eðvarð Sigurðsson var með 35 atkvæði. Aðrir hlutu færri atkvæði).
114
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Árið 1932 var önnur stúlka kosin í stjórn FUK en það var Petrína 

Jakobsson.
115

 Hún lét einnig fyrir sér fara á fundum FUK, talaði líka um ASV og 

málefni ungs fólks.
116

 Petrína var á sínu 22. aldursári þegar hún var kosin í stjórn en 

Elín var tvítug. 

Voru þær ekki einu stúlkurnar sem tóku til máls á fundum: Guðný 

Jóhannesdóttir las upp ferðasögu til Rússlands og gaf svo FUK í framhaldinu 

silkiofna mynd af Lenín.
117

 Margrét Árnadóttir var fundarstjóri á 4. fundi 1937. 

Vilborg Sigurðardóttir talaði um ferðalag sem FUK í Kaupmannahöfn fór til 

Svíþjóðar. 

Stúlkur tóku einnig þátt í nefndum félagsins. Voru tvær stúlkur í 

skemmtinefnd 1931 en konur sáu ekki einar um skemmtikvöld því drengir og stúlkur 

héldu saman kaffikvöld 1932. Fimm árum síðar er aftur talað um kaffikvöld og aftur 

sjá bæði kynin um það. Stúlka var í fræðslunefnd 1931. Þá var kosin sérstök 

kvennanefnd 1931 en hana skipuðu fjórar stúlkur.
118

 Þórunn Magnúsdóttir talaði um 

leshring ungflokksins sem hún vildi að væri því hún taldi þörf fyrir 

bókmenntaleshring meðal félaga. Hún tók fram að leshringurinn þurfi ekki bara að 

fjalla um marxismann því flestir félagar búi þegar yfir þeirri þekkingu.
119

 

Þá tóku stúlkurnar þátt í útgáfustarfi félagsins, líkt og stöllur þeirra í 

kvennanefnd flokksins. Sólveig Eyjólfsdóttir var kosin í ritnefnd blaðsins MARX árið 

1931 en FUK stóð fyrir blaðinu. Árið 1937 voru tvær konur ritstjórar MARX; þær Ása 

Þorleifsdóttir og Guðrún Sigurðardóttir en þær entust ekki nema mánuð í því starfi en 

eftir það tók karlmaður við því. Árið 1938 var kona aftur ritstjóri MARX en hún las 

upp blaðið á fundi í febrúar það ár.  

Það sést við lestur á fundargerðabókinni að margar stúlkur gengu til liðs við 

félagið á starfstíma þess og að innan þess var mikið líf og fjör. Stúlkur tóku oft til 

máls og sinntu ýmis konar félagastarfi, drengir og stúlkur unnu þar oft hlið við hlið. 

Voru nokkrar stúlkur meira áberandi en aðrar og þá sérstaklega Elín Guðmundsdóttir. 

Þó að stúlkur virðist hafa verið athafnasamar innan félagsins voru mun fleiri drengir 

sem tóku til máls og þeir voru ávallt fjölmennari í aðalstjórn þess. 
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Til samanburðar við FUK er hægt að skoða starfsemi Félags ungra 

Sjálfstæðismanna (FUS) sem var stofnað árið 1927. Engin stúlka var á stofnfundi 

Heimdalls.
120

 Árið 1933 sat ein stúlka í stjórn Heimdallar, Viktoría Jónsdóttir en hún 

var fyrsta konan til að gera það.
 121

 Önnur stúlka sat í stjórn FUS árið 1934 en svo liðu 

tólf ár þangað til að stúlka tók sæti í stjórninni. Það virðist vera svo að fleiri stúlkur 

tóku þátt í stjórnarstarfi FUK en FUS á þessum tíma. 
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3. Kosningaþátttaka kvenna 1931-1937 

Til þess að komast að því að hversu miklu leyti konur í Kommúnistaflokknum tóku 

þátt í opinberu starfi hans er ágætt að skoða þátttöku þeirra sem frambjóðenda í 

kosningum á þessu tímabili. Er það vegna þess að góðar og áreiðanlegar heimildir eru 

fyrir þátttökunni. Þá er það sá liður sem auðveldast er að bera saman við aðra flokka 

og þetta í raun eina tækifærið til þess í þessari ritgerð. 

Í Alþingiskosningunum 1931 voru 104 frambjóðendur á framboðslistum 

flokkanna. Þar af voru fjórar konur: tvær fyrir Alþýðuflokkinn; Jónína Jónatansdóttir 

(frú, f. 1869) og Laufey Valdimarsdóttir (skrifstofustúlka, f. 1890), ein fyrir KFÍ; 

Elísabet Eiríksdóttir (kennslukona, f.1890)
122

 og ein fyrir Sjálfstæðisflokkinn; Guðrún 

Lárusdóttir (fátækrafulltrúi, f. 1880). Konur voru því, það ár, 3.8% af frambjóðendum. 

Engin kona var á lista fyrir Framsóknarflokkinn. 

Árið 1933 voru aftur kosningar til Alþingis og þá voru þrjár konur í framboði 

en höfðu þær allar verið einnig í framboði 1931: ein fyrir Alþýðuflokkinn (Jónína 

Jónatansdóttir), ein fyrir KFÍ (Elísabet Eiríksdóttir) og ein fyrir Sjálfstæðisflokkinn 

(Guðrún Lárusdóttir). Voru það ár 109 frambjóðendur og konur því 2,8% af 

frambjóðendum. 

Í kosningunum ári síðar, 1934, voru mun fleiri frambjóðendur eða 196. 

Ástæða þess var meðal annars að í fyrsta sinn tóku Bændaflokkurinn og Flokkur 

þjóðernissinnaðra þátt. Voru þá alls fjórar konur í framboði: ein fyrir 

Framsóknarflokkinn, Guðrún Hannesdóttir (frú, f. 1881), tvær fyrir KFÍ, Dýrleif 

Árnadóttir (skrifstofustúlka, f. 1897)
123

 og Elísabet Eiríksdóttir og að lokum ein kona 

fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Guðrún Lárusdóttir. Engin kona var á lista Alþýðuflokksins, 

Bændaflokksins eða Þjóðernisflokksins. Konur voru því alls 2,0% frambjóðenda í 

kosningunum 1934. 

Kosningaúrslitin 1937 voru ákveðinn sigur fyrir KFÍ því þá fékk flokkurinn 

loks kjörna þingmenn. Það ár voru 154 frambjóðendur á framboðslistum, þarf af voru 

sjö konur, og því metþátttaka í fjölda kvenna á fjórða áratugnum, voru þær 4,5% 

frambjóðenda. Tvær konur voru í framboði fyrir Alþýðuflokkinn, þær Laufey 

Valdimarsdóttir og Þuríður Friðriksdóttir (frú, f. 1887). Þrjár konur voru í röðum KFÍ, 
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þær Katrín Thoroddsen (læknir, f. 1896), Ingibjörg Friðriksdóttir (húsfrú, f. 1883) og 

Elísabet Eiríksdóttir. Tvær konur voru á lista fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þær Guðrún 

Lárusdóttir og María Kr. Thoroddsen (frú, f.1880). 

Í þessum fjórum Alþingiskosningum fjórða áratugsins voru 563 manns á 

framboðslistum flokkana (þar af voru margir sem buðu sig oft fram). Af þessum 

frambjóðendum voru alls 18 konur. Þannig voru konur að jafnaði 3,4% þátttakanda í 

framboðum í Alþingiskosningum á árunum 1931–1937,
124

 hlutfall kvenna í 

framboðum einstakra flokka var eftirfarandi: 3,4% fyrir Sjálfstæðisflokkinn, 4,4% 

fyrir Alþýðuflokkinn, 0,65% fyrir Framsóknarflokkinn og 8,15% fyrir KFÍ. 

Ein kona komst á þing í öll fjögur skiptin en það var Guðrún Lárusdóttir fyrir 

Sjálfstæðisflokkinn en sá flokkur náði iðulega flestum þingmönnum. Var Guðrún í 

framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn í öllum kosningum fjórða áratugsins en árið 1937 

bættist ein í hópinn. 

Meðalaldur frambjóðanda var iðulega um fertugt eða yfir og meðalaldur 

þingmanna allajafna eilítið hærri en frambjóðenda. Meðalaldur landsmanna, sem og 

flokksmanna KFÍ, á þessum tíma var, rétt tæplega 30 ár.
125

 

Þegar meðalaldur kvenframbjóðenda á þessum tíma er reiknaður kemur í ljós 

að þær voru um fimmtugt þegar þær buðu sig fram. Konurnar á vegum KFÍ draga 

meðaltalið eitthvað niður þar sem þær voru 43,9 ára að meðaltali á meðan þær voru 

rúmlega fimmtugar hjá hinum flokkunum: kvenframbjóðendur hjá Alþýðuflokknum 

voru með meðalaldurinn 53,6 ára við framboð, 53,0 ára hjá Framsóknarflokknum og 

54,4 ára hjá Sjálfstæðisflokknum. 

Eins og þessar tölur sýna var margfalt minni þátttaka kvenna sem 

frambjóðendur í Alþingiskosningum á fjórða áratugnum. Ljóst er að mest hlutfallslega 

þátttaka kvenna í framboði á þessum tíma var hjá Kommúnistaflokknum, þó þær hafi 

verið innan við tíu prósent þátttakenda þar. Einnig er ljóst að konur tóku að einhverju 

leyti þátt í opinberu pólitísku lífi á þessu tímabili. 

 Kosningaþátttaka kvenna var ágæt á þessum tíma en iðulega kusu fleiri karlar 

en konur í þessum kosningum.
126

 Sveiflur í kosningaþátttöku haldast í hendur á milli 

kynjanna. Mun færri á kjörskrá kjósa árið 1933 en 1931, þá er aðeins hærra hlutfall 
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sem kjósa 1934 frá 1931 og loks er metþátttaka árið 1937 (allavega ef miðað er við 

þátttöku í hinum þremur kosningunum). Er vert að minnast þess að kosningalögin 

breyttust árið 1934 en þá var kosningaaldurinn lækkaður niður í 21 ár en hann hafði 

verið 25 ára frá 1920,
127

 eru því fleiri á kjörskrá árið 1934 en áður hafði verið, enn 

fleiri eru svo á kjörskrá 1937.
128

 Ekki er hægt að sjá að kosningaþátttaka breyttist 

eitthvað við framboð einstakra aðila. 

Undangengin skoðun á kosningum á bara við um Alþingiskosningar þar sem 

mjög skýrar heimildir eru til um þær. Bæjarstjórnarkosningar voru ekki skoðaðar í 

heild sinni en KFÍ tók einungis þátt í einum bæjarstjórnarkosningarnum en það var 

árið 1934 í Reykjavík. KFÍ og Alþýðuflokkurinn tefldu saman fram lista þegar aftur 

var kosið í bæjarstjórn Reykjavíkur árið 1938. 

Þrjár konur voru á lista KFÍ fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 20. janúar 1934 í 

Reykjavík. Það voru þær Kristín Einarsdóttir (28 ára), Dýrleif Árnadóttir (37 ára) og 

Elín Guðmundsdóttir (22 ára). KFÍ tefldi fram 28 frambjóðendum og voru konur því 

10,7% þeirra. Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn setti hvor um sig þrjár 

konur (af 30 frambjóðendum) á framboðslista það ár og var því með 10% þátttöku 

kvenna hvor um sig, Sjálfstæðisflokkurinn var með tvær konur á lista af 30 og gerir 

það 6.7% en Þjóðernisflokkurinn var ekki með neina konu á lista af 30 

frambjóðendum. Konur voru því 7.4% allra frambjóðanda sem er öllu hærra hlutfall 

en í öllum fjórum Alþingiskosningum sem fjallað var um hér að ofan. Aftur var KFÍ 

með fleiri konur sem tóku þátt en aðrir flokkar. 

Má því sjá að KFÍ hafi verið iðnari við að tefla fram konum í kosningum en 

aðrir flokkar. Þó náði KFÍ aldrei konu inn á þing en það var bæði vegna þess að 

flokkurinn var aldrei með konu nógu ofarlega á lista og að hann fékk sjaldnast nógu 

mörg atkvæði til að ná nokkrum fulltrúa inn á Alþingi. 
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4. Útgáfa Kommúnistaflokks Íslands 

Kommúnistaflokkur Íslands lét ekki sitt eftir liggja varðandi útgáfu. Á vegum 

flokksins kom út fjöldinn allur af blöðum og segir Einar Olgeirsson að vinnan við þau 

hafi verið að mestu unnin í sjálfboðaliðastarfi þar sem ekki voru miklir fjármunir í 

boði til að halda þeim við.
129

 Ljóst er þó að flokkurinn fékk stundum styrki frá 

Moskvu til að fjármagna blöðin.
130

 

Verklýðsblaðið varð að einu helsta málgagni kommúnista og var ritstjóri þess 

Brynjólfur Bjarnason, leiðtogi flokksins, en blaðið hafði enga skrifstofu. Það hóf 

göngu sína 4. ágúst 1930 en lauk henni í lok október 1936, þegar Þjóðviljinn tók að 

koma út.
131

 Var blaðið vikublað. 

Réttur var einnig mikilvægt málgagn flokksins en tímaritið starfaði frá árinu 

1914 til 1993. Einar Olgeirsson var ritstjóri þess frá árinu 1926 og vildu forsvarsmenn 

blaðsins frá þeim tíma að það yrði útbreitt meðal bæði verkamanna og 

menntamanna.
132

 Segir Einar að þeir hafi unnið að því að koma upp sambandi við 

aðra kommúnista „vestur í Kananda, suður til Bodenvatns og austur í Moskvu til þess 

að afla Rétti efnis sem víðast og gera hreyfingu okkar víðfeðma.“
133

 

Félag ungra kommúnista (FUK) gaf út Rauða fánann 1924 og 1927 en 

reglulega á árunum 1930–1937, eins og áður segir. Algengt var að hin ýmsu félög og 

sellur gæfu út blöð líkt og FUK gerði. Bændanefnd KFÍ gaf út Nýja Tímann 1932–

1937 og var Gunnar Benediktsson ábyrgðarmarður þess, deild KFÍ á Patreksfirði og 

Barðaströnd gaf út Öreigann 1934–1936, Akureyrardeildin gaf út Bolsjevikkann 

1934-1936, hafnarsellur flokksins gáfu út Hafnarblaðið 1931–1935 og svo gaf 

kvennanefnd KFÍ út Jólablað verkakvenna (1. tbl.) 1931 og Nýju konuna 1932–1935 

en Hallfríður Jónasdóttur var ábyrgðarmaður fyrir bæði blöðin. Þær áttu líka hlut í 

öðrum útgáfum á sama tíma og Nýja konan kom út, t.d. sem ábyrgðarmenn í báðum 

útgáfum blaða fiskverkunarkvenna Fiskstöðvablaðið sem komu út 1933 og 1934–

1935. 

Forskeytið „nýtt“ var greinilega vinsælt í heitum tímarita á þessum tíma. Á 

árunum 1932–1933 eru stofnuð fjögur tímarit með því forskeyti: Nýi tíminn, Nýja 
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dagblaðið (1933–1938, fylgjandi Framsóknarflokknum), Nýja konan (1932–1935, 

KFÍ)
134

 og Nýja stúdentablaðið (1933–1966, Félag róttækra stúdenta). Öll eru þetta 

pólitísk blöð. Orðið „nýtt“ var sérstaklega vinsælt hjá kommúnistum og sósíalistum 

um allan heim. Orðræða þeirra snerist mikið um nýtt fólk, nýjar konur, nýtt húsnæði, 

nýtt líf o.s.frv.
135

 Ragnheiður Kristjánsdóttir fjallar ítarlega um þessa nýju orðræðu 

sem fylgdi miklum samfélagsbreytingum í bók sinni sem kom út árið 2008 sem ber 

einmitt titilinn Nýtt fólk. 

Hugmyndir um „nýju konuna“ voru líka upp á millistríðsárunum og skrifaði 

Halldór Laxness um íslenskar konur og drengjakolla árið 1925. Þar lýsir hann 

nútímakonum sem „keppast eftir að líkjast manninum, verða einskonar misskapaður 

tvífari hans“. Þessar nútímakonur vilja vera félagar og förunautar karlmannsins. Nýja 

konan vill jafnframt vera „jafningi hans um leið og lagskona, stalla hans um leið og 

ástmey. Stutta hárið er hvorki meira né minna en ytra tákn um endurmat allra gilda í 

viðhorfi nútímakonunnar.“
136

 Þessar hugmyndir Halldórs um nýju konuna kom heim 

og saman við alþjóðlegar hugmyndir um þessar nútímakonur þriðja áratugarins sem 

voru athafnasamar, grannar, þreklegar, kynferðislegar en ekki móðurlegar.
137

 Öðrum 

stóðu gjarnan uggur af þeim enda voru þær að ögra viðhorfum samtímans.
138

 

4.1 Fiskstöðvablaðið 

Eins og áður hefur komið fram voru konur innan KFÍ skráðar sem ábyrgðarmenn fyrir 

útgáfu á Fiskstöðvablaðinu en það voru þær Hallfríður Jónasdóttir og Dýrleif 

Árnadóttir (og mögulega Ágústa Erlendsdóttir). Segir í blaðinu að fiskverkunarkonur 

standi að útgáfu þess en það kom út árið 1933 og svo aftur á árunum1934–1935. 

Blaðið er ekki merkt Kommúnistaflokknum eins og flest önnur blöð sem voru gefin út 

undir þeirra verndarvæng. Voru ritstýrurnar þrjár skráðir meðlimir í 

Kommúnistaflokk Íslands og þannig virkar í réttindabarráttu fyrir verkakonur. Voru 

þær sjálfar varla verkakonur þar sem Hallfríður Jónasdóttir var húsfreyja og eiginkona 

Brynjólfs Bjarnasonar en vann þó á sumrin í síldarverkun. Dýrleif Árnadóttir var ein 
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af fáum konum innan flokksins með stúdentspróf og vann hún á skrifstofu. Ágústa 

Erlendsdóttir er líklega ábyrgðarmaður fyrir þriðja og síðasta tölublaðinu sem kom út 

árið 1935 en einungis upphafsstafirnir ÁE eru merktir undir ábyrgðarmanni og er 

þetta eina nafnið úr flokksskrám KFÍ sem á þar við. Ágústa Erlendsdóttir gekk í 

flokkinn 1935 og var verkakona. 

Fiskstöðvablaðið kom fyrst út undir nafni „nokkra fiskverkakvenna“ en síðar 

undir „samfylkingarliði fiskverkunarkvenna“.Alls komu út fjögur tölublöð af blaðinu, 

hið fyrsta í maí 1933 en hin í apríl 1934 og 1935. Voru þau yfirleitt fjórar síður, fyrir 

utan eitt tölublað en það var tvær síður. Blöðin voru þannig gefin út í kringum 

alþjóðlegan baráttudag verkalýðsins 1. maí á hverju ári. Var blaðið þá liður í að fá 

fiskverkunarkonur til að taka þátt í 1. maí deginum sjálfum: „Samfylkjumst á götunni 

1. maí fyrir hagsmunakröfum okkar gegn auðvaldi og fasisma. Kjósið 

samfylkingarnefndir á hverjum vinnustað og undirbúið þátttöku fiskverkunarkvenna í 

verkalýðskröfugöngunni 1. maí.“
139

 

Það er líklegt að KFÍ hafi fyrirskipað útgáfu blaðsins frekar en að 

fiskverkunarkonur hafi sjálfar ákveðið að gefa út blað, þó það sé auðvitað ekki víst.  

Flokknum var mjög í mun að vera með fulltrúa á sem flestum vinnustöðvum með 

svokölluðum sellum. Gaf hafnarsellan t.d. út blað sem áður segir en það var skýrlega 

merkt flokknum. KFÍ lagði líka áherslu á að vera með fulltrúa í hverju verkalýðsfélagi 

og voru sex kommúnistar í Verkakvennafélaginu Framsókn árið 1932 samkvæmt 

skrifum Einars Olgeirssonar.
140

 Getur því verið að Fiskstöðvablaðið hafi verið liður í 

sellustarfi án þess að vera greinilega merkt Kommúnistaflokknum. Hægt er að velta 

því fyrir sér hvers vegna það er ekki merkt KFÍ; það getur verið svo að með blaðinu 

hafi kommúnistar viljað ná til sem flestra fiskverkunarkvenna en ekki bara þeirra sem 

þegar aðhylltust kommúnisma. Mikil barátta var innan verkakvennafélaga á þessum 

tíma, eins og kemur fram í skrifum verkakvenna til Nýju konunnar, og hefur blaðið 

líklega verið liður í áróðri fyrir því að Kommúnistaflokkurinn væri í raun bestur fyrir 

fiskverkunarkonur. Hafa verður líka í huga að flestar konur sem lásu blaðið vissu að 

Kommúnistaflokkurinn stóð að baki því og því hafi það ekki þurft að vera merkt 

flokknum. Eru til dæmis listuð tíu baráttumál fyrir 1. maí 1934, fyrsta málið er 
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„[s]ömu laun fyrir sömu vinnu“ og önnur mál í samræmi við það en það tíunda og 

síðasta er „[g]egn stórveldastríði og árásarformum á Sovét-lýðveldin.“
141

 

Fiskstöðvablaðið virðist vera skrifað af verkakonum og segir í 1.tbl. 1.árgangi 

þess 1933: „Við nokkrar stúlkur, sem vinnum í sömmu [sic] atvinnu og við sömu kjör 

og þið og undir sömu kringumstæðum höfum komið okkur saman um að reyna að 

koma upp dálitlu vinnustöðvablaði...“
142

 Er málflutningurinn í blaðinu þannig að þær 

samsama sig með verkakonum og tala til þeirra. Mjög líklegt er að ritstýrurnar, eða 

einhver utanaðkomandi, hafi einnig skrifað í blaðið. Er meðal efnis í blaðinu eftir 

fyrirsögnum: „Sameinumst til baráttu“, „Um vinnuhraða og vinnuþjökun“, „Sömu 

laun fyrir sömu vinnu“ og „Ástandið í heiminum og alþjóðasamhjálp verkalýðsins“.
143

 

Þannig skrifa konurnar um ástandið eins og þær þekkja það á vinnustöðum sínum og 

eru að hvetja til baráttu fyrir bættum kjörum. 

Síðasta greinin er klárlega á vegum KFÍ þar sem konur innan flokksins voru 

öflugar í starfi Alþjóðasamhjálpar verkalýðsins (ASV).
144

 Orðræða flokksins er skýr í 

blaðinu og sérstaklega í greininni „Sameinumst til baráttu“ þar sem stendur að þær 

eigi að sameinast fyrir „bættum kjörum, gegn launalækkun, gegn ríkislögreglu og 

fasisma, gegn öllum stéttadómum.“
145

 Önnur tölublöð blaðsins tók í sama streng og 

konur eru hvattar til að sjá sjálfar til þess að þær fái betri kjör: „Stúlkur! Við megum 

ekki vera svona sofandi. Við verðum að bæta kjör okkar og það strax.“
146

 

4.2 Jólablað verkakvenna 

Kvennanefnd Kommúnistaflokks Íslands gaf út Jólablað verkakvenna árið 1931. Þetta 

er fyrsta heimildin um að það hafi verið til kvennanefnd hjá flokknum en hún, líkt og 

margar aðrar deildir KFÍ, gaf út blað. Þetta blað kom bara út einu sinni og virðist vera 

undanfari aðalblaðs deildarinnar sem hóf göngu sína í febrúar 1932 og verður fjallað 

nánar um hér á eftir. Á forsíðu Jólablaðsins er mynd eftir Jón Engilberts af niðurlútri 

konu með ákveðin svip. Hún stendur bein í baki og tvö börn eru með henni á 

myndinni. Hún er að gefa öðru þeirra á brjóst en hitt brjóstið er berað. Hendur 
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konunnar vernda höfuð barnanna og eru mjög stórar, t.d. ekki í réttum hlutföllum við 

höfuðið. Hún sýnir móðurlega hlýju ásamt því að vera sterkur verndari. Blaðið státar 

af 18 blaðsíðum. 

Upphafsgrein Jólablaðs verkakvenna var skrifuð af Gunnari Benediktssyni, 

presti, kennara og rithöfundi, sem var áberandi flokksmaður og ábyrgðarmaður Nýja 

tímans. Það er óneitanlega ákveðin írónía fólgin í því að karl hafi verið sá fyrsti sem 

ritaði í blað á vegum kvennanefndarinnar en það var þó ekki óalgengt að karlmenn 

gengu fyrir kvenfélögum. Voru til dæmis karlmenn fengnir til að tala á stofnfundi 

Hins íslenzka kvenfélags árið 1894. Þetta var mögulega til þess að gefa gjörðum 

kvennanna aukið vægi ef þær fengu karlmenn með sér í lið. Sú þarf ekki að vera 

raunin hér, tæpum fjörutíu árum síðar, en það má vera að það hafi hvatt konur til að 

gefa út efni og lagt þeim lið þar sem hann var vel kunnugur útgáfu. Þá var Gunnar 

lærður maður, prestur í þokkabót og greinin hans ber titilinn „Jól“ svo mögulega þótti 

það viðeigandi að fá hann til að skrifa fyrstu greinina. Hver svo sem ástæðan hefur 

verið lítur það ekki viðeigandi út í augum nútímalesenda að þetta framtak 

kvennanefndarinnar hafi farið af stað undir handleiðslu karlmanns.  

Grein Gunnars fjallar um neikvæð áhrif kapítalismans (þó hann noti aldrei það 

orð sjálfur) á heiminn en neysluhyggjan var fyrirferðarmikil á jólunum þá, eins og er 

enn raunin í dag. Hann talar um kaupmenn sem mangara sem fái fólk til að kaupa 

vörur sem ekki eru nauðsynlegar og því séu jólin orðin að gróðrarlind kaupmannana 

sem tákna auðvaldið. Þetta skrifar hann í grein sem birtist við hlið fjögurra auglýsinga 

sem auglýsa einmitt varning tengdan jólunum. Hann viðurkennir þessa íróníu þó með 

því að minnast á að auglýsingar séu helsta tekjulind blaða og að blöðin hreinlega lifi á 

þeim. Ekki er dagljóst hvort að hann sé að ræða um blaðið sem hann er að skrifa í eða 

gagnrýna þau blöð sem eru í reglulegri útgáfu og lifa á auglýsingum og er þannig í 

slagtogi með kaupmanninum, auðvaldinu. Ef Gunnar hefði ekki minnst á að 

auglýsingar væru helsta tekjulind blaða hefði írónían við upphaf blaðsins tvöfaldast. 

Næsta grein blaðsins er einnig eftir karlmann (Halldór Stefánsson) og er dæmisaga. 

Annað efni blaðsins fjallar að mestu um stöðu verkakonunnar á Íslandi og 

mikilvægi þess að skipa sér „í fylkingar stéttabaráttunnar“, berjast fyrir sömu launum 

fyrir sömu vinnu og að efla verkalýðsbaráttuna með þátttöku sinni í henni. Þá eru birt 

áróðursgrein fyrir lífskjörum í Rússlandi ásamt grein um ASV. Taka sumar greinar 

merkilega djúpt í árinni varðandi kvenréttindi og mikilvægi kvenna í stéttabaráttunni: 

„Ef konur raða sér inn í fylkingar stéttabaráttunnar, eykst þróttur verklýðssamtakanna 
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um helming.“
147

 Einnig stendur að konur séu ódýrt vinnuafl og geti útrýmt vinnu 

karlmanna og þær eigi að bera ábyrgð á að það gerist ekki: „Kvennavinnan er ódýrari, 

hún færist því stöðugt í vöxt og jafnvel útrýmir karlmannsvinnunni.“
148

 Konurnar eru 

s.s. gerðar ábyrgar fyrir störfum karlpeningsins en það eiga þær frekar að gera með 

því að standa við hlið hans heldur en að hætta vinnu, en sem gæti hafa verið mál 

einhverra. Þær eru líka gerðar ábyrgar fyrir stétt sinni, verkalýðnum, en þannig að það 

sem sé best fyrir stéttina sé líka best fyrir þær. 

Þá eru tekin til baráttumál Kommúnistaflokksins fyrir bættum hag konunnar, 

hvort sem átt sé við verkakonur eða húsmæður en í blaðinu er rekinn mikill áróður 

fyrir því að sameina þessa tvo kvennahópa: 

Flokkurinn safnar húsmæðrunum úr alþýðustétt til baráttu fyrir þeim 

málum, sem sérstaklega snerta þær... Þess vegna verkakonur og 

húsmæður úr verklýðsstétt: Inn í fylkingar stéttabaráttunnar! Inn í 

verklýðsfélögin! Inn í Kommúnistaflokkinn!
149

  

Þessir hópar voru þó ekki endilega svo aðskildir þar sem margar húsmæður úr 

verkalýðsstéttinni öfluðu tekna með ígripavinnu.
150

 Vann t.d. Hallfríður Jónasdóttir 

við afgreiðslustörf og saumaskap.
151

 

4.3. Nýja konan 

Málgagn kvenfélags KFÍ var blaðið Nýja konan sem var fremur skammlíft blað og 

kom út á árunum 1932–1935. Það var í takt við önnur blöð sem komu út frá KFÍ í 

stærð og útliti, er Nýja konan þannig keimlík Nýja tímanum (gefin út af bændanefnd 

KFÍ eins og áður segir) að flestu leyti í byrjun en Nýi tíminn hefur líka göngu sína í 

febrúar 1932 og er það varla tilviljun. Í þá fjóra árganga sem Nýja konan starfaði kom 

út blað nánast á tveggja mánaða fresti, alls tuttugu tölublöð á 164 blaðsíðum. Fyrstu 

fimm tölublöð fyrsta árgangs eru einungis fjórar blaðsíður, án auglýsinga og fjölrituð. 

Sjötta tölublaðið er öllu veglegra, átta blaðsíður og prentað. Getur verið að sú breyting 
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hafi átt sér stað vegna þess að blaðið kemur út í desember og er því jólablað. Er þetta 

ári eftir að Jólablað verkakvenna kemur út og aftur er upphafsgreinin er eftir Gunnar 

Benediktsson. Desemberblaðið er líka það fyrsta til að skarta auglýsingum. Nýi tíminn 

gengst ekki undir sömu breytingar, það heldur áfram að vera fjórar síður og án 

utanaðkomandi auglýsinga en virðist reyndar fara í gegnum prentsmiðju eftir fimmta 

tölublaðið líkt og Nýja konan en það var gefið út í júlí (en ekki desember). Því virðist 

Nýja konan þróast frekar í átt að tímariti en frétta- og dagblaði líkt og það leit 

upphaflega út fyrir að vera, í stað þess að vera fjórar síður fer það í að vera á bilinu 8-

12 síður. Málgagn FUK, Rauði fáninn, fer úr fjórum blaðsíðum á tölublað í átta árið 

1932 og fer einnig að skarta auglýsingum á þeim tíma. Það kom út nánast 

mánaðarlega. Til að bera Nýju konuna saman við þau kvennablöð sem minnst var á 

hér á undan þá er blaðið líkara 19. júní í útliti ásamt fjölda tölublaða (blaðið kom út 

nánast mánaðarlega 1917–1929) en Hlín því það var ársrit og var því hvert blað mun 

viðameira en Nýja konan. 

Nýja konan var kynnt til sögunnar af Verklýðsblaðinu á eftirfarandi hátt: 

Kvennanefnd Kommúnistaflokksins gefur út blað sem nefnist „Nýja 

konan“. Blaðið er prýðilega læslegt og fjallar eingöngu um 

hagsmunamál vinnandi kvenna. Öllum konum af alþýðustétt er því 

nauðsynlegt að lesa það. ...
152

 

Helstu umfjöllunarefni Nýju konunnar eru kjör húsmæðra og verkakvenna en blaðið 

er hélt út áróðri fyrir hugsjónum kommúnismans og starfi KFÍ. Skrifa fæstar konur 

undir nafni í blaðinu og því er erfitt að átta sig á því hvaða konur voru þar á ferð. 

Einar Olgeirsson skrifar um þær í minningabók sinni sem kom út árið 1983: 

Kvennadeild Kommúnistaflokksins gaf út lítið blað 1931, sem hét 

Jólablað verkakvenna, og á árunum 1932–1935 gaf kvennanefnd 

flokksins út lítið tímarit, Nýju konuna, undir ritstjórn Hallfríðar 

Jónasdóttur, konu Brynjólfs Bjarnasonar, en meðal þeirra, sem áttu 

efni í því, voru Helga Rafnsdóttir, Indíana Garibaldadóttir og Katrín 

Pálsdóttir.
153

 

Í tölublaði Réttar frá 1975 minnist Einar einnig Nýju konunnar, sem og 

Hallfríðar, en talar þar um að tímaritið hafi hafið göngu sína í desember 1932. 
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Það fer hann ekki rétt þar sem fyrsta tölublaðið er frá febrúar það ár en Einar er 

mögulega ekki að taka mið af blaðinu frá því það var fjórar síður heldur þegar 

það var líkara tímariti. Hann bætir því líka við að Nýja konan hafi talið sig blað 

en verið nær tímariti.
154

 Einar hefur því talið blaðið vert þess að minnast á og 

hann tilgreinir vinnu kvennanna sem tóku þátt í því. Mögulega var Einar að gera 

KFÍ hátt undir höfði í minningabókum sínum og hann vill tengja starfsemi 

kvennanna við gerð Nýju konunnar við starf kvenna í Sósíalistaflokknum með 

útgáfu þeirra á tímaritinu Melkorku (1944–1967). Þannig má ætla að honum hafi 

fundið til þessa starfs koma og jafnvel verið stoltur af því að konur hafi unnið 

svo sjálfstætt innan KFÍ. 

Nú er hægt að gera ráð fyrir því að konurnar innan KFÍ hafi sjálfar séð 

um útgáfu blaðsins, ritstýrt því og átt efni í blaðinu, þó einstaka karlar hafi lagt 

til greinar. Efni þess var afskaplega fjölbreytt og skrifað af miklum móð. Helst 

var spjótum beint að stöðu verkakonunnar og mikilvægi þess að skipa sér í 

fylkingar. Oft skrifuðu verkakonur bréf til blaðsins um aðstæður þeirra og kjör 

og nauðsyn þess að vera virkar í réttindabaráttu sinni. Jafnframt er mikið talað til 

kvennanna beinum orðum: „Hver ætlizt þið til að bæti kjör ykkar? Það bjóðast 

engir til þess. Þið verðið sjálfar að hafa fyrir því.“
155

 Það er sem sagt verið að 

ítreka við þær að þær sjálfar verði að vinna fyrir því að bæta kjör sín og koma á 

auknum jöfnuði, það muni enginn annar gera það. 

Hafa verður í huga að við upphaf útgáfu Nýju konunnar er kreppan mikla 

hafin, 600 manns eru skráðir atvinnulausir í Reykjavík sumarið 1932
156

 en árið 1930 

bjuggu tæplega 30.000 manns í Reykjavík. Atvinnuleysi og fátækt var því oft að 

miðdepli greinanna við upphaf útgáfu blaðsins. Þannig aðstæður skapa oft „tilefni til 

aukinnar róttækni og harkalegri gagnrýni á ríkjandi skipulag...“.
157

 Segir svo í einni 

grein sem birtist 1933: “[Konan] hrekkur upp við það að maðurinn hennar er 

atvinnulaus, við það að börnin svelta...“
158

 Má því lesa frá þessu að kreppan hafi verið 

einn af kveikiþráðum baráttuhuga þessara kvenna. 
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Í fyrstu grein fyrsta tölublaðs af fyrsta árgangi blaðsins er grein um 

verkakonuna og stéttabaráttuna. Í greininni er oft minnst á kreppuna og leiðir til að 

sigra baráttu verkalýðsins fyrir betri kjörum. Segir í greininni að konur sem eru hluti 

af verkalýðnum, líka húsmæður, verði að berjast „við hlið karlmannanna fyrir bættum 

kjörum.“
159

 Önnur umfjöllunarefni þessa fyrsta tölublaðs voru verkakvennafélagið 

Framsókn, þar sem konur voru hvattar til að taka þátt í sinni eigin stéttarbaráttu og 

ASV og þar sem tekið var fram að konur sem mæður og systur gætu gert „ómetanlegt 

gagn.“ Einnig birtist „bréf frá Rússlandi“ þar sem gildi barnaheimila er í hávegi höfð 

en barnaheimili kom einnig fram í greininni um ASV. Höfundur er greinilega 

karlkyns þar sem hann segist vera „sannfærður“ um að einhverjir hneykslist á þeim 

uppeldisaðferðum sem verið er að kynna.
160

 Síðustu tvær greinarnar fjalla svo aftur 

um réttindabaráttu verkakonunnar. Er því greinilegt af þessu fyrsta blaði að bæði 

kynin voru höfundar efnisins og að áherslan er lögð á konuna sem hluti af stétt og svo 

sem uppalanda. 

„Stéttarsystur, verkakonur allra landa“ – svona hefst fyrsta grein 2. tölublaðs 

en greinin virðist vera þýdd en kvennadeild miðstjórnarþings A.S.V. skrifar undir 

hana. Hún fjallar um mikilvægi þess að hindra nýja heimstyrjöld. Önnur greinin 

fjallar um borgaralega vernd og er tengd lögum um barnavernd, sem voru þá mikið 

hitamál en lögin voru sett 1. júlí 1932, tæpum fjórum mánuðum eftir að greinin birtist. 

Er mikill hiti í greininni og lesandinn varaður við því að láta ekki glepjast af 

frumvarpinu þar sem enginn úr verkalýðsstétt hafi setið í nefndinni sem undirbjó 

frumvarpið heldur einungis hræsnarar auðvaldsins (Alþýðuflokkurinn og 

Sjálfstæðisflokkurinn lögðu fram frumvarpið skv. greininni). Lýkur greininni á því að 

lýsa því yfir að eina leiðin til að komast undan neyðinni sé að taka völdin í sínar 

hendur eins og stéttbræður lesandanna hafa gert í Rússlandi. Áróðurinn hér er því 

alger með KFÍ og Rússlandi, gegn öðrum stjórnmálaflokkum Íslands. Hér er líka hægt 

að taka eftir að notað er orðið „stéttbræður“ og því ekki beint verið að tala til 

kvennanna, að sama skapi er mikið talað um „foreldra“ en ekki einungis mæður eins 

og er alla jafnan gert í blaðinu.
161
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Í öðru tölublaði Nýju konunnar er áhugaverð grein sem ber sama titil og blaðið 

sjálf. Hún fjallar um uppeldi og menntun konunnar. Í greininni kemur fram það 

sjónarhorn að konan hafi aðallega unnið innan heimilisins en að það hafi svo verið 

með tilkomu kapítalismans og launavinnunnar sem að konan hafi verið sett í störf 

utan heimilis. Þannig sé hún arðrænd af auðvaldinu jafnt á við menn og því ekki frjáls. 

Samkvæmt greininni er konan líka langt á eftir karlmönnum varðandi fræðslu, 

verklega menntun, stéttvísi og baráttuvilja. Því þurfi að ala húsmæður og verkakonur 

upp til að berjast fyrir bættum kjörum sínum og þar af leiðandi frelsis: „Sú 

alþýðukona er berst fyrir frelsi sínu, er sú nýja kona, er blað þetta er helgað.“
162

 Má 

því telja að litið hafi verið á blaðið sem tæki til að mennta og ala konur upp til að taka 

þátt í stéttarbaráttunni. Aðrar greinar blaðsins fjalla einmitt um hvernig þær geti bætt 

kjör sín með því að taka saman höndum og mynda stéttarsamtök. 

Fjallar efni blaðsins að mestu um verkalýðsbaráttu og kjör kvenna, sérstaklega 

við upphaf blaðsins, en eftir að það var lengt í 12 bls. fór meira fyrir öðru efni en þó 

var yfirleitt a.m.k. fjórum blaðsíðum eytt í verkalýðsbaráttuna á Íslandi. Verkakonur 

utan af landi sendu inn greinar um stöðu hagsmunamála þeirra, mest frá Siglufirði og 

Vestmannaeyjum.
163

 Þá er skrifað um deilumál innan verkakvennafélagsins Fram-

sóknar þar sem róttækar konur höfðu stofnað samfylkingarlið verkakvenna.
164

 Þá voru 

kauptaxtar verkakvenna birtir í blaðinu.
165

 Vildi ritstjórn blaðsins fá sendar skýrslur 

og verkakvennabréf með fregnum af högum verkakonunnar og vildi hún að Nýja 

konan þjónaði því hlutverki að vera „sem baráttumálgagn fyrir allar konur.“
166

 

Konur voru einnig hvattar til að taka virkan þátt í verkalýðsbaráttunni með 

körlum og segir í grein um þátttöku kvenna í Akyreyrarverkfallinu 1933: 

Í slíkri baráttu hverfur öll kurteisi, enda bera burgeisarnir enga 

umhyggju fyrir okkur verkastúlkunum, heldur einungis fyrir 

daðursdrósum sinnar stéttar og við erum ekki komnar hingað til að láta 
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ykkur karlmennina fela ykkur undir pilsfaldi okkar, heldur til að berjast 

við hlið ykkar fyrir sigri verkalýðssamtakanna.
167

 

Voru verkakonur iðulega ávarpaðar í annarri persónu í blaðinu og var talað 

sérstaklega til t.a.m. vinnukvenna, verkakvenna, iðnaðarverkakvenna, þvottakvenna, 

línustúlkna, netavinnustúlkna, fiskverkakvenna, síldarvinnustúlkna, fiskþvottastúlkna, 

þvottastúlkna, vaskakvenna, sveitakvenna, kvenna við opinber störf, skrifstofu- og 

verzlunarkvenna, kennslukvenna, listakvenna, bakarísstúlkna, hárgreiðslukvenna og 

saumastúlkna. 

Mikið fór fyrir hugmyndum um barnauppeldi í blaðinu og þóttu leikvellir, 

barnagarðar og dagheimili mikilvægir fyrir framþróun konunnar.
168

 Er því svo lýst 

hvernig barnaheimili ASV hafði gengið fyrsta sumarið sem það var starfrækt árið 

1935 (óvíst er hvort það hafi starfað eftir það) og er fullyrt að þau 46 börn sem dvöldu 

á heimilinu hefðu öll þyngst um 1–2,5 kg.
169

 Voru verkalýðsmæður hvattar til að fela 

ekki frá börnunum hvernig þeim svo sem þykir ástandið í samfélaginu vera, heldur 

áttu þær að ræða við börn sín um fátækt samfélagsins „hvernig pabbi er útilokaður frá 

vinnu – hvernig fátækranefndin tekur á móti þér.“
170

 Áróður fyrir sovéskri fyrirmynd í 

uppeldismálum er bersýnilegur í blaðinu og t.d. mynd birt af ungbarnaheimili í 

Sovétríkjunum þar sem sérstaklega er tekið fram að „lærðir uppeldisfræðingar“ hugsi 

um börnin á meðan mæðurnar vinni.
171

 

Atvinnumálin og fátæktin er eitt efni sem kemur fyrir reglulega í blaðinu. Þá 

er, eins og kommúnista var von og vísa, mikið lagt upp úr því að draga upp mynd 

atvinnurekendum sem kúgurum.
172

 Er áhugavert að sjá að brýnt var fyrir konum að 

skrá sig sem atvinnulausar, en það kemur fram í Nýju konunni að um 1400–1500 

karlar hafi verið á atvinnuleysisskrá í október 1932 en engin kona.
173

 Atvinnuleysi 

konunnar er sérstaklega tengt þeim sem mæðrum og eiginkonum þar sem mennirnir 

missi vinnuna og börnin verða svöng.
174

 

                                                 

167
 „Akureyrarverkfallið“, Nýja konan 01.05.1933, bls. 1-2. 

168
 „Atvinnuleysið og verkakonurnar“, Nýja konan 01.10.1932, bls. 2 og „Myndir úr götulífi 

Reykjavíkurbarna“, Nýja konan 01.07.1935, bls. 8. 
169

 „Fyrsta barnaheimili A S V“, Nýja konan 01.11.1935, bls. 5. 
170

 Gunnar Benediktsson, „Verkakona!“, Nýja konan 01.12.1932, bls. 1-2. 
171

 „Ungbarnaheimili í Sovjetríkjunum“ (mynd), Nýja konan 4:3 01.11.1935, bls. 7. 
172

 „Alþýðublaðið og verkakonurnar“, Nýja konan 12.06.1932, bls. 2-3. 
173

 „Atvinnuleysið og verkakonurnar“, Nýja konan 01.10.1932, bls. 2. 
174

 „Ríkislögreglan“, Nýja konan 01.06.1933, bls. 7. 



44 

Hugmyndafræði KFÍ er alls staðar að finna í blaðinu og því ekki einungis 

fjallað um verkalýðsmál. Konur eru hvattar til að berjast sjálfar gegn fasisma og 

ríkislögreglunni
175

 og talað er um hvernig kommúnisminn berjist fyrir algjöru frelsi 

konunnar: 

Kommúnisminn er byggður á vísindalegum grundvelli. Það eru engir 

draumórar um það sem ekki er... Þeir benda konunni á hina einu leið til 

að ná frelsi sínu, og hún er sú; að ganga inn í raðir hins vinnandi fjölda 

og heyja með honum baráttuna fyrir frelsi allrar stéttarinnar. 

Lokatakmark kommúnista er algjört frelsi fyrir konuna, ekki aðeins að 

lögum heldur einnig í lífinu sjálfu. Þeir berjast fyrir sömu launum fyrir 

sömu vinnu fyrir konurnar ...
176

 

Talað var gegn því að kona væri undirgefin manni sínum eða „hógvær og af hjarta 

lítillát."
177

 Greinahöfundar blaðsins höfðu greinilega fengið nóg af því hvernig ætlast 

var til af konum að „taka þjáningum sínum með þögn og þolinmæði."
178

 Áttu þær 

frekar að berjast fyrir réttindum sínum og það m.a. með því að hafa afskipti af 

pólitík
179

 og er borgaralegu þjóðfélagi kennt um þá afstöðu.
180

 Þá var einu sinni 

minnst á að trúarbrögð ælu af sér undirgefni.
181

 

Þá birtist ein áhugaverð grein um „skoðanir Leníns á ástalífinu“ en það var 

kafli þýddur upp úr bók Clöru Zetkin. Voru „kynferðismál“ og „kynferðislíf“ rædd 

þar. Virðist hugmyndin sem lá þar að baki vera að kynlíf ætti að vera þýðingarmikið 

en þó átti ekki að fylgja hreintrúarstefnu í þeim málum: „Kommúnisminn á ekki að 

færa meinlætalifnað, heldur lífsgleði, lífskraft, einnig með fullnægingu 

ástarlífsins.“ Þó átti að varast ofnautn í þessum málum þar sem að öreigastéttin þurfi 

ekki á vímu, kynlífs- eða annars konar vímu, að halda til hvatningar. Þá þótti 

„[t]aumleysi kynferðislífsins [vera] borgaralegt“ og merki um hrörnun. Þá var tekið 

fram í greininni að þessi frelsun ástarinnar væri hvorki ný né kommúnísk.
182

 Er 
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greinin áhugaverð í samhengi við útgáfu bókar Katrínar Thoroddsen um frjálsar ástir 

en hún var gefin út af ASV árið 1931. ASV var, sem áður segir, að mestu kommúnísk 

samtök. Ekki var minnst aftur á ástarmálið í Nýju konunni og ekki heldur mál eins og 

getnaðarvarnir eða fóstureyðingar sem var þó á dagskrá hjá kommúnískum konum 

eins og t.d. Clöru Zetkin. Getur það því hafa verið stefna Nýju konunnar að einbeita 

sér að réttindabaráttu kvenna en ekki „dægurmálum“ eða öðru slíku. Þá hefur kannski 

ekki verið litið á þessi mál sem réttindamál kvenna á þessum tíma. Nýja konan fjallaði 

líka nánast eingöngu um þau mál sem voru á baráttuskrá KFÍ og þessi mál voru ekki í 

skránni. 

Eitthvað er fjallað um kosningar í Nýju konunni en aldrei er sérstaklega minnst 

á konur sem frambjóðendur eða hvernig niðurstöður kosninganna myndu hafa áhrif á 

málefni kvenna. Voru þær þó hvattar til þess að kjósa.
183

 

Í orðræðu blaðsins eru konur hvattar til að taka sjálfar til hendinni út frá 

mörgum forsendum. Staða þeirra sem mæðra er ein þeirra en einnig staða þeirra 

gagnvart karmönnum: „Sá þáttur, sem konurnar geta átt í þessari samfylkingu, er 

ómetanlegur. Þær geta margfaldað þrótt samfylkingarinnar eigi aðeins með því að 

taka sjálfar þátt í baráttunni, heldur einnig með áhrifum þeim, sem þær hafa á menn 

sína, syni, bræður og félaga.“
184

 

Nokkrum sinnum er fjallað um Clöru Zetkin í blaðinu. Var henni lýst sem 

einum af bestu byltingarforingjum heims.
185

 Þá er minnst á blaðið sem hún ritstýrði 

frá 1892 til 1915, eða þangað til „að hin stríðsfjálga stjórn sósíaldemókrata reif það úr 

höndum hennar.“
186

 Er þessi fyrsta grein sem birtist um Clöru Zetkin í Nýju konunni 

þýdd en svo er bætt við hana í íslensku samhengi að heiðra skuli minningu hennar 

með tugum nýrra byltingarkvenna á Íslandi. Aftur er fjallað um Zetkin árið 1935 sem 

„hin[n] óþreytandi brautryðjand[a] og foring[ja] vinnandi kvenna um allan heim.“
187

 

Ekki fer fram hjá nokkrum manni sem les Nýju konuna að blaðið var 

flokksblað KFÍ og er orðræðan oft afdráttarlaus. Mikið er talað um kratabrodda og 
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sósíaldemókrata sem smáborgara: „Framsóknarkratastjórnin heldur áfram 

hungurpólitík íhaldsins gagnvart verkalýðnum og allri alþýðu landsins.“
188

 Einnig er 

hneykslast á hvernig stjórnarflokkarnir og einstaka stjórnmálamenn haga sér en 

einungis tvisvar er vegið að konum í þeim málum. Vinna Jónínu Jónatansdóttur 

varðandi barnalögin er gagnrýnd en þar er hún reyndar gagnrýnd með körlum sem 

voru líka að vinna við lagasetninguna. Svo var Laufey Valdimarsdóttir gagnrýnd fyrir 

grein sem hún birti í Alþýðublaðinu þar sem hún hvetur ungar, atvinnulausar konur til 

þess að nýta tækifærið og kynnast íslenskri sveitasælu með því að vinna í sveit án 

kaups. Þótti hún koma upp um smáborgaralegt eðli sitt og óraunverulega þekkingu á 

fátækt og stöðu verkakvenna.
189

 

Stefnuboðun Kommúnistaflokksins og sleggjudómar gegn öðrum flokkum eru 

ekki einu afdráttarlausu umfjöllunarefni Nýju konunnar því mörg dæmi eru tekin um 

allt hið góða sem Sovétríkin eiga að hafa konuna. T.d. hafði ekkert barn það jafn gott 

og barn sem var statt í Sovétríkjunum.
190

 Konur áttu að hafa verið þar í fremstu röð 

sósíalískrar uppbyggingar
191

 því margar milljónir kvenna voru að taka þátt í 

framleiðslunni þar,
192

 konur næðu í góðar stöður í samfélaginu (ótengdar 

móðurhlutverkinu) með því að sækja sér æðri menntunnar. Þannig náðu þær að verða 

vélfræðingar og verkfræðingar.
193

 Þá voru birtar dæmisögur um það hvernig 

kommúnismi gat gert það besta úr aðstæðum fyrir konur og er t.d. fjallað um 

verkakonu sem bjó í Sovétríkjunum sem sá um öll átta börn sín og öll komust börnin 

til manns, urðu að menntuðu fólki sem átti vinnu og hamingjusamar fjölskyldur og 

sjálf gat hún lifað hamingjusömu, sósíalísku verkamannalífi.
194

 

Að sama skapi og stjórnarflokkarnir voru andstæðingar KFÍ var Þýskaland 

andstætt Sovétríkjunum og nokkrum sinnum var fjallað um „ógnirnar í 

Þýskalandi.“
195

 

Virðist vera að flestir pennar Nýju konunnar hafi verið konur, bæði 

verkakonur sem sendu inn efni sem og ritstjórn. Það er samt erfitt að segja 
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nákvæmlega til um hver átti efni á blaðinu þar sem sjaldnast er skrifað undir nafni. 

Katrín Pálsdóttir birti eina smásögu,
196

 Indíana Garibaldadóttir skrifaðu um reynslu 

sína af pólitísku fangelsi
197

 og Hlín Ingólfsdóttir skrifaði fyrir grein sem bar titilinn 

„Svívirðilegt arðrán!“
198

 Karlar eiga líka nokkrar greinar í blaðinu og er ekki minnst 

sérstaklega á konur í þeim,
199

 fyrir utan grein Gunnars Benediktssonar sem fjallað var 

um að ofan. 

Við athugun á Nýju konunni sést að efni þess var margþætt. Var miklu púðri 

eytt í stétta- og verkalýðsbaráttu á Íslandi ásamt því að virkja konur til að fylkja liði 

og berjast fyrir auknum réttindum sínum og auknum réttindum stéttar sinnar. Voru 

þær oft, en þó ekki alltaf, skilgreindar út frá félagslegu hlutverki sínu í tengslum við 

börn eða karlmenn. Þá var rekinn mikill áróður fyrir starfi KFÍ og fyrir hinum 

kommúnískum ríkjum en gegn stjórnarflokkunum og Þýskalandi. Lítið var fjallað um 

merka menn kommúnismans og sérstakar hugmyndir en þó eitthvað örlítið drepið á 

því með grein um skoðanir Leníns á kynferðismálinu en sérstaklega var fjallað um 

merkar konur og hugmyndir þeirra um kommúnismann. 
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5. Þátttaka kvenna í pólitík og öðru félagsstarfi eftir l938 

Til að átta sig á því af hversu mikilli hugsjón kommúnistakonurnar tóku þátt í 

pólitísku starfi er fróðlegt að kanna hvað þær gerðu eftir að KFÍ sameinaðist öðrum 

flokkum og varð að Sósíalistaflokknum. Svo virðist sem almennt hafi konur sem voru 

virkar innan KFÍ haldið áfram pólitísku starfi innan nýja flokksins sem og í öðru 

félagsstarfi. Voru þær meðal annars áberandi innan Kvenréttindafélagsins og í 

mæðrastyrksnefnd eins og kemur í ljós hér að neðan. 

Dýrleif Árnadóttir var meðstjórnandi í fyrstu stjórn Sósíalistafélags 

Reykjavíkur.
200

 Þá var, eins og áður hefur komið fram, Katrín Thoroddsen þingmaður 

Sósíalistaflokksins. Katrín Pálsdóttir var endurkjörin meðstjórnandi flokksins á 

fimmta þingi hans árið 1945 en Dýrleif Árnadóttir var ritari sama þings.
201

 Kvenfélag 

Sósílistaflokksins var stofnað 30. mars 1939 voru mættar 33 konur en Dýrleif 

Árnadóttir setti fundinn og stjórnaði honum.
202

 Var kveikjan að félagastofnunin sú að 

hvert kvenfélag á landinu mátti eiga fulltrúa í mæðrastyrksnefnd og var það hitamál 

fyrir þær að eiga fulltrúa þar. Laufey Valdimarsdóttir tók til máls og sagði að koma 

þyrfti í veg fyrir áætlun bæjarstjórnarinnar að útiloka rótttækar konur frá nefndinni. 

Var Hallfríður Jónasdóttir kosin sem fulltrúi kvenfélags Sósíalistaflokksins í 

mæðrastyrksnefndina. 

Settu þær lög fyrir félagið á þessum stofnfundi og var eitt þeirra það að „efla 

félagslega þroska kvennanna innan sósíalistaflokksins.“ (3.gr. 2.) Í stjórn 

kvenfélagsins sem kosin var á þessu þingi var einungis ein sem hafði áður verið 

skráður félagi í KFÍ (Friðrikka Guðmundsdóttir). Voru samt fleiri konur úr KFÍ virkar 

í flokknum samkvæmt fundargerðarbókum en þær Petrína Jakobsdóttir, Hallfríður, 

Dýrleif og Elín Guðmundsdóttir rituðu fundargerðarbækurnar allt til 1948.
203

 

Hallfríður heldur áfram að komast á blað fundargerðarbókarinnar á sjötta áratugnum 

þar sem hún tekur til máls 1952, 1956 og 1958, m.a. um mæðrastyrksnefnd.
204

 

Var kvenfélag Sósíalista með skemmtidagskrá, rétt eins og kvennanefnd KFÍ 

hafði verið með, og árið 1948 hélt Elín Guðmundsdóttir, þá formaður félagsins, ávarp, 
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Dýrleif Árnadóttir ræðu og Petrína Jakobsson frásögn. Svo bersýnilegt er að þær 

konur sem voru í KFÍ voru áfram athafnasamar í Sósíalistaflokknum.
205

 

Héldu þessar konur áfram að skrifa í blöð og tímarit, m.a. Melkorku (1944–

1962) en þar sátu tvær konur sem höfðu verið félagar í KFÍ í fyrstu ritefndinni; þær 

Þóra Vigfúsdóttir og Petrína Jakobsson. Melkorka þótti vera róttækt og menningarlegt 

kvennablað.
206

 

Í 1. tbl 1. árg. 1944 skrifuðu Þóra Vigfúsdóttir; „Einhuga þjóð“ og 

„Verkalýðsríkin í vörn og sókn“, Petrína Jakobsson; „Sömu laun fyrir sömu vinnu“, 

Katrín Thoroddsen; „Áróður og ofnæmi“, og Dýrleif Árnadóttir; „Hver verður 

réttarstaða konunnar í íslenzka lýðveldinu“, í blaðið ásamt því að staðan var tekin á 

verkakvennahreyfingunum í blaðinu.
207

 Segir þar t.d. Elísabet Eiríksdóttir frá 

Verkakvennafélaginu Einingu þar sem hún hafði verið formaður lengi.
208

 Aðrar konur 

sem ekki höfðu verið félagar í KFÍ skrifuðu einnig í blaðið. Er því ljóst að efnistök 

Melkorku voru að einhverju leyti lík Nýju konunnar en Melkorka var ekki greinilega 

merkt Sósíalistaflokknum og því ekki opinbert málgagn hans, líkt og Nýja konan 

hafði verið fyrir KFÍ.
209

 

Voru konurnar í Sósíalistaflokknum einnig ábyrgar fyrir kvennasíðum 

Þjóðviljans sem birtist í blaðinu á fimmtudögum en Þóra Vígfúsdóttir var lengi 

ritstýra hennar. María Þorsteinsdóttir tók við því sumarið 1951.
210

 Segir hún um 

starfið: 

Þetta var illa borgað, en mér þótti viðfangsefnið skemmtilegt og 

áhugavert. Efnisvalinu réði ég algjörlega. Ég skrifaði mikið um það 

sem efst var á baugi í þjóðmáluum og oft fór ég og tók viðtöl við fólk, 

til dæmis braggabúa. Þegar innlent efni þraut þýddi ég upp úr 

erlendum blöðum. Svo voru mataruppskriftir og húsráð og fleira af því 

tagi.
211
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Kvennasíður Þjóðviljans voru því mun frjálslegri og efnisval þess fjölbreyttara en það 

sem sást í Nýju konunni. Virðast flokksmálin ekki hafa verið jafn ofarlega á baugi þar 

og í Nýju konunni þó að Þjóðviljinn hafi verið flokksblað. 

 Konurnar í KFÍ tóku einnig mikinn þátt í öðru félagsstarfi en því tengdu 

stjórnmálaflokkum. Dýrleif var í nefnd til að stofna Kvenréttindasamband Íslands 

(KSÍ)
212

 en hún var einnig meðlimur í Kvenréttindafélagi Íslands (KRFÍ). Hún gekk 

inn í félagið árið 1936
213

 Hún flutti erindi á Afmælisfagnaði KRFÍ 1938.
214

 Þóra 

Vigfúsdóttir gekk einnig í félagið það sama ár.
215

 

Dýrleif var fulltrúi kvenréttindafélagsins á 5. landsfundi íslenskra kvenna 

1938.
216

 Hallfríður Jónasóttir fulltrúi frá kvenfélagi Sósíalistaflokksins á 6. landsfundi 

íslenskra kvenna árið 1944.
217

 Aðalheiður Hólm var fulltrúi á 5. landsfundi íslenskra 

kvenna árið 1938 fyrir starfsstúlknafélagið „Sókn“ sem var stofnaði 1934.
218

 Voru 

konur innan annara flokka einnig duglegar að taka þátt í starfi t.d. Kvenréttinda-

félagsins og voru oft deilur innan þess um hvernig skyldi haga málum. T.d. þakkar 

María Þorsteinsdóttir fyrir það að annar fundur stangaðist á við landsfund KRFÍ sem 

varð til þess að sjálfstæðiskonur mættu ekki á hann og því náði hún kjöri.
219

 

Katrín Pálsdóttir var fulltrúi kvennadeildar ASV á 4. landsfund íslenskra 

kvenna 1934.
220

 Þá var hún fulltrúi mæðrafélagsins á 5. landsfundi íslenskra kvenna
221

 

en félagið var stofnað 1935 með það að markmiði að vinna að réttarbótum fyrir 

mæður og börn.
222

 Félagið var starfrækt til 1983. Var Katrín í kosin í nefnd þess árið 

1936 en Hallfríður 1939.
223

 Fyrsti formaður félagsins var Laufey Valdimarsdóttir, 

1936–1942, en síðar var Katrín Pálsdóttir formaður, 1942–1952, og loks Hallfríður 
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Jónasdóttir frá 1952 en óvíst er hvenær hún lét af því starfi.
224

 Elísabet Eiríksdóttir var 

lengi starfsmaður mæðrastyrksnefndar ásamt því að vera í stjórn 

Barnaverndarfélagsins.
225

 

Þannig sést að sömu konur og táku þátt í kvennastarfi KFÍ héldu áfram að vera 

virkar í samfélagsumræðunni en þær virðast hafa einbeitt sér að málefnum barna og 

mæðra en þó líka fyrir réttindum kvenna og innan verkalýðshreyfinganna. Þær létu sér 

ekki nægja að vera skráðar í félagið heldur voru þær duglegar að taka til máls á 

fundum sem og að halda áfram að gefa út efni um málefni sem þeim fannst áhugaverð. 
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Niðurstöður 

Á fyrri hluta 20. aldarinnar stofnuðu konur mörg kvenfélög. Þær voru byrjaðar að taka 

virkan þátt í samfélagsuppbyggingunni sem átti sér stað á þeim tíma. Það voru 

stofnuð 173 kvenfélög á árunum 1900–1940 en einungis 15 höfðu verið á landinu 

fyrir aldamótin. Var íslenskt samfélag í mikilli mótun á þessum tímapunkti. Útgáfu óx 

einnig ásmegin á þessum tíma sem tengist skólavæðingunni sem átti sér stað á þessum 

tíma. Konur tóku þátt í því starfi líka og gáfu út tímarit um áhugasvið kvenna, sem var 

vítt. Blöð þeirra voru alla jafnan ekki pólitísk en Bríet Bjarnhéðinsdóttir taldi að þau 

málefni yrðu blöðunum oft að falli því sala á þeim minnkaði þegar þau tóku pólítískar 

línu. Blöð á þessum tíma fjölluðu þó oft um kvenréttindamál og var gerð krafa um að 

konur litu á sig sem virka þjóðfélagsþegna. Sumar konur litu þó svo á að kynstöllur 

sínar ættu frekar að einbeita sér að heimilisstörfum og umönnun barna en á því sviði 

verður skólavæðingarinnar einnig vart með tilkomu húsmæðraskóla. Þannig hefur 

verið vinsæl söguskoðun að það hafi verið hlé á framþróun í réttindamálum kvenna 

eftir að konur fengu kosningarétt og þangað til að Kvennalistinn og Rauðsokkur stigu 

fram. Það má vera að það sé sannleiksbrot í þeim skoðunum en það þýðir þó ekki að 

það hafi ríkt þögn um réttindi kvenna í rúm 40 ár eða að konur hafi ekki verið virkar í 

að nýta þennan nýfengna kosningarétt sinn. 

Hér að ofan hefur verið reynt að varpa ljóskösturum á hið pólitíska starf sem 

konur gegndu á millistríðsárunum innan Kommúnistaflokks Íslands. Er tiltölulega 

auðvelt að skoða þann stjórnmálaflokk þar sem mikið af gögnum liggur fyrir um 

meðlimi hans; félagatal, fundargerðabækur, útgefin blöð, sögubækur, sjálfsævisögur 

o.s.frv. Heimildir fyrir starfi kvennanefndarinnar eru því ekki af jafn skornum 

skammti og fyrr var ætlað. Það væri mjög athyglisvert að gera svipaða könnun á 

þátttöku kvenna í öðrum stjórnmálaflokkum á þessum tíma og gera samanburð en það 

var gert hér í mjög takmörkuðum mæli. 

Kommúnistaflokkur Íslands var fljótur að taka tillit til málefna kvenna á 

þingum sínum en hann einbeitti sér að verkakonunni og hennar málefnum. Sú kona 

þurfti að afla sér tekna samhliða eiginmanni sínum því að hans tekjur voru ekki 

nægilegar til að framfleyta fjölskyldunni. Var þetta ein af ósanngjörnu 

birtingarmyndum stéttaskiptingarinnar sem fylgdi kapítalismanum að þeirra mati. 

Málefni kvenna voru snemma í stefnuskrám flokksins. 
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Þónokkur fjöldi kvenna var skráður í flokkinn og þær lögðu sig eftir því að 

berjast fyrir auknum réttindum sínum og betri kjörum. Konur voru um 23% skráðra 

félaga í flokknum, flestar úr Reykjavík. Fimm þeirra teljast meðal stofnanda hans. 

Flestar konurnar voru skráðar sem húsmæður en líklega unnu þær einnig utan 

heimilisins í ígripastörfum. Fæstar voru mikið menntaðar en einungis fjórar konur 

sem skráðar voru í félagatalið höfðu lokið stúdentsprófi. Vitað er um tengsl tæplega 

helmings kvennanna við aðra flokksmenn en um 74 konur áttu eiginmenn sem voru 

einnig skráðir í flokkinn. 

Vitað er að sérstök kvennanefnd var starfrækt innan flokksins og hún sendi út 

allavega eina skýrslu til Komintern, þó þær gætu hafa verið fleiri. Sýnir sú skýrsla að 

konur áttu að m.a. að einbeita sér að útgáfu, uppeldi barna og verkalýðsbaráttu. Þegar 

auglýsingar í dagblöðum þessa tíma eru skoðuð kemur í ljós að konurnar voru iðnar 

við að halda ýmis konar skemmtikvöld og fundi auk þess sem þær héldu opinbera 

viðtalstíma með „kvennaleiðtoganum“. 

Það er fullljóst að konurnar tóku virkan þátt í pólitísku starfi KFÍ og að þær 

héldu sig við línurnar sem komu fram í skýrslunni til Komintern. Þær sinntu 

útgáfumálum ágætlega, gáfu út Nýju konuna í 20 tölublöðum á árunum 1932–1935, 

ásamt því að gefa út Jólablað verkakvenna einu sinni 1931. Þá sinntu þær verkalýðs-

málum og voru ábyrgar fyrir útgáfu á blaði fiskverkunarkvenna 1933–1935. Þær 

skrifuðu einnig um nauðsyn þess að stofna barnaheimili fyrir útvinnandi mæður. Er 

ljóst að þær skrifuðu megnið af efninu sem birtist í blöðunum. Var bæði blaðaútgáfu 

og kvenfélög farið að vaxa ásmegin á þessum tíma, eins og áður segir, en það var þó 

helst stefna KFÍ varðandi útgáfu sem hafði áhrif á það að þær tóku hana upp. 

Þær tóku einnig einhvern þátt í öðru starfi en því sem var sérmerkt konum. 

Voru t.d. nokkrar konur handteknar fyrir mótmæli ásamt því að þær tóku þátt sem 

frambjóðendur í almennum kosningum. Í Alþingiskosningum á tímabilinu voru konur 

8,15% frambjóðenda fyrir KFÍ en 4,4% fyrir Alþýðuflokkurinn, 0,65% fyrir 

Framsóknarflokkurinn. Sjálfstæðisflokkurinn var með 3,4% kvennaframbjóðenda, en 

var jafnframt eini flokkurinn sem náði að fá konu kjörna á Alþingi. Sá flokkur fékk 

reyndar iðulega flesta þingmenn á því tímabili sem var skoðað. Þannig má vel sjá að 

hlutfallslega voru fleiri konur sem tóku  þátt sem frambjóðendur í kosningum fyrir 

KFÍ en fyrir aðra flokka. 

Til þess að athuga að hversu miklu leyti konurnar voru sjálfar að tjá sig um 

opinber málefni er hjálplegt að skoða efnistök og skrif þeirra í Nýju konunni. Í því 
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blaði komu ekki fram lífstílsgreinar, fyrir utan barnauppeldisgreinar kannski, eða 

uppskriftir. Efnistök þess snerust að mestu leyti í kringum stefnuskrá flokksins, en 

eins og áður segir voru málefni verka- og fátækrakvenna hluti af skránni. Eru 

greinarnar margar hverjar ástríðufullt óp fram til byltingar og breyttra vega. 

Atvinnumál og fátækt, verkalýðsbarátta verkakvenna, aukin þægindi fyrir útivinnandi 

mæður og dæmisögur frá Sovétríkjunum eru fyrirferðarmest í blaðinu ásamt sögum 

um sterkar róttækar konur á borð við Alexöndru Kollontain og Clöru Zetkin, sem 

voru settar fram sem fyrirmyndir kvennanna. Íslenskar verkakonur voru hvattar til 

þess að taka velferðarmál sín í eigin hendur. 

Það mátti líka finna sterkar og fyrirferðarmiklar konur í íslenska 

kommúnistaflokknum. Hægt er að deila um mikilvægi þess að skrifa einstaka konur 

inn í söguna og „karlgera“ þær en auðvelt (og jafnvel ódýrt) væri að líkja þeim 

stöllum Dýrleifu Árnadóttur og Hallfríði Jónasdóttur við þá félaga Einar Olgeirsson 

og Brynjólf Bjarnason. Það er þó bersýnilegt að Dýrleif var mjög virk innan flokksins 

og Hallfríður mikilvæg fyrir gangvirki kvennanefndarinnar. Elín Guðmundsdóttir 

virðist líka hafa verið mjög atorkusöm innan Félags Ungra Kommúnista en hún gekk 

síðar í Kommúnistaflokkinn sjálfan. 

Margar þeirra héldu margar hverjar áfram í pólitísku starfi tengdu stjórn-

málaflokkum með því að starfa í kvennafélagi Sósíalistaflokksins ásamt því að halda 

áfram að birta efni í Melkorku og á síðum Þjóðviljans. Ein þeirra, Katrín Thoroddsen, 

settist á þing en flestar þeirra störfuðu á öðrum vettvangi en innan stjórnmála-

flokkanna fyrir bættum kjörum kvenna og barna en ekki á jafn sýnilegan máta. 

Er ljóst að þegar konurnar voru í Kommúnistaflokknum gengust þær undir 

flokkslínuna og sést bersýnilega í skrifum þeirra í Nýju konunni en það er líka ljóst að 

það voru þær sjálfar sem skrifuðu mestmegnis í blaðið og að þeim var raunverulega 

annt um stöðu verkakonunnar. Það er því hægt að segja að á árunum 1930–1938 hafi 

þær hafi verið „alvörukommúnistar“ en að þær hafi alla tíð verið alvöru 

kvenréttindakonur. 
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Viðauki 

Listi yfir konur sem koma fyrir í félagatali KFÍ. 

Nafn Fæðingarár Inngönguár Staða Tengsl við aðra 

flokksmenn 

Rekin/ 

strikuð 

út 

Aldur 

við 

inngöngu 

Bls. 

Ada Árnadóttir 1910 1933    23 33 

Aðalbjörg Vigfúsdóttir 1906 1936 Verslunarmaður   30 204 

Aðalheiður Hólm 1915 1934 Vinnukona   19 304 

Aðalheiður Knúdsen 1910 1937    27 355 

Aldís Magnúsdóttir 

1899 

1934      265 

Anna Guðmundsdóttir 1901 1932 Húsmóðir Eiginmaður   31 133 

Anna Guðmundsdóttir 1909 1931    22 229 

Anna Margrét 

Halldórsdóttir  

1911 1931  Eiginmaður (Jens Figved, 

síðar Viðar Thorst.) 

 20 19 

Anna Oddsdóttir 1908 1937    29 335 

Anna Sigríður 

Sigurjónsdóttir 

 1932  Eiginmaður, saman inn   179 

Auður Ágústsdóttir 1922 1937 Verkakona 1937   15 V.84 

Ágústa Erlendsdóttir 1911 1935 Verkakona   24 222 

Ágústa Högnadóttir 1901 1937  Eiginmaður   36 352 

Ásta Bernhöft  1901 1937    36 326 

Ásta Guðmunda 

Haraldsdóttir  

1914 1937 Verslunarstúlka 1934, 

húsfreyja 1937 

Eiginmaður (Giftist 

flokksmanni 1935, pabbi 

hennar rekinn 1934) 

 23 V.72 

Ásta Ólafsdóttir 1905 1937 Verkakona Einhleyp  32 345 

Ásta Þorbjörg 1914 1936 Vinnukona   22 211 
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Nafn Fæðingarár Inngönguár Staða Tengsl við aðra 

flokksmenn 

Rekin/ 

strikuð 

út 

Aldur 

við 

inngöngu 

Bls. 

Guðmundsdóttir 

Ásthildur Egilsson 1911 1935 Skrifstofukona Eiginmaður   24 259 

Bára Kristjánsdóttir 1910   Bróðir  Strikuð 

út 

 219 

Bergþóra Hólm 

Sigurðsdóttir 

1912 1935 Prjónakona   23 256-259 

Birna Thorarensen 1915 1936  Eiginmaður   21 199 

Brynhildur 

Magnúsdóttir 

1904 1931 Húsfreyja Eiginmaður, skyldu 1937  27 29 

Dagbjört Hannesdóttir  1905 1937  Eiginmaður, saman inn  32 296 

Dýrleif Árnadóttir 1897 1930 Stofnandi, Stúdent 1918   33 46 

Elín Björnsdóttir 1911 1933 Húsmóðir Eiginmaður   22 232 

Elín Guðmundsdóttir 1912 1937  Eiginmaður (g. 1934)  25 328 

Elín Jónsdóttir 1910 1937 Vinnukona   27 328 

Elín Rannveig 

Jónsdóttir 

1899 1933 Kennslukona 1933   34 77 

Elísabet Eiríksdóttir 1890 1930 Kennslukona, bæjarfullrúi Ak 

frá 1927, formaður 

verkakvennafélagsins 

Einingar á Ak. Frá 1936 

  40 158 

Elísabet Kristjánsdóttir  1934     171 

Emilía Benediktsdóttir 1909 1931 Húsfreyja 1932 og 1936 Eiginmaður, saman inn  22 V.47 

Erikka Guðmundsdóttir 1909 1932 Sjúklingur 1930, 

afgreiðslustúlka 1940 

  23 122 

Frida Knudsen 1910   Eiginmaður, giftust 1936, 

stofnandi 

  62 
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Nafn Fæðingarár Inngönguár Staða Tengsl við aðra 

flokksmenn 

Rekin/ 

strikuð 

út 

Aldur 

við 

inngöngu 

Bls. 

Friðrikka 

Guðmundsdóttir 

1913 1937 Verkakona Eiginmaður   24 318 

Friðrikka Jóhannesdóttir 1869 1934 Húsfreyja   65 244 

Gréta Sigurgeirsdóttir 1906 1934 Húsfreyja Eiginmaður   28 245 

Guðbjörg 

Guðmundsdóttir 

1913 1935 Ráðskona   22 261 

Guðbjörg Magnúsdóttir 1878 1937 Eiginkona verkamanns   59 331 

Guðlaug 

Guðmundsdóttir 

1905 1935 Berklasjúklingur, áður 

vinnukona 

  30 221 

Guðlaug Ísaksdóttir 

Guðmann 

1899 1930    31  

Guðmunda 

Gunnarsdóttir 

1920 1937 Verkakona 1936, námsmey í 

kvennaskólanum 1940 

Faðir, stofnandi (GMJ)  17 V.85 

Guðmunda Lilja 

Ólafsdóttir 

1911 1937    26 322 

Guðný Einarsdóttir 1908 1934 Verkakona   26 128 

Guðný Jóhannesdóttir 1903 1931 Skrifstofustúlka   28  

Guðný Jónsdóttir 1907 1936  Bróðir   29 197 

Guðný Jónsdóttir       261 

Guðný Sigrún 

Sigurðardóttir 

1919   Bróðir, móðir    E.6 

Guðný Sveinsdóttir 1903 1933 Húsmóðir   30 228 

Guðríður Ólafsdóttir 1915 1935 Sjúklingur  Strikuð 

út 

20 220 

Guðrún Albertsdóttir 1902 1933 Vinnukona 1935   31 91 

Guðrún Björnsdóttir 1867 1935 Verkakona Systir   68 169 
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Nafn Fæðingarár Inngönguár Staða Tengsl við aðra 

flokksmenn 

Rekin/ 

strikuð 

út 

Aldur 

við 

inngöngu 

Bls. 

Guðrún Guðmundsdóttir 1906  Stúdent 1926, Cand Phil 

1927, læknisfrú 1940. 

   E. 20, ísl. 

samtíðarmenn 

Guðrún Guðvarðsdóttir 1916 1937  Eiginmaður   21 310 

Guðrún Ísleifsdóttir 1904 1937    33 339 

Guðrún Jónsdóttir 1911 1934 Vinnukona  Strikuð 

út 1937 

23 299-304 

Guðrún Jónsdóttir 1889 1934 Húsmóðir og verkakona   45 V.95 

Guðrún Jónsdóttir 1911 1932 Verkakona 1932, Húsfreyja 

1930, húsmóðir 1940 

Eiginmaður (Karl 

Sigurtryggsson!) 

 21 H.16 

Guðrún Kjerúlf 1913 1937 Starfsstúlka á Kleppi Einhleyp  24 340 

Guðrún Rútsdóttir 1912 1931 Verslunarstúlka 1934, 

húsfreyja 1937 

  19 98 

Guðrún Sigurðardóttir  1936     293 

Guðrún Sumarliðadóttir 1902 1936 Húsfreyja   34 256 

Guðrún Sveinsdóttir 1896 1932 Húsfreyja m/5 börn Eiginmaður, saman inn  36 124 

Guðrún Valgeirsdóttir 1914 1935   Strikuð 

út 

21 222 

Guðrún Þórðardóttir  1933     90 

Gunnhildur Soffía 

Eyjólfsdóttir 

1911  Starfstúlka í prentsmiðju 1940    23 

Gunnþórunn Ó. 

Karlsdóttir 

1899 1937  Eiginmaður   38 316 

Halla Sæmundsdóttir 1917 1938  Eiginmaður   21 360 

Halldóra Beinteinsdóttir  1907  Pósthús 1930-1934, 

Húsmóðir, Skáldkonan Dóra 

Beinteins 

   51 
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Nafn Fæðingarár Inngönguár Staða Tengsl við aðra 

flokksmenn 

Rekin/ 

strikuð 

út 

Aldur 

við 

inngöngu 

Bls. 

Halldóra Danívalsdóttir 1909 1932  Eiginmaður, saman inn  23 297 

Halldóra Rútsdóttir 1914 1934 Kennari 1935   20 299 

Hallfríður Jónasdóttir 1903 1930 Stofnandi, húsfreyja 1931 Eiginmaður, stofnandi (BB)  27 55/56 

Hedvig Emanuella 

Gíslason 

1908 1932 Húsfreyja Eiginmaður  Strikuð 

út 1936 

24 26 

Helga Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 

1919 1937  Eiginmaður   18 331 

Helga Guðmundsdóttir 1910 1935  Eiginmaður, bróðir   25 190 

Helga Jónsdóttir 1894 1931 Húsfreyja 1930   37 V.40 

Helga Ragnsdóttir 1900 1932  Eiginmaður, stofnandi (ÍH)  32 V. 62 

Helga Sigfúsdóttir 1877 1930 Húsmóðir Sonur, stofnandi  53 161 

Helga Þórarinsdóttir 1905 1930 Verslunarmær   25 H.8 

Hildigunnur 

Olgeirsdóttir 

1904 1937  Bróðir   33 310 

Hildur Gunnlaugsdóttir 1909 1937  Einhleyp  28 344 

Hlín Ingólfsdóttir 1909 1933  Eiginmaður, giftust 1934 

(Árni Einarsson, síðar í 

Þjóðviljanum) 

 24 52 

Hólmfríður 

Halldórsdóttir 

1917 1935 Iðnverkakona  Strikuð 

út 1936 

18 227 

Hrefna Björnsdóttir 1911 1933 Vinnukona   22 232 

Indíana Garibaldsdóttir 1904 1930 Stofnandi, verkakona og 

húsfreyja 

Eiginmaður, stofnandi  26 217 

Ingibjörg Eiríksdóttir 1892 1936 Kennslukona Eiginmaður   44 255 

Ingibjörg Guðjónsdóttir  1907 1933 Húsfreyja Eiginmaður, stofnandi (HSB 

rekinn) 

Rekin 26 16 
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Nafn Fæðingarár Inngönguár Staða Tengsl við aðra 

flokksmenn 

Rekin/ 

strikuð 

út 

Aldur 

við 

inngöngu 

Bls. 

Ingibjörg Steindsdóttir 1903 1933 Bæjastjórafrú á Ísafirði   30 117 

Ingrid Thordarson  1904 1932 Húsfreyja Eiginmaður, saman inn Rekin 28 9 

Ingunn Eiríksdóttir 1883 1935 Ráðskona   52 250 

Ingunn Sigurjónsdóttir 1911 1937 Vinnukona (síðar 

hjúkrunarkona) 

  26 319 

Jakobína Margrét 

Thoroddsen 

1906 1931 stúdent 1927, Kennari 1931 Eiginmaður   25 106 

Jenný Jónsdóttir 1914 1936   Strikuð 

út 

22 213 

Jóhanna Árnadóttir 1915 1936    21 269 

Jóhanna Benediktsdóttir 1891 1937  Eiginmaður, saman inn  46 337 

Jóhanna Bjarnadóttir 1881 1932  Eiginmaður   51 127 

Jóhanna Björnsdóttir 1909 1935  Eiginmaður   26 272 

Jóhanna Borghildur 

Einarsdóttir 

1898   Sonur, mágur, systir, dóttir    E.4 

Jóhanna Hallgrímsdóttir 1899 1936 Húsfreyja Eiginmaður, saman inn 

(líklega) 

 37 V.98 

Jóhanna Jóhannesdóttir 1911 1933 Þjónustustúlka   22 95 

Jóhanna Sigurjónsdóttir 1915 1937 Húsfreyja Eiginmaður, stofnandi (HB)  22 V.73 

Jóna G. Sigurðardóttir 1910 1937  Eiginmaður   27 354 

Jóna Ingibjörg 

Ágústsdóttir 

1914 1934 Í kvöldskóla 1930, húsmóðir 

1940 

Eiginmaður, saman inn  20 156 

Jóna Rebekka 

Ingibertsdóttir  

1911 1936 Verkakona   25 3 

Jónheiður 

Steinþórsdóttir 

1907 1931 Verkakona 1932, Húsfreyja 

1930, 

Eiginmaður (Karl 

Sigurtryggsson!) 

 24 H.15 
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Nafn Fæðingarár Inngönguár Staða Tengsl við aðra 

flokksmenn 

Rekin/ 

strikuð 

út 

Aldur 

við 

inngöngu 

Bls. 

Jónína Guðfinna 

Guðbrandsdóttir 

1907 1932 Húsmóðir 1940 Eiginmaður   25  

Jónína Sveinsdóttir 1900 1931 Húsfreyja   31 V.48 

Jórunn Guðmundsdóttir 1912 1936 Vinnukona (síðar kennari)   24 294 

Kamilla Sigríður 

Árnadóttir 

1907 1938 Kennari Systir   31 V.87 

Karfinna Jóhannesdóttir 1896 1935    39 309 

Karítas 

Skarphéðinsdóttir 

1890 1930 Húsmóðir   40 297 

Karólína Kristjánsdóttir 1888 1931 Húsfreyja   43 69 

Katrín Árnadóttir 1910 1937 Saum og prjón 1940   27 333 

Katrín Jósefsdóttir 1914 1933    19 43 

Katrín Pálsdóttir 1889 1934 Bæjarfulltrúi 1942-1949   45 282 

Kristín Björnsdóttir 1908 1936  Eiginmaður   28 214 

Kristín Björnsdóttir 1904 1934 Húsmóðir   30 309 

Kristín Einarsdóttir 1906 1936  Mágur, systir   30 208 

Kristín Guðmundsdóttir  1889 1931 Húsfreyja Eiginmaður, stofnandi (GB)   42 55 

Kristín Í. Einarsdóttir 1899 1932 Húsfreyja Eiginmaður   33 35 

Kristín L. Þórarinsdóttir 1915 1937 Kennari 1939   22 316 

Kristín Oddbjörg 

Lúðvíksdóttir 

1904  Húsfreyja 1933    99 

Kristín Sigurðardóttir  1936  Eiginmaður  Strikuð 

út 1936 

 74 

Kristjana 

Guðmundsdóttir  

1910 1937    27 320 

Laufey Þorvaldsdóttir 1917 1936 Verkakona Systir  Strikuð 19 210 
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út 

Lilja Halblaub 1912 1935 Nemandi 1930 (MA)   23 308 

Lilja Júlíusdóttir 1906 1930 Húsmóðir Eiginmaður, saman inn  24 134 

Lóa Margrét 

Hjálmtýrsdóttir 

1913 1933   Strikuð 

út 1933 

20 76 

Magnea Á. 

Magnúsdóttir 

1914 1936    22 209 

Margrét Magnúsdóttir 1899 1936    37 170 

Margrét Pétursdóttir 1912 1935 Verkakona   23 221 

Margrét Sigurlaug 

Einarsdóttir 

1902 1937  Eiginmaður, saman inn  35 332 

Marianne H. Stehn 1911 1936  Eiginmaður, saman inn  25 195 

María Friðrikka 

Guðmundsdóttir 

1908 1930 Hárgreiðslukona 1935 Bróðir   22 142 

Marrý Friðriksdóttir 1911 1931 Foreldrahús   20 V.61 

Marta (Martha) 

Þorleifsdóttir 

1888 1932 Húsfreyja Eiginmaður   44 V.66 

Millý Eiríksdóttir 1908 1938    30 178 

Nathalia Krogh 1888  Húsmóðir 1930    E.9 

Oddný Marteinsdóttir  1904  Húsmóðir  Eiginmaður  Gekk út 

1934 

 121 

Ólafía Óladóttir 1887 1934 Húsfreyja, vann við 

fiskþurrkun á sumrin 

Eiginmaður   47 V. 94 

Ólafía S. B. 

Þorvaldsdóttir 

1918 1936 Sjúklingur   18 210 

Ólöf Dagbjartsdóttir 1894      275 
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Pálína Færseth 1897 1930  Eiginmaður, saman inn  33 136 

Petrína Jakobsson 1910 1935 Skrifstofustjóri Bróðir   25 191 

Ragna Guðjónsdóttir 1912 1931  Eiginmaður   19 147 

Ragna Skúladóttir 1914 1936 Vinnukona   22 202 

Ragna Þorvarðardóttir 1904 1936  Eiginmaður   32 207 

Ragnheiður Möller 1909 1935    26 189 

Ragnheiður Pjetursdóttir  1885 1937  Eiginmaður, saman inn  52 315 

Ragnhildur Rannveig 

Einarsdóttir Snædal 

1893   Eiginmaður, systir    E.14 

Ríkey Eiríksdóttir 1908 1934 Verkakona Eiginmaður, saman inn  26 131 

Rúna Eiríksdóttir 1905 1932 Hjúkrunarkona Einhleyp  27 58 

Salbjörg Magnúsdóttir 1919 1933  Stjúpi, móðir  14 241 

Sigríður Einarsdóttir 1898 1931 Verslunarmaður 1934 Einhleyp  33 56 

Sigríður Friðriksdóttir 1914 1936 Skrifstofustúlka Einhleyp  22 264 

Sigríður Gísladóttir 1891 1938  Eiginmaður, saman inn  47 360 

Sigríður 

Guðmundsdóttir 

1917 1937    20 318 

Sigríður 

Guðmundsdóttir 

1908 1937 Saumakona   29 323 

Sigríður Ingibergsdóttir 1911 1935    24 225 

Sigríður Jónsdóttir 1888 1937 Húsfreyja Eiginmaður, stofnandi (GG)  49 V.69 

Sigríður Kjerúlf 1909 1937    28 344 

Sigríður Kristjánsdóttir 1909 1938    29 236 

Sigríður Sigurðardóttir 1913 1936 Húsfreyja Eiginmaður   23 H? 

Sigríður Þorgrímsdóttir  1911 1937  Eiginmaður   26 315 
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Sigríður Þorvarðsdóttir 1903 1932 Húsfreyja Eiginmaður, stofnandi (EO)  29 288 

Sigrún Benediktsdóttir 1906 1937    31 341 

Sigrún Pétursdóttir 1896 1932  Eiginmaður, hann inn á eftir 

henni 

Strikuð 

út 

36  

Sigrún Pétursdóttir 1912 1933 Vinnukona 1934   21 77 

Sigrún Straumland 

Pálsdóttir 

1909 1935 Hjúkrunarkona Eiginmaður   26 267 

Sigrún Vilhjálmsdóttir 1897 1931 Húsfreyja   34 V.41 

Sigurbjörg Björnsdóttir 1878 1935 Verkakona Systir   57 168 

Sigurbjörg 

Hálfdánardóttir 

1899 1936 Verkakona 1936   37 144 

Sigurbjörg Þórðardóttir 1918 1937 Vinnukona   19 319 

Sigurlaug Þorbjörg 

Guðbrandsdóttir 

1901 1933 Ráðskona 1940   32 72 

Sigurlilja Á. 

Bjarnadóttir 

1902 1936    34 206 

Sigurlína 

Guðmundsdóttir 

1899 1936  Eiginmaður, saman inn  37 165 

Sigurrós Ásgrímsdóttir 1893 1931   Strikuð 

út 1937 

38 34 

Sigurrós Jónsdóttir 1912   Eiginmaður, hann rekinn Gekk út  277-282 

Skúlína Haralsdóttir 1900 1937  Eiginmaður   37 338 

Soffía Lilliendahl 1888 1936 Húsmóðir Eiginmaður   48 254 

Sólrún Dagmar Beck 1908 1937 Saumakona   29 329 

Steinunn Árnadóttir 1911 1930 Stofnandi Eiginmaður (g. 1936)  19 276 

Steinunn Jóhannesdóttir 1894 1932 Húsmóðir 1930   38 168 
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Steinþóra Einarsdóttir 1890 1930 Húsmóðir Eiginmaður   40 146 

Stella Sigurjónsdóttir  1910 1935   Strikuð 

út 

25 194 

Svafa Guðjónsdóttir 1898 1937  Eiginmaður  Úrsögn 

1938 

(bæði) 

39 325 

Valgerður Jónsdóttir 1913 1935  Eiginmaður   22 273 

Vilborg Björnsdóttir  1934     77 

Vilborg Ólafsdóttir 1912 1935  Eiginmaður  Gekk út 

1937 

23 219 

Þorbjörg 

Benediktsdóttir 

1898 1938  Eiginmaður, saman inn  40 361 

Þorbjörg Hávarðardóttir 1910   Bróðir (hann fæddur 1919)   E.16 

Þóra Ingimarsdóttir 1908 1934 Vinnukona   26 277 

Þóra Jónsdóttir 1902 1930 Stofnandi, Verkakona 1950   28 42 

Þóra S. Þórarinsdóttir 1919 1936 Vinnukona   17 241 

Þóra Vigfúsdóttir 1897 1935 Nuddlækningar 1930 Eiginmaður   38 267 

Þórdís Sumarliðadóttir 1908 1935    27 176 

Þórhildur 

Guðmundsdóttir 

1893 1932 Húsmóðir 1940 Bróðir   39 35 

 




