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Ágrip
Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það tímabil í sögu Alþýðuflokksins þegar
vinstri armur flokksins lét til skarar skríða á flokksþinginu 1952 gegn sitjandi formanni og
samherjum hans. Reynt hefur verið eftir fremsta megni að endurskapa línulega atburðarás þar
sem þróun mála eru höfð í fyrirrúmi, þó verður stöku sinnum brugðið út af beinu brautinni til
að skýra betur frá atburðum þar sem það þótti við hæfi. Ritgerðinni hefur verið skipt þannig
niður að fyrst verður greint frá hallarbyltingunni 1952 og tildrögum hennar. Greint verður frá
viðhorfum hins fallna formanns, Stefáns Jóhanns Stefánssonar, sem greindi ítarlega frá þessu
tímabili í æviminningum sínum. Í öðrum kafla verður farið nánar í saumana á ástandinu innan
herbúða Alþýðuflokksins eftir að Hannibal Valdimarsson tók við stjórnartaumunum. Eins og
gefur að skilja þá kom það í hlut nýrrar flokksstjórnar sem nú tók við búinu að móta nýja
stefnu flokksins í innan- og utanríkismálum en þar lenti hún fljótt upp á kant við
flokkssystkini sín. Þar að auki var ýmislegt annað í heimilishaldinu sem olli nýju stjórninni
vandræðum en þar var fjárhagsvandi Alþýðuflokksins og málgagns þess, Alþýðublaðsins, sem
fyrr efst á blaði. Ítök fyrri flokksforystu voru ekki horfin og nýja stjórnin fékk fljótt að finna
fyrir því að hún hlaut misgóðar móttökur þar sem að hún drap að dyrum í leit að aðstoð. Þrátt
fyrir formannsskipti þá var ekki ljóst hver fór í raun og veru með lyklavöldin. Í þriðja kafla
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sveitarstjórnarkosningunum 1954 sem átti eftir að taka á sig þverpólitíska mynd. Deila þessi
átti eftir að draga dilk á eftir sér og varð fljótt betur þekkt einfaldlega sem „Kópavogsmálið“.
Fjórði og jafnframt síðasti kaflinn fjallar um skilnað Hannibals og Alþýðuflokksins. Hinn nýi
formaður verður hafður í sviðsljósi og þeim sjónarmiðum og áætlunum sem hann ætlaði
Alþýðuflokknum verður útlistað og sýnt fram hvernig þau rákust á við áætlanir ýmissa
flokksfélaga.
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Inngangur
Það dró til tíðinda á landsfundi Samfylkingarinnar sem haldinn var dagana 20.-22. mars á
nýliðnu ári þegar óvænt formannsframboð Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur gegn sitjandi
formanni Árna Páli Árnasyni skók Samfylkinguna. Formaðurinn stóð af sér mótframboðið
sem virtist koma eins og þruma úr heiðskíru lofti. Það mátti þó ekki tæpara standa þar sem
aðeins eitt atkvæði réð úrslitum. Í kjölfar fundarins spunnust snarpar umræður um samheldni
flokksins og framtíð. Fyrirvaralaust framboð Sigríðar var af mörgum séð sem tilraun til
hallarbyltingar vinstri vængs flokksins gegn þeim hægri. En þótt Sigríði og stuðningsmönnum
hennar hafi ekki orðið kápan úr því klæðinu var heldur ekki allt sem sýndist. Svo virtist sem
vinstri armur flokksins hefði farið með sigur af hólmi þegar kom að afgreiðslu flestra stórra
mála þrátt fyrir að hafa orðið undir í formannsslagnum.1 Átök flokksþingsins tóku af öll
tvímæli um að undiraldan væri nú komin upp á yfirborðið.
Flokkadrættir sem þessir eru íslenskum jafnaðarmönnum ekki ókunnugir en ólíkt því
sem nágrannar þeirra á Norðurlöndunum þekkja, þá hafa ítök þeirra í stjórnmálum alla tíð
verið takmörkuð og allar tilraunir til að koma á fæti einum stórum, heilsteyptum
jafnaðarmannaflokki á Íslandi hafa runnið út í sandinn. Stofnun Alþýðusambands Íslands og
stjórnmálaarms þess, Alþýðuflokksins, í marsmánuði 1916 markaði upphaf stjórnmálabaráttu
alþýðu og verkalýðs landsins sem átti öll að rúmast innan eins flokks. En þeir sem hafa kynnt
sér sögu Alþýðuflokksins, eða eru nægilega rosknir til þess að hafa upplifað hana, vita að
sagan þróaðist á annan veg. Flokknum var það í blóð borið að klofna reglulega og geta af sér
fjöldan allan af flokkum og flokksbrotum. Þegar Alþýðuflokkurinn var lagður niður með
tilkomu Samfylkingarinnar hafði hann skilið eftir sig blendna arfleifð þar sem hjaðningavíg
vinstri flokkanna og meiriháttar deilur mörkuðu djúp spor. Ef litið er yfir öxl á sögu íslenskrar
vinstri hreyfingar mætti skipta henni í tvær stjórnmálahreyfingar. Annars vegar
sósíaldemókratíska hreyfingu, innblásna og mótaða af tengslum sínum við norræna
systraflokka en tiltölulega lítil í samanburði. Hins vegar öfluga kommúnistahreyfingu með
umdeild tengsl við Sovétríkin. Af þessum tveimur hreyfingum hefur sú síðarnefnda notið
meiri vinsælda í seinni tíma umfjöllun. Fræðimenn sem skrifað hafa um vinstri flokkana hafa
að miklu leyti sótt efnivið til Kalda stríðsins í þeirri von að svara ýmsum mýtum sem þá skutu
fyrst upp kollinum og, í mörgum tilfellum, festu sig í sessi.2 Hvað Alþýðuflokkinn varðar þá

1
2

Vef. Áslaug Karen Jóhannsdóttir, „Samfylking á jaðrinum“. (http://stundin.is/frett/samfylking-a-jadrinum/)
Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Nýr söguþráður“, bls. 24.
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voru t.d. tengsl flokksins við norræna systraflokka og ýmis lán sem flokkurinn hlaut
umfjöllunarefni sagnfræðingsins Þorleifs Friðrikssonar í bók sinni Gullna flugan en hún
reyndist umdeild við útgáfu. Verkið fékk misjafna dóma, var ýmist lofað eða gagnrýnt af
lesendum enda voru þeir ófáir sem fundu fyrir stungum gullnu flugunnar.3 Bókin fjallaði þar
að auki um innanflokks átök sem síðar var gert betur grein fyrir í framhaldinu Undirheimar
íslenskra stjórnmála.
Fræðileg umfjöllun hefur ekki síður fjallað um þá bardaga sem vinstri flokkarnir
heyjuðu sín á milli þrátt fyrir sífelldar tilraunir til að koma á sátt og sameiningu. Þannig hafa
margir spurt hvers vegna slík áform virðast alltaf dæmd til þess að mistakast. Þá hafa margir
skrifað um sögu Alþýðuflokksins í fræðigreinum, námsritgerðum eða samskonar stuttum
ritum þar sem innri átök og flokksværingar skipa oft mikilvægan sess. Má þar nefna Ágrip af
sögu Alþýðuflokksins eftir Helga Skúla Kjartansson. Einnig lét Alþýðuflokkurinn skrifa og
gefa út eigin sögu á prenti við tækifæri þegar stórafmæli gengu í garð. Það er hins vegar ekki
fyrr en nú, þegar hundrað ár eru liðin frá stofnun Alþýðuflokksins, að stórt heilsteypt yfirlit
sem spannar heilt æviskeið flokksins verður aðgengilegt þegar sagnfræðingurinn Guðjón
Friðriksson lýkur við að skrifa þá sögu. Fjöldinn allur af ævisögum hefur verið skrifaður um
starf og ævi stjórnmálamanna og gildir það einnig um alþýðuflokksmenn. Þær ævisögur sem
skrifaðar hafa verið af seinni tíma mönnum eiga oft til að upphefja verk þeirra og ævistörf.
Slík verk falla innan ramma hefðbundinnar söguritunar ævisagna og stjórnmálasögu þar sem
áhersla er lögð á hina stóru gerendur. Ævi Hannibals, sem er miðpunktur þeirrar sögu sem hér
er til skoðunar, hefur verið minnst með þessum hætti þar sem honum er lýst sem eldhuga og
Ísafjarðarkratanir litnir rómantískum augum. Má þar nefna ævisögu hans eftir Þór Indriðason.
Sjálfsævisögur hafa að sama skapi oft verið nýttar sem vettvangur til að réttlæta eða gera
ýmsum ákvörðunum sem teknar hafa verið í gegnum starfsævina betri skil. Dæmi um slík
verk eru endurminningar Stefáns Jóhanns og Emils Jónssonar sem geta reynst dýrmætar
heimildir seinna meir.
Hvort sem flokksværingar Samfylkingarinnar á liðnu vori hafi í raun verið tilraun til
hallarbyltingar eða ekki verður ekki svarað hér. Þó má segja að á landsfundinum hafi sagan
verið ósköp nálægt því að endurtaka sig þar sem atvik þetta svipaði mjög til annars kafla í
sögu fyrirrennara hennar. Ef litið er yfir sögu Alþýðuflokksins sést að fjórum sinnum hefur

3

Sjá t.d. ritdóm Þjóðviljans og svar Alþýðublaðsins, Svavar Gestsson, „Erlendt kratagull jafngildi launa í nærri
heila öld!“, Þjóðviljinn 7. janúar 1988, bls. 8-9; „Formaður sendinefndar ferðabýr sig að nýju“, Alþýðublaðið 8.
janúar 1988, bls. 2.
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formaður flokksins verið felldur, þar af tvisvar á tveggja ára tímabili. Fyrri kúvendingin átti
sér stað árið 1952 þegar Hannibal Valdimarsson skákaði Stefán Jóhanni Stefánssyni burt úr
formannssæti eftir 14 ára setu. Tveimur árum seinna fékk Hannibal sjálfur að finna fyrir
barðinu á slíkum hrókeringum þegar Haraldur Guðmundsson velti honum úr sessi á
flokksþingi. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er tvíþætt. Í fyrsta lagi verður spunninn
söguþráður sem spannar fjögur ár allt frá hinu örlagaríka flokksþingi Alþýðuflokksins árið
1952 til brottrekstrar Hannibals í marsmánuði 1956. Ýmislegt hefur verið skrifað um
formannstíð Hannibals og aragrúi af heimildum til um tímabilið sem hér hefur verið raðað á
línulega tímarás. Í öðru lagi verður reynt að svara þeirri spurningu hvernig Hannibal gat
brotist til fremstu forystu á einu flokksþingi aðeins til þess að verða skákað burt og útskúfað
fáum árum seinna. Eitthvað mikið hlýtur að hafa gengið á innan herbúða alþýðuflokksmanna
til að kalla fram slík viðbrögð. Svarið við spurningunni er vissulega margþætt en mun birtast í
heild sinni eftir því sem sögunni vindur fram þar sem hver kafli fyllir meira út í
heildarmyndina.
Eins og gefur að skilja þá verður sjónum sérstaklega beint að Hannibal en segja má að
hann myndi rauða þráðinn í gegnum frásögnina og ekki af ástæðulausu. Unnið hefur verið
mikið úr heimildum sem fundust í skjalasafni Hannibals Valdimarssonar auk annarra
alþýðuflokksmanna sem nýlega hafa verið flokkuð og gerð opinber. Fundust þar ýmis bréf til
og frá Hannibal sem varpa ljósi á innra ástand flokksins ásamt ýmsum skýrslum og
minnisblöðum sem komu í leitirnar. Hvað útgefið efni varðar þá eru áðurnefndar bækur
Þorleifs Friðrikssonar ennþá bestu heimildir sem til eru um innri átök Alþýðuflokksins á
þessu tímabili. Þær geyma mikinn fróðleik og vitna í ýmsar heimildir úr skjalasafni
Alþýðuflokksins sem síðan hefur farið forgörðum. Einnig voru ýmsar ævisögur notaðar sem
heimildir. Ber þar hæst endurminningar Stefáns Jóhanns sem greindi ítarlega frá þeim
væringum sem hann varð var við á formannstíð sinni. Síðast en ekki síst eru það svo
dagblöðin sem geta oft reynst vafasamar heimildir sérstaklega ef þau fjalla um málefni sem
snerta frábrugðin stjórnmálaviðhorf.
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I. Kafli
Hallarbylting
23. flokksþing Alþýðuflokksins var sett 29. nóvember 1952 í Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu
klukkan hálf þrjú með „látlausri en virðulegri athöfn“. Formaður flokksins, Stefán Jóhann
Stefánsson, setti þingið líkt og venja var fyrir en áður en formaðurinn kvaddi sér hljóðs hóf
hljómsveit að spila alþjóðasöng jafnaðarmanna og verkalýðshreyfingarinnar. Að því loknu
gekk Stefán til ræðustóls og hóf mál sitt. Minnst var látinna félaga. Sérstaklega var minnst
fyrrverandi formanns Alþýðuflokksins og Alþýðusambandsins, Jóns Baldvinssonar sem orðið
hefði sjötugur á árinu. Hljómsveitin lék undir sorgarlag á meðan formaðurinn lagði blómsveig
að mynd forvera síns og menn risu úr sætum í virðingarskini.4
Á næstu dögum þingsins virtist allt vera með kyrrum kjörum, að minnsta kosti blasti
það þannig við lesendum Alþýðublaðsins en samhliða flokksþinginu brutust út hörð
verkfallsátök 1. desember sem skyggðu á fundarhöldin. Um 30 verkalýðsfélög, þar af 22 í
Reykjavík, létu blása í verkfallslúðra og rétt eins og hendi væri veifað stöðvuðust hjól
atvinnulífsins. Fleiri félög áttu eftir að bætast í leikinn og urðu hátt í 60 talsins þegar átökin
náðu hámarki.5 Í Reykjavík og nágrenni voru áhrif verkfallsins víðtæk. Skip sem voru komin í
höfn gátu ekki leyst landfestar vegna banns á allri eldsneytissölu, sömu sögu var að segja af
öðrum samgöngum þ.á m. öllu flugi, leigubílaferðum og strætisvagnaferðum. Verkafallinu
fylgdi líka mjólkurbann sem leiddi til þess að allar mjólkurbúðir í Reykjavík lokuðu dyrunum
og engin afgreiðsla fór fram í matsölu- og veitingahúsum.6 Höfuðborgarsvæðið varð
mjólkurlaust, að undanskildum átta þúsund lítrum á dag sem ætlaðir voru sjúklingum og
ungbörnum. Aðrir horfðu á ýmist með lotningu eða reiði eftir því sem að frásagnir af
verkfallsmönnum hellandi mjólk úr mjólkurbrúsum í skolpræsið birtust á síðum blaðanna.7 Á
þinginu var samþykkt einu hljóði daginn áður en verkfallið skall á ályktun þar sem að
Alþýðuflokkurinn lýsti yfir og hét stuðningi við verkalýðsfélögin.8 Fátt annað var í frásögu
færandi eins og sést þegar Alþýðublaðið fyrir 3. desember fór í prentun. Á forsíðu blaðsins

4

„Þing Alþýðuflokksins var sett með látlausri, en virðulegri athöfn síðdegis í gær“, Alþýðublaðið 30. nóvember
1952, bls. 1-2.
5
Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Alþýðusambands Íslands I, bls. 288.
6
„Nærri algert verkfall í Reykjavík strax í gærmorgun“, Alþýðublaðið 2. desember 1952, bls. 1.
7
„Um 1000 lítrum af nýmjólk hellt niður í göturæsið í gær“, Morgunblaðið 14. desember 1952, bls. 16; Ómar
Valdimarsson, Jakinn í blíðu og stríðu, bls. 130-132.
8
„Alþýðuflokkurinn lýsir yfir stuðningi við verkalýðsfélögin“, Alþýðublaðið 2. desember 1952, bls. 1.
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birtist þó ein ljósmynd sem sýndi flokksþingið að störfum og fyrir neðan myndina stóð þessi
texti:
Umræðan um skýrslur formanns, ritara, gjaldkera og formanns blaðastjórnar héldu áfram á
flokksþinginu fram á nótt í fyrradag. Í gær voru ræddar og afgreiddar tillögur nefnda og stóðu
þingfundir, er blaðið fór í prentun. Var þá ólokið miðstjórnarkosningu, en þinginu átti að ljúka í nótt. 9

Næsta dag birtust þrjú kunnugleg andlit á forsíðu Alþýðublaðsins. Hannibal
Valdimarsson, skólastjórinn frá Ísafirði, hafði fellt sitjandi formann flokksins, Stefán Jóhann
Stefánsson, með 47 atkvæðum gegn 31, einn seðill var auður og annar var ógildur. Eftir að
úrslit formannskjörsins voru ljós baðst varaformaður flokksins, Haraldur Guðmundsson,
undan endurkjöri en í hans stað kom Benedikt Gröndal, ritstjóri Samvinnunnar, sem var
sjálfkjörinn. Gylfi Þ. Gíslason sem þó var í útlöndum var sjálfkjörinn ritari flokksins en því
starfi hafði hann gegnt síðan 1942.10 Á einni nóttu gjörbreyttust valdahlutföll innan
Alþýðuflokksins. Vinstri armur flokksins hafði nú tekið við völdum en breytingar urðu ekki
aðeins á leiðtogum flokksins heldur var áhrifa þeirra einnig að gæta innan miðstjórnar
flokksins. Eftir að fall formannsins varð þingheimi ljóst tóku margir dyggustu fylgismenn
Stefáns Jóhanns sem áður höfðu átt sæti í miðstjórn þá ákvörðun að gefa ekki kost á sér aftur
og neituðu að gegna trúnaðarstörfum fyrir flokkinn. Á einu bretti yfirgáfu tíu manns, auk
Stefáns Jóhanns, miðstjórn flokksins, voru þar á meðal ýmsir valdamestu og þekktustu
forsprakkar Alþýðuflokksins eins og Haraldur Guðmundsson, Guðmundur Í. Guðmundsson
og Emil Jónsson.11 Umskiptin gengu því ekki yfir snurðulaust og gáfu sýnishorn af því sem
koma skyldi. Í æviminningum sínum, sem gefnar voru út áratug seinna, lýsir Stefán Jóhann
andrúmsloftinu á þessu sögulega flokksþingi og dregur ekki dul á þær tilfinningar sem hann
upplifði á stað og stundu:
Það var einhver ömurlegur upplausnarblær yfir þessum næturfundi. Áköfustu stuðningsmenn Hannibals
Valdimarssonar virtust að vísu glaðir og gunnreifir. En á ýmsum öðrum í því liði mátti sjá áhyggjur, ótta
og óvissu. Enn aðrir þingfulltrúar voru bæði sárir og hnuggnir, og ég dyl það ekki, að ég var í hópi
þeirra.12

Sú stjórn sem nú tók við stjórnartaumunum var ung og óvön en samtímis roskin og
reynd. Hinn nýja formann vantaði aðeins rétt rúman mánuð í fimmtugt og var enginn nýliði
hvað stjórnmál varðaði. Á Ísafirði, í „rauða bænum“, hafði hann fengið sína eldskírn. Hann
9

„Flokksþingið að störfum“, Alþýðublaðið 3. desember 1952, bls. 1.
„Miklar breytingar á miðstjórn Alþýðuflokksins“ Alþýðublaðið 4. desember 1952, bls. 1.
11
„Sprenging í Alþýðuflokknum“, Þjóðviljinn 4. desember 1952, bls. 1.
12
Stefán Jóhann Stefánsson, Minningar II, bls. 91.
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hafði verið skólastjóri Gagnfræðaskóla Ísafjarðar en hafði einnig komið víða við í
stjórnmálum og getið sér góðan orðstír innan verkalýðshreyfingarinnar. Í desemberverkfallinu
kom Hannibal einnig við sögu sem formaður samninganefndar verkalýðsfélaganna. Hann var
formaður Alþýðusambands Vestfjarða, hafði setið í bæjarstjórn Ísafjarðar í sextán ár, verið
formaður Verkalýðsfélagsins Baldurs í sjö ár auk þess sem að hann var einnig ritstjóri Skutuls,
málgangs jafnaðarmanna á Vesturlandi, og átti sæti á Alþingi frá 1946.13 Á Ísafirði fengu
jafnaðarmenn fyrst hreinan meirihluta í bæjarstjórn árið 1921 og héldu þar forystu í
bæjarmálum í aldarfjórðung.14 Sökum þess var Ísafjörður oft kallaður rauði bærinn þar sem
verkalýðspólitík bæjarins þróaðist á sínum eigin forsendum og fór hönd í hönd með
svæðisbundinni stefnu Alþýðuflokksins á Ísafirði, ólík öðrum sveitabæjum. Hannibal var
sprottinn úr öðrum jarðvegi en forveri hans, hann var ótvíræður verkalýðsleiðtogi en var
óreyndur þegar kom að stjórnmálabaráttu og skipulagi flokksforustunnar fyrir sunnan. Hafa
verður hugföst eftirfarandi orð blaðamannsins Helga Más áður en lengra er haldið:
Í starfsemi og skipulagi Alþýðuflokksins á Ísafirði felst lykillinn að skilningnum á því hvað Hannibal
Valdimarsson var að gera í pólitík. Barátta hans á Ísafirði og landsvísu síðar verður ekki skýrð nema
menn hafi hugfast það módel, sem Ísafjarðarkratarnir bjuggu til á þriðja og fjórða áratug aldarinnar. 15

Höfuðandstæðingur Ísafjarðarkratanna var að sjálfsögðu auðvaldið og erindreki þess,
Sjálfstæðisflokkurinn, sem aldrei var kallaður annað en íhaldið í Skutli.16 Pólitískir vígaleikar
voru því fullir af fjöri í rauða bænum og heldur persónulegri en nú gengur og gerist. Skarst
svo í odda milli kratanna og íhaldsins að slíkt fréttist til næstu bæja. Til að mynda varð sú
saga landsfræg þegar Hannibal Valdimarsson, þá formaður Baldurs og varaforseti
Verklýðssambands Vesturlands, var tekinn höndum og fluttur nauðugur frá Bolungarvík aftur
til Ísafjarðar í lok maí 1932 eftir afskipti sín af ársgömlu verkalýðsfélagi sem átti við ramman
reip að draga í baráttu sinni við útgerðarmenn staðarins um að fá samningarétt félagsins
viðurkenndan.17
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Vef. Alþingi, „Hannibal Valdimarsson“. (http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=236)
Sigurður Pétursson, „Hannibal Valdimarsson”, bls. 24&51.
15
Helgi Már Arthursson, „Hannibal Valdimarsson“, bls. 241.
16
Sigurður Pétursson, „Hannibal Valdimarsson“, bls. 46.
17
Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Alþýðusambands Íslands I, bls. 106.
14

8

Myndræn lýsing Spegilsins á formannsskiptunum. Heimild: Spegillinn janúar 1952, bls. 7.

Hinn nýi formaður var á margan hátt andstæða forvera síns. Stefán Jóhann var hægri
krati sem varið hafði mestum tíma starfsæfi sinnar á höfuðborgarsvæðinu. Hannibal var
grunnskólakennari og verkalýðsleiðtogi utan af landi. Báðir höfðu látið til sín taka innan
verkalýðshreyfingarinnar. Stefán hafði starfað sem lögfræðingur Alþýðusambands Íslands
áður en hann varð forseti þess árið 1938 en ólíkt Hannibal þá gat Stefán varla kallast gegnheill
verkalýðsleiðtogi. Menn áttu í engum vandræðum með að vita hvar Stefán stóð í stjórnmálum.
Hann var einn helsti andstæðingur Sósíalistaflokksins og leitaði eftir samvinnu með
Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum samhliða því sem hann átti í nánu samstarfi við
skoðanabræður sína á Norðurlöndum. Hannibal var af annarri rót runninn. Hann var
gegnsýrður af verkalýðspólitík Ísafjarðarkratanna og sór sig í ætt við stjórnmálamenn á borð
við Héðin Valdimarsson. Það er ekki ofmælt að segja að Hannibal hafi verið lausari í rásinni
en Stefán og reyndist flokksforystunni óþægur ljár í þúfu, eins og á eftir að koma í ljós í næsta
kafla.18 Formannskjörin gáfu því skýr merki um að flokkurinn væri nú að taka aðra stefnu í
stjórnmálum. Hvað tæki nú við var alþýðuflokksmönnum hulin ráðgáta. Að öllum líkindum
skyldu verkalýðsmálin nú sett á oddinn svo mikið var ljóst en ekki mikið annað. Farið verður
nánar í saumana á stefnumótun Hannibals og félaga í II. kafla en áður en að því kemur verður
leitast við að svara spurningunni sem brann á allra vörum eftir kúvendingar flokksþingsins.
Hver var eiginlega orsök hallarbyltingarinnar?

18

Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 240.
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Blöndalsklíkan og aðdragandinn að ólgunni
Á stjórnmálatíð Stefáns Jóhanns hafði ítrekað borið á sundurlyndi innan Alþýðuflokksins,
einkum hvað varðaði utanríkismálin. Voru það Keflavíkur-, varnarliðs- og NATO
samningarnir sem fyrst og fremst urðu bitbein flokksfélaga og tákn bandarískrar ásælni á
Íslandi í augum margra. Eftir því sem líða tók á formannstíð Stefáns fór óánægja líka að gera
vart um sig í innanríkismálum vegna samstarfinu við „lýðræðisflokkanna“. Alþýðuflokkurinn
hafði átt aðild að flestum ríkisstjórnum síðan 1939. Þær ríkisstjórnir voru þó nærri alltaf
myndaðar undir forsæti Framsóknar- eða Sjálfstæðisflokks og margir alþýðuflokksmenn
farnir að líta svo á að slíta ætti samstarfinu.19 Þegar svo fór að Alþýðuflokkurinn lenti í
stjórnarandstöðu héldu forystumenn hans áfram samstarfinu við ríkisstjórnarflokkana tvo
innan Alþýðusambandsins mörgum til skapraunar. Þessi óánægja fór þó ekki fram hjá
flokksforystunni og lýsti Stefán Jóhann ástandinu svo að þegar komið var fram á árið 1945
„varð ég var við dálítinn samblástur gegn mér sem flokksformanni af hálfu nokkurra ungra
manna“.20
Fyrir þessum hópi var Jón Blöndal í forsvari, hagfræðingur að mennt, og vel tengdur
innan flokksins sem samlagðist vel við kollega sinn Gylfa Þ. Gíslason. Hann var staðfastur í
þeirri trú að Haraldur Guðmundsson ætti að taka við formennsku í flokknum og réri að því
öllum árum að ryðja Stefáni úr formannssæti.21 Sökum þess var gjarnan gripið til þess að kalla
hóp þennan „Blöndalsklíkuna.“ Hópurinn hóf útgáfu blaðsins Útsýn í október 1945 þar sem
birtar voru upplýsingar sem snertu samskipti íslenskra og bandarískra yfirvalda um herstöðvar
á Íslandi þegar málgögn stjórnarflokkanna voru bundin þagnarskyldu.22 Fór svo að í lok árs
1945 barst Stefáni bréf eitt, dagsett 22. nóvember sama ár, undirritað af fjórum mönnum innan
og tveimur mönnum utan miðstjórnar. Í bréfinu, sem að mestu leyti var ritað af Jóni, gerðu
sexmenningarnir tilkall til ýmissa breytinga innan flokksins en bar þar hæst kröfuna um að
Stefán Jóhann léti af formennsku. Á fundi miðstjórnar 12. desember var tillagan borin undir
atkvæði þar sem hún var felld með fjórtán atkvæðum gegn sex. Stefán Jóhann hefur mátt anda
léttar eftir úrskurð miðstjórnar Alþýðuflokksins enda kom það fljótt á daginn að ekki aðeins
átti Blöndalsklíkan litlu fylgi að fagna innan miðstjórnar flokksins heldur var hún einnig á
hverfanda hveli þar sem af þeim sex einstaklingum sem óskuðu eftir að Stefán viki úr
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Stefán Jóhann Stefánsson, Minningar II, bls. 80.
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22
Sigurður Pétursson, „Hannibal Valdimarsson“, bls. 58.
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formannssæti hurfu tveir þeirra úr flokknum.23 Óróaseggjum flokksins virtist fara fækkandi.
Sjálfur hafði Jón Blöndal ári áður dregið sig út úr stjórn flokksins með að neita því að gegna
áfram starfi ritara og að sitja í miðstjórn flokksins. Jón sagði sig þó ekki úr Alþýðuflokknum
heldur hélt sínu striki. Barátta hans entist þó ekki lengi. Hann hafði lengi átt við vanheilsu að
stríða og dó tveimur árum síðar fertugur að aldri.24 Svo virtist sem nú drægi úr andstöðu innan
flokksins. Komst Stefán svo að orði að eftir „þessa atkvæðagreiðslu var eins og nokkur kyrrð
kæmist á í flokknum, þótt sjálfsagt hafi undirróðurinn gegn mér haldið áfram undir niðri“.25
Eftir alþingiskosningarnar 1946 barst vinstri armi flokksins liðsauki þegar Hannibal
Valdimarsson og Gylfi Þ. Gíslason náðu báðir kjöri á Alþingi. Segja má að tvíeykið hafi tekið
upp þráðinn eftir Jón Blöndal þar sem að þeir urðu fljótt þyrnir í augum flokksstjórnarinnar
fyrir að hlíta ekki öllum fyrirmælum og að greiða atkvæði á aðra lund en þá sem
flokksforystan hafði mótað. Sjálfur trúði Stefán að stefna Hannibals og Gylfa hafi verið að róa
harðan róður gegn sér og stjórn sinni sem hafi verið „upphaf á nýjum deilum innan flokksins,
sem síðar leiddu til harðra átaka og mikilla sundrungar“.26 Innanflokks árekstrum var þó oft
afstýrt með því að láta ýmis deilumál sem sköpuðust liggja í þagnargildi uns ölduganginn
lægði. Þegar fram liðu stundir taldi Stefán það hafa verið mistök að taka ekki harðar á
vandamálinu: „Vera má, að með því hafi ég sýnt meira umburðarlyndi en rétt var og þeir
félagarnir frekar notað sér það til þess að herða róðurinn en draga úr honum“.27
Hannibal og Gylfi voru í þeirri sérstöðu að vera innan þingflokksins þar sem þeir gátu
látið til sín taka oft í óþökk flokksforystunnar. Fóru þeir sínar eigin leiðir í mörgum af þeim
stærstu málum sem einkenndi stjórnartíma Stefáns og greiddu þeir til að mynda atkvæði gegn
Keflavíkursamningnum.28 Eftir að samningurinn var samþykktur á Alþingi þann 5. október
1946, kastaðist í kekki stjórnarsamstarf Sjálfstæðis-, Alþýðu- og Sósíalistaflokksins.
Nýsköpunarstjórnin sprakk og við tók nokkra mánaða stjórnarkreppa.29 Skipuð var 12 manna
nefnd með 3 fulltrúum frá öllum stjórnmálaflokkum til að leysa þann hnút sem landsmálin
23
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voru nú komin í, en starf nefndarinnar reyndist árangurslítið og því næst sneri forseti Íslands,
Sveinn Björnsson, sér til Ólafs Thors, formanns Sjálfstæðisflokksins, í þeirri von að höggva á
hnútinn. Þegar ljóst var að Ólafur gat ekki myndað ríkisstjórn fékk forsetinn Stefáni Jóhanni
umboð sitt til stjórnarmyndunar. Stefán gekk ekki að því gruflandi að áframhaldandi samstarf
við sósíalista væri útilokað og eftir talsverðar umræður virtist allt stefna í stjórn Framsóknar-,
Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks undir forsæti Stefáns.30 Þegar tillagan að stjórnarmynduninni
var leidd fyrir þingflokk Alþýðuflokksins lögðust Hannibal og Gylfi báðir gegn henni, þann
leik endurtóku þeir þegar tillagan var tekin upp í miðstjórn flokksins en sögðust verja
stjórnina vantrausti ef til kastanna kæmi. Annað átti þó eftir að koma á daginn.31
Hin nýja ríkisstjórn tók við slæmu búi. Efnahagsvandamál og skömmtunartíð
einkenndu stjórnarár „Stefaníu“ en utanríkismálin voru ekki síður örlagarík. Nú til dags má
segja að arfleifð Stefaníu hafi verið innganga Íslands í Atlandshafsbandalagið löngu eftir að
skömmtunarseðlar og Fjárhagsráð hafa fallið í gleymskunnar dá. Myndir af óeirðunum á
Austurvelli þegar sló í brýnu milli lögreglu og mótmælenda og egg, grjót og táragas flaug
fram og til baka, lifa þó enn. Innan veggja Alþingis lék sömuleiðis allt á reiðiskjálfi þar sem
ríkisstjórnin fékk tvívegis á sig vantrauststillögu af hálfu Sósíalistaflokksins. Í fyrra skiptið
var tillagan felld með 39 atkvæðum gegn 10. Athygli vakti að Hannibal og Gylfi lýstu sig
báðir andvíga stjórninni en vörðu hana falli enda hafði hún aðeins setið við völd í þrjá
mánuði.32 Á meðan umræður um aðild Íslands að NATO fóru fram höfðu Hannibal og Gylfi
ýmislegt við þær að athuga en hlutu lítið brautargengi.33 Fór svo að þegar Sósíalistaflokkurinn
lýsti yfir vantrausti á ríkisstjórnina í seinna skiptið kusu félagarnir þess í stað að sitja hjá á
meðan atkvæðagreiðslan fór fram og, til að gera illt verra, að greiða atkvæði gegn tillögu
ríkisstjórnarinnar um aðild Íslands að NATO.34 Yfirgnæfandi þingmeirihluti stjórnarinnar
tryggði þó að hvorki henni né stefnu hennar yrði haggað. Engu að síður þá var vantraust
Hannibals og Gylfa, Stefáni lengi minnisstætt:
Fannst mér það oft lítið ánægjulegt á þeim tíma að eiga að mæta spjótalögum þeirra [Hannbals og
Gylfa] og andstöðu úr eigin flokki. En í hnúkana tók þó, er þessir tveir þingmenn greiddu ekki einu sinni
30

Agnar Kl. Jónsson, Stjórnarráð Íslands I, bls. 263-65.
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atkvæði gegn vantrausti kommúnista á samstjórn mína, þrátt fyrir gefin loforð, er sú stjórn var mynduð.
Allt þetta olli sundrung og óánægju í Alþýðuflokknum. 35

Í kjölfar þessara atburða kom fram hörð gagnrýni á Hannibal og Gylfa frá
flokksfélögum ekki aðeins vegna vantraustsins heldur einnig vegna þátttöku þeirra í
landsmálafélaginu Þjóðvörn, óbeins forvera Þjóðvarnarflokks Íslands. Lögðu menn hart að
Hannibal sem gert var að velja hvort hann vildi áfram tilheyra Alþýðuflokknum eða
Þjóðvarnarfélaginu. Svaraði Hannibal þannig fyrir sig að afstaða hans til vantraustsins hafi
fyrst og fremst verið mótuð af þeirri trú að ómögulegt hafi verið að leysa þjóðfélagsvandamál
í samvinnu við Sjálfstæðisflokkinn.36 Hvað Þjóðvörn snerti þá lét Hannibal þau orð falla að
„vel mætti svo fara, að hann veldi Þjóðvarnarfélagið, ef hann yrði að gera upp á milli þess og
Alþýðuflokksins“.37 Fór svo að mál þetta var látið liggja í salti en það var ekki fyrr en
Hannibal fór að finna fyrir þrýstingi heima í héraði að hann sagði sig úr Þjóðvarnarfélaginu.38

Deilt á bakvið tjöldin
Þegar flokksþing Alþýðuflokksins kom saman í marsmánuði 1951 var þegar kominn skriður á
áform vinstri armsins að láta til skarar skríða gegn sitjandi formanni. Blikur voru á lofti sem
flokksforystan fór ekki varhluta af, að minnsta kosti ritar Stefán Jóhann að þegar hér er komið
sögu hafi hann haft grun um að nú yrði látið sverfa til stáls:
Um það bil sem flokksþingið kom saman síðast í nóvember 1952, vissi ég það með öruggri vissu, að
samtök höfðu verið mynduð til þess að skipta um flokksformann og flokksstjórn að einhverju leyti. Ég
vissi þó ekki, hvert fylgi þau samtök voru búin að tryggja sér á þinginu, og trúði því, að meirihluti þess
myndi enn endurkjósa mig.39

Rithöfundurinn og alþýðuflokksmaðurinn, Guðmundur G. Hagalín greindi seinna frá þessum
atburðum í Morgunblaðinu. Lýsti hann því þegar tveir flokksbræður hans frá Akranesi,
Hálfdán Sveinsson og Sveinbjörn Oddsson, gengu á hans fund, vitandi fyrir víst að formaður
35

Stefán Jóhann Stefánsson, Minningar II, bls. 85.
Í svarbréfi stílað á Sturlaug Einarsson útskýrir Hannibal nánar hlut sinn í stofnun Þjóðvarnarfélagsins. Ítrekar
hann þar að Þjóðvarnarfélagið sé ekki stjórnmálaflokkur, þvert á móti þá hafi tillaga um að stofna flokk verið
felld fyrr um vorið. Félagið starfaði aðeins til að koma sjónarmiðum um gang landsmálanna fram í sviðsljósið í
sínu eigin blaði, „því að þegar svo er komið að öll blöð stjórnarflokkanna er harðlokuð fyrir öllu, nema hallelújalofsöng um rotið og spillt stjórnarfar, þá er mér nóg boðið. Þess vegna tók ég blaðið frá munninum og skrifaði
mínar greinar. Ég vildi ekki að þvinguð þögn mín væri skoðuð sem samþykki mitt við því stjórnarfari sem nú
ríkir“. Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AB. Bréf frá Hannibal. Askja 26 (St-Þ). Bréf Hannibals til Sturlaugs
Einarssonar dags. 26. júlí 1949, bls. 2.
37
Stefán Jóhann Stefánsson, Minningar II, bls. 61-62.
38
Sigurður Pétursson, „Hannibal Valdimarsson“, bls. 59-60.
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flokksins myndi falla í atkvæðisgreiðslu ef hann sæktist eftir endurkjöri. Flokksforystunni
væri þó hægt að bjarga þar sem Emil Jónsson eða Guðmundur Í. Guðmundsson myndu hljóta
öruggan meirihluta færu þeir í framboð.40 Það sem fylgdi var eftirminnilegur fundur á
skrifstofu Stefáns Jóhanns þar sem þremenningarnir reyndu að færa Stefáni heim sanninn um
að viki hann sér ekki frá kjöri yrði hann felldur í atkvæðakosningu. Honum væru að vísu ekki
öll sund lokuð þar sem menn bæru fyllsta traust til hans sem þingmanns eða jafnvel ráðherra
ef svo yrði kostur á kjörtímabilinu. „[S]pratt Stefán [þá] upp úr sæti sínu, hvessti augun á þá
Hálfdán og Sveinbjörn og valdi þeim síðan miður þokkaleg orð“. 41 Eftir orðaköstin var
kvöldfundinum slitið á harkalegum nótum:
Stefán þrútnaði svo í framan, að ég hafði ekki áður séð hann slíkan. Hann virtist ætla að segja eitthvað,
en hætti við það, spratt á fætur, opnaði dyrnar upp á gátt og vísaði okkur á dyr með handarhreyfingu,
sem ekki varð misskilin.42

Guðmundur G. Hagalín sem ferðaðist um landið síðsumars árið 1952 sem erindreki
Stórstúku Íslands segir að á ferðum sínum um landið hafi alls staðar kveðið við sama tón.
„Um var að kenna aðgerðaleysi Stefáns Jóhanns og skorti hans á tengslum við almenning í
flokknum“.43 Kvisaðist það út að ósáttir alþýðuflokksmenn færu nú á stúfana í leit að
mótframbjóðanda sem leyst gæti Stefán Jóhann af hólmi. Í Hafnarfirði var leitað til Emils
Jónssonar sem var helst orðaður sem hæfilegur eftirmaður Stefáns. Emil neitaði og lýsir í
sínum eigin orðum hve viðbrögð hans voru fyrir formannsslaginn:
Við sem vildum hafa Stefán Jóhann áfram, uggðum ekki að okkur og töldum, að þessi samblástur myndi
ekki takast. Fyrst og fremst vegna þess að Stefán hefði lýst því yfir við marga flokksstjórnarmenn, að
hann ætlaði sér að hætta flokksformennskunni þegar hann yfðri sextugur, eftir tvö ár, og myndi ekki
gefa kost á sér lengur ... Önnur ástæðan fyrir því hversu rólegir við vorum, var sú, að við vissum ekki til
að samblásturmennirnir hefðu formannsefni sem þeir hefðu komið sér saman um. Nokkrir þeirra leituðu
til mín og vildu fá mig til að taka starfið að mér, sem ég auðvitað aftók með öllu. Sömuleiðis var mér
kunnugt um að þeir höfðu leitað til Haralds Guðmundssonar um hið sama, en hann neitaði þeim
algerlega.44

Emil Jónsson, Haraldur Guðmundsson og Guðmundur Í. Guðmundsson komu allir til
greina sem mögulegir eftirmenn en reyndust allir sem einn ófúsir til þess að fara gegn
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Guðmundur G. Hagalín, „Menn sigla ekki með akkerið úti“, Morgunblaðið 27. september 1981, bls. 51.
Guðmundur G. Hagalín, „Menn sigla ekki með akkerið úti“, Morgunblaðið 27. september 1981, bls. 51.
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Guðmundur G. Hagalín, „Menn sigla ekki með akkerið úti“, Morgunblaðið 27. september 1981, bls. 51.
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formanni sínum enda allir í hópi dyggustu stuðningsmanna og vina Stefáns. 45 Fyrir
flokksþingið hafði einnig verið hart lagt að Kjartani Ólafssyni, fyrrum bæjarfulltrúa
Alþýðuflokksins í Hafnarfirði, sem þótti líklegur mótframbjóðandi og hæfilegt formannsefni.
Leikar fóru þó á annan veg þegar Kjartan tilkynnti skömmu fyrir flokksþing að hann myndi
ekki gefa kost á sér til formanns.46 Hannibal var á meðal þeirra sem bundið höfðu vonir sínar
við Kjartan og sagði sjálfur að „[þ]að var ekki fyrr en að útséð var að aðrir færu ekki fram, að
ég gaf kost á mér“.47 Rétt áður en flokksþingið var sett var ákveðið að leita til Hannibals en
þar átti ferill hans innan verkalýðshreyfingarinnar ásamt meira en tuttugu ára flokksþjónustu
mest um það að segja að hann varð fyrir valinu með þeim afleiðingum sem fyrr hefur verið
getið.
Það væri of djúpt í árinni tekið að segja að hallarbylting Alþýðuflokksins hafi verið
runnin undan rifjum Hannibals og stuðningsmanna hans. Eins og sést þá var hann ekki einu
sinni efstur á blaði yfir arftaka Stefáns. Sú staðreynd að fyrst var leitað til stuðningsmanna
Stefáns til að taka við stjórnartaumunum segir að í upphafi átti hallarbyltingin ekki að vera
jafn róttæk eins og átti eftir að verða raunin. Reynt var að miðla málum þannig að Stefán léti
af störfum sem formaður en fengi áfram að sinna hinum ýmsu trúnaðarstörfum fyrir flokkinn
og jafnvel þingmennsku. Biðlað var til flokksforystunnar um að stokka upp hjá sér þannig að
sá sem var næstur í röðinni tæki við en ekki krafist þess að hún léti sig hverfa. Í þessu tilfelli
voru það Emil Jónsson og Haraldur Guðmundsson sem báðir nutu trausts sitjandi formanns og
kjósenda. Báðir neituðu að fara gegn formanni sínum og því fór sem fór. Ef Hannibal hefði
ekki farið í mótframboð þá hefði sennilega einhver annar komið í hans stað. Eftir afdrifaríkt
flokksþing var óvíst hvernig stjórn Hannibal tæki til verka eftir að hafa, að því er virtist, rutt
úr vegi allri mótstöðu. Allt benti til þess að nú tækju pólitískir vindar að blása í aðra átt með
tilheyrandi stefnubreytingu. Hvort að byrinn bæri stjórnina og flokksfleyið á arðbærari mið
eða hvort henni biði skipbrot átti þó eftir að koma í ljós. Nú þegar gerð hafa verið skil á
orsökum og afleiðingum hallarbyltingarinnar verður farið í saumana á því hvernig sagan
þróaðist innan herbúða Alþýðuflokksins eftir leiðtogaskiptin.
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II. Kafli
Alþýðublaðið
Hinni nýju og ungu flokksstjórn sem nú tók við stjórnartaumunum biðu mörg óleyst vandamál
en þar var Alþýðublaðið efst á blaði. Eftir örlagaríkt flokksþing þar sem toppmönnum
flokksins var öllum sópað í burtu var ekki við öðru að búast en brátt kæmi röðin að málgagni
flokksins þar sem ritstjóri þess fengi einnig að finna fyrir tiltektinni, sérstaklega þar sem hann
var einn helsti stuðningsmaður hins fallna formanns. Hafist var handa við breytingar strax í
desember. Á fundum miðstjórnar var framtíð blaðsins og ritstjóra þess, Stefáns Pjeturssonar,
rædd til hlítar. Taldi Hannibal þá tvo kosti vænlegasta að ef Stefán fengi að halda áfram starfi
sínu þá yrði það aðeins til þriggja mánaða og ásamt öðrum manni, eða að annar maður tæki
alfarið við ritstjórninni. Fyrri kosturinn varð fyrir valinu eftir að tillaga Benedikts og Gylfa
var samþykkt sem gerði ráð fyrir því að Hannibal og Stefán færu saman með ritstjórn
Alþýðublaðsins. Eftir 1. apríl tæki Hannibal einn til starfa.48 Stefán þáði þó ekki boðið eins og
sést á forsíðu fyrsta tölublaðs Alþýðublaðsins fyrir janúar 1953 þar sem honum var þakkað
fyrir tæpa tveggja áratuga þjónustu við blaðið. Framsetning og orðaval þessa ákveðna
tölublaðs er þó nokkuð óskýr. Í fyrsta lagi stendur þetta varðandi eftirmanninn. „Hannibal
Valdimarsson verður ritstjóri blaðsins fyrst um sinn“.49 Margt gefur til kynna að
ritstjóraskiptin séu aðeins tímabundin, líklegast til að forðast frekari átök innan flokksins þar
sem auðveldlega mætti túlka atburðina sem röð hefndaraðgerða fyrir brottrekstur Finnboga
Rúts Valdimarssonar, bróður Hannibals, úr ritstjórastólnum nokkrum árum áður.50 Sagan
hefur þó getað gefið góða vísbendingu um hvernig mál myndu þróast enda hafði Hannibal
verið ákaflega aðsópsmikill á Ísafjarðarárunum þegar hann ritstýrði Skutli. Frá 1. febrúar var
blaðamaðurinn Helgi Sæmundsson ráðinn sem meðritstjóri.51
En vandamál Alþýðublaðsins voru það mörg og djúpstæð að brottrekstur eins ritstjóra
dugði lítið til að snúa blaðinu við. Fjárhagur blaðsins hafði um langan tíma valdið
alþýðuflokksmönnum vandræðum sem bar á góma á nánast hverjum einasta fundi
framkvæmdarstjórnarinnar, og af góðri ástæðu. Alþýðublaðið var jafn botnlaust og kerald
Bakkabræðra og sogaði hvern einasta eyri sem flokkurinn innti af hendi. Til að sporna við
slíkri þróun ákvað nýja stjórnin að hleypa af stokkunum nýju félagi, Styrktarmannafélagi
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Alþýðublaðsins, og ráðist var í útbreiðsluherferð þar sem framkvæmdastjórnin skrifaði öllum
flokksfélögum á landinu í von um að ná endum saman.52 Eitt slíkt dreifibréf endaði í höndum
Stefáns Pjeturssonar sem hefur sennilega ekki verið í skapi fyrir eitthvert örlæti eftir
brottreksturinn. Í bréfinu sem undirritað var af formanni, varaformanni og ritara, kom þetta
m.a. fram:
Framkvæmdastjórn Alþýðuflokksins og stjórn Alþýðublaðsins hafa ákveðið að hefja öfluga sókn til
útbreiðslu blaðsins, bæði til þess að bæta hag þess og til þess að gera það að því vopni, til sóknar og
varnar, sem það ætti að vera og gæti orðið.53

Málgagn stjórnmálaflokks var sverð þess og skjöldur en fyrir Alþýðuflokkinn reyndist
Alþýðublaðið tvíeggjað sverð. Í bréfi rituðu af Hannibal og stílað á Oluf Carlsson, ritara
danska sósíaldemókrataflokksins, gerir ritstjórinn grein fyrir fjárhag blaðsins. Kemur þar m.a.
fram að alls námu skuldir Alþýðublaðsins 1.697.000 íslenskum krónum um áramótin 1953 og
ekki útlit fyrir að hagur þess batni. Þegar auglýsingatekjur, lausasölu- og áskriftargjöld höfðu
verið teknar með í reikninginn námu þau um einni milljón króna. Blaðið var því rekið með
hálfrar milljón króna halla á ári og þurfti um 5000 áskrifendur í stað þeirra 3800 til að standa
straum af útgáfu blaðsins.54 Hannibal og félagar tóku við slæmu búi eins og sjá má:
Du vil utvivlsomt spörge: Hvordan har bladet kunnet udkomme med så kolossalt underskud? Og hvor er
de midler kommet fra, der har gjort det muligt? Angående det spörgsmål, vil jeg i fortrolighed sige: Det
er min mening, ad partiets gamle ledere har ladet vore partifortagender: Folkets hus - Arbejdernes
fællesbageri og Arbejdertrykkeriet fremskaffe betydelige belöb til dækning af Alþýðubladet
underskud.55

Fjárhagsörðugleikar Alþýðuflokksins teygðu sig langt aftur til tímans þegar
Alþýðuflokkur og Alþýðusamband Íslands voru eitt. Erfitt var að tryggja fjárhag og starfsemi
samtakanna þó sér í lagi Alþýðublaðsins sem var yfirleitt stærsti kostnaðarliðurinn,
sérstaklega þau ár sem fram fóru alþingiskosningar.56 Blaðið átti þó bakhjarla innan ASÍ hjá
flokksfyrirtækjum sambandsins eins og Alþýðubrauðgerðinni sem hlupu undir bagga með því
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að veita lán.57 Þegar kveðjustund ASÍ og Alþýðuflokks virtist vís var hafist handa við að
tryggja þær eignir sem staðið höfðu fjárhagslega undir stórum hluta starfsemi
Alþýðuflokksins og bundið svo um hnútana að flokksfélög þessi urðu að hlutafélögum sem
enduðu í höndum tryggra alþýðuflokksmanna.58 Eignartilfærslan og lögmæti hennar varð
tilefni langvarandi málaferla og átaka.59 Ekki kom lausn í deiluna fyrr en nokkrum árum
seinna þegar bæjarþing Reykjavíkur og Hæstiréttur kváðu á um að ekki hefði verið ólöglega
að málum staðið.60 Flokksfélög voru því eins og sjá má með hagsmuni Alþýðuflokksins efst í
huga en slíkt átti eftir að breytast þegar Hannibal tók við völdum:
Nu forholder det sig således, at vort partis gamle ledere endu besidder bestyrelserposterne i partiets
foretagender. Det er al sammen aktieselskaber. Og til vor henvendelse om stötte har vi fået det svar, at
de enten körer med underskuld som trykkeriet, eller lige kan klare sig selv som bageriet. - Og desværre
kun kan [stötte] sig selv - og slet ikke i [öjeblikket] kan yde hjælp til Alþýðublaðið.61

Skyndilega varð þröngt í búinu víðast hvar sem nýja flokksforystan drap að dyrum.
Flokksvopnin voru bitlaus og helstu styrktaraðilar flokksins virtust komnir á vergang.
Alþýðubrauðgerðin og Alþýðuprentsmiðjan (sem blaðið skuldaði um 400.000 krónum) gátu
ekki lengur létt undir með rekstrinum.62 Í september 1953 gerðu Alþýðuprentsmiðjan og
Alþýðublaðið með sér samkomulag um 80.000 króna lágmarksgreiðslu til að tryggja
áframhaldandi prentun blaðsins. Þegar sú greiðsla var ekki full greidd í ágúst tæplega ári
seinna fékk ritstjóri blaðsins lokaviðvörun um að útgáfu blaðsins yrði hætt og starfsfólki
prentsmiðjunnar sagt upp ef ekki væri staðið við skuldirnar.63 Undantekningin frá reglunni var
Oddur Ólafsson, framkvæmdastjóri Alþýðuhússins, sem gat látið eitthvað af hendi rakna.64
Samhliða nýrri stjórn Alþýðublaðsins fylgdi ný stefna í skrifum blaðsins sem fór að draga dám
57

Oftar en ekki voru þessi framlög aðeins lán að nafninu til sem seinna voru afskrifuð. Sem dæmi má nefna lán
Alþýðubrauðsmiðjunar til Alþýðublaðsins á tímabilinu 1921-25 sem öll voru afskrifuð og námu um 140.000 kr.
ÞÍ. Alþýðubrauðgerðin 1999-49. A/8. Gerðarbók stjórnar Alþýðubrauðgerðarinnar fundur nr. 109, bls. 75.
58
Ingólfur V. Gíslason, Bjarmi nýrrar tíðar, bls. 154; Þorleifur Friðriksson, Gullna flugan, bls. 73, 143-144. Sjá
einnig Þorleif Friðriksson, Undirheimar, bls. 117-123.
59
Sjá t.d. „Nokkrir helztu foringjar Skjaldborgarinnar selja sjálfum sér Alþýðubrauðgerðina“, Þjóðviljinn 23.
nóvember 1940, bls. 1; „„Verkalýðshreyfingin hefur ekki lagt einn einasta eyri í eignirnar““, Þjóðviljinn 25. júní
1949, bls. 3; mótsvar Sæmundar Ólafsson við Þjóðviljanum „Sannleikurinn um eignarmálið“, Alþýðublaðið 15.
júlí 1949, bls. 5&7. Sjá einnig Héðinn Valdimarsson, Skuldaskil Jónasar Jónssonar við sósíalismann, bls. 103104 og 141-146.
60
Hulda Sigurborg Sigtryggsdóttir, „Aðdragandi að aðskilnaði Alþýðuflokks og ASÍ“, bls. 52-53.
61
Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AB. Bréf frá Hannibal. Askja 23 (A-F). Bréf Hannibals til Oluf Carlsson
dags. 12. desember 1953, bls. 3.
62
Alþýðubrauðgerðin sá sér þó fært um að borga Útvegsbanka Íslands rúmar 330.000 kr. upp í skuldir
Alþýðublaðsins tveimur árum seinna árið 1955, eftir að Hannibal hafði verið vikið úr bæði stjórn Alþýðublaðsins
og Alþýðuflokksins. ÞÍ. Alþýðubrauðgerðin 1999-49. A/99. Veðskuldabréf dags. 20. desember 1955.
63
Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AA. Bréf til Hannibals. Askja 1 (A). Bréf frá Alþýðuprentsmiðjunni dags.
5. ágúst 1954, bls. 1.
64
Þ[ráinn] H[allgrímsson], „Þegar Hannibal var rekinn úr Alþýðuflokknum“, Alþýðublaðið 22. ágúst 1981, bls.6;
Þorleifur Friðriksson, Gullna flugan, bls. 144.

18

af Skutli með ríkari áherslu á verkalýðspólitík í innanríkismálum eins og við var að búast nú
þegar Hannibal stýrði pennanum. Blaðið tók einnig breytingum í afstöðu sinni til
utanríkismála en þau verða næst til umfjöllunar.

Stefnubreytingar í utanríkismálum
Breyttist [Alþýðu]blaðið þá brátt að svip og innihaldi, varð stefnulítið í innanlandsmálum, en að svo
miklu leyti sem þar var rætt um utanríkismál og fréttir fluttar af þeim, bar það svip lítillar velvildar í
garð Vestur[veldanna] og andstaða óx gegn bandarísku hervöxtnunum, og sést þetta einnig vel á ályktun
er miðstjórnin gerði um miðjan apríl s.l. og birt hefir verið í Alþýðublaðinu, og blaðið að sjálfsögðu
eindregið stutt þessa ályktun. Vitað er að allir fyrri forystumenn flokksins og fjöldi annara, var þessari
ályktun andstæðir.65

Svona lýsir Stefán Jóhann stöðunni sem nú var kominn upp í skýrslu sem hann skrifaði og
dreift var á danska skoðanabræður. Reifar hann þar helstu atburði sem hent höfðu
Alþýðuflokkinn eftir formannsskiptin.66 Heimild þessi er verðmæt þar sem að hún veitir góða
innsýn inn í hugsunarhátt hægri arms Alþýðuflokksins á meðan átökin um stjórn og framtíð
flokksins voru ennþá tvísýn. Heimildin staðfestir enn frekar að ein helsta uppspretta flokkserja
hafði um tíma verið spurningin um bandaríska varnarliðið. Nú þegar andófsmennirnir voru
komnir til valda lá það fyrir að stefna flokksins í utanríkismálum yrði fljótt endurskoðuð og í
tæka tíð fyrir alþingiskosningar sem fram áttu að fara innan nokkurra mánaða. Einnig þurfti
að taka afstöðu með eða á móti stofnun íslensks varnarliðs sem brann á allra vörum eftir að
formaður Framsóknarflokksins, Hermann Jónasson, og utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins,
Bjarni Benediktsson, höfðu í áramótaávörpum sínum báðir ýjað að nauðsyn þess að
Íslendingar tæku virkari þátt í vörnum landsins.67 Hugmyndin um íslenskt þjóðvarðlið var að
vísu ekki ný af nálinni og hafði margsinnis skotið upp kollinum frá því að bandaríski herinn
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ÞÍ, Stefán Jóhann Stefánsson 2009-55. A/6. Örk 19. Óundirrituð drög að skýrslu ætluð norrænum
flokksforingjum, bls. 3.
66
Skýrslunni hefur a.m.k. verið dreift til Hans Hedtofts, formanns danska sósíaldemókrataflokksins og
forsætisráðherra Danmerkur. Það sem varðveitt er á Þjóðskjalasafni Íslands er aðeins ódagsett uppköst á íslensku
og dönsku og því án undirskriftar. Þorleifur Friðriksson vitnar hins vegar í svipaða trúnaðarskýrslu í bók sinni
dagsetta 5. desember 1953 og stílaða á Hedtoft. Höfundurinn hlýtur því að vera Stefán Jóhann þrátt fyrir að hann
tali um sig í þriðju persónu; sjá Þorleifur Friðriksson, Gullna Flugan, bls. 146&176.
67
Bjarni Benediktsson, „Áramót“, Morgunblaðið 31. desember 1952, bls. 9; Hermann Jónasson, „Við áramótin“,
Tíminn 31. desember 1952, bls. 3; Á flokksþingi Framsóknarflokksins tók Hermann Jónasson aftur í sama streng
og „að eins og nú er komið og horfir eru varnir óhjákvæmilegar“. Tíminn 22. mars 1953, bls. 4. Sjá einnig „Á
Ísland að vera réttarríki eða skrílríki? Eftir Hermann Jónasson“, Tíminn 21. mars 1953, bls. 5-6.
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steig hér fyrst á land.68 Enn fremur hafði brottrekstur Stefáns Jóhanns fyrr um veturinn flækt
samstarf Alþýðu-, Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Með Stefán Jóhann við stjórnvölinn
höfðu ríkisstjórnarflokkarnir leyft formanni Alþýðuflokksins að hafa orð í utanríkismálum
landsins, aðgang að trúnaðarupplýsingum og sitja á fundum sem snertu NATO og varnarmálin
þótt flokkurinn sæti í stjórnarandstöðu.69 Aðkoma Hannibals og sigur hans á flokksþinginu
var ekki aðeins þyrnir í augum ríkisstjórnarflokkanna heldur einnig Bandaríkjamanna sem
urðu enn svartsýnni á að ná fram hernaðarmarkmiðum sínum.70
Svörin við varnarliðsspurningunni létu ekki á sér standa og þann 23. janúar samþykkti
miðstjórn Alþýðuflokksins yfirlýsingu gegn stofnun íslensks hers og skoraði á alla Íslendinga
til að sameinast gegn slíkri hugmynd.71 Yfirlýsing þessi var að hluta til mótuð af
þjóðfélagsumræðu þess tíma, áhrif varnarliðsins voru vægast sagt gífurleg og mörkuðu djúp
spor í þjóðfélags- og efnahagsþróun landsins. Það er því ekki furða að það yrði lengi eitt
helsta hitamál landsmanna. Varnarsamningurinn sem gerður hafði verið milli Íslands og
Bandaríkjanna var aðeins tveggja ára þegar hér kemur sögu og skildi víða eftir sig sár sem
ekki voru gróin. Fjölmenn hreyfing sem mótfallin var hersetu Bandaríkjamanna hafði hreiðrað
um sig innan flestra stjórnmálaflokka sem nú óx fiskur um hrygg og var ekki aðeins afmörkuð
við Sósíalistaflokkinn. Til að kynda enn frekar undir kolunum greindi blaðið Frjáls þjóð frá
áformum Bandaríkjastjórnar um að færa út kvíarnar á Íslandi sem blaðið fullyrti að myndi
endanlega leggja landið undir sig hernaðarlega og fjárhagslega.72 Mánuði seinna leit nýr
stjórnmálaflokkur dagsins ljós þegar Þjóðvarnarflokkur Íslands var settur á laggirnar sem
höfðaði til fjölbreytts hóps kjósenda, þvert yfir pólitísk landamæri fjórflokksins.
Utanríkismálin ollu mikilli ókyrrð í þjóðfélaginu og kölluðu fram afgerandi viðhorf. Þann 17.
apríl samþykkti miðstjórn Alþýðuflokksins eftirfarandi yfirlýsingu:
Lýsir flokkurinn sig algerlega andvígan því, að gerðir verði nýir samningar um fjölgun hins erlenda liðs
og um byggingu nýrra hernaðarflugvalla eða annarra hernaðarmannvirkja. Hann vill og beita sér fyrir
því, að herinn verði látinn hverfa brott af landinu, jafnskjótt og hann telur friðarhorfur sæmilega
öruggar.73
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Var á tímapunkti ætlast til þess að varnarlið þetta myndi sjá um rekstrur Keflarvíkurflugvallar en auk þess voru
margir sem vildu sjá það sem varnarviðbúningur gegn innrihættunni sem ýmsir töldu stefja af sósíalistum. Valur
Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 203.
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Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 240.
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Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 239-240.
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„Miðstjórn Alþýðuflokksins mótmælir eindregið stofnun íslenzks hers“, Alþýðublaðið 24. janúar 1953, bls. 1.
72
„Nýjar stórfelldar kröfur Bandaríkjanna á hendur íslenzkum stjórnarvöldum“, Frjáls Þjóð 9. febrúar 1953, bls.
1&4.
73
„Alþýðuflokkurinn vítir framkvæmd herverndarsamningarins“, Alþýðublaðið 18. apríl 1953, bls. 1.
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Hermálinu hafði nú verið mörkuð rás innan Alþýðuflokksins en málið var ekki
fullafgreitt, stefnulýsing þessi var ekki hugsuð sem endaleg ákvörðun heldur gerði flokkurinn
ráð fyrir að ástandið héldist óbreytt. Enn frekari framkvæmdum Bandaríkjamanna var
harðlega mótmælt og miðstjórn Alþýðuflokksins ávítaði ríkisstjórnina fyrir linkind sína í garð
stórveldisins eins og við var að búast, en annars leit út fyrir að miðstjórnin væri að draga í
land frá fyrri horfum. Í Alþýðublaðinu fjallaði Hannibal Valdimarsson enn frekar um afstöðu
Alþýðuflokksins sem hann taldi bæði raunhæfa og án ofstækis.74 Yfirlýsingin fékk hins vegar
nokkurn mótbyr þar sem mörgum þótti hún ganga í berhögg við þá stefnubreytingu sem nýir
flokksforingjar höfðu áður staðið fyrir. Enn fremur var yfirlýsingin gagnrýnd fyrir að vera
margslungin sem teygja mátti og toga í hið óendanlega bæði að stjórninni og andstæðingum
hennar.75 Þóttu aðgerðir stjórnarinnar lítið annað en illa duldar tilraunir til málamynda í þeirri
von að þóknast þeim hluta flokksins sem að stutt hafði við bakið á henni með yfirlýsingu sem
hægt væri að túlka á hvaða veg sem er.
En hvers vegna voru ekki stigin stærri skref í utanríkismálum þegar nú sátu við
stjórnvölinn menn sem áður höfðu lagt sig í líma við að hindra allt sem kalla mætti erlenda
íhlutun eins og starfsemi þeirra innan Þjóðvarnarfélagsins sýnir glögglega? Ekki má gleyma
því að mikil óvissa ríkti í heimsmálum um þessar mundir. Jafnvel hinir gallhörðustu
andstæðingar erlendrar íhlutunar kinokuðu sér við að taka afdráttarlausa stefnu sem boðið
gæti hættunni heim. Slíkt kom í ljós þegar Hannibal og Gylfi greiddu atkvæði með komu
bandaríska varnarliðsins 1951 eftir að Bjarni Benediktsson hafði rætt við þá einslega um
áhættuna sem steðjaði að landinu ef það stæði eitt og berskjaldað á slíkum hættutímum að
öðrum kosti kynni landið að opna gáttina fyrir vá að utan.76 Spurningin um bandaríska
herliðið var margslungið og langvinnt málavafstur sem reyndist mörgum andstæðingum þess
þrautin þyngri að leysa, til að mynda var hreyft við henni tveimur árum seinna þegar vinstri
stjórn Hermanns Jónassonar setti sér það markmið að nú skyldi varnarliðið sent heim. Þeir
sem þekkja þá sögu vita að svo varð ekki. Enginn má við margnum. Í stað þess að sigla á milli
skers og báru eins og Hannibal og félagar höfðu sennilega vonast til báru stefnubreytingar
nýju flokksforystunnar með sér töluvert andstreymi, uppsprottið úr öllum áttum bæði innan og
utan herbúða Alþýðuflokksins. En það voru viðbrögð vinstri deildar flokksins sem komu mest
á óvart og verða næst til umfjöllunar.
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„Hingað og ekki lengra“, Alþýðublaðið 18. apríl 1953, bls. 4.
Sjá t.d. „Þegar Guðmundur Í. telur sig „sæmilega öruggan“ án launa frá varnarmálanefnd“, Frjáls Þjóð 20.
apríl 1953, bls. 1&4.
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Sigurður E. Guðmundsson, „Gylfi Þ. Gíslason“, bls. 25.
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Bakslag
Á meðan miðstjórn Alþýðuflokksins markaði nýja stefnu flokksins í utanríkismálum voru
aðildarfélög flokksins í þann mund að móta sína eigin stefnu. En þegar alþingiskosningar
stóðu fyrir dyrum og byrjað var að raða á framboðslista flokksins kom ýmislegt í ljós sem gaf
til kynna að innan flokksins deildu stríðandi fylkingar. Svo fór að þegar Alþýðuflokkurinn
tilkynnti í byrjun marsmánaðar þrjú fyrstu framboð sem samþykkt höfðu verið af
flokksfélögunum á höfuðborgarsvæðinu voru það allt vel kunnugir menn. Urðu fyrir valinu
Emil Jónsson, Guðmundur Í. Guðmundsson og Benedikt Gröndal, en það var tilnefning Emils
og Guðmundar sem vakti hörð viðbrögð þeirra sem vonast höfðu eftir algjörri stefnubreytingu
eftir undangengið flokksþing. Greip Frjáls þjóð svo til orða um frambjóðendur
Alþýðuflokksins að „tveir þeirra a.m.k. eru harðvíraðir afturhaldsmenn, sem hvergi eiga
heima nema í Sjálfstæðisflokknum“.77 Sú staðreynd að Guðmundur og Emil væru þar að auki
í nokkuð öruggum barráttusætum hellti enn frekar olíu á eldinn.
Á aðalfundi Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur sem fram fór 8. mars dró enn og aftur til
tíðinda þegar Stefán Jóhann flutti nær klukkutíma langa ræðu þar sem að hann snerti á
hernámsmálinu og hugmyndinni um stofnun íslensks hers. Innihald ræðunnar fór algjörlega á
skjön við þá ályktun sem að miðstjórnin hafði samþykkt og sent frá sér í lok janúar sem áður
hefur verið greint frá. Eftir að hafa fjallað ítarlega um hernámið vék Stefán að hugmyndinni
um stofnun íslensks hers.78 Þar tók hann í sama streng og Hermann Jónasson og Bjarni
Benediktsson höfðu áður gert og taldi sjálfsagt að Íslendingar tækju virkari þátt í vörnum
landsins. Fullyrti Þjóðviljinn að formaður hafi fengið dynjandi lófaklapp að ræðunni lokinni.79
Alþýðublaðið beið ekki boðanna og svaraði fréttaflutningi Þjóðviljans fullum hálsi næsta dag.
Blaðið hafnaði þó engu sem Þjóðviljinn hafði greint frá heldur skaut til baka föstum skotum
með því að áminna Þjóðviljann að innan Alþýðuflokksins tíðgaðist sá siður að leyfa almennt
frjálsar umræður.80 Málgögnin gerðu sér mat úr málinu og héldu áfram að fylgjast með gangi
mála í aðdraganda kosninganna þar sem þau greindu frá því sem þeim var fortalið. Staðhæfðu
bæði Frjáls þjóð og Þjóðviljinn að byltingin fyrr um veturinn hafi verið kæfð í fæðingu, en
eins og gefur að skilja þá eru frásagnir dagblaða nokkuð vafasamar heimildir og gæddar
ýmsum ókostum. 81 Sjónarhorn þeirra sem standa fyrir utan flokkslínu Alþýðuflokksins eru
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„Átökin í Alþýðuflokknum: Byltingin kæfð í fæðingunni“, Frjáls Þjóð 9. mars 1953, bls. 1
„Alþýðuflokkurinn kastar grímunni“, Verkamaðurinn 13. mars 1953, bls. 4.
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„Innlendan her og fjölmennara erlent herlið“, Þjóðviljinn 10. mars 1953, bls. 1.
80
„Flan Þjóðviljans og feitt letur“, Alþýðublaðið 11. mars 1953, bls. 4.
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„Átökin í Alþýðuflokknum: Byltingin kæfð í fæðingunni“, Frjáls Þjóð 9. mars 1953, bls. 1; „Innlendan her og
fjölmennara erlent herlið“, Þjóðviljinn 10. mars 1953, bls. 1.
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vissulega verðmæt þó að þau endurspegla ekki alltaf raunveruleg innanflokksátök enda var
það ekki nýtt að menn tækju sér ýmiss skáldaleyfi í þágu málstaðarins. Því er rétt að
gaumgæfa næst frásagnir ýmissa flokksmanna sem gegnt höfðu trúnaðarstörfum fyrir flokkinn
og staðið höfðu með Hannibal á flokksþinginu.
Kjartan Ólafsson sem áður hefur komið við sögu var á meðal þeirra sem þótti nýja
stjórnin ekki marka rétta stefnu í utanríkismálum heldur feta í fótspor forvera sinna. Kjartani
var áður fundið það til foráttu að hann þætti hallur undir kommúnismann sem leiddi til þess að
leið hans lá saman með Hannibal og Gylfa. Í bréfi sem að Kjartan ritaði Hannibal og dagsett
var 8. febrúar rifjar hann upp gamla daga:
Lengi var andstæðan gegn hersetu það sem bezt hélt saman vinstri armi Alþýðuflokksins. Í
„Blöndalsklíkunni“ var þetta mál málanna. Og eftir að Jón Blöndal, loflegrar minningar, var horfinn yfir
landamærin og búið að hrekja Friðfinn Ólafsson og flest annað það fólk sem leit líkt á málin og við, þá
var andstaðan gegn hersetu traustasta bandið á milli ykkar og mín. 82

Nú var svo komið að samband þetta var að liðast í sundur. Á miðstjórnarfundi 23. janúar
1953, var lesið upp bréf frá Kjartani Ólafssyni þar sem hann sagði sig úr miðstjórn flokksins
eftir 30 ára forystustarf.83 Í því sama bréfi gagnrýndi Kjartan nýju stjórnina harkalega fyrir
kjarkleysi og yfirdrengsskap:
En þetta fór illa, því þótt erfitt væri orðið aðferða þá fenguð þið þó gullið tækifæri til að gera tilraun til
drengilegrar baráttu um að lagfæra margt, er þið væruð kosnir til aðalforystu í flokknum. En mér finnst
að fram að þessu hafið þið verið að velta steinum í ykkar eigin götu. 84

Afstaða nýju stjórnarinnar til hermálanna var ekki eins og margir höfðu vonast til en áhyggjur
og vonbrigði Kjartans mátti heyra bergmála í bréfum fleiri flokksfélaga. Þar á meðal í bréfi
Sigurjóns Jóhannessonar á Dalvík sem skrifaði að:
Flokksmenn hér eru yfirleitt bjartsýnir eftir stjórnarskipti flokksins, aðeins eitt erum við óánægðir með
og við spyrjum. Verður stefna fl[okksins] óbreytt í utanríkismálum? Hver verður afstaða fl[okksins] til
aukinna krafa Bandaríkjanna, sýnir fl[okkurinn] sama undirlægjuháttinn og stjórnarfl[okkarnir]? Við
vonumst fyrst og fremst til að [A]lþýðufl[okkurinn] verði íslenskastur af stjórnmálaflokkunum, og ef
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Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AA. Bréf til Hannibals. Askja 13 (Jón H.-Kl.). Bréf Kjartans Ólafssonar til
Hannibals og Gylfa dags. 8. febrúar 1953, bls. 2.
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Þorleifur Friðriksson, Gullna flugan, bls. 133.
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Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AA. Bréf til Hannibals. Askja 13 (Jón H.-Kl.). Bréf Kjartans Ólafssonar
til Hannibals og Gylfa dags. 8. febrúar 1953, bls. 4.
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svo verður þarf hann ekki að óttast framtíðina. En hvað um auknar kröfur U.S.A., aðeins „Frjáls Þjóð“
talar (en það blað hefur mikil ítök hér) aðrir þegja.85

Afstaða Alþýðuflokksins til varnarliðsins reyndist afgerandi mál fyrir suma flokksmenn eins
og sjá má, en eftir því sem að líða fór að kosningum fór að bera á öðru ágreiningsefni sem átti
eftir að einkenna formannstíð Hannibals og kljúfa einingu flokks hans í herðar niður. Sjaldan
er ein báran stök. Deilurnar um utanríkismálin hurfu fljótt í skugga annars máls sem nú verður
vikið að.

Landslistamálið
Það kom brátt í ljós að í hinni nýju miðstjórn, að forystumenn hennar, Hannibal Valdimarsson, Gylfi Þ.
Gíslason o.fl., virtust leggja kapp á að Stefán Jóh[ann] Stefánsson yrði ekki kosinn á Alþingi. Stefán
Jóhann hafði við nokkrar undanfarnar kosningar verið raðaður efsti maður á landslista flokksins og
upprunalega var þetta gert til þess að fá rúm fyrir ungan mann (Gylfa Þ. Gíslason) á lista í Reykjavík.
Miðstjórnin ákvað í skyndi, á fundi, er boðaður var fyrirvaralítið, að hafa ekki raðaðan landslista, og var
þetta samstundis tilkynnt í Alþýðublaðinu. 86

Þannig lýsir Stefán Jóhann hvernig farið var að málum svo vitnað sé aftur í skýrsluna sem
send var dönskum skoðanabræðrum. Þessi ákvörðun miðstjórnarinnar var hins vegar ekki
tilkynnt samstundis í málgagni flokksins og eftir talsverða leit í Alþýðublaðinu virðist sem
þessi breyting hafi hreinlega aldrei verið kynnt lesendum blaðsins. Þess í stað stukku blöð
mótherjanna á tækifærið og greindu frá þeim átökum sem nú áttu sér stað innan herbúða
flokksins á meðan Alþýðublaðið þagði þunnu hljóði. Áður en lengra er haldið þykir það við
hæfi að útskýra stuttlega kosningaskipulag Alþýðuflokksins á síðustu öld þannig að þeir
atburðir sem á eftir er um fjallað liggi sem ljósast fyrir.
Kjördæmaskipan landsins hafði allt frá upphafi verið Alþýðuflokknum óhagstæð þegar
landinu var að mestu skipt upp í einmennings- og tvímenningskjördæmi sem hyglaði
kjósendum í dreifbýli á kostnað kjósenda í þéttbýli. Fóru þar Sjálfstæðis- eða
Framsóknarflokkurinn með sigur af hólmi í flestum kjördæmum en atkvæði sem bárust
Alþýðuflokknum féllu dauð niður, svo að segja. Flestir þingmenn Alþýðuflokksins, auk
Sósíalistaflokksins, náðu þess í stað kjöri sem svokallaðir uppbótarþingmenn sem voru allt að
11 þingsæti sem úthlutað var til jöfnunar milli þingflokka þannig að hver flokkur fengi
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þingsæti í samræmi við atkvæðatölu sína við kosningarnar. Eins og gefur að skilja þá sóttu
bæði Alþýðu- og Sósíalistaflokkurinn mest fylgi sitt í þéttbýli. Í Reykjvíkurkjördæmi komust
að átta þingmenn og um miðja síðustu öld fóru leikar yfirleitt þannig að sósíalistar hrepptu þar
tvö þingsæti en alþýðuflokksmenn aðeins eitt. Flokkurinn hafði þó sitt bakland í Hafnarfirði,
Ísafirði (og sýslunum þar í kring) sem reyndust traust kratabæli en þau vígi voru engan veginn
sjálfgefin eins og mun koma í ljós í næsta kafla.
Alþýðuflokkurinn skar sig þó frá öðrum stjórnmálaöflum þar sem flokkurinn hafði
þann sið að raða mönnum á landslista þar sem formaður flokksins var efstur á blaði en það
gulltryggði honum þriðja uppbótarþingsætið sama hvert fylgi hans mældist. Þannig gat Stefán
Jóhann verið í framboði í Eyjafjarðarkjördæmi í alþingiskosningunum 1949 þar sem
Alþýðuflokkurinn hafði gegnum tíðina ekki riðið feitum hesti frá kosningum, og á sama tíma
rýmt til fyrir Gylfa Þ. Gíslasyni í Reykjavíkurkjördæmi.87 Þar áður hafði flokkurinn beitt
sömu aðferð til að tryggja Jóni Baldvinssyni sæti á þingi í alþingiskosningunum 1934 þegar
landskjörnu þingmennirnir sex voru afnumdir og í staðinn komu hinir fyrrnefndu
uppbótarþingmenn. Þetta skipulag fékk ekki að líðast án þess að til nokkurrar gagnrýni kæmi
enda gat það valdið flokksmönnum innan hvers kjördæmis töluverðum óþægindum þegar
blásið var til kosninga. Í Eyjafjarðarkjördæmi þar sem Stefán Jóhann hafði verið í forsvari
undanfarnar kosningar voru flokksmenn í þann mund að setja saman framboðslista flokksins.
Greinir alþýðuflokksmaðurinn Sigurjón Jóhannsson frá Hlíf í bréfi einu stílað á Hannibal
Valdimarsson að þar hafi verið einhugur um að fá Braga Sigurjónsson ritstjóra efstan á lista í
sýslunni. Taldi Sigurjón að Stefán Jóhann ætti í raun litlu fylgi að fagna innan kjördæmisins
og fáa stuðningsmenn í sýslunni. Alþýðuflokksmenn í Eyjafirði vissu þó mætavel að
lokaorðið lægi hjá miðstjórninni í Reykjavík sem samþykkti og tók endanlega ákvörðun um
framboð flokksins í hverju kjördæmi eins og lesa má úr bréfi Sigurjóns:
Ef þið neyðist til að „raða“ Stefáni og senda hann Eyfirðingum þýðir það fylgistap í sýslunni. Það veit
Stefán sjálfur að fylgisaukningin síðast var eigi hans verk að öllu og auk þess sem allar aðstæður hans
[eru] breyttar frá því sem þá var. Vildi ég mælast mjög eindregið til að við hér fengjum fljótlega
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vitneskju um það, hvort um röðun eigi að verða ... Ef það verður neyðarúrræði miðstjórnar verðum við
vísir að sýna þann þegnskap að beygja okkur. 88

Ómögulegt er að segja hvort vangaveltur Sigurjóns hafi vakið formann flokksins til
umhugsunar og framkvæmda en aðeins fjórum dögum seinna á fundi miðstjórnar 11. mars
hreyfði Hannibal við þeirri spurningu hvort flokkurinn ætti að halda áfram að tefla fram
röðuðum landslista við næstu kosningar eða leyfa réttri atkvæðatölu og hlutfalli í hverju
kjördæmi að ráða úrslitum eins og tíðkaðist í öðrum flokkum. Sjálfur lagðist Hannibal gegn
því að sú hefð héldi áfram og fékk tillögu sína samþykkta en ekki fyrr en að hörðum
umræðum afloknum þar sem 16 greiddu atkvæði með tillögunni, 6 gegn henni og einn skilaði
auðu.89 Aðgerð miðstjórnarinnar fékk misgóðar undirtektir en segja má að tillaga Hannibals
hafi ekki hlotið hljómgrunn meðal flokkssystkina í Reykjavík sem tóku sig saman og sýndu
óánægju sína með því að senda miðstjórninni áskorun, undirritaða af 38 meðlimum
Fulltrúaráðs Alþýðuflokksins í Reykjavík, þess efnis að miðstjórnin tæki „til endurskoðunar
fyrri ályktun um að raða ekki á landlista“. Áskorunin var undirrituð af Haraldi Guðmundssyni
sem kvaðst auk þess hafa blessun fleiri flokksystkina víða að á landinu þ.á.m. frá Emil
Jónssyni og Guðmundi Í. Guðmundssyni í Hafnarfirði, auk 9 annarra.90 Málið var aftur tekið
upp á næsta fundi miðstjórnarinnar þar sem téð áskorun var lesin upp af Haraldi
Guðmundssyni. Stjórninni varð þó ekki haggað sem ákvað að halda sig við fyrri áformum
með 12 atkvæðum gegn 4 en 3 sátu hjá.91
Hingað til hefur saga þessi snúist mikið um átökin í Reykjavík þar sem áhrif fyrri
flokksstjórnarinnar voru hvað sterkust, áskorun stuðningsmanna Alþýðuflokksins í Reykjavík
ber vott um það. En á landsbyggðinni voru menn á öndverðum meiði eins og sjá má í tveimur
bréfum sem bárust Hannibal á þeim tíma sem að landsslitamálið blés yfir í Reykjavík. Fyrra
bréfið er frá Vigfúsi Jónssyni frambjóðanda Alþýðuflokksins í Árnessýslu og oddvita í
Eyrarbakkahreppi sem segist hafa þurft að tjá formanninum sitt álit eftir að hafa heyrt það „að
ákveðinn þingmaður hafi sett skilyrði fyrir framboði sínu - að raðað væri á landslista“.92
Vigfús hefur eflaust með bréfinu ætlað að stappa stálinu í formanninn meðal annars með því

88

Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AA. Bréf til Hannibals. Askja 19 (Sigurgeir-Snæbjörn). Bréf Sigurjóns
Jóhannessonar til Hannibals dags. 7. mars 1953, bls. 2.
89
Þorleifur Friðriksson, Gullna flugan, bls. 146-147.
90
Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. CB. Alþýðuflokkurinn. Askja 41. Áskorun send miðstjórn
Alþýðuflokksins dags. 8. apríl 1953, bls. 1.
91
Þorleifur Friðriksson, Gullna flugan, bls. 147.
92
Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AA. Bréf til Hannibals. Askja 21 (T-V). Bréf Vigfúsar Jónssonar til
Hannibals dags. 9. mars 1953 Eyrarbakka, bls. 1.

26

að minna hann á að síðasta flokksþing hafi átt að marka stefnubreytingu flokksins og
gagngerðar breytingar á flokksforystunni:
Það má ekki undir nokkrum kringumstæðum eyðileggja þann árangur sem náðst hefur, með því að raða
á landslista. Auk þess sem það er skýlaust brot á samþykktum flokksþingsins, er það efalaust gegn vilja
mikils meirihluta flokksmannanna, víð um land a.m.k. 93

Tónninn í bréfum sumra flokksbræðra var byltingakenndur og án efa litu sumir á kjör nýja
formannsins sem tákn um breytta tíma. Hvort svo sem að formaður flokksins hefur litið
ástandið sömu augum og Vigfús þá má finna fleiri slík bréf í skjalasafni Hannibals þar sem
bergmálar sami málflutningur, þar á meðal er eitt frá Ingimundi Stefánssyni úr Bolungarvík
sem hafði þetta að segja um ástandið:
Undir engum kringumstæðum má Stefán Jóh[ann] vera í kjöri í Reykjavík ... Aldrei má hika fyrir
íhaldinu [hvort] sem það er innan flokksins eða utan. Undir engum kringumstæðum má víkja frá þeirri
stefnu sem þú hefur markað. Ég mun verða latari að vinna fyrir flokkinn, ef að Stefán Jóh[ann] verður í
öruggu sæti í [Rekjavík], og svo mun verða um fleiri. 94

Það er enginn leið að sýna endanlega fram á að alþýðuflokksmenn utan af landi hafi allir verið
á sama máli um ágæti formennsku Hannibals, rétt eins það er engin leið að sýna að á
höfuðborgarsvæðinu hafi einmitt verið þveröfug staða upp á teningnum. Það má þó slá því
fram með nokkru öryggi að Hannibal gekk frekar í takt við flokksbræður sína á
landsbyggðinni heldur en þeirra á höfuðborgarsvæðinu eins og á eftir að koma enn frekar í
ljós eftir því sem sögunni vindur fram.
Í kjölfar breytinga miðstjórnarinnar gekk sá orðrómur að Stefán Jóhann hafi ætlað að
sýna krók á móti bragði og beita forystuna talsverðum þrýstingi í krafti nánustu
stuðningsmanna sinna og eignum þeirra í flokksfélögunum. Gerðu þeir tilkall til fyrsta sætis
listans í Reykjavík sem annað hvort myndi ýta Gylfa eða Haraldi út í kuldann.95 Spegillinn
komst svo að orði að Stefán Jóhann gengi nú aftur og að Gylfi og Haraldur byðu báðir sæti sín
til að kveða niður drauginn.96
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Gylfi og Haraldur bjóða báðir vofu Stefáns sæti sín. Heimild: Spegillinn apríl 1953, bls. 62.

Ómögulegt er að segja til um hvort persónulegur fjandskapur hafi verið neistinn og
drifkrafturinn í tillögu Hannibals, hvort að landslistamálið hafi verið liður í persónulegu
uppgjöri Hannibals við Stefán í þeirri von að láta kné fylgja kviði eða hvort Hannbal hafi
frekar látið ráðast af köldu raunsæi stjórnmálanna. Því á meðan pólitísk framtíð hins fallna
formanns var í uppnámi ríkti sömuleiðis óvissa um framtíð hins nýja formanns sem stóð
höllum fæti í sínu eigin kjördæmi þar sem sjálfstæðismenn voru farnir að þrengja óþægilega
mikið að honum. Slíkt kom bersýnilega í ljós í aukakosningum árið 1952 þegar Hannibal
hreppti þingsæti Finns Jónassonar á Ísafirði naumlega en aðeins níu atkvæði skildu hann frá
frambjóðenda Sjálfstæðisflokksins, Kjartani Ólafsyni lækni. Það litla forskot sem Hannibal
hafði á Kjartan var víst til þess að hverfa nú þegar hann var kominn í forsvar fyrir
Alþýðuflokkinn og mörgum kjósendum hefur ef til vill þótt Kjartan líklegri til þess að standa
vörð um hagsmuni síns kjördæmis.97 Raðaður landslisti gat því skipt sköpum eins og
Guðmundur Í. fékk að finna fyrir í alþingiskosningum 1949. Eitt var þó víst, að þegar gengið
var til alþingiskosninga 1953 var Stefán Jóhann hvergi að finna í neinu kjördæmi. Löngum
stjórnmálaferli hans var nú lokið.

Alþingiskosningar
Kosið var til Alþingis 28. júlí 1953, en á því ári bar nokkuð á ókyrrð innan allra
stjórnmálaflokka þegar kosningarnar nálguðust. Útkoman var sú að tveir nýir flokkar litu
dagsins
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Sigurður Pétursson, „Hannibal Valdimarsson“, bls. 60-61.
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skammlíft

klofningsbrot
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Sjálfstæðisflokknum samansett af nokkrum mönnum sem áður höfðu sett á laggirnar
vikublaðið Varðberg. Flokkurinn, sem aðeins bauð fram í þremur kjördæmum, tókst ekki að
fá mann kjörinn á þing og leystist upp stuttu síðar. Síðari flokkurinn hlaut talsvert meiri
velgengni og átti eftir að setja mark sitt á stjórnmálasöguna. Það var Þjóðvarnarflokkur
Íslands, óbeint framhald af Þjóðvarnarfélaginu, sem bauð nú í fyrsta sinn fram sem
stjórnmálaflokkur og fékk tvo menn kjörna og um 6% atkvæða. Varnarsamningur Íslands og
Bandaríkjanna sem undirritaður hafði verið tveim árum áður og umsvif bandaríska hersins
skipti þjóðinni í tvær fylkingar. Fyrir kosningar var Þjóðvarnarflokkurinn því í stöðu til að
taka mikið fylgi frá öðrum flokkum en sótti mest til Framsóknarflokksins og sósíalista þegar
upp var staðið.98 Þegar öll atkvæði höfðu verið talin upp úr kjörkössunum stóð
Sjálfstæðisflokkurinn uppi sem ótvíræður sigurvegari kosninganna eftir að hafa bætt við sig
tveimur þingsætum. Framsókn og Alþýðuflokkur misstu báðir eitt þingsæti en
Sósíalistaflokkurinn tvö þingsæti og tapaði nú fylgi í fyrsta sinn frá stofnun flokksins árið
1938. Þrátt fyrir að hafa einungis 37% atkvæða á bak við sig munaði litlu að
Sjálfstæðisflokkurinn ynni hreinan meirihluta á þingi.99 Slíkt vakti ugg alþýðuflokks- og
framsóknarmanna sem fóru í vaxandi mæli að íhuga samstarf á þeim grundvelli að halda
Sjálfstæðisflokknum í skefjum. Fræjum Hræðslubandlagsins var sáð, en að því verður vikið
seinna.
Það kom á daginn að hvorki formannsskiptin né stjórnarandsöðuárin skiluðu sér ekki í
formi fleiri atkvæða í kjörkassann. Hins vegar sýndist fylgistap flokksins í raun ekki svo
mikið en hann tapaði hlutfallslega fæstum atkvæðum á landsvísu. Þrátt fyrir afstaðin átök
virtist flokkurinn nú sigla lygnan sjó. Hannibal hafði sjálfur í aðdraganda kosninganna stært
sig á forsíðu Alþýðublaðsins af samstöðu flokksins og flokksfélaga þar sem hann hafði lýst
því yfir að Alþýðuflokkurinn væri eini flokkurinn sem gengi til kosninga óklofinn. „Í öllum
flokkum er meiri og minni glundroði og klofningur, nema í Alþýðuflokknum“.100 En atkvæðaog þingmannafjöldi sögðu líka aðra sögu. Nú þegar öll kurl voru komin til grafar kom í ljós
hversu veik staða Alþýðuflokksins var í raun og veru. Flokkurinn hafði aðeins hlotið einn
kjördæmakjörinn þingmann, Harald Guðmundsson, í Reykjavík en misst sín allra sterkustu
vígi, Hafnarfjörð og Ísafjörð. Fall rauða bæjarins hlýtur að hafa valdið flokksforystunni
98
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sérstökum vonbrigðum þar sem frambjóðendur jafnaðarmanna höfðu alla tíð síðan 1923 hlotið
fleiri atkvæði í alþingiskosningum en þurftu nú að lúta í lægra haldi fyrir Kjartani Jóhannssyni
og Sjálfstæðisflokknum.101 Ófarirnar á Ísafirði voru líka persónulegur ósigur fyrir Hannibal
sem varð fyrir því óláni að missa þingsæti sitt á sinni vakt en hélt þó velli sem landskjörinn
þingmaður. Hefði kosningin í Reykjavík farið úrskeiðis hefði flokkurinn einnig tapað
uppbótarþingsætum sínum fimm. Slíkt hefði getað orðið raunin ef Stefán Jóhann og
stuðningsmenn hans í Reykjavík hefðu farið þar fram með eigin lista þar sem fylgi þeirra var
hvað mest. Þingflokkur Alþýðuflokksins stóð á brauðfótum og hefði hæglega getað horfið af
þingi ef komið hefði til klofnings rétt fyrir kosningarnar. En þegar á hólminn var komið kusu
stuðningsmenn Alþýðuflokkinn sinn flokk sama hver var þar í forystu. Hvort sem það var
skyldurækni eða flokksagi sem spilaði þar stærri hlut er ómögulegt að svara. Ljóst var að
alþingiskosningarnar yrðu nýja formanni Alþýðuflokksins þolraun og mælistika á einingu
flokksins hans. Því virtist hið versta vera afstaðið, en annað átti eftir að koma í ljós í
sveitarstjórnarkosningun 1954.

III. Kafli
Kópavogsmálið
Það er ómögulegt að fjalla um sögu Alþýðuflokksins á sjötta áratug síðustu aldar án þess að
gaumgæfa

vandlega

það

deilumál

sem

helst

einkenndi

stjórnartíma

Hannibals

Valdimarssonar. Eftir því sem málinu vatt fram fór að gæta frekari væringja innan herbúða
alþýðuflokksmanna sem leituðu upp á yfirborðið í sífellt auknum mæli og náðu hámarki þegar
óánægðir flokksmenn létu kalla til flokkþings fyrr en áætlað var. Málið snérist, rétt eins og
nafnið gefur til kynna, um

hreppsnefndarkosningar í Kópavogshreppi en neistinn sem

sprengdi púðrið var stuttur leiðari sem birtist á forsíðu Alþýðublaðsins daginn fyrir kosningar.
Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi segir í máltækinu og í þessu tilfelli reyndust það orð að
sönnu.
Í fyrstu kosningu Kópavogshrepps komu aðeins tveir listar að málum einfaldlega
kallaðir A-listinn, sem vann hreinan meirihluta, og B-listinn. Fyrir A-listanum fór
Framfarafélagið Kópavogur þar sem Finnbogi Rútur Valdimarsson var efstur á blaði. Félagið
stóð aftur fyrir framboði árið 1950 þá einfaldlega sem Framfarafélagið og undir nýjum
101

Sigurður Pétursson, „Hannibal Valdimarsson”, bls. 61.
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bókstaf G-listans þar sem Finnbogi Rútur og samherjar hans unnu aftur hreinan meirihluta.
Finnbogi var oddviti Kópavogshrepps og einnig bróðir Hannibals, hann hafði verið
umsvifamikill í íslensku stjórnmálalífi og sett sitt mark á Alþýðuflokkinn bæði sem einn helsti
hugmyndasmiður flokksins og sem ritstjóri Alþýðublaðsins á árunum 1933-39 þar sem að
hann gerði „Alþýðublaðið að stórveldi á einni nóttu“, svo notuð séu orð bróðursonar hans.102
Finnbogi var látinn taka pokann sinn um áramótin 1939-40 þegar Stefán Pjetursson tók við
ritstjórn blaðsins.103 Leiðir skildu síðan með Finnboga og Alþýðuflokknum þegar Finnbogi
settist á þing fyrir Sósíalistaflokkinn árið 1949 en hugðist vera óháður honum um afstöðu
mála og taldi sig geta sýnt það í verki auk þess sem hann gekk ekki í flokkinn formlega.104
Sveitastjórnarkosningarnar 1954 eru þær sem mest varða viðfangsefni okkar en þá
höfðu átt sér allnokkrar breytingar á þeim fjórum árum sem liðið höfðu frá síðustu
kosningum. Listar Alþýðu-, Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks voru nú allir komnir til
sögunnar í Kópavogi og höfðu hlotið ágætan hljómgrunn á meðal kjósenda. Á meðan kölluðu
samtök þau er buðu fram undir nafninu Óháðir kjósendur sig stuðningsmenn fráfarandi
hreppsnefndar þar sem Finnbogi Rútur var í framboði. Þeir sem skipuðu þennan hóp voru úr
öllum áttum og því með mjög ólíkar stjórnmálaskoðanir. Það sem best gat haldið þeim saman
var persónulegt fylgi við oddvitann. Við G-listann studdu fyrst og fremst sósíalistar og
þjóðvarnarmenn

en

þó

einnig

talsvert

af

framsóknarmönnum,

auk

nokkurra

sjálfstæðismanna.105 Lítið mun hafa verið um stuðning alþýðuflokksmanna meðal annars þar
sem að flokkur þeirra var með sinn eigin framboðslista og vegna þess að jafnaðarmenn og
sósíalistar höfðu um langt skeið eldað grátt silfur saman.
Bæjar- og sveitarstjórnarkosningar sem haldnar voru þann 31. janúar 1954 urðu
Alþýðuflokknum erfiður biti að kyngja. Flokkurinn, sem áður hafði haft 32 bæjarfulltrúa í 13
bæjarfélögum, hafði víða beðið mikið afhroð. Missti flokkurinn fimm fulltrúa ásamt því sem
að hann fékk almennt færri atkvæði þrátt fyrir að kjósendum á kjörskrá hefði fjölgað.106 En í
Kópavogi höfðu ekki farið fram neinar kosningar. Þess í stað var þeim frestað um hálfan
mánuð þegar listabókstafurinn D varð skyndilega að þrætuepli í deilu sem blossaði upp á milli
Lista óháðra kjósenda og sjálfstæðismanna. Til að gera langa sögu stutta þá hafði árinu áður
verið gerð breyting á eldri ákvæðum laga um merkingu framboðslista við hlutbundnar
102

Jón Baldvin Hannibalsson, „Minning. Finnbogi Rútur Valdimarsson“, Alþýðublaðið 29. mars 1989, bls. 5.
Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið, bls. 45-46.
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Finnbogi Rútur Valdimarsson, „Framboð Sósíalistaflokksins. Finnbogi Rútur Valdimarsson í Gullbringu- og
Kjósarsýslu“, Þjóðviljinn 22. september 1949, bls. 1.
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„Pólitískir þankar“, Kópavogstíðindi 23. apríl 1955, bls. 2.
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Þorleifur Friðriksson, Undirheimar íslenskra stjórnmála, bls. 28-29.
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kosningar sem fóru fram til Alþingis og sveitarstjórnar. Slíkt leiddi til þess að gömlu
flokkarnir sem áður höfðu boðið fram til Alþingis héldu sínum bókstaf og Listi óháðra
kjósenda varð að sætta sig við stafinn G eftir að sýslumaður Gullbringu- og Kjósarsýslu skarst
í leikinn.107 Þessi sögulega kosning fór því ekki óröskuð af stað.
Þann 14. febrúar fóru hreppsnefndarkosningarnar fram í Kópavogi. Þeir flokkar sem
buðu fram voru Alþýðuflokkurinn (A), Framsóknarflokkurinn (B), Sjálfstæðisflokkurinn (D)
og Listi óháðra kjósenda (G). G-listi fráfarandi hreppsstjórnar vann þrjú fulltrúasæti af fimm
mögulegum og tryggði Finnboga einfaldan meirihluta þriðja kjörtímabilið í röð.
Sjálfstæðisflokkurinn vann varnarsigur og hélt sínu sæti. Alþýðuflokkurinn aftur á móti missti
sinn eina fulltrúa yfir til Framsóknarflokksins. Það mátti þó ekki vera mjórra á mununum þar
sem að Framsókn fékk 131 atkvæði en Alþýðuflokkurinn fékk 130 atkvæði.108 Til að strá salti
í sárið þá hafði flokknum borist tvö utankjörfundaratkvæði vestan hafs frá tveimur
kjósendum, hjónunum Sveini Þórðarsyni og Sigríði Lútersdóttur, sem bæði voru staðsett í
Minneapolis.

Yfirkjörstjórn

Kópavogshrepps

úrskurðaði

þessa

seðla

ógilda

sem

alþýðuflokksmenn kærðu jafnskjótt til hreppsnefndar sem staðfesti dóm kjörstjórnarinnar.
Eftir það var dómnum áfrýjað til oddvita sýslunefndar Kjósarsýslu, Guðmundar Í.
Guðmundssonar sem varð að biðjast undan sökum tengsla sinna við Alþýðuflokkinn. Var þá
lögfræðingurinn Sigurgeir Jónsson settur oddviti sýslunefndar af dómsmálaráðherra. Í
úrskurði sem Sigurgeir kvað upp 8. apríl kom í ljós að eftir að Sveinn og Sigríður greiddu
atkvæði sín hjá kjörræðismanni Íslendinga í Minneapolis og fylgibréfin voru undirrituð hafi
ræðismaðurinn rifið atkvæðin sjálf frá fylgibréfunum og aðeins atkvæðin skilað sér ofan í
umslögin sem síðan voru send án nafna kjósendanna heim í hrepp. Því var ljóst að opinber
starfsmaður hafði ógilt atkvæði sem höfðu skipt höfuðmáli og kosningin í heild sinni dæmd
ógild. Því var Kópavogsbúum boðið að mæta að kjörborði í annað skipið 16. maí nánast
fjórum mánuðum eftir að sveitarstjórnakosningar höfðu farið fram.109

Útstrikunarmálið
Það sem kom á daginn í kosningunum 14. febrúar, annað en vanræksla kjörræðismanns
Íslendinga í Minneapolis, var óvenju há tíðni útstrikunar meðal kjósenda Alþýðuflokksins.
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„Kommúnistar óska eftir ólöglegum kosningum“, Vogar 21. janúar 1954, bls. 4.
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óbreyttir í kjöri í endurkosningu“, Morgunblaðið 9. apríl 1954, bls. 16.
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Þjóðviljinn gekk svo langt að segja að Alþýðuflokkurinn hefði sett Íslandsmet, ef ekki
heimsmet í útstrikunum, en af þeim 130 seðlum tileinkuðum Alþýðuflokknum var meiri en
helmingur þeirra (þ.e.a.s. 73) útstrikaðir eða breyttir.110 Þetta meinta heimsmet gaf skýr merki
um að innan Alþýðuflokksins voru stríðandi fylkingar sem nú tókust á um hvernig sigla ætti
flokksfleyinu.111 Til þess að gera betri skil á því hversu afdrifarík og áþreifanleg þessi
útstrikunarherferð reyndist flokksskipulagi Alþýðuflokksins skal farið yfir þá röð
frambjóðenda og þeirra uppstokkunar sem þar varð á. Efsti maður A-listans var
rithöfundurinn Guðmundur G. Hagalín, sem áður hefur komið hér við sögu og stutt hafði
Hannibal tveimur árum áður gegn Stefáni í formannskjörinu. Fékk hann nú að finna fyrir
barðinu á innanflokks væringum og féll niður í fjórða sæti en annar og þriðji maður listans
féllu niður í fimmta og sjötta sæti. Í fyrsta sæti skaust nú fjórði maður A-listans, maður að
nafni Þórður Þorsteinsson kenndur við Sæból, hreppstjóri Kópavogshrepps frá því 1948 og
stuðningsmaður Stefáns Jóhanns.112 Samhliða hreppstjóranum í Sæbóli skutust fimmtu og
sjöttu menn A-listans upp raðirnar í annað og þriðja sæti.113 Böndin bárust að gömlu
flokksforystunni og ef marka má frásögn Þjóðviljans var ekki aðeins hægt að finna fingraför
Stefáns Jóhanns, Guðmundar Í. Guðmundssonar, Jóns Axels Péturssonar og fleiri
stuðningsmanna gömlu forystunnar út um allt útstrikunarmálið, heldur einnig dekkjaför:
Hægri foringjar Alþýðuflokksins unnu af ofurkappi miklu í kosningunum. Sýslumaðurinn Guðmundur Í.
smalaði allan daginn af offorsi miklu í bíl sínum, Stefán Jóhann kom í smalamennskuna með bíl
Brunabótafélags Íslands. Þá komu þeir einnig akandi Jón Axel Pétursson, Guðmundur R. Oddsson,
Baldvin Jónsson og Sveinbjörn Sigurjónsson Soffíumaður. Hentu Kópavogsbúar mjög gaman af því að
herramenn þessir ynnu betur í Kópavogskosningunum en að sigri A-listans í Reykjavík!114

Það liggur því í augum uppi að þrátt fyrir að Alþýðuflokksmenn fengju ósk sína uppfyllta um
endurkosningu þá gengu þeir að kjörkössunum ringlaðir og sundurorða í máli sem var búið að
taka á sig þverpólitíska mynd og teygði anga sína langt út fyrir bæjarmörk Kópavogs.
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Vaxandi afskipti málgagna flokkanna er til marks um það var t.d. í daglegu lífi farið að tala
um Litlu-Kóreu eða Litlu-Palestínu.115
Nú þegar hreppstjóri Kópavogshrepps var skyndilega búinn að rata inní miðja
eldlínuna létu til sín heyra háværar raddir innan Alþýðuflokksfélags Kópavogs sem kröfðust
þess að Þórði yrði vísað úr félaginu. Málalok urðu þau að félagið klofnaði í kjölfar
undirróðursins og þremenningarnir sem allir höfðu fengið að finna fyrir útstrikununum, ásamt
fylgdarmönnum þeirra, sögðu sig úr því þegar tillagan um brottvísunina var felld með 21
atkvæði gegn 16. Í einum rykk gengu sex af þeim tíu alþýðuflokksmönnum sem prýtt höfðu
lista flokksins í síðustu kosningunum úr Alþýðuflokksfélaginu og í nýtt félag undir nafninu
Jafnaðarmannafélag Kópavogs. Félagið var þó ekki tekið inn í Alþýðuflokkinn þar sem það
samrýmdist ekki lögum flokksins sem kváðu á um að einungis gæti starfað eitt flokksfélag á
hverju félagssvæði.116 Hvort sem mönnum líkaði betur eða verr þá var Alþýðuflokksfélag
Kópavogs formlegt flokksfélag Alþýðuflokksins í Kópavogi og því umboðsaðili fyrir þátttöku
flokksins í kosningabaráttunni sem enn stóð yfir og eftir allt það sem yfir hafði gengið þá
stóðu listarnir þeir sömu og niðurröðun þeirra óbreytt mörgum til gremju.

Stóra sprengjan
Á kosningadag birtu sexmenningarnir yfirlýsingu í blöðum og útvarpi þess efnis að þeir teldu
A-listann ekki lengur lista Alþýðuflokksins og sér „með öllu óviðkomandi.“117 Undirritaðir
voru: Guðmundur Hagalín, Pétur Guðmundsson, Reinhardt Reinhardtsson, Runólfur
Pétursson, Eyþór Þórarinsson og Árni Pétursson. Stóra sprengjan birtist hins vegar daginn
fyrir kosningar þegar eftirfarandi leiðari eftir Hannibal Valdimarsson birtist á forsíðu
Alþýðublaðsins þar sem ritstjórinn og formaður Alþýðuflokksins tók opinberlega og
eindregna afstöðu gegn A-listanum. Beindi hann tilmælum til lesenda og stuðningsmanna um
að kjósa ekki lista Alþýðuflokksins í Kópavogi, þess í stað mælti hann með öðrum lista:
Kosningafundur var haldinn í Kópavogshreppi í fyrrakvöld. Var hann allfjölmennur og skemmtilegur.
Enginn af efstu mönnum A-listans mættu á fundinn, enda munu þeir ekki telja þann lista lengur lista
Alþýðuflokksins. Má því ólíklegt teljast, að nokkurt alþýðuflokksfólk veiti listanum stuðning. Hafa sex
af þeim 10 mönnum, sem listann skipuðu í vetur, séð sig tilneydda, vegna einstaks ódrengskaparbragðs,
er þeir voru beittir, að segja sig úr gamla Alþýðuflokksfélaginu og stofna Jafnaðarmannafélag
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Kópavogshrepps. Eru nú í félaginu flestir beztu starfskraftarnir sem í gamla félaginu voru. - Verkefni
Alþýðuflokksfólks í Kópavogshreppi getur því orðið það eitt, í þessum kosningum að vinna gegn
íhaldsflokkunum báðum og útstrikunarstjóranum, sem eftir stendur á A-listanum.118

Þegar orð Hannibals eru brotin til mergjar sést að íhaldsflokkarnir tveir sem um er að
ræða eru annars vegar Sjálfstæðisflokkurinn og hins vegar Framsóknarflokkurinn. Skilaboðin
varðandi A-listann þar sem „útstrikunarstjórinn“ hafði tögl og hagldir er heldur ekki hægt að
misskilja. Eftir stendur því aðeins einn listi, G-listi óháðra kjósenda þar sem bróðir Hannibals,
Finnbogi Rútur Valdimarsson, stóð fyrir og vermdi fyrsta sæti listans. Afleiðingarnar létu ekki
lengi á sér standa og samdægurs var haldinn aukafundur í framkvæmdastjórn Alþýðuflokksins
þar sem fimm af sjö flokksstjórnarmönnum samþykktu yfirlýsingu í trássi við það sem birt
hafði verið í Alþýðublaðinu fyrr um daginn. Sjötti maður framkvæmdarstjórnarinnar var Gylfi
Þ. Gíslason sem um þessar mundir var erlendis og varð því að sitja hjá, en sá sjöundi var
Hannibal.119 Yfirlýsingu þessa afhentu fimmmenningarnir síðan ritstjóra Alþýðublaðsins til
birtingar en höfðu ekki erindi sem erfiði. Hannibal sat við sinn keip og neitaði að láta birta
yfirlýsinguna í stað þess birti hann ávarp Guðmundar Hagalíns og félaga sem greint hefur
verið frá.120
Í

æviminningum

blaðamannsins

Björgvins

Guðmundssonar

sem

starfaði

á

Alþýðublaðinu einmitt á þeim tíma sem Hannibal var ritstjóri þess, greinir hann frá sinni hlið
á málinu og lýsir því sem gerðist kvöldið sem blaðið fór í prentun. Björgvin rak í rogastans
þegar Hannibal afhenti honum forsíðu morgnundagsins og er þessi lýsing til marks um að þeir
sem komu að málum sáu vel að hér væri um sprengiefni að ræða:
Eitthvert kvöldið var ég niðri í prentsmiðju að raða fréttum inn á útsíður blaðsins, að brjóta eins og sagt
var á prentaramáli. Kom þá Hannibal þar að, rétti mér klausu og bað mig að setja hana á forsíðu. Ég leit
yfir klausuna og sá þegar, að hér var sprengiefni á ferð. Í klausunni bað Hannibal Alþýðuflokksmenn í
Kópavogi að kjósa lista Finnboga Rúts, bróður hans. Er ég hafði lesið klausuna segi ég: "Er þetta hægt
Hannibal? Alþýðuflokkurinn er með eiginn lista í Kópavogi. Ekki getur Alþýðublaðið þá beðið
Alþýðuflokksmenn að kjósa annan lista." Hannibal svaraði: „Þetta er íhaldshækjulisti, sem
Alþýðuflokksmenn undir forustu Þórðar á Sæbóli bjóða fram. 121
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Svo virðist sem Hannibal hafi ekki þótt það neitt tiltökumál að taka afstöðu gegn eigin
flokkslista ef það skaraðist á við hans eigin sjónarmið, jafnvel þótt hann væri sjálfur formaður
flokksins. Sennilega hefur hann talið sig eiga rétt til að halda sínu striki í baráttu sinni við
„íhaldið“ hvar sem hún birtist. En óvíst er hvort Hannibal hafi gert sér grein fyrir hversu
afdrifarík þessi leiðaraskrif hans áttu eftir að verða.

Hörð viðbrögð
Áður hefur verið minnst á hvernig pólitísk barátta fyrr á árum átti það til að taka á sig harðari
og persónulegri mynd en nú þekkist og í

þeirri baráttu var oft

gripið til

kommúnistastimpilsins. En eftir sprenginguna í Alþýðublaðinu var ekki um að villast að nú
myndi baráttan harðna til muna. Leiðaraskrif Hannibals voru sem reiðarslag fyrir
alþýðuflokksmenn og andmælin létu ekki á sér standa. Í Alþýðublaði Kópavogshrepps,
kosningablaði Alþýðuflokksfélags Kópavogshrepps, birtust svæsnar ádeilugreinar stílaðar á
formann flokksins. Birtist til að mynda á forsíðu blaðsins grein með fyrirsögninni „Hannibal
Valdimarsson,

formaður

Alþýðuflokksins,

svíkur

Alþýðuflokksmenn

í

Kópavogi“.

Forsíðugreinin var undirrituð af Þórði á Sæbóli sem var greinilega heitt í hamsi og lét allt
flakka. Ásakaði hann Hannibal um að hygla sérstaklega bróður sínum á kostnað
Alþýðuflokksins og að hafa í gegnum tíðina gerst margtækur flokkssvikari.122 Það var ekki
aðeins Þórður sem sendi Hannibal kaldar kveðjur í blaðinu heldur voru þar fleiri flokksmenn
sem vildu gefa formanninum einkunn. Ein slík var frá ónafngreindum höfundi sem einkenndi
sig einfaldlega sem „alþýðuflokksmaður“ og var eftirfarandi:
Þetta [er] hápunkturinn á löngum afbrotaferli Hannibals gegn Alþýðuflokknum … Þessi framkoma
Hannibals Valdimarssonar er hrein svik við Alþýðuflokkinn og þá lýðræðishugsjón sem hann er
byggður á … Ef lýsa hefði átt yfir því í blaði flokksins, að A-listinn væri flokknum óviðkomandi, hefði
meirihluti miðstjórnar orðið að gera það og rökstyðja slíkan úrskurð. Slíkt eitt gæti samrýmzt þeim anda,
sem Alþýðuflokkurinn er byggður á. Þar getur enginn einræðisherra skipað fyrir verkum eins og
duttlungar hans eru þann daginn eða fjölskyldutengsl. Verður ekki annað séð en Alþýðuflokkurinn verði
að flengja Hannibal duglega, ef flokkurinn á ekki að verða agalaust og stjórnlaust rekald.123

Það er ekki á hverjum degi sem að málgagn stjórnmálaflokks birtir gagnrýni á eigin
formann og hvað þá gagnrýni í líkingu við þessa. Til að flækja málið enn frekar þá gekk sá
orðrómur að hin nafnlausi alþýðuflokksmaður væri enginn annar en Guðmundur Í.
122

Þórður Þorsteinsson, „Hannibal Valdimarsson, formaður Alþýðuflokksins, svíkur alþýðuflokksmenn í
Kópavogi“, Alþýðublað Kópavogshrepps 16. maí 1954, bls. 1.
123
Alþýðuflokksmaður, „Hannibal svíkur Alþýðuflokkinn“, Alþýðublað Kópavogshrepps 16. maí 1954, bls. 2.
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Guðmundsson. Fullyrti Frjáls Þjóð að það væri opinbert leyndarmál, að Guðmundur Í. stæði
sjálfur að útgáfu blaðsins og skrifaði það sjálfur „að öllu eða langmestu leyti“.124 Blaðið
fullyrti enn frekar að mál þetta væri liður í stærri átökum um stjórn og stefnu flokksins.
Guðmundur var talinn líklegt formannsefni og Þórður sérstakur skjólstæðingur hans og
stuðningsmaður. Árás á Þórð væri því einnig árás á Guðmund í þeirri von að veikja stöðu hans
innan kjördæmisins runnin undan rifjum Hannibals og félaga.125 Gylfi Þ. Gíslason rennir
stoðum undir þær fullyrðingar í bréfi sem hann ritaði til Hannibals í byrjun júní og mat
stöðuna. Skrifar hann þar að „[l]íkl[egast] er Guðmundur Í. á bak við þetta allt saman, þótt að
hann hafi sagt Hagalín annað, og þá verður málið skiljanlegra“.126 Enn fremur greinir Gylfi
frá samskiptum sínum við varaformann flokksins, Benedikt Gröndal, sem var „mjög uggandi
um flokkinn vegna þess „prestige“ taps, sem málið allt hafði valdið honum“.127 Brestir voru
komnir í brynju flokksstjórnarinnar.
Eins og fram kom í fyrsta kafla þá tók Hannibal þátt í starfsemi Þjóðvarnar, undanfara
Þjóðvarnarflokksins, en Frjáls Þjóð var málgagn hins síðarnefnda. Blaðið var því oft hliðhollt
Hannibal meðal annars studdi það sérframboð hans til alþingiskosninga 1967 og var oft séð
sem málgagn Hannibals þegar hann starfaði í Alþýðubandalaginu.128 Staðhæfingum þess
verður því að taka með vissum fyrirvara en eins og gefur að skilja þá eru dagblöð og tímarit
frá tímabili Kalda stríðsins vissulega vafasamar heimildir, sérstaklega ef þau taka það að sér
að fjalla um málefni sem snerta frábrugðin stjórnmálaviðhorf. Málgögnin fóru mikinn og
ýmsar sögur viðraðar þar á meðal var ein sem birtist í málgagni Sjálfstæðisfélags
Kópavogshrepps, Vogum, og greindi frá ráðabruggi Valdimarssona og Guðmundar Hagalíns.
Með því samstarfi ætlaði Finnbogi að efla styrk sinn í hreppstjórn með því að raða Guðmundi
efst á lista Alþýðuflokksins undir fölskum forsendum aðeins til þess að svíkja lit og ganga til
til samstarfs við Finnboga og félaga hans í Óháða listanum. Í staðinn skyldi Guðmundur
kosinn aðstoðaroddviti næstu fjögur árin og síðar ráðinn skrifstofustjóri hreppsins.129
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„Átökin í Alþýðuflokknum náðu nýju hámarki í hreppsnefndarkosningum í Kópavogshreppi“, Frjáls Þjóð 23.
maí 1954, bls. 1.
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„Átökin í Alþýðuflokknum náðu nýju hámarki í hreppsnefndarkosningum í Kópavogshreppi“, Frjáls Þjóð 23.
maí 1954, bls. 1&4.
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Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AA. Bréf til Hannibals. Askja 8 (Gunnar-Hallur). Bréf Gylfa til
Hannibals dags. 4. júní 1954, bls. 1.
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Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AA. Bréf til Hannibals. Askja 8 (Gunnar-Hallur). Bréf Gylfa til
Hannibals dags. 4. júní 1954, bls. 1.
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Sjá t.d. „Kjósandi! - spurðu samvizku þína“, Frjáls Þjóð 8. júní 1967, bls. 1; Sigurður Pétursson, „Hannibal
Valdimarsson“, bls. 76.
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Árni Waag, Saga Kópavogs, bls. 112; „Myrkur um miðjan dag“, Vogar 21. janúar 1954, bls. 3.

37

Með kosningunum og útstrikunarherferðinni sem henni fylgdi mögnuðust þungar
undiröldur innan flokksins en það var og óljóst hvort tækist að lægja öldurnar áður en þær
sundruðu máttarviðum flokksfleysins. Til að gera illt verra þá kom það á daginn að
endurkosningarnar höfðu engu breytt í hreppsnefndinni. A-listinn bætti við sig aðeins tveimur
atkvæðum, D-listinn tapaði sjö atkvæðum en hélt sínum manni. G-listinn tapaði 37 atkvæðum
þrátt fyrir að Hannibal hafi gefið honum allverulega undir fótinn en hélt engu að síður sínum
þremur fulltrúum og þar að leiðandi meirihluta í hreppstjórn. B-listinn sótti verulega í sig
veðrið og sópaði að sér fylgi annarra flokka en atkvæðafjöldi hans mældist núna 196 og
tæplega 20% en hafði áður verið 131 og rúmlega 13%.130 Tapið fyrir Alþýðuflokkinn var
töluvert sem fyrir vikið stóð veikari og sundurleitari en hann hafði verðið um all nokkurt
skeið. Í raun má segja að þessi átök hafi endurspeglað ástandið sem nú ríkti innan
Alþýðuflokksins, bæði meðal kjósenda og forystunnar. Hófst nú langt ferli miðstjórnar-,
flokksforystu- og auka þinga sem lauk ekki fyrr en flokksþing kom saman í septembermánuði.
Afstaða Benedikts Gröndals, varaformanns Alþýðuflokksins, sýnir sennilega best þau
straumhvörf sem átt höfðu sér stað innan forystu flokksins á stuttum tíma. Tveimur árum áður
hafði hann stutt Hannibal til formannskjörs sennilega í þeirri von að nú myndu pólitískir
vindar byrja að blása í aðra átt. Tveimur árum seinna var komið annað hljóð í strokkinn. Á
miðstjórnarfundi sem haldinn var 25. maí lagði Benedikt Gröndal fram tillögu undirritaða af
16 miðstjórnarmönnum af 27, þar af voru fimm framkvæmdastjórnarmenn og ellefu
miðstjórnarmenn, þar sem þess var krafist að Hannibal væri án tafar vikið af ritstjórastóli.
Nokkur óeining var þó á meðal manna þannig að atkvæðagreiðslunni var frestað eftir langar
og harðar umræður.131 Þann 28. maí var enn eina ferðina fundað en niðurstöðu í deilunni var
hvergi að finna. Þess í stað var deilan sett í salt þar til fulltrúar Alþýðuflokksins hvarvetna um
landið komu saman á flokksstjórnarfund þann 9. júní með það fyrir augum að komast að
endanlegri niðurstöðu. Fundurinn stóð þar til að klukkan var farin að ganga níu næsta morgun
en þá var samþykkt með 29 atkvæðum gegn 14 að Hannibal færi enn með ritstjórn
Alþýðublaðsins eða þangað til að flokksþing Alþýðuflokksins væri kallað saman við fyrsta
tækifæri.132
Flokksstjórnafundurinn leiddi það í ljós að meðal landsbyggðarinnar átti formaðurinn
ennþá mikils fylgis og stuðnings að fagna. Hvort sem það megi teljast skýringin fyrir því að
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„Kópavogur“, Sveitarstjórnarmál, bls. 15.
„Valdabarátta í Alþýðuflokknum magnast“, Frjáls þjóð 29. maí 1954, bls. 4.
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„Hannibal fær gálgafrest“, Mánudagsblaðið 14. júní 1954, bls. 1.
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Hannibal fékk að halda höfði þangað til blásið var til flokksþings eða hvort það var tilraun til
að lægja öldur innan flokksins, verður þó ekki svarað. Í mörgum blöðum var talað um þessa
þrjá mánuði sem gálgafrest Hannibals þangað til flokksþing gat endanlega framfylgt
hegningunni en á síðum Morgunblaðsins var í þetta skiptið gert hlé á umfjöllun um langa
rimmu alþýðuflokksmanna þegar ljóst var að formaðurinn var ekki á útleið. Þess í stað birti
Morgunblaðið þessa vísu sem lýsti ástandinu nokkuð vel:
Á Alþýðuflokkurinn viðreisnar von?
Það veit sjálfsagt enginn.
Hann vill ekki Hannibal Valdimarsson,
og vonzkast við drenginn.
En flokkurinn seinast þó sýndi honum traust.
Í sátt var hann tekinn.
En samþykkti að hann skyldi seinna í haust
til slátrunar rekinn.133

Sagan endurtekur sig
Allt benti til þess að Hannibal og félagar ættu inni nokkra stormasama daga þegar 24.
flokksþing Alþýðuflokksins kom saman dagana 17.-23. september í Iðnó. Þingið fylgdi að
mestu leyti formfastri venju flokksþinga þar sem formaðurinn flutti setningaræðu, minnst var
fallinna flokkssystkina og heiðraðir voru merkir jafnaðarmenn sem í þetta skiptið var skáldið
Þorsteinn Erlingsson og verk eftir hann flutt. Einnig voru hinir erlendu gestir frá danska og
norska systurflokkunum sérstaklega boðnir velkomnir. Umfjöllun Alþýðublaðsins var með
hinu rólegasta móti, birtar voru myndir frá flokksþinginu og það eitt undirstrikað að mörg
óleyst mál biðu þingfulltrúa.134
Rétt eins og tveim árum áður var það síðasta verk þingsins að velja nýjan formann og
raða mönnum í nýja stjórn og rétt eins og tveim árum áður funduðu þingmenn fram á nótt.
Fóru leikar á þann veg að Haraldur Guðmundsson fór með sigur af hólmi við formannskjörið
með 62 atkvæðum gegn 36. Hannibal gaf þó einnig kost á sér til varaformanns en átti við
ofurefli að etja og varð undir í þeirri viðureign gegn Guðmundi Í. Guðmundssyni. Við
kosningu í miðstjórn var Hannibal á sama hátt í kjöri samkvæmt uppástungu frá þingfulltrúum
en ekki uppstillinganefnd. Afdrif miðstjórnarkosninganna urðu þau að allir þeir sem
uppstillingarnefndin stakk upp á náðu kosningu, þar á meðal gamli formaðurinn Stefán
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„Norræna tónlistarhátíðin“, Morgunblaðið 13. júní 1954, bls. 4.
„100 fulltrúar sitja þing Alþýðuflokksins, sem sett var í gær“, Alþýðublaðið 18. september 1954, bls. 1&6.
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Jóhann Stefánsson, en Hannibal féll einnig í þeirri kosningu, vanhagaði um 5 eða 6 atkvæði.
Þegar kom að kosningu fulltrúa landsfjórðunganna var enn eina ferðina stungið upp á
Hannibal, í þetta skiptið sem fulltrúa fyrir Vesturland, en því boði hafnaði hann.135 Með
flokksþinginu hafði valdajafnvægi innan flokksins enn aftur verið umbylt, menn sem áður
höfðu hafnað þátttöku við formannsfallið 1952 tóku nú aftur sæti í miðstjórnin flokksins.
Sitjandi flokksstjórn var þó ekki hent heilli út á götuna því segja má að Gylfi Þ. Gíslason hafi
fengið uppreisn æru þar sem að hann var endurkjörinn sem ritari flokksins án mótframboðs
þrátt fyrir að vera ekki viðstaddur. Benedikt Gröndal var einnig endurkjörinn í miðstjórn þrátt
fyrir sinn þátt í samblæstrinum tveimur árum áður.136 Þó verður að segjast að þegar hér var
komið sögu var orðið grunnt á því góða milli Benedikts og Hannibals og því getur hann seint
kallast stuðningsmaður fráfarandi flokksstjórnar.

Spegillinn endurspeglar afleiðingar flokksþingsins. Heimild: Spegillinn október 1954, bls. 145.

Daginn eftir að flokksþinginu lauk kom ný miðstjórn Alþýðuflokksins saman til að
ræða framtíð ritstjóra Alþýðublaðsins. Gerð var gangskör að uppstokkun blaðsins og degi
seinna kom út seinasta tölublað undir ritstjórn Hannibals. Á forsíðu þess var meðal annars að
finna kveðjuorð Hannibals ásamt stuttum skilaboðum frá nýrri ritnefnd. Ekki var búið að velja
nýjan ritstjóra sem sýnir hversu mikið hefur legið við að víkja Hannibal úr ritstjórastólnum.
135

„Örlög Alþýðuflokksins innsigluð: Hægrimenn hrifsa á ný öll yfirráð í sínar hendur“, Frjáls Þjóð 25.
september 1954, bls. 1; „Stefán Jóhanns-klíkan hrifsaði til völdin á þingi Alþýðuflokksins“, Þjóðviljinn 23.
september 1954, bls. 1.
136
„Haraldur Guðmundsson kosinn formaður Alþýðuflokksins“, Alþýðublaðið 22. september 1954, bls. 1.
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Þess í stað var ritstjórn blaðsins tímabundið falin sérstakri ritnefnd þar sem áttu sæti Benedikt
Gröndal, Jón P. Emils, Magnús Ástmarsson og Óskar Hallgrímsson. Hinn nýi formaður,
Haraldur Guðmundsson, var valinn ábyrgðarmaður.137
Áður en Hannibal var kjörinn formaður hafði hann sjálfur kvartað undan því að blöð
stjórnmálaflokkanna væru harðlokuð fyrir öllu „nema hallelúja-lofsöng um rotið og spillt
stjórnmálafar“.138 En eins og vill svo oft verða raunin þá fóru hlutirnir á þá vegu að þegar
dyrnar að Alþýðublaðinu opnuðust Hannibal komu aðrir flokksbræður að þeim lokuðum og
læstum. Kom það greinilega í ljós þegar Hannibal hafnaði beiðni Benedikts Gröndal og félaga
um að birta yfirlýsingu þeirra í Kópavogsmálinu. Víst er að Benedikt hefur sárnað mjög
framkomu formannsins í sinn garð og flokksbræðra sinna eins og sjá má í lýsingu sem hann
skrifaði mörgum árum seinna á 80 ára afmæli Alþýðuflokksins, lýsti hann formannstíð
Hannibals þannig að:
Ekki tókst [Hannibal] betur stjórnin en svo, að hann lenti í deilum við nánustu samstarfsmenn sína í
framkvæmdastjórn og miðstjórn. Hannibal kunni ekki að vinna með öðrum eða hafa samráð við einn eða
neinn, heldur sat hann sem ritstjóri flokksblaðsins í Alþýðuhúsinu og bjó til stefnu flokksins jafnharðan
og hann skrifaði leiðara.139

Hannibal fékk ekki góða einkunn hjá varaformanni sínum en miðað við hvernig leiðir þeirra
skildu þá kemur það ekki á óvart. Orð Gylfa Þ. Gíslasonar frá 1996 renna vissulega stoðum
undir greinargerð Benedikts þó að hann kveði ekki jafn fast að orði:
Það er auðvitað ekki rétt að Hannibal hafi samið stefnu flokksins frá degi til dags. Hinsvegar var nær
ekkert samband milli hans og fyrri forystumanna flokksins, sem orðið höfðu undir á flokksþinginu. Það
sem olli mestu um það að Hannibal var ekki endurkjörinn formaður á næsta flokksþingi var mál sem
tengdist sveitarstjórnarkosningum í Kópavogi. 140

Kópavogsmálið markaði þau tímamót að leiðir Hannibals og Alþýðuflokksins skildu,
hvort sem Hannibal gerði sér grein fyrir því eða ekki þá var flokkur hans búinn að snúast gegn
honum og aðeins spurning um tíma þangað til að það kæmi annar maður í hans stað. Með því
að taka afstöðu gegn eigin lista og flokki gaf Hannibal höggstað á sér sem andstæðingar hans
voru fljótir að nýta sér. Það sem létti þeim leikinn var að margir þeirra sem stutt höfðu
Hannibal á flokksþinginu 1952 fengu í vaxandi mæli óbeit á háttalagi formannsins.
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„Ritstjórn Alþýðublaðsins“, Alþýðublaðið 24. september 1954, bls. 1.
Lbs. 51 NF Hannibal Valdimarsson. AB. Bréf frá Hannibal. Askja 26 (St-Þ). Bréf Hannibals til Sturlaugs
Einarssonar dags. 26. júlí 1949, bls. 2.
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Benedikt Gröndal, „Einingin, sem brást“, Alþýðuflokkurinn 50 ára, bls. 46.
140
„Það þarf mann með snilligáfu Mitterrands til að sameina jafnaðarmenn“, Alþýðublaðið 15. mars 1996, bls. 6.
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Stuðningur Hannibals við Finnboga Rút bróður sinn tóku margir hlutlausir alþýðuflokksmenn
óstinnt upp sem stuðlaði að því að Alþýðuflokkurinn snéri aftur fljótlega um stefnu. Deilan
snérist ekki síður um hvernig Hannibal sem formaður veitti eða meinaði flokksmönnum
aðgang að verkfærum flokksins. Var hann gagnrýndur fyrir að sýna þar tvískinnung
sérstaklega eftir að hafa setið í stjórnarandstöðu innan eigin flokks um langt skeið þar sem
hann sjálfur hafði kvartað undan slíkri meðferð. Það er þar með ekki sagt að framtíð hans sem
formanns hafi verið tryggð ef ekki hafði komið til Kópavogsmálsins en fyrir sunnan fór
bandamönnum hans jafnt og þétt fækkandi.

IV. Kafli
Hlið Hannibals
Hér að framan hefur atburðarás Kópavogsmálsins verið rakin og sýnt fram hvernig það varð
sá vendipunktur sem leiddi til þess að hinum nýja formanni var steypt af stóli aðeins nokkrum
mánuðum seinna. Í ljósi slíks atburðar vakna upp spurningar eins og: Hver var áætlun
formannsins með því að taka opinbera afstöðu gegn eigin flokki? Sannarlega hefur maður
með meiri enn tuttugu ára reynslu af stjórnmálum vitað hvernig vindar blésu?
Það er til margt prentað og óprentað efni ritað eftir Hannibal sem varpað getur ljósi á
hugsunarhátt hans þó að auðvitað hafa slíkar heimildir sína ókosti, þær eru ritaðar til þess að
koma vissum sjónarmiðum á framfæri. Ein slíkt heimild er langt dreifibréf sem Hannibal
skrifaði og sendi flokkssyskinum sínum í þeirri von að lægja öldur innan flokksins í kjölfar
Kópavogsmálsins. Dreifibréf þetta er dagsett þann 27. maí 1954 og virðist vera beint mótsvar
við hinu fyrrnefnda Alþýðublaði Kópavogshrepps sem var víst dreift langt út fyrir bæjarmörk
Kópavogs og borist flokksmönnum út um allt land.141 Byrjar Hannibal bréf sitt með því að
mótmæla málflutningi blaðsins þar sem að hann sendir því og þeirra mönnum tóninn. Skrifar
hann að þar finnist ekki stakt styggðaryrði um andstæðinga Alþýðuflokksins eða stefnuboðun
fyrir neinum af helstu baráttumálum flokksins. „Blað þetta og bréf væri þó ekki umtalsverð, ef
þau væru ekki liður í stærri aðgerðum gegn mér. En það eru þau“. 142 Eins og lesa má af orðum
Hannibals taldi hann að gegn sér væru pólitísk öfl á sveimi með það að markmiði að víkja
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honum úr vegi. Það sem er eftirtektarvert er hvaðan Hannibal taldi þennan mótstraum eiga
uppsprettu sína.
Hér er sem sé um aðdraganda að stórpólitísku uppgjöri að ræða. Í því er villt um fyrir mörgum, og
sérstaklega reynt að hræða með kommúnisma. Er þó vissulega hægt að breyta stefnu Alþýðuflokksins
um, nokkur kompássstrik til vinstri, án þess að siglt sé inn á brautir kommúnismans. Mín skoðun hefur
lengi verið sú, að Sósíalistaflokknum hafi verið gefið of mikið olbogarúm í íslenzku þjóðfélagi með of
íhaldssamri stefnu Alþýðuflokksins og of nánum tengslum við íhaldsöflin í landinu. ... Mér er ljóst, að
sterk pólitísk öfl eru nú í hreyfingu gegn mér. Sjálfstæðisflokkurinn sér vel, að ef slitna skyldi upp úr
Framsóknarsamvinnunni í ríkisstjórn, þá þarf hann að geta átt í annað hús að venda, en um það er útlitið
ekki gott, meðan ég er formaður Alþýðuflokksins. 143

Hannibal hugðist halda áfram að bjóða „íhaldinu“ birginn eins og hann hafði gert á
Ísafirði með því að leita fyrst eftir samvinnu við sósíalista en allar líkur voru á því að fljótlega
myndi valið aukast. Á flokksþingi Framsóknarflokksins 1950 mátti greina kurr í fólki vegna
samstarfsins við Sjálfstæðisflokkinn sem gerði reglulega vart við sig eftir það.144 Þremur árum
seinna þegar alþingiskosningar voru á næsta leiti samþykkti flokksþing Framsóknarflokksins
að slíta stjórnarsamstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn þegar kosningar gengu í garð. 145 Samstarf
flokkanna tveggja hélt þó áfram til þriggja ára með vissum uppstokkunum í
ráðherraembættum.146 Áður en samningar náðu í höfn áttu sér stað þó nokkrar pólitískar
þreifingar en í svarbréfi við tilboði Sjálfstæðisflokks um áframhaldandi stjórnarsamstarf
svaraði Framsóknarflokkurinn að hann taldi eðlilegast „að nú sér reynt að koma á samstjórn
þriggja flokka, Framsóknarflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins.“147 Pólitískt
tafl stóð yfir enda var þegar hingað var komið sögu löngu orðið ljóst að brestir væru komnir í
stjórnmálasamstarf Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Framsókn hugðist slíta samstarfinu það
var ekki spursmál um hvort, heldur hvenær.
Útlitið var því býsna svart fyrir sjálfstæðismenn og hægri krata sem vildu samstarf, fyrir
þá var Hannibal þrándur í götu sem varð að víkja frá. „Af því vitað er, að ég muni beita mér
gegn samningum um slíka íhaldssamvinnu næstu tvö ár, verður allt fram til
Alþýðusambandsþings og flokksþings leitað margra yfirborðástæðna til að eyðileggja áhrif
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mín“.148 Hannibal stóð þó fastur á sínu en sem skipstjóri Alþýðuflokksfleysins ætlaði hann sér
að halda sömu stefnu sem tekin hafði verið tveim árum áður á flokksþingi, hvort sem að því
myndi leiða til skipsbrots eða ekki.

„Ég vil engan íhaldsmann í sambandsstjórn“
Eftir örlagaríkt flokksþing beindust sjónir manna næst að Alþýðusambandsþingi.
Kúvendingar og innanflokkserjur Alþýðuflokksins undangengin ár,

ásamt úrslitum í

fulltrúakjöri ASÍ víða um land gáfu vísbendingar um áframhaldandi breytingar þegar fulltrúar
þess kæmu saman til að funda um helstu málefni og veldu sér nýjan forseta og stjórn. En
spurningin var úr hvað röðum slíkur forseti skyldi valinn. Fyrir þingið hafði Gylfi Þ. Gíslason
lagt fram þá hugmynd fyrir flokksforystu Alþýðuflokksins hvort innan hennar væri að finna
samstöðu fyrir stuðningi við Hannibal Valdimarsson til forseta ASÍ í einlitri
sósíaldemókrataískri stjórn samansettri af stuðningsmönnum Alþýðu- og Sósíalistaflokks en
sú hugmynd var fljótt kveðin niður.149 Það var þar með ekki sagt að áformin um vinstri
samstöðu væru með öllu slegin út af borðinu. Hannibal Valdimarsson hafði sjálfur predikað
nýja stefnu þar sem hann mælti gegn því að flokkssystkini hans héldu áfram að feta sama
farveg í samstarfi við ríkisstjórnarflokkana tvo.150 Fulltrúakjörið hafði lofað góðu fyrir þá sem
vildu brjóta á bak aftur þrífylkingu Alþýðu-, Framsóknar-, og Sjálfstæðisflokks og sveif sá
andi yfir vötnum þegar 24. þing Alþýðusambands Íslands var sett þann 18. nóvember.151
Þennan sama mánuð, að undangengnum fulltrúarkosningum til Alþýðusambandsþings,
lá það ljóst fyrir Hannibal hver næstu skref skyldu vera. Mat hann stöðuna svo í bréfi dagsettu
þann 10. nóvember, rúmri viku fyrir Alþýðusambandsþing, að alþýðuflokksmenn myndu
hljóta 121 fulltrúa á þingnu, sósíalistar 123, sjálfstæðismenn 28 og framsóknarmenn 24 en
óvíst var með síðustu 9 sætin. Það var því ljóst að enginn flokkur hafði meirihluta á
sambandsþingi en það stóð enn til boða að halda þáverandi sambandsstjórn Alþýðu-, Sjálfsog Framsóknarflokks óbreyttri. Þau ár sem Alþýðuflokkurinn sat í stjórnarandstöðu innan
veggja Alþingis voru hans menn í stjórnarsamstarfi með ríkisstjórnarflokkunum innan ASÍ.
Slík stjórn var að mati Hannibals ekki fær um að sinna hagsmunum verkalýðsstéttarinnar:
„Hún mundi því sannarlega ekki hræða atvinnurekenda- eða ríkisvaldið. Hún væri að mínu
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áliti getu- og valdalaus“.152 Endurvakning samstarfs „lýðræðisflokkanna“ þriggja væri frá
upphafi slæm hugmynd sem aldrei gæti ríkan ávöxt borið. Samstarf við íhaldið var því
gjörsamlega út úr kortinu:
[É]g vil ekki framlengja íhalds-víxilinn á þessu alþýðusambandsþingi. Ég vil engan íhaldsmann í
sambandsstjórn ... Ég tel miklu máli skipta, að Alþýðuflokkurinn hafi öruggan meirihluta
sambandsstjórn, þ.e. 5 eða 6 fulltrúa og forustu sambandsins … Til þess að tryggja þennan styrk, er ég
ekkert hræddur við að taka tvo eða þrjá fulltrúa í stjórnina frá félögum, sem sócíalistar stjórna.153

Aðskilnaður stjórnmála og verkalýðsarms ASÍ árið 1940 var ennþá ofarlega í minnum margra
alþýðuflokksmanna og ekki er sú kenning fjarsótt að Hannibal hafi verið í hópi þeirra sem litu
til liðinna tíma með eftirsjá þegar Alþýðuflokkur og Alþýðusamband voru eitt. Fyrir menn
eins og Hannibal átti Alþýðusambandið að vera brimbrjótur gegn íhaldinu í landinu og
óvinnandi vígi.
Þrátt fyrir hrakfarir sínar innan stjórnarforystu Alþýðuflokksins átti Hannibal enn
heilmikið bakland innan verkalýðshreyfingarinnar sem kom strax í ljós við setningu þingsins.
Hannibal var kjörinn forseti þingsins, rétt eins og tveim árum áður, en ásamt honum voru þeir
menn sem kosnir voru í sæti fyrsta varaforseta og annars varaforseta allir úr hópi
„íhaldsandstæðinga.“154 Á þinginu var einnig tekin sú ákvörðun að hleypa Iðju, félagi
verksmiðjufólks í Reykjavík, aftur inn í Alþýðusambandið en félagið, sem var undir stjórn
sósíalista, hafði þremur árum áður verið vísað úr sambandinu vegna deilna sem sköpuðust um
réttmæti kosninga og kjörseðla félagsins.155 Ákvörðunin um inntöku þriðja stærsta
verkalýðsfélags landsins aftur í ASÍ var í sjálfu sér ekki tilefni ágreinings, hins vegar blossuðu
upp deilur um það hvort félagið ætti að fá að njóta fullra réttinda til atkvæðagreiðslu á þinginu
strax eða síðar að vissum skilyrðum uppfylltum. Fyrri leiðin var farin sem jók liðstyrk
sósíalista um 13 fulltrúa á þinginu.156
Mikil spenna var í kringum kosninguna á þinginu enda var ennþá ýmislegt á huldu um
hvernig mál myndu þróast. Með fulltingi í mesta lagi 50 fylgismanna gat Hannibal útbúið
sósíalistum tilboð um stjórnarsamstarf sem var þeim mjög í óhag þrátt fyrir að vera
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fjölmennastir á þingi. Sósíalistar undir forustu Eðvarðs Sigurðssonar gengu þó að tilboðinu
eflaust með það í huga að af tveimur kostum reyndust tvö sæti í miðstjórn betri kostur en
ekkert ef þrífylkingin fengi að starfa áfram.157 Allt gekk eftir áætlun og að kosningunni
lokinni stóðu Hannibal og stuðningsmenn hans með pálmann í höndunum eftir að hafa hlotið
sjö af níu sætum í miðstjórn eins og samið var um og sósíalistar tvö sæti. Það var þó mjótt á
mununum þar sem aðeins tuttugu atkvæði skildu að Hannibal og Jón Sigurðsson í baráttunni
um forsetasætið. Tæpari var þó kosningin um varaforseta þar sem að Eðvarð Sigurðsson rétt
marði sigur gegn Óskari Hallgrímssyni. Sigurvegarinn fyrir knöppustu kosninguna var þó
Magnús P. Bjarnason sem bar sigurorð af Magnúsi Ástmarssyni í kosningunni til ritara
sambandsins með eins litlum mun og mögulegt var, eða með einu atkvæði.158 Það voru því
Iðju atkvæðin sem riðu baggamuninn og voru annað hvort talin til hinnar mestu blessunar eða
bölvunar eftir því hvar menn skipuðu sér á bás.
Þegar einar dyr lokast opnast aðrar. Í tilfelli Hannibals voru það dyrnar að
Alþýðusambandi Íslands. Samhliða því að hann var að missa traust og fylgi sem formaður
Alþýðuflokksins óx traust hans innan verkalýðshreyfingarinnar og meðal flokksfélaga á
landsbyggðinni. Fjórum árum áður höfðu alþýðuflokksmenn þurft að deila stjórn
Alþýðusambandsins með bæði framsóknarmönnum og sjálfstæðismönnum. Nú sátu kratar í
sjö sætum miðstjórnarinnar af níu mögulegum með forseta sem var úr þeirra eigin röðum.
Halda mætti að þau tvö sæti sem sósíalistar hlutu hafa verið nóg til að hafa hemil á þeim
innan sambandsins en svo þurfti ekki að vera. Tölurnar sögðu í raun ósköp lítið um
raunverulegt valdahlutfall innan þeirrar stjórnar sem nú tók við stjórnartaumunum. Fulltrúar
sósíalista, þeir Eðvarð Sigurðsson og Snorri Jónsson voru áhrifamiklir og vel sjóaðir
baráttumenn innan verkalýðshreyfingarinnar sem ætluðu ekki að láta lítið á sér kræla.159 Það
sama mætti segja um Hannibal Valdimarsson sem samhliða því að vera forseti ASÍ tók nú við
ritstjórastörfum Vinnunnar, málgagni Alþýðusambandsins, rétt eins og hann hafði gert
tveimur árum áður þegar hann tók við Alþýðublaðinu.
Í augum margra alþýðuflokksmanna var kjörið á forsetanum hin mesti pýrrhosarsigur.
Ráðandi öfl innan Alþýðuflokksins sem áður höfðu vísað frá uppástungu Gylfa voru tilbúin að
endurskoða þá aðferð þegar ljóst var að tilraunir til að afstýra stjórnarkjöri vinstri
samstöðunnar virtist renna út í sandinn. Tilboðið um einlita sósíaldemókrataíska stjórn með
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Hannibal sem forseta og hlutlausan stuðning framsóknar- og sjálfsstæðismanna kom of seint.
Hannibal hafði þá þegar tryggt sér liðsinni meirihluta fulltrúa þingsins og hafnaði því
boðinu.160 Slíkt hefur varla orðið til þess að minnka reiði flokksforystunnar vitandi vel að
innan herbúða flokksins stæði maður með töluvert bakland sem virtist markvisst vinna gegn
þeirri stefnu sem miðstjórn flokksins mótaði ekki aðeins heima fyrir heldur einnig á öðrum
vígvöllum með tilstyrk erkióvina.
Viðbrögð flokksbræðra Hannibals voru skiljanlega býsna hörð sem lesa má í
endurskipuðu Alþýðublaði þar sem Benedikt Gröndal sat í ritnefnd:
Nú var þess kostur að hætta þessari samvinnu við borgaraflokkana um skipun næstu sambandsstjórnar.
Alþýðuflokkurinn gat stjórnað Alþýðusambandinu næsta kjörtímabil upp á sitt eindæmi. Þeirri lausn
málsins hefur Hannibal Valdimarsson hafnað. Hann kaus fremur samvinnu við kommúnista í
Alþýðusambandinu en samstarf við fyrri samherja sína. Þar með hefur hann brugðizt Alþýðuflokknum á
örlagastundu.161

Leynilegar ráðagerðir Hannibals bökuðu honum enn frekari óvinsælir meðal vissra
flokksfélaga hans sem hugsuðu honum þegjandi þörfina. Ekki gat það bætt andrúmsloftið í
herbúðunum að þrátt fyrir að Hannibal hafði tapað viðureigninni á flokksþinginu og væri nú á
hrakhólum innan flokksins virtist sem að hann færðist nú allur í aukana og héldi áfram að
vinna að því leynt og ljóst að taka upp samstarf við sósíalista. Sú staðreynd sem blasti við
nýbakaðri flokksforystu Alþýðuflokksins kallaði því á sterk viðbrögð. Eitt helsta verkefni sem
beið hennar hefur því verið að drepa öllum merkjum um ágreining innan flokksins á dreif sem
fyrst ef hún vildi ekki verða bundin í báða skó þar sem órólega deild flokksins gæti fengið
sínu framgengt eins og ekkert hefði í skorist.

Yfirlýsing Alþýðuflokksins
Á miðstjórnarfundi Alþýðuflokksins þann 29. nóvember, rúmri viku eftir að Hannibal var
kosinn forseti ASÍ gerðust þau tíðindi að miðstjórn flokksins samþykkti yfirlýsingu þess efnis
að Hannibal Valdimarsson gæti héðan í frá ekki gengt starfi forseta Alþýðusambands Íslands
á ábyrgð eða með stuðningi Alþýðuflokksins. Einnig var honum bannað að taka þátt í störfum
verkalýðsmálanefndar Alþýðuflokksins. Ályktun þessi hlaut samþykki 22 miðstjórnarmanna
en 4 greiddu atkvæði gegn henni og einn sat hjá. Í yfirlýsingunni voru flokksbrotin talin upp
160
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eitt af öðru og þótti þar hæst ráðandi samstarf hans við andstæðinga flokksins sem kom „skýrt
í ljós við hreppsnefndarkosningarnar í Kópavogi“.162 Var hann ásakaður um að hafa gengið
gegn vilja miðstjórnarinnar og grafið undan hagsmunum flokksins með því að styðja
kommúnista með ráðum og dáð:
[S]itur hann [nú í Alþýðusambandinu] sem forseti með tilstyrk kommúnista og ásamt þeim í stjórn þess.
Með þessu móti hefur Hannibal Valdimarsson á marga vegu undanfarið freklega brotið þann trúnað, sem
sýna ber þeim flokki, sem stutt hefur hann til margháttaðra trúnaðarstarfa, og hefur einnig gengið gegn
ákvörðunum miðstjórnar og flokksfélaga sinna, og ber að víta slíka framkomu harðlega … Það liggur í
augum uppi að, að Alþýðuflokkurinn getur, eins og ástatt er, hvorki borið ábyrgð á störfum Hannibals
Valdimarssonar sem forseta Alþýðusambandsins né tekið áhættuna af því, að hann tali í nafni flokksins
á opinberum vettvangi á meðan samstarf hans við kommúnista er svo náið, sem nú er.163

Einnig var tilkynnt að sett hefði verið á laggirnar nefnd skipuð af Eggerti G. Þorsteinssyni,
Emil Jónssyni, Guðmundi Í. Guðmundssyni, Kristni Gunnarssyni og Óskari Hallgrímssyni í
því skyni að athuga og gera tillögur um hvort, og þá hverjar, „frekari aðgerðir séu
nauðsynlegar í sambandi við afstöðu til Hannibals Valdimarssonar“.164 Það eitt að skipa þurfti
sérstaka nefnd til þess að meta pólitíska framtíð Hannibals gat ekki talist góð vísbending fyrir
komandi tíð hans innan Alþýðuflokksins. Óvitað er hvað varð úr þeim ráðagerðum og hver
endanleg niðurstaða nefndarinnar var finnast því miður fáar heimildir. Hins vegar finnst ein
skýrsla unnin af annarri nefnd skipaða formanni flokksins, varaformanni og ritara sem varpað
getur ljósi á það sem fór fram á bakvið tjöldin.

Viðtal formannsins.
Enn aftur var Alþýðuflokkurinn kominn í þá óþægilegu stöðu að hafa tekið opinbera afstöðu
gegn eigin flokksmanni rétt eins og í Kópavogi fyrr á árinu. Ávítun Hannibals hefur þó aðeins
verið skammgóður vermir enda vissi nýja flokksforystan fullvel hvar skórinn kreppti þar sem
ágreiningurinn innan flokksins fór ekki framhjá neinum. Það kemur því ekki á óvart að gerðar
voru tilraunir til að skakka leikinn ef til klofnings ætti ekki að koma. Ein slík sáttatilraun er til
skjalfest í skýrslugerð ásamt bréfi sem fjölritað var og dreift á mjög þröngan markhóp
alþýðuflokksmanna. Það kom í hlut nýkjörins formanns flokksins, Haraldar Guðmundssonar
162

„Hannibal Valdimarsson gegnir ekki forsetastörfum A.S.I. með stuðningi né vilja Alþýðuflokksins“,
Alþýðublaðið 30. nóvember 1954, bls. 1.
163
„Hannibal Valdimarsson gegnir ekki forsetastörfum A.S.I. með stuðningi né vilja Alþýðuflokksins“,
Alþýðublaðið 30. nóvember 1954, bls. 1&4
164
„Hannibal Valdimarsson gegnir ekki forsetastörfum A.S.I. með stuðningi né vilja Alþýðuflokksins“,
Alþýðublaðið 30. nóvember 1954, bls. 4.
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að gerast málamiðlari en ásamt honum fylgdu Gylfi Þ. Gíslason og Emil Jónsson. Byrjar
Haraldur bréfið á því að greina frá samtali einu sem hann átti við Hannibal og snerti samvinnu
hins síðarnefnda við sósíalista. Kvað Hannibal samstarfið við sósíalista í stjórn ASÍ hafa gefið
góða raun og því sjálfsagt að halda því áfram. Bryddaði hann upp á því að sjálfsagt væri að
færa samstarfið á víðara svið stjórnmálanna. Eftir að hafa greint varaformanni, ritara og
framkvæmdarstjórn frá samtalinu var ákveðið að fá þrjá menn utan Reykjavíkur til liðs við
þremenningana til þess að ræða við Hannibal. Völdust til þess Hálfdán Sveinsson frá
Akranesi, Ragnar Guðleifsson frá Keflavík og Vigfús Jónsson frá Eyrarbakka.165
Á fundinum sem haldin var að kvöldi 29. júlí 1955 tók formaðurinn aftur upp þráðinn
þar sem frá var horfið. Bar þar aftur á góma samvinna Hannibals við sósíalista innan stjórnar
ASÍ. Fundahöld og málaflutningur Hannibals og Lúðvíks Jósefssonar, þingmanns
Sósíalistaflokksins, vöktu ugg í brjósti miðstjórnarinnar sem frétti að aðilarnir tveir hygðust
ganga til samstarfs og gera bandalag við næstu kosningar.166 Slíkt var áhyggjuefni fyrir
flokksforystu Alþýðuflokksins þar sem að nú var aðeins spurning um tíma þangað til
Framsóknarflokkurinn sliti stjórnarsamstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn.167 Eftir verkfallið í
mars og apríl í byrjun 1955 hljóp snurða á þráðinn milli stjórnarflokkanna sem
framsóknarmenn svöruðu með því að brosa til vinstri:168
Miðstjórnin vill vinna að því eftir megni að koma á samvinnu Alþýðuflokksins, Framsóknarflokksins og
Þjóðvarnarflokksins, þ.e. lýðræðissinnaðra íhaldsandstæðinga, til þess að taka völdin úr höndum
íhaldsins … Hitt er ljóst, að fundarhöld [Hannibals] með [þingmanni] kommúnista, [Lúðvík] Jósefssyni,
hafa, vægast sagt, ekki auðveldað þessar viðræður eða bætt aðstöðu Alþýðuflokksins við þær. 169

Farið verður nánar í saumana á pólitískum þreifingum Hannibals við sósíalista í næsta kafla
en þótt samanlagður kraftur sósíalista og alþýðuflokksmanna væri meiri en nóg til að hreppa
völdin í stjórn Alþýðusambandsins, þá gegndi allt öðru máli um Alþingi. Mikilvægt var fyrir
alla stjórnmálaflokka að getað hagað seglum sínum eftir því hvernig pólitískir vindar blésu en
þó átti það sérstaklega við um Alþýðuflokkinn. Til marks um það má minnast á það að allt
fram að árinu 2009 lá lykillinn að vinstri stjórn alltaf hjá Framsóknarflokknum. Ótti
miðstjórnarinnar sem snérist því fyrst og fremst um viðhorf Hermanns Jónassonar og félaga
165

Lbs. 37 NF Stefán Pjetursson. CA. Alþýðuflokkurinn. Askja 49. Skýrsla merkt trúnaðarmál dags. 8.
september 1955 undirrituð af Haraldi Guðmundssyni, bls. 1.
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Lbs. 37 NF Stefán Pjetursson. CA. Alþýðuflokkurinn. Askja 49. Útdráttur úr viðtali við Hannibal
Valdimarsson dags. 31. ágúst 1955 undirritað af Haraldi Guðmundssyni, bls. 1.
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Hermann Jónasson, „Við áramótin“, Tíminn, 31. desember 1954, bls. 3.
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Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 331-332.
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Lbs. 37 NF Stefán Pjetursson. CA. Alþýðuflokkurinn. Askja 49. Skýrsla merkt trúnaðarmál dags. 8.
september 1955 undirrituð af Haraldi Guðmundssyni, bls. 2.
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hans í Framsóknarflokknum við slíkum þreifingum er því vissulega skiljanlegur. Allt tal um
vinstri stjórn var tómt mál ef Alþýðuflokkurinn gerði kosningabandalag við kommúnista eða
eins og Haraldur Guðmundsson orðaði það í skýrslu sinni:
Sennilegt er, að slíkt bandalag mundi þjappa stjórnarflokkunum saman og draga úr þeim deilum, sem nú
virðast magnast þeirra á milli. Slíkt þróun er áreiðanlega ekki æskileg frá sjónarmiði
alþýðusamtakanna.170

Eftir að hafa gert Hannibal grein fyrir því hvers vegna miðstjórn Alþýðuflokksins
hefði samþykkt yfirlýsinguna frá 29. nóvember gerðu sexmenningarnir tilraun til þess að bera
klæði á vopnin með því að beina tilboði miðstjórnarinnar til Hannibals hvort hann vildi lofa
því að hlíta framvegis ályktunum og samþykktum miðstjórnar og flokkstjórnar. Auk þess bæri
honum að fella niður allan áróður utan flokkssamtakanna fyrir samstarfi við sósíalista og
flokk þeirra, ef miðstjórn Alþýðuflokks féllist á „að láta hið gamla vera gleymt“.171 Svör
Hannibals voru eftirfarandi:
1.

Alþýðuflokkurinn (miðstjórn) [hefur] sett á mig „bannbulluna”, það er því hennar (miðstjórnar) að
leysa vandann og létta banninu af mér.

2.

Alþýðusambandsþing kemur flokknum ekkert við og fulltrúum á þingi ASÍ kemur ekkert við, hver
er vilji flokkanna. Sama er og um hópfundi, t.d. alþýðuflokksmanna, sem sæti eiga á þingi ASÍ.
Ályktanir slíkra hópfunda hafa ekkert gildi.

3.

Mál mitt verður ekki leyst út af fyrir sig. Mál Alfreðs Gíslasonar verður að leysast um leið, og
fjandskapur við það alþýðuflokksfólk, sem er með mér í alþýðusambandsstjórn, og við stjórn A.S.Í.,
verður að falla niður.172

4.

Á fundum þeim, sem ég hélt með [Lúðvíki] Jósefssyni, tók ég fram, að ég túlkaði mínar eigin
skoðanir. Tel mér frjálst að boða þær, hver sem stefna Alþýðuflokksins (og miðstjórnar) er. Álít
vinna beri að því að knýja til (pólitísks) samstarfs Alþýðuflokkinn, Þjóðvarnarflokkinn,
Alþýðusambandið og Sócíalistaflokkinn, þá mundu Moskva-kommúnistar fara úr flokknum.
Samvinna við Sócíalistaflokkinn í landsmálum er beint framhald þeirrar samvinnu, sem tekist
[hefur] í bæjarmálum á nokkrum stöðum. Á þennan hátt yrði komið í veg fyrir, að íhaldið héldi eða
næði völdum og möguleikar skapast fyrir vinstri stjórn. 173

Það er margt í þessum samskiptum sem minnir á fundarhöldin 1949, sem greint var frá
í I. kafla, þegar Hannibal var gert að velja á milli Alþýðuflokksins og Þjóðvarnarfélagsins.
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september 1955 undirrituð af Haraldi Guðmundssyni, bls. 2.
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Lbs. 37 NF Stefán Pjetursson. CA. Alþýðuflokkurinn. Askja 49. Útdráttur úr viðtali við Hannibal
Valdimarsson dags. 31. ágúst 1955 undirritað af Haraldi Guðmundssyni, bls. 1.
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Mál Alfreðs verður frekar til umfjöllunar seinna í textanum. Þar er margt sem minnir á mál Hannibals.
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Lbs. 37 NF Stefán Pjetursson. CA. Alþýðuflokkurinn. Askja 49. Útdráttur úr viðtali við Hannibal
Valdimarsson dags. 31. ágúst 1955 undirritað af Haraldi Guðmundssyni, bls. 1-2.
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Svo virtist sem að sagan væri að endurtaka sig þar sem að í stað Þjóðvarnarfélagsins stóð
valið nú á milli Alþýðuflokksins og sósíalistanna í Alþýðusambandinu. Þau orð sem Hannibal
lét þá falla um að afstaða hans til Alþýðusambandsins hafi fyrst og fremst verið mótuð af trú
sinni á að vinnandi stétt landsins ætti ekki samleið með Sjálfstæðisflokknum, enduróma í
skýrslunni. Í stað þess stóð Hannibal á þeirri meiningu að líta ætti á samstarfið við
Sósíalistaflokkinn í landsmálum sem bæði sjálfsagt og beint framhald af þeirri samvinnu sem
tíðkaðist víða í bæjarmálum þar á meðal í Hafnarfirði þar sem alþýðuflokksmenn og
sósíalistar neyddust til þess að stilla saman strengi sína eftir að hafa beðið hnekki í
bæjarstjórnarkosningum.174 Sú hugmynd var ekki ný af nálinni því á fjórða áratug síðustu
aldar tóku kommúnistar upp nýja hugmyndafræði og buðu jafnaðarmönnum upp á samstarf í
krafti samfylkingar hvar sem færin gáfust. Eins og ætti nú að vera löngu komið í ljós þá varð
samstarfið við kommúnista ekki öllum að skapi auk þess sem það hafði ekki borið þann
árangur sem vonast var eftir, meðal annars í Reykjavík, sem varð vatn á myllu þeirra sem
mótfallnir voru slíkum aðgerðum. Á Ísafirði þar sem jafnaðarmönnum hafði nánast tekist að
útrýma fylgi við kommúnista með því virkja verkalýðspólitíkina í samvinnu við sósíalista
varð skiljanlega önnur aðferðafræði ríkjandi. Þessum starfsaðgerðum vildi Hannibal koma á
legg fyrir sunnan en fékk misgóðar undirtektir eins og sjá má.
Líta má á samtalið á milli formannanna tveggja sem tilraun til sáttargerðar a.m.k.
virðist tónninn í mönnum ekki vera mjög hvass. Sennilega hefur óttinn við klofning ráðið þar
mestu. Klofningur á borð við þann árið 1938 þegar Héðinn Valdimarsson gekk, ásamt
fylgismönnum sínum, til samstarfs við kommúnista eftir að hafa verið vikið úr
Alþýðuflokknum mátti ekki fá að endurtaka sig. Flokkurinn hafði sloppið með skrekkinn
þegar Stefáni Jóhanni var vikið úr formannssæti án þess að til klofnings kæmi en Hannibal var
önnur saga. Hann átti margt skylt með Héðni en það sem mestu máli skipti var að nutu þeir
báðir mikils persónulegs fylgis innan Alþýðuflokksins og því varð flokksforystan að gæta sín.
Það er þar með ekki sagt að ekki hafi komið til refsiaðgerða. Mál Alfreðs sem Hannibal nefnir
vísar til brottrekstur Alfreðs Gíslasonar læknis og bæjarfulltrúa í Reykjavík úr
Alþýðuflokknum. Ekki verða málavextir um brottrekstur Alfreðs raknir hérna ítarlega en líkt
og var raunin með Hannibal þá var Alfreð gefið það að sök að starfa of náið með sósíalistum í
bæjarstjórn Reykjavíkur og var fyrir vikið rekinn úr Alþýðuflokknum. Hann var einnig
formaður Málfundafélags jafnaðarmanna ásamt því sem hann var ábyrgðarmaður blað þess,
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„Alþýðuflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn mynda meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar“, Alþýðublaðið 10.
febrúar 1954, bls. 1.
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Landsýnar. Félagið sem var að hluta til stofnað af Hannibal og var samansafn helstu
stuðningsmanna hans í Reykjavík og verður fjallað nánar um það í næsta kafla.175
Samtal formannanna tveggja varpar ljósi á sérstaka stöðu nýju flokksforystu
Alþýðuflokksins sem virtist bregðast við með tveimur ólíkum aðferðum eftir því við hvern
væri að fást. Annars vegar virtist sem að flokksforystan með Harald Guðmundsson í broddi
fylkingar færi hægar í sakirnar hvað Hannibal varðaði þar sem hún hugðist brjóta odd af
oflæti sínu og fyrirgefa honum syndirnar gegn því að hann léti af samvinnu sinni við
sósíalista. Allt til að afstýra hugsanlegum klofningi. Hins vegar sýna málaferli Alfreðs
Gíslasona að harðar yrði nú tekið á flokksbrotum heldur en á formannstíma Stefáns Jóhanns
og því aðeins spurning um tíma þangað til að Hannibal hlyti sömu örlög.

Brottrekstur og bandalög
Nú er skemmst frá því að segja að vaxandi óánægja innan herbúða Framsóknarflokksins þýddi
að stjórnarslit voru á næsta leiti. Á flokksþingi Framsóknarflokksins var sú skoðun ráðandi að
vandamál efnahagslífsins yrðu ekki leyst í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, jafnframt hélt
vofa varnarliðsins áfram að valda flokkadráttum. Alþýðuflokkurinn vildi láta herliðið hverfa
af landi brott og Framsóknarflokkurinn ýjaði að því að íslenska þjóðin tæki sjálf að sér að
halda uppi hernaðarmannvirkjum. Pólitískar þreifingar voru farnar af stað af fullum krafti en
til tíðinda dró þegar Alþýðusamband Íslands tilkynnti að sambandið starfaði nú að því að
hleypa

af

stað

viðræðum

milli

nefnda

sem

skipaðar

voru

Alþýðusambandinu,

Framsóknarflokknum, Alþýðuflokknum, Sósíalistaflokknum og Þjóðvarnarflokknum um
möguleika þess að koma á vinstri samvinnu í landinu sem verkalýðshreyfingin gæti sætt sig
við.176 Skellurinn sem Sósíalistaflokkurinn fann fyrir í undangengnum kosningum varð þeim
hvati til frekari samvinnu með vinstri flokkunum. Tók hann slíkri hugmynd opnum örmum
eins og sjá mátti þegar 10. flokksþing flokksins kom saman og samþykkti þá
stjórnmálaályktun að koma á kosningabandalagi Sósíalistaflokks, Alþýðuflokks og Þjóðvarnar
og bjóða fram sem einn flokkur.177 Í hönd fóru miklar og langar viðræður en innan allra
flokka virtist allt sigla í strand þegar samvinnu við Sósíalistaflokkinn bar á góma. Málalok
urðu þau að úr viðræðum flokkanna spratt kosningasamband Framsóknarflokks og
175
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af

forsvarsmönnum þess. Með því að stilla frambjóðendum í hverju kjördæmi þannig að
flokkarnir tveir buðu ekki fram hver á móti öðrum vonuðust hugmyndasmiðir flokkanna til að
snúa kjördæmaskipulaginu sér í hag og ná meirihluta á þingi án þess að hafa meirihluta
kjósenda á bak við sig. Þannig voru kjósendur Framsóknarflokksins hvattir til að kjósa
Alþýðuflokkinn

í

þéttbýli
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Framsóknarflokkinn í dreifbýli. Andstæðingar flokkanna gáfu bandalagi þessu viðurnefnið
Hræðslubandalag sem síðan festist.178
Á svipuðum tíma samþykkti ASÍ áskorun á Framsóknarflokkinn að blása ekki strax til
kosninga heldur að mynda stjórn sem styddist við meirihluta vinstri flokkanna á Alþingi og
starfaði út kjörtímabilið.179 Héldi Framsóknarflokkurinn fast við fyrri áform myndi ASÍ beita
sér fyrir samvinnu allra vinstri manna í kosningunum. Þegar það lá fyrir að alþingiskosningar
yrðu haldnar á ný 1956, tveimur árum eftir þær síðustu, hertist baráttan og bandalögin fóru að
taka á sig skarpari mynd. Sú herör sem ASÍ skar upp gegn íhaldinu ruddi brautina að nýju
bandalagi. Samtök þessi urðu þó ekki eins víðtæk og Hannibal hafði gert sér vonir um. Þegar
alþingiskosningar voru á næstu grösum stóð aðeins eftir Sósíalistaflokkurinn og sá hluti
Alþýðuflokksins sem fylgdi Hannibal í ræðu og riti, þ.e.a.s. Málfundafélag jafnaðarmanna.
Kosningabandalag þetta fékk nafnið Alþýðubandalagið sem var formlega fylgt úr hlaði 5.
apríl 1956.180 Alþýðusambandið var nú enn aftur komið út á braut stjórnmálanna en hálfum
mánuði áður en Alþýðubandalagið var stofnað skarst verulega í odda innan Alþýðuflokksins.
Tilraunir Hannibals til að koma á vinstri stjórn voru mörgum flokksbræðrum hans á
móti skapi og svo fór að þolinmæði forystunnar var á þrotum. Þann 22. mars á
miðstjórnarfundi Alþýðuflokks samþykkti stjórnin í einu hljóði eftirfarandi ályktun:
Þar sem Hannibal Valdimarsson hefur, þrátt fyrir yfirlýsingu hans á flokksstjórnarfundi í nóvember s.l.
beitt sér fyrir og beitir sér fyrir að koma á fót kosningasamtökum gegn Alþýðuflokknum, telur
miðstjórn, að hann hafi sagt skilið við flokkinn og ályktar því, að Hannibal Valdimarsson sé ekki lengur
meðlimur Alþýðuflokksins.181

Höfuðglæpur Hannibals var að sjálfsögðu áframhaldandi samstarf hans við sósíalista enda nú
borin von að allt félli í ljúfa löð. Það er þó til marks um kaldhæðni örlaganna að þegar
178
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umbótarbandalagi Alþýðu- og Framsóknarflokks mistókst að vinna meirihluta á þingi
neyddust flokkarnir tveir að snúa sér til Alþýðubandalagsins sem stóð uppi sem sigurvegari
alþingiskosninganna þar sem úfið samband Hannibals og fyrrum flokksbræðra hans hélt
áfram. En það er önnur saga.
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Niðurstöður
Það gekk mikið yfir Alþýðuflokkinn á sjötta áratug síðustu aldar. Flokkurinn sigldi ekki
lygnan sjó heldur einkenndist tímabilið af miklum innanflokks væringum. Sáttatilraunir
Héðins Valdimarsson sem enduðu í varanlegum klofningi vinstri hreyfingarinnar voru fólki
enn í fersku minni. Við brottför sína úr Alþýðuflokknum átti Héðinn að hafa spurt Hannibal
Valdimarsson hvort hann vildi ekki fylgja sér í samstarfinu við kommúnista. Því neitaði
Hannibal og vísaði til þess hvernig jafnaðarmönnum heima í héraði hefði nánast tekist að
útrýma fylgi við kommúnista með því að virkja verkalýðspólitíkina af ofurkappi og forðast
samstarf við hægri flokka.182 Ísafjarðarkratarnir litu svo á að lykillinn að velgengni þeirra hafi
verið áherslan á verkalýðspólitík og verkalýðsbaráttu.
Þessi sjónarmið voru þó ekki svo útbreidd því fyrir sunnan var önnur staða þar sem
alþýðuflokksmenn og sósíalistar höfðu lengi eldað grátt silfur saman. Þar hafði
Alþýðuflokkurinn misst þau ítök sem hann hafði haft í verkalýðshreyfingunni yfir til
sósíalista. Flokkurinn hafði setið í mörgum ríkisstjórnum eftir að seinni heimsstyrjöldinni
lauk, ýmist undir forsæti Sjálfstæðis- eða Framsóknarflokksins. Þegar svo fór að flokkurinn
lenti utan ríkisstjórnar hélt hann áfram samstarfi við flokkana tvo innan Alþýðusambandsins.
Þótti mörgum flokksmönnum að nú ætti að slíta sambandinu og taka upp samvinnu við
sósíalista innan verkalýðshreyfingarinnar. Sú ákvörðun flokksforystu Stefáns Jóhanns að
fylgja stjórnarflokkunum var ekki eina uppspretta ágreinings innan Alþýðuflokksins. Því áður
höfðu ýmsir flokksmenn maldað í móinn stefnu flokksins í utanríkis- og varnarmálum. Við
þetta bættist að forystumenn flokksins voru oft skipaðir bankastjórar og embættismenn á
vegum ríkisins. Flokkurinn fór í vaxandi mæli að taka á sig mynd kerfisflokks.183 Þegar
Hannibal var fyrst kjörinn þingmaður fyrir Alþýðuflokkinn árið 1949 fann hann fljótt fyrir
pólitískri einangrun fyrir sunnan. Lýsti hann ástandinu svo í bréfi:
Ég fór inn í pólitík sem verkalýðssinni og sósíaldemókrat. Ég er hvorttveggja enn. Ég hef gert upp við
mig, að Alþýðuflokurinn í varanlegu [stjórnarssamstarfi] við íhaldið og undir forystu Stefáns Jóhanns
Stefánssonar og Ásgeirs Ásgeirssonar er ekki sósíaldemókratískur verkalýðsflokkur og verður það
aldrei. Þess vegna á ég ekki lengur samleið með þessum flokksforingjum mínum. 184
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Óánægja Hannibals yfir ástandinu í Alþýðuflokknum og forystusveit hans leynir sér ekki.
Klykkti hann út með því að gefa forsmekkinn að því sem koma skyldi í sögu hans innan
Alþýðuflokksins.
Á ég að bjóða mig aftur fram fyrir Alþýðuflokkinn vel vitandi það, að í stjórnarsamstarfi við íhaldið
verð ég oftast að dragast með slíkri úrlausn mála, sem mér er þvert um geð, eða að greiða atkvæði gegn
flokknum í stærri málum að öðrum kosti. Í fyrra tilfellinu yrði ég að misbjóða samvizku minni og
sannfæringu, en í hinu að standa í meiri eða minni illindum og leiðindum. Væri þó hvorugur kosturinn
góður.185

Hannibal var þó ekki einn þeirrar skoðunar að koma þyrfti á breytingum og þegar
flokksþing Alþýðuflokksins kom saman í nóvember 1952 hafði fræjum vinstri samhlaups
verið sáð. Vinstri vængur flokksins var vís til að gera upphlaup. Í upphafi var aðeins ætlast til
þess að Stefán Jóhann byði sig ekki fram til formanns en þegar sú von brást hófst leitin að
nýjum formanni. Leitað var til Kjartans Ólafssonar, Emils Jónssonar og Haraldar
Guðmundssonar sem allir höfnuðu boðinu. Fór svo að Hannibal varð fyrir valinu en í raun og
veru hefði nánast hver sem er komið til greina. Það segir að í upphafi hafi hallarbyltingin ekki
verið jafn róttæk eins og átti eftir að verða raunin. Flokksforystan var ekki ónæm fyrir þessari
undiröldu sem gekk yfir flokkinn en mat ástandið vitlaust og þóttist handviss um að henni
yrði ekki haggað. Meðstjórnendur Stefáns höfðu gert með sér drengskaparheit um að leyfa
formanninum að sitja áfram þangað til hann yrði sextugur tveimur árum seinna. Það hafði
margsinnis borið á ágreiningi innan Alþýðuflokksins en formaðurinn var ávallt vís til að láta
hann liggja í þagnargildi uns öldurnar lægðu. Slíkt er annað hvort til marks um umburðarlyndi
Stefáns eða galla sem leiðtoga. Skal það þó látið liggja milli hluta.
Sú kröftuga vinstri sveifla sem reið yfir Alþýðuflokkinn á flokksþinginu 1952 varð
ekki langlíf. Voru þar nokkrir þættir sem leiddu til þess að Alþýðuflokkurinn tók aftur nýja
stefnu tveimur árum seinna. Fjárhagsvandamál Alþýðuflokksins og málgagns þess,
Alþýðublaðsins, varð nýju forystunni strax mikið áhyggjuefni. Þá fyrst kom sýnilega í ljós að
nýja forystan hafði fáa háttsetta stuðningsmenn og áhrif hinnar föllnu stjórnar enn sterk. Þegar
kom að því að móta nýja stefnu flokksins í utan- og innanríkismálum tókst nýju stjórninni
ekki betur en svo að hún var fljótt gagnrýnd fyrir að feta í sömu fótspor forvera sinna. Margir
þeirra sem stutt höfðu Hannibal á flokksþinginu með það fyrir augum að nú tækju pólitískir
vindar að blása í aðra átt, urðu fyrir vonbrigðum og ávítuðu stjórnina fyrir að ganga að
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stefnubreytingunum með hangandi hendi. Ekki bætti úr skák að stjórninni tókst illa að gera
stuðningsmönnum sínum til geðs eins og sést á viðbrögðum manna eins og Kjartans
Ólafssonar og Benedikts Gröndals.
Framkoma nýju stjórnarinnar átti ekki síður stóran þátt í að binda endi á stjórnartíma
hennar. Áður en Hannibal var kjörinn formaður hafði hann sjálfur kvartað undan því hvernig
flokksforystan gerði upp á milli flokksbræðra og að blöð flokksins væru harðlokuð öllum
þeim sem syntu á móti straumnum. Það þótti því koma úr hörðustu átt þegar Hannibal sem
ritstjóri Alþýðublaðsins hafnaði beiðni Benedikts Gröndals og félaga um að birta yfirlýsingu
þeirra sem var á skjön við þá stefnu sem Hannibal hafði einn markað, eins og sást í
hreppskosningunum í Kópavogi 1954. Hið svokallaða „Kópavogsmál“ markaði þau tímamót
þegar leiðir Hannibals og Alþýðuflokksins skildu. Hvort sem Hannibal gerði sér grein fyrir
því eða ekki hafði flokkurinn snúist gegn stefnu hans og aðeins spurning um tíma þangað til
að það kæmi annar maður í hans stað. Með því að taka afstöðu gegn eigin lista og flokki gaf
Hannibal höggstað á sér sem andstæðingar hans voru fljótir að nýta sér. Þótti sem Hannibal
væri orðinn nokkuð einráður. Slíkt styggði stóran hluta alþýðuflokksmanna sem annars hefðu
sætt sig við nýja stjórn Alþýðuflokksins þar sem verkalýðsmál vógu þyngra. Það var snemma
ljóst í formannstíð Hannibals að stjórn hans hlyti lítinn stuðning forveraranna en þegar
stjórninni tókst ekki að marka þá stefnu sem stuðningsmenn hennar gátu sætt sig við var fokið
í flest skjól.
Eftir að Haraldur Guðmundsson bar sigur úr býtum í formannskjörinu 1954 hélt
Hannibal sínu striki. Ný forysta Alþýðuflokksins var fljót að taka til hendinni eftir
formannstíð Hannibals þar sem fyrsta mál á dagskrá var að leita að nýjum ritstjóra
Alþýðublaðsins. Eins voru ýmsir óeirðarseggir flokksins látnir taka pokann sinn sem sýndi að
flokksforystan hugðist framvegis ekki ætla að sitja við orðin tóm. Sennilega hefði stjórnin
viljað drepa öllum merkjum um ágreining innan flokksins á dreif í þeirri von að tíminn myndi
lækna öll sár. Ófyrirsjáanlegur einstaklingur á borð við Hannibal með mikið persónulegt fylgi
varð að taka með fullri alvöru ef ekki átti að koma til klofnings. Enn og aftur flæktist málið
þegar Hannibal var kosinn forseti Alþýðusambands Íslands þar sem hann átti öflugt bakland,
og studdist að miklu leyti við fylgi sósíalista. Sá hann enga ástæðu til að fara í launkofa með
stefnumál sín og boðaði nú breiðfylkingu allra íhaldsandstæðinga. Fór svo að þolinmæði
flokksforystunnar var á þrotum. Þegar ASÍ var komið á fremsta hlunn með að hleypa af
stokkunum nýju stjórnmálaafli skildu leiðir Hannibals og Alþýðuflokksins formlega, þótt að
sá viðskilnaður raunverulega átt sér stað áður í hreppskosningunum í Kópavogi.
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