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Ágrip 

Siglufjörður var einn fjölmennasti verkamannabær á landinu á millistríðsárunum. 

Meirihluti bæjarbúa var verkafólk og þar reis snemma upp sterkt verkalýðsfélag, 

Verkamannafélag Siglufjarðar. Félagið var áhrifamikið, bæði í bæjarpólitíkinni og í 

verkalýðsmálum á Norðurlandi. Deilur milli jafnaðarmanna og kommúnista innan 

félagsins klufu þó félagið árið 1934 og verkalýðurinn á Siglufirði sundraðist í andstæðar 

fylkingar. Að lokum tókst þó að sameina verkamenn aftur í eitt félag undir merkinu 

Þróttur, árið 1937 en átökin skyldu eftir sig djúp sár sem voru lengi að gróa. 

Segja má að bæði fyrir og eftir klofningu hafi samskipti kommúnista og jafnaðarmanna 

á Siglufirði verið í samræmi við það hvernig samskiptin milli fylkinganna tveggja 

þróuðust um heim allan á þessu tímabili. Þegar erlendir Kommúnistaflokkar tóku upp 

harða árásarstefnu gagnvart jafnaðarmönnum tóku flokksbræður þeirra á Íslandi hana 

einnig upp og það sama var uppi á teningnum þegar samfylkingarstefna var tekin upp til 

að stöðva uppgang fasisma. Það sama gilti um Alþýðuflokkinn sem neitaði öllu 

samstarfi við kommúnista lengi vel. Samskipti milli fylkinganna tveggja voru því oft 

spennuþrungin. 

Orðræðan tengd 1. maí í bæjarblöðunum á Siglufirði sýnir vel þessa spennu en 

orðræðan breytist í gegnum árin eftir því hvort samskiptin bötnuðu eða versnuðu. Í 

henni sést hvernig orðræða kommúnista þróaðist frá harðri gagnrýni á Alþýðuflokkinn í 

það að boða samfylkingarstefnu af heilum huga. Á sama tíma notuðu jafnaðarmenn 

harðari og bitrari orðræðu gagnvart kommúnistum eftir því sem leið á fjórða áratuginn. 

1. maí er sameiningardagur verkalýðs og tónninn í ritum fylkinganna tveggja þann dag 

gefur góða hugmynd um hvernig samskipti milli þeirra þróuðust. Voru þau það góð að 

fylkingarnar héldu sameiginlega hátíð eða notuðu þær daginn til að ráðast á hvor aðra? 

Hér verður tekið fyrir hvernig orðræða tengd verkalýðsdeginum 1. maí þróaðist á 

tímabilinu 1929-1939 og sýnt hvernig hún endurspeglar samskiptin á milli kommúnista 

og jafnaðarmanna á sama tímabili. 
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Inngangur 
Kaupstaðurinn Siglufjörður var á fjórða áratug tuttugustu aldar eitt mikilvægasta 

sjávarpláss á Íslandi vegna legu fjarðarins og nálægðar hans við síldarmiðin. Var bærinn 

vonarneisti margs verkafólks því síldin gaf þyngd sína í gulli. Síldin var tákngervingur 

nútímans, tækifæri fyrir fátækt fólk til að yfirgefa kalda torfbæi í sveitunum og eignast 

mannsæmandi líf í þéttbýli. Sú von laðaði fjölda fólks til bæjarins og varð Siglufjörður 

fljótlega einn af stærstu verkalýðsbæjum landsins.
1
 Verkalýðurinn varð leiðandi afl í 

bæjarsamfélaginu og Verkamannafélag Siglufjarðar (VMFS), hafði tögl og hagldir í 

bæjarlífinu. Það ástand entist þó ekki lengi og fyrr en varði kom til átaka milli fylkinga 

innan Verkamannafélagsins.  

Saga verkalýðs á Siglufirði er mjög áhugaverð en þar var einn harðasti átakavöllur í 

baráttunni um verkalýðsfélögin. Þessi barátta var á milli sósíalista í 

Kommúnistaflokknum og jafnaðarmanna í Alþýðuflokknum. Þessar fylkingar höfðu 

klofnað vegna ýmissa deilumála, þar á meðal varðandi það hvort Alþýðusamband 

Íslands (ASÍ) ættu að vera ópólitísk samtök eða ekki.
2
  

Eftir klofningu þessara fylkinga árið 1930 var hörð samkeppni milli flokkana tveggja 

um verkalýðsfélögin enda sóttu þeir fylgi sitt að mestu leyti úr verkamannastétt. 

Samkeppnin harðnaði enn frekar eftir því sem áhrif heimskreppunnar fóru að berast til 

Íslands, með launaskerðingu og ákalli eftir róttækum aðferðum til að stöðva kreppuna. 

Róttækastir voru kommúnistar sem fylgdu tilkynningum alþjóðasamtaka kommúnista, 

Komintern, um að heimskreppan væri merki um yfirvofandi endalok auðvaldsins. Því 

ætti að svara öllum árásum á kjör verkalýðsins með fullum þunga og væru allar aðferðir 

sem flýttu heimsbyltingu kommúnisma réttlætanlegar. Kommúnistar á Siglufirði háðu 

grimma baráttu og náðu smám saman algjörum völdum innan VMFS árið 1933. Þetta 

var þó skammgóður vermir því ástandið innan félagsins varð fljótlega óbærilegt og ári 

síðar klufu jafnaðarmenn í félaginu sig út úr því og stofnuðu verkalýðsfélagið Þrótt. Þá 

hófst þriggja ára tímabil þar sem verkalýður á Siglufirði var sundraður í ólíka hópa og 

hörð orðaskipti fóru þeirra á milli í bæjarblöðunum. Árið 1937 tókst að lokum að 

sameina verkamannafélögin en átök áranna þar á undan skildu eftir sig djúp sár sem tók 

mörg ár að gróa að fullu. 

                                                           
1
 Íslandssagan í máli og myndum, bls. 328-329. 

2
 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, bls. 229-231. 
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1. maí var gerður að alþjóðlegum baráttudegi verkalýðs á fyrsta þingi Annars 

alþjóðasambands verkalýðs í París árið 1889 til að vekja athygli á kröfu þeirra um átta 

klukkustunda vinnudag. Á Íslandi var 1. maí fyrst haldinn hátíðlegur í Reykjavík árið 

1923. Verkalýðsdagurinn á vera sameiningardagur verkalýðs og er áhugavert að skoða 

hvaða hlutverki verkalýðsdagurinn 1. maí gegndi í baráttunni um verkalýðsfélögin. 

Notuðu fylkingarnar á Siglufirði daginn til að boða sameiningu eða baráttu gegn 

andstæðingum sínum? Er einhver munur á orðræðu fylkinganna fyrir klofningu og eftir 

að verkamenn sameinuðust aftur í eitt félag? 

Hér verður leitast við að kanna hvernig orðræðan tengd verkalýðsdeginum þróaðist á 

fjórða áratugnum og sýnd tengsl þessarar þróunar við helstu átök milli kommúnista og 

alþýðumanna á þessu tímabili. Nauðsynlegt er að útskýra forsögu Verkamannafélagsins 

og þjóðfélagsástandið við upphaf aldarinnar til að skilja betur mikilvægi verkalýðfélaga 

fyrir verkafólk og komandi átök innan þeirra. Eins verður litið stuttlega á hlutverk 

siglfirsku verkakvennafélaganna í orðræðunni um verkalýðsdaginn. 

Orðræðan er aðallega skoðuð út frá því hvernig hún birtist í bæjarblöðunum en erfitt 

reyndist að finna aðrar frumheimildir. Leitað var eftir fundargerðarbókum kommúnista 

og jafnaðarmanna og verkalýðsfélaga þeirra á Héraðsskjalasafni Fjallabyggðar en þær 

fundust ekki, þrátt fyrir mikla leit.
3

 Verður því aðallega stuðst við greinar í 

bæjarblöðunum eins og áður sagði, sem og önnur rit sem voru gefin út vegna 

verkalýðsdagsins. Þarf þó að hafa í huga að flestar greinar í bæjarblöðunum eru litaðar 

af pólitískum skoðunum greinahöfunda. Það hvernig orðalag og tón greinahöfundar nota 

gefur þó góða hugmynd um ákafa þeirra varðandi málefnið. 

  

                                                           
3
 Vitað er að Benedikt Sigurðsson notaði fundargerðarbækurnar við gerð Brauðstrit og Baráttu 

en ekki er vitað hvað varð af þeim. Einnig er mikill skortur á Héraðsskjalasafninu á öðrum 

frumgögnum frá tímabilinu sem fjalla um átök jafnaðarmanna og kommúnista með beinum 

hætti. Óvíst er hvort þessar heimildir hafa týnst eða hvort þær séu geymdar á öðrum stað og 

gleymst hafi að skrá það. 
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1. Barátta og sundrung á Siglufirði 

„Íslenskur verkalýður! 1. maí skulum við minnast þeirra þrekvirkja, sem stjettabræður 

okkar í öðrum löndum hafa unnið, og sýna að framvegis verðum við ekki eftirbátar 

þeirra.“
4
  

1.1 Verkalýðsbaráttan á Siglufirði við upphaf fjórða áratugs 20. aldar 

Fyrsti maí var fyrst haldinn hátíðlegur á Siglufirði árið 1929 og var deginum fagnað 

með ræðuhöldum, söngskemmtunum og kappróðri milli bæjarbúa og Siglnesinga með 

sigri þeirra síðarnefndu. Gefið var út sérstakt blað í tilefni dagsins, 1. maí, sem fór yfir 

sögu verkalýðsdagsins og mikilvægi hans fyrir baráttu verkamanna.
5

 Siglfirskur 

verkalýður hafði fjölda ástæðna til fagna þessum baráttudegi. Verkalýðsfélag þeirra, 

Verkamannafélag Siglufjarðar (VMFS), var öflugt í bæjarlífinu og hafði barist ötullega 

fyrir réttindum verkalýðs og sæmilegu kaupi síðan árið 1919.
6
 Áhrif VMFS voru svo 

mikil að það og félagsmenn þess, voru lengi ráðandi afl í bæjarstjórn. Siglufjörður var 

sannkallaður verkalýðsbær en það sem dró alla þessa verkamenn til bæjarins var líka 

ástæðan fyrir áhrifum þeirra í bæjarlífinu, sjálft silfur hafsins, síldin. 

Ásgeir Jakobsson segir að í huga Íslendinga hafi síldin verið ástríðufiskur þjóðarinnar. 

Tengdu menn hana við björt sumur og hlátrasköll á böllum meðan aðrir fiskar, eins og 

þorskurinn, tengdust vosbúð og úfnum sæ. „Síldin fór í sálina, varð að ástríðu þeim, 

sem gerðu hana að ævistarfi...“
7
 Síldin var eftirsótt útflutningsvara, hvort sem hún var 

söltuð eða möluð og eftirspurn eftir síld leiddi til þess að lengi vel voru hæstu 

lágmarkslaun á landinu á Siglufirði.
8
 Ásókn fólks í að fá sinn hlut af síldarævintýrinu 

hefur verið líkt við gullgrafaræði og er mikið til í þeirri líkingu. Til Siglufjarðar 

streymdi ólíklegasta fólk í þeirri von að losna úr greipum fátæktar.
9

 Þessir 

fólksflutningar voru hluti af þeim miklu samfélagsbreytingum sem urðu á Íslandi eftir 

aldamótin 1900. Miklar framfarir höfðu orðið í sjávarútveginum með vélsetningu 

skipaflotans og betri verslun. Mikið fjármagn fór að safnast saman í sjávarplássum og 

                                                           
4
 „1. Maí“, 1. maí, 1. maí 1929.  

5
 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, II. bindi, bls. 374-375. Benedikt telur það líklegt 

að verkalýðsdagurinn hafði verið haldinn fyrir 1929 en mikið af gögnum verkalýðsfélaganna 

fyrir þann tíma eru týnd. Vitað er að reynt var halda upp á daginn 1928 en samstarfsleysi milli 

Verkamannafélagsins og Verkakvennafélagsins Óskar leiddi til þess að ekkert varð úr því. 
6
 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 71-72. 

7
 Ásgeir Jakobsson, Óskars saga Halldórssonar, bls. 43. 

8
 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, bls. 132-133. 

9
 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 53-54. 
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laðaði það að ungt fólk úr sveitunum.
10

 Þessar breytingar mættu þó mikilli andstöðu þar 

sem landsmenn höfðu í margar aldir skilgreint sig sem landbúnaðarsamfélag og að í 

landinu væru aðeins tvær stéttir, bændur og embættismenn. Bændur voru álitnir kjarni 

þjóðarinnar og var mikill óbeit á þeim sem brutu gegn þessari skilgreiningu og átti það 

sérstaklega við um verkamenn í þéttbýli. Benedikt Sigurðsson segir að samkvæmt 

hugsunarhætti hins gamla bændasamfélags hafi hlutverk vinnulýðs verið „að vinna, 

hlýða og þegja.“
11

 Þessi hugsunarháttur litaði líka starfshætti í þéttbýli og hin unga stétt 

verkamanna gerði sér snemma grein fyrir því að hún þyrfti að stofna verkalýðssamtök, 

ekki bara til að vernda hagsmuni sína heldur einnig til að sannfæra samfélagið um að 

þeir væru gildir þátttakendur í því.  

VMFS tók upp þetta baráttumál og náði snemma árangi með góðu skipulagi og 

verkfallshótunum. Sigurður Tómas Björgvinsson
 
telur að góðan árangur VMFS megi 

rekja til hagsælla veiðiára frá 1925-1930. Varð þá hagstæðara fyrir atvinnurekendur í 

bænum að samþykkja kröfur félagsins um launahækkanir en að eiga á hættu að aflinn 

skemmdist vegna vinnustöðvunar.
12

 Smám saman varð VMFS eitt stærsta og 

áhrifamesta verkalýðsfélag á landinu. Áhrif félagsins jukust en frekar með inngöngu 

þess í Alþýðusamband Íslands (ASÍ) 1924 og var það eitt af stofnfélögum 

Verkalýðssambands Norðurlands (VSN) árið 1925.
13

  

Þrátt fyrir þessi gífurlegu afrek voru þó brestir að myndast innan félagsins. Þessir brestir 

eru sýnilegir í fyrsta 1. maí blaðinu en orðræðan í blaðinu er mjög róttæk. 

Sovétríkjunum er hampað sem föðurlandi byltingarsinnaðs verkalýðs og fullyrt að 

kommúnistar muni berjast fyrir réttindum verkalýðs í komandi heimsófriði, á meðan 

jafnaðarmenn eða sósíaldemókratar muni standa hjá og leyfa auðvaldinu að myrða 

verkalýðinn.
14

 Svipaðar skoðanir höfðu líka birst nokkrum vikum fyrr í grein í 

Verkamanninum á Akureyri þar sem fagnað var árangri VMFS í að berjast fyrir réttu 

kaupi og aðgangi félagsmanna að vinnu. Í blaðinu segir að félagið hafði verið smávaxið 

og illa skipulagt lengi eða þar til nokkrir meðlimir þess hafi tekið sig til og beint því á 

                                                           
10

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 193-197. Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, bls. 

23-27. 
11

 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 37-43. Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, 

I. bindi, bls. 315. 
12

 Sigurður Tómas Björgvinsson, „Verkalýðs- og stjórnmálahreyfing á Siglufirði 1919-1939“, 

bls. 31-32. 
13

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls.166-168. 
14

 „Baráttan gegn ófriðarhættunni“, 1. maí, 1. maí 1929. 



8 

rétta braut, það er í átt að hugmyndafræði kommúnisma. „Nú mun Siglufjörður einna 

rauðasti bærinn á landinu og er því vonandi að aðrir bæir taki hann sér til 

fyrirmyndar“.
15

 Báðar þessar greinar undirstrika vaxandi róttækni innan vinstri afla á 

Íslandi á þessum tíma og komandi valdabaráttu við hófsamari öfl innan 

verkalýðsfélaganna.  

1.2 Vaxandi spenna innan Verkamannafélagsins 

Eftir því sem leið á þriðja áratug tuttugustu aldar fóru skilin á milli þeirra sem aðhylltust 

hófsamri jafnaðarmannastefnu, jafnan kallaðir sósíaldemókratar og róttækra 

kommúnista að skerpast í Evrópu. Fylgjendur þessara vinstri stefna höfðu unnið vel 

saman framan af og sumstaðar stofnað verkalýðsfélög saman en spenna fór fljótlega að 

myndast á milli þeirra. Einkum fór að bera á því eftir 1928 en það ár var gefin út 

yfirlýsing frá Komintern, alþjóðasamtökum kommúnista, um að félagasamtök 

kommúnista um allan heim ættu að auka róttækni og andstöðu gegn borgaraöflum til að 

undirbúa sig fyrir komandi heimsbyltingu. Sérstaklega var lögð áhersla á það að 

kommúnistar aðgreindu sig frá sósíaldemókrötum en samstarf þeirra síðarnefndu við 

efri stéttir samfélagsins eða auðvaldið var sagt tefja framgang heimsbyltingarinnar.
16

 

Ein af ástæðunum fyrir aðskilnaði hreyfinganna á Íslandi voru tengsl ASÍ og 

Alþýðuflokksins. Flokkurinn var á þeim tíma opinberlega stjórnmálaarmur ASÍ. Voru 

því jafnaðarmenn með nánast öll völd innan beggja samtaka. Vinstrimenn sem ekki 

fylgdu jafnaðarstefnu, s.s. kommúnistar, voru umbornir innan ASÍ en þegar kröfur um 

að ASÍ yrðu ópólitísk samtök komu fram á þingi félagsins 1930 var þeim hafnað. Átti 

það stóran þátt í því að kommúnistar stofnuðu sinn eigin flokk það ár.
17

  

Ísland var nokkuð frábrugðið öðrum löndum í Evrópu því formlegur aðskilnaður vinstri 

hreyfinganna varð ekki fyrr en 1930. Ragnheiður Kristjánsdóttir telur ástæðuna fyrir því 

að aðskilnaðurinn varð seinna á ferðinni hér á landi en annar staðar í Evrópu vera þá að 

skilin á milli fylkinganna tveggja hafi oft verið óskýr hér á landi, sérstaklega á 

landsbyggðinni. Kom fyrir að einstaklingur skilgreindi sig fylgjandi annarri stefnunni 

eða báðum eftir hentugleika og blandaðist því hugmyndafræðin þarna á milli.
18

 

Kommúnistar náðu sterkum ítökum í verkalýðsfélögum á landsbyggðinni vegna þessa 

                                                           
15

 Hermann Einarsson, „Verkalýðshreyfingin á Siglufirði“, Verkamaðurinn, 23. apríl 1929. 
16

 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 252-254. 
17

 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, bls. 227-231. 
18

 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 193-199.  
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óskýrleika, sérstaklega á Norðurlandi. Þetta fór ekki framhjá jafnaðarmönnum og á 

fyrirnefndu þingi ASÍ árið 1930 var samþykkt 14. grein sambandsins, að aðeins 

Alþýðuflokksmenn gætu gegnt trúnaðarstörfum innan sambandsins.
19

 Þar með voru 

kommúnistar og jafnaðarmenn komnir í andstöðu hvor við aðra og baráttan fyrir 

verkalýðsfélögum hófst af fullum þunga. 

Innan VMFS fóru þessar andstæður að valda titringi. Jafnaðarmenn stjórnuðu æðstu 

stöðum í félaginu en kommúnistar réðu fréttablöðum félagsins, fyrst Mjölni 1929-1930 

og síðar Baráttunni 1933-1935. Í báðum blöðunum var að finna greinar þar sem 

Sovétríkin og byltingin voru lofuð á meðan hart var ráðist á íhaldið og Alþýðuflokkinn, 

samanber skipun Komintern. Byltingarsinnaður andi var ríkjandi í greinum Mjölnis sem 

gefnar voru út vegna verkalýðsdagsins. Í grein frá 1930 viðurkenndi blaðið að 

jafnaðarmenn í bæjarstjórn hefðu löggilt 8 stunda vinnutíma í bæjarvinnunni en bætir 

við að verkalýðurinn verði „að kasta frá sjer draumórum borgaralegs hugsunarháttar, 

vakna af svefnmóki sósíaldemokratiskra hugsjóna, og standa sem ˮallir eitt“ undir sama 

merki.“
20

 Þessi róttæka orðræða birtist einnig tveimur árum síðar í 1. maí. Þar heldur 

Angantýr Guðmundsson því fram að heimskreppan og uppgangur fasisma undanfarin ár 

sé veik tilraun auðvaldsins til að viðhalda áhrifum sínum. 

Kapítalistarnir líta á ófrið sem lausn á kreppunni, en ófriðurinn verður 

ekki lausn á henni; hann er afleiðing hennar og leiðir aftur af sér meira 

öngþveiti, sem vonandi verður til þess að fleiri ríki verða sósialistisk á 

eftir.
21

  

Róttæk orðræða kommúnista náði að heilla verkafólk en áhrif heimskreppunnar bárust 

til Íslands 1931 með verðfalli á sjávarafurðum, launaskerðingu og vaxandi atvinnuleysi. 

Ákafi kommúnista í að mynda sterk varnarsamtök fyrir verkalýðinn og loforð um 

réttlátt samfélag laðaði ungt fólk að á þessum óvissutímum.
22

 Þessi róttæka orðræða og 

sterkir leiðtogar, eins og Einar Olgeirsson, Angantýr Guðmundsson, Aðalbjörn 

Pétursson og Þóroddur Guðmundsson, heilluðu fjölda Siglfirðinga og deild kommúnista 

                                                           
19

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 133-134. 
20

 „Bæjarstjórn Siglufjarðar samþykkir 8 stunda vinnudag við bæjarvinnu“, Mjölnir, 1. maí 

1930. 
21

 Angantýr Guðmundsson, „Það rofar til“, 1. maí, 1. maí 1932. 
22

 Aníta Elefsen, „Á rauðu byltingarplani“, bls. 15-16, Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar 

kynslóðar, bls. 271-274. 
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í bænum var sú stærsta á landinu, utan Reykjarvíkur, með 89 skráða meðlimi.
23

 

Jafnaðarmenn tóku uppgangi kommúnista í bænum þó ekki þegjandi og hófu útgáfu 

eigin fréttablaðs, Neista. Notuðu þeir blaðið til að gagnrýna aðferðir kommúnista, meðal 

annars ásakaði blaðið þá um að vera ómeðvitað hjálparhellur auðvaldsins með því að 

eyða meira púðri í að rýra stjórn Alþýðuflokksins og hlífa þannig Íhaldsflokkunnum frá 

gagnrýni og veikja með þessu móti samstöðu verkalýðs.
24

 Árásir á báða bóga héldu 

áfram í blöðunum og bilið milli fylkinga breikkaði stöðugt. 

Baráttan innan VMFS harðnaði með hverju ári frá 1931. Lengi vel voru jafnaðarmenn 

með meira fylgi innan félagsins og reyndu þeir að bola kommúnistum úr félaginu með 

því að neita að samþykkja baráttumál þeirra. Fráfall hins vinsæla leiðtoga Guðmundar 

Skarphéðinssonar 1932 var þungt áfall fyrir baráttu jafnaðarmanna og veikti stöðu 

þeirra innan VMFS. Innan félagsins var líka vaxandi óánægja með þá stefnu ASÍ að 

enginn mæti sitja þing þess nema vera fylgjandi stefnu Alþýðuflokksins. Þessi óánægja 

og það að forysta krata í félaginu hafði samþykkt sumarið á undan að leyfa 

ríkisverksmiðjunni að lækka kaup starfsfólk, olli því að kommúnistar náðu yfirhöndinni 

í félaginu árið 1933.
25

 Með yfirtöku kommúnista tók VMFS upp mjög herskáa stefnu 

þar sem félagið deildi við Síldarverksmiðju ríkisins, spilaði stórt hlutverk í 

Nóvudeilunni á Akureyri og skar niður fána nasista í bænum. Þessi róttæka stefna 

virðist þó hafa spillt tengslum félagsins við hluta verkalýðs í bænum en Sigurður Tómas 

telur að valdabaráttan innan félagsins hafi fælt kjósendur frá þegar kosið var í 

bæjarstjórn í janúar 1934 og tapaðist þannig meirihluti verkalýðsins.
26

 Í sama mánuði 

ásakaði Gunnar Jóhannesson í Baráttunni fulltrúa jafnaðarmanna í bænum um að hafa 

hvatt félagsmenn VMFS til að segja sig úr félaginu og stofna nýtt verkamannafélag. 

Gunnar segir að slíkum árásum verði að svara með því að hreinsa félagið af útsendurum 

auðvaldsins og krata en slíkar hreinsanir höfðu átt sér stað fyrr um veturinn.
27

 Ljóst var 

að andrúmsloft innan VMFS var rafmagnað og klofningur nánast óhjákvæmilegur. Sá 

klofningur varð að raunveruleika í maí sama ár með slag á hafnarbakkanum milli 

kommúnista og varnaliðs bæjarfógetans sem samanstóð af mörgu af forystufólki á 

                                                           
23

 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 186-187. Til samanburðar hafði 

Reykjavíkurdeildin 208 skráða félaga. Næst á eftir var Vestmanneyjadeildin með 78 skráða 

meðlimi. 
24

 „Heggur sá sem hlífa skyldi“, Neisti, 11. júní 1931.  
25

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 292-294. Sigurður Tómas 

Björgvinsson, „Verkalýðs- og stjórnmálahreyfing“, bls. 70-72. 
26

 Sigurður Tómas Björgvinsson, „Verkalýðs- og stjórnmálahreyfing“, bls. 54-55. 
27

 Gunnar Jóhannesson, „Ávarp til verkalýðsins á Siglufirði“, Baráttan, 12. janúar 1934. 
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Siglufirði, þar á meðal nokkrum leiðtogum jafnaðarmanna. Sá slagur varð frægur sem 

Dettifossslagurinn. 

1.3 Dettifossslagurinn 

Ef orðræða og atburðir nokkrum vikum fyrir slaginn er skoðuð sést greinilega að ósættir 

vinstrimanna í bænum höfðu náð hápunkti. Á það sérstaklega við umræðuna í tengslum 

við verkalýðsdagsins 1934. Kommúnistar stýrðu hátíðarhöldum dagsins, enda með öll 

völd í VMFS en nokkur minni félög í bænum sem höll voru Alþýðuflokknum neituðu 

að taka þátt.
28

 Í tilefni dagsins héldu kommúnistar útifund á skólabalanum þar sem um 

700 manns mættu. Gunnar Jóhannsson hélt þar ræðu um mikilvægi samstöðu gegn 

árásum auðvaldsins, meðan Helga Guðmundsdóttir varaði verkakonur við því að hlusta 

á klofningstal jafnaðarmanna. Eftir ræðuhöldin var farið í kröfugöngu. Til átaka kom í 

kröfugöngunni en gangan var stöðvuð af hópi unglinga, berandi íslenska fánann, sem 

reyndu að ganga á móti göngumönnum. Kommúnistaleiðtoginn Þóroddur Guðmundsson 

hrifsaði þá fána úr hendi eins fánaberans og einhver átök urðu áður en gangan hélt 

áfram. Baráttan bendlaði fánaberann við jafnaðarmanninn Jón Guðmundarson, sagði 

hann vera nemanda Jóns og í blaðinu er gefið sterklega í skyn að jafnaðarmenn eigi sök 

á þessari uppákomu.
29

   

Andstaða jafnaðarmanna gagnvart kommúnistum var greinileg í Neista þann dag en í 

blaðinu er sagt að verkalýðsdagurinn sé dagur jafnaðarstefnu og að Alþýðuflokkurinn 

hafi vakið íslenska verkamenn til vitundar um réttindi sín. Einnig er því haldið fram að 

þessi barátta hafi verið leidd á rangan veg af kommúnistum sem væru í raun handbendi 

íhaldsins, sendir til að kljúfa Alþýðuflokkinn innan frá og veikja með því samstöðu 

verkamanna. Í greininni segir að á hverjum þeim stað þar sem kommúnistar taki yfir 

verkalýðsfélög hafi afleiðingin verið „hrun og eyðilegging þeirra verkalýðsfélaga og 

sigur Íhaldsins á staðnum.“
30

 Kveðjurnar voru líka kaldar í Baráttunni en í blaðinu eru 

jafnaðarmenn kallaðir „sósíalfasistar“ og gagnrýndir fyrir að taka ekki þátt í 

hátíðarhöldum dagsins sem eigi að vera hersýning verkalýðsins gegn auðvaldinu. Er þar 

sagt að verkamenn þurfi að taka upp herskáa stefnu til að verja sig gegn kauplækkunum 

og verðhækkunum. „Siglfirzkur verkalýður, gerum 1. maí að voldugum samfylkingar-

og baráttudegi verkalýðsins að þungu hnefahöggi framan í hið gretta fasistiska andlit 

                                                           
28

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, II. bindi, bls. 377. 
29

 „1. maí“, Baráttan, 08. maí 1934. „Bæjarfréttir“, Siglfirðingur, 05. maí 1934. 
30

 Kári, „1 .maí“, Neisti, 1. maí 1934.  
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yfirstéttarinnar.
“31

 Ljóst er af þessari orðræðu að lítið þurfti til að samstaða verkalýðs í 

bænum brynni til kalda kola. 

Endapunkturinn í þessum átökum var Dettifossslagurinn en þann slag segir Þór 

Whitehead vera með „hörðustu átökum fjórða áratugarins utan Reykjavíkur“.
32

 Forsaga 

slagsins var sú að félög innan Verkalýðssambands Norðurlands (VSN) lýstu yfir 

samúðarverkfalli til hjálpar baráttu Verkalýðs- og smábændafélags Hrútfirðinga á 

Borðeyri. Neituðu félög innan svæðis VSN að afferma skip Eimskips fyrr en deila milli 

Verslunarfélags Hrútfirðinga á Borðeyri og verkalýðsfélagsins um forgangsrétt þeirra 

síðarnefndu til vinnu væri leyst.
33

 Þegar Dettifoss kom til Siglufjarðar 11. maí 1934 

söfnuðust kommúnistar saman á bryggjunni til að stöðva afgreiðslu þess og hélt skipið 

óafgreitt til Akureyrar þar sem tókst að afferma það í óþökk verkalýðssamtaka þar. Kom 

Dettifoss aftur til Siglufjarðar tveimur dögum síðar. Fréttir bárust af yfirvofandi komu 

skipsins og var þá sent var út boð til liðsöfnunar. Guðmundur Hannesson bæjarfógeti 

kallaði saman lögregluna og aðra borgara til að tryggja afgreiðslu skipsins á meðan 

kommúnistar, undir stjórn Þórodds Guðmundssonar, söfnuðust saman til að stöðva 

hana.
34

 Að morgni 13. maí höfðu bæjarfógetinn og menn hans, um það bil hundrað 

manns, tekið sér varnarstöðu við hafnarbakkann þegar fámennara lið kommúnista kom 

þangað. Fljótlega kom til átaka þar sem lið fógetans notaði brunaslöngur til að fæla fólk 

frá meðan kommúnistar köstuðu kolum og steinum. Yfirvaldið, kallaðir hvítliðar í 

blöðunum, fór með sigur af hólmi og Dettifoss var affermdur en fleiri særðust í þeirra 

liði en hjá kommúnistum eða tuttugu og þrír hvítliðar á móti aðeins þremur 

kommúnistum.
35

  

Ekki stóð á afleiðingunum því blöðin gerðu sér mat úr slagnum. Blað framsóknarmanna 

á Siglufirði, Einherji, sagði að kommúnistar hefðu mætt þungvopnaðir og sýnt 

ofsafengið ofbeldi.
36

 Neisti var sömuleiðis með neikvæðar lýsingar á hegðun 

kommúnista, sérstaklega Þórodds Guðmundssonar, nýkjörins formanns 

Verkamannasambands Norðurlands. Jóhann F. Guðmundsson skrifaði í blaðið að 

                                                           
31

 „Baráttusamfylking verkalýðsins 1. maí, fyrir töxtum Verkamannfélagsins og Óskar“, 

Baráttan, 1. maí 1934. 
32

 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, bls. 311. 
33

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 395-400. Þór Whitehead, Sovét-

Ísland, bls. 307. 
34

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 402. 
35

 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, bls. 308-311. 
36

 „Orustan á Siglufirði“, Einherji, 18. maí 1934. 
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kommúnistar í VSN hafi notað deiluna á Borðeyri til að veikja ASÍ og ná algjörlega 

völdum í verkalýðsmálum á Norðurlandi, en sú röksemdafærsla og skaðinn sem barátta 

verkalýðs mundi vera fyrir var einn helsti punktur sem jafnaðarmenn notuðu gegn 

kommúnistum næstu árin. „Árásir Þórodds & Co. eru því árásir á verkalýðinn, árásir á 

einu verkalýðssamtökin í landinu, sem nokkur verulegur þróttur er í.“
37

 Í Baráttunni 

svaraði Þóroddur því hinsvegar til að hvítliðar hafi óspart sprautað menguðu vatni á 

varnarlausa verkamenn og konur. Einnig notaði lögreglan kylfur sínar óspart á þá 

verkamenn sem aðskildust frá hópnum. Kennir hann alþýðumönnum í liði hvítliða um 

ósigur í slagnum. 

Verkalýðurinn gerði tilraun til að hindra verkfallsbrotin, en 

agitasjonsherferð Alþýðuflokksforingjanna hafði borið árangur. 

Verkalýðurinn var ekki lengur einhuga, suma var búið að blekkja svo að 

þeir tóku afstöðu móti deilunni, sumir vissu ekki hverju þeir áttu að trúa 

og stóðu „hlutlausir“ hjá.
38

  

Öll samstaða hjá siglfirskum verkalýð var brotin eftir Dettifossslaginn og versnaði 

nokkrum dögum síðar þegar ASÍ rak VMFS úr sambandinu vegna slagsins. Eftir 

brottreksturinn sagði fjöldi manna sig úr VMFS. Í kjölfar þess var verkalýðsfélagið 

Þróttur stofnað þann 17. maí 1934 að undirlagi ASÍ og með um 140 stofnmeðlimi.
39

 

Hófst nú tímabil óeiningar og sundurlyndis á Siglufirði. Sundrunartími þessi veikti ekki 

bara verkalýðsbaráttuna heldur líka verkalýðsdaginn. Næstu tvo ár á eftir héldu Þróttur 

og Verkamannafélag Siglufjarðar hvort um sig sína eigin 1. maí hátíð.  

  

                                                           
37

 Jóhann F. Guðmundsson, „Borðeyrartogstreyta Kommúnistanna“, Nesti, 15 .maí 1934. 
38

 Þóroddur Guðmundson, Baráttan, 24. maí 1934. 
39

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, I. bindi, bls. 418-420. 
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2. Klofningstímabilið 

„Fram til sigurs stéttasystkini fyrir fullkominni sameiningu og samfylkingu alls 

vinnandi fólks á Íslandi!“
40

 

2.1 Fyrstu sameiningartilraunir 

Það má kalla það kaldhæðni örlaganna að þegar VMFS loksins klofnaði hafði 

Komintern gjörbreytt stefnu sinni varðandi sósíaldemókrata. Valdataka nasista í 

Þýskalandi 1933 og kúgun þeirra á þarlendum vinstri hreyfingum var áhyggjuefni að 

mati Sovétstjórnarinnar. Voru kommúnistar nú hvattir til að vinna með krötum til að 

stöðva uppgang fasisma um heim allan. Heimsbyltingunni var frestað þar til fasistar 

hefðu verið sigraðir.
41

 Var þessi stefna þó ekki fastsett fyrr en á þingi Komintern árið 

1935.  

Helstu breytingar í nýju stefnunni voru þær að kommúnistar áttu nú að vernda þjóðríkið 

en ekki kollvarpa því og áttu þeir að komast til valda með löglegum leiðum. Baráttunni 

gegn auðvaldinu skyldi hinsvegar haldið áfram, til að eyða taki þess á samfélaginu.
42

 

Íslenskir kommúnistar framfylgdu flestir þessari stefnubreytingu af kostgæfni. Þessi 

geta kommúnista til að gera algjöra stefnubreytingu í stjórnmálabaráttu sinni segir Jón 

Ólafsson vera hluta af alþjóðahyggju kommúnista. Allt sem myndi flýta framgöngu 

sósíalisma um heim allan var í þeirra huga réttlætanlegt. Við upphaf kreppunnar virtist 

heimsbyltingin vera handan við hornið og var því í lagi að níðast á krötum. Uppgangur 

nasista tafði hins vegar heimsbyltinguna
 
og samstarf við krata var nú réttlætanlegt til að 

beina henni á rétta braut.
43

 Kratarnir deildu þó ekki þessu sjónarhorni og treystu því 

ekki samfylkingartilboðum kommúnista. Víða var þeim hafnað algjörlega. 

Siglfirskir kommúnistar sendu fyrsta samfylkingartilboð frá sér í október 1934, 

nokkrum mánuðum eftir að Verkamannafélagið klofnaði. Tilboðið birtist í Baráttunni 

og innihélt mikið af áhersluatriðum frá Komintern, svo sem að verkamenn yrðu að 

standa saman til að verjast árásum fasista. Í greininni má þó skynja neikvæðan undirtón 

í garð krata en þar segir meðal annars að þýska og austurríska krataleiðtogar hafi skort 

samstarfsvilja og það hafi leitt til þess að valdataka fasista heppnaðist í þeim löndum. 

                                                           
40

 „Ávarp“, Brautin, 1. maí 1936. 
41

 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 125-126. 

Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 270-271.  
42

 Svanur Kristjánsson, „Kommúnistahreyfingin á Íslandi“, bls. 215. Þór Whitehead, Sovét-

Ísland óskalandið, bls. 328-330. 
43

 Jón Ólafsson, Kæru félagar, bls. 46. 
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Einnig er að finna hótanir í blaðinu um að verkamenn muni losa sig við þá leiðtoga sem 

hafni samfylkingu. „Mun verkalýðurinn, hvaða stjórnmálaskoðun sem hann fylgir, 

dæma slíkan foringja, losa sig hiklaust við hann og safna sér undir merki 

samfylkingarinnar.“
44

 Var tilboðið rætt á Þróttarfundi og því hafnað. Kommúnistar 

héldu þó ótrauðir áfram og sendu öðru hvoru boð um samfylkingu til Þróttar.
45

 Stjórn 

Þróttar fékk fljótlega leið á þessu og birti hún harðorða grein í Neista í mars 1935. Var 

kommúnistum þar lýst sem afturhaldssömum tækifærissinnum og sagt að fyrri loforð 

þeirra um að brjóta niður áhrif ASÍ gefi lítið tilefni til að treysta þeim. „Saga 

Verkamannafélags Siglufjarðar ætti að hafa kent ykkur [kommúnistum], að þið megið 

ekki nálægt verkalýðsmálum koma þ.e.a.s. ef þið viljið þeim vel, þá hefir hún kent 

okkur, að því minna sem við höfum saman við ykkur Kommúnista að sælda, því 

betra.“
46

 Orðaval kommúnista virðist líka hafa haft áhrif. Þeir vildu samfylkingu 

verkalýðs en ekki sameiningu. Kommúnistar og jafnaðarmenn áttu að vinna saman en 

halda áfram að ráða sínu eigin verkalýðsfélagi en það gátu jafnaðarmenn ekki sætt sig 

við. 

Um miðjan fjórða áratuginn var það almenn skoðun meðal alþýðuflokksmanna að þeir 

hefðu sterkari stöðu en kommúnistar. Hafði Alþýðuflokkurinn tvöfaldað 

þingmannafjölda sinn á Alþingi í kosningunum 1934 og myndað svokallaða „stjórn 

hinna vinnandi stétta“ með Framsókn. Alþýðuflokkurinn notaði stjórnarsetu sína til að 

setja fram djarfar áætlanir um ríkisrekstur, almannatryggingar og um það að koma 

skipulagi á síldarsöluna. Á meðan höfðu kommúnistar enga þingmenn og höfðu raunar 

tapað fylgi miðað við kosningarnar ári áður.
47

 Því kemur það ekki á óvart að 

jafnaðarmenn hafi litið á kommúnista sem óraunsæja æsingamenn sem þeir þyrftu ekki 

stuðning frá til að framkvæma áætlanir sínar. Ef kommúnistar vildu samfylkingu til að 

bjarga deyjandi flokki sínum þyrftu þeir að ganga aftur í Alþýðusambandið.
48

 Þróttur 

framfylgdi stefnu ASÍ um að neita öllum samfylkingartilboðum kommúnista en 

komandi atburðir í bænum ollu því að efasemdir fóru að heyrast um þessa stefnu. 

                                                           
44

 „Mesta alvörumálið. Verkalýður Siglufjarðar! Vertu á verði.“, Baráttan, 24. október 1934. 
45

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, II. bindi, bls. 85. 
46

 „Svar verkamannafélagsins "Þróttur" við samfylkingartilboði Verkamannafélags 

Siglufjarðar.“, Neisti, 18. mars 1935. 
47

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, II. bindi, bls. 21-23. Íslandssagan í máli og 

myndum, bls. 350-351. Þorleifur Friðriksson, Gullna Flugan, bls. 35. 
48

 Guðbergur Kristinsson, „Sameining verkalýðsins þrátt fyrir allt.“, Neisti, 1. og 8. apríl 1936. 

„Kommúnistaflokksins. Liðsmennirnir hverfa og forstöðumennirnir gefast upp.“, Alþýðublaðið, 

6. nóvember 1934. 
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Á fyrri hluta árs 1935 var mikil uppbygging á Siglufirði til undirbúnings fyrir næsta 

síldarveiðitímabil. Útgerðarmenn endurnýjuðu vinnustöðvar sínar, geymslur voru 

stækkaðar og yfir 50 íbúðarhús voru í byggingu í bænum handa verkafólki. Fjöldi 

aðkomufólks streymdi til bæjarins, flest án þess að eiga nokkuð athvarf víst en fullt 

vonar um að þau færu aftur heim með fulla vasa fjár. Síldin átti að borga þetta allt en 

hún brást og árið 1935 varð sumarið þekkt sem eitt mesta hallærissumar í sögu 

síldarævintýrisins. Brást bæði síldar- og þorskveiðin algjörlega þetta sumar og 

atvinnuleysið leiddi til skorts og neyðar meðal allslauss aðkomufólks.
49

 Fréttir í 

bæjarblöðunum sýna að ástandið var orðið frekar alvarlegt um haustið. Voru settar fram 

kröfur um að aðkomufólk fengi ókeypis far heim til sín svo það yrði ekki byrði á 

bæjarfélaginu um veturinn. Einnig voru settar fram hugmyndir um það hvernig skyldi 

hjálpa bæjarbúum í gegnum veturinn, svo sem að skemmtistaðir yrðu lokaðir á kvöldin 

svo fólk eyddi ekki í óþarfa og menn fengju vinnu við að malbika göturnar í bænum. 

Einnig voru bæjarbúar hvattir til að rækta sitt eigið kál og kartöflur.
50 

 Verkamenn á 

Siglufirði voru því ekki öfundsverðir af aðbúnaði þennan veturinn. Við þessar aðstæður 

vaknaði áhugi meðal nokkurra Þróttarmanna á mögulegri samfylkingu til að styrkja 

baráttu verkafólks. Auðveldara væri að ná hagstæðari kjörum fyrir verkalýðinn í einu 

sameinuðu félagi en í tveimur aðskildum.
51

 Enn var þó langt í land með að einhver 

sameiginleg barátta yrði háð.  

2.2 Klofnir verkalýðsdagar 

Gjáin á milli verkalýðsfylkinganna á klofningstímabilinu hafði ekki bara áhrif á baráttu 

þeirra, heldur líka hátíðarhöld þeirra. Hvor fylking hélt sína eigin verkalýðsdagshátíð 

1935 og 1936. Sendu kommúnistar í VMFS tilboð um sameiginleg hátíðarhöld bæði 

árin en Þróttur hafnaði þessum tilboðum eindregið. Fundargerðarbækur Þróttar gefa þó í 

skyn að ekki hafi verið samstaða um þetta innan félagsins.
52

 Af verkalýðsdögunum 

tveimur á klofningstímabilinu þá er meiri heimildir að finna um hátíðarhöldin 1936 en 

1935. Vegna klofningsins var ekkert eintak af 1. maí gefið út. Baráttan var heldur ekki 

gefin út í maí 1935 og Neisti minnist aðeins stuttlega á hátíðarhöldin í Reykjavík. Af 

                                                           
49

 Aníta Elefsen, „Á rauðu byltingarplani“, bls. 19. Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, 

II. bindi, bls. 41-42. 
50

 Jóhann F. Guðmundsson, „Vettlingatökin“, Neisti, 28. ágúst 1935. „Bjargráð“, Siglfirðingur, 

24. ágúst 1935. „Jarðepla- og kálmetisræktun í Siglufirði“, Siglfirðingur, 14. september 1935. 
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 Ásgrímur Albertsson, „Sameining verkalýðsfélaganna á Siglufirði“, bls. 245-246. 
52

 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta, II. bindi, bls. 379-380. Benedikt segir ekki hvað í 

fundargerðabókunum sé merki um ósamstöðu innan Þróttar og þar sem fundargerðarbækurnar 

fundust ekki við gerð ritgerðarinnar er erfitt að meta alvarleika þessarar ósamstöðu. 
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grein í Siglfirðingi má þó ráða að einhver hátíðarhöld hafi verið þann dag en eina 

markverða sem gerðist var að stór hópur Þróttarmanna yfirgaf kvöldskemmtun félagsins 

snemma og kíkti á skemmtun kommúnista.
53

 Gefur það til kynna að hluti félagsmanna í 

báðum félögum hafi átt í góðum samskiptum hverjir við aðra, þrátt fyrir klofninginn. 

Á verkalýðsdeginum 1936 gáfu bæði fréttablöð vinstri hreyfinganna á Siglufirði út 

sérstök blöð vegna dagsins. Neisti prentaði hátíðarblað á meðan kommúnistar hófu 

útgáfu nýs fréttablaðs sem bar nafnið Brautin. Hélt Brautin áfram að koma á framfæri 

róttækum skoðunum forvera sinna. Í fyrsta eintaki þess birtist hörð gagnrýni á „íhaldið“ 

og fréttir af sigurgöngu kommúnista erlendis. Eftirtektarvert er að tónninn í garð 

jafnaðarmanna var hins vegar aðeins mildari í blaðinu en í forverum þess. Í blaðinu er 

lögð áhersla á að sameiginleg hátíðarhöld hafi runnið út í sandinn vegna afturhaldsafla 

innan Þróttar en almennt fór blaðið jákvæðum orðum um félagsmenn þess. Meirihluti 

innan Þróttar vilji samfylkingu og þeir muni að lokum sigra. Hvetur blaðið verkafólk til 

þess að fylkja sameiginlegu liði 1. Maí.  

...[sýna] að þau vilja virkilega sameiningu verkalýðsins, en einangra þá, 

sem hafa sýnt henni fjandskap, þá stuðla menn að því að slík sameining 

náist og þá er hin virkilega samfylking sköpuð, þrátt fyrir allt. Þessvegna 

má enginn láta sig vanta 1. maí.
54

  

Ritstjórn Brautarinnar virðist virkilega hafa trúað á mikilvægi samfylkingar fyrir 

framtíð verkalýðs í landinu. Samt er ákveðin hótun í textanum í garð andstæðinga 

samfylkingar, þá helst stjórn ASÍ. Gefið er í skyn að höfuð muni fjúka ef leiðtogar 

jafnaðarmanna taki ekki höndum saman með kommúnistum. Virðist því að róttækni hafi 

ennþá verið lifandi meðal kommúnista í bænum en að hún hafi nú beinst að 

andstæðingum samfylkingar frekar en jafnaðarmönnum almennt. 

Í Neista þennan sama dag eru verkamenn minntir á mikilvægi þess að nota daginn til að 

vekja athygli á sameiginlegum hagsmunum fjöldans. Gagnrýnir blaðið stefnur 

„íhaldsins“ sem muni aðeins gagnast auðvaldinu. Hins vegar er ekkert minnst á 

kommúnista og ákall þeirra eftir samfylkingu. Þess í stað túlkar blaðið klofning 

Verkamannafélagsins á sinn hátt: 

                                                           
53

 S.B., „Samfylking Heimskjanna“, Siglfirðingur, 11. maí 1935. 
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 „1.maí 1936“, Brautin, 01.maí 1936. 
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Sorglegir atburðir hafa gerst. Sundrungaröfl hafa verið, að verki og 

árangurinn er sá, að nú, er siglfirskur verkalýður klofinn í marga hluta, 

lítið máttugur ef á þarf að reyna. Það ástand, sem nú ríkir í 

verkalýðsmálum verður ekki þolað lengur, sameining og samvinna alls 

verkafólks verður að komast á. Alþýðumaður og kona! Í dag er 1. maí, 

dagur verkalýðsins, Í dag verðum við hvert um sig, að heita því, að vinna 

ótrauð og öfluglega að sameiningu stéttarinnar undir merki allsherjar 

Landssamtaka alþýðunnar, Alþýðusambands Íslands.
55 

Stjórn Þróttar var því hörð á því að gefa ekkert eftir til kommúnista en þegar atburðir 1. 

maí 1936 eru skoðaðir nánar sést að þessi skoðun var alls ekki allsráðandi innan 

félagsins. 

Hátíðarhöld þennan verkalýðsdag fóru þannig fram að aðeins kommúnistar fóru í 

kröfugöngur en báðar fylkingar voru með skemmtun seinna um kvöldið. Hélt VMFS 

skemmtun sína í Alþýðuhúsinu en Þróttarmenn í bíóinu. Það sem gerðist um kvöldið er 

áhugavert en þá yfirgaf fjöldi manns Þróttarhátíðina snemma vegna fámennis og fór á 

skemmtun kommúnista.
56

 Höfðu svipaðir atburðir gerst árið áður. Ásgrímur Albertsson 

segir í Brautinni viku síðar að jafnvel nokkrir leiðtogar alþýðumanna í bænum hafi 

komið við á skemmtun VMFS og taldi hann það vera merki um samfylkingarvilja meðal 

þeirra. „Er það mjög lofsvert og til eftirbreytni, að þeir skyldu vera svo skynsamir, og 

sýndu þeir þar með að þeir kunnu að draga ályktanir af þeim styrkleikahlutföllum þeim 

sýndu sig hér þennan dag.
“57

 Í Neista er ekkert minnst á þennan atburð og segir þar að 

enginn samvinna hafi verið vegna dagsins en vonandi verði svo á næsta ári.
58

 Með þessu 

var ef til vill verið að gefa í skyn að stjórn Þróttar hafi viljað afneita því að félagsmenn 

hafi farið á skemmtun VMFS. Það er því ekki ólíklegt að stór hluti Þróttarmanna hafi 

ekki deilt eldmóði ASÍ varðandi það að gefa ekkert eftir til kommúnista. Benedikt 
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 „SIGLFIRZK ALÞÝÐA“, Neisti, 1. maí 1936. 
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 „Fyrsti maí“, Einherji, 7. maí 1936. 
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Sveinsson telur að þessi hegðun gefi í skyn að samfylkingarvilji hafi verið til staðar 

innan Þróttar en menn voru tregir til að ræða það opinberlega.
59

 

2.3 Sameining  

Verulegur skriður komst á samfylkingarferlið innan Þróttar á seinni hluta árs 1936. 

Benedikt Sigurðsson segir að á þessum tímapunkti hafi Þróttur einangrast alvarlega 

innan bæjarfélagsins. Félagið hafði þolað ýmsa álitshnekki á síðustu mánuðum og því 

hafði ekki tekist að verða allsráðandi í verkalýðsbaráttunni í bænum. Samningur þess 

um forgangsrétt félagsmanna varðandi ráðningar við Síldarverksmiðju ríkisins hafði 

lognast út af vegna andstöðu hinna flokkanna í bæjarstjórn og vísbendingar eru um að 

atvinnuveitendur í bænum hafi neitað að vinna með Þrótti. Einnig höfðu deilur við 

framsóknar- og sjálfstæðismenn í bænum stórskaðað samband alþýðuflokksmanna við 

þá flokka. Um haustið var staðan sú að kommúnistar voru eini flokkurinn í bænum sem 

vildi vinna með jafnaðarmönnum og Þrótti.
60

 Á sama tíma sýndu kommúnistar 

samstarfvilja sinn með því að styðja ýmsar áætlanir krata í bæjarstjórn, svo sem tilögur 

þeirra um að vinna gegn atvinnuleysi í bænum með kaupum á togurum fyrir bæinn.
61

 

Smám saman varð samstarf við kommúnista raunverulegur möguleiki í huga 

Þróttarmanna og haldnir voru fundir í félögunum um mögulegt samstarf um sumarið og 

haustið 1936. Afrakstur þessara funda varð sá að á Þróttarfundi þann 13. október var 

samþykkt að félagið myndi beita sér fyrir því, á komandi þingi Alþýðusambandsins, að 

afnema útilokunarákvæði 14. greinar sambandsins, sem bannaði þátttöku allra sem voru 

ekki meðlimir Alþýðuflokksins.
62

  

Sú tilraun tókst þó ekki og á þingi ASÍ var ítrekað að öllum samfylkingartilboðum 

skyldi hafnað. Stefna ASÍ væri sú að sameina ætti öll vinstri félög á Íslandi undir stjórn 

þess. Þó voru einstaka meðlimir innan Alþýðuflokksins sem vildu samþykkja 

samfylkingartilboð kommúnista á þinginu. Almennt voru þessir einstaklingar illa séðir 

af meirihluta flokksmanna sem töldu samfylkingartilboð kommúnista vera enn eina 

tilraun til að breyta Alþýðusambandinu í handbendi Sovétríkjanna. Nokkrir 

samfylkingarsinnar voru neyddir úr flokknum, þeirra á meðal Pétur G. Guðmundsson og 
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Árni Ágústson.
63

 Vaxandi spenna var innan Alþýðuflokksins milli samfylkingarsinna og 

alþýðusambandsinna um allt land eftir þingið. 

Á Siglufirði unnu samfylkingarsinnar það mikið fylgi að í nóvember 1936 sendu þeir 

boð til félagsmanna VMFS um að þeim væri öllum velkomið að ganga í Þrótt. Var þetta 

upphafið að samningaferli milli félaganna þar sem fljótlega var náð samkomulagi um að 

best væri að félögin sameinuðust undir merkjum Þróttar.
64

 Ástæða þess að VMFS 

samþykkti að Þróttur færi með stjórn var sú að Þróttur setti fram úrslitakosti um að þeir 

myndu ekki samþykkja sameiningu félaganna á neinn annan hátt. Félagsmenn VMFS 

voru, samkvæmt því sem segir í Brautinni, sárir yfir þessu en bitu á jaxlinn svo að 

sameining yrði að veruleika.
65

 Sameining félaganna varð 2. febrúar 1937. Samþykkt var 

að Verkamannfélagið yrði lagt niður og allar eigur þess og félagsmenn skyldu ganga til 

Þróttar. Hannibal Valdemarsson var fulltrúi Alþýðusambandsins á fundinum og setti 

hann út á inngöngu sumra félagsmanna VMFS, þar á meðal Þórodds Guðmundssonar en 

kosið var um málið og fengu flestir inngöngu. VMFS hélt sinn síðasta fund 9. febrúar 

1937 þar sem félagið var formlega lagt niður og send var út tilkynning um að allir 

ófélagsbundnir verkamenn á Siglufirði væru hvattir til að gerast meðlimir Þróttar.
66

 

Klofningstímabilinu var því formlega lokið og verkamenn á Siglufirði loksins orðnir ein 

heild aftur. En þó að það hafi orðið að veruleika þá voru ekki öll kurl komin til grafar. 

Þegar Brautin skrifaði um sameininguna þann 13. febrúar 1937 ásakaði blaðið Þrótt um 

hræsni. Átta félagsmönnum VMFS var neitað um inngöngu í Þrótt þar sem þeir voru 

ekki verkamenn, heldur handverksmenn. Segir í blaðinu að Þróttur hafi fjölda 

handverksmanna sem félagsmenn. Einnig segir í blaðinu að Hannibal Valdemarsson 

hafi talað niðrandi um kommúnista á fundinum.
67

 Þessum ásökunum var svarað í Neista 

tveimur vikum síðar. Hafði Neisti það skjalfest að Hannibal hafi sýnt nýtilkomnum 

Þróttarmönnum mestu kurteisi. Telur Neisti að ritstjórn Brautarinnar, þá sérstaklega 

Þóroddur Guðmundsson „hafi fundið til sinnar fyrri sektar og sannist því á honum 

málshátturinn: Sök bítur sekan.“
68

 Sú sekt Þórodds sem Neisti vísar til er líklegast árásir 

hans á Alþýðusambandið og þáttur hans í að kljúfa verkalýðinn í bænum. Hins vegar 
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minnist blaðið ekkert á handverksmennina átta sem neitað var um inngöngu. Greinilegt 

er að sambandið á milli fylkinganna var ennþá stirt, þrátt fyrir sameiningu.  
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3. Eftir sameiningu  

„Alþýðufólk! 1. maí. Dagurinn í dag. Dagurinn okkar. Hann verður hátíð einingar 

okkar, þar sem við komum sameiginlega fram og krefjumst réttar okkar til lífsins.“
69 

3.1 Sameiginleg hátíðarhöld á ný? 

Hikandi afstaða sumra jafnaðarmanna gagnvart samvinnu með kommúnistum fór brátt 

að birtast á öðrum sviðum. Jón Sigurðsson, sérstakur erindreki ASÍ á Siglufirði á 

þessum tíma, skrifaði grein um sameininguna í Nýtt land nokkrum vikum eftir að hún 

átti sér stað. Í grein sinni ítrekaði hann að sameiningin væri einmitt það, sameining en 

ekki samfylking. Í greininni segir Jón að kommúnistar hafi sundrað siglfirskum 

verkalýð á sínum tíma og fyrri samfylkingartilraunum þeirra verið hafnað, því 

augljóslega hafi þær verið önnur valdaránstilraun. Nú þegar félögin hafa sameinast 

býður Jón velkomna hina nýju félagsmenn Þróttar en lýsir samt yfir tortryggni sinni á 

fyrirætlanir foringja kommúnista í bænum. 

Fyrir þessari tortryggni minni hef ég fyllstu ástæðu. En kommúnistar 

mega vita það, að undirróður þýðir ekki meir eða að minnsta kosti ber 

þeim aldrei aftur eins ríkulegan ávöxt og hann gerði því miður á 

Siglufirði og víðar á tímabili. Fólkið hefur látið blekkjast einu
 
sinni; sú 

reynsla varð því dýr, og það lætur ekki blekkjast öðru sinni. 
70

 

Þessi hugsunarháttur, að sameining Þróttar hafði aðeins verið enn einn blekkingarleikur 

kommúnista, virðist líka hafa haft áhrif á undirbúning 1. maí hátíðarinnar árið 1937 en 

mikill undirbúningur átti sér stað um vorið. Öll verkalýðsfélögin í bænum stóðu að 

hátíðinni. Hinn nýsameinaði siglfirski verkalýður var ákveðinn í að sýna samstöðu sína 

og samheldni til að standa af sér allar árásir íhaldsins og annarra afturhaldsfylkinga í 

bænum. Ný stjórn Þróttar kvaðst ætla að berjast af hörku fyrir réttindum verkafólks.
71

 

Þessi áhersla var ítrekuð í vinstri blöðunum. 1. maí var gefinn aftur út eftir langt hlé. Í 

blaðinu var farið yfir kröfur Þróttar um meiri atvinnumöguleika í bænum og að 

útbreiðsla fasisma skyldi verða stöðvuð. Einnig er áhugaverð grein í blaðinu eftir 

ónefnda verkakonu sem hvetur verkakvennafélögin í bænum til að fylgja fordæmi 

karlanna og sameinast í eitt félag. Þessi grein inniheldur mörg áhugaverð atriði. Flest 
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þeirra tengjast fyrri orðræðu kommúnista fyrir samfylkingu, að innbyrðis átök 

verkafólks hafi leyft fasisma að vaxa í friði og verkafólk þurfi að vinna saman til að 

stöðva fasista. Notar greinarhöfundur sameiginleg hátíðarhöld á verkalýðsdeginum sem 

dæmi um það hvernig skuli styrkja samstöðu verkafólks. „Við skulum láta sameiginlega 

þátttöku okkar verkakvenna í deginum í dag verða upphafið að áframhaldandi, órjúfandi 

samstarfi í framtíðinni.“
72

 Virðist, út frá þessari grein, sem svo að andi 

samfylkingarstefnunnar hafi skotið sterkum rótum meðal verkalýðs í bænum en ef litið 

er í önnur blöð dagsins sést að sameiningin var á mjög brothættu stigi.  

Í Neista þennan dag fór blaðið yfir sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi og segir 

verkalýðsdaginn vera nýársdag verkafólks, þar sem farið er yfir baráttuna undanfarið ár 

og stefnur og baráttumál þess næsta eru mótuð. Baráttan sé á milli „fína fólksins“ og 

„almúgans“ undir stjórn Alþýðusambandsins. Ekkert er minnst á kommúnista og 

klofningsstarf þeirra, heldur er áherslan á það að berjast gegn íhaldinu, sérstaklega 

Sjálfstæðisflokknum.
73

 Raunar er ekkert minnst á neitt samstarf í blaðinu, bara það að 

stjórn ASÍ muni leiða baráttu íslensks verkafólks á rétta braut. Ekki eru heldur neinar 

beinar árásir á kommúnista eða samfylkingarstefnu þeirra. Stefna blaðsins virðist vera 

sú að láta kommúnista í friði en á sama tíma að upphefja ekki samstarfið við þá. Grein í 

Brautinni nokkrum dögum síðar styður þá kenningu. Í greininni er farið yfir fréttir af 

stærstu hátíðarhöldum á landinu, auk Siglufjarðar. Fagnar blaðið því að sameiginlegar 

hátíðir kommúnista og jafnaðarmanna hafi verið haldnar á fjölmörgum stöðum og segir 

að kröfugöngur samfylkingarsinna hafi allar verið fjölmennari en göngur 

sundrunarsinna. Um hátíðarhöldin á Siglufirði segir að þau hafi tekist vel. Farið var í 

kröfugöngu og skemmtanahald var í Alþýðuhúsinu. Meðal skemmtiatriða voru tónleikar 

kórs verkamanna í bænum. Blaðið tekur þó fram að við undirbúning hátíðarinnar hafi 

komið „fram hjá sumum jafnaðarmönnum leiðinlegar tilhneigingar í þá átt að vilja 

breiða yfir og dylja þá samfylkingu sem hér skapaðist.“
74

 Þessi grein, ásamt grein Jóns 

Sigurðssonar, gefa sterklega í skyn að ákveðinn hluti alþýðuflokksmanna hafi ennþá 

verið andsnúinn samfylkingu með kommúnistum. Úrslit alþingiskosninga um sumarið 

skerpti síðan enn frekar bilið á milli þessara fylkinga.  

                                                           
72

 Verkakona, „Siglfirzkar verkakonur, sameinist!“, 1. maí, 1. maí 1937. 
73

 „1. maí“, Neisti, 1. maí 1937. 
74

 „1. maí“, Brautin, 8. maí 1937. 



24 

3.2 Stofnun Sósíalistaflokksins 

Kommúnistar tóku upp sérstaka kosningaaðferð fyrir alþingiskosningarnar 1937. Til að 

koma í veg fyrir að breiðfylkingin, kosningabandalag sjálfstæðismanna, þjóðernissinna 

og bændaflokksins, kæmist í ríkisstjórn hvöttu þeir félagsmenn sína og aðra vinstri 

kjósendur til að kjósa þann vinstri flokk sem ætti bestu líkurnar á að vinna 

frambjóðendur breiðfylkingarinnar í hverju kjördæmi fyrir sig. Kjósendum líkaði vel 

þessi aðferð og að mati Sumarliða R. Ísleifssonar ýtti hún undir áhuga innan 

Alþýðuflokksins á mögulegri samfylkingu flokkanna tveggja.
75

 Niðurstöður 

kosninganna voru þær að kommúnistar fengu í fyrsta skipti menn kosna á þing á meðan 

Alþýðuflokkurinn tapaði þremur af ellefu þingsætum sínum. Eftir kosningarnar 1937 

var stjórn Alþýðuflokksins í vanda stödd. Verkafólk og mikill fjöldi félagsmanna, vildi 

samfylkingu með kommúnistum en forystan vildi vera áfram í ríkisstjórn með 

Framsóknarflokknum. Framsókn mun hins vegar hafa neitað að halda 

stjórnarsambandinu áfram ef Alþýðuflokkurinn tæki upp róttækari stefnu en þá sem 

hann hafði fylgt hingað til.
76

 Flokkurinn var á krossgötum og óviss í hvaða átt hann 

vildi halda. Óvænt útspil átti eftir að breyta ekki bara flokknum, heldur vinstri pólitík á 

Íslandi til frambúðar. 

Óvænta útspilið var samþykkt í Verkamannafélaginu Dagsbrún en þar var samþykkt 

einróma tillaga formanns félagsins, Héðins Valdimarssonar, um að skora skyldi á 

Alþýðuflokkinn og kommúnista að sameinast í einn flokk. Einnig ættu öll 

verkalýðsfélög sem höfðu sagt sig úr ASÍ að ganga í það aftur. Stjórnir ASÍ og 

Alþýðuflokksins gátu ekki hunsað þessa tillögu og skipuðu alþýðuflokksmenn nefnd til 

viðræðna við fulltrúa kommúnista. Samningaviðræður milli flokkana gengu vel og 

samþykkt var
 
 að flokkanir hefðu sameiginlegt framboð fyrir bæjarstjórnarkosningar 

sem færu fram í janúar 1938.
77

 Siglufjörður var einn af þeim stöðum þar sem 

sameiginlegur listi var gerður undir formerkjum Alþýðulistans. Sameiginleg greinargerð 

beggja flokka var birt í Neista og Brautinni. Í henni var sagt að flokkanir ynnu nú saman 

til að stöðva eyðslu og einkahagsmuni íhaldsflokkanna í bænum. Í greinargerðinni er þó 

tekið fram að „báðum [flokknum] er það ljóst, að hér er ekki um sameiningu flokkanna 
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að ræða, heldur um samstarf gegn sameiginlegum óvin, afturhaldinu.“
78

 Samstarfsvilji 

var til staðar en menn treystu ekki hinum aðilanum fullkomlega ennþá. Þrátt fyrir það 

fóru flokkarnir í kosningabandalag og náðu frábærum árangi. Alþýðulistinn fékk fimm 

menn kjörna í kosningum 30. janúar og þar með meirihluta í bæjarstjórninni.
79

 En þrátt 

fyrir sigur á Siglufirði slitnaði að lokum upp úr samningaviðræðum á milli flokkanna.  

Ýmsar ástæður voru fyrir því að sameining náðist ekki. Til dæmis voru 

alþýðuflokksleiðtogar eins og Jón Baldvinsson og Stefán Jóhann Stefánsson, algjörlega 

á móti sameiningarviðræðum en sættu sig lengi vel við þær, meðal annars af tillitsemi 

við Héðinn Valdimarsson. Einnig fengu sameiginlegir listar flokkana í 

bæjarstjórnarkosningum fremur lélega niðurstöðu á flestum stöðum fyrir utan nokkrar 

undantekningar. Þetta, ásamt deilum um valdskiptingu í fyrirhuguðum flokki og 

tortryggni gangvart kommúnistum, gerði úti um samningaviðræðurnar. Héðinn reyndi 

að halda viðræðunum áfram á eigin spýtur en það leiddi til þess að sambandsstjórinn 

vék honum úr flokknum í febrúar 1938.
80

 Hulda Sigurborg Sigtryggsdóttir telur 

brottrekstur Héðins hafa verið afdrifaríkan atburð fyrir Alþýðuflokkinn. Héðinn var 

áhrifamesti foringi flokksins innan verkalýðshreyfinganna og með brottrekstri hans 

missti flokkurinn töluvert af áhrifum sínum innan þeirra hreyfinga.
81

 Spenna og illdeilur 

innan Alþýðuflokksins eftir brottrekstur Héðins urðu til þess að vinstri armur flokksins 

klauf sig úr og sameinaðist kommúnistum í nóvember 1938. Nýi flokkurinn fékk heitið 

Sósíalistaflokkur Íslands og varð Héðinn Valdimarsson fyrsti formaður hans.
82

 Stofnun 

nýs stjórnmálaflokks hafði augljóslega gífurlegar breytingar í för með sér víða um land 

og á Siglufirði var það helst Þróttur sem þurfti að bera hitann og þungann af þessum 

breytingum. 

3.3 Landssamband íslenskra stéttarfélaga 

Helstu breytingar sem urðu í kjölfar stofnunar Sósíalistaflokksins voru til dæmis þær að 

nýstofnuð deild sósíalista á Siglufirði lagði niður Brautina og hóf útgáfu nýs fréttablaðs 

sem bar heitið Mjölnir. Fyrsta tölublað þess kom út í desember 1938 og er þar fjallað 

um samkomulag milli Alþýðuflokksins og sósíalista um að halda áfram með samvinnu 
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þeirra í bæjarstjórn. Hafði fjöldi manns sagt sig úr Jafnaðarmannafélagi Siglufjarðar og 

gengið í Sósíalistaflokkinn, þar á meðal tveir bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins, Jón 

Jóhannsson og Arnþór Jóhannsson. Til að viðhalda valdajafnvægi milli flokkana þurftu 

Jón og Arnþór að afsala sætum sínum aftur til Alþýðuflokksins.
83

 Því ríkti friður í 

bæjarstjórnarmálum milli flokkana tveggja en sama var ekki uppi á teningum í Þrótti. 

Innan Þróttar tókst ekki að semja um breytt valdahlutföll. Af þremur 

alþýðuflokksmönnum í fimm manna aðalstjórn Þróttar, gengu tveir í Sósíalistaflokkinn. 

Reynt var að semja um hvernig bæta skyldi Alþýðuflokknum þetta tap en engin 

niðurstaða náðist. Sósíalistar stjórnuðu því nánast öllum valdastöðum innan Þróttar á 

fyrstu mánuðum ársins 1939.
84

 Meðal félagsmanna sjálfa var vaxandi andstaða gegn 

útilokunarstefnu ASÍ. Í desember 1938 lýstu félagsmenn Þróttar yfir áhuga á að vera í 

vináttusambandi við verkamannafélagið Dagsbrún en félagið hafði áður sagt sig úr ASÍ 

vegna brottreksturs Héðins Valdimarssonar. Dagsbrún var í forystu fyrir að mynda 

samband verkalýðsfélaga utan Alþýðusambandsins. Dagsbrúnarmenn vildu óháð 

verkalýðssamband þar sem félagsmönnum væru ekki settar skorður á þátttöku þeirra í 

sambandinu vegna stjórnmálaskoðana sinna eða neins annars.
85

 Fjöldi félaga sýndi 

áhuga á þessum sambandshugmyndum Dagsbrúnar og var Þróttur á meðal þeirra. Í apríl 

1939 komu fram hugmyndir á fundum Þróttar um að félagið segði sig úr 

Alþýðusambandinu. Kosið var um málið og sögðu 213 félagsmenn já við úrsögn en 37 

nei.
86

 Niðurstöðum þessara kosninga var ekki tekið þegjandi í Neista en þar skrifaði Jón 

Sigurðsson erindreki harðorða grein. Hann sagði úrsögnina vera enn eitt hernaðarbragð 

kommúnista. Hann sagði VMFS hafa veikst á allan hátt undir stjórn þeirra, á meðan 

Þróttur hafi eflst undir stjórn ASÍ. Sameining félaganna væri ekkert annað en tilraun 

kommúnista til að viðhalda áhrifum sínum meðal verkamanna og væri krafa þeirra um 

óháð verkalýðssambands eintóm lygi.  

Með fögur orð á vörum um einlægan vilja til einingar og samstarfs og 

nauðsyn þess að verkalýðurinn standi sameinaður, komast kommarnir inn 
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í »Þrótt«, en um leið og þeir eru komnir, byrja þeir að vinna að 

sundrungu allsherjarsamtaka islenzkrar alþýðu.
87

  

Einnig taldi Jón kosningarnar ólöglegar og að Þróttur væri ennþá meðlimur í ASÍ. 

Þessum ásökunum var svarað í Mjölni en þar sagði Jón Jóhannsson þær vera 

fullkomlega löglegar. Hæðist hann einnig að Jóni erindreka og segir að enginn taki 

fyrirmæli hans alvarlega lengur.
88

 Deilan á milli Jónanna tveggja um gildi kosninganna 

hélt áfram í blöðunum út sumarið. Spenna var aftur komin í samskipti jafnaðarmanna og 

kommúnista á Siglufirði. 

Orðræðan í kringum verkalýðsdaginn 1939 lýsir þessari spennu. 1. maí var aftur undir 

stjórn kommúnista en blaðið sagði sósíalískt þjóðfélag vera hið fullkomna þjóðfélag og 

endurprentaði erlenda lofsgrein um Sovétríkin. Blaðið birti einnig grein um undanfarna 

atburðarás í Þrótti. Um nýliðnar kosningar innan félagsins og orðróm um að Þróttur sé 

að klofna segir blaðið „að siglfirzkir verkamenn rækju burt úr bæjarfélagi sínu menn, 

sem í óvitaskap eða illmennsku reyndu að vinna hér einhver fólskuverk..“
89

 Um hátíðina 

sjálfa er sagt að hún hafi verið skipulögð af kommúnistum og farið vel fram. Mjölnir 

segir að 6-700 manns hafi komið á útifund á skólabalanum. Einnig voru haldnar 

inniskemmtanir og ball seinna um kvöldið og var sagt að hátíðin hafi haft á sér hinn 

fínasta brag. Í Neista má aftur á móti greina mjög neikvæðan tón í umfjöllun um 

hátíðina. Andstæðingar ASÍ eru kallaðir svikarar og sundrungarmenn. Í blaðinu segir að 

aðeins 200 manns hafi komið á útifund kommúnista og að meirihluti göngumanna hafi 

verið börn sem komu fyrir forvitnissakir. Einnig staðhæfir blaðið að göngumenn hafi 

kæst mikið þegar þeir heyrðu þann orðróm að ganga alþýðuflokksmanna í Reykjavík 

hafi farið út um þúfur en sá orðrómur reyndist ósannur.
90

 Líklegast má túlka þessa grein 

sem viðbrögð jafnaðarmanna í bænum við minnkandi áhrif þeirra meðal verkamanna. 

Um haustið varð Þróttur einn af stofnaðilum óháða verkalýðsambandsins. Sambandið 

var formlega stofnað í nóvember 1939 með þátttöku um 20 verkalýðsfélaga og fékk 

heitið Landssamband íslenskra stéttarfélaga.
91

 Með stofnun landssambandsins má segja 

að hlutverki þess væri lokið. Eftir stofnun sambandsins var vaxandi ótti innan 
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Alþýðusambandsins um að sambandið myndi klofna í tvö eða jafnvel fleiri pólitísk 

verkalýðssambönd. Því var samþykkt á þingi ASÍ árið 1940 að allir meðlimir 

sambandsins hefðu rétt til trúnaðarstarfa innan þess án tillits til stjórnmálaskoðana. ASÍ 

og Alþýðuflokkurinn voru þannig aðskilin í sjálfstæð samtök. Formlegur aðskilnaður 

varð þó ekki fyrr en tveimur árum síðar. Með formlegum aðskilnaði árið 1942 gengu öll 

félög innan Landssambands íslenska stéttarfélaga aftur í ASÍ og áratuga langri baráttu 

fyrir óháðum verkalýðssamtökum var lokið.
92

 Voru kommúnistar sigurvegarar í 

baráttunni um verkalýðsfélögin. Sigurður Tómas Björgvinsson segir að 

Alþýðuflokkurinn hafi smám saman misst ítök sín í verkalýðshreyfingunni vegna 

innbyrðis átaka í flokknum á meðan sósíalistar boðuðu samfylkingu sem margt 

verkafólk hreifst af. Segir Sigurður Tómas að helsta afleiðing átakanna hafi verið sú að 

Sósíalistaflokkurinn og síðar Alþýðubandalagið, hafi haft flestar valdastöður innan ASÍ 

næstu áratugi. Sama staða var líka uppi á Siglufirði.
93

 Af verkalýðsdeginum er það að 

segja að á Siglufirði var hann haldinn í einingu verkalýðsamtakanna í bænum og engin 

töluverð átök hafa tengst deginum síðan 1937.
94

 Þótt baráttan milli sósíalista og 

jafnaðarmanna hafi haldið áfram höfðu þeir alla vega einn dag á ári til standa saman í 

baráttu sinni fyrir réttindum verkalýðsins. 
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Niðurstöður 

Frá því að verkalýðsdagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur á Siglufirði árið 1929 spilaði 

hann stórt og mikilvægt hlutverk í verkalýðsbaráttunni í bænum. Vinstri flokkarnir 

notuðu daginn bæði sem herkvaðningu til verkafólks gegn íhaldsaðgerðum auðvaldsins 

og til að lýsa yfir skoðunum sínum á andstæðingum á vinstri væng. Orðræðan tengd 

verkalýðsdeginum var nátengd almennum samskiptum milli kommúnista og 

jafnaðarmanna á Íslandi og tók mið af því hvernig hún breyttist á fjórða áratugnum. 

Orðræðan var sérstaklega hörð og róttæk hjá kommúnistum á fyrri hluta áratugarins. 

Var allt leyfilegt því þeir töldu að alheimsbylting sósíalista væri yfirvofandi og eyða 

þyrfti öllu sem gæti stöðvað framgöngu byltingarinnar. Hófsamar breytingar sem 

jafnaðarmenn boðuðu voru eitt af því. Kommúnistar lögðu mikla áherslu á að taka 

verkalýðsfélögin traustum tökum og draga úr mætti alþýðuflokksmanna innan þeirra. 

Jafnaðarmenn innan ASÍ svöruðu þessu með hinni umdeildu 14. grein sambandsins árið 

1930, sem bannaði þátttöku allra sem ekki voru flokksbundnir meðlimir 

Alþýðuflokksins. Jafnframt svöruðu þeir af krafti gagnrýni kommúnista í sínum blöðum 

og ásökuðu þá á móti um að árásir kommúnista væru á kostnað verkalýðsins og 

samstöðu hans. Orðræðan í kringum verkalýðinn snerist meira um að koma óorði á hina 

fylkinguna en samstöðu gagnvart auðvaldinu. Átök og spenna innan 

Verkamannfélagsins á Siglufirði urðu svo harðvítug að félagið klofnaði eftir 

Dettifossslaginn 1934. Kommúnistar héldu Verkamannfélagi Siglufjarðar meðan 

jafnaðarmenn stofnuðu verkalýðsfélagið Þrótt. 

Uppgangur fasista varð til þess að kommúnistar breyttu um stefnu árið 1935 og boðuðu 

samfylkingu með jafnaðarmönnum. Tekin var upp nýr tónn gagnvart jafnaðarmönnum í 

ritum kommúnista, jákvæður í garð meirihluta þeirra en þó komu fram hótanir í garð 

leiðtoga þeirra. Þeir kölluðu eftir samfylkingu en gáfu líka í skyn að alla 

verkalýðsleiðtoga sem væru á móti henni, þyrfti að fjarlæga sem fyrst. Orðræða 

kommúnista var hörð gegn andstæðingum samfylkingar en líka hvetjandi til þeirra sem 

studdu hana. Þeir reyndu að efla samstarf með því að bjóða Þróttarmönnum að halda 

sameiginlega verkalýðsdagshátíð. Jafnaðarmenn voru hinsvegar tortryggnir á öll 

samfylkingartilboð eftir fyrri árásir kommúnista. Orðræða þeirra snerist um að 

verkalýðnum væri best borgið undir leiðsögn ASÍ og að verkafólk ætti ekki að treysta 

gylliboðum kommúnista eftir að þeir hefðu í raun átt upphaflega sök á því að kljúfa 

verkalýðinn. Dræm síldarveiði árið 1935 og ýmis áföll meðal Þróttar- og 
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Alþýðuflokksmanna á Siglufirði varð til þess að áhugi á samfylkingu óx smám saman 

meðal jafnaðarmanna í bænum. Samkomulag á milli fylkinganna tveggja náðist á fyrstu 

mánuðum ársins 1937 og sameinuðust verkamannafélögin þá aftur í eitt félag undir 

merkjum Þróttar. 

Það tók þó langan tíma að bæta samskiptin eftir sameiningu. Hjá jafnaðarmönnum ríkti 

enn mikið vantraust í garð kommúnista. Margir jafnaðarmenn í bænum höfðu hikandi 

afstöðu gagnvart sameiningunni, þeir gagnrýndu hana ekki en töluðu sjaldan um hana í 

blöðum sínum. Einnig voru sumir tregir til að hafa á ný sameiginlega hátíð á 

verkalýðsdaginn. Orðræða kommúnista eftir sameiningu verkalýðsfélaganna snerist að 

miklu leyti um gildi samfylkingarinnar. Gagnrýni þeirra í blöðunum snerist meira um 

auðvaldið og fasista en jafnaðarmenn. Báðar fylkingar áttu þó í góðu samstarfi hvor við 

aðra í bæjarstjórn og í verkalýðsmálum. Breyttar aðstæður við klofning vinstri arms 

Alþýðuflokksins og síðan stofnun Sósalistaflokksins 1938 settu þó strik í reikninginn.  

Orðræða kommúnista tók miklum breytingum á tímabilinu. Stöðugar árásir á 

jafnaðarmenn og hreinsanir innan verkalýðsfélaganna viku fyrir áköllum eftir 

sameiningu alls verkafólks og beinskeytt gagnrýni á jafnaðarmenn fór minnkandi. 

Orðræða Alþýðuflokksmanna varðandi verkalýðsdaginn tók einhverjum breytingum en 

þær voru ekki eins augljósar og hjá kommúnistum. Lögðu þeir áherslu á mikilvægi ASÍ 

fyrir verkalýðinn í gegnum allt tímabilið en smám saman harðnaði orðræðan gagnvart 

kommúnistum, frá því að segja þá eyða samheldni verkalýðsins yfir í það að kalla þá 

algjöra svikara. 
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