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Útdráttur 

Markmið verkefnisins er að verða að liði við framhald vinnu að bók um sögu Menningar- 
og friðarsamtaka íslenskra kvenna, MFÍK, með því að greina þætti sem ýmist ber að varast 
eða eru gagnlegir til eftirbreytni og móta tillögur til umræðu í rýnihópi. Til þess að leggja 
drög að slíkri útgáfu er gagnlegt að skýra tilgang og markmið verksins og meta gildi þess, 
þar sem tilgangur og markmið tengjast samtökunum sjálfum en gildið viðtakendum 
verksins. Teknar voru saman grunnupplýsingar um 60 ára sögu samtakanna og atburði 
sem þau beindu kröftum sínum að. Tímabilinu var skipt í þrennt og fjallað stuttlega um 
skil sem eru dregin 1968 og 1990 með vísun í rannsóknir og frásagnir. Meðal annars er 
stuðst við greinasafn ritstýrt af Robert Gildea, Mark & Warring; Gest Guðmundsson & 
Kristínu Ólafsdóttur; Maríu Þorsteinsdóttur; og fleiri. Til þess að skoða hvaða form og 
frásagnarmáti gæti hentað viðfangsefninu var stefna nokkurra íslenskra höfunda 
sambærilegra verka athuguð: þeirra Olgu Guðrúnar Árnadóttur, Óttars Guðmundssonar og 
Sigurðar Gylfa Magnússonar. Einnig var stuðst við greiningu André Lefevere á kerfislægri 
stýringu í miðlun verka og reifað hvernig tekið skyldi tillit til hennar. Í niðurstöðum er 
leitt að líkum að því að MFÍK hafi lifað tvenn söguleg þáttaskil og endurnýjað sig; að 
sagan sé átakasaga sem enn er óútkljáð; að velja þurfi efnisþætti sökum þess hve 
viðamikið efnið er; og að viðtakendur séu til í samfélaginu en ákveða þurfi hvert beina 
skuli verkinu. 
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Inngangur 

Árið 2008 var mér boðið að halda erindi hjá Menningar- og friðarsamtökum íslenskra 
kvenna (MFÍK) og í kjölfarið var mér boðin aðild og seta í stjórn þess, sem ég þáði. Ég 
þekkti MFÍK af afspurn og vissi að þau höfðu á tímum Sovétríkjanna verið talin tengjast 
stefnu og stjórnkerfi Austur-Evrópuríkja. Nú, nær tuttugu árum eftir hrun þess 
stjórnkerfis, eru samtökin1 enn starfandi og beita sér einkum gegn innrásum og stríði í 
Mið-Austurlöndum og fyrir rétti flóttamanna og almennum mannréttindum. Þegar 
ákveðið var árið 2012 að vinna að bók um 60 ára starfsemi MFÍK samþykkti ég að sitja í 
rýnihópi. Verkið hófst í ársbyrjun 2013 með ráðningu Auðar Ingvarsdóttur sagnfræðings 
til eins árs, en hlé gert í upphafi árs 2014 bæði vegna sjóðþurrðar og ólíkra sjónarmiða. 
Þá lá fyrir yfirlit um heimildir og efnisleg drög úr þeim. 

Í þessu verkefni er stefnt að því að gera einhvers konar vegvísi fyrir áframhald vinnu við 
bókina um MFÍK. Gerð er tilraun til þess að skýra tilgang og markmið bókarinnar og 
meta hvar gildi hennar liggur. Ennfremur að greina þætti sem ýmist ber að varast eða eru 
gagnlegir til eftirbreytni. Af því leiðir að reynt er að koma auga á valkosti og móta 
tillögur til umræðu í rýnihópi. Ekki er tekið á fjármálahlið verksins nema sem 
hliðarafurð, því komist rýnihópurinn að niðurstöðu um framhald veitir það tækifæri til 
þess að gera áætlun um fjármögnun á þeim grundvelli. 

Nauðsynlegt er að þekkja sérkenni samtakanna sem eru viðfangsefnið. Því er hér greint 
frá meginatriðum í sögu þeirra og hvernig sú saga kallast á við samfélagsbreytingar. Hafa 
ber í huga að félagasamtök byggjast á starfsemi einstaklinga sem er mismikil og ólík, allt 
eftir einstaklingum og tíma. Stuðst er efnislega við þau gögn um sögu samtakanna sem 
Auður Ingvarsdóttir tók saman, auk nokkurra yfirlitsverka sem koma inn á sögu 
félagslegra hreyfinga á svipuðu tímabili. Þá er skoðað hvaða leið höfundar yfirlitsrita sem 
þessa hafa valið og hvers vegna. Til þess að ná sem bestum árangri er mikilvægt að 
greina með fræðilegri aðferð ýmsa þætti sem kom til álita, svo sem einkenni og 
takmarkanir yfirlitssögu og ævisagna og grundvöll slíkra verka hvað snertir viðtökur í 
samfélaginu. Loks er reynt að bera kennsl á væntanlega viðtakendur og skoða hvaða 
form og frásagnarmáti geti hentað viðfangsefninu.  

Þannig fjallar kafli 1 um samtökin og tímabilið sem er spannað. Í kafla 2 eru skjalfest 
markmið með verkinu rakin og væntingar nokkurra félagskvenna greindar. Punktar úr 
samtölum sem liggja því til grundvallar eru birtir í viðauka. Í kafla 3 eru sjónarmið 
                                                 
1 Oftast er talað um MFÍK sem ´samtök´. Uppruna orðsins má rekja til hreyfingar braggabúa í Reykjavík í 
kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar en einn helsti skipuleggjandi þeirrar hreyfingar var Þórunn 
Magnúsdóttir, þá braggabúi og síðar sagnfræðingur, ein af frumkvöðlum MFÍK. 
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nokkurra rithöfunda og fræðimanna um aðferðir og vandamál söguritunar reifuð. Kafli 4 
er um forsendur viðtakenda verksins, samfélagið og snertiflöt við skjalfest markmið. 
Loks er í kafla 5 gerð tilraun um nýja afmörkun á grundvelli séreinkenna og mat á 
valkostum. 

Fyrir skömmu vann ég verkefni um ævisögu Maríu Þorsteinsdóttur ritstjóra, sem tengist 
sögu MFÍK náið (2014). Í samantekt um efni ævisögunnar varpaði ég fram þeirri 
spurningu hvort til væri hópur sem þyrfti á þessum minningum að halda og hvað sameini 
hann. Spurningin á jafn vel við um það sem snýr að sögu MFÍK. Þó ekki sé ástæða til 
þess að miða útgáfu verks mestmegnis við viðtakendur er nauðsynlegt að taka tillit til 
þess hverjum verkið er ætlað. 

1 Viðfangsefnið MFÍK 

Menningar- og friðarsamtök íslenskra kvenna (MFÍK) voru stofnuð 1951 að hvatningu 
kvenna sem höfðu unnið að ýmsum þjóðfélagsmálum hér heima og tengst 
Alþjóðasamtökum lýðræðissinnaðra kvenna (Women´s International Democratic 
Federation, WIDF). Alþjóðasamtökin voru stofnuð í París 1945 af konum sem höfðu 
verið pólitískir fangar og setið í fangabúðum nazista í Ravensbrück. Flestar voru 
meðlimir kommúnistaflokka í Evrópu en tengslanet kommúnistaflokka gerði að verkum 
að allt frá stofnun náðu samtökin til fjölmargra landa um allan heim. Það var jafnframt 
hreyfing sem tengdist sögulega upphafi Sovétríkjanna og margþættu neti samtaka og 
stofnana sem mótmæltu og beittu sér gegn kjarnorkusprengunni og stríðsíhlutun, svo sem 
í Kóreu og Víetnam. Heimsfriðarráðið var slíkt tengslanet sem fjöldi samtaka og þekktra 
einstaklinga átti aðild að. Það var stofnað 1950 og samhliða því voru Friðarnefnd 
íslenskra kvenna og Hin íslenska friðarnefnd stofnuð. 

Stofnendur MFÍK höfðu reynt að fá konur úr Kvenréttindafélagi Íslands og víðar að úr 
samfélaginu inn í samtökin en árangurinn var ekki eins mikill og vonast hafði verið til. 
Stærsti hluti frumkvöðlanna voru konur úr Sósíalistaflokknum, sameiningarflokki 
alþýðu, en þær höfðu mætt nokkurri andstöðu félaga sinna sem töldu til óþurftar að konur 
stofnuðu sérstakt félag um slíkt málefni, og sérstaklega þar sem Kvenfélag sósíalista var 
til þá þegar (Auður Ingvarsdóttir, óbirt gögn). Aðild Íslands að hernaðarbandalaginu 
NATO 1949 var helsta tilefnið, en einnig varnar- og herstöðvarsamningur sem gerður var 
við Bandaríkin 1951. Stofnverkefnið var, ef svo má segja, að þýða og gefa út skýrslu um 
stríðsglæpi Bandaríkjanna í Kóreustríðinu (1950–1953), en það vakti hörð viðbrögð í 
Morgunblaðinu. Þannig var tekist á um samtökin og starfsemi þeirra frá upphafi og 



7 
 

dregnar voru upp ýmis konar neikvæðar og háðuglegar myndir af konunum sem voru þar 
í forsvari. 

Mikill fjöldi kvenna hefur starfað í MFÍK og gögn skortir ekki um sögu samtakanna, sem 
endurspeglar skipulegt og formfast félagsstarf. Fundargerðarbækur og fleiri gögn er að 
finna á Kvennasögusafni Íslands; bréf, starfsskýrslur, ályktanir og áskoranir, 
mótmælalista, boðsbréf og reikninga; og dagbókarfærslur látinna félagskvenna. Í 
handritadeild Þjóðarbókhlöðunnar er að finna gögn sem snerta MFÍK, svo sem 
fundargerðabækur Kvenréttindafélagsins Íslands og Kvenfélags sósíalista, gögn 
Víetnamnefndar, dagbækur, bréf og önnur persónuleg gögn. Þá eru til gögn hjá 
einkaaðilum og tækifæri er til viðtala við fjölda kvenna. María Þorsteinsdóttir er líklega 
sú eina af helstu forystukonum MFÍK í gegnum tíðina sem hefur sent frá sér ævisögu þar 
sem fjallað er að hluta um MFÍK. Nanna Rögnvaldardóttir (1991) skráði söguna, sem er 
hefðbundin ævisaga frá fæðingu til elliára. María sat lengi í stjórn samtakanna og gegndi 
stöðu formanns um skeið og var oft á opinberum vettvangi kennd við MFÍK 
(Morgunblaðið, 11. júní 1995). 

Samtökin MFÍK hafa látið sig varða mörg eldfim samfélagsleg málefni sem tekist hefur 
verið á um í 60 ára sögu samtakanna, bæði innan þeirra og í atlögum að þeim. Nokkur 
þeirra helstu snerta herstöðina og kalda stríðið, kjarnorkumál, stríðsglæpi, kvenfrelsi, 
mannréttindi og málefni innflytjenda. Þetta eru jafnframt mál sem kallast pólitískt á við 
það sem var að gerast í heiminum, allt frá kaldastríðsandrúmslofti til stríða nútímans í 
Mið-Austurlöndum. Nánar er vikið að þessu hér á eftir. 

1.1 Tímarnir og tengingar 

Tímabilið sem hér um ræðir tekur til áranna 1951–2011 en nauðsynlegt er að greina það 
sundur til þess að átta sig á helstu einkennum samtakanna, að hverju sé að hyggja 
efnislega og hvert sé árangursríkt að stefna í útgáfuverkefni. Hér er stuðst við skiptingu 
sem deilir heildartímabilinu í eftirfarandi þrjú tímabil: 1951–1968; 1969–1990; 1991–
2011. Þetta er gróf skipting og er stuðst við atburði sem almennt er talið að marki pólitísk 
skil í sögu samtakanna og umhverfi þeirra, alþjóðlega og heima fyrir. Árið 1968 telst 
marka skil vegna umfangsmikilla mótmæla innan vestrænna landa, en árið 1990 hrundi 
stjórnkerfið í Austur-Evrópulöndum og síðan Sovétríkjunum og markar það einnig skil í 
sögu samtakanna. 

Segja má að áföll stríðsáranna í Evrópu fari að hverfa úr augsýn um 1960. Nýlendur í 
Asíu og Afríku eru þá óðum að heimta sjálfstæði sitt og Evrópubúar byrja að marséra 
gegn kjarnorkusprengjunni. Landamæri Austur- og Vestur-Evrópu lokast til næstu 30 ára. 
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Það er þó ekki fyrr en 1968 að umskipti verða þegar fjölmenn kynslóð fólks sem er fædd 
eftir stríð kveður sér hljóðs. Heimurinn er þá að tengjast, nýlenduyfirráð eru ekki lengur 
sjálfsögð, blökkumenn krefjast jafnréttis, hvörf verða í stríðsrekstri Bandaríkjanna í 
Víetnam, og kvennahreyfing síðari tíma á rætur sínar í þessu tímabili. 

Ísland var á þessum tíma mitt á milli austurs og vesturs í pólitískum skilningi. Vilji til 
samvinnu við Sovétríkin og Austur-Evrópulönd var fyrir hendi í Evrópu en af hálfu 
ríkisstjórnar Bandaríkjanna mögnuðust aðstæðurnar (Birnbaum, 1970, 29). 
Morgunblaðið, blað ríkisstjórnarinnar, og almenningsálitið á Íslandi var að meirihluta 
fylgjandi Bandaríkjunum. Það var ekki þægilegt að vera í andstöðu við það og síst fyrir 
samtök kvenna með sögulegan uppruna MFÍK. Samtökin stóðu í skotlínu ærumeiðinga 
kaldastríðsins og sumar kvennanna voru „stimplaðar“ (Nanna Rögnvaldardóttir, 1991, 
161).  

Róttækniþróunin kom úr nýrri átt og tengdist nýrri kynslóð sem skerpti andstæður innan 
vestrænna ríkja sjálfra. Þótt Ísland væri ekki í alfaraleið þeirrar framvindu 
endurspeglaðist hún hér og hafði áhrif á MFÍK. Fyrir 1965 gengu 3–6 konur í MFÍK 
árlega og eitthvað var um úrsagnir. En árið 1965 gengu 30 konur í félagið og 40 árið 
eftir, og fjölgunin hélt áfram til 1969 (Auður Ingvarsdóttir, óbirt gögn). Ný kynslóð var 
að koma inn í samtökin. Að vera róttækur byltingarsinni var ekki lengur það að vera 
austur-evrópskur kommúnisti. 

Tengslanet forystukvenna MFÍK var með þeim hætti að stuðning og stefnu mátti sækja til 
Austur-Þýskalands og Sovétríkjanna. María Þorsteinsdóttir lýsir í ævisögu sinni 
fjölmörgum funda- og ráðstefnuferðum, einkum til Austur-Þýskalands (Nanna 
Rögnvaldardóttir, 1991). Þegar hún lýsir þeirri skoðun opinberlega að réttlætanleg ástæða 
hafi verið fyrir því að Sovétríkin réðust inn í Tékkóslóvakíu 1968, er MFÍK raunverulega 
sett til hliðar við róttækniþróun ungmenna. En samtökin voru ekki einsleit. Nýja 
kynslóðin átti aðild að stjórn samtakanna og þar voru konur sem samsömuðu sig bæði 
MFÍK og hinni nýju róttæku hreyfingu og voru opinberlega á öðru máli (Nanna 
Rögnvaldardóttir, 1991, 139; Alþýðublaðið, 18.08.1969, 16). 

Áratugurinn eftir 1968 var einnig róstusamur og umskipti urðu í efnahagskerfi heimsins 
með olíukreppunni og snöggum efnahagslegum samdrætti. Konur urðu pólitískt meira 
áberandi og á annan hátt en áður því nú voru launakjör og rétturinn til að ráða yfir eigin 
líkama á dagskrá. Árið 1980 voru um 70% kvenna á Íslandi á vinnumarkaði en aðeins um 
35% tveimur áratugum áður (DataMarket) og átök voru á vinnumarkaði sem snertu konur 
jafnt sem karla. Bandaríkin og Bretland blésu til sóknar á hernaðarsviðinu um 1980 og 
mættu andstöðu evrópskra friðarhreyfinga í áformum um uppsetningu meðaldrægra 



9 
 

eldflauga. Bandaríkin og Sovétríkin ræddu um afvopnun undir lok níunda áratugarins en 
stjórnkerfi Sovétríkjanna og Austur-Evrópuríkja hrundi um 1990. 

Alþjóðleg friðarsamtök kvenna höfðu þá farið gegnum tímabil ótta við nýja 
heimsstyrjöld, staðið á átakalínu austurs og vesturs, skipað sér í lið með and-kapítalískum 
hreyfingum og lifað gerbreytingar á samfélagsþátttöku kvenna. Þau urðu nú að takast á 
við breytta heimsmynd. Uppruni þeirra, starfsemi og tengslanet voru nátengd þeirri 
heimsmynd sem nú var að hverfa. Sú kynslóð kvenna sem stóð að stofnun samtakanna 
var einnig að hverfa. Enginn friður var í augsýn því ófriður og innrásir í Mið-Austurlönd 
einkenndu tímabilið 1991–2011 og samtökin brugðust við þeim atburðum. 

Bylgja femínisma sem reis að nýju í upphafi þessarar aldar hefur haft áhrif á samtökin. 
Breidd þeirra hefur í þessu tilliti gert þeim kleift að tengjast þeirri bylgju, en ljóst er að 
afstöðumunur var áður til forgangsröðunar kvenfrelsisbaráttu í hinni stóru heimsmynd. 
María Þorsteinsdóttir andmælir í ævisögunni þeirri skoðun dóttur sinna að „bylting 
konunnar yrði gerð samhliða alþýðubyltingunni“ því „ þjóðfélagið væri ekki reiðubúið 
fyrir þá miklu umbreytingu sem slíkri byltingu fylgdi“ (Nanna Rögnvaldardóttir, 1991, 
164). Ekki er þó ástæða til að ætla að þessi skoðun hafi verið ríkjandi eða þungvæg innan 
samtakanna. MFÍK hafa löngum haft í heiðri alþjóðlegan baráttudag kvenna 8. mars. Þar 
hefur bæst töluverður liðsauki við því þau hafa haft forgöngu um að skipuleggja dagskrá 
á þeim degi með þátttöku vaxandi fjölda samtaka sem stefna að jafnrétti karla og kvenna 
(sjá Fréttabréf). 

2 Hvers vegna bók 

Hugmyndir um bók um MFÍK virðast hafa verið fremur ómótaðar í upphafi. Þó var skýrt 
að tilefnið var afmælisár samtakanna og ónotað fé í sjóði gerði mögulegt að hefja vinnu 
við slíkt verkefni. Hluti ferilsins er skráður í Fréttabréf MFÍK sem koma út óreglubundið 
og eru birt á vef samtakanna. Haustið 2011 er hugmyndin nefnd í þessu sambandi í 
Fréttabréfi. Í Fréttabréfi haustið 2012 kemur síðan fram að ákveðið hafi verið að láta 
„taka saman og gefa út sögu MFÍK“ og að auglýst sé eftir söguritara. Samkvæmt 
fundargerð stjórnar 16. janúar 2013 hafði verið gengið frá samningi við söguritara til eins 
árs. Þar er söguritara uppálagt að skipuleggja fundi með bakhjörlum, þremur konum sem 
ætlað hafi verið að styðja við verkefnið. Að öðru leyti er stefnumótunin raunverulega í 
höndum söguritara. 

Um vorið 2013 lætur stjórnin gera heillaóskaskrá hefur fjársöfnun og (sjá viðauka 3) þar 
sem verkefninu er lýst svo: 
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Með stofnun MFÍK gafst ýmsum kvenskörungum tækifæri til þess að láta að sér 
kveða. Þær vildu heyrast og sjást þótt oft væru þær í mótstöðu við ráðandi öfl 
samfélagsins. Þær rötuðu iðulega í leiðara dagblaðanna en þá gjarnan sem 
vítaverð samtök, flögð undir fögru skinni, eins og „Grýla tæki sér nafnið 
Snæfríður“ segir einn leiðarahöfundur sem vildi vara „grandalausar konur“ við 
þessum óskaplegu konum, sem voru kallaðar handbendi Rússa og kommúnista og 
jafnvel fjarstýrt af öllum helstu myrkraöflum heimsins. Þær tilheyrðu því líka 
hópi sem ekki fær veglega umfjöllun í söguritum, hugsjónafólki sem ýmist hefur 
verið horft fram hjá þegar ritað hefur verið um tímabilið eða gerð skil með 
yfirborðslegri kaldastríðsrýni. 

Í fundargerðum stjórnar 2013 er verkefnið einfaldlega nefnt „bókin um MFÍK“ en ljóst 
að töluverðar umræður hafa verið um eiginleika hennar og framvindu verksins það ár. 
Upphaflega hugmyndin er þannig hefðbundin: að gefa út afmælisrit. Þá er horfið frá því 
og til þess að tala um „skrásetningu sögu“ eða bara „bókina“ um samtökin. Í Fréttabréfi 
haustið 2013 kemur fram að söguritari hafi sagt frá „starfi sínu við að skrá sögu 
samtakanna“ á félagsfundi. 

Stuttur ráðningatími sagnfræðingsins stjórnaðist af knöppum fjárhag samtakanna. Hún 
skilaði efni í lok ráðningartímans sem „deildar meiningar“ voru um samkvæmt 
fundargerð í upphafi árs 2014 og ljóst að skýra þyrfti betur markmið og æskileg einkenni 
bókarinnar. Grunnvinna hafði verið unnin en framhaldið var óráðið. 

2.1 Sjónarmið félagskvenna 

Hér er leitast við að skýra markmiðið með bókinni með því að spyrja sex konur sem eru 
og hafa nýlega verið í forystu samtakanna um væntingar þeirra til verksins. Einnig var 
rætt við sagnfræðinginn sem ráðin var til þess að hefja vinnu við verkið. Aðferðin við val 
kvennanna tekur mið af vinnubrögðum í sagnfræði, þar sem ekki þjónar tilgangi að miða 
við slembiúrtak heldur er valið að spyrja einstaklinga sem hafa skoðanir á málum og vilja 
greina frá þeim (Yow, 2005). Þó var haft í huga að konurnar væru á ólíkum aldri. Rætt 
var við þær óformlega, í síma eða á kaffihúsi, og tekin niður minnisatriði sem borin voru 
undir þær. Þessi minnisatriði eru birt hér í viðauka I með lítilsháttar breytingum þeirra 
sjálfra. Sagnfræðingurinn var spurð hins sama, en hún var auk þess beðin um að skýra 
stefnu sína, stöðu verksins og fáeina efnislega þætti. 

Viðhorf þessara kvenna voru skoðuð útfrá því hvernig þær meta tilgang og gildi 
bókarinnar. Þær nefna að bókin eigi að vera fræðandi, upplýsandi og menntandi. 
Tilgangurinn sé meðal annars að segja söguna, sýna fordæmin og vera hvetjandi í 
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réttindabaráttu kvenna. Þáttur kvenna skipti miklu. Það eigi að segja sögu baráttunnar því 
vitneskjan um hana skipti máli fyrir nútíðina. Tilgangur bókarinnar tekur að þessu leyti 
mið af viðtakendum. En tilganginn telja þær ennfremur vera að nýta heimildir og sögur 
sem sé aðeins hægt að segja meðan viðmælendur séu á lífi. Þar er horft til þess að 
sögulegan arf beri að varðveita. Athyglisvert er að nær allar konurnar hafa skoðun á 
framsetningu og útlit verksins; að það eigi að vera fallegt og aðgengilegt; ekki fræðirit en 
segja rétt og létt frá. Hér er verið að gera listrænar kröfur að ákveðnu marki. 

Gildi bókarinnar felst samkvæmt viðmælendum í efninu, úrvinnslunni og miðluninni. 
Það er að segja, hvers eðlis efnið er, hvernig valið er að vinna úr því og láta það koma að 
gagni. Fram kemur hjá sumum kvennanna að efnið sé einstakt og að því hafi ekki verið 
gerð skil áður (Margrét); að það sé þess eðlis að því þurfi að gera heiðarleg skil, segja 
satt og rétt frá (Guðríður); og að einhvers konar togstreita gæti skapast um túlkun 
sögunnar enda rýri það efnislegt gildi sé þessi saga sögð af öðrum í annarlegum tilgangi 
(Sigríður). Þá hafi efnið fræðslugildi (Sunna, Alfífa) og gildi í félagslegri baráttu (Sunna, 
Alfífa, Sigríður). Loks er minnst á fagurfræðilegt gildi (Alfífa, Guðríður). 

Þó að varhugavert sé á grundvelli þessa efnis að fara í mikla túlkun má þó greina að 
viðhorfin eru svolítið ólík eftir kynslóðum. Konur sem hafa lengri sögu í samtökunum og 
má telja til eldri kynslóðar horfa til varðveislu og skyldu til þess að koma efni á framfæri 
sem er mikils virði sögulega. Yngri konurnar horfa fremur á fræðslu- og baráttugildið, og 
miðlunargildi þess til viðtakandans. Hvað baráttugildi snertir minnast eldri 
kynslóðarkonur (sbr. Guðríður, Sigríður, Margrét óbeint) á þjóðfélagsleg átök sem 
endurspegluðust umhverfis og innan MFÍK, en hinar konurnar horfa fremur til 
baráttumála í dag, sem snúast auk andstöðu við stríð um kvenfrelsi og mannréttindi. Ein 
kona nefnir sérstaklega að fjalla þurfi um söguna af öðrum pólitískum ástæðum, s.s. til 
þess að hún verði sögð heiðarlega og ekki túlkuð ranglega (Sigríður). Greina má skyld 
sjónarmið um heiðarlega efnismeðferð hjá fleirum (Guðríður, Margrét). Þessi – reyndar 
ógreinilegu – kynslóðaskil kallast á við skil í alþjóðlegum stjórnmálum sem urðu á tíunda 
áratug síðustu aldar og fjallað var um hér að ofan. 

2.2 Viðhorf sagnfræðingsins og söguritara 

Auður Ingvarsdóttir sagnfræðingur, sem var ráðinn 2013 til þess að vinna að verkinu, 
sker sig nokkuð úr hvað varðar það markmið að skapa minnisvarða og skrifa konur inn í 
söguna. Hún hefur farið í gegnum heimildirnar og þekkir meginþræði sögunnar sem hún 
segir vera sögu hugsjónabaráttu kvenna, kaldastríðsumræðuhefða og þöggunar. Hún 
skiptir efninu í fjóra meginhluta: 1) Forsaga og stofnun; 2) Fyrstu árin; 3) Breytingaskeið 
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og samfélagleg róttækni; og 4) Samfylking, uppsveifla og andbyr. Um er að ræða 
efnisumfjöllun sem byggist á heimildavinnu með framsetningu í fullkominni tímaröð. 
Tíminn er skýr í fyrstu tveimur hlutunum en óljósari þegar lengra kemur. 

Þar sem Auður hefur sett sig inn í efnið hafa væntingar hennar til bókarinnar „verið að 
mótast“ (sjá viðauka II). Stefnan sem hún hefur tekið kemur í framhaldi af mati hennar á 
gildi efnisins og er fremur hefðbundin: afmælisrit, þar sem drepið er á öllum helstu 
atriðum. Tímaröðin skapi samhengið. Það samræmist illa að skrifa fræðirit og texta sem 
sé vænlegur til vinsælda, en tilhneiging sín sé til hins fræðilega. Það sé hvetjandi í sjálfu 
sér að segja sögu kvenna. 

Ef farið er eftir kynslóðaskilunum sem áður voru nefnd, með öllum varnöglum, þá skipar 
sagnfræðingurinn Auður sér í hóp með konum eldri kynslóðarinnar. Nokkuð skilur þó 
sagnfræðinginn frá hinum sem rétt er að gefa gaum að. Eitt er minnisvarðinn sem hún 
nefnir og er að mörgu leyti hið andstæða við gildin sem konurnar nefna og beinast að 
viðtakendum. Annað er hið sterka pólitíska viðhorf sem merkja má hjá félagskonunum 
og er í vissri andstöðu við hið formlega markmið um afmælisrit. Loks má nefna 
sjónarmið um aðgengilegt efni og útlit verksins sem sagnfræðingurinn gerir ekki að 
viðfangsefni sínu. 

Fram hefur komið að deildar meiningar voru um efnið sem skilað var í ársbyrjun 2014. 
Enda þótt ekki allar konurnar sem talað var við hafi séð það efni má ætla að áhrifa gæti 
frá því þegar viðtölin voru tekin um sumarið 2014. Ljóst er að ekki er samhljómur um 
markmiðið sem stefnt skal að og ef til vill ekki heldur um gildi verksins. 

3 Sjónarmið um frásagnir og söguritun 

Hugtök eru þýðingarmikil í umfjöllun fræðimanna um efnivið sinn. Þau eru tæki til 
markvissar greiningar, skilnings og úrlausna. Hér er athugað val fáeinna rithöfunda á 
aðferð og skoðað hvaða sjónarmið kunni að liggja þar að baki. Verk þeirra greina frá 
félagslegum umbrotum. Ekki er fjallað sérstaklega um innihald verkanna. Markmiðið er 
að skoða form og frásagnarmáta sem líkja má eftir – eða forðast. 

3.1 Frásagnir, hetjusögur og skylda við fortíðina 

Olga Guðrún Árnadóttir ritstýrði bók um Rauðsokkahreyfinguna á áttunda áratug síðustu 
aldar. Í formála nefnir hún að 40 ár séu frá því að Rauðsokkahreyfingin varð til þar sem 
hugsjónafólk kom saman, konur með „brennandi löngun til að afhjúpa og aflétta þeirri 
kynbundnu kúgun sem gegnsýrði samfélagið“ (2011, 7). Þó að árangur erfiðisins væri 
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þeim ekki alltaf sýnilegur „urðu á skömmum tíma straumhvörf í jafnréttisbaráttu á 
Íslandi“ (2011, 7). Þannig vísar hún á fremur hefðbundin hátt til ákveðinnar 
siðferðilegrar skyldu, skuldbindingar við frumkvöðlana og skyldu til að greina þeim frá 
sem á eftir koma. Jafnframt tekur hún fram að þetta sé „ekki einföld og afmörkuð 
baráttusaga“ heldur „margvíslegur sannleikur ... merkur vitnisburður“ (2011, 8). Hún 
velur að gera sögunni skil í formi sjálfstæðra greina tólf kvenna, en ein þeirra birtir 
aðeins ljóð sín. Sú þrettánda, Dagný Kristjánsdóttir, ritar eftirmála þar sem hún tengir 
fortíðina við nútíðina; hreyfingin hafi ef til vill legið í dvala en hafi nú vaknað aftur. Í 
megindráttum er um að ræða stuttar sjálfsævisögur einnar kynslóðar kvenna: 
frumkvöðlanna. 

Óttar Guðmundsson, höfundur sögu Kleppsspítala í 100 ár, ákvað að skrifa ekki 
"hetjusögu stjórnenda spítalans, sem oft á tíðum eru skrifaðar af stjórnendunum sjálfum 
sem hafa ekkert annað betra að gera þegar sest er í helgan stein en að skrifa eigin sögu 
..." (Hávar Sigurjónsson, 2007, 767). Hann telur að grundvöllur slíkrar söguritunar sé 
ekki til í dag; fólk geri aðrar kröfur. Í stað þess valdi hann þríþætt sjónarhorn: starfsfólks, 
sjúklinga og samfélagsins; og skipulagði efnið í tímaröð en án samhangandi framvindu, 
sem gaf honum tækifæri til þess að velja og hafna efnisþáttum (Hávar Sigurjónsson, 
2007, 767). Valið má ekki ganga á rétt viðfangsefnisins með því að hreinsa burtu 
óþægileg atriði, enda tekur Óttar fram að sögur sem séu ekki söguefninu til framdráttar 
verði líka að segja eins og aðrar sögur (Hávar Sigurjónsson, 2007, 773). Neikvætt viðhorf 
hans til hetjusögu stjórnenda sem skrifi eigin sögu er vissulega óþægilega nálægt hinu 
skjalfesta markmiði með útgáfu bókarinnar sem fjallað er um hér að ofan: að hún sé 
afmælisrit. 

Ofangreindir tveir höfundar hafa valið sjónarhorn sem má kenna við hinn almenna 
borgara eða liðsmann; venjulegt fólk sem greinir frá atburðum eða einhverju sem það 
hefur áorkað og hefur félagslega skírskotun í nútímanum. Í fyrra verkinu er það 
eftirmálinn sem býr til þráð og gefur efninu sögulega dýpt. Í seinna verkinu færir val á 
sjónarhorni efnið nær samfélaginu og lesandinn þarf ekki að lesa bókina frá fyrstu til 
síðustu síðu. 

Í bók sinni um 68 kynslóðina, sem er töluvert eldri, taka Gestur Guðmundsson og Kristín 
Ólafsdóttir þá stefnu að lýsa „áferð tímabilsins – en í einhverju samhengi við undiröldu 
tímans“ (1987, 10). Þau takast á við þjóðsöguna um 1968, sem er ekki heimild um 
fortíðina heldur um tímann þegar hún er sögð, og kalla til langan lista viðmælenda til 
þess að fjalla um tímabilið í þrettán efnisskiptum köflum. Mikill fjöldi nafna og 
ljósmynda gæti bent til þess að verkið taki mið af væntanlegum viðtakendum, enda komi 
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þeir þar fram og þekki til efnisins. Efnisskiptingin virkar framandi í dag og ber ef til vill 
vitni „þjóðsögu“ sem er að hverfa. Hún kann að hafa verið hugsuð á sama hátt og bókin 
um Klepp, þ.e. að lesandinn geti valið efnisþætti. Meðferð efnisins sjálfs virkar örlítið 
gamaldags nú, aldarfjórðungi eftir að bókin var skrifuð, í texta og orðavali. Bókin um 68 
kynslóðina er engu að síður ein örfárra samantekta um ákveðið félagslegt umhverfi á 
afmörkuðum tíma og hefur gildi sem slík. 

Ef sagan um MFÍK er metin út frá þeim aðferðum sem stuðst var við í þessum þremur 
bókum er ljóst að tímabilið er of langt til þess að ritgerðasafn geti gert sögunni skil í 
sagnfræðilegu og pólitísku samhengi líkt og gert er ráð fyrir í væntingum til verksins. 
Það er líka of langt til þess að efnisskiptir kaflar þjóni tilgangi nema hægt sé að tengja þá 
við tímabil sem hafa almenna sögulega skírskotun. Komið hefur fram að samtökin eru og 
hafa verið misleit að samsetningu. Þau hafa einnig verið í skotlínu á tímum þar sem enn 
er tekist á um sögulega túlkun. Gera má ráð fyrir að úrvinnslan sé af þeim sökum 
vandasamari en í ofangreindum samanburðarverkum. 

3.2 Um vandamál söguritunar 

Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur hefur fjallað um og sett fram yfirgripsmikla 
gagnrýni á söguritun. Hann leitar í smiðju fjölmargra fræðimanna í sagnfræði og 
félagsfræðum og tekur saman hugtakalista með skýringum, sem hann birti í viðauka við 
bók sína Sjálfssögur. Minni, minningar og saga. Þar segir hann að almenn yfirlitssaga 
byggist á einfaldri mynd sem dregin sé upp af heiminum til þess að skila samantekt um 
tiltekna söguþróun. Hún sé málamiðlun milli margra ólíkra þátta; einhvers konar 
sjálfgefinn massi upplýsinga (2005, 361). Það er vandi sem Olga Guðrún leysti í sínu 
verki með því að gefa þátttakendum sjálfum orðið. Óttar Guðmundsson greiddi úr honum 
með því að leysa söguþráðinn upp en tengja í tímaröð ólík sjónarhorn og ólíkar frásagnir. 

Viðfangsefni Sigurðar Gylfa eru aðallega svonefndar einsögurannsóknir, en fjölmargir 
aðrir deila með honum gagnrýni á almenna söguritun og er Óttar Guðmundsson dæmi um 
það. Þó að hugtökin sem hann skilgreinir taki mið af sérstöðu rannsókna hans er gagnlegt 
að yfirfara nokkur þeirra sem geta átt við um það hvernig nálgast megi efnivið 
bókarinnar um MFÍK. Hér greinir Sigurður Gylfi meðal annars svonefnda sagnfræðilega 
hugsun, sem hann telur rökleysu enda túlki hver fræðimaður fortíðina eftir sínu höfði og 
með sinni aðferð. Aðferðafræði sé tæknileg útfærsla huglægra viðmiða rannsakandans 
fremur en almennt viðurkennd hlutlæg viðmið (2005, 289). Val efnisþátta, túlkun og 
framsetning mótast þá af skoðun rannsakandans, eða söguritarans, á því hvað það sé sem 
skipti máli. 
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Í viðaukanum fjallar Sigurður Gylfi um gildi heimilda. Er ástæða til þess að taka 
ævisögum og minningum með varúð þar sem þær séu hlutlægt val byggt á huglægum 
forsendum? spyr hann (2005, 357-358). Þótt hann telji svo ekki vera í rannsóknum sínum 
er í þessu tilfelli, þ.e. hvað varðar sögu MFÍK, um að ræða verk þar sem skoða þarf 
upphaflegan tilgang heimilda á borð við frásagnir og skrif. Margt af því kann að hafa 
orðið til í tengslum við ágreining innan samtakanna, líkt og vikið var að hér að ofan. 

Auk minninga einstaklinga í formi frásagna af margvíslegu tagi koma 
fundargerðarbækur, dagbækur og bréfasöfn inn í úrvinnslu efnis. Þetta eru mikilvæg 
gögn þar sem taka tillit til þátta sem liggja utan við frásögnina eða textann sjálfan, eigi 
efnisleg meðferð sögu MFÍK að teljast áreiðanleg. Ævisaga Maríu Þorsteinsdóttur sem 
hér hefur verið nefnd og er að hluta skrifuð fyrir opinberan vettvang, þarfnast slíks 
samanburðar. Ævisögur eru eðli málsins samkvæmt ritaðar með fullum vilja 
einstaklingsins, af honum sjálfum eða skrásetjara. Rétt er í því sambandi að athuga 
ritskoðun af öllu tagi, ritstjóra eða höfundar, svo og yfirvegað val eða ósjálfrátt val sem 
mótast af afneitun. Hið sama gildir um viðtöl (Yow, 2003). 

Líkt og margir aðrir fræðimenn (Rossington & Whitehead, 2007) skoðar Sigurður Gylfi 
sérstaklega sögulegt og sameiginlegt minni, en almennt er greint á milli þeirra þannig að 
hið sameiginlega minni sé lifandi hugtakasmíð sem vinni að stöðugum framgangi 
minninganna um fortíðina, en sögulegt minni sé hinn dauði bókstafur sem taki við þegar 
sameiginlega minnið visnar og deyr (2005, 341). Félagslegt minni er einnig algengt 
hugtak meðal fræðimanna og talið mótast í nútímanum vegna félagslegra áhrifa úr 
fortíðinni sem snerta einkum helgisiði og aðrar slíkar athafnir. Reyndar greinir Sigurður 
Gylfi líka alþýðuminni, andstöðuminni og áfall; hið síðastnefnda á vart við hér nema það 
kunni að snerta ævisögu Maríu Þorsteinsdóttur. Alþýðuminni virðist nátengt 
sameiginlegu minni en nær einkum til stakra atburða, en andstöðuminni telur Sigurður 
Gylfi verða til vegna vitundar um vald og stjórnmál og reyna að hafa áhrif á 
almenningsálitið. 

Sú samfélagslega og pólitíska staða MFÍK sem fjallað var um í kafla 1.1 útheimtir 
vandað val efnisþátta og nákvæmni í heimildameðferð þess efnis sem valið er. Ef tekið er 
tillit til minnishugtakanna hér að ofan má segja að um sé að ræða áskorun á hið 
sameiginlega minni sem lifandi hugtakasmíð. Ennfremur má segja að með því að MFÍK-
konur og söguritarinn fara fram á að sagan sé sögð á sannan og réttmætan hátt (sjá kafla 
2.1 og 2.2) séu gerðar séu kröfur um aðild að hinu sögulega minni þar sem ásýnd þessara 
kvenna og baráttu þeirra er meitluð í stein. 
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Sköpun er meðal þeirra atriða sem Sigurður Gylfi nefnir, sem sé tilraun til þess að 
aðgreina vitund og þá frásagnartækni sem býr til sögu (2005, 347). Hún tengir þræðina 
saman og skapar formið. Í samhengi við sögu MFÍK snýst sköpunin ekki aðeins um texta 
og stíl heldur einnig um traust lesandans og fagurfræði, þ.e. heildargildi þess efnis sem 
vitundin skilar. 

4 Forsendur viðtakenda 

Eins og minnst er á að ofan er fjallað um MFÍK í ævisögu einnar af forystukonum 
samtakanna. Hún er í raun hefðbundin sjálfsævisaga þótt hún sé skráð af öðrum, en 
einnig persónulegt varnarrit. Persónan var opinber og umdeild. Ef miðað er við 
bókardóma virðist bókin ekki hafa fengið mikla athygli þegar hún kom út enda voru 
aðstæður breyttar og skilyrði fyrir umræðu um efnið vart fyrir hendi í samfélaginu. Bókin 
um Rauðsokkahreyfinguna seldist að sögn útgefanda lítið. Hefðbundnum ævisögum 
fækkar en sagnfræðileg verk fyrir almenning eru vinsæl og verðlaunuð. Hér er ekki 
ætlunin að gera sérstaka úttekt á vinsældum og sölutölum sögu- og frásagnarita heldur 
líta örlítið nánar á það hvaða flokkar bókmennta falla í kramið í dag. Rétt er að skoða 
tengsl efniviðar og samfélags í þessu sambandi. 

4.1 Velunnarakerfi Lefevere 

André Lefevere þýðingafræðingur hefur fjallað um ritun sögu í víðum skilningi og 
hvernig verk eru aðlöguð eða þeim hagrætt til þess að þau falli að hugmyndafræðilegum 
og skáldskaparfræðilegum straumum samtímans. Það sé ekki brögðótt eða illviljuð 
aðferð heldur kerfislæg; nánast lögmál (2014). Samfélagskerfið er hlutlægt, ópólitískt 
fyrirbæri í kenningum hans; einhvers konar heildarformgerð sem flestir eru sáttir við. 
Hluti af því sé bókmenntakerfið. 

Í bókmenntakerfinu greinir Lefevere tvenns konar stýringu: annars vegar fagmanna, sem 
má skilja þannig að þeir séu nær hámenningu, akademíu og skáldskap; og hins vegar 
velunnarakerfi sem sé þá nær almennum lesendum og markaðnum. Velunnarar sýni 
hugmyndafræðinni að baki verka meiri áhuga en skáldskapnum og úthluti í raun „valdi“ 
til fagmannsins (2014, 40). Velunnararnir séu þannig afar áhrifamiklir; þeir leitist við að 
stjórna menningunni. Hugmyndafræðilega hamli þeir þróun forms og efnis en höfundar 
sem njóti velvildar fái greitt og öðlist virðingarstöðu. Lefevere segir ennfremur að 
velunnarakerfið geti verið skipt og óskipt; óskipt sé það hafi velunnari fjárhag, 
hugmyndafræði og stöðu verksins í sínum höndum, líkt og einvaldur og 
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fjölgreinafyrirtæki; en skipt ef virðingar- og bókmenntaleg staða höfundar samsvarar 
ekki tekjum, sem eru þá meiri, líkt og á við um flesta metsöluhöfunda. Þannig telur 
Lefevere að til geti orðið tvískipt málsamfélag stærri og minni bókmenntalegrar klíku 
sem starfi innan sporbaugs velunnarahópsins (2014, 42).  

Hér er um að ræða íhaldssama fjötra markaðarins en ekki óumbreytanlegar afstæður að 
mati Lefevere, því bæði gerist það og er oftast reglan, að höfundar sem valda 
straumhvörfum sogist inn í kerfið; eða hitt, að bókmenntakerfi sem hefur staðist allar 
breytingar falli saman undir undir þrýstingi frá umhverfinu (2014, 49). 

Um hið tvískipta málsamfélag vísar Lefevere til hins sama og höfundarnir sem vitnað er 
til hér að ofan, þ.e. að hefðbundin sagnfræðirit séu ekki almennt lesin í dag og jafnvel 
ekki gefin út. Rétt er þó að gera ráð fyrir að útgefin sagnfræðirit séu lesin af fagmönnum. 
Ef saga MFÍK er áskorun á hugtakasmíð hins sameiginlega minnis og krafa um að fá 
pláss í hinu sögulega minni, þá er hún einnig áskorun á hefðarveldi bókmenntanna. 

Sé tekið tillit til greiningar Lefevere liggur beinast við að leita velunnaranna í 
samfélaginu. Heillaóskaskráin sem send var til félagskvenna og getið er um í kafla 1 fékk 
góðar viðtökur. Þar er þó ekki um að ræða velunnara í skilningi Lefevere því þeir úthluta 
valdinu og stjórna menningunni. Afar ólíklegt er að velunnarar MFÍK fylli þann hóp. Í 
samræmi við það sem sagt að ofan er um MFÍK er um að ræða samtök sem standa til 
hliðar við hið opinbera almenningsálit og að því leyti einnig til hliðar við 
meginstrauminn. Í þeim skilningi eru þau einhvers konar jaðarsamtök þótt þau beini 
starfsemi sinni að nokkrum helstu málefnum samtímans. Það eru einmitt þessi málefni 
sem sjá má fyrir sér að fleyti sögunni um MFÍK inn í umræðuna, ekki endilega vegna 
málefnanna heldur vegna fortíðarinnar. Saga MFÍK yrði þá ekki lengur sakleysislegt 
afmælisrit eða bara „bókin um MFÍK“ líkt og fjallað er um í kafla 1, heldur endurkoma í 
eldlínuna. 

5 Ný afmörkun 

Í huga félagskvenna MFÍK veitti afmælisárið 2011 tækifæri til þess að opna sögu 
samtakanna og nýta hana í samfélagslegum tilgangi. Þegar að er gáð er það saga 
samfélagslegra átakamála sem enn er deilt um hvernig eigi að túlka. Hún er einnig 
jaðarsaga kvenna og fjölmennra samtaka sem að hefur verið sótt. Miðað við upphaflega 
markmiðið skal verkinu beint bæði til fagmanna og almennra lesenda. Miklu skiptir að 
því sé tekið sem alvöru framlagi í samtímanum. 
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Verkið er enn formlaust og á óvissu stigi. Fyrir liggur að móta það en til þess verður 
þekking á efninu að vera fyrir hendi. Sagnfræðingurinn Auður hefur þegar markað sér 
stefnu og framfylgt henni að því er vænta má í heimildavinnu sinni, þar sem hún flokkar 
efnið í fullkomna tímaröð (sjá kafla 2.2). Hún hefur í huga fremur hefðbundna sögulega 
úttekt á öllum helstu atburðum og heildarlíftíma MFÍK. Það er metnaðarfullt verk og 
tímafrekt og opin spurning hvert sé gildi afurðarinnar. Ekki verður séð að tekin hafi verið 
afstaða til viðtakenda og markaðarins í þessari vinnu líkt og aðrir höfundar sem hér hefur 
verið fjallað um hafa gert í mótun verka sinna. 

Þessi stefna er aðeins að hluta samstíga væntingum félagskvenna, þ.e. að því leyti að 
opinbera skuli þessa sögu og skrifa þátttöku kvenna í samfélagslegri baráttu inn í söguna. 
Það eru almenn og óhlutbundin tilmæli sem ekki skírskota til forms og taka aðeins á sig 
form í meðferð höfundar. Aðrar hugmyndir sem þær mælast til að verði uppfylltar eru 
einnig óhlutbundnar, líkt og óskir um fallega og aðgengilega afurð. Undanskilin er tillaga 
um myndrit. Tilmæli um aðgengilegt verk fyrir skóla, tilmæli um barátturit og um 
afmarkað fræðirit eru til þess fallin að beina verkinu á ákveðna braut sem samræmist ekki 
beinlínis hugmynd um afmælisrit þó að vel sé hægt að hugsa sér slíka samræmingu. Hér 
stendur valið sem sagt um form og markhóp. Það er sjálfstætt val sem ekki getur byggst á 
tilgátu um hver viðbrögðin verði, enda getur þar brugðið til beggja átta eins og vikið er 
að í kafla 4. 

Ekki er til alhliða viðurkennd sagnfræðileg hugsun eða aðferð sem vísa má til um að 
skapa afurð sem eining er um. Það er því skoðun rannsakandans á því hvað skipti máli 
sem gildir þegar unnið er að verkinu. Engin ein leið er heldur best til þess að samstilla 
sjónarhorn lesandans og endursköpun sögunnar í formi frásagnar. Þekking, gagnrýnin 
meðferð heimilda og tenging við samfélagsþega þætti; allt þetta er mikilvægt til þess að 
tryggja gildi verksins því traust efni er forsenda þess árangurs sem vænst er. 
Lágmarksgreining þar sem sagan er færð út fyrir ramma efnisins sjálfs skiptir máli til 
þess að styðja lesandanum og gerir efnið áhugaverðara. Þó ekki sé augljós ágreiningur 
um þessa þætti er greinilegt að Auður stefnir að sagnfræðilegri yfirlitsbók en félagskonur 
MFÍK óska eftir annars konar verki sem uppfylli þó öll ofangreind skilyrði til þess að 
vera traust tæki og merkisberi. 

Vandinn sem felst í því að samþætta þessi sjónarmið er ekki óvenjulegur eða óvæntur. 
MFÍK hafa lifað tvenn söguleg þáttaskil. Breidd samtakanna og það rými sem mörg 
sjónarmið hafa haft innan þeirra hafa gert það að verkum að þau hafa endurnýjað sig og 
halda því stöðugt áfram. Það kann að skýra hvernig samtökin hafa þróast með tímanum 
og það flækir ótvírætt heimildavinnuna og samþættingu útgáfuverkefnisins. Í raun verður 
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ekki séð að hægt sé að samræma sjónarmiðin nema að litlu leyti. Það er hins vegar ekki 
útslitaatriði og í trausti þess að samtökin MFÍK séu sjálfum sér samkvæm um breidd og 
víða hugsun eru hér að lokum lagðar fram tillögur að vegvísum til íhugunar og umræðu: 

• Lagt er til að sökum þess hve viðamikið efnið er verði valdir afmarkaðir 
efnisþættir sem gefa raunsanna mynd af MFÍK. 

• Verkið verði að byggjast á þekkingu og gagnrýninni heimildavinnu. 

• Þessir þættir verði tengdir með inngangi við söguleg tímabil sem flestir þekkja 
eða kannast við, ef til vill samkvæmt þeirri þrískiptingu sem stuðst er við í þessari 
ritgerð. 

• Áherslan sé lögð á þátt kvenna. 

• Fylgt verði þeim tilmælum að bókin sé aðlaðandi og aðgengileg, til dæmis með 
myndriti, atriðaorðaskrá og faglegri hönnun útlits. 

• Bókin fari ekki yfir 300 síður. 

• Hvað viðtakendur snertir megi ekki líta framhjá því að fagaðilar með ýmis konar 
áhugasvið og bakgrunn taki verkið hugsanlega til meðferðar. 

• Stöðug endurnýjun MFÍK bendir eindregið til þess að viðtakendur séu til í 
samfélaginu sem slíkt verk eigi erindi við í samtímanum. 
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Viðauki I. Viðtöl við MFÍK-konur 

Fimm konur sem eru starfandi í MFÍK voru spurðar um væntingar þeirra til verksins. 
Auk þess var rætt við Auði Ingvarsdóttur sagnfræðing, sem var ráðin til eins árs til að 
vinna að verkinu. Spurt var um nafn, aldur og þátttöku í MFÍK og fleiri félögum, og 
hvers þær væntu af bók um MFÍK. Öll svör voru greiðlega gefin og er höfundur þessarar 
ritgerðar þeim þakklát fyrir það. Minnisatriði úr samtölunum voru borin undir þær og 
notuð með þeirra leyfi. Þeim er raðað hér í aldursröð kvennanna. 

Lea María Lemarquis, 20 ára, háskólanemi. Hún sendi svör í tölvupósti: 

Ég fylgdi mömmu oft á stjórnarfundi og var viðstödd opna fundi sem barn. Hins 
vegar gekk ég ekki formlega í félagið fyrr en ég var unglingur, kannski 15 ára. 
Bókin þarf að vekja athygli á baráttunni fyrir friði og vera heimild um þær 
stórmerkilegu konur sem stóðu fyrir henni. 

Sunnar Ævarsdóttir, 27 ára, er nýútskrifaður lögfræðingur í alþjóðlegum 
mannréttindarétti frá háskóla í Hollandi. Hún er félagi í MFÍK frá janúar 2014. Henni var 
boðið að halda erindi og í kjölfar þess forystuhlutverk sem hún þáði. MFÍK sé virt félag. 
Hún er líka í Samtökum hernaðarandstæðinga, Amnesty og UNIFEM. Samtal við hana 
fór fram á kaffihúsi: 

Bókin á að vera fræðandi fyrir alla sem hafa áhuga á því hverju félagsstarf getur 
áorkað. Að segja þessa sögu, hvað þær voru aktífar, þessar konur, og hvað það er 
mikilvægt fyrir lýðræðið að fólk taki sig saman í félagssamtökum og þrýsti á öflin 
í samfélaginu til að stuðla að bættu samfélagi. Það er bók sem er opin og fræðandi 
fyrir alla. Aðgengileg, með skýrum og snörpum texta, í fallegu umbroti sem er 
líka upplýsandi. Infó-graf ætti að gera hana aðgengilega, líka fyrir skóla til að 
skoða aðkomu kvenna í pólitík, sérstaklega á tímum kaldastríðsins. Það vantar 
mikið í sögukennslu í skólum um aðkomu kvenna. Það vantar almennilegar 
bókmenntir um stjórnmálaþátttöku kvenna á Íslandi. Þetta gæti verið liður í því. 
Þjóðfélagsþátttöku og baráttu þeirra fyrir jafnrétti og fyrir friði og bættum heimi. 

Auður Alfífa Ketilsdóttir, 34 ára blaðamaður. Félagi í MFÍK líklega frá 2004. Hún er 
félagi í Femínistafélaginu, VG og SHA. Hún lýsti viðhorfi sínu í síma: 

Gekk í samtökin af því að þar voru róttækar konur með baráttumál sem höfðuðu 
til mín. Ég vonast til að bókin segi mér þessa sögu, hvaðan þessi samtök koma, úr 
hvaða pólitíska jarðvegi; hvað þau hafa verið að gera og ekki síst hvaða samhengi 
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það hefur við daginn í dag. Þetta er mikilvæg saga sem þarf að halda til haga. 
Bókin þarf að vera læsileg fyrir alla og aðlaðandi, með fallegt útlit. 

Guðríður Sigurbjörnsdóttir, 51 árs, er verkefnisstjóri hjá Borgarbókasafninu. Hún varð 
félagi í MFÍK 2007. Móðir hennar var félagi og hún hafði þekkt félagið lengi. Samtal við 
hana fór fram á kaffihúsi: 

Sá auglýsingu um styrk frá Hlaðvarpanum 2011, sem opnaði möguleikann á að 
útgáfuverki um sögu MFÍK þegar stefndi í 60 ára afmælið. Varpaði því fram á 
stjórnarfundi. Hafði í huga sögu MFÍK, ekki stórt sagnfræðirit en samantekt um 
starfsemi félagsins. Vissi að til var heilmikið efni í Kvennasögusafninu og víðar. 
Vildi að þetta væri skoðað og grúskað í svo til yrði samfelldur þráður. Í félaginu 
hafa verið margar róttækar og skemmtilegar konur sem eru komnar á þann aldur 
að þær fara að hverfa á braut; þótti mikilvægt að ná tali af þessum konum. Fá 
þeirra sýn á samtökin. Hafði lesið ævisögu Maríu Þorsteins og fleira og það er 
greinilegt að félagið var umdeilt. Vildi líka að það kæmi fram. Sá fyrir sér 
einhvers konar sagnfræðirit, ekki mörg hundruð síður heldur rit þar sem er 
skemmtilega tekið á þessari sögu og hún dregin fram. Hafa jafnvel svolítið 
„kvenlegan“ blæ á bókinni, innan gæsalappa. 

Sigríður Gunnarsdóttir, 55 ára, bóksali. Hún varð félagi í MFÍK skömmu eftir 2005 og 
hafði þá sótt opna fundi félagsins. Hún er líka í Samtökum hernaðarandstæðinga. Samtal 
við hana fór fram á kaffihúsi: 

Hugmyndin um bók er ekki ný og þegar við sóttum um styrk til Hlaðvarpans 2011 
var hugsunin að gera þetta fyrir lítinn pening. Líka að það þyrfti að ná í elstu 
félaga áður en við missum þær. Þetta er ekki saga sem einhver úti í bæ mundi 
finna upp á að skrifa. Það er mikilvægt að við segjum hana en ekki einhverjir 
hægrisinnar útfrá sínum vinkli. NATÓ er ekki uppi á borðinu hjá fólki á hverjum 
degi og skiptir það kannski ekki máli, en fólk á að vita að Ísland er í NATÓ og 
hvað það er að gera. Það skiptir máli að fólki sé ekki sama. Það þótti skandall að 
þessar konur skyldu gefa út Kóreuskýrsluna, um svona hrylling; stríðsglæpi 
Bandaríkjanna. Bandaríkin létu gera skýrslur um alþjóðasamtökin og útmála 
konurnar sem nytsama sakleysingja eða annað verra. Það sem Morgunblaðið 
sagði kemur þaðan. Vegna þess að það skipti máli. [Spurning: hvernig bók?] 
Bókin á að vera barátturit; tékkaðar staðreyndir en ekki fræðilegt eða í 
kjaftasögustíl. Ekki langömmusaga heldur bók sem vísar til þess að það sé frábært 
að þessi samtök séu til. 
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Margrét Pálína Guðmundsdóttir, 74 ára, er sérkennari að mennt. Hún varð félagi í 
MFÍK einhvern tímann fyrir 1970, eða þegar hún fluttist til borgarinnar; hefur verið í 
mörgum öðrum róttækum samtökum s.s. Sósíalistafélaginu, Alþýðubandalaginu og 
Rauðsokkunum. Samtalið við hana fór fram í síma: 

Þetta er mjög merk saga um það sem var að gerast hjá íslenskum konum í þessu 
tilliti og þekking á því má ekki glutrast niður. Þessar friðarraddir virtust þagna 
síðar, eða á áratugnum fyrir 2000 þegar svo margt fór að breytast. Ég veit ekki til 
þess að skrifað hafi verið um þessa baráttu á Íslandi. Við þurfum að opna á það og 
segja söguna. Það komu oft konur hingað frá Norðurlöndum og í þessu samstarfi 
var töluverð gerjun fyrir 1990. En þetta var alltaf svolítið lokað. [Spurning: hvað 
varð um þetta samstarf?] Þessar norrænu konur fóru kannski í önnur samtök, en í 
MFÍK eru þetta svolítið sömu konurnar og eru í Samtökum hernaðarandstæðinga.  
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Viðauki II. Viðtal við Auði Ingvarsdóttur, sagnfræðing og 
söguritara 

Rætt var við Auði Ingvarsdóttur sagnfræðing sem var ráðin til eins árs til þess að vinna 
að bók um MFÍK. Auður er 54 ára, sjálfstætt starfandi sagnfræðingur. Hún er félagi í 
MFÍK; gekk í félagið 2008/2009 en þekkti það fyrir og hafði sótt fundi með móður sinni. 

Hún sendi eftirfarandi texta með hugmyndum sínum um tilgang bókarinnar: 

Mér finnst eðlilegt að nálgast þetta sem sögu hugsjóna og skoðana, og kvenna 
sem voru í andófi við ríkjandi stjórnvöld og utanríkisstefnu. Hópur sem er 
jaðarsettur í stóru myndinni af því að hann er úrskurðaður „óvinir ríkisins“, konur 
með óæskilegar skoðanir eða afvegaleiddar og misnotaðar konur. Útbreidd blöð 
og ríkjandi stjórnvöld drógu upp mynd af „gegnum Íslendingum“, og 
„Rússadindlum“ hins vegar, og MFÍK konunum var kyrfilega úthlutað sæti meðal 
þeirra síðarnefndu. Mér finnst áhugavert að skoða kalda stríðshugmyndafræðina í 
þessu sambandi. Þessi umræðuhefð að útilokar skoðanaskipti og rökræður um 
viðkvæm og sannarlega umdeild mál eins og utanríkismálin og voru væntanlega 
ekki lýðræðinu til styrktar. MFÍK konurnar höfðu það að markmiði að hafa áhrif á 
fólk og stjórnvöld og skapa umræður um umdeild mál, og hafa áreiðanlega átt 
sinn þátt í skapa tíðarandann. Þær héldu fjölmenna fundi og fengu óbótaskammir 
um sig í blöðum. Þær virðast þó vera enn ósýnilegri en aðrir andófshópar 
samfélagsins í söguritun síðustu ára. Markmiðið ætti því að vera að einhverju 
leyti að gera þær sýnilegar í sögunni. Gefa þeim orðið og lyfta þeim úr 
þöggunarkistunni. 

Eftirfarandi minnisatriði úr samtali við Auði voru borin undir hana. 

Bók sem er verðugur minnisvarði fyrir félagið. Hún á að gefa innsýn í starfið og 
koma um leið konum að í sögunni. Talað hefur verið um að hún eigi að vera 
svolítið poppuð – skemmtileg. Ég hef tilhneigingu til þess að hafa þetta fræðilegt, 
en þetta tvennt samræmist illa. Reyndar er liðin sú tíð að gefin séu út hefðbundin 
sögurit. Þetta hefur verið að mótast og það er ekki hægt að gera eins og allir vilja. 
Hugmyndin er að það sé afmælisritastíll á þessu; þ.e. ég reyni að tiltaka öll helstu 
atriði. Það er á kostnað þess að finna samhengi þótt því sé aldrei hægt að sleppa 
alveg. Held að það sé hvetjandi í sjálfu sér að saga kvenna sé sögð. 
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Viðauki III. Boð um heillaóskaskrá 
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MFÍK – Menningar- og friðarsamtök kvenna í 60 ár 
Menningar- og friðarsamtökin MFÍK eru elstu starfandi friðarsamtök á landinu og hafa 
starfað samfellt frá árinu 1951. Þau eru samtök kvenna sem beita sér fyrir friði og 
afvopnun, frelsi smáríkja, hlutleysi Íslands í hernaðarátökum, jafnrétti og mannréttindum, 
vernd barna, menningarmálum og samvinnu kvenna um allan heim. 

Í tilefni af 60 ára afmæli samtakanna var ákveðið að taka saman sögu þeirra og gefa út á 
bók. Auður Ingvarsdóttur sagnfræðingur hefur verið ráðin til verksins. Stefnt er að því að 
bókin komi út á alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8. mars 2014. 

Saga MFÍK: Konur sem sjást og heyrast (vinnuheiti) 
Með stofnun MFÍK gafst ýmsum kvenskörungum tækifæri til þess að láta að sér kveða. Þær 
vildu heyrast og sjást þótt oft væru þær í mótstöðu við ráðandi öfl samfélagsins. Þær 
rötuðu iðulega í leiðara dagblaðanna en þá gjarnan sem vítaverð samtök, flögð undir fögru 
skinni, eins og „Grýla tæki sér nafnið Snæfríður“ segir einn leiðarahöfundur sem vildi vara 
„grandalausar konur“ við þessum óskaplegum konum, sem voru kallaðar handbendi Rússa 
og kommúnista og jafnvel fjarstýrt af öllum helstu myrkraöflum heimsins. Þær tilheyrðu 
því líka hópi sem ekki fær veglega umfjöllun í söguritum, hugsjónafólki sem ýmist hefur 
verið horft fram hjá þegar ritað hefur verið um tímabilið eða gerð skil með yfirborðslegri 
kaldastríðsrýni. 

Margvíslegar heimildir eru til á skjalasöfnum og hjá einkaaðilum: fundargerðabækur, 
ljósmyndir, bréf, æviminningar, blaðagreinar kvennanna og blaðaskrif og umfjöllun í 
blöðum og tímaritum. Þá er verið að taka viðtöl við konur um starfsemina og hugsjónirnar. 

Heillaóskaskrá – Tabula gratulatoria 
Þér er hér með boðið að gerast áskrifandi að sögu MFÍK og fá nafn þitt eða stofnunar birt 
með nöfnum annarra áskrifenda, fremst í ritinu á heillaóskaskrá, tabula gratulatoria. 

Ef þú vilt þiggja boðið er óskað eftir því að útfylltum áskriftarseðli sé skilað sem allra fyrst 
til Menningar og friðarsamtakanna MFÍK í síðasta lagi fyrir 1. september 2013. Svarseðilinn 
skal senda MFÍK, Pósthólf 279, 121 Reykjavík. Einnig má senda skráningu á netfang 
mfik@mfik.is eða hringja í síma 868 11 82 (Sigurlaug) eða 551 20 30 (Sigríður). 

Áskriftarverð er kr. 5.000 auk póstburðargjalds. 

Gert er ráð fyrir að greiðsla muni berast eigi síðar en 1. október, enda verða aðeins skráð 
nöfn á heillaóskaskrá sem greitt hefur verið fyrir. 

Saga MFÍK verður send áskrifendum á fyrri hluta árs 2014.  
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ÁSKRIFTARSEÐILL 
Óskast fylltur út og sendur MFÍK fyrir 15. september 2013 

Nafn eða nöfn eins og þau eiga að standa í heillaóskaskrá 

 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 

 

Ég óska eftir að greiða andvirði fyrir áskrift bókarinnar: 

❏ Með greiðsluseðli ❏ Inn á reikning MFÍK, banki: 0526-26-484394 kt.: 610174-4189  

Með greiðslukorti: ❏ VISA ❏ EUROCARD  

Kortanúmer............................... 

Gildir til ............................... 

Kennitala ............................... 

Netfang ............................... 

Nafn ...................................................................... 

Heimili ...................................................................... 

Sími ............................... 

Póstnúmer / staður ...................................................................... 

Einnig má hafa samband með tölvupósti: mfik@mfik.is 
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