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Útdráttur 
 

 

Í rannsókn þessari er gerð úttekt á pólitískri forystu í Keflavík árin 1950-1994. 

Bakgrunnur, einkenni og tengsl þeirra 43 einstaklinga sem kosnir voru til setu í 

bæjarstjórn Keflavíkur tímabilið 1950-1994 eru könnuð og greind. Skoðað er hvort og 

hvernig þau breytast og athugað hvort greina megi ákveðin sérkenni á forystu hvers 

stjórnmálaflokks fyrir sig í bæjarfélaginu. Opin prófkjör verða ráðandi aðferð til 

uppröðunar framboðslista í Keflavík frá og með árinu 1970. Kannað er hvort greina 

megi breytingar á pólitískri forystu í bæjarfélaginu eftir 1970, þ.e.a.s. hvort breytingar 

á framboðsaðferðum breyti pólitískri forystu í Keflavík.   

Helstu niðurstöður sýna að breytingar verða á samsetningu bæjarfulltrúa í 

Keflavík en ólíklegt er að rekja megi þær til breyttra framboðsaðferða. Þá breytist tíðni 

endurnýjunar bæjarfulltrúa ekki með tilkomu opinna prófkjara og flokkarnir endurnýja 

bæjararfulltrúa sína á sama hátt allt tímabilið, opin prófkjör breyta engu í því efni.  

Greina má mjög skýr sérkenni og tengsl hjá forystu hvers flokks í Keflavík sem taka 

ekki breytingum með tilkomu opinna prófkjara. Hinsvegar fylgja opnum prófkjörum 

tíðari skipti á oddvitum framboðslista, í mestu mæli hjá Sjálfstæðisflokknum í Keflavík.  
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Inngangur 

 

Sveitarstjórnarmál eru sá þáttur stjórnmálaflórunnar á Íslandi sem einna minnst 

hefur verið rannsakaður.  Engin heildarathugun hefur verið gerð á stjórnmálum í 

sveitarstjórnum á Íslandi, aðaláherslan hefur löngum verið á stjórnmál á landsvísu.  

Ritgerð þessi er tilraun til þess að gera bragarbót í þessum efnum.  

Í henni er gerð úttekt á pólitískri forystu í Keflavík árin 1950-1994, þeim 

einstaklingum sem kjörnir voru til setu í bæjarstjórn á tímabilinu. Einkenni forystunnar 

eru greind og skoðað hvort og hvernig þau breytast og athugað hvort greina megi 

sérkenni flokkanna, hvort mismunur sé á forystu flokkanna og hvort forystan taki 

breytingum með breyttum framboðsaðferðum. Endurnýjun á forystu flokkanna er 

skoðuð sérstaklega með tilliti til kenninga Svans Kristjánssonar um áhrif prófkjara á 

eðli stjórnmálaflokka og munurinn á tveimur tímabilum 1950-1970 og 1970-1994 

skoðaður.  

Tímarammi ritgerðarinnar markast af því að Keflavík fékk kaupstaðarréttindi 

árið 1949 og því að Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinuðust í nýtt sveitarfélag árið 

1994, sem eftir nokkurt þóf fékk nafnið Reykjanesbær. Frá og með kosningunum 1970 

taka þrír stærstu flokkarnir í Keflavík; Alþýðuflokkur, Sjálfstæðisflokkur og 

Framsóknarflokkur upp opin prófkjör sem meginaðferð til uppröðunar framboðslista. 

Þessi skörpu skil eru nýtt til þess að kanna hvort breyting á framboðsaðferðum framkalli 

breytingar á pólitískri forystu í bæjarfélaginu, hvort greina megi mun á henni á milli 

tímabila.   

Ritgerðin hefst á stuttri lýsingu á Keflavík, sögu byggðarinnar, 

mannfjöldaþróun og atvinnuháttum. Því næst er er bakgrunnur, einkenni og tengsl 

þeirra 43 einstaklinga sem kosnir voru til setu í bæjarstjórn Keflavíkur 1950-1994 

könnuð. Skoðað er hvort eða hvernig sérkennin þróast og hvort breytingar á aðferðum 

flokkanna við val á framboðslista hafi áhrif á samsetningu og einkenni 

bæjarfulltrúahópsins. Bæjarfulltrúar hvers flokks eru einnig skoðaðir og athugað hvort 

greina megi breytingu á pólitískri forystu flokkanna í Keflvík eftir tímabilum. Leitast 

verður við að svara því hvort opin prófkjör hafi breytt pólitískri forystu í Keflavík.  
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2. Samfélag í örum vexti 
 

Keflavík öðlaðist kaupstaðarréttindi þann 22. mars 1949. Þá hafði hreppurinn 

verið sjálfstætt bæjarfélag frá 1942 er Keflavík og Njarðvík skiptust í tvo mismunandi 

hreppa en sagan segir að hreppirnir hafi verið aðskildir vegna óánægju Njarðvíkinga 

með staðsetningu ljósavélar í Keflavík. En áður hafði Keflavíkurhreppur, sem 

samanstóð af Keflavík og Njarðvík, verið búinn til úr Rosmhvalarneshreppi árið 1908.1 

  Upphaf þéttbýlismyndunar í Keflavík er rakið til áranna 1763-1772 en þá tóku 

kaupmenn sér fast aðsetur þar. Frá þeim tíma og út 19. öldina var fólksfjölgun frekar 

hæg. Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar fjölgar nokkuð í bænum eins og öðrum 

útvegsbæjum á þessum tíma. Árið 1920 eru íbúar í Keflavík um 500 talsins, um 800 

árið 1930, nær 1500 í byrjun 5. áratugarins en í lok hans, við upphaf tímabilsins sem 

ritgerðin fjallar um eru þeir orðnir tæplega 2400. Íbúafjöldinn tvöfaldaðist í Keflavík á 

sjötta áratugnum, í lok hans voru þeir orðnir 4700. Til marks um það hve fólksfjölgunin 

var ör má nefna að árin 1950, 1953 og 1954 fjölgaði íbúum bæjarins um meira en 10% 

milli ára og um 16.7% síðasttalda árið.2 Íbúum fjölgaði að meðaltali um þúsund 

áratugina þar á eftir og árið 1990, undir lok tímabilsins sem til skoðunar er, voru 

Keflvíkingar orðnir um 7500 og íbúafjöldinn því þrefaldast frá því að bærinn fékk 

kaupstaðarréttindi.3 

Þessa miklu íbúafjölgun á fimmta og sjötta áratugnum í Keflavík, og á 

Suðurnesjum öllum, má rekja til uppbyggingarinnar á Keflavíkurflugvelli auk sem 

útgerð í Keflavík var gróskumikil. Þessi mörgu og fjölbreyttu atvinnutækifæri kölluðu 

á aukið vinnuafl sem varð til þess að á fimmta og sjötta áratugnum fluttist mikill fjöldi 

utan af landi til Suðurnesjanna og Keflavíkur, ekki síst frá byggðum sem stóðu höllum 

fæti eins og t.d. Aðalvík á Hornströndum og Þórshöfn á Langanesi.4 

Keflavík var framan af tuttugustu öldinni fyrst og fremst útgerðar- og 

fiskvinnslubær en upp úr miðri öldinni skapaðist nýr og stór markaður fyrir vinnuafl á 

Keflavíkurflugvelli sem hafði mikil og mótandi áhrif á þróun bæjarins. Framkvæmdir 

á vegum bandaríkjahers á Miðnesheiði við gerð Keflavíkurflugvallar frá árinu 1942 og 

stóraukið umfang á flugvellinum í kjölfar inngöngu Íslendinga í Nató 1949 og 

                         
1 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, bls. 56. 
2 Kristján Sveinsson, Saga Njarðvíkur, bls. 243. 
3 Keflavíkurbær 1949-1989. Keflavík – afmælisrit, bls.46. 
4 Keflavíkurbær 1949-1989. Keflavík – afmælisrit, bls. 48-49. 
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endurkomu bandaríska hersins á Keflavíkurflugvöll 1951 varð til þess að 

grundvallarbreyting varð á atvinnuháttum svæðisins.5  

Verslun, þjónusta og ýmiss iðnaður annar en fiskiðnaður, urðu uppistaða 

atvinnulífsins í Keflavík á seinni hluta tuttugustu aldarinnar. Vægi sjávarútvegs, 

fiskveiða og fiskvinnslu, fer jafnt og þétt minnkandi í Keflavík; 1940 hafa 80% 

bæjarbúa viðurværi sitt af sjávarútvegi, hlutfallið er enn 35% árið 1960 en 1986 sækir 

fjórðungur bæjarbúa lífsafkomu sína í sjávarútveg. Þeim sem störfuðu í 

þjónustugreinum, verslun og viðskiptum fjölgaði að sama skapi, töldust 6% 1940, 10% 

árið 1960 og tæp 40% bæjarbúa vann við verslun og þjónustu árið 1986. Árið 1960 

töldust um það bil 20% starfandi Keflvíkinga í þjónustu varnarliðsins en á níunda 

áratugnum var hlutfallið 14%.6   

Íbúafjölguninni í Keflavík fylgdu fleiri og fjölbreyttari verkefni fyrir bæjarstjórn 

eins og gefur að skilja. Brjóta þurfti land undir ný hverfi með tilheyrandi að- og 

fráveitum og gatnagerð, byggja nýja skóla auk þess að sjúkrahús var reist. Gróskumikið 

félags- og menningarstarf var í Keflavík þegar bærinn hlaut kaupstaðarréttindi 1949 og 

þessari starfsemi óx enn fiskur um hrygg samfara hinni öru íbúafjölgun.7  Sama má 

segja um helstu valdastofnanir bæjarins: Sparisjóðinn í Keflavík, Verkalýðs- og 

sjómannafélag Keflavíkur og Kaupfélag Suðurnesja. 

Sparisjóðurinn í Keflavík var stofnaður 1907, töluvert seinna en sparisjóðir 

annarsstaðar á landinu. Ástæðuna er helst að finna í því að árin 1890-1900 voru 

harðindaár á Suðurnesjum, fátækt meiri og almennari þar en víðast hvar á landinu. En 

upp úr aldamótum vænkaðist hagur m.a. með tilkomu vélbátaútgerðar. Sparisjóðurinn 

var frá stofnun ráðandi fjármálástofnun á Suðurnesjum með útibú í öllum 

sveitarfélögum þangað sem langflestir Keflvíkingar líkt og aðrir Suðurnesjamenn sóttu 

fyrirgreiðslu og þjónustu.8  

Stærsta verkalýðsfélagið í bænum, Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, 

var stofnað 1932, töluvert seinna en í stærstu bæjum landsins. Mjög hörð andstaða 

atvinnurekenda í Keflavík gerði það að verkum að verkamenn náðu ekki að sameinast 

fyrr en í annarri tilraun. Atvinnurekendur í Keflavík fylgdust náið með því hverjir mættu 

á fundi um verklýðsmál og refsuðu þeim sem sýndu áhuga á verkalýðsbaráttu, t.d. með 

                         
5 Kristján Sveinsson, Saga Njarðvíkur, bls. 246. 
6 Keflavíkurbær 1949-1989. Keflavík – afmælisrit, bls. 46-53. 
7 Keflavíkurbær 1949-1989. Keflavík – afmælisrit, bls. 54-55. 
8 Eðvarð T. Jónsson, Sjóður Suðurnesjamanna. Bakhjarl í heimabyggð 1907-2007, bls. 36-38.        
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því að reka þá úr vinnu. Fyrsta verkalýðsfélagið í bænum var stofnað 1931 en lagðist af 

vegna ofbeldis atvinnurekenda sem lýsti sér m.a. í því að formaður félagsins, Axel 

Björnsson, var tekinn höndum og fluttur nauðugur viljugur til Reykjavíkur og hótað 

öllu illu ef hann léti sjá sig í Keflavík aftur.  Verkalýðs- og sjómannafélagið þurfti því 

að berjast hart fyrir tilvist sinni fyrstu starfsárin en náði varanlegri fótfestu uppúr 1937 

þegar félagið var viðurkennt af öllum atvinnurekendum sem samingsaðili.9   

Kaupfélag Suðurnesja er yngsta kaupfélag landsins stofnað árið 1945 þegar 

Keflavíkurdeild Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis var lögð niður. Kaupfélagið setti 

mikinn svip á atvinnustarfsemi í Keflavík, rak umfangsmikla útgerð og fiskvinnslu fram 

undir lok níunda áratugarins og rak verslanir í öllum sveitarfélögum á Suðurnesjum.10   

Eftir aðskilnaðinn frá Njarðvíkurhreppi 1942 voru haldnar tvennar 

hreppsnefndarkosningar í Keflavíkurhreppi. Árið 1942 voru þrír listar í boði; A-listi 

alþýðuflokksmanna og framsóknarmanna, B-listi óánægðra og C-listi 

sjálfstæðismanna. A-listi hlaut tvo menn kjörna, B-listi einn mann og C-listi 

sjálfstæðismanna tvo menn. Í kosningunum 1946 var hreppsnefndarmönnum fjölgað í 

7 og þá buðu fjórir listar fram; A-listi Alþýðuflokksins, B-listi Framsóknarflokksins, C-

listi Sósíalista og D-listi Sjálfstæðisflokksins. Hlaut A-listinn þrjá menn kjörna, B-

listinn einn mann, C-listinn engan og D-listi þrjá menn. Þessi valdahlutföll héldust 

nokkurn veginn fram eftir öldinni í hinum nýja kaupstað Keflavík.   

Síðasti Oddviti Keflavíkurhrepps var Ragnar Guðleifsson, 

hreppsnefndarfulltrúi A-lista og formaður Verkalýðs- og sjómannafélagsins en hann 

eins og Valtýr Guðjónsson, útibústjóri Samvinnubankans sem kjörinn var fyrir B-lista, 

átti eftir að vera áberandi í bæjararstjórn í Keflavík um langan tíma. 

 

 

  

                         
9 Vef. „Saga VSFK”. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur. 
10 Keflavíkurbær 1949-1989. Keflavík – afmælisrit, bls. 56-57.   



  

9 

3. Bæjarfulltrúar í Keflavík 1950-1994 

 

Hér á eftir fer fram greining á þeim bæjarfulltrúum sem sátu í bæjarstjórn 

Keflavíkur á tímabilinu 1950-1994 kjörnir til setu í sveitarstjórnarkosningum 1950-

1990. Eins áður segir verður bæði litið til tímabilsins í heild en einnig verður tímabilinu 

skipt í tvennt, fyrir og eftir 1970. 

Fyrst verður litið til endurnýjunar bæjarfulltrúa; hve mikil hún var og hvaða leið 

þeir feta í bæjarstjórn. Bakgrunnur bæjarfulltrúa er skoðaður; aldur, kyn, menntun, störf 

og tengsl þeirra við burðarstoðir samfélagsins í Keflavík á þessum tíma greind; 

Kaupfélag Suðurnesja, Sparisjóð Keflavíkur og verkalýðsfélögin auk tengsla við 

Málfundafélagið Faxa, önnur frjáls félagasamtök og íþróttahreyfinguna.  

 

 Tafla 3.1 Endurnýjun bæjarfulltrúa í Keflavík 1950-1994.                                          

 Bæjarf. Endurkj. Nýir     

1950 7 3 4 

1954 7 2 5 

1958 7 4 3 

1962 7 4 3 

1966 9 5 4* 

50-70 37 18 (49%) 19 (51%) 

1970 9 3 6 

1974 9 6 3 

1978 9 7 2 

1982 9 5 4 

1986 9 1 8 

1990 9 6 3 

70-94 54 28 (52%) 26 (48%) 

50-94 91 46 (51%) 45 (49%)     

*Fjölgað í bæjarstjórn 1966  
Skýring á töflu: Endurkjörnir; þeir bæjarfulltrúar sem sátu áður í bæjarstjórn. Nýir; þeir bæjarfulltrúar 

sem ekki áttu sæti í bæjarstjórn á kjörtímabilinu fyrir hverjar kosningar.  

 

Eins og sjá má hefur að jafnaði helmingur bæjarfulltrúa verið nýliðar í 

bæjarstjórn að loknum kosningum, hlutfall endurkjörinna og nýkjörinna bæjarfullrúa 

svo til jafnt þegar að allt tímabilið er skoðað. Ekki er um marktækan mun að ræða á 

milli tímabila, endurnýjun virðist vera aðeins meiri á fyrra tímabilinu, 1950-1970, en 

það skýrist af því að bæjarfulltrúum var fjölgað í níu úr sjö 1966. 

Mest endurnýjun verður í bæjarstjórn Keflavíkur í þrennum kosningnum; 1954 

þegar að fimm af sjö bæjarfulltrúum taka sæti í fyrsta sinn í bæjarstjórn, 1970 þegar að 

sex af níu bæjarfulltrúum eru nýir og 1986 þegar að allir nema einn bæjarfulltrúi, átta 

af níu, eru nýliðar. Þrátt fyrir að hlutfall endurkjörinna og nýkjörinna bæjarfulltrúa sé 
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svo til jafnt þegar á heildina er litið þá eru nýkjörnir bæjarfulltrúar fleiri en endurkjörnir 

í aðeins fjórum kosningum af þeim ellefu sem haldnar eru á tímabilinu. Í hinum sjö 

kosningunum hafa endurkjörnir bæjarfulltrúar verið fleiri en þeir nýju. Mest var þetta 

áberandi í kosningunum 1978 þegar að sjö af níu bæjarfulltrúum voru endurkjörnir og 

í kosningunum 1974 og 1990 þegar að sex bæjarfulltrúar voru endurkjörnir. 

 

Tafla 3.2  Nýkjörnir bæjarfulltrúar, greining eftir tímabilum.    

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Fyrrv. bæjarfulltrúar 1 5 3 12 4 8,9 

Varabæjarfulltrúar 11 58 13 50 24 53,4 

Áður á lista 1 5 6 23 7 15,5 

Nýir á lista 6 32 4 15 10 22,2 

Samtals 19 100 26 100 45 100,0 

Skýring á töflu: Fyrrverandi bæjarfulltrúar; nýkjörnir bæjarfulltrúar sem hafa átt sæti áður í bæjarstjórn 

en dotttið úr henni og eru endurkjörnir. Varabæjarfulltrúar; bæjarfulltrúar sem setið hafa á 
framboðslistum það ofarlega að það hefur dugað þeim til varabæjarfulltrúa. Áður á lista; bæjarfulltrúar 

sem hafa áður tekið sæti á framboðslista en ekki ofarlega. Nýir á lista; bæjarfulltrúar sem ekki hafa ekki 

áður tekið sæti á lista viðkomandi flokks. 

 

Í töflu 3.2 er skoðað hvaða leið nýir bæjarfulltrúar, þ.e. þeir sem áttu ekki sæti í 

bæjarstjórn kjörtímabilið fyrir kosningarnar, fara inn í bæjarstjórn. Rúmlega helmingur 

bæjarfulltrúa var varabæjarfulltrúi kjörtímabilið áður en hann er kjörinn til setu í 

bæjarstjórn Keflavíkur. Þetta á við um bæði tímabilin þó svo að heldur fleiri hafi farið 

þessa leið á fyrra tímabilinu 1950-1970 eða tæp 60% á móti 50% á seinna tímabilinu. 

Næst stærsti hópurinn á tímabilinu öllu eru þeir sem eru nýir á lista en mikill munur er 

á milli tímabila; teljast þriðjungur fyrir 1970 en aðeins 15% á seinna tímabilinu eða 

helmingi fleiri á því fyrra en því síðara. Á móti kemur að þeim fjölgar mikið eftir 1970 

sem áður áttu sæti á lista en ekki nógu ofarlega til þess að verða varabæjarfulltrúar, frá 

5% í 23%. Á síðara tímabilinu fjölgar þeim bæjarfulltrúum sem hafa áður setið í 

bæjarstjórn, eru kjörnir aftur í bæjarstjórn eftir að hafa verið utan hennar í a.m.k. eitt 

kjörtímabil. Þá fækkar þeim sem koma nýir inn á framboðslista og beint í bæjarstjórn 

hlutfallslega um helming eftir 1970. Samanlagt hlutfall þeirra sem voru áður 

varabæjarfulltrúar eða bæjarfulltrúar helst óbreytt milli tímabila eða rúm 60%. 
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Tafla 3.3 Tengsl bæjarfulltrúa í Keflavík 1950-1994 eftir tímabilum.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Kaupfélag Suðurnesja 7 19 4 7 11 12 

Sparisjóður Keflavíkur 11 30 5 9 16 18 

Verkalýðsfélög 5 13 9 17 14 15 

Samtök atvinnurekenda 3 8   3 3 

Málfundafélagið Faxi 9 24 3 6 12 13 

Félgasamtök 11 30 6 11 17 19 

Íþróttir 

Þingmenn 

Varaþingmenn 

Bæjarfulltrúar alls 

 

1 

3 

37 

 

3 

8 

9 

1 

1 

54 

17 

2 

2 

9 

2 

4 

91 

10 

2 

4 

Skýring töflu: Kaupfélag Suðurnesja; gegndu stjórnunarstörfum eða áttu sæti í stjórn kaupfélagsins. 

Sparisjóður Keflavíkur; gegndu stjórnunarstörfum eða áttu sæti í stjórn sparisjóðsins. Verkalýðsfélög; 

gegndu stjórnunarstörfum eða formennsku í verkalýðsfélagi. Málfundafélagið Faxi; meðlimir í 

málfundafélaginu Faxa. Félagasamtök/klúbbar; áttu sæti í stjórn í frjálsum félagasamtökum. Íþróttir; áttu 

sæti í stjórn íþróttafélaga. Tengsl bæjarfulltrúa eru skráð á tímabil eftir því hvenær þeir taka fyrst sæti í 

bæjarstjórn. 
 

Ef litið er til fyrra tímabilsins þá tengdust flestir bæjarfulltrúarnir Sparisjóði 

Keflavíkur og félagasamtökum eða 30% þeirra. Einnig var fjórðungur þeirra meðlimir 

í Málfundafélaginu Faxa og tæpur fimmtungur tengist Kaupfélagi Suðurnesja, 13% 

bæjarfulltrúa tengdust verkalýðsfélögum og 8% samtökum atvinnurekanda. 

Á árunum 1970 til 1994 minnka tengsl bæjarfulltrúa á flestum sviðum, mest við 

sparisjóðinn, kaupfélagið og félagasamtök. Tengsl bæjarfulltrúa jukust þó við  

verkalýðshreyfinguna og tengsl við íþróttahreyfinguna koma fyrst til sögunnar. Enginn 

bæjarfulltrúi taldist hafa íþróttatengsl á fyrra tímabilinu en 17% þeirra tengjast 

íþróttahreyfingunni á seinna tímabilinu.  

 

Tafla 3.4 Tengsl bæjarfulltrúa í Keflavík 1950-1994.         

 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

Kaupfélag Suðurnesja 4 3 2 2 4 4 3 3 3 1  

Sparisjóður Keflavíkur 4 4 6 4 5 5 4 3 2 2 1 

Verkalýðsfélög 1 3 2 2 3 3 3 5 5 3 4 

Samtök atvinnurekenda   1 2 3  1 1 1   

Málfundafélagið Faxi 4 3 2 3 5 4 2 3 2 1  

Félagasamtök 4 4 4 2 5 4 3 3 4 2 5 

Íþróttir        1 4 5 3 

Bæjarfulltrúar alls 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 

Skýring töflu: Tengsl bæjarfulltrúa greind eftir bæjarstjórnum.  

 

Þegar litið er til einstakra bæjarstjórna á tímabilinu öllu með tilliti til tengsla 

bæjarfulltrúa þá sjáum við að í fyrstu bæjarstjórn hins nýja Keflavíkurkaupstaðar 

tengdust rúmlega helmingur bæjarfulltrúanna Kaupfélagi Suðurnesja, Sparisjóði 

Keflavíkur, Málfundafélaginu Faxa og félagasamtökum.  
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Vægi tengslanna við kaupfélagið fór minnkandi þegar leið á öldina. Tengslin 

minnkuðu jafnt og þétt til ársins 1966 en þá og einnig árið 1970 jukust tengslin á ný 

þannig að tæplega helmingur bæjarfulltrúa í þeim tveimur bæjarstjórnum sem kosnar 

voru þessi tvö ár tengdust kaupfélaginu.  Hélst þetta í hendur við uppgang 

Framsóknarflokksins í Keflavík en hann var stærsti flokkurinn í þessum tveimur 

kosningum. Síðan minnkuðu tengslin aftur og árin 1974 til 1986 voru bæjarfulltrúar 

tengdir Kaupfélagi Suðurnesja þriðjungur bæjarfulltrúa. Aðeins einn bæjarfulltrúi 

tengist kaupfélaginu í bæjarstjórninni sem kosin var árið 1986 og enginn í 

bæjarstjórninni sem kosin var árið 1990. 

Tengsl bæjarfulltrúa við Sparisjóð Keflavíkur voru enn sterkari á tímabilinu öllu 

en tengslin við kaupfélagið. Frá bæjarstjórninni sem kosin var árið 1950 til 

bæjarstjórnarinnar sem kosin var árið 1974 taldist rúmur helmingur bæjarfulltrúa í 

Keflavík tengjast sparisjóðnum. Sterkust voru tengslin í bæjarstjórninni sem kosin var 

árið 1958 þegar að sex af sjö bæjarfulltrúum tengdust sparisjóðnum.  Frá og með 

bæjarstjórninni sem kosin var árið 1974 minnka tengslin við sparisjóðinn. Tæplega 

helmingur bæjarfulltrúa tengdist sparisjóðnum árið 1974, þriðjungur þeirra árið 1978, 

tveir af níu árin 1982 og 1986. Í lok tímabilsins alls voru tengslin orðin lítil, aðeins einn 

bæjarfulltrúi í bæjarstjórninni sem kosin var 1990 tengdist Sparisjóði Keflavíkur. 

Framan af voru tengsl bæjarfulltrúa í Keflavík við verkalýðshreyfinguna ekki 

mikil. Undantekning frá þessu var bæjarstjórnin sem kosin var árið 1954 en þá tengdust 

tæpur helmingur bæjarfulltrúa verkalýðshreyfingunni. Tengslin jukust aðeins í 

bæjarstjórnunum sem kosnar voru árin 1966, 1970 og 1974 en þá tengdist þriðjungur 

bæjarfulltrúa verkalýðshreyfingunni. Tengslin jukust enn í bæjarstjórnunum sem 

kosnar voru árin 1978 og 1982 upp í að helmingur bæjarfulltrúa tengdust 

verkalýðshreyfingunni. Tengslin minnkuðu lítillega árið 1986, niður í þriðjung, en 

jukust aftur eftir kosningarnar árið 1990 þegar að tæpur helmingur bæjarfulltrúa í 

Keflavík tengdust verkalýðshreyfingunni. 

Rúmur helmingur bæjarfulltrúa tengdist Málfundafélaginu Faxa í tveimur 

bæjarstjórnum, þeim sem voru kosnar árin 1950 og 1966. Tæpur helmingur 

bæjarfulltrúa tengdist Faxa í bæjarstjórn árin 1954 og 1970. Eftir kosningarnar 1974 

fækkaði Faxafélögum í bæjarstjórn jafnt og þétt þangað til í bæjarstjórninni sem kosin 

var árið 1990 að enginn bæjarfulltrúi var meðlimur málfundafélagsins.  

Tengsl bæjarfulltrúa við félagasamtök voru mikil allt tímabilið sem til 

athugunar er, þótt munur sé á milli einstakra bæjarstjórna. Tengslin minnkuðu aðeins 
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eftir 1970 en jukust aftur og í bæjarstjórninni sem kosin var árið 1990 töldust rúmlega 

helmingur bæjarfulltrúa í Keflavík tengjast félagasamtökum. 

Tengsl bæjarfulltrúa við samtök atvinnurekenda voru lítil á tímabilinu öllu og 

tengjast ákveðnum einstaklingum í bæjarstjórn frekar en að vera viðvarandi eins og sést 

í töflunni. 

Íþróttatengsl bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Keflavíkur komu fyrst til sögunnar eftir 

kosningarnar árið 1978. Í þeim bæjarstjórnum eftir það voru bæjarfulltrúar tengdir 

íþróttahreyfingunni frá þriðjungi upp í helming bæjarfulltrúa. 

Þegar litið er sérstaklega til bæjarstjórnarinnar sem kosin var árið 1990 í 

samanburði við þá bæjarstjórn sem kosnin var árið 1950 þá sést að vægi Sparisjóðs 

Keflavíkur og Kaupfélags Suðurnesja hefur minnkað mikið. Vægi verkalýðstengsla 

hefur aukist, en það gerðist jafnt og þétt á tímabilinu öllu og vægi íþróttatengsla og 

sérstaklega tengsla við félagasamtök hafa aukist mikið hjá bæjarfulltrúum í Keflavík. 

 

Tafla 3.5  Bæjarfulltrúar 1950-1994 eftir aldurshópum      

 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

28-29      1    1  

30-39 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 4 

40-49 3 4 1 2 2 3 4 3 3 4 3 

50-59 1  2 4 3  2 3 3 1 2 

60-65 1  1  3 2      

Samtals 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 

Meðalaldur 46 40,8 46,1 47,5 50,6 43 41,6 45,3 43,3 41,2 40,6 

Skýring á töflu: Miðað er við fæðingarár bæjarfulltrúa. 

 

Meðalaldur bæjarstjórnar Keflavíkur á tímabilinu öllu er 44,4 ár. Eins og sjá má 

á töflu 3.5 er bæjarstjórnin yngst 1990 en næst yngst 1954. Hæstur er meðalaldur 

bæjarstjórnar árið 1966, þrátt fyrir að í þeim kosningum hafi verið fjölgað um tvo 

bæjarfulltrúa. Ef litið er til tímabilsins í heild þá eru það aldurshóparnir 30-39 og 40-49 

sem eru ráðandi með yfir helming bæjarfulltrúa. Undantekningin eru kosningarnar 1962 

og 1966 þegar að aldurshóparnir þar fyrir ofan eru stærstir, 1962 er meira en helmingur 

bæjarfulltrúa eldri en fimmtíu ára og 1966 eru tveir þriðju hlutar bæjarfulltrúa eldri en 

fimmtíu ára. Eftir 1970 verða svo þrír aldurshópar ráðandi í bæjarstjórn eiginlega í 

jöfnum hlutföllum, þótt vægi elsta hópsins minnki aðeins 1986 og 1990. Keflavík er 

stjórnað af fólki á aldrinum 30-49 ára að mestu leyti í lok tímabilsins. Þetta er í samræmi 

við það sem gerist í öðrum kaupstöðum en eftir kosningarnar 1986 og 1990 voru 
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aldurshóparnir 30-49 ráðandi í bæjarstjórnum þegar litið er til allra fulltrúa um landið 

allt í þessum tvennum kosningum.11  

Meðalaldur bæjarstjórnar fer lækkandi á milli tímabila, 1950-1970 er hann 46,7 

ár en 42,5 ár 1970-1994. Yfir allt tímabilið hafa tveir þriðju hlutar bæjarfulltrúa í 

Keflavík verið á milli 30-49 ára gamlir. Enginn bæjafulltrúi er undir þrítugu á fyrra 

tímabilinu en tveir á því síðara. 

 

Tafla 3.6 Menntun bæjarfulltrúa í Keflavík 1950-1994, eftir tímabilum.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Lögfræðimenntun 7 18,9 4 7,4 11 12,1 

Önnur háskólamenntun 1 2,7 3 5,6 4 4,4 

Kennaramenntun 14 37,8 12 22,2 26 28,6 

Stúdentspróf   2 3,7 2 2,2 

Iðnmeistarar 1 2,7 3 5,6 4 4,4 

Iðnsveinar   2 3,7 2 2,2 

Stýrimannaskóli 3 8,1 8 14,8 11 12,1 

Verslunarmenntun 6 16,3 15 27,7 21 23,0 

Gagnfræðapróf 1 2,7 2 3,7 3 3,3 

Engin sérstök menntun 4 10,8 3 5,6 7 7,7 

Samtals 37 100,0 54 100,0 91 100,0 

 

Af töflu 3.6 má sjá að breiddin í menntun bæjarfulltrúa eykst, menntun þeirra er 

mun fjölbreyttari á síðara tímabilinu en því fyrra. Á árunum 1950-1970 eru flestir 

bæjarfulltrúar með kennaramenntun eða tæp fjörtíu prósent, tæp tuttugu prósent hafa 

lokið lögfræðiprófi og um sextán prósent hafa verslunarmenntun að baki. Á síðara 

tímabilinu minnkar vægi þeirra er hafa kennaramenntun og þeirra sem lokið hafa 

lögfræðiprófi. Kennaramenntun er þó næst algengasta menntun bæjarfulltrúa á síðara 

tímabilinu en vinninginn hefur verslunarmenntunin og þar af er stærsti hlutinn 

samvinnuskólamenntaður. Eins og fyrr segir er menntun bæjarfulltrúa síðara 

tímabilisns mun fjölbreyttari en á því fyrra og þeim sem hafa enga sérstaka menntun að 

baki fer hlutfallslega fækkandi. 

 

 

 

 

 

 

 

                         
11 Sveitarstjórnarkosningarnar 1990; bls. 23 og Kosningaskýrslur Hagstofu Íslands 1986 bls. 281, tafla 
7. 
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Tafla 3.7 Menntun bæjarfulltrúa í Keflavík 1950-1994.         

 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

Lögfræðimenntun  2 2 2 1 1 1 1 1   

Önnur háskólamenntun 1        1 1 1 

Kennaramenntun 3 3 3 2 3 4 2 2 1 1 2 

Stúdentspróf          1 1 

Iðnmeistarar  1       1 1 1 

Iðnsveinar          1 1 

Stýrimannaskóli   1 1 1 1 2 3 1 1  

Verslunarmenntun 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 

Gagnfræðapróf     1  1   1  

Engin sérstök menntun 1   1 2    1  2 

Samtals 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 

 

Tafla 3.7 sýnir okkur enn ljósar hversu fjölbreyttari menntun bæjarfulltrúa í 

Keflavík verður er líður á seinna tímabilið. Kennaramenntun, verslunarmenntun, 

lögfræðimenntun og próf úr Stýrimannaskólanum eru ráðandi fram til 1982. 

Kennaramenntaðir bæjarfulltrúar eru að meðaltali þriðjungur af bæjarfulltrúm alveg 

fram til 1978, í átta bæjarstjórnum af þeim ellefu sem ritgerðin nær yfir. Bæjarfulltrúar 

með verslunarmenntun að baki eru einn þriðji bæjarfulltrúa á árunum 1970 til 1986. 

Bæjarfulltrúar með próf úr stýrimannaskóla eru flestir 1974 og 1978 þegar þeir eru 

þriðjungur bæjarstjórnar. Lögfræðing er að finna í öllum bæjarstjórnum Keflavíkur frá 

1954 til 1986 en eftir það er enginn bæjarfulltrúi með lögfræðimenntun. Árið 1982 

breytist menntabakgrunnur bæjarfulltrúanna á þann veginn að engir hópar verða 

ráðandi og helst það fram til 1990.  

  

Tafla 3.8 Störf bæjarfulltrúa í Keflavík 1950-1994, eftir tímabilum.       

 1950-1966 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Stjórnunarstörf 15 40,5 20 37,0 35 38,4 

Alþingismenn   1 1,8 1 1,1 

Embættismenn 8 21,6 6 11,1 14 15,4 

Sérhæfð störf 6 16,3 9 16,7 15 16,5 

Sjálfst. Atvinnurekendur 4 10,8 9 16,7 13 14,3 

Líkamleg störf 4 10,8  9 16,7 13 14,3 

Samtals 37 100,0 54 100,0 91 100,0 

Skýring á töflu: Stjórnunarstörf; útibústjórar banka, framkvæmdastjórar, forstjórar, skrifstofustjórar og 

útvegsmenn. Embættismenn; bæjarstjórar, bæjarfógetar, skólastjórar og opinberir starfsmenn aðrir en 

kennarar. Sérhæfð störf; kennarar og lögfræðingar. Líkamleg störf; verkamenn, verkstjórar, 

iðnaðarmenn, sjómenn, skipstjórar, húsmæður og almenn skrifstofuvinna. Sjálfstæðir atvinnurekendur; 

fasteignasalar, endurskoðendur, umboðsmenn og kaupmenn. 
 

Eins og sést á töflu 3.8 þá gegna langflestir, um 40%, bæjarfulltrúa í Keflavík, 

stjórnunarstörfum í einhverri mynd. Embættismenn eru næst stærsti hópurinn á fyrra 

tímbilinu en sá hópur minnkar um helming á því síðara og verður næst minnstur. Um 

16% bæjafulltrúa á tímabilinu öllu gegna sérhæfðum störfum, að stærstum hluta 
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kennarar, og helst hlutfallið óbreytt allan tímann. Á seinna tímbilinu eykst hlutur þeirra 

bæjarfulltrúa sem sinna líkamlegum störfum og þeirra sem teljast sjálfstæðir 

atvinnurekendur. Aðeins einn bæjarfulltrúi hafði þingmennsku að aðalstarfi samhliða 

að vera bæjarfulltrúi í Keflavík, Karl Steinar Guðnason 1978-82. Alfreð Gíslason sat á 

Alþingi 1959-63 ásamt því að sitja í bæjarstjórn, en hann var jafnframt bæjarfógeti í 

Keflavík 1959-61 og bæjarstjóri 1961-1962 og telst því embættismaður.  

 

Tafla 3.9 Störf bæjarfulltrúa 1950-1994.                                  

 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

Framkvæmdastjórar 

og stjórnunarst. 

4 1 3 4 3 2 2 4 4 5 3 

Alþingismenn        1    

Embættismenn  2 2 2 2  1 1  1 3 

Sérhæfð störf 1 2 1 1 1 4 2 1 1  1 

Sjálfstæðir atvinnurekendur 1 1   2 1 3 1 3 1  

Líkamleg störf 1 1 1  1 2 1 1 1 2 2 

Samtals 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 

 

Hlutur þeirra sem gegna stjórnunarstörfum hefur verið nokkuð jafn í gegnum 

tíðina. Meirihluti bæjarfulltrúa 1950, 1962 og 1986 gegna slíkum störfum en 

undantekningin er bæjarstjórnin sem kosin var 1954. Sjálfstæðir atvinnurekendur eru 

mest áberandi í hópi bæjarfulltrúa árin 1966 til 1982 og eru þriðjungur bæjarfulltrúa 

1974 og 1982. Athygli vekur að þótt þeir bæjarfulltrúar sem teljast gegna líkamlegum 

störfum séu aðeins um 14% af heildinni þegar að litið er til tímabilsins í heild, þá er 

aðeins ein bæjarstjórn á öllu tímabilinu sem ekki hefur neinn fulltrúa úr þeim hópi.  

 

Tafla 3.10 Hlutfall kvenna í bæjarstjórn, varabæjarfulltrúar, á framboðslistum og í nefndum.  

 Bæjarfulltrúar % V-bæjarfulltrúar % Á framboðslistum % Nefndarmenn % 

1950 0 0 0 0 1 2% 1 1% 

1954 1 14% 1 14% 4 7% 5 6% 

1958 0 0 1 14% 5 9% 9 12% 

1962 0 0 1 14% 4 7% 0 0 

1966 1 11% 1 11% 5 11% 1 3% 

50-70 2 5% 4 10% 19 7% 16 4% 

1970 0 0 1 11% 8 11% 9 8% 

1974 0 0 2 22% 13 18% 19 17% 

1978 0 0 3 33% 16 22% 21 21% 

1982 0 0 3 33% 19 21% 30 20% 

1986 2 22% 4 44% 41 38% 28 22% 

1990 4 44% 3 33% 24 33% 40 29% 

70-94 6 11% 16 29% 121 22% 147 20% 

50-94 8 8% 20 20% 140 15% 163 12% 
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Af töflu 3.10 sést að hlutur kvenna í bæjarstjórn Keflavíkur hefur verið heldur 

rýr í gegnum tíðina. Það er ekki fyrr en í kosningum 1986 sem fleiri en ein kona er 

kjörin til setu í bæjarstjórn en áður hafði kona aðeins tvisvar sinnum tekið sæti sem 

bæjarfulltrúi, eftir kosningar 1954 og aftur 1966. Í kosningunum 1990 festa konur sig í 

sessi, eru nær helmingur bæjarfulltrúa og fyrsta sinn endurkjörnar til setu í bæjarstjórn. 

Þegar varabæjarfulltrúar flokkanna eru skoðaðir kemur í ljós að ein kona er að 

jafnaði varabæjarfulltrúi fram til 1974 er hlutur þeirra fer vaxandi, nær hámarki 1986 

þegar þær eru nær helmingur varabæjarfulltrúa. Sömu sögu má segja þegar skyggnst er 

dýpra og hlutfall kvenna á framboðslistum flokkanna og fjöldi þeirra í nefndum 

bæjarins er skoðaður. Hlutur kvenna er hverfandi framan af en fer vaxandi þegar að 

líður á seinna tímabilið. Konur eru þriðjungur af þeim sem eru kjörnir til setu í nefndum 

á vegum bæjarstjórnar árið 1990 og þær skipa um þriðjung sæta á framboðslistum. 

Hæsta hlutfall kvenframbjóðenda er að finna í kosningunum 1986, einu kosningarnir í 

Keflavík þar sem aðrir framboðslistar voru í kjöri en listar fjórflokkanna.  Framan af 

sátu konur aðeins í nefndum sem fjölluðu um „mjúka” málaflokka, t.d. 

barnaverndarnefnd, gæsluvallanefnd, elliheimilisnefnd o.s.frv. En frá kosningunum 

1986 er nefndaþátttaka kvenna í Keflavík ekki eins einsleit.12 

Af ofantöldu má sjá að eftir 1970 minnka tengsl bæjarfulltrúa í Kefavík í 

flestum  tilvikum, mest minnka tengslin við tvær af helstu valdastofnunum bæjarins: 

sparisjóðinn og kaupfélagið. Tengsl bæjarfulltrúa við verkalýðshreyfinguna fara þó 

vaxandi eftir 1970 og tengsl þeirra við íþróttahreyfinguna koma þá fyrst til sögunnar. 

Þá eykst breiddin í menntun bæjarulltrúa, menntun þeirra er mun fjölbreyttari á síðara 

tímabilinu en því fyrra auk þess að þátttaka kvenna eykst. Breytingar sem líklegra er 

að rekja megi til breytinga á Íslensku samfélagi almennt frekar en tilkomu prófkjara.  

Þá er ekki hægt að greina marktækan mun á endurnýjun í bæjarstjórn milli 

tímabilanna tveggja. Helstur er munurinn sá að endurnýjun í bæjarstjórn er jafnari á 

fyrra tímabilinu en á seinna tímabilinu verður mjög mikil endurnýjun í tvennum 

kosningum 1970 og 1986 en öllu minni í hinum.  

Á báðum tímabilum eru varabæjarfulltrúar meira en helmingur nýrra 

bæjarfulltrúa í Keflavík. Tilkoma opinna prófkjara breytir því ekki og virðist hafa þau 

áhrif að nýliðum á lista fækkar um helming, hlutfallslega. Mun fleiri nýkjörnir 

bæjarfulltrúar hafa áður setið á lista seinna tímabilinu en því fyrra. Opnum prófkjörum 

                         
12 Sveitarstjórnamannatal 1962-1990. 
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fylgir ekki því meiri endurnýjun í bæjarstjórn Keflavíkur, færri nýir eru teknir inn á 

framboðslistann og endurnýjunin verður uppeftir listanum. 

 Tilkoma opinna prófkjara virðist því ekki hafa afgerandi áhrif á 

heildarsamsetningu bæjarfulltrúa í Keflavík 1950-1994. En skyldi tilkoma þeirra hafa 

áhrif á forystu einstakra flokka í bænum? Þeim spurningum verður leitast við að svara 

í næstu köflum. 
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4. Alþýðuflokkurinn í Keflavík 

 

Alþýðuflokkurinn átti í gegnum tíðina góðu gengi að fagna í Keflavík og atti 

lengstum kappi við Sjálfstæðisflokkinn um að vera stærsti stjórnmálaflokkurinn í 

bæjarfélaginu. Flokkurinn hefur haft sterk tengsl við verkalýðsfélögin í Keflavík og 

formaður stærsta verkalýðsfélagsins í Keflavík, Verkalýðs- og sjómannafélagi 

Keflavíkur var oftar en ekki oddviti Alþýðuflokksins.  

Árið 1970 breytir Alþýðuflokkurinn í Keflavík um aðferð við röðun á 

framboðslista og heldur opið prófkjör fyrir bæjarstjórnarkosningarnar. Fram að þeim 

tíma hafði flokkurinn eins og hinir flokkarnir í bæjarfélaginu stillt upp á framboðslista 

sinn. Uppstillingarleiðin fór venjulega þannig fram að kosinn var uppstillingarnefnd 

ýmist á félagsfundi eða stjórnarfundi. Nefndin lagði síðan tillögu að framboðslista fyrir 

félagsfund til samþykktar.  

Árið 1974 er raðað á lista Alþýðuflokksins eftir skoðanakönnun á fundi með 

flokksmönnum sem jafngildir í raun prófkjöri því reynslan sýnir að um leið og 

niðurstöður slíkrar skoðanakönnunar eru gerðar opinberar getur uppstillingarnefnd lítið 

vikið frá þeim nema með ærnum pólitískum kostnaði.13  

Flokkurinn notar opin prófkjör árin 1978, 1982 og 1986 til að velja á á 

framboðslista. Árið 1982 er einstakt en þá hafði Alþýðuflokkurinn frumkvæði að því 

að gangast fyrir sameiginlegu prófkjöri með Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki. 

Allir íbúar Keflavíkur á kosningaaldri gátu tekið þáttt en gátu aðeins raðað á einn lista 

í prófkjörinu. Ákveðið var að efstu þrjú sætin á listunum yrðu bindandi ef frambjóðandi 

næði 25% af kjörfylgi viðkomandi flokks í bæjarstjórnarkosningum 1978.14  

Fyrir kosningarnar 1990 er stillt upp á lista Alþýðuflokksins í fyrsta skipti síðan 

1966 en ekki virtist vera um stefnubreytingu að ræða hjá flokknum því að í næstu 

bæjarstjórnarkosningum þar á eftir hélt flokkurinn opið prófkjör. Þær kosningar eru þó 

utan tímamarka ritgerðar þessarar.15 

 

 

 

 

 

                         
13 Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 61. 
14 Víkurfréttir, 19-21 tbl. 1981. 
15 Fundargerðir Alþýðuflokksfélags Keflavíkur. 
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4.1 Kjörgengi og staða 
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Súlurit 4.1

Kjörgengi Alþýðuflokksins í bæjarstjórnarkosningum 1950-1990.

Samanburður; Keflavík og allir kaupstaðir.

Kaupstaðir allir

Keflavík

 

Alþýðuflokkur hlaut töluvert fylgi strax og hann bauð fram í 

hreppsnefndarkosningum í Keflavík 1942 og 1946 og hélst það fylgi í fyrstu tveimur 

kosningum í hinum nýja kaupstað. Í þessum kosningum hlaut Alþýðuflokkurinn svo til 

jafn mikið fylgi og Sjálfstæðisflokkurinn. Í kosningunum árið 1958 skildu leiðir, 

Alþýðuflokkurinn tapaði fjórðungi atkvæða sinna og einum bæjarfulltrúa. 

Viðreisnarárin voru heldur mögur fyrir Alþýðuflokkinn í Keflavík eins og á landinu 

öllu. Því tímabili lýkur í raun ekki fyrr en í kosningunum árið 1978 þegar að fylgið jókst 

um 14 prósentustig og unninn var einn bæjarfulltrúi. Í næstu kosningum sveiflast fylgi 

Alþýðuflokksins. Flokkurinn tapaði aftur 10 prósentustigum og einum bæjarfulltrúa í 

kosningunum árið 1982 en vann svo stórsigur, þann stærsta sem framboðslisti hefur 

unnið í Keflavík, í kosningunum árið 1986. Flokkurinn jók fylgi sitt um tæp 18 

prósentustig, vann þrjá bæjarfulltrúa og hreinan meirihluta vegna hagstæðrar skiptingar 

atkvæða. Í kosningunum árið 1990 tapaði flokkurinn um 7 prósentustigum, einum 

bæjarfulltrúa og meirihlutanum.  

Þegar kjörgengi Alþýðuflokksins í Keflavík er borið saman við kjörgengi 

flokksins í öllum kaupstöðum landsins kemur í ljós að Alþýðuflokkurinn er sterkur í 

Keflavík. Ef allt tímabilið er skoðað, þ.e. 1950-1994, er flokkurinn með að meðaltali 

helmingi meira fylgi en meðaltalsfylgi Alþýðuflokksins í öllum kaupstöðum.16 

Af töflunni sést einnig að kjörgengi Alþýðuflokksins tekur sveiflu niður á við í 

þeim bæjarstjórnarkosningum sem haldnar voru á tímum Viðreisnarstjórnarinnar 

                         
16 Hagskinna, bls. 982, tafla 19.12 og Kosningaskýrslur 1849-1987, bls. 50-70.  
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(1959-1971). Þessarar niðursveiflu virðist hafa gætt hlutfallslega meira í Keflavík en í 

öllum kaupstöðum teknum saman.  

 

4.2 Framboðsaðferðir og endurnýjun 

Í kosningunum árið 1950 urðu litlar breytingar á efstu sætum framboðslista 

Alþýðuflokksins. Sömu tveir menn, hreppsnefndarmennirnir Ragnar Guðleifsson og 

Jón Tómasson, skipuðu fyrstu tvö sætin eins og árið 1946 og var Ragnar oddviti 

flokksins líkt og þá. Sæmundur G. Sveinsson sem skipaði þriðja sæti árið 1946 og átti 

sæti í hreppsnefnd skipaði heiðurssæti listans árið 1950, það fjórtánda, og Steindór 

Pétursson færðist upp um eitt sæti en hann skipaði fjórða sæti árið 1950. 

Heldur fleiri breytingar urðu á framboðslistanum árið 1954 þótt oddvitinn væri 

sá sami, Ragnar Guðleifsson. Ásgeir Einarsson varabæjarfulltrúi skipaði annað sæti en 

hann var í sjötta sæti árið 1950. Nýtt fólk skipar næstu tvö sæti; Vilborg Auðunsdóttir 

og Ólafur Björnsson. Tveir sitjandi bæjarfulltrúar voru ekki meðal efstu manna.  Jón 

Tómasson sem skipaði annað sæti árið 1950 tók tólfta sæti og Steindór Pétursson sem 

var í þriðja sæti tók ekki sæti á listanum. Tvær aðrar konur tóku sæti á lista 

Alþýðuflokksins; Jóna G. Eiríksdóttir í sjötta sæti og Sigríður Þorgrímsdóttir það 

tíunda.  

Árið 1958 hverfa tveir bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins af framboðslistanum, þau 

Ásgeir Einarsson og Vilborg Auðunsdóttir sem vék vegna veikinda. Ragnar 

Guðleifsson var enn oddviti listans og í öðru sæti var Ólafur Björnsson sem skipaði 

fjórða sæti árið 1954. Þriðja sætið skipaði Magnús Þorvaldsson sem var í áttunda sæti 

árið 1954 en því fjórða árið 1950. Í fjórða sæti var svo nýliði á lista, Hafsteinn 

Guðmundsson. 

Bæjarfulltrúarnir tveir halda tveimur efstu sætunum á framboðslistanum árið 

1962 og Hafsteinn Guðmundsson varabæjarfulltrúi hækkaði um eitt sæti í það þriðja. 

Nýr maður, Karl Steinar Guðnason, tók fjórða sæti á lista. Ásgeir Einarsson sem var 

bæjarfulltrúi kjörtímabilið 1954-1958 kom aftur inn á listann og skipaði sjötta sæti. 

Árið 1966 leiddi Ragnar Guðleifsson listann og Ólafur Björnsson bæjarfulltrúi 

var í öðru sæti. Karl Steinar Guðnason varabæjarfulltrúi hækkaði um eitt sæti frá síðustu 

kosningum og tók þriðja sæti en nýir menn, Þorbergur Friðriksson og Guðfinnur 

Sigurvinsson, skipuðu fjórða og fimmta sæti. Hafsteinn Guðmundsson vara-

bæjarfulltrúi sem skipaði þriðja sæti árið 1962 tók ekki sæti á listanum. 
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Fram til þessa hafði Alþýðuflokkurinn stillt upp framboðslista sínum til 

bæjarstjórnarkosninga í Keflavík. En árið 1970 hefst nýtt tímabil þar sem opin prófkjör 

verða reglan við röðun á framboðslista en uppstilling undantekningin. Fyrir 

kosningarnar árið 1970 héldu alþýðuflokksmenn opið prófkjör og bæjarfulltrúar 

flokksins fengu báðir skell. Ragnar Guðleifsson, oddviti flokksins í bæjarstjórn, áður í 

hreppsnefnd frá árinu 1946 er flokkurinn bauð fyrst einn fram lista, og Ólafur 

Björnsson, bæjarfulltrúi frá árinu 1958 urðu í þriðja og fjórða sæti í prófkjörinu. En 

ungir menn hlutu efstu sætin. Karl Steinar Guðnason varabæjarfulltrúi náði fyrsta sæti 

og Guðfinnur Sigurvinsson varð í öðru sæti en hann var í fimmta sæti árið 1966. 

Endanlegur framboðslisti leit þannig út að Karl Steinar skipaði fyrsta sæti, Ragnar 

annað, Guðfinnur þriðja og Ólafur það fjórða. Breytingin var rökstudd á þann veg að 

úrslit prófkjörsins hafi ráðist af því að heildar stigatalning hvers frambjóðanda var látin 

ráða í hvaða sæti hann lenti en ákveðið var að láta atkvæði í einstök sæti ráða útkomunni 

og því leit framboðslistinn endanlega þannig út að Ragnar og Guðfinnur höfðu 

sætaskipti.17  

Alþýðuflokksmenn stilltu upp framboðslista sínum fyrir kosningarnar árið 1974 

eftir skoðanakönnun sem fór fram á fundi hjá flokksmönnum. Oddviti listans var líkt 

og árið 1970 Karl Steinar Guðnason en Ólafur Björnsson varabæjarfulltrúi tók sæti 

Ragnars Guðleifssonar sem settist í heiðurssæti listans eftir 24 ára setu í bæjarstjórn og 

12 ára setu þar áður í hreppsnefnd. Guðfinnur Sigurvinsson varabæjarfulltrúi skipaði 

þriðja sæti listans líkt og fjórum árum fyrr en nýr maður, Guðjón Ólafsson, skipaði 

fjórða sæti. Guðrún Ólafsdóttir skipaði sjötta sæti en hún var fyrsta konan ofarlega á 

lista (þ.e. í sæti sem gæti gefið bæjar- eða varabæjarfulltrúa) hjá Alþýðuflokknum síðan 

Vilborg Auðunsdóttir skipaði þriðja sæti árið 1954.  

Fyrir kosningarnar árið 1978 hélt Alþýðuflokkurinn opið prófkjör þar sem sex 

efstu sæti voru bindandi. Karl Steinar Guðnason sem hafði verið oddviti listans síðan 

árið 1970 lenti í þriðja sæti en Ólafur Björnsson bæjarfulltrúi varð oddviti listans. 

Guðfinnur Sigurvinsson varabæjarfulltrúi varð í öðru sæti í prófkjörinu og hækkaði sig 

um eitt sæti á listanum frá árinu 1974. Í fjórða sæti varð Jón Ólafur Jónsson en hann var 

nýliði á listanum. 

Árið 1982 tók Alþýðuflokkurinn þátt í sameiginlegu prófkjöri með 

Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki sem haldið var að frumkvæði Alþýðuflokksins. 

                         
17 Suðurnesjafréttir, 15.tbl. 2.árg. 10. apríl 1970. 
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Tvö efstu sætin á lista Alþýðuflokksins voru óbreytt, Ólafur Björnsson var oddviti og 

Guðfinnur Sigurvinsson bæjarfulltrúi í öðru sæti. Í þriðja sæti varð Hannes Einarsson, 

í fjórða sæti Gunnar Þ. Jónsson og í fimmta sæti Hreggviður Hermannsson. Hannes og 

Hreggviður höfðu áður tekið sæti á framboðslista Alþýðuflokksins en Gunnar var nýliði 

á lista. Í endanlegri útgáfu listans höfðu síðan Gunnar og Hreggviður sætaskipti. Karl 

Steinar Guðnason var kjörinn á þing fyrir Reykjaneskjördæmi árið 1978 og sat Jón 

Ólafur Jónsson kjörtímabilið 1978-1982 meira og minna sem bæjarfulltrúi en hann 

skipaði sextánda sæti á framboðslistanum árið 1982. 

Flokkurinn hélt opið prófkjör fyrir kosningarnar árið 1986. Guðfinnur 

Sigurvinsson bæjarfulltrúi varð í fyrsta sæti, Vilhjálmur Ketilsson í öðru sæti, Hannes 

Einarsson varabæjarfulltrúi í því þriðja, Anna Margrét Guðmundsdóttir í fjórða sæti og 

Jón Ólafur Jónsson í fimmta sæti. Guðfinnur var í öðru sæti árið 1982 en tók nú við 

oddvitahlutverkinu af Ólafi Björnssyni sem dró sig í hlé og tók heiðurssæti á listanum. 

Hannes og Jón Ólafur höfðu setið sem varabæjarfulltrúar, Jón Ólafur 1978-1982 og 

Hannes 1982-1986. Vilhjálmur og Anna Margrét höfðu áður tekið sæti á lista 

Alþýðuflokksins en ekki þau efstu. Hreggviður Hermannsson varabæjarfulltrúi sem 

skipað hafði fjórða sætið árið 1982 skipaði nú þrettánda sæti listans. 

 Alþýðuflokkurinn stillti upp á framboðslista fyrir kosningarnar árið 1990 í 

fyrsta skipti síðan árið 1966. Fjögur efstu sæti listans héldust óbreytt en ný kona, 

Guðrún Árnadóttir, skipaði fimmta sætið. Jón Ólafur Jónsson sem skipaði það sæti árið 

1986 tók tólfta sæti listans að þessu sinni. Þrír af fimm varabæjarfulltrúum 

Alþýðuflokksins árið 1986, Hermann Ragnarsson, Elínborg Sigurðardóttir og 

Sigurbjörn Gunnarsson, voru ekki á framboðslistanum. 

Tafla 4.1  Endurnýjun bæjarfulltrúa Alþýðuflokks.                                         

 Bæjarf. Endurkj. Nýir Falla á 

framboðsstigi 

Falla í 

kosn. 

Setjast í 

heiðurssæti 

Taka ekki sæti 

 á lista 

1950 3 2 1 0  0  1  0  

1954 3 1 2 0  0  1  1  

1958 2 1 1 0  0  0  2  

1962 2 2 0 0  0  0  0  

1966 2 2 0 0  0  0  0  

50-70 12 8 (67%) 4 (33%) 0  0  2  3  

1970 2 1 1 1  0  0  0  

1974 2 1 1 0  0  1  0  

1978 3 2 1 0  0  0  0 

1982 2 2 0 0  0  1  0  

1986 5 1 4 0  0  1  0  

1990 4 4 0 1  0  0 0 

70-94 18 11 (61%) 7 (38%) 2  0  3  0  

50-94 30 19 (63%) 11 (37%) 2  0  5  3  
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Ef litið er til tímabilsins í heild sinni eins og sjá má á töflu 4.1 þá er um 

þriðjungur bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins nýliðar í bæjarstjórn hverju sinni. Hlutfallið 

er heldur hærra á seinna tímabilinu en því fyrra en varla svo marktækt sé. Endurnýjun 

bæjarfulltrúa Alþýðuflokks er mest árið 1954 þegar að tveir af þremur bæjarfulltrúum 

eru nýir í bæjarstjórn og árið 1986 þegar að fjórir af fimm eru nýir. 

Aðeins tveir bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins falla á framboðsstiginu, báðir á 

tímbilinu 1970-1994. Sitjandi bæjarfulltrúi Alþýðuflokks fellur ekki í kosningum á 

tímabilinu öllu 1950-1994. Þegar flokkurinn hefur tapað manni í kosningum hefur sá 

verið nýr á lista. Endurnýjun á lista Alþýðuflokksins hefur í gegnum tíðina verið sú að 

bæjarfulltrúar sem víkja taka heiðurssæti á framboðslistanum. Á fyrra tímabilinu taka 

þó 20% bæjarfulltrúa ekki sæti á framboðslista. Mest áberandi er þetta árið 1958 þegar 

að tveir bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins 1954-1958 taka ekki sæti á listanum. 

 

Tafla 4.2 Nýkjörnir bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins, greining eftir tímabilum.   

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Fyrrv. Bæjarfulltrúar   1 14 1 7,0 

Varabæjarfulltrúar 3 75 4 57 7 66,0 

Áður á lista   2 29 2 14,5 

Nýir á lista 1 25 0  1 12,5 

Samtals 4 100 7 100 11 100,0 

 

Tveir þriðju hlutar þeirra bæjarfulltrúa Alþýðuflokks sem koma nýir inn í 

bæjarstjórn hverju sinni hafa verið varabæjarfulltrúar kjörtímabilið á undan. Á 

tímabilinu 1950-1970 voru 75% þeirra varabæjarfulltrúar áður en þeir voru kosnir sem 

bæjarfulltrúar en hlutfallið fer niður í rúm 60% eftir 1970. Þegar litið er til tímabilsins 

í heild þá hafa um 70% nýkjörinna bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins verið bæjarfulltrúar 

eða varabæjarfulltrúar áður en þeir voru kosnir til setu í bæjarstjórn Keflavíkur. Aðeins 

einn bæjarfulltrúi kemur nýr inn á lista hjá Alþýðuflokknum, þ.e. kemur beint inn á 

framboðslista í sæti sem skilar bæjarfulltrúa sæti og það er Vilborg Auðunsdóttir sem 

tók fyrst kvenna sæti í bæjarstjórn Keflavíkur árið 1954. Á seinna tímabilinu kemur 

enginn nýr inn á lista en vægi þeirra sem setið hafa áður á lista, þó ekki nógu ofarlega 

til þess að teljast varabæjarfulltrúar, eykst og þeir verða tæpur þriðjungur nýrra 

bæjarfulltrúa Alþýðuflokks. Af þessu má ráða að endurnýjun á lista Alþýðuflokksins 

verður í gegnum flokkinn. Frambjóðendur færast í öllum tilvikum, nema einu, upp eftir 

listanum en taka þó misstór stökk. Ekki verður á þessu nein breyting með tilkomu 

prófkjara og menn fikra sig áfram upp listann. Eina breytingin er að fyrrverandi 
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bæjarfulltrúi nær afur kosningu sem bæjarfulltrúi eftir að hafa fallið úr öruggu sæti í 

prófkjöri. Það var Ólafur Björnsson sem féll úr bæjarstjórn í prófkjörinu árið 1970. 

Hann hlaut síðan annað sæti eftir skoðanakönnun meðal flokksmanna árið 1974 og 

tryggði sér fyrsta sæti á lista Alþýðuflokksins árið 1978 með sigri í prófkjöri.  

 

4.3 Forysta og tengsl  

Á tímabilinu öllu leiddu fjórir einstaklingar lista Alþýðuflokksins í Keflavík. 

Ragnar Guðleifsson 1950-1970, Karl Steinar Guðnason 1970-1978, Ólafur Björnsson 

1978-1986 og Guðfinnur Sigurvinsson 1986-1994. Tveir fyrstu misstu oddvitasæti sitt 

í prófkjöri, Ragnar árið 1970 og Karl Steinar árið 1978. Báðir héldu þeir sæti sínu í 

bæjarstjórn og tóku síðan heiðurssæti á lista Alþýðuflokksins í kosningunum þar á eftir, 

Ragnar árið 1974 og Karl Steinar árið 1982. Hinir tveir, Ólafur og Guðfinnur, drógu sig 

í hlé og tóku heiðursæti á lista Alþýðuflokksins. 

Styrk Alþýðuflokksins í Keflavík má rekja að stórum hluta til sterkrar stöðu 

flokksins í verkalýðshreyfingunni á svæðinu. Fram til ársins 1978 fór það saman að 

oddviti Alþýðuflokksins í Keflavík gegndi einnig formennsku í Verkalýðs- og 

sjómannafélagi Keflavíkur, VSFK, stærsta verkalýðsfélaginu í bænum. Ragnar 

Guðleifsson var formaður VSFK í ein 35 ár og Karl Steinar Guðnason tók við 

formennskunni af honum árið 1970 og sat til ársins 1994. Þá var Kristján Gunnarsson 

kosinn formaður VSFK, varabæjarfulltrúi Alþýðuflokksins frá árinu 1990 og 

bæjarfulltrúi Alþýðuflokksins í Reykjanesbæ frá árinu 1994. Þótt bein tengsl á milli 

forystu VSFK og forystu Alþýðuflokksins hafi rofnað árið 1978 þá voru þeir Ólafur og 

Guðfinnur sem leiddu listann eftir árið 1978 einnig tengdir verkalýðsmálum. Ólafur 

Björnsson var formaður sjómannadeildar VSFK frá árinu 1949 til 1961 og á sama tíma 

varaformaður félagsins. Því var það að tveir bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins árin 1958-

61 voru formaður og varaformaður VSFK. Seinna starfaði Ólafur fyrir samtök 

útgerðarmanna, s.s. Útvegsmannafélag Suðurnesja, LÍÚ og SÍF. Guðfinnur 

Sigurvinsson sat í stjórn Verslunarmannafélags Suðurnesja í fjöldamörg ár og gegndi 

þar formennsku í þrjú ár, þó ekki á þeim árum sem hann leiddi Alþýðuflokkinn í 

bæjarstjórn. Við þetta má bæta að Vilborg Auðunsdóttir, sem kjörin var fyrst kvenna til 

setu í bæjarstjórn Keflavíkur eins og fyrr segir, var formaður Verkakvennafélags 

Keflavíkur frá stofnun þess árin 1953 til 1966. 

Karl Steinar Guðnason er eini bæjarfulltrúi Alþýðuflokks sem kjörinn hefur 

verið til setu á Alþingi og aðeins annar af tveimur bæjarfulltrúum í Keflavík á tímabilinu 
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öllu sem kjörinn var til setu á Alþingi en hinn var Alfreð Gíslason úr Sjálfstæðisflokki. 

Karl Steinar var varaþingmaður árin 1971-74, kosinn á þing árið 1978 og gegndi hann 

þingmennsku fyrir Reykjaneskjördæmi til ársins 1994. Ragnar Guðleifsson og Ólafur 

Björnsson sátu sem varaþingmenn. Ragnar árin 1959-1967 og Ólafur árin 1978-1983. 

 

Tafla 4.3 Tengsl bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Kaupfélag Suðurnesja 4 66   4 33 

Sparisjóður Keflavíkur 4 66   4 33 

Verkalýðsfélög 3 50 3 50 6 50 

Samtök atvinnurekenda 1 16   1 8 

Málfundafélagið Faxi 3 50 1 16 4 33 

Félagasamtök 2 33 1 16 3 25 

Íþróttir 

Þingmenn 

Varaþingmenn 

Bæjarfulltrúar alls 

 

 

2 
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Sterk tengsl Alþýðuflokksins í Keflavík við verkalýðshreyfinguna koma skýrt í 

ljós þegar að tafla 4.3 er skoðuð. Helmingur bæjarfulltrúa flokksins hafa tengst 

verkalýðshreyfingunni í gegnum tíðina og engin breyting er á milli tímabila. Þá tengjast 

á fyrra tímabilinu tveir þriðju hlutar bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins Kaupfélagi 

Suðurnesja og Sparisjóði Keflavíkur en þau tengsl hverfa alveg á seinna tímabilinu. 

Helmingur bæjarfulltrúa flokksins var meðlimur í málfundafélaginu Faxa á fyrra 

tímabilinu en aðeins einn á því síðara. Aukin íþróttatengsl bæjarfulltrúa 

Alþýðuflokksins á síðara tímabilinu eru athygliverð en þá telst helmingur þeirra hafa 

tengsl við íþróttahreyfinguna.  

 

Tafla 4.4 Tengsl bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins 1950-1994.         

 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

Kaupfélag Suðurnesja 3 2 1 1 1 1      

Sparisjóður Keflavíkur 2 2 2 2 2 1 1 1 1   

Verkalýðsfélög 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

Samtök atvinnurekenda   1 1 1  1 1 1   

Málfundafélagið Faxi 3 1 1 1 1 2 1 1    

Félagasamtök 2       1 1 1 1 

Íþróttir        1 1 3 2 

Bæjarfulltrúar alls 3 3 2 2 2 2 2 3 2 5 4 

 

Tafla 4.4 undirstrikar enn frekar tengsl Alþýðuflokksins við 

verkalýðshreyfinguna. Í öllum bæjarstjórnum Keflavíkur, utan einni, hafa tveir eða 

fleiri bæjarfulltrúar flokksins setið sem tengjast verkalýðshreyfingunni. Eina 
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undantekningin er bæjarstjórnin 1950-1954 en þá tengdist aðeins einn bæjarfulltrúi 

verkalýðshreyfingunni. Það var oddviti listans, Ragnar Guðleifsson sem þá var 

formaður VSFK. 

Eins og áður segir rofna tengsl bæjarfulltrúa Alþýðuflokssins við Kaupfélag 

Suðurnesja og Sparisjóð Keflavíkur á seinna tímabilinu, við kaupfélagið 1974 og 

sparisjóðinn 1986. Tengslin rofna einnig við málfundafélagið Faxa árið 1982. Frá og 

með kosningunum 1978 aukast tengsl bæjarfulltrúa við félagasamtök og 

íþróttahreyfinguna. 

  

4.4 Bakgrunnur bæjarfulltrúa 

Alls sátu 12 einstaklingar í bæjarstjórn Keflavíkur fyrir Alþýðuflokkinn, að 

meðaltali í rúmlega 10 ár.18 

 

Tafla 4.5 Menntun bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins í Keflavík 1950-1994.    

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Lögfræði/læknisfræði       

Önnur háskólamenntun   2 11,1 2 6,7 

Kennaramenntun 6 50,0 6 33,3 12 40,0 

Stúdentspróf       

Iðnmeistarar   2 11,1 2 6,7 

Iðnsveinar       

Stýrimannaskóli 3 25,0 3 16,7 6 20,0 

Verslunarmenntun 2 16,7 4 22,2 6 20,0 

Gagnfræðapróf   1 5,6 1 3,3 

Engin sérstök menntun 1 8,3   1 3,3 

Samtals 12 100,0 18 100,0 30 100,0 

 

Á fyrra tímabilinu hafði helmingur bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins 

kennaramenntun að baki og er það langstærsti hópurinn. Fjórðungur þeirra hafði lokið 

prófi frá Stýrimannaskólanum. Jafnmargir bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins höfðu 

kennaramenntun að baki á síðara tímabilinu og því fyrra en þeim fækkaði hlutfallslega 

séð og voru þá um þriðjungur bæjarfulltrúa flokksins. Vægi bæjarfulltrúa sem lokið 

höfðu stýrimannaprófi minnkaði á síðara tímabilinu og vægi verslunarmenntunar jókst. 

Af þeim sex bæjarfulltrúum Alþýðuflokksins sem höfðu verslunarmenntun að baki voru 

fimm samvinnuskólagengnir. Á síðara tímabilinu varð menntun bæjarfulltrúa flokksins 

fjölbreyttari; háskólamenntaðir bæjarfulltrúar komu til sögunnar sem og iðnmeistarar 

og gagnfræðingar. En þegar litið er til tímabilsins í heild var kennaramenntunin 

algengust og voru 40% bæjarfulltrúa flokksins menntaðir kennarar. Aðrir ráðandi hópar 

                         
18 Sjá viðauka 1 bls. 64.  
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voru þeir bæjarfulltrúar sem höfðu að baki verslunarmenntun og stýrimannapróf eða 

20% hvor. Aukin fjölbreytni menntunar, sem meðal annars lýsti sér í tveimur 

hákólamenntuðum bæjarfulltrúum á seinna tímabilinu, gæti m.a. skýrst af því að 

Alþýðuflokkurin er með mun fleiri bæjarfulltrúa á seinna tímabilinu. Hlutfall þeirra 

bæjarfulltrúa sem höfðu kennaramenntun eða meira að baki sér stendur í stað. Á fyrra 

tímbilinu er það helmingur bæjarfulltrúa en á því síðara tæpur helmingur.  

 

Tafla 4.6  Starfsgrein bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins í Keflavík 1950-1994.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Stjórnunarstörf 2 16,6 7 38,9 9 30,0 

Alþingismenn   1 5,5 1 3,3 

Embættismenn 1 8,4 3 16,7 4 13,4 

Sérhæfð störf 6 50 3 16,7 9 30,0 

Sjálfst. atvinnurekendur   1 5,5 1 3,3 

Líkamleg störf 3 25 3 16,7 6 20,0 

Samtals 12 100,0 18 100,0 30 100,0 

 

Á fyrra tímabilinu gegndi helmingur bæjarfulltrúa flokkins störfum sem 

flokkast sem sérhæfð störf. Allir þeir sex bæjarfulltrúar sem í þann flokk féllu störfuðu 

við kennslu. Þar sem einn bæjarfulltrúi var embættismaður töldust sjö bæjarfulltrúar 

Alþýðuflokksins af tólf tímabilið 1950-1970 vera opinberir starfsmenn eða tæp 60%. 

Fjórðungur bæjarfulltrúanna á því tímabili vann líkamleg störf og var þar um tvo 

skipstjóra að ræða og einn verkstjóra. Vægi sérhæfðra starfa minnkaði á seinna 

tímabilinu og vægi embættismanna jókst að sama skapi. Þeir sem gegndu sérhæfðum 

störfum voru enn flestir kennarar þannig að opinberir embættismenn meðal 

bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins tímabilið 1970-1994 voru samtals sex af átján eða 

þriðjungur. Þeim bæjarfulltrúum sem gegndu stjórnunarstörfum fjölgaði mjög á milli 

tímabila eða frá rúmlega 16% upp í tæp 40%.  Fjöldi bæjarfulltrúa sem gegndi 

líkamlegum störfum stóð í stað á milli tímabila en hlutfallslega fækkar þeim niður í tæp 

17%.  

Eftir stendur að ef tímbilið í heild er skoðað þá eru rúmlega 43% bæjarfulltrúa 

Alþýðuflokksins í Keflavík árin 1950-1994 opinberir starfsmenn, aðallega kennarar og 

skólastjórar. 
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Tafla 4.7  Alþýðuflokkurinn; Bæjarfulltrúar, kynskipting og meðalaldur.   

 Bæjarfulltrúar Karlar Konur Hlutfall kvenna á 

framboðslistum 

Meðalaldur 

1950 3 3 0 0% 42 

1954 3 2 1 21% 43 

1958 2 2 0 14% 43,5 

1962 2 2 0 7% 47,5 

1966 2 2 0 11% 51,5 

1970 2 2 0 6% 48 

1974 2 2 0 11% 42,5 

1978 3 3 0 17% 45 

1982 2 2 0 28% 52 

1986 5 4 1 33% 39,6 

1990 4 3 1 39% 42 

1950-1994 30 27 3   

 

Meðalaldur bæjarfulltrúa Alþýðuflokksins hækkaði frá árinu 1950 en var eftir 

það lægstur árin 1974 og 1986 en í þeim kosningum var mikil endurnýjun hjá 

Alþýðuflokknum. Hæstum meðalaldri náði bæjarfulltrúahópurinn árin rétt fyrir 

endurnýjunina 1966 og 1982. 

Á töflu 4.7 má sjá að aðeins tvær konur sátu í bæjarstjórn Keflavíkur fyrir 

Alþýðuflokkinn í Keflavík; Vilborg Auðunsdóttir sem tók sæti í bæjarstjórn Keflavíkur 

árið 1954 og sat í eitt kjörtímabil og Anna Margrét Guðmundsdóttir sem sat í 

bæjarstjórn Keflavíkur árin 1986 til 1994. Engin kona tók sæti á framboðslista  

Alþýðuflokksins árið 1950.  Árin 1954 til 1958 fjölgaði konum mikið en síðan fór hlutur 

þeirra minnkandi. Það var ekki fyrr en árið 1978 sem konur skipuðu nær þriðjung sæta 

á framboðslista Alþýðuflokksins og síðan þá hefur hlutur þeirra vaxið. Hámarki nær 

hann í kosningunum árið 1990 er konur voru 38% af frambjóðendum flokksins. 

 

4.5 Fylgissveiflur og sviptingar  

Miklar mannabreytingar í forystusætum fylgja prófkjörum hjá Alþýðuflokknum 

í Keflavík og miklar sveiflur verða á fylgi hans eftir 1970. Flokkurinn vinnur mikinn 

sigur 1978 og 1986, í bæði skiptin eru haldin opin prófkjör og miklar breytingar verða 

á skipan efstu sæta. 1982 tekur flokkurinn þátt í sameiginlega prófkjörinu, efstu sæti 

eru óbreytt og flokkurinn tapar stórt, þriðjungi fylgisins. Ekki er hægt að fullyrða að 

opið prófkjör og breyting á forystu sé nauðsynleg uppskrift góðrar niðurstöðu 

Alþýðuflokksins í Keflavík í bæjarstjórnarkosningum. Flokkurinn fer 

uppstillingarleiðina árið 1990 og skipan fjögurra efstu sæta er óbreytt. Samt vinnur 
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flokkurinn varnarsigur, fær 37.6% atkvæða, 5. bestu útkomu flokksins í 

bæjarstjórnarkosningum í Keflavík, eftir að hafa verið með hreinan meirihluta.     

Endurnýjun bæjarfulltrúua Alþýðuflokksins í Keflavík er jöfn allt tímabilið sem 

til skoðunar er, að jafnaði þriðjungur þeirra er nýr í bæjarstjórn. Sitjandi bæjarfulltrúar 

flokksins falla ekki á framboðsstigi fyrr en með tilkomu prófkjara og enginn 

bæjarfulltrúi fellur í sjálfum kosningunum.  Tveir þriðju hlutar nýrra bæjarfulltrúa 

Alþýðuflokksins sitja sem varabæjarfulltrúar kjörtímabilið áður en þeir eru kjörnir til 

setu í bæjarstjórn. Aðeins einu sinni sest nýliði á lista flokksins í sæti sem skilar 

viðkomandi í bæjarstjórn, það er 1954 þegar Vilborg er kosin í bæjarstjórn Keflavíkur 

fyrst kvenna. Af þessu má ráða að endurnýjun á lista Alþýðuflokksins í Keflavík verður 

í gegnum flokkinn. Frambjóðendur færast í öllum tilvikum, nema einu, upp eftir 

listanum en taka þó misstór stökk. Tilkoma prófkjara virðist engu breyta. 

Þá haldast sterk tengsl Alþýðuflokksins í Keflavík við verkalýðshreyfinguna 

óbreytt allt tímabilið. Uppúr 1970 hverfa tengsl bæjarfulltrúa flokksins við Kaupfélag 

Suðurnesja og Sparisjóð Keflavíkur alveg en þau voru sterk á fyrri tímabilinu. 

Íþróttatengsl bæjarfulltrúa koma ekki til fyrr en á síðara tímabilinu en þá tengist 

helmingur þeirra íþróttahreyfingunni en geta má sér til að slíkt tengsl hafi komi sér vel 

í opnum prófkjörum.  
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5. Framsóknarflokkurinn í Keflavík 
 

Framsóknarflokkurinn í Keflavík hefur í gegnum tíðina haft sterk tengsl við 

Kaupfélag Suðurnesja. Framan af varð ekki mikil breyting á forystu flokksins en 

breytingar á efstu sætum framboðslista urðu þó nokkrar eftir 1970.  

Framsóknarflokkurinn breytti tilhögun sinni við val á framboðslista fyrir 

kosningarnar árið 1970 frá sem áður hafði tíðkast líkt og Alþýðuflokkur og 

Sjálfstæðisflokkur og eftir það varð prófkjör reglan og uppstilling undantekning við val 

á framboðslista flokksins. Fyrir kosningarnar 1974 var stillt upp á lista, 1978 hélt 

Framsóknarflokkurinn opið prófkjör og árið 1982 tók flokkurinn þátt í sameiginlegu 

prófkjöri ásamt Alþýðuflokki og Sjálfstæðisflokki. Árið 1986 var breytt út frá 

meginreglunni og stillt upp á lista flokksins og 1990 var haldið prófkjör eftir 

skoðanakönnun innan flokksfélagsins í Keflavík.   

 

5. 1 Kjörgengi og staða 
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Súlurit 5.1

Kjörgengi Framsóknarflokksins í bæjarstjórnarkosningum 1950-1990, 

samanburður; Keflavík og allir kaupstaðir

Kaupstaðir allir

Keflavík

 

 Framsóknarflokkurinn hefur mestan hluta tímabilsins verið þriðji stærsti 

flokkurinn í Keflavík en var stærstur í tveimur kosningum 1966 og 1970.  Flokkurinn 

náði mestu fylgi árið 1966 eða 45.6%, mesta fylgi sem framboðslisti hefur fengið við 

bæjarstjórnarkosningar í Keflavík. Það dugði þó ekki til hreins meirihluta í bæjarstjórn. 

Minnst fylgi fékk flokkurinn í kosningunum 1950 eða 14.4%.  

Eins og sést á súluriti 5.1 þá jókst fylgi Framsóknarflokksins stöðugt fram til 

ársins 1966 en síðan minnkaði það jafnt og þétt.19  Árið 1962 jók flokkurinn fylgi sitt 

um tæpan helming og hann varð annar stærsti flokkurinn í Keflavík. Í kosningunum 

                         
19 Hagskinna, bls. 982, tafla 19.12 og Kosningaskýrslur 1849-1987, bls. 50-70. 
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árið 1966 jók hann aftur fylgi sitt um rúmlega helming og varð þá stærsti flokkurinn í 

Keflavík. Árið 1970 fór að halla undan fæti en Framsóknarflokkurinn var þó áfram 

stærsti flokkurinn í Keflavík þrátt fyrir að hafa tapað tæpum þriðjungi atkvæða. Í 

kosningunum árið 1974 tapaði Framsóknarflokkurinn áfram en eftir kosningarnar árið 

1978 var hann orðinn þriðji stærsti flokkurinn á ný eins og fyrir árið 1962. Þeirri stöðu 

hélt hann til ársins 1994. 

Framsóknarflokkurinn var mun sterkari í Keflavík en almennt í öllum 

kaupstöðum landsins og með tæplega 10% meira fylgi að meðaltali þegar litið er til alls 

tímabilisins í heild. Þetta var mest áberandi á viðreisnarárunum en þá var 

Framsóknarflokkurinn helmingi stærri í Keflavík en í meðaltali í öðrum kaupstöðum. 

Seinna dró saman og þá mest hin síðari ár. 

  

5.2 Framboðsaðferðir og endurnýjun 

Í fyrstu kosningunum í nýjum kaupstað voru ekki gerðar miklar breytingar á 

framboðslista Framsóknarflokksins frá síðustu hreppsnefndarkosningnunum árið 1946. 

Sami oddviti leiddi listann, Valtýr Guðjónsson, Margeir Jónsson var í öðru sæti, Guðni 

Magnússon í þriðja og Huxley Ólafsson í því fjórða. Reyndar var röð níu efstu manna 

sú sama í kosningunum árið 1950 og verið hafði árið 1946. Sömu sögu er að segja af 

framboðslista Framsóknarflokksins árið 1954 hvað breytingar varðar en þá voru fyrstu 

þrettán sætin algerlega óbreytt frá kosningunum á undan. Aðeins heiðurssætið, það 

fjórtánda, var öðruvísi skipað. 

Árið 1958 var skipan þriggja efstu sæta enn sú sama, þ.e. Valtýr, Margeir og 

Guðni en nýr maður var á listanum, Hilmar Pétursson, sem skipaði fjórða sæti. Huxley, 

sem skipað hafði fjórða sætið árið 1946, tók annað heiðurssætið, það þrettánda. Kona, 

Ásta Hermannsdóttir, skipaði fimmta sæti listans. 

Fyrir kosningarnar árið 1962 stillti Framsóknarflokkurinn upp framboðslista 

sínum með Valtý og Margeir í fyrstu tveimur sætunum. Hilmar Pétursson færðist upp 

um eitt sæti í það þriðja og Hermann Eiríksson kom nýr inn á lista í fjórða sæti. Guðni 

Magnússon, sem skipað hafði þriðja sæti á listanum árið 1946, færðist niður í sjötta 

sætið. Kona, Aðalbjörg Guðmundsdóttir sem var ný á lista, skipaði fimmta sæti. Fyrstu 

fjögur sætin héldu sér óbreytt árið 1966 en nýr maður, Páll Jónsson, kom inn á listann 

í fimmta sæti. Aðalbjörg Guðmundsdóttir sem áður skipaði það sæti var efst kvenna á 

framboðslistanum í níunda sæti.  
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Fram til ársins 1970 hafði Framsóknarflokkurinn í Keflavík stillt upp 

framboðslistum sínum til bæjarstjórnarkosninga en fyrir kosningarnar árið 1970 gekkst 

flokkurinn fyrir skoðanakönnun. Sendir voru út kjörseðlar til yfirlýstra kjósenda og 

annarra stuðningsmanna flokksins.20 Töluverð ólga hafði þá verið innan flokksins á 

landsvísu í nokkur ár og nokkur óánægja með gengi í alþingiskosningunum 1967. 

Niðurstaðan varð að opna þyrfti flokkinn og samþykkti miðstjórn tilmæli til 

kjördæmisráða að halda skyldi skoðanakannanir eða prófkjör fyrir 

sveitarstjórnarkosningar 1970 og fylgdu keflvískir framsóknarmenn þeim tilmælum.21 

Líkt og hjá Alþýðuflokknum í Keflavík þá varð lítil breyting á því hverjir 

skipuðu efstu fimm sæti framboðslistans að loknu þessu yrsta prófkjöri flokksins en 

breyting varð á röðun þeirra. Valtýr Guðjónsson sem verið hafði oddviti 

Framsóknarflokksins frá árinu 1946, eða frá því að Framsóknarflokkurinn bauð fyrst 

einn fram í Keflavík, lenti í öðru sæti. Hilmar Pétursson bæjarfulltrúi sem skipaði þriðja 

sæti árið 1966 varð oddviti listans í stað Valtýs. Páll Jónsson varabæjarfulltrúi og 

Margeir Jónsson bæjarfulltrúi höfðu sætaskipti, Páll náði þriðja sætinu en Margeir því 

fimmta. Í fjórða sæti listans sat líkt og árið 1966 Hermann Eiríksson bæjarfulltrúi. Efsta 

kona á listanum var Jóhanna Kristinsdóttir sem skipaði níunda sætið. 

Hilmar Pétursson var sem fyrr oddviti listans í kosningunum árið 1974 að 

lokinni uppstillingu en nýr maður, Guðjón Stefánsson, kom í annað sætið en hann hafði 

skipað sjöunda sæti á listanum árið 1970. Valtýr Guðjónsson bæjarfulltrúi fór úr öðru 

sæti niður í það þriðja. Páll Jónsson bæjarfulltrúi sem skipað hafði þriðja sæti listans 

árið 1970 skipaði það áttunda. Í fjórða sæti var Birgir Guðnason varabæjarfulltrúi sem 

skipað hafði sjötta sæti listans í kosningunum árið 1970. Oddný Mattadóttir skipaði 

fimmta sæti en hún var ný á lista. 

Fyrir kosningarnar árið 1978 hélt Framsóknarflokkurinn opið prófkjör. Fimm 

efstu menn í prófkjörinu hlutu bindandi kosningu ef þeir hlutu meira en 50% atkvæða 

samtals í sín sæti. Röð tveggja efstu manna frá því árið 1974 var óbreytt; Hilmar 

Pétursson bæjarfulltrúi í fyrsta sæti og Guðjón Stefánsson bæjarfulltrúi í öðru. Næstu 

þrjú sætin hlutu Sigurður Þorkelsson, Birgir Guðnason varabæjarfulltrúi og Kristinn 

Danivalsson. Birgir skipaði fjórða sætið árið 1974 og Sigurður og Kristinn höfðu áður 

tekið sæti á lista framsóknarmanna en þó öllu neðar. Valtýr Guðjónsson 

                         
20 Eyjólfur Eysteinsson, viðtal apríl 2014. 
21 Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 59. 
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varabæjarfulltrúi settist í heiðurssætið. Efsta kona á listanum var Oddný Mattadóttir í 

sjötta sæti en hún hafði skipað fimmta sæti árið 1974.  

Framsóknarflokkurinn tók þátt í sameiginlegu prófkjöri með Alþýðuflokknum 

og Sjálfstæðisflokknum fyrir kosningarnar árið 1982. Tvö efstu sætin voru óbreytt sem 

fyrr. Hilmar Pétursson bæjarfulltrúi leiddi listann og Guðjón Stefánsson bæjarfulltrúi 

var í öðru sæti. Í næstu þremur sætum voru Birgir Guðnason varabæjarfulltrúi, Drífa 

Sigfúsdóttir og Arnbjörn Ólafsson. Birgir hækkaði sig um eitt sæti frá kosningunum 

árið 1978. Arnbjörn hafði áður tekið sæti á lista framsóknarmanna en mun neðar og 

Drífa var nýliði á lista. 

Framsóknarflokkurinn hvarf frá prófkjörsleiðinni árið 1986 og stillt var upp á 

framboðslistann. Mikil endurnýjun varð á listanum og kona skipaði efsta sæti hans, 

Drífa Sigfúsdótir varabæjarfulltrúi, fyrsta konan til að leiða framboðslista í 

bæjarstjórnarkosningum í Keflavík. Hilmar Pétursson, bæjarfulltrúi frá 1966 og oddviti 

listans frá 1970, dró sig í hlé og settist í heiðurssæti listans og Guðjón Stefánsson, sem 

verið hafði bæjarfulltrúi frá 1974, tók áttunda sæti listans. Auk Drífu oddvita þá var 

Börkur Eiríksson í öðru sæti, í þriðja sæti var Magnús Haraldsson, í fjórða sæti 

Þorsteinn Árnason og í því fimmta Hjördís Árnadóttir. Drífa hafði verið 

varabæjarfulltrúi frá árinu 1982 en Börkur Eiríksson var nýliði á lista. Börkur óskaði 

síðan eftir því að vera færður neðar á lista vegna persónulegra ástæðna og tók hann 

fimmta sæti. Magnús tók sæti Barkar en hann hafði áður tekið sæti á lista þó ekki eins 

ofarlega. Þorsteinn, sem skipaði þriðja sætið, og Hjördís, sem skipaði fjórða sætið, voru 

bæði nýliðar á lista Framsóknarflokksins. Birgir Guðnason varabæjarfulltrúi sem var í 

þriðja sæti árið 1982 skipaði níunda sætið. 

Framsóknarflokkurinn hélt í upphafi kosningaársins 1990 skoðanakönnun innan 

flokksins en síðar var ákveðið með eins atkvæðis mun á fundi fulltrúaráðs 

Framsóknarfélaganna í Keflavík að halda opið prófkjör.22 Efstu fjögur sætin voru 

bindandi og var framboðslistinn svo skipaður: Drífa Sigfúsdóttir bæjarfulltrúi, 

Þorsteinn Árnason varabæjarfulltrúi, Skúli Skúlason sem skipaði sjötta sætið árið 1986 

og Hjördís Árnadóttir varabæjarfulltrúi. Magnús Haraldsson bæjarfulltrúi gaf ekki kost 

á sér í prófkjörið en tók ellefta sæti á listanum.      

 

 

                         
22  Víkurfréttir, 7.tbl. 11.árg. 15. feb. 1990. 
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Tafla 5.1 Endurnýjun bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins.                                          

 Bæjarf. Endurkj. Nýir Falla á 

framboðsstigi 

Falla í 

kosn. 

Setjast í 

heiðurssæti 

Taka ekki sæti 

 á lista 

1950 1 1 0 0  0  0  0 

1954 1 1 0 0  0  0  0 

1958 1 1 0 0  0  0  0 

1962 2 1 1 0  0  0  0 

1966 4 2 2 0  0  0  0  

50-70 9 6 (67%) 3 (33%) 0  0  0  0 

1970 3 2 1 1  1  0  0  

1974 2 1 1 1  1  0  0  

1978 2 2 0 0  0  0  0  

1982 2 2 0 0  0  0  0  

1986 2 0 2 1  0  1  0  

1990 1 1 0 1  0  0  0  

70-94 12 8 (67%) 4 (33%) 4 2  1  0  

50-94 21 14(67%) 7 (33%) 4  2  1  0  

 

Ef litið er til tímabilsins í heild þá var þriðjungur bæjarfulltrúa 

Framsóknarflokksins nýliðar hverju sinni og er það tilfellið á báðum tímabilunum. Líta 

má til þess að á fyrra tímabilinu árin 1950-1970 varð lítil sem engin breyting á efstu 

sætum Framsóknarflokksins eins og áður hefur verið greint frá. Nýkjörnu 

bæjarfulltrúarnir voru hrein viðbót við hóp bæjarfulltrúa þar sem Framsóknarflokkurinn 

vann sína mestu kosningasigra á þessu tímabili. Þetta undirstrikast enn frekar vegna 

þeirrar staðreyndar að enginn bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins féll í kosningum eða  

á framboðsstiginu á þessu tímabili. 

Á seinna tímabilinu árin 1970-1994 urðu breytingar á þessu. Tveir 

bæjarfulltrúar féllu í kosningum, sem skýrist af minnkandi gengi Framsóknarflokksins 

í bæjarstjórnarkosningum í Keflavík, og fjórir bæjarfulltrúar féllu á framboðsstiginu í 

einn í hvoru prófkjöri 1970 og 1990 og einn í hvorri uppstillingunni árin 1974 og 1986. 

 

Tafla 5.2 Nýkjörnir bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins, greining eftir tímabilum.   

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Fyrrv. bæjarfulltrúar       

Varabæjarfulltrúar 3 100% 3 75% 6 87,5 

Áður á lista   1 25% 1 12,5 

Nýir á lista     0  

Samtals 3 100,0 4 100,0 7 100,0 

 

Þegar litið er til töflu 5.2 þá er ljóst að endurnýjun bæjarfulltrúa 

Framsóknarflokksins fer fram innan flokksins að öllu leyti og virðist tilkoma prófkjara 

ekki hafa áhrif þar á. Allir nýir bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins á fyrra tímabilinu 

voru varabæjarfulltrúar áður en þeir tóku sæti sem bæjarfulltrúar og í heildina hafa allir 
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utan einn bæjarfulltrúi eða um 90% bæjarfulltrúa flokksins verið varabæjarfulltrúar 

áður en þeir voru kosnir til setu í bæjarstjórn sem aðalmenn. Eina undantekningin er 

Magnús Haraldsson sem skipaði annað sæti listans eftir uppstillingu árið 1986. Hann 

hafði ekki verið varabæjarfulltrúi áður en átti sæti á lista. Reyndar var nýr maður, 

Börkur Eiríksson, skipaður í annað sæti fyrst en breytingar voru gerðar á listanum að 

hans eigin ósk og hann færður neðar á listann. Enginn bæjarfulltrúi flokksins hefur fallið 

úr bæjarstjórn og verið kosinn aftur inn í bæjarstjórn. 

 

5.3 Forysta og tengsl 

Á tímbilinu sem til athugunar er leiddu þrír einstaklingar lista 

Framsóknarflokksins í Keflavík. Valtýr Guðjónsson frá árinu 1950 til 1970, Hilmar 

Pétursson frá kosningunum 1970 til 1986 og Drífa Sigfúsdóttir frá 1986 til 1994. Valtýr 

féll í prófkjöri niður um eitt sæti árið 1970, dró sig síðan í hlé árið 1974 og settist í 

heiðurssætið. Hilmar dró sig í hlé árið 1986 og settist í heiðurssætið en Drífa leiddi 

listann til ársins 1998. 

Á þeim tíma sem Valtýr Guðjónsson leiddi listann vann Framsóknarflokkurinn 

sína mestu kosningasigra. Hann byggði upp flokkinn frá því að hljóta 14% atkvæða í 

að verða sá flokkur í Keflavík sem hlaut hæst hlutfall atkvæða í bæjarstjórnarkosningum 

eða rúm 45% árið 1966 en það var í síðasta skipti sem Valtýr leiddi listann í kosningum. 

Eftirmönnum hans tókst ekki eins vel til því frá árinu 1966 hallaði undan fæti jafnt og 

þétt hjá Framsóknarflokknum í Keflavík hvað kosningafylgi varðar. 

Ef skýra má styrkleika Alþýðuflokksins með tengslum hans við 

verkalýðsfélögin á svæðinu hljóta sjónir að beinast að Kaupfélagi Suðurnesja þegar litið 

er til baklands Framsóknarflokksins í Keflavík eins og sést í töflum 5.3 og 5.4.  

 

Tafla 5.3 Tengsl bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Kaupfélag Suðurnesja 3 75 2 50 5 62 

Sparisjóður Keflavíkur 1 25 2 50 3 38 

Verkalýðsfélög       

Samtök atvinnurekenda 1 25   1 12% 

Málfundafélagið Faxi 3 75   3 37% 

Félagasamtök 3 75 1 25 3 50% 

Íþróttir 

Þingmenn 

Varaþingmenn 

Bæjarfulltrúar alls 

 

 

1 

4 

 

 

25% 

2 

 

 

4 

50 

 

 

2 

 

1 

8 

25% 

 

12% 

Fimm af átta bæjarfulltrúum Framsóknarflokksins á tímabilinu öllu tengdust 

Kaupfélagi Suðurnesja. Þar af tengdust þrír af fjórum bæjarfulltrúum flokksins á fyrra 
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tímabilinu kaupfélaginu og helmingur þeirra á því síðara. Þrír af átta bæjarfulltrúum 

tengdust Sparisjóði Keflavíkur og jukust tengslin heldur á seinna tímabilinu. Athygli 

vekur að enginn bæjarfulltrúi flokksins tengdist verkalýðshreyfingunni og aðeins einn 

þeirra samtökum atvinnurekenda. 

Helsta breyting á milli tímabila er sú að enginn bæjarfulltrúi 

Framsóknarflokksins var í málfundafélaginu Faxa á því síðara en þrír af fjórum voru 

meðlimir á fyrra tímabilinu. Þá komu tengsl bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins við 

íþróttahreyfinguna ekki til sögunnar fyrr en á seinna tímabilinu. 

 

Tafla 5.4 Tengsl bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins 1950-1994.         

 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

Kaupfélag Suðurnesja 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1  

Sparisjóður Keflavíkur    1 1 1    1  

Verkalýðsfélög            

Samtök atvinnurekenda    1 1       

Málfundafélagið Faxi 1 1 1 2 3 2 1 1 1   

Félagasamtök 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 

Íþróttir          1  

Bæjarfulltrúar alls 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 1 

 

Tafla 5.4 undirstrikar enn frekar sterk tengsl bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins 

við Kaupfélag Suðurnesja. Aðeins í einni bæjarstjórn Keflavíkur á tímabilinu öllu, 

þeirri sem kosin var árið 1990, tengdist enginn bæjarfulltrúi flokksins kaupfélaginu. Frá 

1974 til 1986 voru báðir bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins tengdir Kaupfélagi 

Suðurnesja og annar þeirra, Guðjón Stefánsson, aðstoðarkaupfélagsstjóri. Tveir af 

þremur og þrír af fjórum bæjarfulltrúum flokksins voru tengdir kaupfélaginu í þeim 

bæjarstjórnum sem kosnar voru árin 1966 og 1970. Tengslin voru sterk alveg frá 

upphafi en minnka árið 1986 og hverfa árið 1990.23  

Bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins hafa lítið tengst Sparisjóði Keflavíkur. Á 

árunum 1962-1974 tengdist einn bæjarfulltrúi flokksins sparisjóðnum og einn í 

bæjarstjórninni sem kosin var árið 1986.24 Einn bæjarfulltrúi flokksins hafði tengsl við 

samtök atvinnurekenda, Margeir Jónsson, sem sat í tveimur bæjarstjórnum 1962 til 

1970. 

                         
23 Tengsl Kaupfélagsins og Framsóknarflokksins hafa þó ekki rofnað. Skúli Skúlason, þá fulltrúi 

kaupfélagsstjóra, leiddi lista flokksins fyrir bæjarstjórnarkosningarnar árið 1998 í Reykjanesbæ.  
24 Rof á tengslum Framsóknarflokksins og Sparisjóðsins er ekki algert. Drífa Sigfúsdóttir, sem var eini 

bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í bæjastjórn árin 1990-94 tók sæti í stjórn Sparisjóðsins árið 1994. 
Það var að loknum kosningum og telst því utan tímamarka ritgerðar þessarar. 
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Bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins hafa í gegnum tíðina ávallt haft einhver 

tengsl við félagasamtök. Frá upphafi fram til kosninganna árið 1986 má finna meðlimi 

málfundafélagsins Faxa í bæjarfulltrúahópi framsóknarmanna en þá rofna tengslin.  

 

5.4 Bakgrunnur bæjarfulltrúa 

Átta einstaklingar sátu í bæjarstjórn Keflavíkur fyrir Framsóknarflokkinn 

tímabilið 1950 til 1994, að meðaltali í tíu og hálft ár hver.25 Vert er að hafa þetta í huga 

þegar að bakgrunnur bæjarfulltrúa Framsóknarflokkins er skoðaður og hann frekar 

einsleitur fundinn. 

 

Tafla 5.5 Menntun bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins í Keflavík 1950-1994.                        

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Lögfræði/læknisfræði       

Önnur háskólamenntun       

Kennaramenntun 6 66,7 1 8,3 7 33,4 

Stúdentspróf   2 16,7 2 9,5 

Iðnmeistarar       

Iðnsveinar       

Stýrimannaskóli       

Verslunarmenntun 1 11,1 9 75,0 10 47,6 

Gagnfræðapróf       

Engin sérstök menntun 2 22,2   2 9,5 

Samtals 9 100,0 12 100,0 21 100,0 

 

Eins og tafla 5.5 sýnir þá var á tímabilinu öllu aðeins að finna bæjarfulltrúa í 

fjórum menntunarhópum; kennaramenntun, verslunarmenntun, stúdentspróf og með 

enga sérstaka menntun. Greinileg skipting er á milli tímabila. Á fyrra tímabilinu árin 

1950 til 1970 eru tveir þriðju hlutar bæjarfulltrúa kennaramenntaður og á því síðara eru 

níu af tólf eða 75% þeirra með verslunarmenntun, allir úr Samvinnuskólanum. Þarna 

verður mikil breyting á milli tímabila.  

 

Tafla 5.6 Starfsgreinar bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins í Keflavík 1950-1994.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Stjórnunarstörf 7 77,8 5 45,4 12 60,0 

Alþingismenn       

Embættismenn 1 11,1 1 9,1 2 10,0 

Sérhæfð störf       

Sjálfst. atvinnurekendur 1 11,1 3 27,3 4 20,0 

Líkamleg störf   2 18,2 2 10,0 

Samtals 9 100,0 11 100,0 20 100,0 

                         
25 Sjá viðauka 1 bls. 64. 
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Stærstur hluti bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins gegndi einhverskonar 

stjórnunarstörfum þegar litið er til tímabilsins í heild. Þetta er mjög áberandi á fyrra 

tímabilinu þar sem tæp 80% bæjarfulltrúanna gegndu stjórnunarstörfum. Hlutfall þeirra 

lækkaði aðeins á seinna tímabilinu eða niður í tæpan helming. Það er einnig athyglivert 

að sjálfstæðum atvinnurekendum fjölgaði meðal bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins á 

seinna tímabilinu og voru þeir tæp 30%.  Eins og með menntunina þá er starfsgreinaval 

bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins frekar einsleitt. Á fyrra tímabilinu var einungis um 

þrjá hópa að ræða; stjórnendur, opinbera starfsmenn og sjálfstæða atvinnurekendur og 

stjórnendur lang fjölmennastir. Sömu hóparnir voru til staðar á seinna tímabilinu en þá 

bætist einn við, líkamleg störf. Á heildina litið hafa 10% bæjarfulltrúa 

Framsóknarflokksins verið opinberir starfsmenn og 20% sjálfstæðir atvinnurekendur.  

 

 

Tafla 5.7  Aldur bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins efitr aldurshópum og tímabilum. 

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

28-29       

30-39   6 50,0 6 28,6 

40-49 5 55,6 3 25,0 8 38,0 

50-59 4 44,4 2 16,7 6 28,6 

60-65   1 8,3 1 4,8 

Samtals 9 100,0 12 100,0 21 100,0 

 
Einungis var hægt að finna bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins í tveimur 

aldurshópum á fyrra tímabilinu, þ.e. 40-49 ára og 50-59 ára. Dreifing í aldurshópa var 

mun meiri á seinna tímabilinu. Flestir bæjarfulltrúa flokkins voru þá á aldrinum 30-39 

ára en aðrir aldurshópar eiga þó sinn fulltrúa utan þann yngsta og einungis einn var eldri 

en sextugur.  Meðaldur bæjarfulltrúanna fór stöðugt hækkandi fram til ársins 1970 þó 

svo að nýir bæjarfulltrúar hafi bæst í hópinn í kosningunum 1962 og 1966. Endurnýjun 

bæjarfulltrúa Framsóknarfklokksins hófst með kosningunum árið 1970 og lauk 1974. 

Þá var meðalaldurinn orðinn 39 og hálft ár. Meðalaldur bæjarfulltrúa 

Framsóknarflokksins var lægri á seinna tímabilinu en því fyrra. Lægstur var hann eftir 

kosningarnar árið 1990 eða 36 ár.  
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Tafla 5.8 Framsóknarflokkurinn; bæjarfulltrúar, kynskipting og meðalaldur.   

 Bæjarfulltrúar Karlar Konur Hlutfall kvenna á 

framboðslista 

Meðalaldur 

1950 1 1 0 0% 40 

1954 1 1 0 0% 44 

1958 1 1 0 7% 48 

1962 2 2 0 7% 49 

1966 4 4 0 6% 49 

1970 3 3 0 11% 46,3 

1974 2 2 0 17% 39,5 

1978 2 2 0 17% 43,5 

1982 2 2 0 22% 47,5 

1986 2 1 1 33% 38 

1990 1 0 1 33% 36 

 21 19 2   

 

Kona var ekki kjörin í bæjarstjórn Keflavíkur fyrir hönd Framsóknarflokksins 

fyrr en Drífa Sigfúsdóttir tók fyrsta sætið á framboðslista flokksins 1986. Drífa varð þá 

annar tveggja bæjarfulltrúa flokksins en eftir kosningarnar árið 1990 er hún eini 

bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Keflavík. Hlutur kvenna á framboðslistum 

Framsóknarflokksins var heldur rýr framan af. Engin kona skipaði sæti á 

framboðslistum fyrir kosningarnar árin 1954 og 1958. Hlutfall þeirra fór þó jafnt og 

þétt vaxandi og í tveimur síðustu kosningum á tímabilinu sem ritgerðin nær yfir, 1986 

og 1990, voru þær þriðjungur allra á listanum auk þess sem Drífa Sigfúsdóttir skipaði 

oddvitasætið. 

 
5.5 Litlar breytingar 

Fylgi Framsóknarflokksins í Keflavík eykst í hverjum bæjarstjórnarkosningum 

á fyrra tímabilinu áður en prófkjör koma til og minnkar í hverjum kosningum frá og 

með kosningunum 1970 utan kosninganna 1982 þegar að fylgið stendur í stað. 

Skýringa á uppgangi flokksins fyrir tíma prófkjara má mestu leyti rekja til sterks 

forystumanns – Valtýs Guðjónssonar – sem byggði Framsókn í Keflavík upp og til 

sterkari stöðu flokksins í stjórnarandstöðu á Viðreisnarárunum. Þótt ekki sé hægt að 

fullyrða að prófkjör valdi niðursveiflunni í fylginu eftir 1970, enda hafa aðrir þættir 

eins og ríkisstjórnarþátttaka tvímælalaust haft áhrif, þá vekur athygli hversu stöðugt 

fylgistapið er.   

Nýliðun er sú sama allt tímabilið hjá Framsóknarflokknum. Mest endurnýjun á 

seinna tímabilinu verður í kosningunum 1986 þegar flokkurinn til undantekningar 

stillir upp á framboðslista, m.a. fyrsta kvennoddvitanum í Keflavík. Endurnýjun 

bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins fer fram innan flokksins að öllu leyti og virðist 
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tilkoma prófkjara ekki hafa áhrif þar á. Flokkurinn missir ekki bæjarfulltrúa fyrr en á 

seinna tímabilinu þegar fylgið fer að minnka jafnt og þétt, tveir bæjarfulltrúar féllu í 

kosningum og fjórir bæjarfulltrúar féllu á framboðsstiginu til jafns í prófkjörum og 

uppstillingum. 

Þá verður engin breyting á einkennum og tengslum forystu flokksins á milli 

tímabila. Sterk tengsl haldast við Kaupfélag Suðurnesja þótt þau dofni aðeins undir 

lokin. Mikil breyting verður milli tímabila á menntun bæjarfulltrúar frá því að vera 

flestir kennaramenntaðir yfir í að vera að stærstum hluta, þrír af hverjum fjórum, 

verslunarmenntaðir úr Samvinnuskólanum enda iðkaði Valtýr Guðjónsson það að 

hvetja unga og efnilega menn til að ganga menntaveginn og þá helst í 

Samvinnuskólanum.26      

 

 

  

                         
26 Eyjólfur Eysteinsson, viðtal apríl 2014. 
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6. Sjálfstæðisflokkurinn í Keflavík 
 

Sjálfstæðisflokkurinn í Keflavík tók upp opin prófkjör frá og með 

bæjarstjórnarkosningunum 1970. Eina undantekningin voru kosningarnar 1990 en þá 

fór flokkurinn uppstillingarleiðina.27   

Sjálfstæðisflokkurinn var lengst af stærsti flokkurinn í Keflavík þótt fylgi hans 

sé að jafnaði tæpum 10 prósentustigum minna í sveitarfélaginu en að meðaltali í 

kaupstöðum landsins. Mest fylgi fékk flokkurinn í Keflavík í kosningunum 1958 eða 

45.4% og dugði það honum til meirihluta í bæjarstjórn. Minnst fylgi hlaut hann 1986 

eða 24.6%. 

 
6.1 Kjörgengi og staða 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjörgengi Sjálfstæðisflokksins í Keflavík er nokkuð stöðugt fyrstu árin en 1958 

vinnur flokkurinn sigur og tryggir sér hreinan meirihluta. En þá tekur niðursveifla við. 

Í kosningunum 1962 fellur meirihlutinn og 1966 tapar flokkurinn tæpum þriðjung 

atkvæða sinna. Í kosningumum 1970 og 1974 er Sjálfstæðisflokkurinn á uppleið en 

1978 tapar hann um fimmtungi atkvæða sinna.  Flokkurinn vinnur stórsigur 1982 og 

eykur fylgi sitt um 11 prósentustig en í kosningunum 1986 tapar hann tæpum 15 

prósentustigum og nær sögulegu lágmarki sínu í Keflavík. Eftir kosningarnar 1990 er 

Sjálfstæðisflokkurinn næst stærstur í Keflavík á eftir Alþýðuflokknum eftir 

kosningasigur þar sem hann jók fylgi sitt um 12.5 prósentustig.28       

                         
27 Í fyrstu bæjarstjórnarkosningunum í sameinuðu sveitarfélagi Reykjanesbæ 1994 stilltu 

Sjálfstæðismenn upp á lista sinn en héldu opið prófkjör fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 1998.  
28 Hagskinna, bls. 982, tafla 19.12 og Kosningaskýrslur 1849-1987, bls. 50-70. 

Súlurit 6.1 

Kjörgengi Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórnarkosningum 1950-1990  

samanburður; Keflavík og allir kaupstaðir 
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Sjálfstæðisflokkurinn er sterkastur í Keflavík fyrstu árin en á viðreisnarárunum 

tekur fylgið niðursveiflu. Hann hefur þó oftast verið stærsti flokkurinn að kosningum 

loknum. Það sem er óvenjulegt við kjörgengi Sjálfstæðisflokkisins í Keflavík er að fylgi 

hans eykst ekki mikið eftir niðursveiflu á viðreisnaráranna, öfugt við það sem gerist á 

landsvísu í bæjarstjórnarkosningum. 

 

6.2 Framboðsaðferðir og endurnýjun 

Sjálfstæðisflokkurinn stillti upp nýrri forystusveit við fyrstu bæjarstjórnar-

kosningarnar í Keflavík 1950  frá hreppsnefndarkosningum 1946. Þrír efstu menn 1946 

tóku ekki sæti á listanum en fjórði maðurinn, Guðmundur Guðmundsson, varð oddviti. 

Nýir menn á lista, Ólafur A. Þorsteinsson og Ingimundur Jónsson, skipuðu annað og 

þriðja sætið. Í fjórða sæti var Helgi G. Eyjólfsson sem skipaði fimmta sætið 1946. Kona, 

Elínrós Benediktsdóttir, skipaði níunda sætið. 

Aftur stillir Sjálfstæðisflokkurinn upp nýrri forystusveit í kosningunum 1954. 

Alfreð Gíslason varabæjarfulltrúi varð oddviti listans, Jóhann B. Pétursson í öðru sæti 

og Tómas Tómasson í því þriðja. Alfreð var í sjötta sæti 1954 en Jóhann og Tómas voru 

nýliðar á listanum. Guðmundur Guðmundsson sem leiddi listann 1950 skipaði fjórða 

sætið, Ólafur A. Þorsteinsson bæjarfulltrúi skipaði sjötta sætið og  Bjarni V. Albertsson 

varabæjarfulltrúi það áttunda. Ingimundur Jónsson bæjarfulltrúi og Helgi G. Eyjólfsson 

varabæjarfulltrúi tóku ekki sæti á listanum. Jónína S. Einarsdóttir skipaði sjöunda sætið.  

Alfreð Gíslason leiddi lista Sjálfstæðisflokksins í kosningunum 1958 líkt og 

1954. Tómas Tómasson bæjarfulltrúi hækkaði um eitt sæti og skipaði annað sætið og 

Marteinn Árnason varabæjarfulltrúi skipaði það þriðja. Guðmundur Guðmundsson 

varabæjarfulltrúi hélt fjórða sætinu. Tveir nýliðar skipa fjórða og fimmta sætið; Falur 

Guðmundsson og Höskuldur Goði Karlsson. Tvær konur voru á framboðslistanum; 

Sesselja Magnúsdóttir í sjöunda sætinu og Vilborg Ámundadóttir í því ellefta. Jóhann 

B. Pétursson bæjarfulltrúi og Ólafur A. Þorsteinsson varabæjarfulltrúi tóku ekki sæti á 

listanum. 

Fyrir kosningarnar 1962 gerði Sjálfstæðisflokkurinn nokkrar breytingar á 

framboðslista sínum. Alfreð Gíslason leiddi listann sem fyrr en nýliðar skipuðu annað 

og þriðja sæti; Þorgrímur St. Eyjólfsson og Eggert Jónsson. Fjórða sætið skipaði 

Sesselja Magnúsdóttir varabæjarfulltrúi. Fimmta og sjötta sætið skipuðu Skafti 

Friðfinnsson sem var nýliði á lista og Kristján Guðlaugsson sem áður hafði tekið sæti á 

framboðslista Sjálfstæðisflokksins en neðarlega. Þrír bæjarfulltrúar taka sæti neðar á 
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listanum; Tómas Tómasson það þrettánda, Marteinn Árnason það áttunda og 

Guðmundur Guðmundsson heiðurssætið, það fjórtánda. Tveir varabæjarfulltrúar taka 

ekki sæti á listanum þeir Falur Guðmundsson og Höskuldur Goði Karlsson. 

Sama mynstrið hélst 1966 sem hafði verið ríkjandi hjá Sjálfstæðisflokknum í 

undangengnum kosningum. Sami oddviti, Alfreð Gíslason, leiðir listann en skipt er um 

næstu sæti. Annað sætið og þriðja sætið skipuðu varabæjarfulltrúarnir Kristján 

Guðlaugsson og Sesselja Magnúsdóttir. Næstu þrjú sætin skipa nýliðar á lista; Jón 

Sæmundsson, Ingólfur Halldórsson og Sigríður Jóhannesdóttir. Tveir bæjarfulltrúar og 

einn varabæjarfulltrúi taka ekki sæti á listanum; bæjarfulltrúarnir Eggert Jónsson, sem 

lést 1962, og Þorgrímur St. Eyjólfsson auk varabæjarfulltrúans Skafta Friðfinnssonar. 

Fyrir kosningarnar 1970 hélt Sjálfstæðisflokkurinn í Keflavík opið prófkjör í 

fyrsta sinn sem þaðan af var ráðandi aðferð hjá flokknum við röðun á framboðslista. 

Umræða innan landsflokksins um að taka skyldi upp prófkjör sem viðleitni í að ná til 

fleira fólks og skilaði sér í ályktanir landsfundar hefur tvímælalaust haft áhrif á þá 

ákvörðun. Dagskipunin var að gera þátttöku í prófkjörum sem almennasta, hafa þau 

eins opin og mögulegt var. Það gerðu sjálfstæðismenn í Keflavík svo sannarlega, 

dreifðu atkvæðaseðlum til stuðningsmanna 18 ára og eldri þrátt fyrir að 

kosningarétturinn væri bundin við 20 árin.29    

 Þessu fyrsta opna prófkjöri flokksins í Keflavík fylgdi mikil breyting á 

framboðslista flokksins, þrír efstu menn listans 1966 buðu sig fram til endurkjörs en 

lentu í fimmta, sjötta og áttunda sæti í prófkjörinu. Fimm efstu sætin í prófkjörinu áttu 

að vera bindandi en Alfreð Gíslason, oddviti Sjálfstæðisflokksins frá 1954 sem lenti í 

fimmta sæti í prófkjörinu, hafnaði því og settist í heiðurssætið á framboðslistanum. 

Nýliðinn Árni Ragnar Árnason skipaði efsta sæti listans, Ingólfur Halldórsson 

varabæjarfulltrúi annað sætið og Tómas Tómasson það þriðja. Tómas hafði verið 

bæjarfulltrúi 1954-1962 en var neðarlega á lista í kosningunum 1966 og 1970.  Jón H. 

Jónsson, sem var í sjöunda sætinu 1966, skipaði fjórða sætið og Sesselja Magnúsdóttir 

bæjarfulltrúi það fimmta en hún hlaut áttunda sætið í prófkjörinu. Kristján Guðlaugsson 

bæjarfulltrúi sem var í öðru sætinu 1966 lenti í sjötta sætinu í prófkjörinu og tók ekki 

sæti á listanum sem og varabæjarfulltrúarnir Jón Sæmundsson og Sigríður 

Jóhannesdóttir.  

                         
29 Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 36-37. 
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Sömu menn skipuðu efstu sæti framboðslista Sjálfstæðisflokksins í 

kosningunum árið 1974 en röð þeirra breyttist eftir prófkjör. Tómas Tómasson 

bæjarfulltrúi leiddi listann í stað Árna Ragnar Árnasonar sem skipaði þriðja sæti listans. 

Ingólfur Halldórsson skipaði annað sætið sem fyrr. Kristján Guðlaugsson sem setið 

hafði í bæjarstjórn 1966-1970  en var ekki á framboðslistanum 1970 tók sæti á ný meðal 

efstu manna og skipaði fjórða sætið. Fimmta, sjötta og sjöunda sætið skipuðu nýliðar á 

lista, Ingólfur Falsson, Margrét Friðriksdóttir og Kristinn Guðmundsson. 

Varabæjarfulltrúarnir Jón H. Jónsson og Ingvar Guðmundsson tóku ekki sæti á listanum 

og Sesselja Magnúsdóttir varabæjarfulltrúi tók heiðurssæti listans. 

Eftir prófkjör 1978 voru tvö efstu sæti á lista Sjálfstæðisflokksins óbreytt en það 

hafði ekki gerst áður. Tómas Tómasson var oddviti listans og Ingólfur Halldórsson 

bæjarfulltrúi skipaði annað sætið. Í næstu tveimur sætum komu varabæjarfulltrúarnir 

Ingólfur Falsson, en hann hafði skipað fimmta sætið 1974, og Kristinn Guðmundsson, 

sem skipaði sjöunda sætið 1974. Ingibjörg Hafliðadóttir skipaði fimmta sætið en hún 

var nýliði á lista. Árni R. Árnason sem setið hafði í bæjarstjórn 1970-1978 og verið 

oddviti listans 1970-1974 skipaði sjötta sæti listans. Kristján Guðlaugsson bæjarfulltrúi 

og Margrét Friðriksdóttir varabæjarfulltrúi tóku ekki sæti á lista. 

Sjálfstæðisflokkurinn tók árið 1982 þátt í sameiginlegu prófkjöri með 

Alþýðuflokki og Framsóknarflokki. Tómas Tómasson skipaði fyrsta sætið eins og 

1978. Kristinn Guðmundsson varabæjarfulltrúii annað sætið en hann skipaði fjórða 

sætið 1978. Nýliðar á lista, þeir Helgi Hólm og Hjörtur Zakaríasson, skipuðu þriðja og 

fjórða sætið. Í fimmta sætinu var Ingibjörg Hafliðadóttir eins og 1978. Bæjarfulltrúarnir 

og nafnarnir Ingólfur Falsson og Ingólfur Haldórsson færðust neðar á listann, Falsson 

skipaði sjötta sætið og Halldórsson settist í heiðurssæti listans.  Árni Ragnar Árnason 

varabæjarfulltrúi tók ekki sæti á listanum. 

Prófkjör var haldið fyrir kosningarnar 1986. Kosning í efstu fjögur sætin var 

bindandi en röð efstu sex manna var látin halda sér á endanlegri útgáfu framboðslistans. 

Ingólfur Falsson varabæjarfulltrúi varð í fyrsta sæti, Garðar Oddgeirsson 

varabæjarfulltrúi í öðru sæti, Jónína Guðmundsdóttir í því þriðja og Kristinn 

Guðmundsson bæjarfulltrúi í því fjórða. Ingólfur varð oddviti listans í stað Tómasar 

Tómassonar sem dró sig í hlé og settist í heiðurssætið á listanum. Ingólfur sat í 

bæjarstjórn 1978-1982 en hafði skipað sjötta sæti listans í kosningunum 1982. Garðar 

skipaði sjöunda sæti listans 1982 og Jónína var nýliði á lista. Kristinn féll niður um tvö 

sæti en hann hafði skipað annað sætið 1982. Fimmta sæti listans skipaði nýliðinn Stella 
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B. Baldvinsdóttir. Hjörtur Zakaríasson bæjarfulltrúi, sem skipað hafði fjórða sæti listans 

1982 lenti í áttunda sæti í prófkjörinu og tók ekki sæti á listanum. Ingibjörg 

Hafliðadóttir varabæjarfulltrúi tók ekki sæti á listanum. 

Fyrir kosningarnar 1990 stillti Sjálfstæðisflokkurinn upp lista sínum í fyrsta sinn 

í langan tíma. Nýr maður, Ellert Eiríksson, leiddi listann og mikil breyting var á skipan 

efstu sæta. Jónína Guðmundsdóttir varabæjarfulltrúi og Garðar Oddgeirsson 

bæjarfulltrúi höfðu sætaskipti. Jónína skipaði annað sæti listans og Garðar það þriðja. 

Nýliðar skipuðu næstu fjögur sæti listans, þau Björk Guðmundsdóttir, Kristján 

Ingibergsson, Axel Jónsson og Viktor B. Kjartansson. Kristján hafði áður skipað þriðja 

sæti á lista óháðra kjósenda í kosningunum 1986. Kristinn Guðmundsson 

varabæjarfulltrúi tók heiðurssæti listans og Ingólfur Falsson bæjarfulltrúi tók ekki sæti 

á framboðslistanum.  

 

Tafla 6.1 Endurnýjun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks                                          

 Bæjarf. Endurkj. Nýir Falla á 

framboðsstigi 

Falla í 

kosn. 

Setjast í 

heiðurssæti 

Taka ekki sæti 

 á lista 

1950 3 0 3 0  0 0 3 

1954 3 0 3 2  0 0 1 

1958 4 2 2 0  0 0 1  

1962 3 1 2 1  0 2  0 

1966 3 1 2 0 0 0 2  

50-70 16 4 (25%) 12 (75%) 3  0  2  7  

1970 3 0 3 3  0 0 0 

1974 4 3 1 0  0 0  0 

1978 3 2 1 1  0 0 1  

1982 4 1 3 1  0 1  0  

1986 2 0 2 2  0 1  0  

1990 4 1 3 0 0 0 1  

70-94 30 7 (35%) 13 (65%) 6  0 2  2  

50-94 36 11(31%) 25 (69%) 9  0  4  9  

 

Taflan sýnir mikla endurnýjun í hópi bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í 

Keflavík. Þegar litið er til tímabilsins í heild er mun meiri endurnýjun hjá 

Sjálfstæðisflokknum en öðrum flokkum í Keflavík. Tæp 70% bæjarfulltrúa flokksins 

hafa ekki átt sæti í bæjarstjórn kjörtímabilið áður og teljast því nýkjörnir. Hlutfall nýrra 

bæjarfulltrúar er örlítið hærra á fyrra tímabilinu eða 75% á móti 65% á síðara 

tímabilinu. 

Þrátt fyrir þessa miklu endurnýjun fellur enginn bæjarfulltrúi 

Sjálfstæðisflokksins í kosningum á tímabilinu öllu. Breytingarnar verða á 

framboðsstiginu þar sem þrír bæjarfulltrúar falla á fyrra tímabilinu en auk þess hverfa 
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sjö þeirra af lista og taka ekki sæti á lista. Á seinna tímabilinu, 1970-1994, falla sex 

bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á framboðsstiginu og tveir taka ekki sæti á lista. 

 

Tafla 6.2 Nýkjörnir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greining eftir tímabilum   

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Fyrrv. bæjarfulltrúar 1 8 2 15 3 11,5 

Vara-bæjarfulltrúar 5 42 6 46 11 44,0 

Áður á lista 1 8 1 8 2 8,0 

Nýir á lista 5 42 4 31 9 36,5 

Samtals 12 100 13 100 25 100,0 

 

Af töflu 6.2 má ráða að Sjálfstæðisflokkurinn hefur, ólíkt öðrum flokkum í 

Keflavík, endurnýjað bæjarfulltrúahóp sinn að stórum hluta með nýjum einstaklingum, 

þ.e. einstaklingum sem hafa ekki áður tekið sæti á lista Sjálfstæðisflokksins. Á fyrra 

tímabilinu teljast 42% bæjarfulltrúa flokksins nýkjörnir, þ.e. hafa ekki tekið áður sæti á 

lista, en hlutfallið fellur niður í 31% á seinna tímabilinu. Hlutfall nýrra á lista lækkar 

eftir að prófkjör verður reglan í uppstillingu á framboðslista flokksins. 

Þegar litið er til tímabilsins í heild hefur því rétt rúmur þriðjungur nýkjörinna 

bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins ekki tekið áður sæti á lista flokksins. 

Sjálfstæðisflokkurinn sker sig einnig úr frá hinum flokkunum því aðeins rétt rúmlega 

helmingur nýkjörinna bæjarfulltrúa flokksins hefur áður verið vara- eða bæjarfulltrúar, 

50% 1950-1970 og 61% 1970-1994. Hlutfall þetta er mun hærra hjá Alþýðuflokki og 

Framsóknarflokki. Hlutfall nýkjörinna bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hafa áður 

setið á lista flokksins er 8% og er hlutfallið það sama á báðum tímabilum.  

 

6.3 Forysta og tengsl 

Mestar breytingar verða á forystu Sjálfstæðisflokksins af flokkunum í Keflavík. 

Sex einstaklingar leiddu lista Sjálfstæðisflokksins 1950-1994; Guðmundur 

Guðmundsson 1950-1954, Alfreð Gíslason 1954-1970, Árni Ragnar Árnason 1970-

1974, Tómas Tómasson 1974-1986, Ingólfur Falsson 1986-1990 og Ellert Eiríksson 

1990-1994.30 

Alfreð var stillt upp í efsta sætið 1954 og í öllum kosningum fram til 1970 þegar 

að Sjálfstæðisflokkurinn tók upp prófkjör. Í því prófkjöri lenti Alfreð í fimmta sæti í 

prófkjörinu og tók heiðurssætið á listanum. Árni Ragnar Árnason vann stórsigur í 

prófkjörinu 1970, kom nýr til sögunnar og tryggði sér oddvitasætið. Árni Ragnar tapaði 

síðan fyrsta sætinu eftir prófkjör 1974 til Tómasar Tómassonar. Tómas hélt fyrsta sæti 

                         
30 Ellert Eiríksson leiddi einnig lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ í kosningunum 1994 og 1998. 
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listans í tveimur prófkjörum til viðbótar, 1978 og 1982, og leiddi listan til 1986 er hann 

dró sig í hlé.  Ingólfur Falsson vann fyrsta sætið í prófkjörinu 1986 en datt út af listanum 

1990 þegar að uppstillingarnefnd skipaði Ellert Eiríksson í fyrsta sætið.  

Þegar litið er til tengsla oddvita Sjálfstæðisflokksins koma í ljós sterk tengsl við 

Sparisjóð Keflavíkur. Guðmundur Guðmundsson og Tómas Tómasson voru báðir 

sparisjóðsstjórar á sama tíma og þeir leiddu lista Sjálfstæðisflokksins í Keflavík. Tveir 

oddvitar, þeir Ingólfur Falsson og Ellert Eiríksson tengdust verkalýðshreyfingunni, þó 

ekki stærsta verkalýðsfélaginu á svæðinu, Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur. 

 

Tafla 6.3 Tengsl bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Kaupfélag Suðurnesja       

Sparisjóður Keflavíkur 6 54 3 30 9 43 

Verkalýðsfélög 2 18 4 40 6 29 

Samtök atvinnurekenda 1 9   1 5 

Málfundafélagið Faxi 3 27 2 20 5 24 

Félagasamtök 6 54 4 40 10 48 

Íþróttir 

Þingmenn 

Varaþingmenn 

Bæjarfulltrúar alls 

 

1 

 

11 

 

9 

 

3 

 

 

10 

30 

 

 

3 

1 

0 

21 

14 

5 

 

Tafla 6.3 sýnir ljóslega tengsl bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við Sparisjóð 

Keflavíkur, 43% bæjarfulltrúa flokksins á tímabilinu öllu tengjast sparisjóðnum. Rúmur 

helmingur á fyrra tímabilinu og tæpur þriðjungur á því síðara. Enginn af bæjarfulltrúum 

Sjálfstæðisflokksins tengist Kaupfélagi Suðurnesja en 29% þeirra tengjast 

verkalýðshreyfingunni og er hlutfallið 40% á síðara tímabilinu.  Athygli vekur að aðeins 

einn bæjarfulltrúi flokksins tengist samtökum atvinnurekenda. 

Tæpur fjórðungur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins voru meðlimir í 

málfundafélaginu Faxa en það hlutfall er heldur lægra á seinna tímabilinu. Tæpur 

helmingur tengist félagasamtökum og er hlutfallið hærra á fyrra tímabilinu. Tengsl 

bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við íþróttahreyfinguna þekkjast ekki á fyrra 

tímabilinu en á því síðara tengjast 30% þeirra henni. 

Tafla 6.4 Tengsl bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 1950-1994.         

 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

Kaupfélag Suðurnesja            

Sparisjóður Keflavíkur 2 2 4 1 2 3 3 2 1 1 1 

Verkalýðsfélög  1   1   1 2 1 2 

Samtök atvinnurekenda     1       

Málfundafélagið Faxi 1 1   1   1 1 1  

Félagasamtök 1 3 3 1 2 2 2 1 2  3 

Íþróttir         2 1 1 

Bæjarfulltrúar alls 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 
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Enn eru mikil tengsl bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við Sparisjóð Keflavíkur 

undirstrikuð í töflu 6.4. Í öllum bæjarstjórnum Keflavíkur á tímabilinu 1950-1994 sat 

bæjarfulltrúi flokksins tengdur sparisjóðnum. Allir bæjarfulltrúar flokksins í 

bæjarstjórnunum sem kosnir voru 1958 og 1970 tengust sparisjóðnum. Í öðrum 

bæjarstjórnum fram til 1982 eru tveir af þremur eða þrír af fjórum bæjarfulltrúum 

flokksins tengdir Sparisjóð Keflavíkur, aðeins bæjarstjórnin sem kosin var 1962 er 

undantekning.  Eftir 1982 minnka tengslin við sparisjóðinn en rofna þó ekki. 

Frá 1978 er í hverri bæjarstjórn bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks sem tengist 

verkalýðshreyfingunni en fyrir það var aðeins að finna verkalýðstengda bæjarfulltrúa í 

tveimur bæjarstjórnum, kosnum 1954 og 1966. 

Íþróttatengsl bæjarfulltrúa koma fyrst til  sögunnar 1982 og vara út allt tímabilið 

sem til athugunar er. Yfirleitt hefur stór hluti bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tengsli 

við félagasamtök, þó mismikil eftir bæjarstjórnum, enginn í bæjarstjórninni sem kosin 

var 1982 telst hafa tengsl við félagasamtök.        

 

6.4 Bakgrunnur bæjarfulltrúa 

Alls sátu 21 einstaklingar í bæjarstjórn Keflavíkur fyrir hönd Sjálfstæðis-

flokksins tímabilið 1950-1994, að meðaltali rúm 7 ár.31 

 

Tafla 6.5 Menntun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Keflavík 1950-1994.                  

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Lögfræði/læknisfræði 7 43,8 4 20,0 11 30,6 

Önnur háskólamenntun 1 6,2   1 2,8 

Kennaramenntun 2 12,7 5 25,0 7 19,3 

Stúdentspróf       

Iðnmeistarar 1 6,2 1 5,0 2 5,6 

Iðnsveinar   2 10,0 2 5,6 

Stýrimannaskóli   2 10,0 2 5,6 

Verslunarmenntun 3 18,7 2 10,0 5 13,9 

Gagnfræðapróf 1 6,2 3 15,0 4 11,0 

Engin sérstök menntun 1 6,2 1 5,0 2 5,6 

Samtals 16 100,0 20 100,0 36 100,0 

 

Í töflu 6.5 sjáum við að helmingur af bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokkins á 

tímabilinu 1950-1970 lauk hákólaprófi, þar af sjö embættisprófi í lögfræði. Á seinna 

tímabilinu fellur hlutur háskólamenntaðara niður í 20% og kennaramenntun verður 

algengasta menntun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á því tímabili. Annars eykst 

                         
31 Sjá viðauka 1 bls. 64. 
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breiddin í menntun á síðara tímabilinu, vægi verslunarmenntunar minnkar en vægi 

iðnmenntunar  og Stýrimannaskóla eykst og gagnfræðingum fjölgar. Almennt mætti 

segja að menntunarstig bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hafi lækkað á milli tímabila. 

1950-1970 eru t.d. rúm 63% þeirra með kennaramenntun eða meira en á síðara 

tímabilinu er sambærilegt hlutfall 45%. 

 

Tafla 6.6 Starfsgreinar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Keflavík 1950-1994.       

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

Stjórnunarstörf 5 31,3 7 35 12 33,3 

Alþingismenn       

Embættismenn 7 43,7 3 15 10 27,8 

Sérhæfð störf   5 25 5 13,9 

Sjálfst. atvinnurekendur 3 18,7 4 20 7 19,5 

Líkamleg störf 1 6,3 1 5 2 5,5 

Samtals 16 100,0 20 100,0 36 100,0 

 

Þegar að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru flokkaðir eftir starfsgreinum þá 

eru embættismenn og þeir sem gegna stjórnunarstörfum tveir lang fjölmennustu 

hóparnir á fyrra tímbilinu eða samanlagt um þrír fjórðu hlutar bæjarfulltrúanna. Rúm 

40% bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Keflavík 1950-1970 teljast opinberir 

starfsmenn. Þótt embættismönnum fækki mjög á seinna tímabilinu þá bætast þrír 

kennarar við, sem eru inn í sérhæfðu störfunum, þannig að opinberir starfsmenn teljast 

vera sex talsins eða 30% af bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Af öðrum 

starfsgreinum er að það að segja að um þriðjungur bæjarfulltrúanna teljast til þeirra er 

gegna stjórnunarstörfum, sjálfstæðir atvinnurekendur eru um fimmtungur og um 5% 

vinna líkamleg störf. Þessar starfsgreinar halda sínu hlutfalli tímabilið allt 1950-1994. 

Fjórðungur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á síðara tímabilinu gegna störfum sem 

flokkast undir sérhæfð störf en enginn á því fyrra. 

     

Tafla 6.7 Aldur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins efitr aldurshópum og tímabilum. 

 1950-1970 % 1970-1994 % 1950-1994 % 

28-29   1 5,0 1 2,8 

30-39 6 37,5 5 25,0 11 30,6 

40-49 2 12,5 10 50,0 12 33,3 

50-59 4 25,0 4 20,0 8 22,2 

60-65 4 25,0   4 11,1 

Samtals 16 100,0 20 100,0 36 100,0 

 

Á fyrra tímbilinu voru flestir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisfloksins á aldrinum 30-

39 ára. Athygli vekur hve fáir eru í 40-49 ára aldurshópnum og hve margir eru yfir 
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fimmtugt eða helmingur þeirra. Á síðara timabilinu er svo helmingur bæjarfulltrúanna 

á fimmtugsaldri og enginn er yfir sextugu.  Þessi munur á milli tímabila birtist líka í 

töflu 6.8 þar sem meðalaldur bæjarfulltrúa sjálfstæðismanna er hærri á fyrri hluta 

tímbilsins alls eða um 50 árin en fer ekki upp fyrir 46 ár eftir 1966.   

    

Tafla 6.8 Sjálfstæðisflokkurinn; bæjarfulltrúar, kynskipting og meðalaldur.    

 Bæjarfulltrúar Karlar Konur Hlutfall kvenna 

á framboðslista 

Meðalaldur 

1950 3 3 0 7% 52 

1954 3 3 0 7% 37,6 

1958 4 4 0 14% 47 

1962 3 3 0 14% 52,3 

1966 3 2 1 11% 52,3 

1970 3 3 0 17% 38,3 

1974 4 4 0 22% 42,5 

1978 3 3 0 22% 47 

1982 4 4 0 28% 43,7 

1986 2 2 0 44% 46 

1990 4 2 2 33% 44 

1950-1994 36 33 3   

 

Fyrsta konan sem sat í bæjarstjórn Keflavíkur fyrir Sjálfstæðisflokkinn var 

Sesselja Magnúsdóttir sem kjörin var til setu í bæjarstjórn 1966. Síðan situr engin kona 

í bæjarstjórn fyrir flokkinn fyrr en eftir kosningarnar 1990 þegar að helmingur 

bæjarfulltrúa flokksins eru konur. Hlutfall kvenna á framboðslistum Sjálfstæðisflokkins 

fer jafnt og þétt vaxandi, nær hámarki 1986 þegar að þær eru 44% frambjóðenda en 

dettur niður 1990 þegar þær eru orðnar þriðjungur frambjóðenda.  

 

6.5 Mikil endurnýjun og margir oddvitar 

Meiri breytingar verða á bæjarfulltrúahópi Sjálfstæðisflokksins í Keflavík en 

hjá hinum flokkunum. Edurnýjun þeirra er mun meiri, tæp 70% bæjarfulltrúa flokksins 

áttu ekki sæti í bæjarstjórn kjörtímabilið áður og teljast því nýkjörnir. Þetta hlutfall er 

aðeins hærra hjá Sjálfstæðisflokknum fyrir daga prófkjara. Athygli vekur að þrátt fyrir 

þessa miklu endurnýjun fellur enginn bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í kosningum á 

tímabilinu öllu. Breytingarnar verða alfarið á framboðsstiginu þar sem þrír 

bæjarfulltrúar falla á fyrra tímabilinu en auk þess hverfa sjö þeirra af lista og taka ekki 

sæti á lista. Á seinna tímabilinu, eftir 1970, falla sex bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 

á framboðsstiginu og tveir taka ekki sæti á lista.  
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Þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn, ólíkt öðrum flokkum í Keflavík, endurnýjað 

bæjarfulltrúahóp sinn að stórum hluta með nýjum einstaklingum, þ.e. einstaklingum 

sem hafa ekki áður tekið sæti á lista. Þetta gildir fyrir tímabilið allt en hlutfall nýrra á 

lista lækkar eftir að prófkjör verður reglan. Sjálfstæðismenn í Keflavík skipta einnig 

oftar og örar um oddvita á framboðslistum sínum og ágerist það mjög með tilkomu 

prófkjara, eftir 1970 skipa fjórir einstaklingar oddvitasæti á framboðslistanum. 

Forysta flokksins í Keflavík hefur í gegnum tíðina haft mikil tengsl við 

Sparisjóð Keflavíkur sem sést m.a. í því að Guðmundur Guðmundsson og Tómas 

Tómasson voru báðir sparisjóðsstjórar á sama tíma og þeir leiddu lista 

Sjálfstæðisflokksins í Keflavík og að 43% bæjarfulltrúa flokksins á tímabilinu öllu 

tengjast sparisjóðnum. Rúmur helmingur þeirra á fyrra tímabilinu og tæpur þriðjungur 

á því síðara. Í öllum bæjarstjórnum Keflavíkur á tímabilinu 1950-1994 sat bæjarfulltrúi 

flokksins tengdur Sparisjóði Keflavíkur.32 

Breidd og fjölbreytni eykst meðal bæjarfulltrúa Sjálfstæðísflokksins á seinna 

tímabilinu í takt við þjóðfélagsbreytingar, t.d. fækkar embættismönnum í hópi þeirra. 

Meðalaldur er einnig merkjanlega lægri eftir 1970. Fyrsta konan sem sat í bæjarstjórn 

Keflavíkur fyrir Sjálfstæðisflokkinn var Sesselja Magnúsdóttir sem kjörin var til setu í 

bæjarstórn 1966. Síðan situr engin kona í bæjarstjórn fyrir flokkinn fyrr en eftir 

kosningarnar 1990 þegar að konur eru helmingur bæjafulltrúa eftir að stillt er upp á 

lista.  

 

  

                         
32 Þessi tengsl héldust í hinu nýja sveitarfélagi Reykjanesbæ. Ekki var kosin sú stjórn Sparisjóðs 
Keflavíkur sem bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins átti ekki sæti í til falls sparisjóðsins 2010.  



  

53 

7. Sósíalistaflokkurinn/Alþýðubandalagið í Keflavík 
 

 Alþýðubandalagið í Keflavík, og forveri þess Sósíalistaflokkurinn, er minnstur 

flokka í Keflavík allt tímabilið sem ritgerð þessi nær yfir og náði ekki bæjarfulltrúa 

kjörnum í bæjarstjórn fyrr en í kosningunum árið 1970. Alþýðubandalagið var eini 

flokkurinn í Keflavík sem notaði aldrei prófkjör til að raða á framboðslista sinn en fór 

uppstillingarleiðina allt tímabilið frá 1950 til 1990. Þrátt fyrir að prófkjör og áhrif þeirra 

séu athugunarefni ritgerðarinnar þá er áhugavert að skoða forystu og gengi 

Alþýðubandalagsins og forvera þess í Keflavík.   

 

 

7.1 Kjörgengi og staða 
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Súlurit 7.1

Kjörgengi Alþýðubandalagsins í bæjarstjórnarkosningum 1950-1990 

samanburður; Keflavík og allir kaupstaðir

Kaupstaðir allir

Keflavík

 
 

Alþýðubandalagið var alla tíð í hlutverki litla bróður í Keflavík, minnstur 

fjórflokkanna í öllum þeim 11 bæjarstjórnarkosningum sem haldnar voru 1950-1990.  

Mest fylgi hlaut Alþýðubandalagið í kosningunum 1978 eða 12,2% en minnst 

fylgi 1958 er Sósíalistaflokkurinn hlaut 4,7% atkvæða. Fyrir kosningarnar 1966 gerðu 

forsvarsmenn Alþýðubandalagsins óformlegt samkomulag við Valtý Guðjónsson 

oddvita Framsóknarflokksins um að bjóða ekki fram lista og styðja lista Framsóknar og 

freista þess að hnekkja meirihluta Viðreisnarflokkanna í bæjarstjórn. Litlu munaði að 

tækist en ekki gekk rófan.33   

Sósíalistaflokkurinn jók lítillega við fylgi sitt í kosningum 1954 en í 

kosningunum 1958 tapaði hann tæpum helmingi atkvæða sinna. Keflavík var eini 

kaupstaðurinn á landinu í bæjarstjórnarkosningunum 1958 þar sem borinn var fram 

                         
33 Eyjólfur Eysteinsson, viðtal apríl 2014. 
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framboðslisti í nafni Sósíalistaflokksins en Alþýðubandalagið hafði verið myndað á 

landsvísu sem kosningabandalag árið 1956.34  Í kosningunum 1962 var boðinn fram 

listi undir nafni Alþýðubandalagsins og jók flokkurinn aðeins við fylgi sitt. Árið 1966 

bauð Alþýðubandalagið ekki fram en í kosningunum 1970 jók flokkurinn fylgi sitt um 

þriðjung frá 1962 og náði manni inn í bæjarstjórn í fyrsta sinn. Í kosningunum 1974 

tapaði flokkurinn litlu fylgi en árið 1978 jók hann fylgi sitt um fimmtung. 

Alþýðubandalagið tapaði lítilega í kosningunum 1982 en þeim mun meira árið 1986 er 

flokkurinn tapaði fjórðung atkvæða sinna og bæjarfulltrúa sínum í leiðinni. 

Bæjarstjórnarkosningarnar 1986 eru einstakar í Keflavík. Aðeins í þessum einu 

kosningum bjóða aðrir en fjórflokkarnir fram lista í Keflavík. M-listi Flokks mannsins 

hlaut aðeins 24 atkvæði en H-listi Óháðra kjósenda, með Gylfa Guðmundsson í efsta 

sæti sem hafði áður setið á framboðslista Alþýðubandalagsins, hlaut 5.3% atkvæða. 

Næsta víst er að einhver þeirra atkvæða komu frá fyrrum kjósendum 

Alþýðubandalagsins sem varð til þess að flokkurinn missti bæjarfulltrúa sinn.  Færa má 

rök fyrir því að H-listinn hafi upp að ákveðnu marki verið klofningsframboð frá 

Alþýðubandalaginu. Í því ljósi er það athyglivert að eini flokkurinn sem klofnar í 

Keflavík er eini flokkurinn sem aldrei notar prófkjör til að velja á framboðslista sinn. 

Í kosningunum 1990 bætti Alþýðubandalagið aðeins við sig fylgi en ekki nóg 

til að endurheimta fulltrúa í Bæjarstjórn Keflavíkur. Tæpara gat það þó varla verið, 

flokkinn vantaði aðeins fjögur atkvæði uppá til þess að fá bæjarfulltrúa kjörinn.  

Alþýðubandalagið var mun veikara í Keflavík en almennt var í kaupstöðum eins 

og sést þegar gengi flokkins er borið saman við meðaltalsgengið í öllum kaupstöðum 

landsins í súluriti 7.1. Ætla má að utanríkisstefna flokksins, þ.e. andstaðan gegn 

varnarliðinu og NATÓ hafi vegið þungt hvað varðar afstöðu Keflvíkinga til 

Alþýðubandalagsins. Heldur dró þó saman hin síðustu ár, aðallega vegna þess að 

meðaltalsgengi Alþýðubandalagsins á landsvísu í bæjarstjórnarkosningum fór 

versnandi. Fylgi Alþýðubandalagsins í Keflavík mælist það sama í lok tímabilsins 

1950-1994 og fylgi Sósíalistaflokksins var í byrjun tímabilsins.35  

 

 

 

                         
34 Hagskinna, bls. 982, tafla 19.12 og Kosningaskýrslur 1849-1987, bls. 50-70. 
35 Í fyrstu bæjarstjórnarkosningunum í nýju bæjarfélagi árið 1994 unnu Alþýðubandalagið og óháðir 

sögulegan sigur. Hlut 20.3% atkvæða og urðu þar með þriðji stærsti flokkurinn, skutu 
Framsóknarflokknum aftur fyrir sig.  
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7.2 Framboðsaðferðir og endurnýjun 

Fyrir kosningarnar árið 1950 stillti C-listi Sósíalistaflokksins upp sömu tveimur 

mönnum í fyrstu tvö sætin og höfðu skipað þau í hreppsnefndarkosningunum árið 1946, 

þeim Sigurði N. Brynjólfssyni og Bergsteini Ó. Sigurðssyni. Næstu tvö sæti listans 

skipuðu þeir Ágúst Jóhannesson og Guðmundur S. Sigurgeirsson en þeir áttu sæti á 

listanum 1946.  Fyrir kosningarnar 1954 skipuðu sömu menn fyrsta og þriðja sætið, 

Sigurður og Ágúst, en Júlíus Steingrímsson sem var á lista Sósialistaflokksins 1946 

skipaði þriðja sætið. Í kosningunum 1958 var borinn fram C-listi Sósíalistaflokksins í 

bæjarstjórnarkosningunum í Keflavík, einum kaupstaða á landinu. Sami oddvitinn 

leiddi listann, Sigurður N. Brynjólfsson. Í næstu tveimur sætum voru Gestur Auðunsson 

og Kristinn Reyr Pétursson sem skipað höfðu heiðurssætin tvö, það þrettánda og það 

fjórtánda í kosningunum 1954. Agúst og Júlíus sem skipuðu annað og þriðja sætið 1954 

settust nú í heiðurssætin.  

Árið 1962 bauð Alþýðubandalagið í fyrsta skipti fram lista til  

bæjarstjórnarkosninga í Keflavík. Kristinn Reyr Pétursson leiddi listann og Gísli 

Þorsteinsson var í öðru sæti eins og árið 1954. Nýliði á listanum skipaði þriðja sætið, 

Karl G. Sigurbergsson. Sigurður N. Brynjólfsson sem leitt hafði listann frá því í 

hreppsnefndarkosningunum1946 tók heiðurssæti listans.  

Í kosningunum árið 1966 bauð Alþýðubandalagið ekki fram lista eins og áður 

segir en bauð aftur fram árið 1970. Stillt var upp lista sem Karl G. Sigurbergsson leiddi 

en hann hafði skipað þriðja sætið 1962. Steán J. Bergmann, nýliði á lista, skipaði annað 

sætið og gamla kempan Sigurður N. Brynjólfsson skipaði þriðja sætið. Fjórða til 

sjöunda sætið skipuðu nýliðar á lista þar á meðal tvær konur; Sigríður Jóhannesdóttir 

það fimmta og Sólveig Þórðardóttir sjöunda.  Sömu menn skipuðu fyrsta og þriðja sætið 

á framboðslista Alþýðubandalagsins árið1974, Karl G. Sigurbergsson bæjarfulltrúi og 

Sigurður N. Brynjólfsson. Í öðru sæti var Sigríður Jóhannesdóttir sem skipað hafði 

fimmta sætið árið 1970 og Sólveig Þórðardóttir færðist úr sjöunda sæti upp í það 

fimmta. Stefán J. Bergmann varabæjarfulltrúi tók ekki sæti á listanum. Fyrir 

kosningarnar 1978 skipuðu Karl G. Sigurbergsson bæjarfulltrúi og Sigríður 

Jóhannesdóttir varabæjafulltrúi tvö fyrstu sætin á listanum sem fyrr. Gylfi 

Guðmundsson sem skipað hafði fjórða sætið árið 1970 var í þriðja sæti, Sólveig 

Þórðardóttir skipaði fjórða sætið og Alma Vestmann, nýliði á listanum, skipaði fimmta 

sætið.   
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Breyting varð á efstu tveimur sætum framboðslista Alþýðubandalagsins árið 

1982. Jóhann Geirdal leiddi listann og Alma Vestmann skipaði annað sætið en þau 

höfðu skipað fimmta og sjötta sæti árið 1978.  Karl G. Sigurbergsson bæjarfulltrúi 

skipaði sjötta sætið og Sigríður Jóhannesdóttir varabæjarfulltrúi tók ekki sæti á 

listanum. Jóhann Geirdal bæjarfulltrúi leiddi listann 1986 en Jóhann Björnsson, nýliði  

á lista, skipaði annað sætið. Tvær konur skipuðu þriðja og fjórða sætið, Alma Vestmann 

varabæjarfulltrúi og Bjargey Einarsdóttir sem skipað hafði fimmta sætið 1982. 

Töluverð breyting varð á lista Alþýðubandalagsins árið 1990 þótt oddvitinn væri sá 

sami. Jóhann Geirdal leiddi listann, Bjargey Einarsdóttir var í öðru sæti en hún skipaði 

fjórða sætið 1986. Ægir Sigurðsson, nýliði á lista, skipaði þriðja sætið. Fjórða til níunda 

sætið á listanum skipuðu nýliðar. 

Báðir bæjarfulltrúa Alþýðubandalagsins áttu sæti á lista flokksins áður en þeir 

voru kosnir fyrst til setu í bæjarstjórn. Hvorugur þeirra skipaði þó sæti sem nægt hefði 

til þess að vera varabæjarfulltrúi, heldur voru sóttir neðar af listanum.  

 

 

7.3 Forysta og tengsl 

Fjórir einstaklingar leiddu lista Sósíalistaflokkins og síðan Alþýðubandalagsins 

í Keflavík tímabilið 1950 til 1994. Sigurður N. Brynjólfsson var oddviti listans frá því 

í hreppsnefndarkosningunum 1946 fram til kosninganna 1962 en þá leiddi Kristinn 

Reyr Pétursson listann.  Karl G. Sigurbergsson leiddi listann frá kosningunum 1970 og 

sat í bæjarstjórn í 12 ár fram til kosninganna 1982 er Jóhann Geirdal varð oddviti listans. 

Jóhann leiddi hann lista Alþýðubandalagsins út tímabilið sem hér er til athugunar og 

sat í bæjarstjórn Keflavíkur í 4 ár.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
36 Jóhann Geirdal leiddi lista Alþýðubandalagsins og óháðra í fyrstu bæjarstjórnarkosningunum 1994 í 

Reykjanesbæ. Hann leiddi lista J-lista Bæjarmálafélags jafnaðar- og félagshyggju fólks í Reykjanesbæ í 
bæjarstjórnarkosningunum 1998 eftir opið prófkjör.   
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Tafla 7.1 Alþýðubandalagið kjörgengi 1950-1990, fulltrúar, kynskipting og meðalaldur   

 Bæjarfulltrúar Karlar Konur Hlutfall kvenna á 

framboðslista 

Meðalaldur 

1950 0 0 0 0  

1954 0 0 0 0  

1958 0 0 0 0  

1962 0 0 0 0  

1966 0 0 0 0  

1970 1 1 0 11% 37 

1974 1 1 0 22% 41 

1978 1 1 0 33% 45 

1982 1 1 0 28% 30 

1986 0 0 0 23%  

1990 0 0 0 28%  

 4 4 0   

 

 

Í töflu 7.1 má sjá að báðir bæjarfulltrúar flokksins eru á fertugsaldri þegar þeir 

taka sæti fyrst í bæjarstjórn. Kona sat aldrei í bæjarstjórn fyrir Alþýðubandalagið í 

Keflavík og ekki var konu að finna á lista flokksins eða forvera hans fyrr en í 

kosningunum 1970. Athygli vekur að hlutfall kvenna á framboðslistum flokksins nær 

hámarki 1978 og fer minnkandi eftir það sem er ekki í takt við þróunina þegar allir 

framboðslistar í Keflavík eru skoðaðir saman. 

Báðir bæjarfulltrúar Alþýðubandalagsins tengjast Kaupfélagi Suðurnesja og 

verkalýðshreyfingunni auk þess sem Sigurður N. Brynjólfsson oddviti 

Sósíallistaflokksins var virkur innan kaupfélagsins.  Verkalýðstengsl bæjarfulltrúanna 

eru ekki í gegnum Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, höfuðvígi 

Alþýðuflokksins, heldur sat Karl í stjórn Skipstjóra- og stýrimannafélagins Vísi og 

Jóhann var formaður Verslunarmannafélags Suðurnesja.  
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5 Breyttu opin prófkjör pólitískri forystu í Keflavík? 

 

Ljóst er að krafa um breytingar á framboðsaðferðum flokkanna í Keflavík fyrir 

bæjarstjórnarkosningarnar 1970, tilmæli um að opna og auka aðgengi annarra en 

flokksmanna að vali á framboðslista með prófkjörum, kom frá móðurflokkunum á 

landsvísu.37  

Með því að taka upp prófkjör voru íslensku stjórnmálaflokkarnir að bregðast við 

ákveðnum vanda. Um íslenskt samfélag sjötta áratugarins höfðu leikið ferskir vindar 

breytinga frá meginlandi Evrópu en stjórnmálaflokkarnir höfðu ekki breyst, þeir þóttu 

staðnaðir, íhaldssamir og lokaðir. Flokkarnir brugðust við þessu og sáu prófkjör sem 

leið til þess að opna sig og vera aðgengilegri, sem eru þekkt viðbrögð flokka í vanda. 

Þá virðist reglan vera sú að ef einn flokkur tekur upp prófkjör, þá kallar það fram 

prófkjör í öðrum flokkum, eins og reyndin varð í Keflavík frá og með 1970.38 Með því 

gera fleirum en flokksmönnum kleift að taka þátt í að velja forystu á framboðslistum 

höfðuðu flokkarnir til hugmynda Íslendinga um að flokksræði og lýðræði væru 

andstæður, að sterkir flokkar veiki lýðræðið frekar en efli og lýðræðislegast væri að láta 

almenning velja frambjóðendur frekar en flokksmenn eina.39    

Svanur Kristjánsson bendir á að margt sé líkt í atburðarrásinni í Bandaríkjunum og 

á Íslandi í þessu efni. Í báðum löndum hafi t.d. prófkjör fallið vel að ríkjandi 

hugmyndum um að minnkandi vald flokkanna væri jákvætt fyrir þjóðfélagið og 

prófkjörin hafi í báðum löndum verið hluti af stjórnlist flokkanna; megintilgangur þeirra 

hafi verið að styrkja stöðu stjórnmálaflokkanna, gera þá sigurstranglegri í kosningum.40 

Í framhaldinu má velta fyrir sér hvort áhrifa herstöðvarinnar á Miðnesheiðinni hafi gætt 

í einhverju mæli í Keflavík hvað varðar val á framboðsaðferðum hjá flokkunum.   

Framboðsaðferðir þriggja stærstu flokkanna í Keflavík; Alþýðuflokks, 

Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem hljóta samtals um 90% atkvæða í öllum 

kosningum, taka stakkaskiptum frá og með bæjarstjónarkosningunum 1970 eins og 

rakið hefur verið og opin prófkjör verða reglan.  

Fyrir kosningarnar í Keflavík 1970 héldu Alþýðuflokkurinn og 

Sjálfstæðisflokkurinn opið prófkjör og framsóknarmenn stóðu fyrir skoðanakönnun 

                         
37 Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 110-111. 
38 Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 223. 
39 Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls 251-252. 
40 Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 223-224. 
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meðal stuðningsmanna sem í raun var opið prófkjör. Fyrir næstu bæjarstjórnarkosningar 

1974 gerði Alþýðuflokkurinn skoðanakönnun á félagsfundi, Framsóknarflokkurinn 

stillti upp á lista og sjálfstæðismenn í Keflavík héldu opið prófkjör. Fyrir 

bæjarstjórnarkosningarnar 1978 héldu flokkarnir allir opið prófkjör og árið 1982 héldu 

þeir sameiginlegt opið prófkjör. Árið 1986 héldu Alþýðuflokkurinn og 

Sjálfstæðisflokkurinn opin prófkjör en framsóknarmenn stilltu upp. Í síðustu 

bæjarstjórnarkosningunum í Keflavík hélt Framsóknarflokkurinn opið prófkjör en 

Alþýðuflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn stilltu upp á framboðslista sína. 

Viðamikil skoðun og greining á bakgrunni, einkennum og tengslum þeirra 43 

einstaklinga sem kosnir voru til setu í bæjarstjórn Keflavíkur 1950-1994 sýnir að opin 

prófkjör hafa ekki afgerandi áhrif á heildarsamsetningu bæjarfulltrúa í Keflavík. 

Breytingar sem verða á hópnum má rekja til þjóðfélagsbreytinga frekar en prófkjara. 

Eftir 1970 verða tengsl bæjarfulltrúa fjölbreyttari. Tengsl þeirra við tvær af helstu 

valdastofnunum bæjarins, Sparisjóð Keflavíkur og Kaupfélag Suðurnesja, minnka en  

bæjarfulltrúum sem tengjast verkalýðshreyfingunni fjölgar sem og þeim sem tengjast 

íþróttahreyfingunni.  

Þá er ekki hægt að greina marktækan mun á endurnýjun í Bæjarstjórn Keflavíkur 

milli tímabilanna tveggja sem til athugunar eru. Opnu prófkjörunum fylgir ekki aukin 

endurnýjun, þvert í mót þá eru færri nýir teknir inn á framboðslista flokkanna eftir að 

prófkjörin koma til. Það hvernig endurnýjun bæjarfulltrúa flokkanna fer fram breytist 

heldur ekki með tilkomu opinna prófkjara. Hún fer að mestu leyti fram innan flokkanna, 

upp eftir framboðslistunum, í minna mæli þó í Sjálfstæðisflokknum. Þetta mynstur 

styrkist á seinna tímabilinu ef eitthvað er þegar fleiri nýkjörnir bæjarfulltrúar hafa áður 

setið á lista en á því fyrra. Helsta breyting á endurnýjun í bæjarstjórn er sú að hún er 

jafnari á fyrra tímabilinu en á seinna tímabilinu verður mjög mikil endurnýjun í 

tvennum kosningum 1970 og 1986 en öllu minni í öðrum kosningum eftir 1970. 

 Þegar flokkarnir þrír sem tóku upp opin prófkjör eru skoðaðir hver fyrir sig þá sést 

að miklar breytingar á forystusætum fylgja opnum prófkjörum hjá Alþýðuflokknum í 

Keflavík sem og miklar sveiflur á fylgi flokksins. Endurnýjun bæjarfulltrúa flokksins 

er jöfn allt tímabilið 1950-1994, þriðjungur þeirra er að jafnaði nýr í bæjarstjórn. 

Sitjandi bæjarfulltrúar Alþýðufloksins falla ekki á framboðsstigi fyrr en með tilkomu 

prófkjara og enginn bæjarfulltrúi fellur í kosningunum.  Endurnýjun á lista 

Alþýðuflokksins í Keflavík verður í gegnum flokkinn, tilkoma prófkjara breytir engu í 

því. Frambjóðendur færast í langflestum tilvikum upp eftir framboðslistann í misstórum 
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stökkum. Tengsl forystu Alþýðuflokksins í Keflavík við verkalýðshreyfinguna eru sterk 

allt tímabilið og haldast óbreytt. 

Fylgi Framsóknarflokksins í Keflavík eykst í hverjum bæjarstjórnarkosningum áður 

en prófkjör koma til sögunnar en minnkar jafnt og þétt frá 1966. Nýliðun bæjarfultrúa 

er jöfn allt tímabilið 1950-1994. Athyglivert er að mest endurnýjun verður hjá flokknum 

á seinna tímabilinu í kosningunum 1986 þegar framsóknarmenn, til undantekningar, 

stilla upp á framboðslista sinn.  

Engin breyting á einkennum og tengslum forystu flokksins er merkjanleg á milli 

tímabila. Sterk tengsl forystu Framsóknarflokksins í Keflavík við Kaupfélag 

Suðurnesja haldast óbreytt þótt þau dofni aðeins undir lokin. 

Meiri breytingar verða á bæjarfulltrúahópi Sjálfstæðisflokksins í Keflavík en hjá 

hinum flokkunum. Nærri 70% bæjarfulltrúa flokksins teljast nýkjörnir þegar allt 

tímabilið er skoðað, hlutfall sem var jafnvel hærra fyrir daga prófkjara.  

Breytingarnar verða alfarið á framboðsstiginu hjá Sjálfstæðisflokknum sem ólíkt 

öðrum flokkum í Keflavík endurnýjar bæjarfulltrúahóp sinn að stórum hluta með nýjum 

einstaklingum, þ.e. einstaklingum sem hafa ekki áður tekið sæti á lista. Þetta gildir fyrir 

tímabilið allt en hlutfall nýrra á lista fer minnkandi eftir 1970 þegar opin prófkjör verða 

reglan hjá flokknum.  

Sjálfstæðismenn í Keflavík skipta einnig oftar og örar um oddvita á framboðslistum 

sínum og ágerist það mjög með tilkomu prófkjara, eftir 1970 skipa fjórir einstaklingar 

oddvitasætið. Forysta flokksins í Keflavík hefur mikil og sterk tengsl við Sparisjóð 

Keflavíkur, t.d. voru tveir oddvitar flokksins sparisjóðsstjórar á samhliða því að leiða 

listann, 43% bæjarfulltrúa flokksins á tímabilinu öllu tengjast sparisjóðnum og í öllum 

bæjarstjórnum Keflavíkur sat bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins tengdur Sparisjóði 

Keflavíkur. 

Forysta hvers flokks í Keflavík hafði þannig skýr sérkenni og tengsl sem taka ekki 

breytingum. Með tillti til þessa og þess að endurnýjun bæjarfulltrúa breytist ekki með 

tilkomu opinna prófkjara og að flokkarnir endurnýja bæjararfulltrúa sína á sama hátt 

allt tímabilið sem til umfjöllunar er þá er ljóst að tilkoma opinna prófkjara uppúr 1970 

breytti ekki pólitískri forystu í Keflavík að neinu marki. 
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(Samband Íslenskra Sveitarfélaga: Reykjavík 1963-1982). 
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Viðauki 1 - Bæjarfulltrúar í Keflavík 1950-1994 
 

 

 

Alþýðuflokkur 
 

Ragnar Guðleifsson    f. 1905  (1950-1974) 

Steindór Pétursson    f. 1905  (1950-1954) 

Jón Tómasson    f. 1914  (1950-1954) 

Ásgeir Einarsson   f. 1923  (1954-1958) 

Vilborg Auðunsdóttir   f. 1905  (1954-1958) 

Ólafur Björnsson   f. 1924  (1958-1970)  (1974-1986) 

Karl Steinar Guðnason  f. 1939  (1970-1982) 

Guðfinnur Sigurvinsson  f. 1936  (1978-1994) 

Vilhjálmur Ketilsson   f. 1950  (1986-1994) 

Hannes Einarsson   f. 1948  (1986-1994) 

Jón Ólafur Jónsson   f. 1940  (1986-1990) 

Anna Margrét Guðmundsdóttir f. 1958  (1986-1998) 

 

Alls 12 einstaklingar sem sitja í bæjarstjórn að meðaltali í 10.3 ár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsóknarflokkur 
 

Valtýr Guðjónsson   f. 1910  (1950-1974) 

Margeir Jónsson   f. 1916  (1962-1970) 

Hilmar Pétursson   f. 1926  (1966-1986) 

Hermann Eiríksson   f. 1916  (1966-1970) 

Páll Jónsson    f. 1935  (1970-1974) 

Guðjón Stefánsson   f. 1943  (1974-1986) 

Magnús Haraldsson   f. 1942  (1986-1990) 

Drífa Sigfúsdóttir   f. 1954  (1986-1994) 

  

Alls 8 einstaklingar sem sátu í bæjarstjórn að meðaltali í 10.5 ár 
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Sjálfstæðisflokkur 
 

Guðmundur Guðmundsson  f. 1893  (1950-1954) (1958-1962) 

Ólafur Þorsteinsson   f. 1914  (1950-1954) 

Ingimundur Jónsson   f. 1887  (1950-1954) 

Alfreð Gíslason   f. 1905  (1954-1970) 

Jóhann Pétursson   f. 1920  (1954-1958) 

Tómas Tómasson   f. 1924  (1954-1962) (1970-1986) 

Marteinn Árnason   f. 1922  (1958-1962) 

Eggert Jónsson   f. 1919  (1962-1963)* 

Þorgrímur St. Eyjólfsson  f. 1909  (1962-1966) 

Kristján Guðlaugsson   f. 1931  (1966-1970) (1974-1978) 

Sesselja Magnúsdóttir   f. 1905  (1963-1970) 

Árni R. Árnason   f. 1941  (1970-1978) 

Ingólfur Halldórsson   f. 1930  (1970-1982) 

Ingólfur Falsson   f. 1939  (1978-1982) (1986-1990) 

Kristinn Guðmundsson  f. 1939  (1982-1986) (1990-1994) 

Helgi Hólm    f. 1941  (1982-1986) 

Hjörtur Zakaríasson   f. 1949  (1982-1986) 

Garðar Oddgeirsson   f. 1941  (1986-1994) 

Ellert Eiríksson   f. 1938  (1990-1994) 

Jónína Guðmundsdóttir  f. 1951  (1990-1994) 

Björk Guðjónsdóttir   f. 1954  (1990-1994) 

 

• Eggert Jónsson lést fljótlega eftir kosningar og Sesselja Magnúsdóttir tók sæti 

hans í bæjarstjórn. 

 

Alls sátu 21 einstaklingar í bæjarstjórn að meðaltali í 7.05 ár. 

 

 

 

Alþýðubandalagið 
 

Karl G. Sigurbergsson   f. 1923  (1970-1982) 

Jóhann Geirdal   f. 1952  (1982-1986) 
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Viðauki 2 - Meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Keflavíkur 1950-1994 
 

 

1950-1954 Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur  

Bæjarstjóri: Ragnar Guðleifsson bæjarfulltrúi Alþýðuflokksins  

 

1954-1958 Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur  

Bæjarstjóri: Valtýr Guðjónsson bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins 

 

1958-1962 Sjálfstæðisflokkur 

  Bæjarstjóri: Eggert Jónssson  

 

1962-1966 Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur 

  Bæjarstjóri: Sveinn Jónsson 

 

1966-1970 Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur 

  Bæjarstjóri: Sveinn Jónsson 

 

1970-1974 Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 

  Bæjarstjóri: Jóhann Einvarðsson  

 

1974-1978 Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 

  Bæjarstjóri: Jóhann Einvarðsson 

 

1978-1982 Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 

  Bæjarstjórar: Jóhann Einvarðsson (til 1980) og Steinþór Júlíusson 

 

1982-1986 Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 

  Bæjarstjóri: Steinþór Júlíusson 

 

1986-1990 Alþýðuflokkur 

Bæjarstjórar: Vilhjálmur Ketilsson bæjarfulltrúi Alþýðuflokksins (til 

1988) og Guðfinnur Sigurvinsson bæjarfulltrúi Alþýðuflokksins  

 

1990-1994 Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 

  Bæjarstjóri: Ellert Eiríksson bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 


