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Útdráttur 
Stjórnmálaþátttaka kvenna á Íslandi hefur vakið athygli utan landsteinanna og Íslendingar eru 
upp til hópa stoltir af þeim áföngum sem hafa náðst í þeim efnum. Konur hafa nýtt sér 
samtakamátt sinn hér á landi, meðal annars með kvennafrídögunum og með þátttöku í 
þverpólitískum kvenréttindahreyfingum. Þrátt fyrir það hefur ekki farið mikið fyrir þætti 
kvenna í stjórnmálum og félagshreyfingum í söguritun hérlendis. Til þess að fylla það skarð 
og gera grein fyrir starfi kvenna þarf nýja nálgun á ritun stjórnmálasögu.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um stjórnmálastarf kvenna innan Sósíalistaflokks 
Íslands og Kvenfélags sósíalista. Vegur tveggja kvenna sem störfuðu innan þessara samtaka 
og tóku þátt í stjórnmálastarfi frá því snemma á þriðja áratug 20. aldar verður sérstaklega 
kannaður. Á þeim tíma voru konur enn að kanna hvernig þær ættu að nýta sér nýfengin 
borgaraleg réttindi sín. Þetta voru nýjar konur með ný hlutverk í samfélagi sem var í hraðri 
þróun.  

Femínískri hópævisögulegri aðferð verður beitt til að kanna ævi og störf Dýrleifar 
Árnadóttur (1897–1988) og Elínar Guðmundsdóttur (1912–2003). Þessar konur ólust upp við 
gjörólíkar aðstæður. Dýrleif var prestsdóttir og ein fárra kvenna sem hafði tækifæri til að 
setjast á skólabekk Menntaskólans en hún varð 17. kvenstúdentinn til að útskrifast þaðan. Elín 
var hins vegar dóttir verkafólks og ólst upp við bág kjör hjá einstæðri móður eftir að faðir 
hennar lést í sjóslysi og mörg systkini hennar voru send á sveitina.  

Lífshlaup þeirra varð því verulega ólíkt. Dýrleif hélt áfram að mennta sig og var meðal 
fárra kvenna með háskólapróf á Íslandi á þriðja áratugnum en Elín vann fyrir sér sem 
ófaglærð verkakona. Dýrleif giftist menntamanni og flutti af landi brott en þau skildu sjö 
árum síðar. Um það leyti flutti hún aftur til Íslands og hellti sér í stjórnmálabaráttu. Síðar átti 
hún í sambandi við ungan verkamann sem starfaði líka innan Sósíalistaflokksins, Ásgeir 
Pétursson. Þau giftu sig árið 1948 og voru saman til æviloka. Þau voru barnlaus. Elín giftist 
Stefáni Ögmundssyni árið 1934 en var áberandi innan Sósíalistaflokksins. Hjónaband þeirra 
entist alla ævina og þau eignuðust fjórar dætur og eiga fjölmarga afkomendur. 

Þrátt fyrir þennan mikla mun á ævi þeirra voru þær sameinaðar á sviði róttækrar 
stjórnmálabaráttu á þriðja áratugnum og fram eftir 20. öld. Þær tóku báðar þátt í starfi 
Kommúnistaflokks Íslands og síðar Sósíalistaflokksins. Þá störfuðu þær báðar innan 
fjölmargra kvenfélaga og kvenréttindafélaga í Reykjavík. 

Líf þeirra og stjórnmálabarátta veitir innsýn í líf fjölmargra kvenna. Þær verða sem 
gluggar inn í fortíðina, sem varpa ljósi á þá möguleika sem konur höfðu til að lifa og öðlast 
frama á Íslandi frá byrjun 20. aldar til loka hennar.  



 

Abstract 
Women’s participation in politics in Iceland has mostly been overlooked in our national 

historiography. This absence is largely due to the way political history has been written. A 

new perspective is needed to include the presence and contribution of women in Icelandic 

political history.  

The political efforts undertaken by women within the Socialist Party of Iceland (1938–

1968) and the Socialist Women’s Association (1939–1992) is examined in this thesis through 

the lives and work of two women who participated in both: Dýrleif Árnadóttir (1897–1988) 

and Elín Guðmundsdóttir (1912–2003). 

Dýrleif Árnadóttir was an educated pastor’s daughter, whereas Elín Guðmundsdóttir 

was the daughter of working class parents who was unable to seek further education. Despite 

their different backgrounds and different courses in life, they were united by their 

participation in radical left-wing politics—beginning in the 1930s. Both women also 

participated in various Women’s Associations and Women’s Rights Associations. 

The personal and political lives of these two women provide an insight into the 

circumstances of their fellow countrywomen; highlighting the opportunities for political 

participation and advancement—or lack thereof—for Icelandic women from the early 20th 

century until the millennium. 
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Inngangur 
Ísland hefur í seinni tíð verið þekkt á alþjóðavettvangi sem jafnréttisparadís, sér í lagi þar sem 

landið hefur oft verið efst á lista yfir lönd þar sem mest jafnrétti ríkir. Það er að hluta til að 

þakka stöðu kvenna í stjórnmálum hér á landi. Það vakti mikla athygli þegar Vigdís 

Finnbogadóttir var, fyrst kvenna í heimi, kjörinn forseti í lýðræðislegri kosningu árið 1980 og 

þegar Jóhanna Sigurðardóttir varð, í kjölfar efnahagshrunsins árið 2009, fyrsti opinberlega 

samkynhneigði forsætisráðherra heims. Hún varð jafnframt fyrst kvenna forsætisráðherra 

Íslands. Það vakti einnig athygli að kynjahlutafall meðal Alþingismanna var svo gott sem 

jafnt árið 2016. Þá má ekki gleyma Kvennafrídeginum árið 1975 sem hefur vakið mikla 

alþjóðlega athygli en Kvennafrídagurinn er oft settur í samhengi við uppgang jafnréttisbylgju 

á Íslandi sem önnur lönd vilja líkja eftir eða líta upp til.1 

Þrátt fyrir þessa jákvæðu ímynd Íslands um þátttöku kvenna í stjórnmálum hefur sá 

þáttur ekki fengið mikið pláss í sögurannsóknum á Íslandi, sér í lagi miðað við þátt karla á því 

sviði. Þó hefur það færst í aukanna vegna uppgangs kvennasögu frá 1970 og með tilkomu 

kynjafræða.2 Stundum hefur því verið haldið fram að lítill sýnileiki kvenna í 

stjórnmálasögunni sé vegna þess hve lítinn þátt þær tóku. Það er að vissu leyti rétt því að þær 

voru sannarlega síður sýnilegar en karlar, síður í forsvari fyrir stjórnmálaflokka og náðu síður 

kjöri sem þingmenn. Þær höfðu því minni mælanleg áhrif og völd en karlar og því tók 

hefðbundin, karllæg söguritun ekki tillit til verka kvennanna og er það sá halli á konur sem 

kvenna- og kynjasagan vill leiðrétta með því að endurmeta hvað sé þess virði að rannsaka og 

skrifa um.3 

Það er þó vitað að margar konur tóku virkan þátt í stjórnmálum, sem og innra 

flokksstarfi, allt frá upphafi 20. aldar þegar kvennaframboðið í Reykjavík bauð fyrst fram árið 

1908. Í stjórnmálasögu Íslands hefur helst verið fjallað um þennan fyrsta kvennalista og þær 

fáu konur sem sátu á Alþingi frá 1922 til 1983. Einnig hefur verið fjallað um 

Kvenréttindafélag Íslands (KRFÍ), Rauðasokkahreyfinguna og Kvennafrídaginn 1975. Loks 

                                                
1 Til dæmis: Vef. Sahuquillo, María R., „El día que las mujers paralizaron Islandia para clamar por la igualdad“; 
Vef. „Black Monday: Polish women strike against abortion ban“; Vef: „The day the women went on strike“; Vef. 
Brewer, Kirstie, „The day Iceland‘s women went on strike“; Vef. „Icelandic women cut working day to protest 
wage gap“; Vef. James, Selma, „Decades after Iceland‘s ´day off‘, our women‘s strike is stronger than ever“; Vef. 
Buck, Stephanie, „Iceland came to a halt when 90% of women walked off the job in the 1970s“; Vef. Fearn, 
Hannah, „The Women's Equality Party 'day off' is just what this country needs – problem is, no one would take 
part“. 
2 Sjá nánar um kvenna- og kynjasöguritun á Íslandi í grein Margrétar Guðmundsdóttur, „Landnám 
kvennasögunnar á Íslandi“.“ 
3 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Táknmynd eða einstaklingur?“. 
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hefur saga síðari Kvennalistans, sem kom fram árið 1983, verið könnuð að einhverju leyti og 

þau straumhvörf sem áttu sér stað í stjórnmálakerfi landsins þegar fjöldi kvenna á þingi 

þrefaldaðist úr 5% í 15% eftir að Kvennalistinn bauð fyrst fram.4 

Þó er vert að muna að konur voru síður en svo framtakslitlar í opinberri umræðu á 

Íslandi á 20. öld. Aðeins þarf að líta til félagsstarfa þeirra í þeim ótal kvenfélögum sem 

starfrækt voru á Íslandi frá því í lok 19. aldar og fram á millistríðsárin.5 Þar létu konur til sín 

taka, voru þrýstiafl á stjórnvöld og unnu saman þrátt fyrir að hafa ólíkar skoðanir á mörgum 

málefnum.6 Eins tóku konur þátt í verkalýðsbaráttunni á Íslandi og höfðu áhrif á þeim 

vettvangi.7 Það er eins með starf kvenna í félagssamtökum og í stjórnmálum að oft hefur verið 

litið framhjá þátttöku og framlagi kvenna vegna þess að þær voru síður í sýnilegum 

valdastöðum.  

Til þess að skrifa um þátt kvenna í stjórnmálum á Íslandi þarf nýja nálgun í 

rannsóknum á stjórnmálasögu. Ragnheiður Kristjánsdóttir sagnfræðingur benti á þetta í grein í 

tímaritinu Sögu árið 2014. Þar fjallar hún um nauðsyn þess að endurskoða út frá hvaða 

sjónarhorni sagan er sögð til þess að endurrita íslenska stjórnmálasögu þar sem þáttur kvenna 

                                                
4 Vef. Alþingi, „Konur á Alþingi“. Fjöldi kvenna inn á þingi hefur farið hækkandi síðan 1983 en þó með 
nokkrum bakslögum. Hæst var hlutfall kvenna á þingi eftir kosningarnar 2016, þá 47,6% en lækkaði svo í 38% 
eftir kosningarnar 2017. Ragnheiður Kristjánsdóttir fer yfir það sem hefur verið rannsakað í grein sinni í Sögu: 
Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Nýr söguþráður". 
5 Kvenfélag Rípurhrepps (1869). Kvenfélag Svínavatnshrepps (1874).Thorvaldsensfélagið, Reykjavík (1875). 
Kvenfélag Eyrarbakka (1888). Kvenfélagið Framtíðin, Akureyri (1894). Hið íslenzka kvennfjelag, Reykjavík 
(1894). Hvítabandið, Reykjavík (1895). Kvenfélag Húsavíkur (1895). Kvenfélagið Kvik, Seyðisfirði (1900). 
Kvenfélagið Hringurinn, Reykjavík (1904). Kvenfélag Fríkirkjusafnaðarins, Reykjavík (1906). Kvenfélagið 
Hugrún, Þingeyrarhreppi (1906). Kvenréttindafélag Íslands (1907). Kvenfélagið Hringurinn, Stykkishólmi 
(1907). Kvenfélag Öxnfirðinga (1907). Kvenfélag Staðarhrepps (1908). Kvenfélag Kjalarneshrepps (1909). 
Kvenfélagið Líkn, Vestmannaeyjum (1909). Lestrarfélag kvenna, Reykjavík (1911). Kvenfélagið Hvöt, Hnífsdal 
(1912). Kvenfélagið Hjálpin, Saurbæjarhreppi (1914). Kvenfélagið Tilraun, Svarfaðardal (1915). Bandalag 
kvenna, Reykjavík (1917). Kvenfélag Saurbæjarhrepps (1917). Ljósmæðrafélag Íslands (1919). Kvenfélag 
Hvammshrepps (1919). Kvenfélag Borgarhrepps (1921). Kvenfélagið Tíbrá, Höfn (1924). Kvenfélag 
Árneshrepps (1926). Félag íslenskra háskólakvenna (1928). Mæðrastyrksnefnd, Reykjavík (1928). 
Kvenfélagasamband Íslands (1930). Húsmæðrafélag Reykjavíkur (1935). Mæðrafélagið, Reykjavík (1936). Listi 
frá Kvennasögusafni. Sjá nánar í brautryðjendaverki Sigríðar Thorlacius, Margar hlýjar hendur. 
6 Sjá t.d. Kvennaheimilið Hallveigarstaðir sem var byggt vegna framlags fjölmargra kvenna sem tóku einnig þátt 
í ólíkum stjórnmálaflokkum. 
7 Verkakvennafélagið Þörfin, Akureyri, (1909). Verkakvennafélagið Framsókn (1914). Verkakvennafélagið 
Eininga, Akureyri, (1915). Verkakvennafélag Ísafjarðar (1917) [ath. skammlifað]. Verkakvennafélagið Framtíð 
Eskifirði (1918). Verkakvennafélagið Von (1921). Verkakvennafélagið Framtíðin Hafnarfirði (1925). 
Verkakvennafélagið Hvöt í Vestmannaeyjum (1926). Verkakvennafélagið Ósk á Siglufirði (1926). 
Verkakvennafélagið Aldan á Sauðárkróki (1930). Verkakvennafélag Siglufjarðar (1932). Þvottakvennafélagið 
Freyja í Reykjavík (1932). Verkakvennafélagið Snót í Vestmannaeyjum (1932). ASB Félag afgreiðslustúlkna í 
brauð- og mjólkurbúðum (1933). Starfsstúlknafélagið Sókn í Reykjavík (1934). Starfsstúlknafélagið Sókn á 
Akureyri var stofnað í nóvember (1935). Verkakvennafélag Vestmannaeyja (1936). Báran á Hofsósi í (1937). 
Brynja á Seyðisfirði (1938). Brynja á Siglufirði í (1939). Elja, félag prjónakvenna, stofnað í Reykjavík í febrúar 
(1940). Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Þórunn Magnúsdóttir". 
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er metinn. Jafnframt færir hún rök fyrir því að óhjákvæmilega þurfi að færa áherslu 

söguritunar frá formlegu valdi til þess að ná betur yfir þátttöku kvenna í stjórnmálum: 

Kvenna- og kynjasaga sem horfir framhjá stjórnmálaflokkunum skilur eftir eyðu í 

sögunni af stjórnmálabaráttu og stjórnmálastarfi íslenskra kvenna. Rannsóknir á sögu 

kvenna, kyns og kynjaafstæðna hafa vissulega leitt til þess að brautryðjendur 

kvennabaráttunnar hafa fengið aukið rúm í almennri umfjöllun um íslensk stjórnmál. 

En sú viðbót hefur verið takmörkuð við þær konur sem höfðu mælanleg áhrif og völd 

— Bríeti, þingkonur, ráðherra, Rauðsokkur og kvennaframboð. Þeim hefur með 

öðrum orðum verið bætt við á forsendum hins hefðbundna sjónarhorns.8 

Með þessari rannsókn verða dregnar fram í sviðsljósið tvær konur sem ekki hafa verið 

sýnilegar áður í sagnfræðilegum rannsóknum utan í örfáum setningum í fræði- og 

minningabókum. Fjallað verður um þessar konur sem einstaklinga og líka sem hluta af sínu 

sögulega samhengi. Markmiðið er að komast að því hvernig þær, sem konur, tóku þátt í 

stjórnmálum snemma á 20. öld þegar konur höfðu almennt ekki mikla reynslu af því. Á þeim 

tíma var opinbert rými að opnast fyrir konur þar sem þær voru að fá ný réttindi sem borgarar í 

landinu. Með rannsókninni verður leitast við að komast að því hverjar þessar tvær konur voru 

sem nýttu sér það tækifæri og að hvaða marki þær gátu það eða vildu. Sjónum verður einkum 

beint að stjórnmála- og félagsstarfi þeirra með hliðsjón af fjölskyldulífi þeirra, menntun, 

atvinnu og aðstæðum. Konurnar tvær eru þær Dýrleif Árnadóttir (1897–1988) og Elín 

Guðmundsdóttir (1912–2003).  

 

Staða þekkingar 
Meðal þeirra sem hafa lagt lóð sín á vogarskálarnar í áðurnefndum uppgangi kvenna- og 

kynjasögunnar á Íslandi má nefna Sigríði Th. Erlendsdóttur, Björgu Einarsdóttur, Sigríði 

Thorlacius, Önnu Sigurðardóttur, Þórunni Magnúsdóttur og Margréti Guðmundsdóttur.9 Á 21. 

öldinni hafa sagnfræðingarnir Sigríður Matthíasdóttir og Erla Hulda Halldórsdóttir svo skrifað 

doktorsritgerðir og fleiri rit um konur og kyngervi.10 Þá hefur sagan að einhverju leyti verið 

sögð í gegnum æviminningar kvenna, til dæmis: Veistu ef þú vin átt: minningar Aðalheiðar 

                                                
8 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Nýr söguþráður", bls. 29. 
9 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil; Sigríður Thorlacius, Margar hlýjar hendur; Þórunn Magnúsdóttir 
og Guðrún Helgadóttir, Þörfin knýr; Björg Einarsdóttir, Úr ævi og starfi íslenskra kvenna; Björg Einarsdóttir, 
Valgerður Kristjónsdóttir og Elísabet G. Hermannsdóttir, Hringurinn í Reykjavík; Anna Sigurðardóttir, Vinna 
kvenna á Íslandi í 1100 ár; Margrét Guðmundsdóttir, Aldarspor. 
10 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur. 
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Hólm Spans,11 Lífssaga baráttukonu12 og Níutíu og níu ár: Jóhanna Egilsdóttir segir frá.13 

Nýlega kom út bók í ritröð RIKK — Rannsóknastofu í jafnréttisfræðum þar sem ýmsir 

fræðimenn skrifa greinar um sögu formæðra sinna.14 Sú stúdía svipar til útgáfu 

Kvenréttindafélags Íslands um æviþætti einstakra kvenna svo og útvarpsþátta og bóka Bjargar 

Einarsdóttur þó nálgun RIKK sé fræðilegri.15 

Saga kvenna á vettvangi stjórnmála á fyrri hluta 20. aldar hefur verið rannsökuð að 

einhverju leyti eins og fyrr segir. Á það sér í lagi við um tímabilið sem skilgreint hefur sem 

fyrsta bylgja femínisma þegar konur voru að berjast fyrir kosningaréttinum og svo það sem 

tilheyrir annarri bylgju femínismans, frá 1970. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir hefur fjallað 

um þessar bylgjur sem „gos.“16 Sérstaklega hefur þætti Bríetar Bjarnhéðinsdóttur og 

kvennaframboðanna 1908–1926 verið gerður skil fyrir tilstilli Auðar Styrkársdóttur 

stjórnmálafræðings og Kristínar Ástgeirsdóttur sagnfræðings.17 Þá er lítið um rannsóknir þar 

til kemur að stofnun Úanna 1968 og Rauðsokkahreyfingarinnar 1970 og svo í kjölfar þeirra að 

Kvennaframboði og Kvennalista á níunda áratugnum. Má hér nefna bók Kristínar Jónsdóttur 

um Kvennaframboðin og Kvennalistann, rit sem RIKK gaf út um konur í 

Rauðsokkahreyfingunni og bók Hildar Hákonardóttur um Kvennafrídaginn 1975.18 Athygli 

vekur að í öllum þessum tilvikum eru þátttakendur sjálfir að taka þátt í að skrifa söguna. Þá 

skrifaði Gerður Róbertsdóttir athyglisverða meistararitgerð í sagnfræði um viðhorf kvenna til 

jafnréttis 1960–1969 en það tímabil hefur litla fræðilega umfjöllun fengið hingað til.19 

Árin 1920–1970 hafa verið nefnd þögult tímabil í kvennasögunni, tímabilið sem er á 

milli fyrstu og annarrar bylgju femínisma. Sigríður Th. Erlendsdóttir fjallar um þetta „þögla 

tímabil“ í grein sem birtist árið 1997 þar sem hún segir að allan þennan tíma hafi konur í 

                                                
11 Þorvaldur Kristinsson, Veistu, ef þú vin átt. 
12 Inga Huld Hákonardóttir, Lífssaga baráttukonu. 
13 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár; Nanna Rögnvaldardóttir, Skilmálarnir hennar Maríu; Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, Þegar sálin fer á kreik. 
14Margar myndir ömmu. 
15 Æviminningabók Menningar- og minningarsjóðs kvenna; Björg Einarsdóttir, Úr ævi og starfi íslenskra 
kvenna. 
16 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. „Að gera til að verða“. 
17 Matthías Viðar Sæmundsson og Steinunn Ólafsdóttir, Héðinn, Bríet, Valdimar og Laufey; Bríet Héðinsdóttir, 
Strá í hreiðrið; Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics; Auður Styrkársdóttir, Barátta um vald; 
Auður Styrkársdóttir, Kvennaframboðin 1908–1926; Auður Styrkársdóttir, „„Mér fannst ég finna sjálfa mig 
undireins og ég var laus við landann““; Svanur Kristjánsson, „Íslensk kvennahreyfing, valdakarlar og þróun 
lýðræðis 1907–1927"; Kosningaréttur kvenna 90 ára; Kristín Ástgeirsdóttir, „Kvennaframboðið til Alþingis 
1926“. 
18 Kristín Jónsdóttir, „Hlustaðu á þína innri rödd“; Olga Guðrún Árnadóttir, Á rauðum sokkum; Hildur 
Hákonardóttir, Já, ég þori, get og vil. 
19 Lbs.-Hbs. Gerður Róbertsdóttir 1961. Nútímavæðing kvenleikans? 
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Kvenréttindafélags Íslands verið að vinna að bættum hag og kjörum kvenna.20 Þannig vill 

Sigríður brúa bilið á milli gömlu kvenréttindahreyfinganna og nýju en hún hafði gefið út sögu 

KRFÍ. Í henni kemur skýrt fram hvernig konur unnu saman að málefnum kvenna út frá 

mismunandi sjónarhornum enda tóku flest kvenfélög þátt í starfi þess, allavega á þessum 

„þöglu árum“. Eftir að grein Sigríðar birtist hefur verið fjallað um ævi einstakra 

stjórnmálakvenna, nokkurra þeirra sem náðu inn á Alþingi, aðallega með greinum í tímaritinu 

Andvara.21 

Sigríður Matthíasdóttir skrifaði doktorsritgerð sína um hvernig konur skilgreindu 

hlutverk sitt sem borgarar hér á landi á fyrri hluta 20. aldar og hvernig þær nýttu sér opinbert 

svið til þess að rökræða hlutverk og stöðu þeirra sjálfra innan þjóðríkisins. Þjóðernisleg 

húsmæðrastefna blómstraði á því tímabili sem Sigríður fjallar um: „En þeirra [kvennanna] val 

stóð milli húsmæðraskóla eða menntaskóla, kvennapólitíkur eða kvenfélaga sem sinntu 

líknar- og góðgerðamálum“22 Í ritgerðinni kemst hún að þeirri niðurstöðu að konur voru 

annars flokks borgarar í þjóðríkinu þar sem borgarinn var skilgreindur út frá körlum. Við 

rannsóknina nýtti hún sér meðal annars kenningar Joan Scott sem nánar verður farið út í hér 

að neðan. Þá fjallar Sigríður í ritgerð sinni einnig um hugmyndafræðina og orðræðuna um 

hlutverk og eðli kvenna í þjóðríkinu sem átti sér stað á þessum þremur áratugum: 

Tvær stefnur voru efst á baugi meðal kvenréttindakvenna og forystukvenna innan 

kvennahreyfingarinnar á fyrri hluta 20. aldar og skiptu mestu máli í framtíðarsýn 

þeirra. Þetta voru annars vegar siðferðisleg kvenréttindastefna sem byggðist á því að 

konur gætu sameinað séreðli sitt hlutverki hins pólitíska einstaklings og var hún 

meginstefna íslenskra kvenréttindakvenna. Hins vegar var þar húsmæðrastefnan sem 

boðaði að húsmóðurhlutverkið ætti að vera aðalhlutverk kvenna í þjóðfélaginu. ... Á 

þriðja áratug 20. aldar tóku línurnar aftur á móti að skerpast og skýrast og gæta fór 

síaukinna árekstra þarna á milli. Átökin tóku að skapa klofning innan 

kvennahreyfingarinnar og sú skoðun hlaut æ meiri hljómgrunn að húsmóðurhlutverkið 

ætti ekki bara að vera aðalhlutverk kvenna, heldur líka eina samfélagslega hlutverk 

þeirra.23 

                                                
20 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Til færri fiska metnar“. 
21 Björg Einarsdóttir, „Auður Auðuns“; Kristín Ástgeirsdóttir, „Óvelkomnar í sölum Alþingis“; Kristín 
Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“; Sigrún Magnúsdóttir, „Rannveig Þorsteinsdóttir“. 
22 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur. 
23 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 365. 
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Sigríður bendir jafnframt á að þessi átök um hlutverk og eðli kvenna tengdist átökum um 

„gildi nútíðar, fortíðar, borgaramenningar og sveitamenningar...“24 Þessar mismunandi 

hugmyndir um konur á millistríðsárunum kristölluðust í orðræðunni um „nýju konuna“ sem 

Sigríður rekur í ritgerð sinni. Hugtakið var útbreitt á þessum tíma og var líka í notkun í 

Evrópu. Var í raun átt við tvær nýjar kvenímyndir: „Annars vegar hina nútímalega tískukonu 

sem klippti hár sitt, gekk í stuttum pilsum og síðbuxum, reykti vindlinga og sat á kaffihúsum. 

Hins vegar kvenréttindakonuna sem hélt því fram að konur hefðu öðrum hlutverkum að gegna 

en að vera mæður og húsmæður og krafðist opinberra valda í þjóðfélaginu.“25 Verður hér að 

hafa í huga að þessar tvær kvenímyndir geta sameinast í einni konu. „Nýja konan“ táknar nýtt 

hlutverk kvenna í samfélaginu á þessum tíma. 

Það er deginum ljósara að konur störfuðu innan stjórnmálaflokkanna á þessu „þögla 

tímabili.“ Einstaka kona náði kosningu inn á þing; Ingibjörg H. Bjarnason var á þingi 1922–

1930 fyrir Kvennalistann (eldri), Íhaldsflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Þá var Guðrún 

Lárusdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins frá 1930–1938.26 Þá liðu átta ár þar til Katrín 

Thoroddsen læknir varð hluti af þingflokki Sósíalistaflokksins og sat eitt kjörtímabil 1946–

1949. Þar á eftir voru tvær konur á þingi á sama tíma í fyrsta sinn, þær Kristín L. 

Sigurðardóttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Rannveig Þorsteinsdóttir fyrir Framsóknarflokkinn 

1949–1953. Þá leið eitt kjörtímabil sem var kvenmannslaust á Alþingi þar til Ragnhildur 

Helgadóttir settist á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn 1956–1963. Auður Auðuns var fyrst kosin 

á þing af lista Sjálfstæðisflokksins árið 1959 og átti þar sæti til ársins 1974. Frá árinu 1971 

voru þrjár konur á þingi eða 5% þingmanna, þar til árið 1983, eins og minnst er á hér að ofan. 

Frá 1908 hafa alltaf verið konur í bæjarstjórn eða borgarstjórn Reykjavíkur, þó stundum bara 

ein í senn.27 

Á fjórða og fimmta áratugnum voru starfræktar sérstakar kvennadeildir í 

stjórnmálaflokkum. Í Kommúnistaflokki Íslands (KFÍ) gaf kvennanefnd út tímaritið Nýja 

konan 1932–1935 en það átti að fjalla „eingöngu um hagsmunamál vinnandi kvenna.“28 

Titillinn er engin tilviljun en blaðið var gefið út eftir að umræðan um „nýju konuna“ átti sér 

stað. Þegar Sósíalistaflokkurinn var stofnaður, upp úr KFÍ og flokksbroti úr Alþýðuflokknum 

árið 1938, var Kvenfélag sósíalista stofnað af þeim konum sem starfað höfðu í kvennanefnd 

                                                
24 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 366. 
25 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 257. 
26 Landskjörin 1930–1934. 
27 Sjá töflu yfir hlutfall kvenna í borgarstjórn Reykjavíkur í Kristín Jónsdóttir, „Hlustaðu á þína innri rödd“, bls. 
114. 
28 Verklýðsblaðið 24. maí 1932, bls. 2. 
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KFÍ.29 Félagið var aðallega stofnað í þeim tilgangi að konur í Sósíalistaflokknum gætu átt sæti 

í stjórn Mæðrastyrksnefndar.30 Hvöt, félag sjálfstæðikvenna í Reykjavík, var stofnað í janúar 

1937 og segir í lögum þess: „Markmið félagsins er ennfremur að stuðla að aukinni þátttöku 

kvenna í stjórnmálum, sérstaklega sem fulltrúa á Alþingi og í bæjarstjórn. Félagið vill 

ennfremur vinna að því að styrkja hag heimilanna sem best, einkum á sviði uppeldis og 

heilbrigðismála.“31 Í lok árs 1937 var Kvenfélag Alþýðuflokksins stofnað og fyrsti aðalfundur 

þess var haldinn snemma árs 1938.32 Reyndar er fyrsta færslan í fundargerðarbók Kvenfélags 

Alþýðuflokksins í Hafnarfirði rituð í nóvember 1937.33 Framsóknarfélag kvenna í Reykjavík 

var starfrækt af Aðalbjörgu Albertsdóttur 1932–1935 og bauð m.a. upp á jólatrésskemmtun 

fyrir börn flokksmanna. Árið 1945 var svo Félag framsóknarkvenna í Reykjavík stofnað en 

það vann að pólitískum baráttumálum í þágu kvenna og barna.34 Á þessu má sjá að á fjórða 

áratugnum tóku konur þátt í öllum stærstum stjórnmálaflokkunum en í sérdeild. Það væri 

verulega áhugavert að gera samanburð á starfsemi þessara kvennadeilda og þeirri starfsemi 

sem þar fór fram. Nánar verður farið í starfsemi Kvenfélags sósíalista í sérkafla hér að neðan. 

Nemendur í bakkalárnámi við Háskóla Íslands hafa skrifað nokkrar lokaritgerðir um 

konur innan Kommúnistaflokksins. Má nefna ritgerð Birnu Bjargar Berndsen, Konur og 

kommúnismi, Félagslegur veruleiki Steinunnar Árnadóttur (2011) og Signýjar Tindru 

Dúadóttur, Vinstri sinnuð ást. Hjónaband Kristínar Guðmundsdóttur og Hallbjarnar 

Halldórssonar (2013).35 Þá birtist grein í Sögu árið 2015 um hjónaband og flokksstarf 

Ingibjargar Steinsdóttur og Ingólfs Jónssonar á millistríðsárunum eftir Ingibjörgu 

Sigurðardóttur og Pál Björnsson. Hún var að einhverju leyti unnin upp úr meistararitgerð 

Ingibjargar.36 Rósa Magnúsdóttir sagnfræðingur er um þessar mundir að rannsaka og skrifa 

sögu kommúnískra hjóna á Íslandi, sem verður einnig að sögu þess hóps á Íslandi. Hún 

skrifaði um leiðir að viðfangsefninu í grein í Skírni.37 Enn fremur skrifaði Skafti Ingimarsson 

                                                
29 Lbs.-Hbs. Rakel Adolphsdóttir, Nýjar konur. 
30 Sigríður Thorlacius. Margar hlýjar hendur, bls. 204–205. Sjá einnig í fyrstu fundargerðarbók Kvenfélags 
sósíalista sem er varðveitt á Kvennasögusafni. Nánar verður fjallað um félagið í sérkafla í ritgerðinni. Anna 
Dröfn Ágústsdóttir skrifaði um tilurð félagsins, breytingu á því 1946 og skrif félagskvenna í tímaritið Melkorku í 
BA-ritgerð sinni: Lbs.-Hbs. Anna Dröfn Ágústsdóttir, Frjálsar Konur. 
31 Hvöt 55 ára. 1937–1992; Frjáls hugsun - frelsi þjóðar, bls. 34; Sigríður Thorlacius, Margar hlýjar hendur, 
bls. 185–187. 
32 Sigríður Thorlacius, Margar hlýjar hendur, bls. 189–190. Fundargerðarbækur þess eru varðveittar á 
Þjóðskjalasafni Íslands: ÞÍ. Kvenfélag Alþýðuflokksins í Reykjavík 2016-103. 
33 ÞÍ. Kvenfélag Alþýðuflokksins í Hafnarfirði 2013-67 A-A 1-1. Fundargerðabók 18. nóvember 1937 – 30. maí 
1963. 
34 Sigríður Thorlacius, Margar hlýjar hendur, bls. 171–172. 
35 Lbs.-Hbs. Birna Björg Berndsen, Konur og kommúnismi; Lbs.-Hbs. Signý Tindra Dúadóttir, Vinstri sinnuð ást. 
36 Ingibjörg Sigurðardóttir og Páll Björnsson, „Hjónaband í flokksböndum“, bls. 55–102. 
37 Rósa Magnúsdóttir, „Þóra, Kristinn og kommúnisminn.“ 
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nýlega doktorsritgerð sem nefnist Íslenskir kommúnistar og sósíalistar: Flokksstarf, 

félagsgerð og stjórnmálabarátta 1918–1968 og í ritgerðinni er kafli um þátt kvenna í 

flokksstarfinu.38 

Um sjálfa kvennanefnd KFÍ hafði lítið verið skrifað enda ekki mikið um heimildir þó 

einhverjar væru til. Einar Olgeirsson skrifaði greinina „Þegar Melkorka fékk málið“ um 

ritstörf kvenna innan KFÍ og Sósíalistaflokksins en hann minntist einnig á starf þeirra í bók 

sinni Kraftverk einnar kynslóðar.39 Heimildir um þátt kvennanna má finna í gögnum 

Kommúnistaflokksins sem varðveitt eru á handritasafni Landsbókasafns Íslands — 

Háskólabókasafns (Lbs.-Hbs.) svo og á Þjóðskjalasafni og í einkaskjalasafni Elínar 

Guðmundsdóttur á Kvennasögusafni.  

Vitneskjan um að konur hefðu verið á stofnfundi KFÍ og því stofnfélagar, hefðu farið 

til Sovétríkjanna til að læra marxísk fræði og jafnvel setið í fangelsi fyrir mótmæli í 

Reykjavík, í bland við fátæklega umfjöllun um þátt þeirra í sögubókum, vakti áhuga minn. 

Mig langaði að vita sem mest um þessar konur, aðstæður þeirra, hvað þær voru margar, hvað 

þær vildu og svo framvegis. Í lokaritgerð minni til BA prófs í sagnfræði við Háskóla Íslands 

fjallaði ég um konur innan stjórnmálahreyfingar kommúnista. Feiknamikið hafði verið skrifað 

um Kommúnistaflokk Íslands á þeim tíma og má jafnvel segja að „sögustríð“ hafi ríkt í 

einhvern tíma þar sem ýmsir sagn- og stjórnmálafræðingar deildu um skoðanir kommúnista á 

Íslandi.40 Lítið hafði verið fjallað um konur og þeirra hlutverk þó það hafi verið minnst á eina 

og eina, sér í lagi Dýrleifu Árnadóttir, Hallfríði Jónasdóttur og Indíönu Garibaldadóttur sem 

voru meðal stofnenda flokksins. 

Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að um 20% flokksmanna Kommúnistaflokksins 1930–

1938 voru konur samkvæmt félagaskrá flokksins og að nokkrar þeirra voru býsna virkar í 

þessum skammlífa flokki. Margar hverjar héldu áfram í flokksstarfi innan Sósíalistaflokksins. 

Samkvæmt málgagni sínu virtist þeim vera annt um kvenréttindi og starf þeirra í öðrum 

kvenfélögum í Reykjavík og studdu það, þó svo að markmið þeirra hafi vafalítið alltaf verið 

að koma hugsjónum sínum að í þessum kvenfélögum. Gera má ráð fyrir því að svipað hafi 

verið upp á teningnum meðal kvenna úr öðrum stjórnmálahreyfingum þar sem þær tóku 

                                                
38 Lbs.-Hbs. Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar. 
39 Einar Olgeirsson og Jón Guðnason, Kraftaverk einnar kynslóðar; Einar Olgeirsson, „Kraftaverk einnar 
kynslóðar“. 
40 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, óskalandið; Þór Whitehead, Kommúnistahreyfingin á Íslandi 1921–1934; Svanur 
Kristjánsson, „Kommúnistahreyfingin á Íslandi“; Arnór Hannibalsson, Moskvulínan; Arnór Hannibalsson, 
Kommúnismi og vinstri hreyfing á Íslandi; Árni Snævarr og Valur Ingimundarson, Liðsmenn Moskvu; Jón 
Ólafsson, Kæru félagar; Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt Fólk; Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir 
Kommúnistar. 
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einnig tóku þátt í starfi kvenfélaga á þessum tíma. Frekari rannsókna er þörf til að geta fullyrt 

um það. 

Hægt var að finna frekari heimildir á skjalasöfnum og í prentuðum heimildum á borð 

við tímarit og minningabækur um margar af þeim tæplega 200 konum, sem voru í félagatali 

Kommúnistaflokksins. Nokkrar þessara kvenna vöktu sérstaka forvitni mína og mig langaði 

að vita meira um þær, hvaðan þær komu og hvernig þeim gekk. En mig langaði líka að kafa 

enn frekar í frumheimildir. Í þessari rannsókn fylgi ég eftir ævi og starfi tveggja kvenna sem 

ég rakst ítrekað á í fyrri rannsókn minni, Dýrleifu Árnadóttur og Elínu Guðmundsdóttur. 

 

Aðferðir og sjónarhorn 
Við þessa rannsókn verða nýttar ævisögulegar aðferðir. Tilgangurinn með þessu vali á aðferð 

er að komast að því hvers konar konur tóku þátt í róttæku, vinstrisinnuðu stjórnmálastarfi á 

fyrri hluta 20 aldar. Finnski sagnfræðingurinn Irma Sulkunen telur ævisöguna þjóna þeim 

tilgangi að byggja upp finnska þjóðernisímynd og finnska þjóðríkið með því að einblína á 

hugmyndina um sterka karlmanninn. Hún hefur rannsakað ævi kvenna í þeim tilgangi að 

endurskoða þjóðlega söguritun (e. national historiography) Finnlands til þess bæta konum við 

þá sögu. Hún vill ögra elítu- og karlmiðaðri túlkun á sögunni og talar um dýrkun mikilmenna 

(e. cult of great men). Hún vill skoða þá sem hafa verið jaðarsettir eða eru ósýnilegir í 

sögunni, þá sem hafa ekki áður verið taldir verðugir umfjöllunar. Hún spyr einfaldlega: „Hvar 

eru konurnar?“41 Þessi spurning virðist ekki vera byltingarkennd í dag en hún er þó enn 

ögrandi þar sem konur er enn lítt sýnilegar í söguritun okkar. Upphaf þessarar rannsóknar 

byggir einmitt á þessari einföldu spurningu sem vaknar þegar stjórnmálasaga Íslands er lesin. 

Auðvelt reynist að finna sjónarhorn einstakra karla, sem tóku þátt í atburðarásinni, en mun 

erfiðara er að finna sjónarhorn kvenna. 

Að hluta til getur saga þeirra Dýrleifar og Elínar verið saga margra kvenna í þeirra 

stöðu þar sem nánari athugun á lífi og aðstæðum tveggja kvenna getur gefið innsýn í líf og 

aðstæður margra kvenna, ekki síst þeirra sem voru róttækar og á vinstri væng stjórnmála í 

íslensku samfélagi snemma á 20. öld. Sagnfræðingurinn Susan Ware hefur skrifað um hvernig 

einstaklingur geti verið sem „gluggi“ inn í fortíðina með ævisögulegri aðferð.42 Jo Burr 

Margadant hefur bent á að með ævisögulegri aðferð finnirðu einstaklinginn í sögunni og með 

femínískri aðferð getirðu skoðað áhrif kyns á líf einstaklingsins innan þess samfélagsramma 
                                                
41 Sulkunen, Irma, „Biography, gender and the deconstruction of a national canon“. 
42 Ware, Susan, „Writing Women’s Lives“, bls. 422. Sjá einnig: Erla Hulda Halldórsdóttir „Táknmynd eða 
einstaklingur?“, bls. 83. 
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sem einstaklingurinn lifir í.43 Með því að skoða ævi einstakra kvenna og setja hana í sögulegt 

samhengi getur birst nýtt sjónarhorn á söguna sem ekki hefur verið sýnt áður og hægt verði að 

svara spurningum um fortíðina sem ekki hefur verið velt upp áður.  

Það fylgir því ákveðin hætta að velja einungis einn einstakling til að segja sögu margra 

því vitaskuld getur ein kona getur ekki staðið fyrir og táknað allar konur. Ein leið til að 

komast hjá þessu er að styðjast við hópævisögulega aðferð. Sagnfræðingurinn og 

ævisöguritarinn Barbara Caine hefur skrifað um þessa aðferð um leið og hún talar um 

femíníska ævisögu. Hún leggur áherslu á að konur séu stór og margbreytilegur hópur og því 

þurfi að hafa í huga mörg sjónarhorn þegar saga þeirra er skrifuð, rétt eins og saga karla.44 

Þannig getur hópævisaga verið góð nálgun þar sem hægt er að gera samanburð á lífi kvenna, 

skoða tengsl og sambönd þeirra á milli, bera saman hvernig konurnar hegðuðu sér innan 

stofnana þess tíma þegar konurnar eru uppi á tildæmis félags-, stjórnmála-, laga-, efnahags-, 

hugmyndafræðilega og svo framvegis.45 Með því að nota hópævisögulega aðferð er hægt að 

skoða ólíkar leiðir kvenna að sama efninu, hvernig mismunandi líf kvenna og aðstæður 

skiluðu þeim á sama stað til þess að berjast fyrir sama málefni. Einnig má skoða 

sameiginlegar og mismunandi aðferðir þeirra til aðgerða innan stofnana þeirra tíma og skoða 

innbyrðis tengsl þeirra og samvinnu. Með því að draga fram tvær konur, Dýrleifu og Elínu, 

sem völdu báðar að taka þátt í róttæku stjórnmálastarfi um miðbik 20. aldar, er hægt að kanna 

fjölbreytileika þeirra kvenna sem völdu sér sama hlutskipti. 

Joan Scott er annar sagnfræðingur sem hefur nýtt sér hópævisögulega aðferð en hún er 

helst þekkt fyrir brautryðjandastarf sitt í kynjasögurannsóknum. Í bók sinni Only Paradoxes 

to Offer. French Feminism and the Rights of Man segir hún að konur hafi skilgreint sig sem 

hóp í gegnum tíðina af illri nauðsyn, það er í þeim tilgangi að fá sömu réttindi og karlar sem 

voru skilgreindur hópur borgara.46 Karlar voru þegar skilgreindi hópurinn sem borgarar og 

voru því viðmiðið. Konur ganga svo inn á það svið. Í bók sinni vill Scott skoða konur sem 

staði (e. sites) þar sem sagan á sér stað.47 Hún hugsar um konurnar, viðfangsefni sín, sem eins 

konar leiðarvísi um gang sögunnar. Hún vill þó ekki neita þeim um að vera manneskjur heldur 

er hún frekar að viðurkenna þeirra eigin gerendahæfni (e. agency) og hafa í huga 

                                                
43 Margadant, Jo Burr, The New Biography, bls. 1–32.  
44 Caine, Barbara, „Feminist Biography and Feminist History“, bls. 250. 
45 Caine, Barbara, Biography and History, bls. 47–65. 
46 Scott, Joan W., Only Paradoxes to Offer, 1–18 
47 Erla Hulda Halldórsdóttir hefur einnig þýtt þetta hugtak sem „bókamerki“, sjá: Erla Hulda Halldórsdóttir 
„Táknmynd eða einstaklingur“, bls. 89. 
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fjölbreytileika þess sem gerir konuna að þátttakanda í sögunni.48 Sagan kristallast í gjörðum 

kvennanna sem Scott skoðar og eins getur sagan kristallast í gjörðum Dýrleifar og Elínar en á 

sama tíma eru þær þátttakendur í sögunni.  

Annað greiningartæki, sem gagnlegt er að líta til í þessari rannsókn, er samtvinnun 

mismunabreyta (e. intersectionality). Í kenningu sem lögfræðingurinn Kimberlé Crenshaw 

setti fram árið 1989 leggur hún áherslu á að það sé mikilvægt að skoða fleiri þætti en kyn, t.d. 

stétt, félagslega stöðu, kynhneigð, trú, aldur, þjóðarbrot og svo framvegis þegar verið er að 

skoða sjálfsmyndir.49 Þorgerður Þorvaldsdóttir sagnfræðingur hefur skrifað um þessa 

kenningu og hvernig má nota hana í sagnfræðirannsóknum, í Sögu 2017.50 Kenningin verður 

hér notuð til áminningar um hversu mikilvægt er að líta til aldurs, stéttar, heilsu og hjúskapar 

sem og kyns Dýrleifar og Elínar.  

 

Heimildir 
Fjölmargar heimildir voru skoðaðar í þeim tilgangi að byggja upp frásögn um líf Dýrleifar og 

Elínar. Ein af forsendum þess að hægt var að skoða þær tvær var að einkaskjöl þeirra eru 

varðveitt á skjalasöfnum. Einkaskjalasafn Elínar er varðveitt á Kvennasögusafni og þar má 

finna persónulegar heimildir, sem gefa innsýn í hugsanagang hennar, sem og skjöl sem gefa 

innsýn í viðamikið félagsstarf Elínar. Skjölin eru varðveitt í þremur skjalaöskjum og voru 

afhentar safninu í tveimur áföngum, annars vegar árið 2007 og hins vegar árið 2017.51 Þá má 

finna annað skjalasafn Elínar og mannsins hennar á Borgarskjalasafni sem var afhent árið 

2009. Það inniheldur að mestu leyti prentað efni, utan jóla- og áramótakveðjur, og eru það sjö 

skjalaöskjur.52 

Á Kvennasögusafni má finna skjalasafn sem tengist Dýrleifu Árnadóttur en það er 

skjalasafn systur hennar, Þorbjargar Árnadóttur, sem ættingjar þeirra afhentu árið 2007 og svo 

aftur árið 2016. Einkaskjalasafn systur Dýrleifar er með stærri skjalasöfnum einstaklinga, sem 

er að finna á Kvennasögusafni, en það telur 22 skjalaöskjur. Í því eru bréf í hundraðatali, þar 

af 17 bréf frá Dýrleifu til Þorbjargar. Auk þess eru þar æskuminningar Þorbjargar frá æsku til 

                                                
48 Scott, Joan W., Only Paradoxes to Offer, bls. 13–16. „To figure a person-in this case, a woman-as a place or 
location is not to deny her humanity; it is rather to recognize the many factors that constitute her agency, the 
complex and multiple ways in which she is constructed as a historical actor.“ 
49 Crenshaw, Kimberlé. „Mapping the Margins“. 
50 Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, „Því miður eruð þér ekki á kjörskrá“. 
51 KSS 75. Elín Guðmundsdóttir; KSS 2017/7. Elín Guðmundsdóttir. 
52 BR. Einkasafn nr. 379. Elín Guðmundsdóttir og Stefán Ögmundsson. 
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menntaskólaára þeirra systra sem gefur ákveðna innsýn í líf Dýrleifar á þeim tímum. Þá er 

töluvert af ljósmyndum sem sýna fjölskyldulíf þeirra. 

Þriðja skjalasafnið, sem varðveitt er á Kvennasögusafni og er til skoðunar í ritgerðinni, 

er skjalasafn Kvenfélags sósíalista sem Dýrleif og Elín störfuðu báðar í.53 Elín afhenti það 

árið 1992 þegar Kvennasögusafn var ennþá á heimili stofnanda þess, Önnu Sigurðardóttur, en 

þær Elín og Anna þekktust í gegnum félagsstarf. Í því skjalasafni má finna töluvert af 

heimildum um starf kvenfélagsins sem gefur innsýn í starf félagins og með því að skoða þær 

er hægt að svara lykilspurningum um eðli þess og starfsemi. Aðra lykilheimild til að svara 

þeim spurningum má finna í skjalasafni Alþýðusambands Íslands sem varðveitt er á 

Þjóðaskjalasafni Íslands. Þar má finna eitthvað af skjölum frá konum innan 

Sósíalistaflokksins og athugasemdum þeirra við störf hans.54 

Önnur skjalasöfn sem gagnast við rannsóknina eru söfn þeirra félagasamtaka sem 

Dýrleif og Elín störfuðu í, einkum skjalasafn Kvenréttindafélags Íslands.55 Þá eru líka til 

athugunar skjalasöfn Kommúnistaflokksins,56 Félags ungra kommúnista57 og 

nemendafélagsins Framtíðarinnar, öll varðveitt á handritasafni Landsbókasafns Íslands — 

Háskólabókasafns. Önnur skjalasöfn voru líka skoðuð á handritasafni en leit í þeim bar ekki 

árangur, er þar helst að nefna bréfasöfn Einars Olgeirssonar og Brynjólfs Bjarnasonar.58 Engin 

bréf frá Dýrleifu og Elínu finnast í víðfeðmum skjalasöfnum þeirra tveggja. 

Þá voru lesnar ýmsar æviminningar fyrir rannsóknina, má þar nefna Einars 

Olgeirssonar, Brynjólfs Bjarnasonar, Hendriks Ottóssonar, Steins Steinarr, Aðalheiðar Hólm 

Spans og Ingibjargar Einarsdóttur Laxness. Þá hafa bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar frá 

millistríðsárunum verið gefin út og þau gefa ákveðna innsýn í tengsl karla og kvenna á 

vettvangi sósíalískra stjórnmála á Íslandi. 

Auk þess voru fjölmörg tímarit kembd í leit að vísbendingum um þær Dýrleifu og 

Elínu. Mátti þar meðal annars finna vísbendingar um hvar þær voru hverju sinni, hvort þær 

voru á auglýstri dagskrá á opnum fundum, hvort þær tjáðu sig mikið í blöðum og svo 

framvegis. Vefurinn www.timarit.is er himnasending að þessu leyti þó að ekki sé alltaf hægt 

að reiða sig á að leitarorð gefi upp allar niðurstöður um einstaklinga. En mátti ýmislegt finna í 

þeirri leit sem annars hefði ekki fundist. 

                                                
53 Skjalasöfnin hennar Elínar eru talin sem eitt.  
54 ÞÍ. Sögusafn ASÍ. 
55 KSS 6. Kvenréttindafélag Íslands. 
56 LBS 16 NF. Kommúnistaflokkur Íslands. 
57 LBS 35 NF. Félag ungra kommúnista. 
58 LBS 15 NF. Brynjólfur Bjarnason. 
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Markmið rannsóknarinnar 
Tuttugustu öldinni hefur gjarnan verið lýst sem öld öfganna og á það svo sannarlega við á 

Íslandi.59 Á ævi Dýrleifar og Elínar breyttist ansi margt hvað varðar réttindi kvenna sem og 

þátttöku á vettvangi stjórnmálanna. Þær tilheyra þeirri kynslóð kvenna sem upplifði á eigin 

skinni hvernig réttur og tækifæri til menntunar og þátttöku í stjórnmálum breyttist. Þegar þær 

fæddust höfðu konur ekki kosningarétt en þær lifðu það báðar að sjá Kvennalistann vinna 

stórsigur í kosningum árið 1983. Þær lifðu í raun á milli þessara tveggja bylgna femínisma, 

fyrstu og annarrar eins og þær hafa verið skilgreindar.60 Dýrleif og Elín brutust gegn ríkjandi 

hefðum og gildum samfélagsins með þátttöku sinni í stjórnmálum á sínum tíma og sáu svo 

hvernig það gerðist algildara undir lok 20. aldar. 

Hér á eftir verður uppruni þessara tveggja kvenna og aðstæður í æsku skoðaðar. Hvaða 

tækifæri þær höfðu til menntunar og starfa og hvernig þær nýttu sér þau tækifæri. Hvernig lífi 

þær lifðu og hvernig hagur þeirra breyttist í tímanna rás. Hvernig þær störfuðu í stjórnmálum 

og hvernig þær skilgreindu hlutverk sitt innan þeirra. Með það í huga verður sérstaklega horft 

til þátttöku þeirra og starfs í Kvenfélagi sósíalista. Starfsemi Kvenfélagsins verður einnig 

skoðuð í heild þar sem erfitt er að aðgreina starf þessara tveggja kvenna frá almennri 

starfsemi félagsins. Þá verður skoðað hvernig þær tókust á við breyttar aðstæður í 

stjórnmálum og hvernig þær tóku þátt í þeim á síðari hluta 20. aldar sem aldraðar konur.  

Ritgerðin skiptist í þrjá kafla; æviágrip Dýrleifar, æviágrip Elínar og svo umfjöllun um 

störf og markmið Kvenfélags sósíalista. Loks verður gerð grein fyrir niðurstöðum þar sem 

samanburður á ævi og störfum Dýrleifar og Elínar er dreginn saman með áherslu á 

stjórnmálastarf þeirra.  

                                                
59 Hobsbawm, E., Age of extremes. 
60 Vef. Guðný Gústafsdóttir, „Er femínismi það sama og kvenfrelsi?“; Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. „Að gera 
til að verða“. 
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1. Dýrleif Árnadóttir 
1.1 Æska og fjölskylda 
Dýrleif Þorbjörg Árnadóttir kom í heiminn þann 3. janúar árið 1897. Hún var frumburður 

móður sinnar Auðar Gísladóttur og þriðja barn föður síns, Árna Jónssonar prests á 

Skútustöðum við Mývatn. 

Árni var fæddur á Litluströnd við Mývatn árið 1849. Hann var lærður maður og hafði 

ferðast til Vesturheims til náms. Þangað fór hann árið 1874 og lauk kennaraprófi árið 1877 í 

Ontaríó í Kanada. Hann lauk stúdentsprófi frá Lærða skólann árið 1882 og guðfræðiprófi frá 

Prestaskólanum árið 1884. Eftir það vann hann sem prestur, lengst af á Skútustöðum. Árni var 

alþingismaður á árunum 1886–1892 og svo árin 1902–1908 fyrir Heimastjórnarflokkinn. Þá 

var hann einnig prófastur í Suður-Þingeyjarprófastsdæmi 1889–1913.61 Fyrri eiginkona Árna 

var Dýrleif Sveinsdóttir en þau gengu í hjónaband árið 1884 og eignuðust tvö börn saman: 

Þuríði (f. 1885) og Jón (f. 1888). Systkinin áttu bæði eftir að setjast að í Vesturheimi. Dýrleif 

Sveinsdóttir lést árið 1894 34 ára að aldri. Hjónaband þeirra Árna hafði varað í tíu ár. 

Tveimur árum eftir andlát Dýrleifar gekk Árni að eiga Auði Gísladóttur en 20 ára 

aldursmunur var á þeim hjónum. Auður var fædd 1. mars 1869 en hún ólst upp á Þverá og var 

um tíma í námi á Akureyri og síðan í Kvennaskólanum í Reykjavík hjá Þóru Melsted.62 Sjá 

má á bréfum hennar, sem varðveitt eru, að hún hefur haft fallega rithönd og verið vel máli 

farin. Eitt bréf hefur varðveist frá Árna til Auðar úr tilhugalífi þeirra frá árinu 1896 og virðist 

vera lýsandi fyrir innileika sambands þeirra en orðfærið í bréfinu er ástríkt: 

Elskan mín blíðasta yndið mitt nú ætti jeg að kyssa þig, kyssa þig svo mörgum 

sinnum, faðma þig, vefja þig að mjer fyrir elskul. brjefið þitt, sem er nýkomið. … Jeg 

veit það gleður þig, ástin mín góða, að orðin þín … En hvað það gleður mig, hjartað 

mitt, þegar þú segir:… Góður guð gefi, að þú megir alltaf vera hjá mjer, og alltaf vera 

sæl.63 

Árni og Auður eignuðust sjö börn sem komust til manns. Dýrleif Þorbjörg var elst alsystkina 

sinna og fékk nafn sitt annars vegar frá fyrri eiginkonu Árna og hins vegar móðurömmu sinni, 

Þorbjörgu Olgeirsdóttur. Næst í systkinaröðinni var Þorbjörg Dýrleif fædd 8. febrúar 1898, og 

voru því rétt um 13 mánuðir á milli þeirra systra. Þegar Þorbjörg fæddist var Dýrleif veik og 

                                                
61 Vef. Alþingi, „Árni Jónsson“. 
62 Vilhjálmur Þ. Gíslason, tengdasonur Auðar ritar þetta í minningarorðum um hana. Morgunblaðið 8. ágúst 
1962, bls. 17. 
63 KSS 74. Þorbjörg Árnadóttir, askja 577. Árni Jónsson til Auðar Gísladóttur. Óstaðsett, 18. febrúar 1896. 
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vart hugað líf, sem gæti útskýrt nafngift þeirra systra.64 Dýrleif var jafnan kölluð Dylla65 af 

fjölskyldunni og Þorbjörg Þobba. Hin systkinin fimm voru Gísli (f. 1899), Þóra (f. 1900), 

Gunnar (f. 1901), Ingileif Oddný (f. 1903) og Ólöf Dagmar (f. 1909).66 Á Þjóðminjasafni 

Íslands er varðveitt ein mynd af fjölskyldunni á Skútustöðum frá árinu 1906, sem sagt áður en 

Ólöf fæddist. Má þar sjá prestshjónin ásamt sex prúðbúnum börnum. Strákarnir tveir í 

matrósafötum en stelpurnar fjórar í eins köflóttum skyrtum. Þau sitja við uppdúkað borð og á 

því eru bæði postulínsbollar og silfurföt með bakkelsi. Í bakgrunni má sjá bækur í hillu.67 

Heimili þeirra hefur því verið vel búið. 

Móðuramma og nafna þeirra Dyllu og Þobbu hugsaði mikið um þær á meðan Auður 

eignaðist yngri börnin.68 Í einu bréfi sínu til Hauks sonar síns sagði hún að hún liti á börn 

Auðar sem sín eigin af því hún hafi hugsað svo mikið um þau. Minntist hún þá sérstaklega á 

Þóru sem fæddist heilsulítil. Sagði hún að henni hafi þótt svo „ógnara ant um börn Auðar, því 

með þau var jeg öll úng, sem voru þau min börn...“69  

Á prestssetrinu voru einnig nokkrar vinnustúlkur.70 Systurnar tvær Dylla og Þobba 

voru mjög nánar hvor annarri sem og móður sinni eins og sést af bréfaskriftum þeirra á milli. 

Meðal skjala Þorbjargar má finna endurminningar úr barnæsku hennar sem hún ritaði þegar 

hún var í námi í Seattle í Bandaríkjunum um 1940. Þar kemur í ljós að mikið var lagt upp úr 

menntun þeirra systra og því var fenginn kennari á heimili þeirra á Skútustöðum sem kenndi 

þeim sögu, landafræði, reikning, tungumál, eitthvað í grasafræði og efnafræði, ásamt öðru.71 

Á heimili þeirra var jafnframt tekið á móti ýmsum ferðalöngum frá öðrum löndum og 

kynntust þau systkinin því nokkrum tungumálum og taldi Þobba upp breska og ameríska 

ensku, þýsku, frönsku og norræn tungumál. Sagði Þorbjörg þetta hafa ýtt undir víðsýni hennar 

                                                
64 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar.  
65 Skrifað ýmist Dylla, Dýlla eða Dilla. 
66 Þuríður varð hjúkrunarkona í Seattle; Jón varð læknir í Seattle; Þorbjörg Dýrleif varð menntaður 
hjúkrunarfræðingur; Gísli varð bóndi á Helluvaði; Þóra lauk sjúkranuddsnámi í Kaupmannahöfn 1921 og var 
nuddari í Reykjavík um hríð en hún var líka húsfreyja og giftist Kristni Ármannsyni síðar rektor Menntaskólans; 
Gunnar varð prestur; Inga stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og vann á skrifstofu bæjarfógeta í Reykjavík 
og eftir það lögmanni í Reykjavík til ársins 1940 en var eftir það húsfreyja, hún var gift Vilhjálmi Þ. Gíslasyni 
útvarpsstjóra; Ólöf var rithöfundur, leikfimikennari og húsfreyja og giftist Hákoni Guðmundssyni 
yfirborgardómara. 
67 Þjm. BS–28. Mynd, Bárður Sigurðsson (1877–1937). 
68 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar. 
69 KSS 74, askja A3. Þorbjörg Olgeirsdóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík 2. ágúst 1918. 
70 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar. 
71 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar. 
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sjálfrar og að eftir að hafa kynnast fólki frá mismunandi þjóðum á unga aldri hafi það verið 

útilokað fyrir hana að finna fyrir fordómum gagnvart útlendingum.72  

Þá fóru þær saman til Reykjavíkur og bjuggu hjá frænda sínum, sem er ónefndur í 

minningum Þorbjargar, en hún lýsir honum sem viðskiptamanni svo líklega var það Garðar 

föðurbróðir þeirra og stórkaupmaður. Hjá honum lærðu þær á hljóðfæri, ensku og saumaskap. 

Frænka þeirra, líklega kona frændans, kynnti þær fyrir félagslífi Reykjavíkur og fór meðal 

annars með þær í leikhús og á böll.73 Er því allljóst að Dýrleif tilheyrði efri stéttum íslensks 

samfélags og hlaut ákveðið borgaralegt uppeldi, ásamt systur sinni. Bæði föður- og 

móðurbræður þeirra voru virðulegir menn í samfélaginu. Bræður Auðar voru Ásmundur 

prófastur (f. 1872), Ingólfur læknir (f. 1874), Garðar stórkaupmaður (f. 1876) og Haukur 

prestur í Kaupmannahöfn (f. 1878). Auður Gísladóttir var því elst í sínum systkinahópi. 

Föðurbróðir Dýrleifar var Sigurður Jónsson (1852–1926) alþingismaður og 

atvinnumálaráðherra 1917–1920.74 

Auður og Árni lögðu áherslu á að öll börnin næðu að mennta sig og gætu unnið fyrir 

sér, eins og kemur fram í bréfum Auðar til Hauks bróður síns. Snemma árs 1915 skrifaði hún 

bróður sínum um vilja Dýrleifar til að mennta sig: 

Dilla vill eitthvað læra svo hún geti unnið fyrir sjer en ekki er hún ákveðin, ekki vilja 

þær eldri systur verða kennarar ... það er vandi að vita hvað gera skal fyrir blessuð 

börnin einkum stúlkurnar, það er áhyggjuminnst meðan þær eru eins og litlu stúlkurnar 

þínar sem leika sjer á gólfinu eða velta sjer í vöggunni...75 

Seinna sama ár lýsti hún því hvernig Dýrleif hafði verið fyrir sunnan að lesa fyrir 

gagnfræðaprófið og að hún hafi rétt náð því en það hafi staðið tæpt því tíminn var naumur.76  

Árni lést árið 1916 og var það mikil sorg, eins og gefur að skilja.77 Eftir það seldi 

Auður allar eignir þeirra fé og búslóð78 og flutti til Reykjavíkur þar sem hún bjó það sem eftir 

var ævinnar. Í bréfum hennar kemur fram að hún vildi flytja til Reykjavíkur bæði til að geta 

                                                
72 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar. „... As there did not exist any hotel or restaurant in the 
community many travellers came to our home from abroad: English, American, French, German, Scandinavian 
etc. To us they all seemed fairly human in essentials; probably this is the reason for the fact that I have never 
been able to feel prejudice against any people of any country.“  
73 KSS 74, askja 568.  
74 Vef. Alþingi, „Sigurður Jónsson“. 
75 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 4. janúar 1915. 
76 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 20. júlí 1915. 
77 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Hólmum, 12. mars 1916. 
78 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Hólmum, 12. mars 1916. 
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haft öll börnin sjö hjá sér sem og að það væri auðveldara fyrir þau að mennta sig.79 Árið 1917 

var hún skráð til heimilis á Laugavegi 18b samkvæmt bæjarskrá,80 en þar leigði hún íbúð hjá 

séra Vilhjálmi Briem.81 Sumarið 1917 lýsti hún því hvernig öll börnin hennar voru að vinna 

utan heimilisins í sumarstörfum.82 Þannig að þrátt fyrir að teljast til efri stétta unnu öll börnin 

fyrir sér á sumrin. 

Haustið 1918 festi Auður kaup á „snotru húsi“ í Miðstræti 3, sem var með minni 

húsum við þá götu.83 Í bréfi til Hauks bróður síns sagði hún að það hefði bæði verið mikill 

léttir og heppni að festa kaup á húsinu en hún hafi áður í bréfum til hans haft áhyggjur af dýrri 

húsaleigu, auk þess sem hún taldi það vera rólegra að búa útaf fyrir sig.84 Í Miðstræti útbjó 

hún og seldi heitar máltíðir meðal annars til framhalds- og háskólanema. Þorbjörg hjálpaði 

henni við það í fyrstu þegar hún sjálf var ekki að vinna á skrifstofu.85 

Þær Dylla og Þobba höfðu verið sendar til Reykjavíkur í framhaldsskóla áður en faðir 

þeirra lést. Þorbjörg fór fyrst þó hún væri yngri og var send í Verzlunarskólann og lauk hún 

þaðan prófi árið 1916. Dýrleif fór ári síðar í Menntaskólann og varð stúdent þaðan árið 1918. 

Þorbjörg lýsti framhaldsskólagöngu þeirra systra í endurminningum sínum: 

In school I made some very good friends. My sister and I lived amiably together and 

our mutual friends visited our quarters. I partook in the usual school activities; the 

music club, wrote in the paper etc.86 

Þorbjörg segist sjálf hafa viljað fara í Menntaskólann en ekki fengið leyfi til þess og var hún 

um tíma ósátt við foreldra sína fyrir að hafa leyft Dýrleifu það ári síðar. Einnig segir hún frá 

því að Dýrleif hafi verið talin fríðari en hún sjálf sem og stærri. Í endurminningunum 

Þorbjargar er nær eingöngu minnst á Dýrleifu en ekki önnur systkini þeirra. Námskeiðið, sem 

hún skrifaði endurminningarnar fyrir, virðist hafa verið af freudískum toga og var hún mikið 

að skoða sitt eigið sjálf útfrá sambandi sínu við Dýrleifu. Þá þarf einnig að hafa í huga að hún 

skrifaði endurminningarnar þegar þær systur eru um fertugt. Endurminningarnar eru engu að 

                                                
79 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Hólmum, 29. maí 1916. „Uppboð var haldið hjer 9 
maí mátti það heita ganga þolanlega kýrnar fóru hátt, ein fór á 3500 kr. Tvær aðrar fóru fyrir 300 ... en tvær 
285m dauða munirnir gengur heldur vel, en ... en jeg vona að guð blessi þessi efni svo að börnin geti alist upp ef 
Guð gefur þeim og mjer heilsu.” 
80 Þar eru einnig skráð til heimilis Áslaug Benediktsdóttir, Vilhjálmur Briem, Steinunn Briem, Kristín Briem, 
Bjarney Guðmundsdóttir, Helga Thorlacius, og Þórarna Erlendsdóttir. Sjá: Bæjarskrá Reykjavíkur 1917, bls. 31. 
81 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 15. júlí 1916. 
82 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 21. júlí 1917. 
83 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar. 
84 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 21. september 1916. 
85 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar. 
86 KSS 74, askja 568. Endurminningar Þorbjargar. 
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síður heimild um æsku þeirra og einn fárra glugga frá þeim tíma sem sagnfræðingur getur litið 

í gegnum. 

 

1.2 Menntaskólaárin 
Dýrleif varð, sem fyrr segir, stúdent frá Menntaskólanum sumarið 1918. Hún rétt slapp í 

gegnum stúdentspróf með 52 stigum sem var lægsta einkunn til að standast prófið og ekki nóg 

til að fá Garðsstyrk til náms í Kaupmannahöfn , en til þess þurfti 56 stig.87 Með Dýrleifu í 

bekk voru meðal annarra þeir Brynjólfur Bjarnason og Hendrik Ottósson (þeir fengu báðir 59 

stig).88 Þá var önnur kona í bekknum, Guðrún Tulinius (hún fékk 61 stig). Vinátta þessara 

skólasystkina átti eftir að endast ævilangt.  

Áður en Dýrleif útskrifaðist sem stúdent höfðu 17 konur útskrifast með stúdentspróf 

frá Menntaskólanum,89 þó engin í útskriftarárgangnum árið áður eða eftir,90 en fjórar árið 

1916 og átta árið 1915.91 Á ljósmynd sem tekin var af bekk Dýrleifar sést í þær Guðrúnu og 

var það í fyrsta sinn sem kvenstúdentar náðust á mynd í skólastofu skólans.92 Brynjólfur 

Bjarnason minntist þess á níræðisafmæli sínu, í samtali við Þjóðviljann, að það hafi þótt 

óvenjulegt að hafa tvær stúlkur í bekknum.93 Í endurminningum Hendriks Ottóssonar skrifar 

hann: 

Vil ég þar fyrst og fremst geta þeirra Ársæls Sigurðssonar, Brynjólfs Bjarnasonar og 

Dýrleifar Árnadóttur, sem seinna gerðust öll virkir og giptudrjúgir félagar mínir í 

verkalýðshreyfingunni. Önnur stúlka var í bekknum, Guðrún, dóttir Ottó Tuliníusar frá 

Akureyri, en systurdóttir Ólafs Friðrikssonar. Þessar tvær stúlkur urðu brátt með 

afbrigðum vinsælar af okkur strákunum. Þegar fjölgaði í bekknum, rættist vel úr 

hinum fámenna hópi frá því árið áður og var samheldni góð og bekkurinn 

skemmtilegur.94 

Virðast þær stöllur því hafa verið vel liðnar af bekkjarfélögum sínum, allavega þeim Brynjólfi 

og Hendriki, sem var ólíkt móttökunum sem Laufey Valdimarsdóttir (1890–1945) virðist hafa 

hlotið nokkrum árum fyrr, en hún var fyrsta stúlkan sem útskrifaðist sem stúdent árið 1910 
                                                
87 Fréttir 13. júlí 1918, bls. 3. Guðrún Tulinius hlaut 61 stig.  
88 Ýmist ritað Hinrik Ottósson eða Hendrik Sívertsen-Ottósson. 
89 Valborg Sigurðardóttir, Íslenska menntakonan verður til, bls. 116–117.  
90 Ísafold 7. júlí 1917, bls. 3. 
91 Vísir 1. júlí 1916, bls. 4. 
92 Heimir Þorleifsson, Saga Reykjavíkurskóla, bls. 59. Útskriftarmyndir eru ekki taldar með enda einungis verið 
að tala um myndir sem eru teknar inn í skólastofu. 
93 Morgunblaðið 9. júní 1988, bls. 16. 
94 Hendrik Ottósson, Frá Hlíðarhúsum til Bjarmalands, bls. 189. 
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eftir að hafa setið í bekk í Menntaskólanum. Hún lýsti aðstæðum sínum innan veggja skólans 

sem fólust oft í aðkasti.95 Reyndar minnist Kristinn Ármannson, sem útskrifaðist árið 1915 

með átta stúlkum, hlýlega „samskólans“ og talar um kvenstúdentana sem „okkar stúlkur“ í 

minningum sínum.96 

Fundargerðarbækur skólafélags Menntaskólans, sem varðveittar eru á handritasafni, 

gefa innsýn í félagslíf Dýrleifar í skólanum. Hennar er fyrst getið í fundargerðarbók á 13. 

fundi, þann 9. október árið 1915. Þá var hún tekin inn í félagið og skipuð í ritnefnd.97 

Skömmu síðar er ritdómabókin lesin upp á fundi félagsins og smásaga Dýrleifar „Dularfull 

fyrirbrigði“ sem hún hafði skrifað í Skinfaxa, sem var handskrifað blað menntaskólanema, 

tekin fyrir. Kristján Albertsson sá um ritdóminn. Í sögunni komu æskuslóðir Dýrleifar, 

Skútustaðir, fyrir. Árið 1917 var Dýrleif kjörin í ritdómanefnd Skinfaxa. Stalla hennar Guðrún 

Tulinius var kjörin í bréfanefnd.98 Á fundargerðarbókinni má sjá að Dýrleif og Guðrún voru 

oftar en ekki viðstaddar á fundunum. Á sjöunda fundi ársins 1917 les Dýrleif upp ritdóm um 

grein sem Gústaf A. Sveinsson hafði skrifað í Skinfaxa. Á 10. fundi greiðir hún atkvæði 

varðandi kjör í nefndir og er sjálf í ritnefnd. Dýrleif virðist því hafa tekið virkan þátt í 

félagsstarfinu. 

Árið 1917 voru uppi umræður um kvenréttindi í nemendafélaginu. Hendrik Ottósson 

hélt erindi um kúgun kvenna. Hér er brot af fundargerð um erindið:  

Þetta örstutta sagnfræðilega yfirlit, að ég held, gefi mönnum hugmynd um það, sem 

konan hefir orðið að þola á horfnum öldum. ... það hefur jafnvel hljómað við að konur 

séu ekki færar um að taka við réttindum sínum. Ef við nú athugum bernskuskeið 

mannkynsins, þá sjáum við að konan er jafnrétt manninum. Smám saman hefur hann 

svo dregið úr greipum hennar valdið.99 

Skúli Guðjónsson, sem var ári á undan í náminu, svaraði og sagði, samkvæmt 

fundargerðarbókinni:  

Sagan væri verk mannanna, en náttúran verk guðs og væri réttara að ræða málið frá 

þeirri hliðs. Sálarlíf og eðli karlmanna og kvenna væri gjörólík, og því ólíkar reglur, 

sem þau ættu að lifa eftir. Konur væru alls eigi fallnar til stjórnmála, enda þroski þeirra 

eigi enn þess vaxinn að fást við slík mál.100 

                                                
95 Laufey Valdimarsdóttir, Nína Tryggvadóttir og Ólöf Nordal, Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, 85–90. 
96 Ármann Kristinsson, Friðrik Sigurbjörnsson og Storkurinn, Minningar úr Menntaskóla, bls. 265–266. 
97 Lbs. 308 4to, 13. fundur 9. október 1915. 
98 Lbs. 3309 4to, aðalfundur 7. janúar 1917. 
99 Lbs. 3309 4to, 1. fundur 14. janúar 1917. 
100 Lbs. 3309 4to, 1. fundur 14. janúar 1917. 
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Samnemandi þeirra, Brynleifur Tóbíasson, var á svipuðu máli og Skúli:  

Hann kvað konuna vera skapaða manninum til hjálpar. Hún ætti að halda uppi allri 

fínni byggingu og tilfinningum og vera eins konar lýsandi sól á þessari jörðu. Það væri 

því heldur gengið niður á við með því að heimta, að þessi kona, sem ætti að vera 

geislabaugar heimilanna, færi að vanrækja þau og vinna að pólitískum málum.101 

Fjórði nemandinn, Vilhjálmur Gíslason, hafnaði líffræðilegum mismun kynjanna og vildi 

halda að það væri frekar uppeldi sem réði muninum á kynjunum:  

Það væri eigi rétt að halda fram þessu mismunandi eðli karla og kvenna, væri það að 

mestu komið af öðru uppeldi. Menntunarauki kvenna á síðustu tímum væri að þakka 

þeim réttindum, er þær hefðu fengið.102 

Af þessum rökræðum 18 til 20 ára pilta í Menntaskólanum má ráða að umræður um 

kvenréttindi hafi verið fjörugar innan veggja skólans og að einhverjir hafi verið hlynntir því 

að konur væru að sækja sér völd innan samfélagsins en aðrir væru því mótfallnir. Enginn 

þeirra, sem voru mótfallnir þessum réttindum kvenna, voru með stúlku í bekk.103 Þessar 

rökræður menntaskólapiltanna voru í tengslum við almennar rökræður innan samfélagsins og 

Sigríður Matthíasdóttir hefur gert góð skil í doktorsritgerð sinni.104 

Á fundi 12. janúar 1918 voru kvenréttindi enn til umræðu með svipuðu móti. Fleiri 

tóku til máls, ýmist með auknum réttindum kvenna eða á móti. Bergur Jónsson hafði haldið 

erindi um að konur gætu líka tekið þátt í stjórnmálum. Jón Thoroddsen var ósammála eins og 

stendur í fundargerð: „þeim ætluð önnur störf og ... þær hafi ekki nógu skarpann skilning til 

að taka þátt í stjórnmálum og opinberum málum yfirleitt.“ Stefáni nokkrum fannst mikilvægt 

að konur myndu ekki vanrækja uppeldi barna eða heimilisstörf. Hermanni Jónassyni fannst að 

konur hefði „engu síður en karlmenn hæfileika til að taka þátt.“ Guðmundur Hagalín sagði að 

konur hefðu engan rétt til „þessara starfa af þeirri einföldu ástæðu að þær [væru] ekki 

færar.“105 Nokkur hiti hefur verið í umræðunni en athygli vekur að hvorki Dýrleif né Guðrún 

tóku til máls, hvorki í þessu máli né á nokkrum öðrum fundum, utan þess þegar Dýrleif fór 

með ritdóm sinn ef marka má fundargerðirnar. 

Því er óhætt að fullyrða að menntaskólabekkurinn hafi verið náinn og að einhverju 

leyti hélt hann hópinn. Á skólaárunum 1915–1916 stóð til að kynna sósíalismann á fundi 

nemendafélags menntaskólans. Stóð Hendrik Ottósson fyrir því og Ólafur Friðriksson átti að 
                                                
101 Lbs. 3309 4to, 1. fundur 14. janúar 1917. 
102 Lbs. 3309 4to, 1. fundur 14. janúar 1917. 
103 Lbs. 3309 4to, 1. fundur 14. janúar 1917. 
104 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur. 
105 Lbs. 3309 4to, fundur 12. janúar 1918. 
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tala. Fór þó svo að Kristján Albertsson, formaður nemendafélagsins, afturkallaði boðið og 

miklar deilur voru í félaginu vegna þessa máls.106 Dýrleif komst í tæri við hugmyndafræði 

bolsévíka strax í menntaskóla, en líkur má leiða að því að rússneska byltingin 1917 hafi haft 

áhrif á nemendahópinn en hugmyndir þaðan áttu greiða leið til Íslands.107 Má því vera að 

Dýrleif hafi frá þeim tíma haft áhuga á pólitík og kommúnískri hugmyndafræði en um hennar 

eigin hugmyndir um þau málefni eru þó allt á huldu. Hún hafði allavega áhuga á að vinna við 

þingið sem skrifari og lýsti móðir hennar vonbrigðum í bréfi sínu með að svo hafi ekki orðið 

og að Sigurður Jónsson, föðurbróðir Dýrleifar og ráðherra, hafi ekki verið mikil hjálp þar þó 

svo að hann hafi hjálpað Dýrleifu að fá vinnu á skrifstofu, eins og kemur fram í bréfinu: 

Ekki komst Dilla að þinginu sem skrifari sem hún var búin að undirbúa sig til með því 

að læra hraðritun, hefur Sigurður frændi hennar ekkert reynt til að hjálpa henni en hún 

er nýlega komin á verzlunarskrifstofu og er það þá það eina sem er máske Sigurði 

frænda hennar að þakka annað hefur hann ekki fyrir okkur gjört. Dillu hefur einlægt 

verið lofað að hún skyldi komast að einhverju við þingið en jeg hugsa að það verði 

lítið úr því.108 

Seinna áttu bekkjarfélagarnir eftir að halda fjöruga endurfundi. Árið 1938 var landsmót 

stúdenta. Dýrleif var í nefnd sem skipulagið það109 og lýsti hún landsmótinu í bréfi til systur 

sinnar:  

Ég veit ekki hvort ég hefi sagt þér frá stúdentamótinu, sem var haldið hér 17. júní! Þá 

áttum við Gunna [Guðrún Arinbjarnar Tulinius] og bekkjarbræður okkar 20 ára 

stúdentsafmæli og héldum það mjög hátíðlega með ýmsum veislufagnaði bæði á 

Þingvöllum og hér.110 

Til eru myndir frá þessu landsmóti og eru tvær þeirra varðveittar á Þjóðminjasafni. Þar má sjá 

tólf skólasystkini um fertugt stilla sér upp fyrir framan Dómkirkjuna, bein í baki og á skiltinu 

sem er fyrir framan þau stendur „20 ára“. Þau eru öll í frökkum og með stúdentshúfu, nema 

Dýrleif, hún virðist vera með einhverja aðra tegund af húfu sem lítur frekar út fyrir að vera 

alpahúfa. Ein önnur kona er á myndinni og er það Guðrún Tulinius.111 

                                                
106 Heimir Þorleifsson, Saga Reykjavíkurskóla, bls. 53. 
107 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Rússnesk bylting á Íslandi?“. 
108 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 21. júlí 1917. 
109 Morgunblaðið 18. júní 1938, bls. 3. 
110 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttir. Reykjavík, 9. ágúst 1938. 
111Þjm. ÓM_MÓI-934. Mynd Magnús Ólafsson (1862–1937) og Ólafur Magnússon (1889–1954) 
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Það var í Menntaskólanum sem Dýrleif kynntist Skúla Guðjónssyni, þeim sem hafði 

talað gegn þátttöku kvenna í stjórnmálum á nemendafundinum sem áður var lýst, en hann var 

í bekk á undan henni. Í grein um fund Framtíðarinnar árið 1916 er vísa um þá 

menntskælingana sem sátu fundinn á þeim tíma. Segir þar meðal annars: „Voffi [Skúli V. 

Guðjónsson] og Jeremías [Jóhann Jer. Kristjánsson] sitja hjá Gunnu [Guðrún Tulinius] og 

Dýrleifu [Árnadóttir] og skúta augum hver til annars.“112 Í upprunalegu útgáfunni sést að fyrst 

hefur verið skrifað „líta illilega til hvors annars“ en svo strikað yfir það og hitt skrifað yfir.113 

Átta árum síðar áttu Dýrleif og Skúli eftir að ganga í hjónaband sem entist í nokkur ár og 

verður vikið að hjónabandinu hér að neðan. 

 

1.3 Framhaldsmenntun og upphaf starfsferils 
Að loknu stúdentsprófi vildi Dýrleif komast út til Danmerkur að læra heimspeki og vinna fyrir 

sér, en félagar hennar úr menntaskólanum voru í svipuðum hugleiðingum. Hún gat ekki 

fengið Garðsstyrk, eins og áður sagði, en hún bað Auði móður sína að hafa samband við 

bróður sinn, Hauk Gíslason, sem Auður gerði með bréfi 19. janúar 1918.114 Tveimur 

mánuðum seinna skrifaði Auður aftur bróður sínum og sagði; „Dillu langar einlægt að sigla en 

mjer finnst ekki álitlegt að fara til útlanda meðan þessi voða ókyrrð óvissu og stríð ríkir i 

álfunni. Guð hlífi Danmörk og okkur öllum.“115 Þá var Þóra, yngri systir Dýrleifar, þegar 

komin til Kaupmannahafnar en Dýrleif var að læra undir „prófið.“116  

Eftir að Dýrleif kláraði stúdentsprófið náði hún markmiði sínu og sigldi til 

Kaupmannahafnar þar sem móðurbróðir hennar tók á móti henni. Hún sigldi út 26. ágúst 

1918, samkvæmt fréttatilkynningu þess tíma,117 en sneri aftur til Íslands með Botníu rétt fyrir 

jólin 1918,118 svo hún var einungis í Kaupmannahöfn í eina önn. Auður þakkaði bróður sínum 

fyrir að taka á móti dætrum sínum í bréfi: 

Hjartans þökk fyrir síðasta brjefið og allt sem þú hefur gjört fyrir dætur mínar. Jeg finn 

mikið til þess ef þær verða ykkur mikið til þyngsla af því að nú eru svo erfiðir tímar að 

flestir hafa fullt í fangi með sína fjölskyldu. Dýrleif hafði svo sterka þrá til að sigla að 

                                                
112 Heimir Þorleifsson, Saga Reykjavíkurskóla, bls. 57. 
113 Lbs. 599 fol. Skinfaxi XVI, bls. 20–22.  
114 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 19. janúar 1918.  
115 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 21. mars 1918. 
116 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 21. maí 1918; Auður Gísladóttir til 
Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 21. mars 1918. 
117 Vísir 26. ágúst 1918, bls. 4. 
118 Fréttir 23. desember 1918, bls. 4. 
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jeg gat ekki talið hana af því.119 

Í sama bréfi sagði Auður bróður sínum að henni fyndist mikilvægt fyrir alla að geta unnið og 

haft ofan í sig og á. Hún var að tala um öll börn sín, jafnt syni sem og dætur. Stef sem hafði 

áður komið fram í bréfi til hans og var minnst á hér að ofan.  

Ekki virðist hafa verið jafnræði á milli systranna varðandi stuðning til menntunnar á 

þessum árum. Dýrtíðin var mikil og virðist Dýrleif hafa fengið aðstoð frá Garðari 

móðurbróður sínum til að læra úti í Danmörku. Þóra fékk ekki sama peningastyrk samkvæmt 

bréfum Þorbjargar, ömmu þeirra systra, til Hauks sonar síns en hún bjó stundum með þeim 

mæðgum á Miðstræti: 

Dýrleif þráði að komast þetta hvernig sem henni reiðir af. Garðar hjálpaði henni 

eitthvað en til lengdar nær það skamt. Hann hefur hjálpað systur sinni ekki svo lítið. 

Garðar hefur ekki neitt gefið Þóru, en guð uppvakt vandalausan mann til að gefa henni 

og borga henni ágætlega vinnu sína, guð launi þeim hjónum það.120 

Sagði hún enn frekar í öðru bréfi: 

Jeg heyri að þjer geðjast Dýrleif vel, þykir mjer væntum það, en það get jeg sagt þjer, 

að uppeldi þessara systra hefur verið ólíkt, og svo er 3 ára aldurs munur á þeim, á þeim 

árum gæti Þóra eitthvað lært, ef henni væri alt af skafað [sic] fæði og klæði, ef til 

barna væri hægt að kosta eins og til Dillu og Gunnars voru það góð efni nú þá þessum 

árum. Jeg vildi að eimingja Dilla hefði eitthvað upp úr sínum mikla ákafa að vilja læra 

meir og meir, þó kringumstöðurnar sjeu heldur þraungvar, þorbjörg [sic] systir hennar 

hamast við vinnu frá morni til kvölds, á pósthúsinu og heima, hefði getað þegið að 

læra jamt systur121 

Þannig virðist Dýrleif hafa haft sérstöðu meðal systra sinna og fengið tækifæri til menntunar 

umfram þær. Ekki er mikið minnst á bræður Dýrleifar í þessum bréfum, þó aðeins sé reifað 

hvar þeir eru hverju sinni. Svo virðist sem mamma þeirra og amma séu að gera allt sem þær 

geta til að koma stúlkunum áfram með því að biðla til bræðra Auðar og sona Þorbjargar. 

Áræðni þessara þriggja kynslóða kvenna sem búa saman í Reykjavík á öðrum áratug 20. aldar 

er áberandi í bréfunum og nýta þær félagslegan styrk sinn til þess. Biðlunartónninn til Hauks 

                                                
119 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 31. sept. 1918.  
120 KSS 74, askja A3. Þorbjörg Olgeirsdóttir til Hauks Gíslasonar. Bréfið er ódagsett. 
121 KSS 74, askja A3. Þorbjörg Olgeirsdóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 9. október 1918. Bréfið endar 
snögglega og án kveðju svo líklega hefur það verið lengra. 
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er áberandi sem og þakklæti sem honum er sýnt. Þá sést einnig vel hversu sterkur vilji 

Dýrleifar er og hvað þær systur hafa mikið fyrir því lífi sem þær kjósa bæði með lærdómi og 

vinnu. Auk þess sést vel munur á bréfum Þorbjargar og Auðar. Bréf Auðar eru vel stafsett og 

rithönd hennar er einstaklega falleg. Rithönd Þorbjargar er mun rykkjóttari — enda hefur hún 

náð háum aldri þegar hún skrifar þessi bréf — en svo er stafsetningin ekki jafn góð. Síðar áttu 

dæturnar og dótturdæturnar eftir að ná mikilli ritfærni sem sýnir hver þróunin á 

menntunarstigi kvenna af mismunandi kynslóðum, innan sömu fjölskyldu, gat orðið frá 19. 

öld og fram á þá 20. á Íslandi. 

Dýrleif var skráð í heimspekideild Háskóla Íslands á árunum 1919–1920,122 önnur 

tveggja kvenna í skólanum en hin var Katrín Thoroddsen (1896–1970), síðar læknir og 

alþingismaður Sósíalistaflokksins.123 Dýrleif fékk styrk til námsins ásamt tveimur öðrum 

nemendum sem voru í forspjallsvísindunum. Hinir nemendurnir sem fengu styrk voru Davíð 

Stefánsson og Sigurður S. Thoroddsen sem fengu litlu hærri styrk.124 Dýrleif hlaut sömu 

lokaeinkunn í forspjallsvísindum og skólafélagi hennar Davíð.125 Hún útskrifaðist með þeim 

Gústav A. Jónssyni og Hendrik Ottóssyni í febrúar árið 1920 samkvæmt frétt í Tímanum.126 

Hún útskrifaðist með annarri betri einkunn.127 

Eftir útskrift úr Háskólanum árið 1920 fór Dýrleif að vinna sem skrifari í efri deild 

Alþingis og þannig rættist ósk hennar frá tveimur árum áður.128 Ekki er víst hvort frændi 

hennar, Sigurður ráðherra, hafi aðstoðað hana við að komast í þá vinnu. Skólafélagi hennar, 

Sigurður Thoroddsen, vann þar einnig svo mögulega var þetta algeng vinna fyrir þá sem 

útskrifuðust með cand. phil. úr Háskólanum.129 Dýrleif var eina konan sem vann sem skrifari 

við Alþingi á þessum tíma. Hún var ein af þremur konum sem þar unnu en hinar tvær unnu 

báðar á lessal, hálfan dag til skiptis.130 

Á svipuðum tíma og Dýrleif var nemi við Háskóla Íslands fór Hendrik frá Íslandi til 

Sovétríkjanna og náði í Brynjólf, sem var í Kaupmannahöfn, á leiðinni. Á póstkorti sem þeir 

félagar, ásamt fleirum, virðast hafa sent Dýrleifu árið 1920 frá Kaupmannahöfn skrifuðu þeir 

„bolsévíska“ kveðju til hennar. Póstkortið birti Pétur Pétursson með grein sinni í 

                                                
122 Árbók Háskóla Íslands 1919–1920, bls. 19. 
123 Vef. Háskóli Íslands, „Svipmyndir úr sögunni 1911–2011“. 
124 Árbók Háskóla Íslands 1919–1920, bls. 42. 
125 Árbók Háskóla Íslands 1919–1920, bls. 33. 
126 Tíminn 21. febrúar 1920, bls. 28. 
127 Alþýðublaðið 16. febrúar 1920, bls. 3. 
128 Morgunblaðið 13. febrúar 1920, bls. 2. 
129 Morgunblaðið 13. febrúar 1920, bls. 2. 
130 Morgunblaðið 13. febrúar 1920, bls. 2. 
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Morgunblaðinu árið 1995 en það er óvíst hvar það er varðveitt í dag.131 Bréfið var stílað á 

„cand. phil. Dýrleif Árnadóttir“ og voru þeir félagar því líklega að óska Dýrleifu til hamingju 

með að hafa náð prófinu. 

Dýrleif var meðal fyrstu blaðamanna á Alþýðublaðinu, sem kom út í fyrsta sinn árið 

1919, ásamt skólafélaga sínum Hendriki sem og þeim Ingólfi Jónssyni og Sigurði Jónssyni.132 

Árið 1920 kemur fram í Alþýðublaðinu: „Dýrleif Árnadóttir biður þess getið, að gefnu tilefni, 

að hún riti ekki undir nafninu „Skúta““.133 Var það því orðrómur sem henni fannst þess virði 

að hafna sem og að einhverjum gæti dottið í hug að hún væri að skrifa efni í blaðið undir 

dulnefni. Í upprifjun sinni árið 1972 um þennan tíma sagði Ingólfur að hann sjálfur hefði að 

mestu haldið uppi skrifum í blaðinu en Dýrleif hafi skrifað lítið.134  

Á árunum eftir háskólanám bjó Dýrleif áfram með Auði móður sinni í Miðstræti 3 og 

vann fyrir sér með ýmsum störfum.135 Var hún meðal annars ritari Búnaðarfélagsins frá 1921 

til 1923.136 Í minningarorðum Hendriks um Auði lýsir hann því hvernig hún tók á móti þeim 

piltum, vinum Dýrleifar, á heimili sínu þegar þeir komu heim yfir sumartímann frá 

Danmörku; „Þá var þar leikið á hljóðfæri, stundum fram á nótt. Alltaf gætti frú Auður þess að 

þessum gestum væri bornar góðgerðir. Öllum heilsaði þessi tigulega og fagureyga kona eins 

og þar væru komnir gamlir vinir.“137 Er því greinilegt að þeir voru aufúsugestir á heimili 

Auðar og fjölskyldunnar, þrátt fyrir að pólitíkin hafi líklegast ekki verið mikið rædd eins og 

nánar verður greint frá síðar. 

 

1.4 Fyrra hjónaband 
Árið 1924 giftist Dýrleif fyrrnefndum Skúla Guðjónssyni (1895–1955) en þau kynntust eins 

og áður sagði í Menntaskólanum og voru auk þess samtíða í Háskóla Íslands.138 Þar var Skúli 

formaður stúdentaráðs árið 1921 og hafði sig því frammi í félagsmálum rétt eins og í 

menntaskólanum.139  

Þau giftu sig þann 1. janúar í Danmörku og var það móðurbróðir Dýrleifar, séra 

                                                
131 Morgunblaðið 30. apríl 1995, bls. B 7. 
132 Þjóðviljinn 1. maí 1972, bls. 11. 
133 Alþýðublaðið 21. maí 1920, bls. 3. 
134 Þjóðviljinn 1. maí 1972, bls. 11. 
135 Bæjarskrá Reykjavíkur 1919, bls. 3. 
136 Búnaðarrit 1. desember 1922, bls. 6; Búnaðarrit 1. júní 1925, bls. 140. Til er mynd af henni ásamt fleirum 
árið 1921 á fyrsta þúfnabananum á landinu, sjá: Þjm.ÓM_MÓl-1006. Mynd Magnús Ólafsson (1862–1937) og 
Ólafur Magnússon (1889–1954). 
137 Þjóðviljinn 11. ágúst 1962, bls. 11.  
138 KSS 74, askja 568. 
139 Morgunblaðið 16. desember 1921, bls. 1. 
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Haukur Gíslason, sem gifti. Í dagblöðum var greint frá því að þau myndu dvelja í Berlín fyrst 

um sinn140 en eftir það voru þau lengst af í Kaupmannahöfn.141 Í minningagrein um Brynjólf 

Bjarnason, frá árinu 1989, er minnst á þau hjónin og að Brynjólfur hefði fengið farareyri að 

láni frá Skúla og Dýrleifu „konu hans“ í janúar árið 1924 til að komast heim til Íslands frá 

Berlín.142 Árið 1925 má sjá að Dýrleif sótti stúdentamót í Osló með ýmsum valinkunnum 

mönnum og vitað er að þau hjónin voru eitthvað í Osló, Berlín og Kaupmannahöfn.143 

Dýrleif vann fyrir sér við þýðingar á þessum tíma og þýddi þrjú rit um heilsufræði eftir 

sama höfund norska kvenlækninn Kristiane Skerve: Heilsufræði ungra kvenna (1923),144 

Heilsufræði hjóna (1927)145 og Heilsufræði telpna fjórtán til sextán ára (1928). Í eftirmála að 

fyrstu bókinni stendur: „Hispurslaus fræðsla um kynferðismálin („Det sexuelle Spörgsmaal") 

er öflug vörn gegn þessum mannkynsmeinum. Slíka fræðslu gefur bók þessi meðal annars. Ég 

hefi víðast notað almennt alþýðumál, ...”146 Þess má geta að sama ár og önnur bókin í röðinni 

kom út, Heilsufræði hjóna, gaf Björg C. Þorláksson út sína bók um hjónaástir.147 

Skúli varði doktorsritgerð sína í læknisfræði í apríl 1930.148 Hann og Dýrleif skildu 

formlega ári síðar.149 Þau voru barnlaus. Hjónaband þeirra virðist ekki hafa verið hamingjuríkt 

og skrifaði Auður móðir hennar bréf til Hauks bróður síns í október 1924 þar sem finna má 

vísbendingu um bæði bresti í hjónabandinu sem og sjálfstæði Dýrleifar: 

Dilla sagðist hafa brugðið sjer til Hafnar og verið þar aðeins tvo daga varla sjeð ykkur, 

Skúli var upptekin af sínu námi að henni hefur litist best á að lifa upp á eigin spítur, 

hún er í Kristianna líður þar vel, aldrei fæ jeg línur frá tengdasyninum jeg skrifa 

honum ekki heldur, veit ekki einu sinni utanáskriftina til hans, mikill verður þessi 

lærdómur.150 

                                                
140 Lögrétta 22. janúar 1924, bls. 4. 
141 Vörður 5. maí 1926, bls. 2. 
142 Þjóðviljinn 27. apríl 1989, bls. 11. 
143 17. júní 1. september 1925, bls. 43. Frá vinstri til hægri: Þorkell Jóhannesson, Dýrleif Árnadóttir, Ólafur 
Marteinsson, Vilhjálmur Þ. Gíslason, Pálmi Hannesson, Thor Thors, Tómas Jónsson, Lárus Sigurbjörnsson og 
Sigurður Thoroddsen. Einnig: Vörður, 18. júlí 1925, bls. 2. 
144 Bókavinur 1. ágúst 1923, bls. 4; 19. júní, 1. janúar 1924, bls. 5. 
145 Morgunblaðið 7. ágúst 1927, bls. 4. 
146 Alþýðublaðið 10. ágúst 1927, bls. 3. 
147 Dagur 15. nóvember 1928, bls. 192. 
148 Morgunblaðið 13. apríl 1930, bls. 3. 
149 Gunnlaugur Haraldsson, Hafsteinn Sæmundsson, Sigurbjörn Sveinsson, Örn Bjarnason, & Hjálmar G. 
Haraldsson, Læknar á Íslandi. Reykjavík, 2000, bls. 1417–1418. Þar er Dýrleif titluð sem Cand. Phil og 
húsfreyja. Skúli giftist svo Hebu Geirsdóttur 15. október 1932 en þau skildu árið 1934 (seinni eiginmaður hennar 
var Alexander Jóhannesson fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, þau giftu sig 22. des 1934) Þriðja eiginkona 
Skúla var Inga Melita Guðjónsson, gift 22. júní 1935. 
150 KSS 74, askja A3. Auður Gísladóttir til Hauks Gíslasonar. Reykjavík, 22. október 1924. 
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Þetta brot úr bréfi Auðar er eina heimildin um hjónaband þeirra Dýrleifar og Skúla, fyrir utan 

minningagreinina sem var vísað til hér að ofan. Það vekur þó athygli að þau hafi kvænst yfir 

höfuð einkum séu höfð í huga orð hans í rökræðum um kvenréttindi sem áttu sér stað í 

Menntaskólanum. Þau virðast ekki ríma við hugmyndir Dýrleifar sem þráði að komast frá 

Íslandi og læra meira erlendis. Þau höfðu þó þekkst í þó nokkur ár áður en þau gengu í 

hjónaband. Það getur verið að hann hafi skipt um skoðun um hlutskipti kvenna síðan á 

menntaskólaárum sínum, það getur líka verið að hann hafi getað boðið henni það líf sem hún 

vildi og að með honum hafi hún séð fyrir sér að geta búið erlendis og lært meira. Hvernig svo 

sem það var er víst að hjónabandið gekk ekki vel og eftir skilnaðinn fór Dýrleif að taka þátt í 

stjórnmálum. Hún hafði reyndar sýnt vísi að áhuga með því að vera ritari á Alþingi svo og 

verið einn af fyrstu blaðamönnum Alþýðublaðsins. 

Í einni minningagreininni um Dýrleifu kemur fram að eftir skilnaðinn hafi hún ferðast 

um Norðurlöndin og til Ameríku – líklega til hálfsystkina sinna sem þar bjuggu og Þobba 

systir hennar hafði heimsótt – og svo til Sovétríkjanna áður en hún flutti aftur til Íslands.151 

Ekki finnast aðrar heimildir um Bandaríkjaferðina. Þó er ljóst af prentuðum heimildum að 

Dýrleif var stödd á Íslandi haustið 1929 þegar Málaskóli Hendriks Ottóssonar auglýsti að hún 

myndi kenna við skólann ásamt Brynjólfi Bjarnasyni, Þórhalli Þorgilssyni og Steinunni 

Ottósdóttur.152 Því hefur hún líklegast verið komin til Íslands áður en þau Skúli skildu að 

lögum. Árið 1933 auglýsti hún sjálf þýsku- og enskukennslu í blöðunum153 svo að kennsla 

hefur verið leið fyrir hana til að afla sér tekna en 18 árum áður hafði móðir hennar skrifað í 

bréfi að henni hugnaðist ekki að verða kennari. 

 

1.5 Stjórnmálastarf 
Fyrsta heimildin um að Dýrleif hafi tekið þátt í stjórnmálastarfi er frá árinu 1930 þegar hún 

var meðal þeirra sem sátu í bráðabirgðastjórn Íslandsdeildar Alþjóðasamhjálpar verkalýðsins 

(ASV). Samkvæmt Einari Olgeirssyni vann hún þar af „skörungsskap“.154 Sama ár var hún 

meðal stofnanda Kommúnistaflokks Íslands (KFÍ),155 þá sem fulltrúi Spörtu, 

kommúnistafélagsins í Reykjavík156 en Brynjólfur Bjarnason var formaður þess félags. Sama 

ár var hún svo fulltrúi Verkakvennafélagsins Vonar á yfirlýsingu sem birtist í Verklýðsblaðinu 

                                                
151 Morgunblaðið 20. maí 1988, bls. 56. 
152 Alþýðublaðið 26. september 1929, bls. 1. 
153 Vísir 13. október 1933, bls. 3. 
154 Einar Olgeirsson og Jón Guðnason, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 312. 
155 Lbs 16 NF. Kommúnistaflokkur Íslands. Félagatal Kjartan Magnússon. 
156 Einar Olgeirsson og Jón Guðnason, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 180. 
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þar sem Alþýðublaðinu er lýst sem óhæfu málsgagni verklýðsstéttarinnar. Hallfríður 

Jónasdóttir, eiginkona Brynjólfs Bjarnasonar skrifaði einnig undir yfirlýsinguna sem fulltrúi 

Verkakvennafélagsins Óskar á Siglufirði.157 

Dýrleif var meðal þeirra Íslendinga sem fóru til Moskvu í flokksskóla og gekk þar 

undir dulnefninu Doris Lind veturinn 1931–1932.158 Það var annað árið sem Íslendingur fór í 

flokksskólann, en hann var rekinn af Komintern og Kommúnistaflokknum í Moskvu, en 

þennan vetur voru níu Íslendingar við skólann samtímis sem var metfjöldi fyrr og síðar.159 

Samkvæmt Jóni Ólafssyni sagnfræðingi var það helsta sem norrænir kommúnistar lærðu 

„bókleg menntun og þjálfun í áróðri og ræðumennsku“ auk þess sem ætlast var til „að þeir 

hefðu hina marxísku kenningu á hreinu, væru góðir skipuleggjendur og áróðursmenn, þannig 

að þeir gætu til dæmis skiplagt aðgerðir á vinnustöðum, í hverfum eða minni plássum.“160  

Dýrleif var virkur meðlimur Kommúnistaflokksins þau átta ár sem hann var 

starfræktur og sat í fyrstu miðstjórn hans.161 Hún tók þátt í flestum þingum flokksins og hélt 

fjölmörg erindi. Þá skrifaði hún greinar í blöðin sem studdu málstað flokksins. Árið 1931 

birtust tvær greinar eftir hana í Verkalýðsblaðinu. Önnur var róttæk grein til mæðra sem svar 

við grein sem hafði birst í Morgunblaðinu tveimur dögum áður undir titlinum „mæður.“ Í 

henni voru mæður varaðar við því að börn þeirra kæmust í tæri við kommúnisma.162 Dýrleif 

svarar og hæðist að þeirri grein og jafnframt talar hún máli kommúnista en Dýrleif lýsir grein 

Morgunblaðsins svona: „Fyrst og fremst er hún [greinin] merkileg fyrir það, hve greinilega 

hún ber vott um hræðslu þá og angist, sem nú fer eins og ógurlegur dauðakrampi um hið 

aðframkomna kúgaraþjóðfélag.“163 Hinni greininni, sem birtist í Verklýðsblaðinu, var beint að 

konum sem kjósendum þar sem Dýrleif hvetur konur til þess að kjósa Kommúnistaflokkinn. 

Hún lofar verkakonum því að flokkurinn muni uppfylla sex kröfur sem hann muni setja fram 

þeirra vegna meðal annars sömu laun fyrir sömu vinnu: „Íslenzkar konur! Hvernig munið þið 

greiða atkvæði um þessar kröfur? Hvort viljið þið heldur vera þrælar eða frjálsir menn?“ Hún 

endar grein sína á því að kalla konur til starfa til að vinna fyrir „frelsi og bættum kjörum“ allra 

þeirra milljóna manna sem séu undirokaðir í heiminum.164  

                                                
157 Verklýðsblaðið 29 nóvember 1930, bls. 2. 
158 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, bls. 145. 
159 Jón Ólafsson, Kæru félagar, bls. 64. 
160 Jón Ólafsson, Kæru félagar, bls. 52. 
161 Einar Olgeirsson, „Hið rauða lið“, bls. 232. 
162 Morgunblaðið 28. maí 1931, bls. 3. 
163 Verklýðsblaðið 30. maí 1931, bls. 4. 
164 Verklýðsblaðið 10. júní 1931, bls. 2–3. 



29 

Á öðru þingi flokksins árið 1932 hélt hún erindi um kvenfélög og verkakonur en ekki 

eru til skriflegar heimildir um þau erindi og þær ræður sem hún hélt.165 Árið 1933 hélt hún 

nokkur erindi. Hún flutti ávarp 1. maí 1933 á kvöldskemmtun KFÍ og var eina konan til að 

taka opinberlega þátt í degi verkalýðsins á vegum Kommúnistaflokksins það ár, samkvæmt 

auglýsingum frá þeim tíma.166 Hún flutti erindi um kjör kvenna í Rússlandi í maí167 og enn 

hélt hún erindi í október sama ár.168 Þá hélt hún erindi um kjör kvenna í Rússlandi á fundi 

Kvenstúdentafélagsins í Þingholtsstræti 18, á heimili Bríetar Bjarnhéðinsdóttur og dóttur 

hennar Laufeyjar Valdimarsdóttur.169 Í maí hélt hún fyrirlestur hjá Sovétvinafélaginu um 5 ára 

áætlun Kommúnistaflokksins.170 Þá tók hún einnig þátt á kvennafundi KFÍ 1934, samkvæmt 

auglýsingu.171 Þannig má ætla að hún hafi verið vinsæll fyrirlesari flokksins og sjálf viljað 

dreifa boðskap hans. Svo virðist sem hún hafi einkum ætlað sér að ná til kvenna með erindum 

og skrifum sínum. Hún var meðal fárra kvenna sem fóru frá Íslandi í flokkskólann og hafði 

því hlotið menntun þar í þessum efnum og var líka vel menntuð að öðru leyti. 

Dýrleif skrifaði þó ekki bara um konur heldur líka um önnur baráttumál flokksins. Hún 

ritstýrði Rauðliðanum, blaði félags varnarliðs verkalýðsins, sem kom út einu sinni árið 1933 

og var ábyrgðarmaður fyrir Fiskstöðvablaðinu árið 1934. Árið 1933 birtist grein eftir hana í 

tímaritinu Rétti þar sem hún varaði við hættunni á næstu heimsstyrjöld. Hún sagði þar að eina 

landið sem ynni að friði væru Sovétríkin en varaði við uppgangi Hitlers og fasismans, sem var 

í anda þeirrar stefnu sem KFÍ hafði tekið í alþjóðamálum.172 

Í janúar árið 1934 hélt Kommúnistaflokkurinn það sem hann kallaði „almennan 

kvennafund“ til að ræða fátækramál, húsnæðismál, dýrtíðina, kjör verkakvenna og barna. 

Einnig átti að lesa bréf frá hinni sovésku verkakonu til þeirrar íslensku. Dýrleif var efst á lista 

yfir þá sem áttu að taka til máls en aðrir málshefjendur voru Gunnar Benediktsson og Einar 

Olgeirsson.173 Skömmu síðar, 20. janúar 1934, áttu að fara fram bæjarstjórnarkosningar og var 

Dýrleif þar tólfta á lista (og Elín Guðmundsdóttir sú fimmtánda). Ein kona var ofar en hún á 

lista (Kristín Einarsdóttur).174 Aftur var hún eina konan á auglýstri dagskrá 11. júní sama ár, 

þá til að ræða kosningarnar, en karlar voru þar fjórir á dagskrá. Erindi hennar var um baráttu 
                                                
165 BR. Einkasafn nr. 360 Bréfa- og málasafn 1946–1953. Askja 2-15, örk 1 
166 Verklýðsblaðið 1. maí 1933, bls. 1. 
167 Verklýðsblaðið 1. maí 1933, bls. 2; Verklýðsblaðið 1. júní 1933, bls. 4. 
168 Verklýðsblaðið 17. október 1933, bls. 3. 
169 Vísir 17. maí 1933, bls. 3. 
170 Verklýðsblaðið 9. maí 1933, bls. 4. 
171 Verklýðsblaðið 8. janúar 1934, bls. 1.  
172 Dýrleif Árnadóttir, „Stríðsundirbúningurinn“. 
173 Verklýðsblaðið 8. janúar 1934, bls. 1. 
174 Morgunblaðið 18. janúar 1934, bls. 8. Í sömu kosningum var Laufey Valdimarsdóttir í sama sæti á lista A. 
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fiskverkunarkvenna.175 Dýrleif var þá einnig í framboði fyrir flokkinn í Alþingiskosningum 

og var hún nú í fimmta sæti á listanum og eina konan. Í efsta sæti var Brynjólfur Bjarnason en 

flokkurinn fékk engan mann kjörinn í kosningunum.176 Því má fullyrða að Dýrleif hafi verið 

sú kona sem mest bar á í flokknum á upphafsárum hans. Hún var einnig formaður einnar sellu 

sem flokkurinn hélt úti, sellu b-5, ef marka má endurminningar Steins Steinarr. Í litríkri 

frásögn hans segir hann hvernig Dýrleif, í æsingi skoðanaágreinings, hrinti honum niður stiga 

á fundi í sellunni.177 

Dýrleif þótti fróð í marxískum fræðum og kenndi þau á kvöldnámskeiðum. Aðalheiður 

Hólm Spans segir að Dýrleif hafi litið mjög upp til Alexöndru Kollontai og lýsir því hvernig 

Dýrleif hefði haft skoðanir á rétti kvenna til að hafa yfirráð yfir líkama sínum. Hún hafi líka 

oft rætt um „nauðsyn þess að konur stigju út úr skugga karlmannanna og tækju sér réttinn til 

lífsins.“178 Svipaðar hugmyndir voru uppi á þessum tíma meðal annarra kvenna, til dæmis 

Katrínar Thoroddsen sem flutti fyrirlestur um frjálsar ástir og takmarkanir barneigna árið 

1931. Einnig minnist Inga Laxness á það í æviminningum sínum að hún og Halldór Laxness 

hafi ekki eignast fleiri börn því að hún hafi gert ráðstafanir varðandi getnaðarvarnir. Hún 

svaraði Silju Aðalsteinsdóttur, sem ritaði æviminningabók Ingu, eftir að hafa verið spurð 

afhverju hún og Halldór hafi ekki eignast fleiri börn saman (þau eignuðust einn son): „en ég 

var búin að segja þér að Katrín Thoroddsen læknir var góð vinkona mín.“179  

Árið 1935 voru hörð átök á milli þjóðernissinna (nasista) og kommúnista. 

Þjóðernissinnar ákváðu að birta nöfn þeirra „marxista“ sem höfðu sýnt „fólskulega grimmd“ á 

fundi skömmu áður í blaði sínu Ísland. Dýrleif var meðal þeirra sem taldir voru upp en tvær 

aðrar konur voru líka á listanum og um 25 karlar. Starfstitlar nær allra karlanna eru við hlið 

nafns þeirra að einum undanteknum. Við nafn Dýrleifar stendur einfaldlega „kona.“ Indiana 

Garibaldadóttir var tilgreind sem eiginkona Lofts Þorsteinssonar og nafn Fridu Knutsen var 

listað án nokkurra frekari athugasemda.180 Seinna sama ár urðu aftur róstur milli þessa hópa 

en þá voru Dýrleif og aðrar konur uppnefndar „snöktsystur“ fyrir að hafa stofnað nefnd gegn 

stríði, eins og stendur í Íslandi. 181 Kyn þeirra virðist þannig jafnvel þótt aðalatriði. 

Árið 1937 sat Dýrleif í miðstjórn KFÍ sem ritari en hún var eina konan meðal 

                                                
175 Verklýðsblaðið 11. júní 1934, bls. 4. 
176 Hagskýrslur um kosningar, Alþingiskosningar árið 1934, bls. 28. 
177 Steinn Steinarr, Kvæðasafn og greinar, bls. 346–347. 
178 Þorvaldur Kristinsson, Veistu, ef þú vin átt, bls. 83. 
179 Silja Aðalsteinsdóttir, Í aðalhlutverki, bls. 126. 
180 Ísland 11. nóvember 1935, bls. 2. 
181 Ísland 3. ágúst 1935, bls. 2. 
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stjórnarmanna, en þeir voru 21.182 Árið 1938 tók hún til máls á fundi KFÍ og var ein kvenna 

nefnd á nafn.183 

Til er mynd af Dýrleifu ásamt flokksfélögum sínum sem birtist í Þjóðviljanum árið 

1983 og framan á kápu bókar Einars Olgeirssonar, Kraftverk einnar kynslóðar, sem kom út 

sama ár. Myndin er tekin um árið 1933 uppi á Sandskeiði þar sem kommúnistar voru á 

ferðalagi. Þau stilla sér upp, þrír karlar fyrir framan og átta konur fyrir aftan. Karlarnir sitja í 

grasinu en konurnar standa fyrir aftan og stilla sér upp með Sovéska fánann — hamar og sigð. 

Dýrleif heldur í stöngina á fánanum og hallar sér eilítið fram, horfir til hliðar, ákveðin á svip. 

Hún er í buxum og stutterma bol eða skyrtu með flegnu hálsmáli. Stutt dökkt hárið er 

áberandi. Hinar konurnar eru svipaðar til fara. Karlarnir þrír eru allir nafngreindir. Fjórar 

konur eru nafngreindar og sú fimmta líklega rétt nafngreind en þá eru þrjár eftir sem við 

vitum ekki hverjar eru.184 Þetta voru „nýju konurnar.“ Í Rétti árið 1984 var birt svipuð mynd, 

tekin á sama tíma og sú fyrri. Þá er búið að nafngreina fleiri konur. Ein konan er ónafngreind 

með sígarettu hangandi í munnvikinu. Einn karlanna er standandi á þessari mynd og heldur í 

fánann með hinum.185 

Af þessari upptalningu á starfi og verkum Dýrleifar innan Kommúnistaflokksins má 

sjá að hún var mikilvirkur félagi í flokknum og oft eina konan sem tekur til máls samkvæmt 

opinberri dagskrá. Þó voru töluvert fleiri konur en hún athafnasamar í flokknum. Þarf því 

engan að undra að þegar Kommúnistaflokkurinn var lagður niður og Sósíalistaflokkurinn 

stofnaður að Dýrleif hafi áfram tekið þátt í því starfi. Og enn var hún oft eina nafngreinda 

konan. 

Dýrleif var meðal stofnenda Sósíalistaflokksins og var meðstjórnandi í fyrstu stjórn 

Sósíalistafélags Reykjavíkur árið 1938, eina konan.186 Í október sama ár hélt Dýrleif ræðu á 

stofnfundi Sósíalistaflokksins, sem ekki er varðveitt á skjalasafni frekar en aðrar ræður 

hennar. Hún var þó ekki í stjórn flokksins en stjórnina skipuðu einungis karlar.187 Hún var 

einnig í Sósíalistafélagi Reykjavíkur188 en í gögnum þess, sem varðveitt eru á handritasafni, 

eru ekki miklar heimildir um hana. Almennt eru ekki miklar heimildir varðveittar um 

starfsemina, þar sem fundargerðarbók þess er ekki mjög ítarleg og gagnaðist því ekki við 

                                                
182 Þjóðviljinn 18. nóvember 1937, bls. 1. 
183 Þjóðviljinn 23. október 1938, bls. 1. 
184 Þjóðviljinn 1. maí 1983, bls. 1. 
185 Einar Olgeirsson, „Kraftaverk Einnar Kynslóðar“. 
186 Þjóðviljinn 4. nóvember 1938, bls. 1; Verkamaðurinn 5. nóvember 1938, bls. 1. 
187 Nýtt land 28. október 1938, bls. 4. 
188 Þjóðviljinn 9. febrúar 1939, bls. 1. 
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þessa rannsókn.189 Þó má sjá að hún tók til máls á fundi félagsins í Listamannaskálanum 21. 

júní 1946 og var eina konan á ræðuskrá en karlar voru fimm.190 Ræða hennar fjallaði um 

nauðsyn þess að kona yrði kosin á þing. Sigfús Sigurhjartarson flutti líka hvatningaræðu eins 

og sagði í fréttatilkynningu í Þjóðviljanum: „Þegar [hann] lauk ræðu sinni með kjörorði 

flokksins í Reykjavíkurkosningunum: „Katrín skal á þing“, glumdi salurinn á áköfu 

lófataki.“191 

Dýrleif tók áfram þátt í starfsemi flokksins á fimmta áratugnum eins og sjá má í 

tímaritum þess tíma. Árið 1942 var hún til að mynda mjög neðarlega á lista fyrir 

bæjarstjórnarkosningarkosningarnar í Reykjavík.192 Sama ár var hún ritari á þriðja þingi 

Sósíalistaflokksins. Hún var líka kosin ritari á fimmta flokksþingi hans árið 1944. Á mynd 

sem fylgir frétt um þingið má sjá Dýrleifu sitja við hliðina á ræðupúltinu og skrifa niður 

fundargerð. Annar ritari þingsins sat líka nálægt pontunni og var það Jóhannes úr Kötlum.193 

Sama ár skrifar hún grein í tímaritið Melkorku og veltir fyrir sér hver verði réttarstaða kvenna 

í íslenska lýðveldinu. Nánar verður fjallað um skrif Dýrleifar sem birtust í blöðum og 

tímaritum í kaflanum um Kvenfélag sósíalista. 

Árið 1946 skrifaði Dýrleif grein fyrir „Kvennasíðu“ Þjóðviljans í tilefni af 10 ára 

afmæli blaðsins. Þar er Dýrleif kynnt lesendum á eftirfarandi hátt: 

Eins og öllum lesendum blaðsins mun vera kunnugt er frú Dýrleif ein af hinum 

óþreytandi og ötulu starfskröftum verkalýðshreyfingarinnar. Hún hefur ætíð staðið í 

fylkingarbrjósti í baráttu verkalýðsins fyrir réttindum og frelsi. Hún var ein af 

stofnendum Verklýðsblaðsins og vonandi mun hún seinna segja lesendum 

kvennasíðunnar frá þeim árum og þeirri baráttu, sem hún ásamt öðrum mætum konum 

varð að heyja fyrir blaðið, þegar „fáar hræður urðu að kosta það, skrifa það og bera 

það út.194 

Af þessu er ljóst að Dýrleif var kunnug lesendum Þjóðviljans og vel metin af ritstjórn hans. 

Af því má dæma að hún hafi verið ein af nafnkunnugustu konum Sósíalistaflokksins.  

Dýrleif var aftur neðarlega á lista flokksins fyrir bæjarstjórnarkosningar árið 1946.195 

Á sjötta þingi þess árið 1947 kynnti hún starfið meðal kvenna.196 Þá var hún málshefjandi á 

                                                
189 Lbs 214 NF. Sósíalistafélag Reykjavíkur. Einkaskjalasafn. Skafti Ingimarsson notaði gögn félagsins við 
doktorsrannsókn sína. 
190 Þjóðviljinn 21. júní 1946, bls. 1. 
191 Þjóðviljinn 22. júní 1946, bls. 1. 
192 Nýtt dagblað 14. mars 1942, bls. 3. 
193 Þjóðviljinn 14. nóvember 1945, bls. 1. 
194 Þjóðviljinn 31. október 1946, bls. 3. 
195 Þjóðviljinn 12. janúar 1946, bls. 7. 
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kvennafræðslufundi 18. apríl 1947 um hina borgaralegu kvenréttindahreyfingu og hún hélt 

ræðu á skemmtifundi Kvenfélags sósíalista árið 1948.197 Sama ár varð Brynjólfur Bjarnason 

fimmtugur og var Dýrleif ein ræðumanna í þeirri veislu.198 Sú ræða var tileinkuð konu 

Brynjólfs, Hallfríði Jónasdóttur, en Einar Olgeirsson hélt ræðu til heiðurs Brynjólfi.199 Í 

afmælinu blandaðist því bæði áralöng vinátta og stjórnmálabarátta þeirra allra saman sem og 

kynjaaðgreiningin á því sviði. 

Eftir 1948 eru ekki margar heimildir um þátttöku Dýrleifar í Sósíalistaflokknum en 

hún hélt þó áfram að vinna innan kvenfélags flokksins á sjötta áratugnum Ekki er þó mikið að 

finna um störf hennar í pólitík á sjötta og sjöunda áratugnum. Kvenfélag sósíalista var stofnað 

árið 1939 og var hún ritari þess í áratugi. Fjallað verður nánar um félagið og starfsemi þess í 

sérkafla eins og áður sagði. 

 

1.6 Önnur félagsstörf 
Á sama tíma og Dýrleif tók þátt í stjórnmálastarfi var hún virk í öðrum kvenfélögum og lét sig 

kvennamál varða, oftar en ekki á kommúnískum forsendum. Árið 1935 tók hún til máls ásamt 

Laufeyju Valdimarsdóttur, kvenréttindafrömuði og dóttur Bríetar Bjarnhéðinsdóttir, á 

kvennafundi Sjálfstæðisflokksins um „mjólkurmálið“ svokallaða.200 Fundurinn varð að 

pólitísku hitamáli þó upphaflega hafi hann verið titlaður sem „húsmæðrafundurinn.“ 

Fundurinn endaði með samþykkt á verkfall í mjólkurmálinu.201 Rúmum áratug síðar gerði 

Morgunblaðið lítið úr þessum kvennafundi.202 

Dýrleif gaf líka út tímaritið Konan og nútíminn árið 1936 ásamt Bríeti 

Bjarnhéðinsdóttur og fleiri konum. Hún skrifaði í blaðið: 

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

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

heimtum fullkomið jafnrétti við karlmanninn, betri lífskjör.203 

Þá tók Dýrleif viðtal við Bríeti fyrir Verklýðsblaðið þar sem Bríet áréttaði að konur yrðu að 
                                                                                                                                                   
196 Þjóðviljinn 5. nóvember 1947, bls. 1. 
197 Þjóðviljinn 7. mars 1948, bls. 2. 
198 BR. Einkaskjalasafn nr. 379. Elín Guðmundsdóttir og Stefán Ögmundsson. 
199 Þjóðviljinn 28. maí 1948, bls. 1. 
200 Laufey Valdimarsdóttir (1890–1945) var fyrst kvenna til að klára stúdentspróf með því að sitja í bekk í 
Menntaskólanum árið 1910. Hún hélt til Kaupmannahafnar til að læra þar við Háskóla og stóð Bríet í stappi við 
Alþingi að fá Garðastyrk fyrir hana, eins og aðrir stúdentar fengu. Laufey varð formaður KRFÍ 1927–1945 ásamt 
því að stofna Mæðrastyrksnefnd og Kvenstúdentafélag Íslands ásamt fleirum konum árið 1928. Hún tók einnig 
þátt í að stofna Mæðrafélagið árið 1935 og var formaður þess til ársins 1942. 
201 Nýja dagblaðið 24. janúar 1935, bls. 1 og 4; Morgunblaðið 24. janúar 1935, bls. 2 og 6. 
202 Morgunblaðið 28. júní 1946, bls. 2. 
203 Dýrleif Árnadóttir, „Þýska konan í klóm fasismans“, bls. 11. 
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vera varar um rétt sinn, nýta sér hann betur til embættisstarfa og minnti á mikilvægi þess að 

konur sameini krafta sína óháð flokkspólitík.204 Það er ljóst að Dýrleif leit upp til 

frumkvöðulsins Bríetar og sendi hún henni til dæmis símskeyti í tilefni af áttræðisafmæli 

hennar þann 27. september 1936 með orðunum: „Þökk fyrir þá braut sem þér hafið rutt, megi 

okkur takast að brjóta hana á enda.”205 

Dýrleif var einnig athafnasöm í Kvenréttindafélags Íslands (KRFÍ) um árabil en hún 

gekk í félagið árið 1936.206 Þá var hún í nefnd til að stofna Kvenréttindasamband Íslands 

(KSÍ) árið 1938 en nefndin var skipuð eftir fimmta landsfund kvenna.207 

Kvenréttindasambandinu var ætlað að vera Kvenréttindafélagi Íslands til stuðnings um land 

allt í baráttu fyrir „þjóðfélagslegum réttindum kvenna.“208 Var það líklega hugsað sem 

mótvægi við Kvenfélagasamband Íslands sem var stofnað árið 1930 og sameinaði kvenfélög 

um allt land. Segir í fréttatilkynningu um stofnun KSÍ að kvenfélögin hafi þegar tekist 

höndum um „faglegt starf sitt“ sem tengdist húsmæðrahlutverkinu og líknarstarfi.209  

Í nefndinni um KSÍ var Laufey Valdimarsdóttir meðal annarra. Dýrleif var skipuð 

vararitari nefndarinnar en Svafa Þórleifsdóttir var aðalritari. Dýrleif ritaði næstu fundargerð í 

apríl 1939 þegar sambandið var enn að móta tilgang sinn. Hún var ekki með á þriðja fundi 

samkvæmt fundargerðarbók, sem rituð var árið 1943, en sat svo fjórða fundinn árið 1944. KSÍ 

var aldrei formlega stofnað af ótta við að það myndi draga úr KRFÍ frekar en að styrkja það 

og í staðinn myndi KRFÍ einbeita sér að ná einnig til landsbyggðarinnar.210 

Eftir þennan fjórða fund KSÍ var fundargerðarbókin notuð fyrir miðstjórn KRFÍ þar 

sem Dýrleif var ritari frá 1945 til 1948, en fjölmargir fundir eru haldnir á þessum tíma. Nafn 

hennar kemur einu sinni fram í fundargerðarbókinni árið 1949, varðandi skipanir í nefndir, en 

árið 1950 er hún aftur komin í stjórn KRFÍ og starfandi á fundum út það ár.211 

Þarna tókust því á tvær hugmyndir um hlutverk kvenna innan félagasamtaka, þó svo 

fréttatilkynningin hafi lagt áherslu á að „faglega starfið“ væri ekki síðra en þó að passa þyrfti 

upp á réttindabaráttu kvenna. Þessi skipting stemmir við niðurstöðu Sigríðar Matthíasdóttur 

sem hún setur fram í Hinn sanni Íslendingur. Dýrleif staðsetur sig því í réttindabaráttu 

kvenfélaganna frekar en hinu megin, með húsmóðurstarfinu.  

                                                
204 Verklýðsblaðið 2. október 1936, bls. 2. 
205 Lbs 54 NF. Bríet Bjarnhéðinsdóttir og fjölskylda. 
206 KSS 6, askja 295, Meðlimatal KRFÍ. 
207 Nýtt land 1. júlí 1938, bls. 1; Verkamaðurinn 23. júlí 1938, bls. 4. 
208 Nýtt land 1. júlí 1938, bls. 1; Verkamaðurinn 23. júlí 1938, bls. 4. 
209 Nýtt land 1. júlí 1938, bls. 1; Verkamaðurinn 23. júlí 1938, bls. 4. 
210 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 353–355. 
211 KSS 6, askja 437. 
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Árið 1947 sat Dýrleif í ritnefnd bókar um 40 ára afmæli KRFÍ ásamt Auði Auðuns og 

fleirum en þær tvær voru saman í miðstjórn KRFÍ árið 1950.212 Í bréfi til Þorbjargar systur 

sinnar skrifaði hún um ferð sína á landsfund KRFÍ, hversu ánægjuleg ferðin og 

félagsskapurinn hafi verið.213 Í bókinni eru tvær greinar eftir Dýrleifu. Annars vegar er þar 

ræða til heiðurs Laufeyju og Bríeti frá 1939 í tilefni af afmæli KRFÍ og hins vegar 

útvarpserindi í minningu Laufeyjar. Það var flutt í janúar 1946 í útvarpsdagskrá sem 

Kvenréttindafélagið sá um hjá Ríkisútvarpinu um árabil.214 Laufey hafði látist þann 9. 

desember 1945 í París eftir veikindi. Í afmælisræðunni lofaði Dýrleif frumkvæði og forystu 

Bríetar í kvenfrelsismálum og svo starf þeirra mæðgna við að tryggja að ekki hafi tekist að 

„ræna íslenzku konuna neinu verulegu af þeim réttindum, sem hún hefur öðlazt fram til 

þessa.“215 Í minningarræðunni um Laufeyju frá árinu 1946 lofaði Dýrleif óeigingjarnt starf 

Laufeyjar fyrir þá sem minna mega sín í samfélaginu, sérstaklega einstæðar mæður og börn 

þeirra. Auk þess minnti hún á starf Laufeyjar í þágu verklýðssamtaka í landinu og þá 

réttindabaráttu sem Laufey vann án þess að fá nokkru sinni greitt fyrir það.216 Dýrleif flutti 

annað erindi, ásamt Sigríði J. Magnússon, í útvarpinu árið 1947, þá um minnisblöð 

Kvenréttindafélagsins.217 

Í Kvenréttindafélaginu unnu konur þvert á flokka til að vinna saman að málefnum 

kvenna. Gott dæmi um þetta var þegar verið var að ræða nýja launalöggjöf fyrir opinbera 

starfsmenn á Alþingi árið 1945 og KRFÍ vildi laga löggjöfina að hag kvenna. Þá fóru fulltrúar 

allra flokka sem sæti áttu í KRFÍ, Dýrleif þeirra á meðal, á fund fjárveitinganefndar og Ólafs 

Thors forsætisráðherra. Náðu þær að koma inn eftirfarandi lagagrein í frumvarpið: „Við 

skipun í starfsflokka og flutning milli launaflokks skulu konur, að öðru jöfnu, hafa sama rétt 

og karlar.“218 Þetta voru fyrstu heildarlög um launamál ríkisstarfsmanna og þótti það mikill 

sigur að hafa komið ákvæðinu að.219 

Eftir 1950 verður ekki séð að Dýrleif hafi tekið þátt í starfi Kvenréttindafélagsins. 

 

                                                
212 KSS 6, askja 437. 
213 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 12. júlí 1944.  
214 Alþýðublaðið 10. janúar 1946, bls. 7. 
215 Dýrleif Árnadóttir, „Afmælisræða 1939“. 
216 Dýrleif Árnadóttir, „Útvarpserindi á minningarkvöldi“. 
217 Vísir 10. apríl 1947, bls. 3. 
218 Morgunblaðið 24. ágúst 1983, bls. 39. 
219 „Heimsókn í fjárhagsnefnd 1945“. Í fjárlaganefndinni sátu: Magnús Jónsson, Lárus Jóhannesson, Bernharð 
Stefánsson, Kristinn Andrésson og Haraldur Guðmundsson. 
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1.7 Seinna hjónaband og fjölskyldulíf 
Eins og fyrr segir hélt Dýrleif heimili með móður sinni í Miðstræti 3. Systkini Dýrleifar héldu 

sín eigin heimili í Reykjavík og þar í kring sem og á Norðurlandi. Þorbjörg systir hennar 

dvaldist lengi í Bandaríkjunum hjá hálfsystkinum þeirra við nám. Fjölmörg bréf fóru á milli 

fjölskyldunnar á Íslandi og þeirra sem dvöldust í Bandaríkjunum. Þessi bréf eru varðveitt á 

Kvennasögusafni og eru þar um 17 bréf frá Dýrleifu til Þorbjargar frá árunum 1937 til 1946. 

Eftir það virðist Þorbjörg hafa verið flutt til Reykjavíkur og farið að búa í Miðstræti en bréf 

frá öðrum eru send til hennar þangað. Bréfin frá Dýrleifu eru fræðandi um þá hluta 

hversdagslífs hennar sem hún var tilbúin að deila með systur sinni auk þess sem þau sýna 

brennandi áhuga hennar á pólitík, áhuga sem systir hennar deildi alls ekki með henni. 

Í fyrsta bréfi Dýrleifar sem varðveitt er skrifaði hún: „Ég get víst ekkert sagt þér, sem 

þú hefur gaman af — því pólitík viltu helst ekki heyra nefnda en þar lifi ég og hrærist einsog 

þú veist.“220 Eftir það lýsti hún veðri dagsins og segir frá því sem hún ætlar að gera eftir að 

hún er búin að skrifa þessar línur til Þorbjargar. Því næst bauðst Dýrleif til að senda lesefni út 

til Bandaríkjanna: „Á ég að senda ykkur Þjóðviljann vestur eða þessar bækur, sem út koma 

hjá Heimskringlu, svo sem Rauða penna eða bækur H.K.L.?”221 Seinna segist hún hafa sent 

Jóni bróður þeirra Þjóðviljann út og spyr hvort blaðið hafi borist.222 Í öðru bréfi, sem varðveitt 

er, kvartaði Dýrleif enn um að geta ekki sagt systur sinni frá pólitíkinni: „Ég fer ekkert að 

skrifa þér um pólitíkina þó helst gæti ég eitthvað þar um sagt — en ég veit það interessar þig 

ekki.”223 Dýrleif komst þó ekki hjá því að lýsa „ástandinu” í Reykjavík í bréfum sínum. Hún 

sagði frá atvinnuleysi og dýrtíðinni: „t.d. hafa sígaretturnar hækkað um [ólæsilegt] 100% bara 

á nokkrum árum, svo ég taki eitt dæmi um hlut sem snertir mig persónulega.“224  

Þrátt fyrir þennan pirring virðast bréfin vera bæði ástrík og stuðningsrík. Dýrleif óskar 

systur sinni til hamingju með afmælið sem og gleðilegra jóla. Hún segir frá veðrinu, frá 

gestum í Miðstræti og tíðindum úrfjölskyldunni. Dýrleif og móðir hennar sendu oft bækur út í 

kringum jól og afmæli og virðast hafa fengið slæður og aðra hluti senda frá Bandaríkjunum í 

gjafir frá Þorbjörgu.225 Hvert bréf byrjar á „elsku systir” og endar á „þín elskandi systir, 

Dýlla”.  
                                                
220 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 29. nóvember 1937. 
221 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 29. nóvember 1937. 
222 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 28. maí 1938. 
223 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 11. apríl 1938. 
224 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 28. maí 1938. 
225 T.d. KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík 28. maí 1938. Dýrleif talar 
um bók sem hún og Auður mamma hennar sendu út [Vatnajökull]. 7. febrúar 1939 þakkar Dýrleif fyrir klútinn 
sem Þorbjörg sendi henni. 
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Árið 1945 bauðst Dýrleif til að senda Þorbjörgu tímaritið Emblu sem kom út árin 

1945–1949. „Tilgangurinn með ritstjórn þess er aðallega að vernda frá gleymsku ýmislegt, er 

konur skrifa og yrkja” sagði hún og hvatti Þorbjörgu til að senda efni í blaðið. Sjálf sagðist 

hún ekki geta „hnoðað saman vísu” þó lífið lægi við en sagðist eiga „ósköp létt um að skrifa 

greinar, ef með þarf” og bauðst til að senda henni tímaritið Melkorku út með þeirri lýsingu að 

það sé meira pólitísks eðlis en Embla. Dýrleif lauk svo bréfinu með eftirfarandi kveðju: 

„Mamma situr niðri í stofu að lesa Moggann, veit hún biður innilega að heilsa þér”226 

Dýrleif var náin fjölskyldu sinni og öll fjölskyldan virðist hafa tengst nánum böndum. 

Það sést vel á öllu bréfasafni Þorbjargar. Hún fékk bréf frá flestum í fjölskyldunni, líka 

mökum systkina sinna svo og börnum þeirra. Allir báðu að heilsa líka í gegnum bréfaritarann. 

Önnur heimild um samheldni fjölskyldunnar er myndaalbúm Þorbjargar frá fjórða áratugnum. 

Þar eru myndir af ferðalögum hennar erlendis en líka myndir frá veru hennar á Íslandi. 

Fjölskyldan ferðaðist saman norður í land árið 1929 þar sem bróðir þeirra Gunnar var prestur 

og má sjá að Dýrleif var með í för. Árið 1930 sitja þær mæðgur; Auður, Dilla, Olla og Ynga 

(eins og nöfn þeirra eru rituð í albúminu) í garðinum í Miðstræti 3. Pakki af sígarettum liggur 

í grasinu ásamt kaffibolla og kaffikönnu. Í maí 1935 stilla allar systurnar sex sér upp, með 

stutt dökkt hár, greitt á svipaðan hátt og allar í sínu fínasta pússi, kjólum eða pilsum og 

blússu. Ef til vill er þetta nýtt tau frá Bandaríkjunum því Rúrí, eldri hálfsystir þeirra, var í 

heimsókn. Dýrleif heldur utan um handlegg Þorbjargar á annarri myndinni og hallar sér ögn 

fram, kankvís á svip. „Skútustaðasysturnar“ stendur yfir myndunum. 

Athygli vekur að aldrei er minnst á Ásgeir Pétursson í bréfum Dýrleifar til Þorbjargar 

en hann og Dýrleif giftu sig árið 1948. Sömu sögu er að segja í bréfum Auðar, móður þeirra, 

til Þorbjargar. Auður minnist þó oft á Dýrleifu í bréfum sínum; „Dylla biður að heilsa“, 

„Dylla fór með mér í berjamó“, „Dylla fór með mér í nýja bíóhúsið Tjarnabíó“ o.s.frv.227 

Ásgeir Pétursson var fæddur árið 1906 á Eyrarbakka, sonur hjónanna Péturs 

Guðmundssonar skólastjóra og Elísabetar Jónsdóttur. Þau hjónin eignuðust 11 börn og ólu 

auk þess upp tvö önnur börn. Pétur dó árið 1922 og Elísabet flutti með börnin til Reykjavíkur 

ári síðar til að hafa meiri vinnu.228 Ásgeir minnist þess í viðtali, sem tekið var við hann í 

nóvember árið 1989, að hann hafi flust til Reykjavíkur til að vinna á togara. Hann segir 

jafnframt að hann hafi haft nóga atvinnu á kreppuárunum, og systkini hans einnig, bræðurnir á 

sjó en systur hans sem vinnukonur eða afgreiðslukonur í brauð- og mjólkurbúðum. Í viðtalinu 
                                                
226 KSS 74, askja 574. Dýrleif Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 14. október 1945. 
227 KSS 74, askja 578. Bréf Auðar Gísladóttir til Þorbjargar Árnadóttur. 
228 Morgunblaðið 6. desember 1969, bls. 23. 
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er hann spurður um stéttabaráttuna á þriðja og fjórða áratugunum og segist hann hafa tekið 

þátt í henni og minnist sérstaklega á Héðinn Valdimarsson: „Þú hefur væntanlega lesið um 

það að Héðinn Valdimarsson stóð mjög framarlega í þeirri baráttu ... það var eins og það væri 

styst inn á kvikuna hjá honum af þessum foringjum Alþýðuflokksins í þá daga.“229 Þá segir 

hann ennfremur hafa viljað halda stéttabaráttu þeirra manna sem unnu á höfninni frá því að 

vera talin sella Kommúnistaflokksins. Þannig hafi hann síður viljað fá Einar Olgeirsson til að 

koma og tala við þá á kaffistofunni svo að ekki væri hægt að menga breiðu samstöðu 

sjómannanna.230 

Ásgeir var virkur meðlimur í Kommúnistaflokknum og síðar Sósíalistaflokknum en 

áður hafði hann verið í Félagi ungra jafnaðarmanna.231 Þau Ásgeir og Dýrleif sátu saman í 

miðstjórn Sósíalistaflokksins árið 1937, svo það er víst að þau þekktu hvort annað fyrir seinna 

stríð.232 Árið 1941 var hann meðal þeirra sem fóru í fangelsi vegna dreifibréfsmálsins 

svonefnda.233 Í bók Einars Olgeirssonar Kraftaverk einnar kynslóðar birtist mynd af Dýrleifu 

ásamt Einari, Brynjólfi og fleirum að heimsækja fangana og er Ásgeir með á myndinni. 

Ásgeir er í efri röð til vinstri og Dýrleif í neðri röð til hægri. Alls eru átta manneskjur á 

myndinni, Dýrleif er eina konan eins og svo oft áður.234 

Sem fyrr segir giftu Dýrleif og Ásgeir sig árið 1948, þá var hann 32 ára og hún 41 

árs.235 Engin tilkynningin um hjónaband þeirra birtist í blöðunum en í hjónavígslubók 

sýslumanns frá árinu kemur fram að þau voru gefin saman í hjónabandi þann 3. júlí. Einnig 

kemur þar fram að þau séu bæði skráð í þjóðkirkjuna.236 Þau virðast hafa búið saman mun fyrr 

í Miðstræti þar sem Kjartan Helgason, sem þekkti Ásgeir af hafnarbakkanum, minnist þess að 

Ásgeir hafi búið á Miðstræti skömmu fyrir stríð.237 Útsvarsskrá sýnir þó að Ásgeir er ekki 

skráður til heimilis í Miðstræti 3 fyrr en frá árinu 1942.238 Dýrleif og Ásgeir bjuggu með Auði 

í Miðstræti þangað til Auður seldi húsið árið 1949 og flutti í Bjarkarhlíð til dóttur sinnar og 

tengdasonar.239 

Dýrleif og Ásgeir byggðu hús á Digranesvegi 104 í Kópavogi árið 1953 og fluttu 
                                                
229 MMS 61. Viðtöl og gögn frá Jóni Gunnari Grétarssyni. A Viðtöl, Ásgeir Pétursson. 
230 MMS 61. Viðtöl og gögn frá Jóni Gunnari Grétarssyni. A Viðtöl, Ásgeir Pétursson. 
231 Morgunblaðið 23. maí 1992, bls. 36. 
232 Þjóðviljinn 18. nóvember 1937, bls. 1. 
233 Þjóðviljinn 6. febrúar 1941, bls. 1.  
234 Einar Olgeirsson og Jón Guðnason, Kraftaverk Einnar Kynslóðar, bls. 386. 
235 Gunnlaugur Haraldsson et al., Læknar á Íslandi, bls. 1417–1418. 
236 ÞÍ. Hjónavígslubók sýslumanns 1948. 
237 Morgunblaðið 23. maí 1992, bls. 36. 
238 Skrá yfir skatta og útsvör: bæjarskrá, bls. 24.  
239 KSS 74, askja A4. Haukur Gíslason til Auðar Gísladóttur, 1949 [ekki nánari dagsetning]. Auður lést árið 
1962, þá 93 ára að aldri. 
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þangað. Við flutninginn í Kópavog er ljóst að við það voru þau komin frá þeim suðupunkti 

félagsstarfa sem miðbærinn var. Ásgeir hélt áfram að vinna á Granda og Dýrleif á skrifstofu. 

Þau hjónin létu sig stjórnmálin í Kópavogi varða, sem kemur ekki á óvart, en Þorgerður 

Sigurgeirsdóttir minnist þess að þau hafi komið að tali við sig um aðstoð við undirbúning 

kosninga 1953. Þau kynntu hana fyrir Huldu Jakobsdóttur eiginkonu Finnboga Rúts 

Valdimarssonar en hann varð fyrsti bæjarstjóri Kópavogs. Annar bæjarstjóri staðarins varð 

svo Hulda eftir hans tíð í því embætti árið 1957. Hún varð fyrst kvenna bæjarstjóri á 

Íslandi.240 

Ásgeir og Dýrleif áttu saman hólma eða litla eyju, Traustsholtshólma í Þjórsá, þar sem 

þau dvöldu gjarnan á sumrin. Dýrleif sagði Þorbjörgu frá Hólmanum í bréfi árið 1942 en bara 

eftir að Þorbjörg spurði um efnið. Dýrleif skrifaði: „Það er dálítið land, sem ég á austur við 

Þjórsá. Ákaflega fallegur staður og dásamleg fjallsögu, ég lá þar í tjaldi í sumarfríinu 

mínu.”241 Hún minntist aldrei á Ásgeir í bréfum sínum til systur sinnar, ekki frekar en systir 

hennar og móðir gerðu. 

Dýrleif og Ásgeir fluttu úr Kópavogi eftir að Dýrleif fékk heilablóðfall árið 1971 og 

festu kaup á Bárugötu 7. Ásgeir annaðist Dýrleifu í veikindum hennar og var aðalástæðan 

fyrir húsavalinu sú að það var nálægt vinnu hans og þannig gat hann farið heim allt að þrisvar 

á dag til að sinna henni, samkvæmt minningargreinum um hann.242 Árið 1979 birtist mynd af 

þeim hjónum á Hressingarhælinu í Hveragerði þar sem þau dvöldu stundum. Þau hjónin lásu 

mikið og árið 1986 gáfu þau bókasafni Dagsbrúnar bækur sínar.243 

Dýrleif lést árið 1988 eftir erfið veikindi. Ásgeir lést svo árið 1992. Þau voru jörðuð á 

Eyrarbakka. Systurdóttir Dýrleifar, Hjördís Hákonardóttir, erfði Traustsholtshólma og er hann 

enn í fjölskyldunni.244 Hjónabandi þeirra var lýst sem einlægu og innilegu245 „enda átti hún 

einhvern þann besta og umhyggjusamasta eiginmann sem hugsast getur, hann Ásgeir. Þau 

færðu hvort öðru ást, sem ekkert var farin að kulna eftir meira en fimmtíu ára samband.“246 

Var Dýrleifu sjálfri lýst sem elskuðum meðlimi af fjölskyldunni vegna mannkosta hennar og 

hlýju.247  

                                                
240 Þjóðviljinn 21. október 1981, bls. 7. 
241 KSS 74, askja 574. Dýrleifar Árnadóttir til Þorbjargar Árnadóttur. Reykjavík, 19. nóvember 1942. 
242 Morgunblaðið 23. maí 1992, bls. 36. 
243 Sjá aðfangabók sem er að finna á Bókasafni Dagsbrúnar.  
244 Ásgeir Pétursson, „Traustholtshólmi í Þjórsá“. 
245 Morgunblaðið 20. maí 1988, bls. 56. 
246 Morgunblaðið 20. maí 1988, bls. 57. 
247 Morgunblaðið 20. maí 1988, bls. 57. 
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2. Elín Guðmundsdóttir 
2.1 Uppvaxtarárin 
Elín Guðmundsdóttir fæddist í Reykjavík þriðjudaginn 16. júlí 1912. Foreldrar hennar voru 

Guðmundur Guðmundsson sjómaður, fæddur árið 1885, og Guðlaug Jónsdóttir húsmóðir, 

fædd árið 1887. Elín var elst alsystkina sinna en fyrir átti móðir hennar eina dóttur. 

Fjölskyldan var skráð til húsa við Hverfisgötu 78 í Bæjarskrá Reykjavíkur árið 1917248 en 

virðast svo hafa búið á Skólavörðustíg 26A samkvæmt Bæjarskránni frá 1920.249 

Guðmundur fórst í sjóslysi þann 14. október 1921, þá 36 ára að aldri, þegar 

vélbáturinn Daði fórst en Guðmundur var háseti á bátnum. Tveir aðrir menn voru í bátnum; 

Hjörleifur Einarsson formaður og Eyvindur Þorsteinsson háseti. Í lítilli frétt í Vísi daginn eftir 

sagði: „Eyvindur og Guðmundur voru kvæntir og láta eftir sig ekkjur og mörg börn í ómegð. 

Hjörleifur var ókvæntur, en var fyrirvinna föður síns og náinna fátækra ættingja.“250 Í 

Morgunblaðinu var fréttin sett fram á ögn öðruvísi máta: „Vélbát vantar héðan úr bænum, 

sem fór í fiskiróður í fyrradag. Er talið víst, að hann muni hafa farist. Segja sjómenn, er komu 

úr róðri í gær, að þeir hafi siglt gegn um belgi og fleira rusl úr bát. [...] Tveir þeir síðarnefndu 

voru kvongaðir menn, og láta eftir sig konur og börn, en Hjörleifur var aðalstoð föður síns og 

annara skildmenna.“251 Fréttin í Morgunblaðinu var ítarlegri en líka látlausari þegar kemur að 

því að lýsa aðstæðum þeirra sem eftirlifa, ekki var minnst á fátækt og ómegð. 

Fréttin birtist einnig í Ægi252 og Lögbergi253 eins og hún birtist í Vísi en þar er hvorki 

að finna frekari upplýsingar um mennina né minningargreinar. Í fréttinni sagði jafnframt að 

Guðmundur hafi verið til húsa á Freyjugötu. Svo virðist því sem að fjölskyldan hafi búið í 

leiguhúsnæði og flutt oft. Það er augljóst að hér var um fátækt verkafólk að ræða. 

Við fráfall Guðmundar varð Guðlaug ekkja, með sex börn og það sjöunda á leiðinni. 

Systkinin voru auk Elínar: Steinunn (1915–1936),254 Guðrún (1916–2008), Þórunn (1918–

2005),255 Óskar Þórir (1920–2008)256 og Guðmundur (1922–2006).257 Fyrir átti móðir þeirra 

                                                
248 Bæjarskrá Reykjavíkur 1917, bls. 24. 
249 Bæjarskrá Reykjavíkur 1920, bls. 69. Ath. nokkrar Guðlaugar Jónsdætur eru skráðar í Reykjavík á þessum 
tíma, sem og Guðmundar Guðmundssynir. Í bæjarskránum eru þetta þau einu sem eru skráð saman til heimilis 
þó. 
250 Vísir 15. október 1921, bls. 2. 
251 Morgunblaðið 16. október 1921, bls. 3. 
252 Ægir 1. október 1921, bls. 154. 
253 Lögberg 24. nóvember 1921, bls. 8. 
254 Steinunn lést á Vífilstöðum 24. apríl 1936. Þá bjó Guðlaug á Bergstaðarstræti 21b og Steinunn bjó hjá henni 
ásamt einhverjum af björnunum. Alþýðublaðið 1. maí 1936, bls. 3. 
255 Minningargrein um Þórunni, þar kemur fram hvar hún var og að hún kom 18 ára til Reykjavíkur. Eiður 
Guðnason ritar þetta og segir tengdamömmu sína hafa verið róttæka framan af, sé það af uppeldisástæðum „ Allt 
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Sigrúnu Lárusdóttur (1910–1977) eins og fyrr segir. Síðar eignaðist hún eina dóttur til 

viðbótar, Þórdísi Jónu Sigurðardóttur (1926–2016), með seinni eiginmanni sínum Sigurði 

Jónssyni (d. 1968).258 

Í minningargrein um Guðrúnu, systur Elínar, segir sonur hennar frá því að eftir fráfall 

afa hans hafi framfærsla systkinahópsins flust til Borgarfjarðar þar sem Guðmundur faðir 

systkinanna hafði búið í Borgarfirði áður en hann flutti til Reykjavíkur. Vegna þessa þurftu 

fjögur yngstu systkinin að skilja við móður sína og var þeim komið fyrir á mismunandi 

heimilum í Borgarfirði en Elín og systir hennar Steinunn, auk eldri hálfsystur þeirra, urðu eftir 

í Reykjavík með móður sinni.  

Lýsingin í minningargreininni á aðstæðum Guðrúnar, sem þurfti að skilja við 

fjölskylduna sex ára gömul, er átakanleg og ljóst að aðstæður hafa verið erfiðar. Jafnframt 

kemur fram að hún hafi flutt aftur til Reykjavíkur um leið og hún hafði tækifæri til 16 ára 

gömul. Segir sonur hennar í minningargreininni: „Móðir mín var sterk kona sem bar fortíð 

sína ekki utan á sér þótt hún hafi skilið eftir ör í sálu hennar alla tíð.“259 Í minningargrein um 

aðra systir Elínar, sem var enn yngri en Guðrún, segir að hún hafi verið heppin að búa með 

góðu fólki, sem átti syni á svipuðum aldri, sem og að hún hafi svo flutt til Reykjavíkur þegar 

hún var um 18 ára.260 

Elín varð eftir í Reykjavík með móður sinni ásamt Steinunni og Sigrúnu en þær þrjár 

voru elstar af systkinahópnum. Elín stundaði „venjulegt nám“ í Miðbæjarskólanum í 

Reykjavík, eins og Torfi Jónsson orðar það í Æviskrám samtíðarmanna sem kom út árið 

1982.261 Þrettán ára birtist eftir hana stíll í tímaritinu Mentamál. Helgi Hjörvar hafði valið 

stílana því honum fannst þeir sýna samblöndu af „þroska og barnslund.“ Tveir stílar birtust, 

sem báðir voru skrifaðir í skólatíma, um efni sem öll börnin áttu að skrifa um. Í undanfara að 

birtingu stílanna stendur: „Börnin, sem skrifað hafa, eru bæði góð meðalbörn í fremur góðum 

7. bekk í barnaskólanum í Rvík.“ Elín skrifaði eftirfarandi stíl: 

Ef jeg ætti 10 þúsund krónur, þá skyldi jeg gefa fátækum 2 þúsund, að segja, ef að það 

                                                                                                                                                   
breyttist þetta með árunum og þegar kommúnisminn hafði sýnt sitt rétta andlit og endað á frægum ruslahaugum 
sögunnar var tengdamóðir mín fyrir margt löngu komin hægra megin við hægri kratann tengdason sinn.“ Maður 
hennar Haraldur var prentari hjá Víkingaprenti, segir Eiður að það hafi verið rót þess hve vel lesin hún var… 
Morgunblaðið 16. september 2005, bls. 44. 
256 Morgunblaðið 19. október 2008, bls. 45. 
257 Prentarinn 1. nóvember 2006, bls. 2. Guðmundur var líka prentari: Morgunblaðið 28. apríl 2006, bls. 49. 
258 Vísir 6. febrúar 1968, bls. 10. Það er óvíst hvenær Guðlaug og Sigurður giftu sig sem og hvaða ár hann er 
fæddur. 
259 Morgunblaðið 9. maí 2008, bls. 31. 
260 Morgunblaðið 16. september 2005, bls. 44. 
261 Torfi Jónsson, Æviskrár samtíðarmanna, bls. 320–321. 
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færi ekki eins fyrir mjer eins og mörgum ríkum, sem ekki tíma að gefa nokkurn hlut af 

hendi sjer, eða eins og gamalt máltæki segir, ágirnd vex með eyri hverjum. Og svo 

skyldi jeg gefa mömmu minni 2 þúsund og svo mundi jeg verja einhverju til að menta 

mig. Og svo mundi jeg kaupa 2 reiðhesta, annan handa mjer og hinn handa vinkonu 

minni til að ferðast á, og í ferðalögum þarf maður oft að leysa frá buddunni,, [sic] og 

svo hugsa jeg að hún fari að ljettast. 

En nú þó að jeg ætti fjáruppsprettu, þá væri ekki víst, að jeg væri nokkurn hlut 

ánægðari.262 

Þarna skín snemma í hugmyndir sem vísa í ævistarf Elínar á sviði stjórn- og félagsmála. 

Þrettán ára vildi hún hjálpa fátækum, aðstoða móður sína, mennta sig og skemmta sér og 

ferðast með vinkonu sinni. Þrátt fyrir að hún hafi þarna sýnt vilja til þess að mennta sig enn 

frekar lauk formlegri menntun hennar eftir barnaskólagöngu. Hún átti þó eftir að fá tækifæri 

til að ferðast. 

 

2.2 Mótunarárin 
Þann 8. nóvember 1927 var Félag ungra jafnaðarmanna í Reykjavík (FUJR) stofnað.263 

Stofnendur voru 44 samkvæmt stofnskrá, flestir piltar en þó voru þar tvær stúlkur á blaði. Það 

voru þær Ingibjörg Vilhjálmsdóttir og Elín Guðmundsdóttir, báðar titlaðar sem frúr, þrátt fyrir 

að vera aðeins 15 ára gamlar.264 Áður hafði farið fram undirbúningsfundur á Hótel Heklu, eins 

og segir í tíu ára afmælisriti félagsins: 

mættu þar 24 ungir piltar og stúlkur, sem voru ákveðin í að framkvæma vilja sinn, 

hrifin af hugsjón sócíalismans, þrungin af eldmóði æskunnar og þrótti, gengu þessir 

unglingar til verks í því skyni að leggja fram lið sitt í réttlætisbaráttu alþýðunnar.265 

Ekki er víst að Elín hafi verið á fundinum þó það sé líklegt. Lýsingin á eldmóði unglinganna 

gæti vel átt við um hana. Elín tók fullan þátt í starfi félagsins og var varamaður í stjórn þess 

                                                
262 Mentamál 1. mars 1925, bls. 93. Engin önnur Elín Guðmundsdóttir var í Reykjavík á þessum tíma, hvað þá 
13 ára svo ég tel fullvíst að þetta sé hin eina rétta. 
263 Stofnað í Kaupþingssalnum í Eimskipafélagshúsinu þar sem nú er Radison SAS hótel. 
264 „Sendiför verkamanna til Sovétríkjanna“. Ein Ingibjörg Vilhjálmsdóttir er í Reykjavík á þessum tíma skv. 
Íslendingabók og er hún fædd árið 1912 eins og Elín. 
265 Félag ungra jafnaðarmanna, bls. 19. Maður að nafni Ásgeir Pétursson er einnig á lista yfir stofnendur 
félagsins en það er ekki ljóst hvort það hafi verið sá hinn sami og var giftur Dýrleifu síðar, það er þó líklegt. Einn 
annar Ásgeir var í Reykjavík á þessum tíma, sá var hásegi á Lindargötu 12 a, fæddur 1906 eins og maður 
Dýrleifar en lést árið 1933. 
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árið 1930.266 Ári síðar var hún kosin meðstjórnandi félagsins og sat í stjórn þess ásamt sex 

piltum.267 Hún var fyrsta konan til að sitja í stjórn FUJR, þá 18 ára. 

Ári síðar var hún, ein kvenna, í tíu manna sendinefnd sem fór til Sovét-Rússlands, 

sama ár og Dýrleif var í flokksskólanum í Moskvu. Með Elínu í för var Kjartan Jóhannsson 

sem var einnig meðstjórnandi í félaginu og átta aðrir sem voru nefndir launþegar. Í fréttum 

sem bárust af ferðinni var Elín ýmist titluð verkakona eða verslunarstúlka.268 Ekki er víst við 

hvað hún starfaði á þessum tíma en hún virðist hafa verið í launaðri vinnu. Verklýðsblaðið 

fylgdist vel með för sendinefndarinnar og sagði af henni fréttir. Eftir heimkomu birtist víða 

pistill frá nefndinni þar sem rekinn var áróður fyrir Sovétríkin og Kommúnistaflokkinn. Elín 

skrifaði undir pistilinn ásamt ferðafélögum sínum.269 

Skömmu eftir heimkomu var Elín ekin úr FUJR, um áramótin 1931–32.270 Í 

einkaskjalasafni Elínar, sem varðveitt er á Kvennasögusafni, er að finna bréf þar sem henni er 

tilkynnt að hún hafi verið rekin ásamt Kjartani ferðafélaga sínum þann 5. janúar 1932, fyrir að 

vilja sameina félög jafnaðarmanna og kommúnista og fyrir að leggja til að jafnaðarmenn 

gerðust aðilar að alþjóðasambandi ungra kommúnista.271 Í skjölum Elínar má einnig finna 

ýmsa miða og uppgjör eftir ferðina til Sovétríkjanna, sem hún hefur þá geymt alla ævi. 

 

2.3 Stjórnmálastarf 
Tveimur dögum eftir brottreksturinn, 7. janúar 1932, kemur nafn Elínar fyrst fram í 

fundargerðarbók Félags ungra kommúnista í Reykjavík (FUKR).272 Hún gekk ásamt 11 

öðrum beint úr FUJR yfir í FUKR. Í fundargerðarbók FUKR stendur: 

Um leið og við undirrituð sem erum og höfum verið meðlimir í Félagi ungra 

jafnaðarmanna ákváðum að taka þátt í hinum einu samtökum verkalýðsæskunnar, sem 

ákveðið og af heilum hug berjast fyrir sigri verkalýðsins og socialismans með því að 

                                                
266 Kyndill 1. júlí 1930. 
267 Félag ungra jafnaðarmanna, bls. 21–22. Þeim Pétri Halldórssyni (formaður), Kjartani Jóhannssyni 
(varaformanni), Guðjóni B. Baldvinssyni (ritari), Þorsteini B. Jónssyni (gjaldkeri) og Jóni G. S. Jónssyni 
(fjármálaritari).  
268 Verklýðsblaðið 6. október 1931, bls. 3; „Sendiför verkamanna til Sovétríkjanna“, bls.80.	
269 Verkamaðurinn 29. desember 1931, bls. 1–3; „Sendiför verkamanna til Sovétríkjanna“. 
270 „Sendiför verkamanna til Sovétríkjanna“, bls. 82 og 87. Tvær konur voru kosnar í þá stjórn og voru oft konur 
í stjórn eftir það. 
271 KSS 75, askja 591. 
272 Það var þar sem höfundur ritgerðar fann nafn hennar í fyrsta sinn og rannsókn á henni hófst. 
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gjörast meðlimir í Félagi ungra kommúnista Reykjavík, skorum við á alla 

verkalýðsæsku Íslands, sem ennþá stendur utan við þessi samtök að fylkja sér í þau.273 

Auk Elínar eru ritað nafn Steinunnar Guðmundsdóttur systur hennar, Kjartans og níu annarra. 

Því er ljóst að Elín tók þátt í átökum vinstri manna á Íslandi á þriðja og fjórða áratugunum og 

systir hennar líka. 

Í tímaritum frá þessum tíma kemur fram að Elín tók þátt á æskulýðsfundi FUKR þann 

21. janúar 1932 og var dagskráin í minningu „hinna föllnu foringja verkalýðsins: Lenins, 

Liebknecht og Luxemburg.“ Elín flutti erindi sem bar titilinn „Ungar verkakonur og 

kommúnisminn.“ Hún var eina konan mælandi á dagskrá en sjö karlmenn áttu að flytja erindi 

samkvæmt dagskránni.274 Það var algengt að þau sem fóru til Sovétríkjanna héldu erindi og 

skrifuðu í blöðin um það sem þau sáu og lærðu, túlkuðu það á sinn hátt og yfirfærðu yfir á 

íslensk samfélag.275 

Elín flutti aftur erindi hinn 12. mars 1932 og að þessu sinni var það hluti af dagskrá 

kvennadeildar Alþjóðasamhjálpar verkalýðsins (ASV) í Reykjavík. Erindi hennar fjallaði um 

alþjóðlegan baráttudag kvenna 8. mars og rússnesku konuna. Tvö önnur erindi voru flutt 

samkvæmt dagskrá, annað af karli og hitt af konu (Aðalbjörg Sigurðardóttir „Maður og 

kona“, Guðjón Baldursson „um A.S.V“).276 Fyrrgreind erindi Elínar hafa ekki varðveist. 

Af fundargerðarbók FUKR er ljóst að Elín var virk innan félagsins árið 1932 og tók 

oft til máls, yfirleitt ein kvenna. Þá var hún kosin í stjórn félagsins til sex mánaða þann 14. 

apríl 1932 með flest atkvæði, ein kvenna. Á fundum skýrði hún frá sellustarfi sem hún tók 

þátt í, lagði fram tillögu um að samin yrði krafa fyrir verklýðsbörn og talaði um stöðu 

kvenna.277 Þá fékk Guðrún Guðmundsdóttir, systir hennar sem hafði verið send í sveit í 

Borgarfjörð, inngöngu í flokkinn fyrir meðmæli Elínar og Steinunnar. Fjórða systirin, Þórunn 

Guðmundsdóttir, var einnig róttæk á sínum yngri árum, ef marka má minningargreinar um 

hana.278 Voru þær systurnar því allar sameinaðar í Reykjavík á þessum tíma og allar 

róttækar.279 

Eftir 2. október 1932 kemur nafn Elínar ekki fyrir í fundargerðarbókinni. Ekki er ljóst 

hvort það er vegna þess að hún hefur ekki tekið til máls á fundum eða vegna þess að hún var 
                                                
273 Lbs 16 NF. Fundargerðabók FUKR, XXVIII fundur 7. janúar 1932.  
274 Verklýðsblaðið 19. janúar 1932, bls. 4. 
275 Sjá nánar í grein Ragnheiðar Kristjánsdóttur „Rússnesk bylting á Íslandi?“; Rósa Magnúsdóttir, „„Ekkert 
venjulegt skemmtiferðalag““. 
276 Alþýðublaðið 12. mars 1932, bls. 1. 
277 Lbs 16 NF. Fundargerðabók FUKR. 
278 Morgunblaðið 16. september 2005, bls. 44. 
279 Ekki er vitað um pólitíska þræði tveggja bræðra þeirra eða hálfsystur.  
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ekki viðstödd þá. Reyndar voru engir fundnir haldnir í félaginu frá september 1933 fram í 

ágúst 1935 ef marka má fundargerðarbókina.280 Þó má sjá að hún var enn virk í félaginu með 

öðrum leiðum. Hún flutti á ný erindi um stöðu kvenna á fundi 8. mars 1933 á vegum 

kvennadeildar ASV.281 Á þeirri dagskrá var deginum hampað sem „baráttudegi vinnandi 

kvenna.“ Fjórir aðrir fyrirlesarar voru auglýstir, þrjár konur og einn karl, og fjölluðu öll 

erindin um stöðu konunnar. Dagskráin var auglýst í Verklýðsblaðinu en á forsíðu þess er grein 

um baráttudaginn sem endaði á þessum orðum: „Sameinist 8. marz til sóknar fyrir bættum 

húsakynnum, fullkomnum mæðratryggingum, hækkun launa, sömu launum fyrir sömu vinnu! 

Gerið alþjóðabaráttudag kvenna að ykkar baráttudegi!“282 Þá var Elín í framboði fyrir 

Kommúnistaflokkinn fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í Reykjavík í janúar 1934. 

Frambjóðendur flokksins voru 28 en einn maður náði kjöri.283 Þá má finna í gögnum Elínar á 

Kvennasögusafni margt frá Kommúnistaflokknum, meðal annars bók með byltingarsöngvum 

og eintak af Nýju konunni frá 1935, málgagni kvennanefndar KFÍ. 

Af þessu sést að Elín hefur á sínum yngri árum stundað pólitík af kappi. Hún tók þátt á 

sviði þar sem karlar voru mun fleiri og fyrirferðarmeiri en konur. Þegar hún tók til máls á 

opinberum vettvangi fjallaði hún alltaf um konur og stöðu þeirra. Karlar fjölluðu um aðra 

hluti. 

 

2.4 Fjölskylduárin 
Í fundargerðarbók FUKR má finna aðra áberandi persónu, Stefán Ögmundsson. Þar má lesa 

um hvernig hann skýrði frá starfi kommúnista, deildi á aðra meðlimi félagsins, las upp ljóð, 

sögur og annað efni á fundum o.s.frv. Þar hitti Elín hann líklega fyrst, þó svo það gæti hafa 

verið fyrr. Þau voru bæði nafngreind á auglýstri dagskrá fyrir opinberan fund FUKR 5. júlí 

1932.284 Til er mynd af þeim þar sem þau liggja saman í grasinu í ferðalagi ungra kommúnista 

að Kleifarvatni árið 1932 og birtist í bók Einars Olgeirssonar Kraftaverk einnar kynslóðar.285 

Elín og Stefán giftu sig 1. maí 1934, en valið á deginum var táknrænt fyrir þau.286 Elín 

var þá 22 ára en Stefán 25 ára. Í tilkynningu um hjónaband þeirra segir: „Þann 1. maí voru 

gefin saman í hjónaband af lögmanni ungfrú Elín Guðmundsdóttir og Stefán Ögmundsson 

                                                
280 Aðrar konur koma fyrir í fundargerðarbókinni eftir að Elín dettur út. 
281 Verklýðsblaðið 7. mars 1933, bls. 4. 
282 Verklýðsblaðið 7. mars 1933, bls. 1. 
283 Verklýðsblaðið 11. desember 1933, bls. 1; Morgunblaðið 23. janúar 1934, bls. 2.  
284 Verklýðsblaðið 5. júlí 1932, bls. 4. 
285 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 190. 
286 Morgunblaðið 11. apríl 1989, bls. 34. 
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prentari.“287 Athygli vekur að það var ekki prestur sem gaf þau saman heldur lögmaður, þetta 

var borgaraleg athöfn. 

Stefán var fæddur 22. júlí 1909, sonur Ingibjargar Þorsteinsdóttur húsmóður og 

Ögmundar Hanssonar Stephensens, bónda og ökumanns í Hólabrekku á Grímsstaðaholti.288 

Hann hóf prentnám árið 1924 og varð félagi í Hinu íslenzka prentarafélagi (HÍP) árið 1929 

eins og getið er í minningargreinum um hann.289 Hann varð síðar formaður félagsins á fimmta 

áratugnum. Árið 1980 var hann kjörinn heiðursfélagi félagsins. Hann var lengst af prentari 

Þjóðviljans. Stefán fór til Sovétríkjanna árið 1931 ásamt Hauki Björnssyni og var hann þá 

þegar kommúnisti. Gögn hans um þá ferð eru varðveitt í skjalasafni Alþýðusambands Íslands 

(ASÍ) á Þjóðskjalasafni Íslands, litlar minnisbækur, minningar frá ferðinni og svo framvegis. 

Árið 1949 fékk hann þyngsta dóminn, 12 mánuði, fyrir NATÓ óeirðirnar á Austurvelli. 

Í október 1932, sama ár og þau giftu sig, fæddist frumburður Elínar og Stefáns, 

Ingibjörg. Þau eignuðust svo þrjár dætur til viðbótar: Steinunni (f. 1938),290 Bergljótu (f. 

1940) og Sigríði (f. 1951). Hjónin bjuggu lengst af í Þingholtsstræti 27.291 

Elín og Stefán hafa verið samheldin hjón og tekið mikinn þátt í félags- og 

menningarlífi Reykjavíkur. Sameiginlegt einkaskjalasafn þeirra er varðveitt á 

Borgarskjalasafni eins og áður segir og þar eru ótal leikhús- og tónleikaskrár, bíóprógrömm 

og aðgöngumiðar, boðskort, afmæliskort og þar fram eftir götum. Einnig eru þar gögn úr 

stjórnmálastarfi þeirra en fá bréf.292 

Af skjalasafni þeirra má einnig greina vináttu við annað félagsfólk í 

Kommúnistaflokknum og Sósíalistaflokknum. Þar er til að mynda að finna dagskrá úr 

fimmtugsafmælum Einars Olgeirssonar og Brynjólfs Bjarnasonar. Á dagskrá hins síðarnefnda 

má sjá að Dýrleif Árnadóttir flutti minni Hallfríðar Jónasdóttur, eiginkonu Brynjólfs, eins og 

vikið er að í kaflanum um Dýrleifu. Elín birti síðar nokkur orð í Þjóðviljanum, ásamt fleirum, 

til að óska Hallfríði til hamingju með sextugsafmæli sitt. Þar skrifaði Elín: 

                                                
287 Alþýðublaðið 4. maí 1934, bls. 1. 
288 BR. Einkasafn nr. 379. Elín Guðmundsdóttir og Stefán Ögmundsson. 
289 Morgunblaðið 11. apríl 1989, bls. 34. 
290 Nefnd eftir systur Elínar sem lést 1936 en orsök ekki vituð að svo stöddu en það hlýtur að hafa haft mikil 
áhrif á Elínu. 
291 Þingholtstræti 27 á áhugaverða sögu og margir kommúnistar virðast hafa búið í því húsi, m.a. Rósa 
Vigfúsdóttir og Kristinn E. Andrésson, auk Elínar og Stefáns. Vef. Hannesarholt, „Þingholtsstræti 27; Hannes 
Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar, bls. 205. 
292 BR. Einkasafn nr. 379. Þar má líka sjá að þau hjónin hafa haldið vinskap við forkólfa Kommúnista- og 
Sósíalistaflokks þá Einar Olgeirsson og Brynjólf Bjarnason; voru þau í fimmtugsafmælum þeirra og fengu frá 
þeim afmæliskveðjur í gegnum tíðina. 
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Ég veit að enginn sem til þekkir er mér ósammála um það að hún sé ein þeirra, sem 

bezt og farsælast hefur unnið að málum kvenna í okkar röð um og utan þeirra. Þar hafa 

mannkostir hennar notið sín einkar vel, ekki síður en í persónulegri viðkynningu og á 

þeim vandasama vettvangi sem hún hefur starfað sem húsmóðir á heimili, sem oft á 

tíðum var miðdepill félagsmálastarfsemi róttækra manna í þessu landi. Ég hef ekki 

sjaldan verið Fríðu því þakklát fyrir það, hversu hrein og bein og sjálfri sér samkvæm 

hún hefur verið í samstarfi. Rólyndi hennar, réttsýni og greind hafa gert hana að einum 

farsælasta liðsmanni flokks okkar, enda hefur hún fyrr og síðar gegnt fyrir hann 

fjölmörgum trúnaðarstörfum. Fríða er í mínum augum hin heilsteypta alþýðukona, 

sem af sama hlýleik gekk um beina fyrir verkfallsmenn og hún skipaði húsfreyjusæti 

ráðherra. Ég á þá ósk bezta á þessum degi að við njótum hennar sem lengst og 

hamingja hennar vaxi með hverju ári.293 

Í þessari afmælisgrein Elínar kemur vel fram hlutverk kvennanna í flokknum, sem voru 

húsmæður, trúnaðarmenn og í tilfelli Hallfríðar ráðherrafrú.  

Árið 1961 sá Elín um útvarpsdagskrá Kvenréttindafélags Íslands ásamt Önnu 

Sigurðardóttur stofnanda Kvennasögusafns Íslands og kynnti Elín sig þá sem húsmóður.294 

Hún hafði stundað einhverja launavinnu eftir að hún eignaðist börn en húsmóðir var hún fyrst 

og fremst og skilgreindi sjálfa sig sem slíka. Hún tók að sér styðjandi hlutverk við ævistarf 

manns síns og tók virkan þátt í félagi prentara rétt eins og Stefán sjálfur. Elín var í nefnd 

félagsheimilis prentara og meðal stofnenda Kvenfélagsins EDDU, eiginkvenna prentara, árið 

1948.295 Kvenfélagið sá um að félagsheimilið væri vel útbúið og gaf því ýmsar gjafir á borð 

við matarstell með merki þeirra. Við afhendingu þeirra gjafar var konunum í kvenfélaginu vel 

þakkað fyrir og eiginmennirnir hvattir til að láta félagsheimilið sig einnig varða.296 Elín sá um 

félagsheimilið frá 1955 til 1973 þegar hún lét af störfum. Líklega hefur starfið verið launað 

þar sem í tilkynningu í Prentaranum um starfslok hennar segir að ný kona hafi verið ráðin í 

hennar stað.297 Félag prentara var öflugt og félagsskapurinn kröftugur. Myndir af skemmtun 

félagsins árið 1947 þegar Stefán Ögmundsson var formaður, sýna að Elín fór fyrir hópi 

kvenna sem gaf félaginu fána eftir íslenska listakonu.298 

                                                
293 Þjóðviljinn 8. október 1963, bls. 4. 
294 KSS 75, askja 1. 
295 Torfi Jónsson, Æviskrár samtíðarmanna, bls. 320–321. 
296 Prentarinn 1. apríl 1956, bls. 2. 
297 Prentarinn 1. september 1973, bls. 60. 
298 Prentarinn 1. nóvember 1947, bls. 12. 
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Þó að Elín hafi verið í því hlutverki að vera styðjandi eiginkona og húsmóðir fyrir 

fjölskyldu sína hætti hún aldrei þátttöku í stjórnmálastarfi. Þegar Kommúnistaflokkur Íslands 

var lagður niður og Sósíalistaflokkur stofnaður tók Elín virkan þátt í starfinu þar, eins og 

Stefán. Hún var meðal annars formaður Kvenfélags sósíalista 1946–1948,299 þá með þrjú lítil 

börn, en jafnframt gegndi hún öðrum hlutverkum innan félagsins á öðrum tímum. Þau hjónin 

hafa því verið samheldin á mörgum sviðum lífs síns. 

Elín var í varastjórn Sósíalistaflokksins árið 1946.300 Sama ár flutti hún ræðu á 

skemmtun flokksins en hinn ræðumaðurinn var Sigfús Sigurhjartarson varaformaður 

flokksins, alþingismaður og ritstjóri Þjóðviljans. Með fréttatilkynningunni birtist mynd af 

henni í Þjóðviljanum, það var líklega í fyrsta sinn sem mynd af henni birtist í dagblaði.301 Hún 

flutti ávarp á sjötta þingi flokksins 1947 sem formaður kvenfélagsins. Þá var hún í varastjórn 

Sósíalistafélagsins í Reykjavík en heimildir um þátttöku hennar í því félagi eru af skornum 

skammti.302 Á sjöunda þingi Sósíalistaflokksins var hún kosin í varastjórn flokksins.303 Elín 

var aftur á lista fyrir bæjarstjórnarkosningar árið 1950 en mjög neðarlega, eins og árið 1934, 

nánar tiltekið í 19. sæti. Í fyrsta sæti var Sigfús Sigurhjartarson en í öðru Katrín Thoroddsen. 

Næsta kona á lista var Nanna Ólafsdóttir í fimmta sæti. Tveir listar annarra stjórnmálaflokka 

skörtuðu konu í öðru sæti, Sigríði Eiríksdóttur fyrir Framsóknarflokkinn og Auði Auðuns 

fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Alþýðuflokkurinn var með konu í fjórða sæti á sínum lista en það 

var Jóhanna Egilsdóttir.304 Sósíalistaflokkurinn fékk fjóra fulltrúa kjörna, þar af eina konur. 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk átta fulltrúa kjörna og þar af var Auður Auðuns eina konan. 

Framsókn var með einn fulltrúa og Alþýðuflokkurinn tvo svo alls voru tvær konur 

bæjarfulltrúar í Reykjavík 1950–1954.305 Einn fulltrúi sósíalista, Sigfús Sigurhjartarson, lést 

árið 1952 og tók því Nanna Ólafsdóttir sæti hans í bæjarstjórn þar sem hún var fimmta 

manneskja á lista hjá flokknum. 

Árið 1957 varð Elín varamaður í framfærslustjórn bæjarins, fimm voru aðalfulltrúar 

og þar af fjórar konur; Gróa Pétursdóttir, Guðrún Jónasson, Guðrún Pétursdóttir og Jóhanna 

                                                
299 Torfi Jónsson, Æviskrár samtíðarmanna, bls. 320–321. 
300 Þjóðviljinn 20. febrúar 1946, bls. 7. 
301 Þjóðviljinn 23. júní 1946, bls. 1. 
302 Þjóðviljinn 17. febrúar 1949, bls. 8. 
303 Verkamaðurinn 2. desember 1949, bls. 1. 
304 Þjóðviljinn 8. janúar 1950, bls. 6. 
305 Verkamaðurinn 3. febrúar 1950, bls. 1. 
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Egilsdóttir. Forseti bæjarstjórnar á þessum tíma var Auður Auðuns.306 Elín var áfram 

varamaður í þessari nefnd árið 1960.307 

Elín var í varastjórn Sósíalistaflokksins eftir tíunda þing þess árið 1955 en Stefán 

eiginmaður hennar var í aðalstjórn.308 Stefán var fyrirferðamikill innan flokksins, 

fyrirferðameiri en Elín. Hann varð þó aldrei þingmaður en var eins og fyrr segir 

prentsmiðjustjóri helsta málsgagns flokksins, Þjóðviljans. Síminn á heimili þeirra hjóna var 

einn þeirra sem var hleraður af stjórnvöldum á árunum 1949–1968. Elín og Stefán bjuggu í 

Þingholtsstræti 27 eins og fyrr segir og þar bjuggu líka Kristin E. Andrésson, forstjóri Máls og 

menningar, og Þóra Vigfúsdóttir en sími þeirra var hleraður árið 1951.309 Önnur heimili sem 

hleruð voru á sama tíma voru heimili leiðtoga og forsvarsmanna í flokknum svo víst er að 

Stefán og Elín voru talin meðal þeirra mikilvægustu í flokknum af þeim sem hleruðu.310 

 

2.5 Önnur félagsstörf 
Árið 1953 fór Elín til Kaupmannahafnar á alþjóðaþing kvenna fyrir hönd Kvenfélags 

sósíalista, en þá átti hún fjögur börn á aldrinum 2 til 19 ára.311 Þingið hélt Alþjóðasamband 

lýðræðissinnaðra kvenna og þetta ár voru 1990 konur viðstaddar frá 67 löndum, eins og fram 

kom í umfjöllun um sambandið í Melkorku.312 Sambandið gaf það út að það vildi „sameina 

konur til baráttu á móti fasisma og fyrir friði,“313 það var ekki ópólitískt heldur sósíalískt 

samband. Ályktun alþjóðaþingsins birtist í fjölmiðlum á Íslandi þar sem það skoraði „á konur 

í öllum heiminum að taka höndum saman með skipulögðu og stöðugu starfi fyrir réttindum 

sínum sem mæður, vinnandi menn og borgarar. Ásamt því að hvetja konur til að vinna saman 

                                                
306 Tíminn 8. febrúar 1957, bls. 12 
307 Morgunblaðið 6. febrúar 1960, bls. 17 
308 Mjölnir 25. nóvember 1955, bls. 1 
309 Morgunblaðið 27. maí 2008, bls. 22–23; Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 72. 
310 Einnig voru hleruð heimili Áka Jakobssonar alþingismanns og Helgu Guðmundsdóttur, Árna Einarssonar, 
framkvæmdastjóra Þjóðviljans og Hlínar Ingólfsdóttur, Brynjólfs Bjarnasonar og Hallfríðar Jónasdóttur, Eggerts 
Þorbjarnasonar framkvæmdastjóra og Guðrúnar Rafnsdóttur, Einars Angantýssonar og dóttur hans Guðríðar, 
Einars Olgeirssonar alþingismanns og Sigríðar Þorvarðardóttur, Jóns Bjarnasonar blaðamanns og fréttastjóra og 
Jóhönnu Bjarnadóttur, Magnúsar Kjartanssonar ritstjóra og Kristrúnar Ágústsdóttur, og Sigurðar 
Guðmundssonar alþingismanns og Kristínar Guðmundsdóttur á sama tíma. 
311 KSS 75, askja 1. Elín Guðmundsdóttir. Aðrar konur sem fóru voru: Frá Íslandi fara sex konur á þingið. Frá 
Menningar og friðarsamtökum íslenzkra kvenna fara María Þorsteinsdóttir varaformaður félagsins og Guðrún 
Gísladóttir,frá Mæðrafélaginu Sigríður Einarsdóttir frá Munaðarnesi og Ragnheiður Möller og frá Kvenfélagi 
sósíalista í Reykjavík Elín Guðmundsdóttir og Valgerður Gísladóttir. „Sex íslenskar konur sitja Alþjóðaþing 
kvenna í Kaupmannahöfn í júní“. Myndir frá þinginu birtust í Þjóðviljanum 19. júní 1953, bls. 5. 
312 Þóra Vigfúsdóttir, „Alþjóðasamband lýðræðissinnaðra kvenna tíu ára“, bls. 13. 
313 Þóra Vigfúsdóttir, „Alþjóðasamband lýðræðissinnaðra kvenna.“, bls. 62. 
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óháð kynþætti, þjóðerni, trúar eða stjórnmálaskoðana.“314 Elín fór aftur á heimsþing kvenna 

árið 1968 en þá var það haldið í Helsinki. 

Um þátttöku Elínar í Kvenfélagi sósíalista verður fjallað nánar í sérkafla. Hún var virk 

í félaginu allan tímann sem það starfaði, var um tíma formaður þess og gaf svo gögn þess á 

Kvennasögusafn Íslands þegar það lagði niður störf árið 1992. Áður hafði Elín gefið safninu 

peningagjöf í nafni kvenfélagsins og birtist mynd af því í tímariti sagnfræðinema, Sagnir, árið 

1982.315 

Elín var einnig virk í öðrum félögum alla ævi. Hún var í stjórn Kaupfélags 

Reykjavíkur (KRON) á árunum 1947–1952316 og bar meðal annars fram tillögu um jöfn laun 

karla og kvenna árið 1946.317 

Elín var skráð í Kvenréttindafélag Íslands árið 1946, sama ár og hún varð formaður 

Kvenfélags sósíalista. Jafnframt var hún í nefnd Kvenfélags sósíalista um landsfund KRFÍ 

1948318 og var með útvarpsþátt á þeirra vegum árið 1961 eins og fyrr segir.319 Dagskrá þeirra 

Önnu Sigurðardóttur var „tileinkuð gildi starfa konunnar á heimilunum og réttindum hennar 

sem húsmóður, móður og eiginkonu, og vikið beint og krókalaust að því hvers vant er um 

viðurkenningu og jafnrétti, þar sem þetta tvennt hefur mest gildi fyrir alla aðila 

þjóðfélagsins,“ eins og segir í umfjöllun um dagskrárliðinn.320 Elín og Anna voru saman í 

varastjórn KRFÍ árið 1964.321 Þær stöllur voru aftur með útvarpserindi fyrir KRFÍ árið 1966 

og að þessu sinni með Sigurveigu Guðmundsdóttur (1909–2010). Elín ritaði inngangsorðin en 

Anna og Sigurveig fjölluðu um „Kvenréttindi — Karlréttindi“ samkvæmt dagskránni.322 

Elín var meðal þeirra sem skrifuðu undir bréf KRFÍ til að mótmæla meðferð þingsins á 

tillögu um mæðralaun, þá sem formaður Kvenfélags sósíalista.323 Þá tók hún þátt á fundi 

kvenfélaganna um umferðarvanda í bænum og almenna slysahættu barna vegna 

umferðarinnar. Aðrir sem tóku til máls á fundinum voru Auður Auðuns og Steinunn 

Bjartmars auk borgastjóra og lögreglustjóra.324 

                                                
314 Þjóðviljinn 10. júlí 1953, bls. 7. 
315 „Kvennasögusafn Íslands“.  
316 Þjóðviljinn 29. apríl 1947, bls. 8. 
317 KSS 75, askja 1. 
318 KSS 17, askja 1. Fyrsta fundargerðarbók, 10. maí 1948. 
319 KSS 75, askja 1. 
320 Vísir 19. júní 1961, bls. 7. 
321 Þjóðviljinn 29. febrúar 1964, bls. 8. 
322 Morgunblaðið 19. júní 1966, bls. 25. 
323 Þjóðviljinn 27. apríl 1946, bls. 2. 
324 Morgunblaðið 17. júní 1947, bls. 1; Alþýðublaðið 19. júní 1947, bls. 8. 
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Þá var hún einnig virk í Mæðrafélaginu á árunum 1950–1964 og Menningarfélagi 

Íslands og Rússlands á árunum 1970–1979. Enn fremur tók hún þátt í starfi Kvennalistans en 

hún skrifaði grein til stuðnings kvennaframboðinu árið 1982. Sagði hún þar að konur þyrftu 

að skila sér í miklu meira mæli í bæjarstjórn til þess að rödd þeirra heyrðist svo að þær næðu 

að framkvæma þau mál sem konur hefðu meiri skilning á: 

Það er mikið af hæfileikum og reynslu kvenna sem þarf að komast til skila á 

opinberum vettvangi. Þrátt fyrir það að konur hafa skipað sæti á listum flokkanna hefir 

það jafnan verið svo, þegar til kastana kom, að áhrifa þeirra gætti minna en skyldi, 

sakir þess að karlmenn voru i meirihluta og neyttu aðstöðu sinnar til þess að skipa 

flestar áhrifastöður, sem þeir höfðu áhuga á. Þá skortir oftast skilning á því að það nái 

fram að ganga, sem konan telur mikilvægt. Þess vegna er Kvennaframboðið 

nauðsynlegt. Það er nauðsynlegt til þess að koma i framkvæmd mörgum þeim málum 

sem konur hafa næmari skilning á, sakir stöðu sinnar og reynslu i mannlegu 

samfélagi.325 

Elín skipaði neðsta sæti lista Kvennalistans, heiðurssætið, í borgarstjórnarkosningum árið 

1986. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var efst á lista.326 Hún var aftur á lista árið 1990 og þá í 13. 

sæti.327 Hún fór á Nordisk Forum í Osló árið 1988 fyrir hönd Kvennalistans og aftur árið 1994 

í Finnlandi, þá 82 ára gömul.328 Elín var meðal stofnenda Vinstri hreyfingarinnar Græns 

framboðs (VG), að sögn dætra hennar, árið 1999, þá 87 ára.329  

Elín lét því til sín taka í stjórnmálastarfi alveg frá táningsaldri og fram undir nírætt. 

Starf hennar einkenndist af baráttu fyrir auknum kvenréttindum. Elín lést árið 2003 en Stefán 

eiginmaður hennar hafði látist 14 árum áður og eru niðjar þeirra fjölmargir. Hún vildi ekki að 

sín yrði með minningargreinum að henni látinni. Afkomendur hennar sendu tilkynningu á 

fjölmiðla og félag prentara skrifaði nokkrar setningar til að minnast hennar í liðnum „látnir 

félagar“ í tímariti sínu Prentaranum.330 Elín var mikil hugsjónakona alla ævi og tók virkan 

þátt í félags-, menningar- og stjórnmálastörfum ásamt því að vera eiginkona, húsmóðir og 

móðir.331 

  

                                                
325 Kvennaframboðið 1. maí 1982, bls. 18. 
326 Tíminn 10. maí 1986, bls. 17. Hér má sjá mynd af Elínu og öllum þeim sem buðu sig fram: Kvennalistinn 1. 
júní 1986, bls. 2. 
327 Fréttabréf 1. maí 1990, bls. 9. 
328 Ráðstefnan var svo haldin í þriðja sinn árið 2014, þá í Svíþjóð. 
329 BR. Einkasafn nr. 379. 
330 Prentarinn 1. október 2003, bls. 2. 
331 Morgunblaðið 2. ágúst 2003, bls. 41. 
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3. Stjórnmálastarf sósíalískra kvenna 
Eins og áður hefur komið fram tóku konur þátt í að stofna Kommúnistaflokk Íslands, síðar 

Sósíalistaflokk Íslands. Þær tóku þátt í starfi þessara flokka með ýmsum hætti. Flokkurinn 

lofaði að beita sér fyrir auknum réttindum og lét sig kvenréttindi varða. Ein ágætis heimild um 

hugmyndir karla í Sósíalistaflokknum um samskipti kynjanna á vettvangi stjórnmálabaráttu 

þeirra má finna í bréfum Halldórs Laxness til Ingu Laxness, fyrri konu hans. Þar má lesa 

hvernig hann hvetur hana til að taka virkan þátt í stjórnmálastarfinu frekar en „borgaralegum 

félagsskap“ og óskar eftir því að hún verði „félagi“ sinn: 

Þú segir um A.S.V., að yfirleitt „leiðist þér“ allur „svona“ félagsskapur. Ég veit að þér 

þykir skemmtilegri borgaralegur félagsskapur eins og saumaklúbbar og þess háttar, en 

ef þér er nokkuð ant um að vera félagi minn, þá veit ég að þú hugsar ekki leingur eins 

og þetta kvenfólk, sem ég hef fyrirlitið mest og barist á móti, þessar sauðkindur, eða 

réttara sagt villimenn í þjóðfélaginu, sem vita ekkert, hvar þær eru staddar. Og 

vitanlega hefðu aldrei verið neinar umbætur á kjörum lýðsins ef ekki hefði verið um 

öfluga félagsskapi að ræða, sem allir góðir menn og góðar konur hafa stutt. Annars 

mundum við standa á miðaldaþjóðskipulagi enn þann dag í dag. Allar breytingar til 

góðs, hafa komið að neðan, frá fólkinu; — það hefur þreingt að borgurum til að láta 

eftir — einmit með félagsskap. Og einmitt eitt hið sterkasta vígi borgarastéttarinnar er 

apathy eða sinnuleysi og sljóvleiki kvenfólksins, sem hefur verið systematiskt 

idótisérað undir hinu kapítalíska þjóðskipulagi. Ef ekki væru til konur eins og Rosa 

heitin Luxemburg eða Klara gamla Zetkin, þá gæti maður haft ástæðu til að álykta sem 

svo, að kvenfólkið væri lægri rasi. En einmitt tilvera slíkra stórra kvenna, sýnir að það 

er hægt að brjóta þann sljóvleik og heimsku, sem borgarastéttin hefur kappkostað að 

brynja kvenfólkið með og „gera það óskaðlegt“ eins og borgararnir kalla. Sem félagi 

minn, þá veistu, að þú mátt ekki fylla flokk borgaranna með því að hugsa ósócíalt, og 

láta þér „leiðast“ „svona“ félagsskapur. Mundu, að þessi félög eru ekki til að skemta 

þér, heldur til þess að berjast gegn hinum ljótustu svívirðíngum og glæðum, sem 

mannkynið þekkir, hinu kapítalistíska herradæmi yfir fólki.332 

Í bréfinu má sjá að hann lítur uppi til tveggja stjórnmálakvenna og vill að maki sinn sé félagi 

sinn en tilheyri ekki borgaralegum félagsskap á borð við saumaklúbba. Önnur vísbending um 

                                                
332 Halldór Laxness, Einar Laxness og Halldór Guðmundsson, Skáldið og ástin, bls. 206. 
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hlutverk kvenna í stjórnmálabaráttunni má finna í skrifum Hendriks Ottóssonar um Hallfríði 

Jónasdóttur í tilefni af sextugs afmæli hennar árið 1963:  

Ég vil ekki segja hér, að hún hafi síðan „staðið við hlið manns síns,“ eins og venja er 

að segja, heldur hafa þau staðið saman síðan, bæði jöfn að virðingu allra félaga þeirra, 

sem bæði hafa þekkt bezt. Hallfríður hefur ekki verið áhangandi kona, heldur 

sjálfstæður aðili í þeirri baráttu, sem bæði hafa barizt.333 

Hendrik hafði einmitt talað máli kvenfrelsis og sjálfræðis þeirra í stjórnmálum 45 árum áður á 

fundi Framtíðarinnar, málfundafélagi Menntaskólans, eins og rakið var í kaflanum um 

Dýrleifu. Þá má sjá á verkum Dýrleifar og Elínar á vettvangi stjórn- og félagsmála að þær 

einbeittu sér mjög að réttindabaráttu kvenna. En hvernig gekk konum að vera félagar karlanna 

og hvers vegna stofnuðu þær kvenfélag? 

 

3.1 Stofnun Kvenfélags sósíalista 
Kvenfélag sósíalista334 var stofnað 30. mars 1939. Stofnfundinn sóttu 33 konur en Dýrleif 

Árnadóttir setti fundinn og stjórnaði honum.335 Félagið var í upphafi stofnað til þess að 

skipuleggja fjáröflun, sem Sósíalistafélagið hafði ákveðið að halda, sem og til að þess að eiga 

rétt á því að tilnefna fulltrúa í Mæðrastyrksnefnd en bæjarstjórn hafði sett ný skilyrði fyrir 

styrkveitingu til nefndarinnar. Bæjarstjórn hafði haft áhyggjur af því Laufey Valdimarsdóttir 

væri að notfæra sér Mæðrastyrksnefnd til þess að fá konur til að kjósa A-listann, eins og fram 

kom í Morgunblaðinu.336 Í fyrstu fundargerðabók Kvenfélags sósíalista segir svo frá fyrsta 

fundi þeirra: 

Þá hóf Dýrleif umræðu um stofnun kvenfélags innan flokksins. Það sem gerði 

félagsstofnunina nauðsynlega nú þegar væru skilyrði bæjarstjórnar um kosningu í 

mæðrastyrksnefnd. Samkvæmt samþykt þessari skal nefndin skipuð fulltrúum allra 

kvenfélaga í bænum og má hvert pólitískt félag senda einn fulltrúa. Laufey 

Valdimarsdóttir skýrði fyrir fundarkonum, hversu mikil þörf væri á að rísa gegn þeirri 

                                                
333 Þjóðviljinn 8. október 1963, bls. 10. 
334 Félagið var ýmist kallað Kvenfélagið Sósíalistaflokksins, Kvenfélags Sósíalistaflokksins í Reykjavík, 
Kvenfélag Sósíalistaflokksins og sósíalista eða einfaldlega Kvenfélag sósíalista og verður síðastnefnda heitið 
notað hér.  
335 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. 
336 Morgunblaðið 21. janúar 1939, bls. 4. 
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ætlun bæjarstjórnarinnar að útiloka róttækar konur úr mæðrastyrksnefnd. ... Var síðan 

samþykt í einu hljóði að stofna félagið og samþykt lög fyrir það.337 

Lögin sem samþykkt voru sögðu að tilgangur félagsins væri að safna sem flestum konum til 

að taka þátt í starfi Sósíalistaflokksins, efla félagslegan þroska kvenna og gera þeim 

auðveldara fyrir að vinna að þeim málum sem þær hefðu sérstakan áhuga á.338 Helga 

Kristjánsdóttir var kjörin formaður félagsins og meðstjórnendur voru sex aðrar konur. 

Hallfríður Jónasdóttir var kjörin fulltrúi félagsins í mæðrastyrksnefnd. 

Framhaldsstofnfundur var haldinn 21. apríl 1939 og þá var Hallfríður Jónasdóttir 

kosinn varaformaður. Einnig var kosin fjáröflunarnefnd skipuð sjö konum þar á meðal Elínu 

Guðmundsdóttur. Dýrleif var hvorki í stjórn félagsins né basarnefndinni en hún var í nefnd 

sem átti að taka til athugunar spjaldskrá Kvenfélagsins. Þá tók hún til máls um starf og tilgang 

félagsins en einnig tóku til máls um það efni Helga Kristjánsdóttir formaður félagsins og 

Katrín Pálsdóttir. Ekki kemur fram í fundargerð hvað þær lögðu til í þeim efnum. Samkvæmt 

endurminningum Elínar Guðmundsdóttir, sem hún skrifaði um kvenfélagið 1982, sögðu 

nokkrar konur sig úr félaginu árið 1939 eftir fyrstu tvo fundina, þar á meðal meirihluti 

stjórnar. Sagði Elín að ástæðurnar fyrir þessu hafi meðal annars verið Finnlandsstríðið og 

seinni heimsstyrjöldin.339 Hvað fleira lá að baki er ekki víst en félagið lá niðri í rúm fjögur ár 

þar til það var endurlífgað á fundi þann 24. október 1943. 

Á þeim fundi voru 16 konur mættar og Hallfríður stjórnaði honum. Katrín Pálsdóttir, 

sem hafði náð kjöri sem bæjarfulltrúi Sósíalistaflokksins árið 1942,340 flutti tillögu um að 

félagið ætti standa og greiddu allar konur atkvæði með tillögunni. Þá höfðu engir fundir verið 

haldnir í félaginu í um fjögur ár en Hallfríður virðist þó hafa verið fulltrúi félagsins í 

Mæðrastyrksnefnd í millitíðinni. Talsvert var rætt um skipulag félagsins en hugleiðingar 

kvennanna koma ekki nákvæmar fram í fundargerðabókinni. Næsta mál á dagskrá voru 

skreytingar á fundarsal Sósíalistaflokksins og ákveðið var að safna fyrir gluggatjöldum. Að 

lokum var rætt um fjáröflun og ákveðið að safna ullarfatnaði handa börnum í Sovétríkjunum. 

Dýrleif talaði fyrir söfnuninni og var svo í fjáröflunarnefndinni ásamt Elínu og fleirum. Fleira 

var ekki rætt á fundinum. Ekkert var rætt um stjórnmál á þessum þriðja fundi félagsins og 
                                                
337 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 30. mars 1939. 
338 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. Fyrsta stjórn, kosin á fyrsta fundi 30. mars 1939. Formaður: Helga 
Kristjánsdóttir formaður. Karólína Siemsen, Ásta Björnsdóttir, Frikka Guðmundsdóttir, Áslaug Jónsdóttir, 
Karitas Skarphéðinsdóttir og Fríða Knudsen. 
339 KSS 74. Elín Guðmundsdóttir um Kvenfélag sósíalista, apríl 1982. 
340 Katrín Pálsdóttir (1889–1952) – m.a. bæjarfulltrúi í Reykjavík fyrir Sósíalistaflokkinn 1942–1950. Björn 
Bjarnason, Sigfús Sigurhjartarson og Steinþór Guðmundsson náðu einnig kjöri árið 1942, þá hlaut flokkurinn 
23,4% atkvæða. Í næstu kosningum 1946 hlutu þau öll fjögur aftur kjör og hlutu þá 28,4% atkvæði.  
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engin stjórn var kosin. Þannig virðist félagið hafa verið vettvangur fyrir konur innan hans til 

að sinna hefðbundnari kvennastörfum en síður verið vettvangur fyrir stjórnmálaumræður. 

Konur þátt í stjórnmálaumræðu innan flokksins sjálfs þar sem Katrín Pálsdóttir var 

bæjarfulltrúi hans á þessum tíma eða í öðrum félögum, eins og Sósíalistafélagi Reykjavíkur, 

þar sem sumar kvennanna störfuðu einnig innan þess félags.341 

Á næsta fundi, sem fór fram þann 3. febrúar 1944, var svipað uppi á teningnum en þá 

var gefin skýrsla um starf félagsins frá upphafi. Að loknu þessu yfirliti yfir sögu félagsins var 

skýrt frá störfum nefndanna, sem áður hafði verið kosið í, hússkreytingarnefnd og 

fjáröflunarnefnd. Svo var kosið í stjórn. Þá gaf Hallfríður, fulltrúi félagsins í 

Mæðrastyrksnefnd, skýrslu um störf þeirrar nefndar og var svo endurkjörinn fulltrúi félagsins 

þar. Því næst var pólitískari tónn sleginn á fundinn þegar Dýrleif bar upp tillögu um að 

kvenfélagið ætti að undirbúa fund um lýðveldismálið. Var hún kosin í þá nefnd ásamt þremur 

öðrum konum. Lýðveldismálið var því fyrsta málið tengt stjórnmálum sem kvenfélagið 

fjallaði um. Skömmu seinna átti Dýrleif eftir að skrifa grein sem tengdi sjálfstæði þjóðarinnar 

við sjálfstæði kvenna landsins en nánar er fjallað um hana hér að neðan.342 Síðan sagði Katrín 

Pálsdóttir frá Mæðrafélaginu og hvatti konur til að ganga í það. Að lokum kaus fundurinn 

nefnd til þess að undirbúa söfnun fyrir Þjóðviljann. Síðasti dagskrárliður var kjör stjórnar 

félagsins. Hallfríður var kosinn formaður þess og var Dýrleif meðal meðstjórnanda.  

Á þessum fundi skiptist því starfsemin í eftirfarandi þrjá þætti: störf með öðrum 

kvenfélögum, umræðu um stjórnmál í landinu og fjárhagslegt framlag til flokksins með 

söfnunum. Af þessum fundi að dæma virðist tilgangur félagsins hafa verið orðinn sá að taka 

þátt í borgaralegum kvennahreyfingum, styðja Sósíalistaflokkinn og fá konur til að taka þátt á 

vettvangi stjórnmálanna. 

Eftir endurlífgun félagsins urðu fundir þess reglulegir. Að jafnaði voru haldnir 11 

félagsfundir á ári og sjö stjórnarfundir. Félagsfundirnir héldu áfram að fjalla um svipaða þætti 

og áður. Það var Fjáröflun sér í lagi fyrir börn í Sovétríkjunum og fyrir Þjóðviljann og 

kosningar í nefndir annarra kvennahreyfinga. Má þar nefna Mæðrastyrksnefnd, 

Kvenréttindafélag Íslands (KRFÍ), Bandalag kvenna í Reykjavík,343 Bandalag íslenskra 

kvenna og Hallveigarstaðanefnd.344 Einnig var fjallað um einstaka mál þjóðfélagsins. Af og til 

var kosið í nefndir, sem unnu innan kvenfélagsins eða innan Sósíalistaflokksins varðandi 
                                                
341 Nýtt land 7. nóvember 1938, bls. 1. Fréttatilkynning um að Sósíalistafélag Reykjavíkur hafi verið stofnað og 
þar má sjá að Dýrleif var meðstjórnandi félagsins. Hún var eina konan í þessari fyrstu stjórn. 
342 Dýrleif Árnadóttir, „Hver verður réttarstaða konunnar í íslenzka lýðveldinu?“. 
343 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. maí 1945. 
344 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 2. febrúar 1948. 
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ákveðin pólitísk málefni en einnig skreytingar- og skemmtinefndir. 

Fræðsluerindi voru flutt á hverjum félagsfundi sem annað hvort konurnar héldu sjálfar 

eða þá áhrifamiklir karlar innan flokksins. Þeir töluðu oft um mikilvægi kvenna fyrir 

sósíalismann sem og um almenn störf flokksins. Stundum héldu kvenfulltrúar 

Sósíalistaflokksins í opinberum embættum erindi, eins og Katrín Pálsdóttir bæjarfulltrúi og 

Katrín Thoroddsen alþingismaður (1946–1949), þar sem þær kynntu áherslur í störfum sínum. 

Félagskonur sjálfar héldu oft erindi um málefni líðandi stundar. Nánari úttekt á erindum 

kemur fram hér að neðan. 

Á fundunum voru líka lesnar upp vísur og kvæði einkum eftir Jóhannes úr Kötlum og 

svo voru lesnir upp kaflar úr bókum, oftast úr bókum Halldórs Kiljans Laxness.345 Loks voru 

haldnar skemmtanir og árshátíðir svo félagslífið var orðið mjög líflegt á árunum eftir stríð og í 

nokkra áratugi eftir það.346 

Fundargerðir félagsfunda eru ítarlegar og nær eingöngu ritaðar af Dýrleifu. Einnig 

hafa varðveist fundargerðir af stjórnarfundum félagsins frá og með 1954 en annað hvort voru 

þær ekki skráðar fyrir þann tíma, eða þá að fyrstu fundargerðarbækur stjórnarinnar hafa ekki 

varðveist. Fundargerðir stjórnarfunda eru mun knappari en fundargerðir félagsfundanna. 

Yfirleitt var aðeins skrifað niður hvaða konur mættu og helstu dagskrárliðir. Fundargerðabók 

stjórnarinnar sýndi þó skýrt að félagið bað yfirleitt fyrirlesara um að halda erindi og virðist 

því hafa haft dagskrárvald yfir félagsfundunum.347 

Elín Guðmundsdóttir var kjörin formaður félagsins á aðalfundi 13. febrúar 1946 og tók 

þá við af Hallfríði Jónasdóttur. Á næstu fundum eftir það var lögum félagsins breytt þannig að 

konur gátu verið meðlimir í félaginu óháð því hvort þær voru félagar í Sósíalistaflokknum eða 

ekki. Tilgangur félagsins var nú orðinn, eins og stendur í fundargerðabók,:„að vinna gegn 

afturhaldi og fasisma, en fyrir útbreiðslu Socialisma meðal kvenna, á sem breiðustum 

grundvelli. Meðlimir í félaginu geta allar frjálslyndar konur orðið, sem vilja kynnast 

Socialismanum.“348 Félagið hugðist ná þessum tilgangi sínum með fræðslu, útbreiðslu- og 

skemmtifundum og með því að taka til meðferðar „landsmál og öll þau mál, er snerta hagi og 
                                                
345 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 8. maí 1946 les Ásta Jósefsdóttir kafla úr Dagleið af fjöllum, eftir HKL. 8. 
mars 1949 lesið upp kvæði Einars Benediktssonar á árshátíð. Á afmælishátíð 14. mars 1959 voru flutt ljóð eftir 
Jóhannes úr Kötlum sem og smá kafli úr Sölku Völku. Lesið upp kvæði Jóhannes úr Kötlum 8. mars 1951. 
346 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. Skemmtiferð að Reykholti og Hreðavatni í Borgarfirði 10. ágúst 1947. 
Sauma- og fræðslufundur í Þórsmörk 5. apríl 1948. Árshátíð sótt af 100 manns 8. mars 1949. Berjaferð í ágúst 
1949. 
347 KSS 17. Önnur fundargerðabók Kvenfélags sósíalista 1952–1959, stjórnarfundur 5. mars 1956. Til dæmis 
báðu þær í stjórninni Einar Olgeirsson, þáverandi formann Sósíalistaflokksins, um að halda erindi um 
heimsviðburði og innanríkismál þann 12. nóvember 1956. 
348 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 8. maí 1946. 
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réttindi kvenna.“349  

Þegar þessar breytingar áttu sér stað voru Alþingiskosningar á næsta leiti, sömu 

kosningar og komu Katrínu Thoroddsen á þing fyrir Sósíalistaflokkinn. Sumarið 1946 hafði 

verið haldinn opinn fundur í Listamannaskálanum þar sem átta konur í félaginu tóku til máls 

og var góð mæting, samkvæmt fundargerðabókinni. Dýrleif og Elín voru meðal þeirra sem 

töluðu á fundinum. Því má segja að tilgangur félagsins hafi meðal annars verið sá að vera 

vettvangur til að ná fleiri konum á sitt band og fá fleiri konur til að kjósa Sósíalistaflokkinn. 

Samkvæmt fundargerðabókinni nýttu þær sér líka kvenfélagið til að skora á 

Sósíalistaflokkinn að stilla konum upp í örugg sæti á lista. Það er sérstaklega eftirtektarvert að 

árið 1945 ályktaði fundurinn eftirfarandi: 

Kvenfélag Sósíalistaflokksins mælir eindregið með því að Katrín Pálsdóttir og Katrín 

Thoroddsen fái örugg sæti á uppstillingarlista Sósíalistaflokks við næstu 

bæjarstjórnarkosningar. Ennfremur óskar kvenfélagið að aðeins verði reyndir 

flokksmenn í öruggum sætum.350 

Á fundi árið 1948 hvatti Katrín Pálsdóttir konurnar til þess að taka þátt í almennu flokksstarfi 

því hlutverk kvenfélagsins væri að gera konurnar að betri sósíalistum.351 Líklega átti hún við 

að kvenfélagið væri vettvangur til að bæta kunnáttu kvenna í sósíalismanum og 

stjórnmálaþátttöku þannig að þær gætu sem best tekið þátt í flokkastarfinu. Einhverjar konur 

litu því á kvenfélagið sem uppeldismiðstöð fyrir konur svo þær gætu tekið þátt í pólitísku 

starfi flokksins.  

Á öðrum fundi árið 1948 ræddi Elín Guðmundsdóttir um vetrarstarf kvenfélagsins og 

stakk upp á að stofnaður yrði leshringur, saumahópur eða spilahópur. Einhverjar konur 

mótmæltu tillögunni og töldu ekki viðeigandi að hafa sauma- eða leshóp en á sama fundi 

stakk Dýrleif upp á stofnun fræðslu- og menningarnefndar sem sæi um fræðsluefni á 

fundunum og var sú tillaga samþykkt.352 Var því passað upp á að starfsemi Kvenfélagsins færi 

ekki að líkjast störfum hefðbundnari kvenfélaga en svipaði frekar til kvenréttindafélaga. Elín 

gaf ekki kost á sér til stjórnarsetu eftir árið 1948 og var Helga Rafnsdóttir kjörin formaður í 

hennar stað. Dýrleif var aftur kjörin meðstjórnandi og hélt áfram að starfa sem ritari 

félagsins.353 

                                                
349 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 8. maí 1946. 
350 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 6. desember 1945. 
351 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 2. febrúar 1948. 
352 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. október 1948 
353 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. 31. janúar 1949. 



58 

3.2 Stjórnmálaáherslur á fundum Kvenfélags sósíalista 1944–1953 
Eins og áður var nefnt ræddu konur um stjórnmál innan Kvenfélags sósíalista. Þær héldu bæði 

erindi og efndu til almennra umræðna um þau. Á einum fundinum hélt Elísabet Eiríksdóttir 

ræðu með „eggjunarorðum“ til kvennanna á fundinum eins og stendur í fundargerðarbók: 

„[Elísabet] kvað konurnar verða að varpa af sér hlutleysinu, ala sig upp til að vera jafn færar 

og karlmennina til að ráða málum þjóðarinnar. … Það er ekki nægilegt að konan rækti skyldur 

sínar innan fjögurra veggja heimilis.“354  

Það var því skýrt að Kvenfélagið vildi ala upp pólitískar konur sem ættu einnig að láta 

málefni utan heimilisins sig varða. Við athugun á fundargerðarbókum Kvenfélagsins koma 

áherslur þess í stjórnmálum í ljós. Þær ræddu um lýðveldismálið, sérstaklega árið 1944, þar 

sem þær hvöttu konur til að „kjósa með lýðræðinu,“ það er samþykkja stofnun lýðveldis og 

nýja stjórnarskrá. Þá ræddu þær um stöðu kvenna innan nýja þjóðríkisins,355 eins og áður kom 

fram. Staða verkakvenna og verkalýðshreyfingarinnar var þeim einnig ofarlega í huga.356 Þá 

voru friðarmál og barátta gegn fasisma þeim sérstaklega hugleikin. Þær ræddu um 

andfasistabandalag kvenna á Norðurlöndunum357 sem og Samband lýðræðissinnaðra kvenna 

„sem barðist gegn fasisma en fyrir friði, jafnrétti og sjálfstæði þjóðanna.“358 En það er sama 

félag og Elín fór á alþjóðlega fundi hjá. Þær ræddu einnig um hersetu Bandaríkjanna en þær 

töldu hættu stafa af henni bæði fyrir æskulýðinn og þjóðina alla, sér í lagi fyrir tungu og 

menningu.359 Á aðalfundi árið 1949 ályktaði fundurinn að mótmæla „því að Íslendingar gerist 

þátttakendur í hernaðarbandalagi eða ljái land sitt undir herstöðvar í nokkurri mynd þar sem 

slíkt myndi þýða tortímingu þjóðarinnar.“360 

Dýrtíða- og skömmtunarmál voru líka mikið til umfjöllunar á fundunum.361 Á einum 

þeirra hvatti Dýrleif konurnar til að „fylgjast vel með hækkunum og skrifa það hjá sér svo 

hægt væri að nota það sem dæmi í umræðum um þessi mál síðar.“ Önnur kona sagði dýrtíðina 

vera „árás á lífsafkomu alþýðuheimila þessa lands.“362 Katrín Thoroddsen kom á fundina og 

ræddi um dýrtíðafrumvarpið árið 1947 og fundurinn skipaði konur í nefnd til að vinna með 

henni að þessu máli árið 1948. 
                                                
354 KSS 17. Fyrsta fundargerðarbók, 25. nóvember 1948. 
355 KSS 17. Fyrsta fundargerðarbók. Fundir 3. febrúar 1944, 14. mars 1944, 12. maí 1944 og 5. apríl 1945. 
356 KSS 17. Fyrsta fundargerðarbók. Fundir 5. apríl 1945, 23. nóvember 1948. 
357 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 3. október 1945, Þóra Vigfúsdóttir var frummælandi. 
358 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 6. desember 1950. 
359 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 7. júní 1951. 
360 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 31. janúar 1949. 
361 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. Dýrtíðar- og skömmtunarmál rædd á fundum 8. október 1947, 12. desember 
1947, 2. febrúar 1948, 14. október 1948, 19. maí 1949. 
362 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 19. maí 1949. 
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Tryggingarmál voru þeim líka hugleikin og var þeim sérstaklega í mun að tryggja rétt 

einstæðra mæðra. Katrín Pálsdóttir bæjarfulltrúi ræddi þessi mál og skoraði fundurinn á 

Alþingi að konur sem eingöngu ynnu heimilisstörf fengju sama rétt til sjúkrabóta og aðrir 

þjóðfélagsþegnar, að greiddur barnalífeyrir og mæðralaun skertu ekki rétt til fjölskyldubóta 

auk annarra tillagna á úrbótum á umræddu frumvarpi.363 

Þær fjölluðu og ályktuðu um frumvörp varðandi samsköttun hjóna,364 áfengismál, en 

þær voru á móti innlendri bruggun öls, brot á heilbrigði í mjólkur- og brauðbúðum og 

matvöruverslunum.365 Þær ræddu um gjaldeyrismál,366 „svertingja vandamálið í 

Bandaríkjunum“,367 framkvæmd sósíalismans í Sovétríkjunum368 og tillögur Katrínar 

Thoroddsen um dagheimili sem hún flutti á Alþingi.369 Óhætt er að fullyrða að þær létu 

fjölmörg málefni sig varða. 

Kvenfélagskonurnar stóðu fyrir ýmsum söfnunum eins og minnst var á hér að ofan. 

Fyrirferðarmest var söfnun fyrir börn í Sovétríkjunum sem var ýmist nefnd í 

fundargerðabókum sem sovétsöfnun, Karólínusjóður eða basarnefnd. Safnanirnar voru 

algengar á tímabilinu 1944–1951.370 Næststærsta söfnunin var fyrir Þjóðviljann en markmið 

hennar var að ná upp áskriftum í takt við Morgunblaðið eins og rætt var á aðalfundi 2. febrúar 

1948. Þá þegar hafði tekist að ná sama áskriftarfjölda og hjá dagblöðunum Vísi og 

Alþýðublaðinu. Í einkaskjalasafni kvenfélagsins má finna mikinn fjölda af hlutabréfum í 

Þjóðviljanum.371 Þá var safnað í minningarsjóð Bríetar Bjarnhéðinsdóttir,372 fyrir 

barnahjálp373 og fyrir hússjóð Sósíalistaflokksins.374 

Loks má nefna að þeim var hugað um landrækt og árið 1950 fóru þær í ferð upp í 

                                                
363 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. nóvember 1949. Tryggingarmál voru til umræðu á fundum 8. maí 1946, 
14. nóvember 1949 og 21. apríl 1950. 
364 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 1. nóvember 1950, febrúar 1951, 10. september 1951, 10. október 1951. 
365 KSS 17. Fyrsta fundargerðarbók, 11. október 1950 
366 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 3. júlí 1947. 
367 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 5. apríl 1948.  
368 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, maí 1948. 
369 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 6. nóvember 1949. 
370 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. Safnanirnar voru ræddar á eftirfarandi fundum: 16. október 1944, 11. 
desember 1944, 12. febrúar 1945 (Elín Guðmundsdóttir skýrði frá), 14. maí 1945, 3. október 1945, 8. október 
1947, 12. nóvember 1947, 12. desember 1947, 10. maí 1948, 14. mars 1950, 21. september 1950, 6. desember 
1950, 7.júní 1951 og 10. september 1951. 
371 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. Safnanir fyrir Þjóðviljann voru ræddar á eftirfarandi fundum: 16. október 
1944, 11. desember 1944, 12. desember 1947 (styrktur um 500kr eftir tillögu Dýrleifar), 2. febrúar 1948, 14. 
október 1948, 6. apríl 1949, jólagjöf 1950 og 10. október 1951. 
372 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 12. febrúar 1945. 
373 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 10. maí 1948. 
374 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 6. desember 1950. 
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Heiðmörk og gróðursettu 1000 plöntur.375 

Það er því ljóst að þær snertu á fjölmörgum efnum af pólitískum toga á árunum 1944–

1951, skipuðu nefndir um einstaka málefni og sendu frá sér ályktanir um þau. Þær sinntu 

einnig hefðbundnari störfum kvenfélaga eins og söfnunum fyrir ákveðin mál. 

 

3.2.1 Erindi karla 1944–1951 

Karlmenn komu stundum á fundi kvenfélagsins og héldu erindi. Einar Olgeirsson, 

alþingismaður og formaður flokksins, kom oftast á fund kvennanna. Hann talaði þar um 

lýðveldismálið,376 stjórnmálahorfur 1947,377 dýrtíðamálið og tillögu Sósíalistaflokksins í þeim 

málum,378 atvinnuleysi379 og um atvinnumál.380 Athyglisverðast er erindi hans á fundi árið 

1949 þar sem hann talaði um sósíalistahreyfingar og hugsjónir fyrir byltingu verkalýðsins þar 

sem hann: „Sýndi síðan fram á hlutverk konunnar í þeirri baráttu.“ 381 Dynjandi lófaklapp var 

eftir erindið, samkvæmt fundargerðarbók, en það var haldið í kjölfar þess að Katrín 

Thoroddsen náði ekki aftur kjöri sem þingmaður eftir að hafa verið færð niður um sæti frá 

síðustu kosningunum. Nánar verður fjallað um það mál hér að neðan. 

Aðrir sem komu og ræddu sérstaklega um stöðu kvenna voru Jóhannes úr Kötlum með 

erindi um „hernaðarbandalagið og baráttu konunnar fyrir menningu og frelsi“382 og Sveinn 

Kristjánsson með erindi um konuna og sósíalismann og kvenréttindahreyfinguna.383 

Áki Jakobsson, alþingismaður og formaður Sósíalistafélags Reykjavíkur, ávarpaði 

fundi Kvenfélagsins næst oftast, eða þrisvar sinnum. Hann ræddi um efnahagsástandið og 

kosningarnar 1946,384 happdrætti Sósíalistaflokksins sem hann hvatti konur til að taka þátt í385 

og loks um aðdraganda Atlantshafssáttmála386 Aðrir frá flokknum, bæjarfulltrúi og 

alþingismaður, komu einnig á fundina að ræða málefni flokksins og svara fyrirspurnum frá 

Kvenfélagskonunum.387 

                                                
375 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 5. júní 1950. 
376 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 1944. 
377 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 8. október 1947. 
378 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 12. nóvember 1947. 
379 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 21. september 1950. 
380 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 2. maí 1951. 
381 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 20. október 1949. 
382 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 8. mars 1949. 
383 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. mars 1950. 
384 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 6. júní 1946. 
385 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. október 1948. 
386KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 6. apríl 1949. 
387 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. Sigfús Sigurhjartarson bæjarfulltrúi á fundi 20. október 1949, Ásmundur 
Sigurðsson alþingismaður á fundi 1. febrúar 1951  
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Stefán Ögmundsson, prentari og eiginmaður Elínar Guðmundsdóttur, fjallaði um 

konur í iðnaði á fundi 5. apríl 1945. Fjörugar umræður voru uppi á fundinum og fundargerðin 

er illlæsileg en svo virðist sem hann hafi viljað hvetja konur í Iðn- og sambandsstjórn. Hann 

vildi líka fá konur í faglegar hreyfingar og var verkalýðsbarátta rædd í kjölfarið á erindi hans. 

Hann kom aftur þremur árum seinna og talaði þá um 1. maí og verkalýðinn.388 Nokkrir aðrir 

karlar komu og ræddu um verkalýðsmál á borð við kaupdeilu Dagsbrúnar389 og tvisvar um 

kosningar í Iðju (félag verksmiðjufólks í Reykjavík).390 

Félagskonur ræddu því stjórnmálin sín á milli en einnig við karla innan flokksins á 

forsendum og vettvangi Kvenfélagsins. Sumir karlar létu einnig málefna kvenna í 

stjórnmálum og sósíalisma sig varða og héldu sérstök erindi um þau. 

 

3.3 Sósíalískar konur í opinberri umræðu 
Frá árinu 1939 birti Þjóðviljinn svokallaða „Kvennasíðu“ í blaði sínu einu sinni í viku sem 

Kvenfélagið tók að sér að skrifa. Á fundum Kvenfélagsins var nokkrum sinnum rætt um 

„Kvennasíðuna.“ Dýrleif hvatti allar konur til að skrifa að minnsta kosti eina grein.391 Nefnd 

um „Kvennasíðu“ Þjóðviljans var svo stofnuð árið 1946 eftir tillögu Dýrleifar og hún kosin í 

þá nefnd ásamt þremur öðrum.392 Árið 1948 hvatti Hallfríður Jónasdóttir konur til þess að 

skrifa í blaðið og urðu þá umræður um nauðsyn síðunnar og tillögur um ritstjóra svo og að 

hún skyldi birtast aftast í blaðinu.393 Þannig er ljóst að „Kvennasíðan“ var Kvenfélaginu 

mikilvæg. 

Í grein sem Dýrleif skrifaði í tilefni af 10 ára afmæli Þjóðviljans, og minnst var á í 

kaflanum um hana, fór hún yfir útgáfu Verklýðsblaðsins og Þjóðviljans og ástæður þess að 

henni fannst útgáfa þeirra nauðsynleg. Þá sneri hún sér að hinni sérstöku „Kvennasíðu“ og 

sagði að við umræðu um hvort að ætti að halda henni yfir höfuð út hafi þeim þótt það „varla 

rétt að draga fólk í dilka eftir kynjum.“ Þau hafi þó viljað gera tilraun til þess sér í lagi til að 

veita öðrum „bjánalegum vikublöðum ... [sem] rugli meðfædda skynsemi [kvenna]“ eins og 

hún skrifar. „Kvennasíða“ Þjóðviljans átti því að vera „málgagn hinnar hugsandi konu.“ 394 

                                                
388 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 10. maí 1948 
389KSS 17. Fyrsta fundargerðabók. Sigurður Guðmundsson á fundi 3. júlí 1947 og Guðmundur Hjartarson, 
þáverandi formaður Sósíalistafélag Reykjavíkur, á fundi 1. febrúar 1951. 
390 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, Guðmundur Kjartansson þá formaður Sósíalistafélags Reykjavíkur, 21. 
september 1950 
391 KSS 17. Fyrsta fundargerðarbók, 14. maí 1945. 
392 KSS 17. Fyrsta fundargerðarbók, 10. apríl 1946. 
393 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 2. febrúar 1948. 
394 Þjóðviljinn 31. október 1946, bls. 3. 
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Rannveig Kristjánsdóttir var lengst af ritstjóri síðunnar en svo tóku Sigríður 

Arnlaugsdóttir og Þóra Vigfúsdóttir við af henni.395 María Þorsteinsdóttir tók svo við af Þóru 

árið 1952 eftir að Þóra veiktist.396 Í október árið 1952 var „Kvennasíðan“ lögð niður. Þess í 

stað var búin til daglegur liður sem hét „Heimilisþáttur“ og sagði í tilkynningu Þjóðviljans að 

það efni sem áður hefði verið á „Kvennasíðunni“ ætti að verða að sjálfstæðum greinum í 

blaðinu í kjölfarið. Það sama átti við um síðu æskulýðshreyfingarinnar.397 Eftir þetta birtust 

dálkar í blaðinu undir heitinu „Raddir kvenna“398 sem mismunandi konur tóku að sér að 

skrifa. Þessi dálkur birtist af og til í blaðinu, líklega skrifaður af meðlimum Kvenfélags 

sósíalista. Sá dálkur lifði fram á sumar 1953 en sást svo ekki eftir það. „Heimilisþátturinn“ 

varð langlífari dálkur en hann birtist í blaðinu fram á árið 1958.399 Árið 1973 birtist síða í 

Þjóðviljanum undir heitinu „Jafnréttissíðan“ sem Vilborg Dagbjartsdóttir ritstýrði til ársins 

1976 en þá var hún lögð niður.400  

Tímaritið Melkorka kom út árunum 1944–1962. Á fundum kvenfélagsins skýrði Þóra 

Vigfúsdóttir frá söfnun fyrir tímaritinu og tilhögun þess. Hún skoraði jafnframt á Þórunni 

Magnúsdóttur að ritstýra Melkorku. Tímaritið kom út einu sinni til þrisvar á ári. Rannveig 

Kristjánsdóttir og Þóra Vigfúsdóttir voru helstu driffjaðrirnar í útgáfunni, samkvæmt Nönnu 

Ólafsdóttur.401 Nánar má lesa um Melkorku í BA-ritgerð Önnu Drafnar Ágústsdóttur, sem 

áður hefur verið minnst hér á. Árið 1944 skrifaði Dýrleif grein í Melkorku þar sem hún veltir 

fyrir sér hver yrði réttarstaða kvenna í íslenska lýðveldinu. Þjóðviljinn birti útdrátt úr 

greininni á „Kvennasíðunni.“402 Dýrleif skrifaði: 

Hvílík orka fer ekki forgörðum í okkar litla menningarsamfélagi meðan meginþorri 

kvenna má hýrast í eldhúsum sínum langa ævi. Gáfukonur, snillingar, hugvitskonur, 

skáld, konur, sem unnið gætu afrek á ýmsum sviðum menningar og tækni, ef að þeim 

væri hlúð og þær fengju aðstöðu til að verja tíma sínum að nokkru leyti til sinna 

hugðarmála . ... Megi íslenzka lýðveldinu takast að leysa þessa þraut og veita konunni 

                                                
395 Þjóðviljinn 31. október 1961, bls. 29. 
396 Þjóðviljinn 22. maí 1952, bls. 8. 
397 Þjóðviljinn 21. október 1952, bls. 1. 
398 Þjóðviljinn 19. nóvember 1952, bls. 3. 
399 Þjóðviljinn 21. mars 1958, bls. 11. 
400 Þjóðviljinn 30. maí 1976, bls. 2. 
401 Magdalena Schram, „Samtalið endalausa. Nanna Ólafsdóttir segir frá.“ Vera, 4:4 (júní 1985), bls. 22–24. 
402 Þjóðviljinn 22. júní 1944, bls. 3. 



63 

fullkomið jafnrétti við karlmanninn, þá mun okkar kæra land verða bezta land í 

heimi.403 

Í Þjóðviljanum, við hlið útdráttarins úr grein Dýrleifar, var samantekt á Landsfundi kvenna 

sem KRFÍ hélt en fyrir ofan útdráttinn var ljóð Ingibjargar Benediktsdóttur sem heitir 19. júní 

1944 og var flutt á landsfundinum.404 Upphafslínurnar voru svona: „Konan frjáls í frjálsu 

landi / – – fjarlæg hugsun lengi var. / Ánauð háð var hönd og andi, / hlekkir vanans alstaðar“ 

en lokaorðin: „Heilar saman, systur allar. / Sólarupprás heilsum vér. /Stundin komin, starfið 

kallar, / starfssvið opið hvar sem er. /Þroskist samtök, orka og andi / okkar systra og 

bræðralags. / Konan frjáls í frjálsu landi / fagnar sól hins nýja dags.405 

 

3.4 Deilur við forystu Sósíalistaflokksins 
Í fyrstu fundargerðarbók Kvenfélags sósíalista, sem var rituð á árunum 1939–1951, kemur 

ekki fram gagnrýni á Sósíalistaflokkinn en þó má sjá ólgu og óánægju í kringum 

Alþingiskosningarnar 1949 og þá staðreynd að Katrín Thoroddsen hafi ekki náð endurkjöri.  

Konurnar höfðu haft fyrir því að fá fulltrúa kosinn á Alþingi í kosningum 1946. Á 

fundum árið 1945 og 1946 töluðu þær um mikilvægi þess að stilla konum upp í örugg sæti og 

þrýstu á forystu Sósíalistaflokksins að gera það, eins og áður sagði.406 Það varð úr að Katrín 

tók fjórða sæti á lista fyrir Alþingiskosningarnar 1946 en Brynjólfur Bjarnason vék úr sæti 

sínu og tók fyrsta sæti á lista flokksins í Vestmannaeyjum. Þau hlutu bæði kosningu. Fyrir 

Alþingiskosningarnar 1949 var ljóst að Brynjólfur væri ekki öruggur inn á þing í 

Vestmannaeyjum svo hann tók fjórða sæti á lista í Reykjavík en Katrín fór niður í það 

fimmta.407 

Þann 20. október 1949 var hitafundur hjá Kvenfélagi sósíalista. Katrín Thoroddsen 

mætti á fundinn og voru Alþingiskosningarnar, sem áttu að fara fram 23.–24. október, ræddar. 

Katrín sagðist hafa valið sjálf að vera í fimmta sæti listans þrátt fyrir að hart hefði verið lagt 

að henni að taka fjórða sætið. Henni hefði fundist það sæti jafn sigurvænlegt í þessum 

kosningum eins og fjórða sætið í kosningunum 1946. Hún hafði sagt það sama í fjölmiðlum 
                                                
403 Dýrleif Árnadóttir, „Hver verður réttarstaða konunnar í íslenzka lýðveldinu?“ Melkorka, 1:1 (maí 1944), bls. 
25–26. 
404 Ingibjörg Benediktsdóttir (1885–1953) var kennari og skáld. Hún var í Kvenréttindafélagi Íslands og sat um 
tíma í stjórn þess. Heimild: Helga Kress, „Ingibjörg Benediktsdóttir 1885–1953“. 
405 Þjóðviljinn 22. júní 1944, bls. 3. Á sömu blaðsíðu er einnig grein um fjallkonuna, í henni segir meðal annars: 
„Er fjallkonan ísland orðið veizluskraut, eins og einhver háttvirtur útvarpsræðumaður hafði komizt að orði um 
konuna annan hvorn hátíðardaginn? ... Konurnar hafa brugðist skyldu sinni við þjóðina, með því að taka svo 
lítinn þátt í opinberum málum. Á þingi er engin kona.” 
406 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. maí 1945, 14. júní 1945, 6. desember 1945 og 6. júní 1946. 
407 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 56–57. 
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eftir að listinn var kynntur og áður en kosningarnar áttu sér stað.408 Í fundargerðabókinni 

stendur:  

Vænti hún þess að félagskonur myndu berjast fyrir sigri listans. Mjög hefði verið lagt 

að henni að vera í algjörlega öruggu sæti en sjálf hefði hún krafist 5. sætis ... Gerði 

hún síðar grein fyrir afstöðu sinni til hinna ýmsu mála. Í sölum Alþingis kvaðst hún 

hafa séð mannkynið aumast og hvergi hefði henni liðið ver en samt umbæri hún ekki 

draga sig í hlé.409  

Katrín hlaut dynjandi lófaklapp frá fundargestum eftir tölu sína að því er segir í fundargerð. 

Á næsta fundi 14. nóvember 1949 forfallaðist Katrín Thoroddsen en hún hafði ætlað 

að halda framsögu. Hörmuðu fundarkonur úrslit kosninganna. Þær fóru yfir kosningamálin og 

vöruðu við því að sofna á verðinum vegna bæjarstjórnarkosninga sem voru á næsta leiti.410 

Má því vera að þær hafi álitið við sjálfan sig að sakast fyrir að hafa ekki staðið sig betur í 

kosningabaráttunni. Dýrleif sagði að kjósendur hefðu ekki fengið nógu góð rök til verjast 

„rússagrýlunni“ og flokkurinn hefði misst kjósendur í hópi verkamanna og alþýðufólks yfir til 

hinna flokkanna. Eftir það fór Elín Guðmundsdóttir yfir starf kvennanefndar sem vann að 

kosningunum og sagði að þeim hafði tekist að safna nokkurri fjárhæð. Þá hvatti Elín þær til að 

skrifa í blöðin vegna bæjarstjórnarkosninganna. Loks tók Rósa Vigfúsdóttir til máls og hvatti 

félagskonur til að safna hugrekki.411  

Bæjarstjórnarkosningarnar fóru fram 29. janúar 1950 og var Katrín Thoroddsen kjörin 

einn af fjórum fulltrúum Sósíalistaflokksins í bæjarstjórn það ár. 

Konurnar lýsa því ekki yfir óánægju sinni gagnvart flokknum á fundi Kvenfélagsins. 

Óánægju er þó að finna í öðrum gögnum til að mynda þeim sem finna má í Sögusafni 

Alþýðusambands Íslands á Þjóðskjalasafni Íslands. Þar er varðveitt handskrifað minnisblað 

frá Katrínu Pálsdóttur borgarfulltrúa til miðstjórnar Sósíalistaflokksins vegna fundar 

miðstjórnarinnar 16. apríl 1947. Í því gagnrýndi hún sinnuleysi flokksins gagnvart nöfnu sinni 

Thoroddsen á þingi. Þótti henni sem þingkonan hefði verið sniðgengin af þingflokknum, hún 

fengi litla sem enga aðkomu að málum þess og að ekki hefði verið leitað til hennar í 

málefnum sem vörðuðu sérþekkingu Katrínar sem menntaðs læknis. Þá hafi þingflokkurinn 

heldur ekki tekið tillit til ályktana Kvenfélags sósíalista um einstök þingmál og tók hún sem 

dæmi frumvarp flokksins um tryggingarlöggjöfina og ekkjubætur. Þá bætir Katrín Pálsdóttir 

                                                
408 Nýi tíminn 22. september 1949, bls. 8; Þjóðviljinn 20. september 1949, bls. 1. 
409 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 20. október 1949. 
410 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. nóvember 1949. 
411 KSS 17. Fyrsta fundargerðabók, 14. nóvember 1949. 
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því við í gagnrýni sinni að Katrín Thoroddsen virki ekki sem kosningabeita fyrir kjósendur í 

næstu kosningum árið 1949, eins og hún hefði gert í síðastliðnum kosningum árið 1946, ef 

ekki sé hægt að benda á mál sem hún hafi flutt á Alþingi, þá sérstaklega er varða málefni 

kvenna.412 Minnisblaðið má lesa í heild sinni í viðauka. 

Annað handskrifað blað liggur nálægt minnisblaði Katrínar Pálsdóttir þar sem lagt er 

til sérstakt kvennaráð miðstjórnar og gerðar tillögur um eftirfarandi konur, eins og stendur á 

skjalinu:  

Katrín Thoroddsen alþingism./ Dýrleif Árnadóttir, kvenréttinda / Rannveig Kristjánsd. 

Húsmæðrasérf. / Elín Guðmundsdóttir, form. sósíalistakv.f. / Þóra Vigfúsdóttir ritstjóri 

Kvennas./ Petrína Jakobsen / Katrín Pálsdóttir / Hallfríður Jónasd. / Helga Rafnsdóttir 

æskulýðsfylkingin. / Utan Reykjavík: / Elísabet Eiríksdóttir ak. / Vestmannaeyjar. 

Aðalheiður Bjarnfreðsd./ Hafnarfjörður413 

Í kjölfarið stofnaði miðstjórn Sósíalistaflokksins kvennaráð sem átti að starfa fram að næsta 

þingi flokksins. Hlutverk þess var að einfalda konum að starfa innan flokksins, samkvæmt 

plaggi sem Katrín Pálsdóttir skrifaði undir í september 1947.414 Á öðrum miða sem liggur 

með hinum í skjalasafninu, en er ekki dagsettur, stendur eftirfarandi: 

Verkefni kvennanefndar miðstjórnar eru fyrst og fremst þessi: 

Að fylgjast með og ræða helztu vandamál kvenþjóðarinnar í landinu, gera sér far um 

að marka sér stefnu í þeim og ráðgast í þeim efnum við framkvæmdanefnd og 

miðstjórn þegar ástæða þykir til. 

Að gangast fyrir stofnun starfsliða í verkakvennafélögunum hinum almennu 

kvenfélögum og öðrum þeim kvennasamtökum sem nefndin telur ástæðu til. 

Að undirbúa skipulagslega og málefnalega aðalfundi og þing hinna ýmsu 

kvennasamtaka. 

Að fylgjast með starfsemi kvenfélaga sósíalista.415 

Af þessum heimildum má ráða að konur tóku þátt í starfi Sósíalistaflokksins sjálfs í 

einhverjum mæli en hafi ekki verið ánægðar með hlutskipti sitt þar eða hlutskipti Katrínar í 

                                                
412 ÞÍ. Sögusafn Alþýðusambands Íslands. A 48 1/16 Ýmis gögn Sósíalistaflokks. 
413 ÞÍ. Sögusafn Alþýðusambands Íslands. A 48 1/16 Ýmis gögn Sósíalistaflokks. 
414 ÞÍ. Sögusafn Alþýðusambands Íslands. A 48 1/16 Ýmis gögn Sósíalistaflokks. Plagg sem Katrín Pálsdóttir 
skrifar undir fyrir hönd kvennanna í september 1947. 
415 ÞÍ. Sögusafn Alþýðusambands Íslands. A 48 1/16 Ýmis gögn Sósíalistaflokks. 
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þingflokknum. Þá hafi þær séð fram á nauðsyn þess að vera með sérstaka kvennanefnd innan 

miðstjórnar flokksins. Kvenfélagið sjálft hafi ekki verið nægjanlega öflugur þrýstihópur innan 

flokksins og það því frekar virkað sem afl til að þjálfa konur upp í sósíalískri hugsun, fá konur 

til að kjósa Sósíalistaflokkinn og vera félagslegur og fjárhagslegur stuðningur við flokkinn. 

Í skjalasafni Kvenfélags sósíalista á Kvennasögusafni má finna gögn frá sjöunda þingi 

Sósíalistaflokksins, sem fór fram seint á árinu 1949,416 um „[t]illögur að starfsemi 

Sósíalistaflokksins meðal kvenna“. Þar segir að „[f]yrsta skilyrði til þess að raunhæfur 

árangur verði af starfi flokkskvenna er, að allir flokksmeðlimir geri sér það ljóst, að konur eigi 

að njóta jafnréttis, og starf þeirra og réttindabarátta sé ekki vanmetin.“417 Í skjalinu er lagt til 

að konur taki þátt í öllu starfi flokksins og sæki sér fræðslu í samræmi við það, að konur starfi 

meðal verkalýðsfélaga, að starf Kvenfélags Sósíalista felist í fræðslu og útbreiðslu sósíalisma 

og að konur starfi í borgaralegri kvennahreyfingu því „[j]afnréttisbarátta kvenna hlýtur alltaf 

að vera órjúfanlega tengd hagsmuna og frelsisbaráttu verkalýðsins“ sem og sé tilgangurinn að 

„styðja umbótastarfsemi í húsmæðrafélögum landsins...“418 Meðal tillagna að endurbótum er 

að starfsmaður verði ráðinn á fullum launum til að vinna að skipulagningu kvennastarfs 

Sósíalistaflokksins á landsvísu. Undir plaggið skrifaði kvennanefnd miðstjórnar og 

Sósíalistafélag Reykjavíkur. 

Enn annað skjal má finna í einkaskjalasafni þeirra á Kvennasögusafni en það er 

ódagsett og merkt „bráðabirgðatillögur kvennaráðsins.“ Um vinnuskjal er að ræða og mikið 

búið að krota í það en meðal þess sem kemur þar fram er gagnrýni á afstöðu karlfélaga 

Sósíalistaflokksins til kvenna og jafnréttismála. Þar er vitnað í Lenín: 

Lenín hefur sagt að hið pólitíska starf meðal kvennanna felist að miklu leyti í fræðslu 

starfi meðal karlmannanna þ.e.s.s.í því að uppræta hinn gamla drotnunaranda sem 

karlkyninu hefur verið innrætt. 

Í þessu felst mikill sannleikur sökum þess hve geisimikinn þátt karlmennirnir eiga í 

því að móta konurnar, með því hvaða hugsjón þeir aðhyllast og hvernig þeir koma 

fram daglega. En af því leiðir aftur að nauðsynlegt er að ræða um starf meðal 

kvennanna á almennum flokks- og deildarfundum.419 

Í plagginu kemur fram að þær vilja styrkja starf kvenna innan allra deilda flokksins og þar 

stendur að ekki gangi að einungis konur komi að þessari vinnu heldur verði karlarnir líka að 

                                                
416 Þjóðviljinn 25. nóvember 1949, bls. 1. 
417 KSS 17. 7. þing Sameiningarflokks. Þskj. 5. Uppkast. 
418 KSS 17. 7. þing Sameiningarflokks. Þskj. 5. Uppkast. 
419 KSS 17. Bráðabirgðatillögur kvennaráðsins. 
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sinna því starfi. Þá stendur einnig að sérstakt kvenfélag sé ekki æskilegt því það vinni að því 

að einangra konurnar frá flokknum. Það er hins vegar búið að strika yfir þessa klausu (eins og 

fleiri klausur). Þær koma aftur að mikilvægi þess að vinna innan verkakvennafélaga og líka 

innan kvennasamtaka landsins til að vinna að réttindamálum kvenna: 

Bráðabirgðaráðið telur mjög þýðingarmikið að flokkskonur vinni innan 

kvennasamtaka landsins bæði þeirra sem vinna að réttindamálum kvenna K.R.F.I. og 

engu síður innan húsmæðrasamtakanna Kvennfélagssambands Íslands [sic]. Þar verða 

þær að vinna með konum af [sic] öðrum stjórnmálaflokkum en láta þó, ekkert tækifæri 

ónotað til þess að beina starfssemi félaganna að þeim viðfangsefnum sem hljóta að 

leiða til skilnings á málefnum sósíalismans, svo sem íhlutun um innflutning 

húsnæðismálum, leikskólum og dagheimilum, sameiginlegum þvottahúsum. (Hið 

kapitaliska þjóðfélag er búið að setja konum í þá úlfakreppu að hún eygir nú engar 

aðrar útlausnir en þær sem sósíalistar berjist fyrir og hafa bent á.)420 

Jafnframt gagnrýna þær karlmenn flokksins fyrir að vera of smitaðir af hinu kapitalíska 

þjóðfélagi og segja: 

Að þeir verði að gera sér grein fyrir því að hún [konan] er jafnt sjálfstæður 

einstaklingur. Að það er skylda þeirra að stuðla að þroska hennar með því að hvetja 

hana til starfa og menntunnar í stað þess að draga úr henni kjarkinn á þann hátt að 

geralítið [sic] úr allri viðleitni kvenna, sem ekki beinist að svokölluðum 

kvennadyggðum. Það er jafngott að félagarnir geri sér ljóst að takist okkur einhvern 

tíman að skapa hér sósíaliskt þjóðfélag hljóta þeir að missa þau sérréttindi til næðis, 

sem þeir nú skapa sér með því að kvænast konu, sem engin áhugamál hefur nema 

heimilið. Kona sem kýs sér menntun og starf utan heimilisins er ekki það mikið 

sterkari en karlmaðurinn að hún anni starfinu jafnframt því að hún eigi ein að bera 

ábirgð [sic] á heimilinu og börnunum.421 

Tala þær svo um að það verði að ala alla flokksmenn upp í þeim skilningi „að karl og kona 

séu jafn fullkomnir eða ófullkomnir einstaklingar“ sem þurfi jafnan aðgang að menntun og 

möguleika til þroska svo þau geti starfa í „þágu félagsheildarinnar.“422  

En til þess að stúlkurnar öðlist þennan skilning og þá aðstöðu, sem nauðsynlegt er til 

jafnþroska, verður einnig þegar frá upphafi að gera drengjunum ljóst að þeir eiga ekki 

                                                
420 KSS 17. Bráðabirgðatillögur kvennaráðsins. 
421 KSS 17. Bráðabirgðatillögur kvennaráðsins. 
422 KSS 17. Bráðabirgðatillögur kvennaráðsins. 
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rétt til að ganga á frítíma stúlknanna með því að láta þær stjana við sig en verða eins 

og þær, sjálfir að annast persónulega hirðu sína.423 

Þessum orðum er fylgt með tillögu um það að hafa fræðsluhringi fyrir bæði stúlkur og drengi í 

æskulýðsfélögum um stöðu kynjanna í þjóðfélaginu. Þá er lokatillaga þeirra í þessu 

vinnuplaggi kvennaráðsins að hvetja til þess að flokkurinn kalli konur til trúnaðarstarfa, þó 

ráðið viðurkenni „að ekki hefur alltaf verið svo mörgum konum á að skipa og þær sjálfar færst 

stundum undan starfi.“424 En hins vegar telur ráðið mjög nauðsynlegt að flokksforystan sýni 

konum fullt traust og gangi ekki fram hjá þeim að ástæðulausu en gæti þess að enn þurfa 

hvatningu til.425 

Það er því alveg ljóst að konur reyndu að vinna að framgangi sínum innan 

Sósíalistaflokksins, sem og að auka veg sósíalismans í landinu, með því að vinna innan 

flokksins, innan kvenfélagsins, innan verkalýðshreyfinga og innan borgaralegra 

kvennahreyfinga. Á fyrrnefndu sjöunda þingi voru 115 fulltrúar flokksins en af þeim voru 

einungis átta konur: Þóra Vigfúsdóttir, Þuríður Friðriksdóttir, Katrín Thoroddsen, Dýrleif 

Árnadóttir, Karólína Ziemsen, Elín Guðmundsdóttir, Helga Rafnsdóttir og Guðrún 

Guðvarðardóttir [fulltrúi frá Akureyri].426 Konur voru í miklum minnihluta á þinginu og 

þurftu að hafa fyrir því að minna aðra fulltrúa á mikilvægi jafnréttisbaráttu kvenna. 

Tæpum 20 árum síðar (1968), á fundi Kvenfélags sósíalista, kristallast ágreiningur 

Kvenfélagsins, bæði innan félagsins sjálfs sem og við forystu Sósíalistaflokksins. Fundurinn 

hófst á því að Sigurður Guðmundsson tók til máls og þakkaði Kvenfélaginu fyrir góðar gjafir 

til Þjóðviljans. Þá rakti hann sögu Þjóðviljans frá stofnun hans og minntist á útgáfur 

jafnaðarmanna og kommúnista fram að stofnun Þjóðviljans án þess að minnast á þátt kvenna í 

því eða á, til dæmis, Nýju konuna. Sigurður lauk svo máli sínu á því að hvetja konur til að 

skrifa meira í Þjóðviljann. Formaður Kvenfélagsins þakkaði Sigurði fyrir erindið og sagði 

mikilvægt að konur skrifuðu í blaðið til dæmis um jafnrétti kvenna, sérstaklega launajafnrétti. 

Því næst tók Guðrún Guðjónsdóttir til máls. Hún byrjaði á að þakka Sigurði fyrir erindið og 

sagði svo að það væri konum sjálfum að kenna að ekki birtist meira eftir þær, frekar en tregðu 

blaða að taka við greinum þeirra.427 Þriðja konan til að taka til máls var Helga Rafnsdóttir. 

Hún gagnrýndi Sósíalistaflokkinn fyrir að hafa ekki gert meira fyrir sínar konur, hvort sem 

                                                
423 KSS 17. Bráðabirgðatillögur kvennaráðsins. 
424 KSS 17. Bráðabirgðatillögur kvennaráðsins. 
425 KSS 17. Bráðabirgðatillögur kvennaráðsins. 
426 KSS 17. Fulltrúar á 7. þingi Sameiningarflokks alþýðu – Sósíalistaflokksins. Ath. konur taldar upp í þeirri röð 
sem þær birtast á listanum.  
427 Það er óljóst hvort hún sé einungis að tala um Þjóðviljann eða almennt um útgáfu. 
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kæmi að ritstjórn eða að þingmennsku eins og „íhaldið“ hefði gert: „Íhaldið hossaði sínum 

konum og setti í embætti, jafnvel óverðugar.“ Sigurður svaraði henni og sagði það á 

misskilningi byggt „að þeir í flokknum ýttu kvenfólkinu á nokkurn hátt frá.“ Loks tók Lára 

Gunnarsdóttir til máls um efnið og sagði að rétt væri að Þjóðviljinn laðaði konur að blaðinu 

með því að birta uppskriftir af mat og kökum sem og tískugreinar.428 

Á þessum fundi árið 1968 komu sem sagt í ljós nokkrar mismunandi hugmyndir um 

hvort það væri konum að kenna eður ei að ekki birtist meira efni frá konum í Þjóðviljanum. 

Þá lagði ein konan áherslu á að fá greinar frá konunum um jafnrétti en önnur vildi frekar laða 

konur að með afþreyingarefni. Ef svo yrði þá myndi blaðið höfða til kvenna á svipaðan hátt 

og bjánalegu vikublöðin, sem rugluðu meðfædda skynsemi kvenna, frekar en vera málgagn 

hinnar hugsandi konu, eins og Dýrleif hafði komist að orði rúmum tveimur áratugum fyrr og 

var farið yfir hér á undan.429 

 

3.5 Starfsemi kvenfélagsins 1952–1992 
Konurnar í Sósíalistaflokknum voru ekki einhuga um að sérstök þörf væri á pólitískum 

kvenfélögum og hvort þau væru frekar til þess fallin að kljúfa konur frá flokknum sjálfum eða 

virkuðu sem afl sem hvatti og þjálfaði konur til þátttöku í flokknum. Það er ljóst hvoru megin 

Elín stóð í þeim skoðanaágreiningi. Í ræðu Elínar frá fundi árið 1953, sem hefur varðveist á 

Kvennasögusafni, kemur fram að henni hafi fundist að „samtök kvenna [hafi] enn hlutverki að 

gegna.“430 Það er að segja að það væri ennþá þörf fyrir þau á þeim tímapunkti. 

Á fundi ári síðar 1954 talaði Dýrleif um störf og tilgang félagsins sem hún sagði að 

tilgangur þess hefði verið að „ná sem flestum konum í virka baráttu með 

[Sósíalista]flokknum.“ Hvatinn að ræðu hennar um flokkinn var sá að konurnar í 

kvenfélaginu höfðu stofnað sjóð til að safna fyrir nýjum húsakynnum Sósíalistaflokksins. 

Dýrleif og Elín báru svo upp tillögu þess efnis að þær myndu eingöngu afhenda flokknum 

upphæðina sem þær hefðu safnað í hússjóð að upphæð 19.400 krónur431 ef kvenfélaginu yrði 

tryggð viðunandi starfsaðstaða í húsinu. Tillagan var samþykkt. 

                                                
428 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók Kvenfélags sósíalista, 1959–1969, 23. janúar 1968. 
429 Þjóðviljinn 31. október 1946, bls. 3. 
430 KSS 75, askja 1. 
431 Raungengi í dag er sirka 750.000 kr. 
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Fundarstarf hélt áfram eins og fyrri ár. Fræðsluerindi karla og kvenna,432 stjórnmálin 

rædd,433 nefndir um ákveðin pólitísk málefni settar á laggirnar, áframhaldandi þátttaka var í 

öðrum kvenfélögum í bænum og skemmtistarf með öðrum sósíalistum.434  

Árið 1958 lét Dýrleif af störfum hjá Kvenfélagi sósíalista og þar lauk annarri 

fundargerðarbókinni. Þá hafði hún verið ritari félagsins og skrifað nær hverja einustu 

fundargerð í 19 ár. Hún kom þó ári síðar á skemmtifund til að fagna 20 árum frá stofnum 

Kvenfélags sósíalista og flutti þá erindi um sögu félagsins.435 Dýrleif dró sig verulega í hlé í 

félaginu eftir að hafa látið af störfum en var þó áfram varaendurskoðandi þess.436 Eins var 

Elín ekki jafn áberandi í starfi félagsins eftir að Dýrleif hætti en var þó í einhverri nefnd á 

hverju ári, sem dæmi fjáröflunarnefnd og skemmtinefnd.437 

Á fundi 29. febrúar 1960 komu tilmæli frá framkvæmdaráði Sósíalistaflokksins um að 

hafa samstarf við öll félög flokksins í þeim tilgangi að ýta undir félagsheild við undirbúning 

næstu kosninga. Fulltrúar Kvenfélags sósíalista, Sósíalistafélags Reykjavíkur, Málfundafélags 

jafnaðarmanna og æskulýðsfylkingarinnar áttu því allir að taka sæti í skipulagsnefnd.438 Þetta 

er fyrsta vísbending um samráð af þessu tagi sem hefði líklega verið kærkomið nokkrum árum 

fyrr. 

Árið 1968 var borin upp tillaga um að félagið samþykkti að gerast aðili að 

Alþýðubandalaginu. Voru miklar umræður um það mál. Elín og fleiri töluðu gegn tillögunni 

og fór svo að samþykkt var með naumum meirihluta að fresta ákvörðuninni um að gerast aðili 

að Alþýðubandalaginu.439 Einari Olgeirssyni var boðið á næsta fund og lagði hann áherslu á 

að bæði Kvenfélagið og Sósíalistafélag Reykjavíkur yrðu stofnaðilar að Alþýðubandalaginu. 

Elín var meðal þeirra sem voru áfram andvígar aðild félagsins að Alþýðubandalaginu. 

Kosningin fór þó svo að sú varð raunin, Kvenfélag sósíalista gerðist stofnfélagi að 

                                                
432 Á fundi 17. september 1959 mætti Brynjólfur Bjarnarson á fund kvennanna og talaði um yfirvofandi 
kosningar.  
433 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók. Þann 23. apríl 1954 Elín kom fram með tillögu sem mótmælir 
„síendurteknum árásum valdhafana á lífskjör vinnandi fólks með hækkunum á æ fleiri tegundum daglegra 
nauðsynja kaffi, mjólkurafurðum og nú síðast rafmagns“. Á sama fundi var Petrína Jakobson með erindi um 
barnaheimili sem hún skoðaði í Moskvu.  
434 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók. Sérstakt upplestrarkvöld var haldið í tilefni af því að Halldóri Laxness voru 
veitt Nóbelsverðlaun 23. febrúar 1956. Skemmtifundinn sóttu 213 félagskonur, en Elín var meðal þeirra sem las 
upp og var það kafli úr Atómsstöðinni. 
435 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók, 4. apríl 1959. 
436 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók, t.d. 5. apríl 1960–1964. Hún var ekki varaendurskoðandi árið 1965 en þá var 
enginn í því hlutverki, má því vera að það hafi verið meira til skrauts fyrir hana að hafa hlutverk án þess að þurfa 
að gera mikið. 
437 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók, t.d. Carólínusjóður [fjáröflun] 1962, 1963, 1965. Skemmtinefnd 1964. 
438 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók, 29. febrúar 1960. 
439 16 atkvæðum gegn 14 
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Alþýðubandalaginu, með tíu atkvæðum gegn engu. Elín mun því hafa setið hjá við 

atkvæðagreiðsluna. 

Nafn Elínar kemur ekki fram í fundargerðum eftir þennan fund næstu tvö árin eða svo, 

ekki fyrr en 13. apríl 1966. Þá segir að hún hafi minnst á 1. maí, sögu dagsins og mikilvægi 

hans. Á næstu árum kemur nafn hennar einstaka sinnum fyrir í fundargerðarbók svo áfram 

hefur hún verið viðloðandi félagsstarfið þó það hafi verið í litlum mæli þar til ársins 1970.440 

Á fundi árið 1969 var Margrét Ottósdóttir formaður og ákvað félagið að halda áfram 

starfi sínu eftir að Alþýðubandalagið var formlega stofnað sem stjórnmálaflokkur og því ekki 

lengur kosningabandalag. Í kjölfarið sögðu nokkrar konur sig úr félaginu en aðrar skráðu sig í 

það. Guðrún Guðvarðardóttir var ein þeirra sem gerði það en hún hafði verið búsett á 

Akureyri um tíma en flutt til Reykjavíkur. Í uppsagnarbréfi sínu sagðist hún alltaf hafa verið á 

móti stofnun sérstaks kvenfélags innan Sósíalistaflokksins þar sem hún hafi „aldrei séð neina 

skynsamlega ástæðu þess að skifta pólitískum flokkum eftir kynjum.“ 441 Hún hafi þó starfað 

innan kvenfélagsins sem og kvenfélags sem var starfrækt á Akureyri. Taldi hún kvenfélagið 

hafa verið stofnað til að auka áhrif Sósíalistaflokksins en ekki verið hluti af honum. 

Meginmarkmið kvenfélagsins hefði átt að vera eftirfarandi, að hennar mati: 

Í fyrsta lagi að veita konum pólitíska fræðslu og verklega æfingu í félagsmálastarfi, og 

svo í öðru lagi að ýta konum fram til starfa, bæði innan flokksins, en þó enn frekar til 

þátttöku í opinberum málum á vegum flokksins, bæði bæjar- og landsmálum.442 

Henni fannst félagið hafa starfað með tilliti til beggja markmiða sinna og að nú ætti að leggja 

það niður.443 Það fór þó svo að kosið var um að félagið myndi halda starfsemi sinni áfram. 

Á aðalfundi árið 1970 var Elín kjörin formaður en hún gegndi því embætti allt þar til félagið 

var formlega lagt niður árið 1992 og gögn þess gefin Kvennasögusafni Íslands. Elín lagði 

mikið upp úr því að viðhalda sögu félagsins. Hún skrifaði söguyfirlit árið 1982, sem finna má 

í einkaskjalasafni hennar á Kvennasögusafni sem og í skjalasafni Kvenfélags sósíalista. 

Einnig kom hún skjalasafni kvenfélagsins til Kvennasögusafns Íslands til verðveislu en Anna 

Sigurðardóttir, sem stofnaði safnið, hafði mætt á fund félagsins í lok árs 1974 og kynnt 

Kvennasögusafn fyrir kvenfélagskonunum.444 Elín og Anna þekktust í gegnum KRFÍ. 

                                                
440 KSS 17. Þriðja fundargerðarbók. Nafn hennar kemur fyrir á fundum 7. mars 1967, 15. október 1968 og [óvíst] 
október 1969. 
441 KSS 17. Bréf Guðrúnar Guðvarðardóttur, 25. febrúar 1969. 
442 KSS 17. Bréf Guðrúnar Guðvarðardóttur, 25. febrúar 1969. 
443 KSS 17. Bréf Guðrúnar Guðvarðardóttur, 25. febrúar 1969. 
444 KSS 4. Anna Sigurðardóttir. Ræða frá 5. desember 1974. 
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Þá sendi hún athugasemd til tímaritsins Veru til að mótmæla orðum Nönnu Ólafsdóttur 

sem hafði haldið því fram í viðtali árið 1985 að ekki hafi verið starfrækt kvenfélag í 

Sósíalistaflokknum. Nanna sagði í viðtalinu: 

Nei. Þær stofnuðu að vísu Kvenfélag sósíalista nokkrar, en ég var aldrei þar. Ég hef 

enga trú á sérstökum kvenfélögum innan flokkanna, ég held það leiði bara til 

einangrunar og sé ekki af hinu góða. En þeim fannst í Kvenfélaginu að þær næðu betur 

til kvenna með þessu móti.445 

Í einkaskjalasafni Kvenfélagsins má finna spjaldskrá yfir meðlimi þess og þar má sjá að 

Nanna greiddi gjöld til félagsins frá 1948 til 1968 auk þess sem Nanna hafði tekið til máls á 

fundum Kvenfélagsins. Í orðsendingu Elínar, sem hún sendi Veru, kom fram að það væri á 

misskilningi byggt að það hefði ekki verið kvenfélag í flokknum og vísaði hún í bækur með 

upplýsingum um félagið.446 

  

                                                
445 Magdalena Schram, „Samtalið endalausa. Nanna Ólafsdóttir segir frá.“. Nanna hélt því reyndar líka fram að 
skipulag Sósíalistaflokksins hafi verið með því móti að allir hafi getað tekið þátt í starfi hans. Í sama viðtali 
talaði hún um þá virðingu sem Bríet og Laufey hefðu notið og það merka starf sem þær hafi haldið uppi. Auk 
þess trúði hún blaðamanni fyrir því að hún hafi kosið bæði Kvennaframboðið og Kvennalistann þar sem 
mikilvægt sé að fjölga konum í sveitastjórnum og á þingi.  
446 Elín Guðmundsdóttir, „Kvenfélag sósíalista“, Vera, 7:4 (desember 1985), bls. 4. 
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Niðurstöður 
Dýrleif Árnadóttir var fædd inn í efri stétt á prestsetri og naut menntunar frá unga aldri. Henni 

var veittur aðgangur að námi, jafnvel umfram systur sínar eins og kemur fram í mismunandi 

heimildum. Líklega kom það til af því að hún sýndi einhverja hæfileika og gáfur í því efni 

sem og vilja, auk þess sem mögulegt er að fjölskylda hennar hafi ekki getað kostað öll 

systkinin jafnt til náms. Á heimili hennar var þó lögð áhersla á að öll börnin gætu lært 

eitthvað svo þau gætu unnið fyrir sér.  

Við fráfall föður Dýrleifar breyttust hagir fjölskyldunnar verulega. Móðir hennar flutti 

til Reykjavíkur í þeirri viðleitni að börnin væru saman á einu heimili og nálægt skólum, en 

elstu systurnar tvær voru þegar í Reykjavík við nám. Öll börnin þurftu að vinna fyrir sér og 

Auður hafði fyrir því að koma undir þau fótunum, festa kaup á húsi og hefja matsölu. Það 

gekk upp og rættist vel úr málum hjá fjölskyldunni. Þau áttu sterkt tengslanet í Reykjavík, á 

landsbyggðinni og í Kaupmannahöfn. Möguleikar Dýrleifar til félagslegs hreyfanleika voru 

því miklir. Möguleikarnir á að rannsaka líf hennar eru líka fyrir hendi þar sem hún var hluti af 

þeirri stétt sem oft skilur eftir sig bréf ásamt öðrum skjölum og til eru ljósmyndir af á 

skjalasöfnum. 

Dýrleif var ein fárra kvenna sem lauk stúdentsprófi snemma á 20. öld en hún varð 

stúdent árið 1918. Hún tók þátt í félagslífi skólans og var þar í hópi fárra stúlkna. Samkvæmt 

fundargerðarbókum Framtíðarinnar tók hún aldrei til máls á fundum þeirra né nokkur stúlka í 

hennar tíð og var því orðræðunni stýrt af drengjunum. Dýrleif þráði að læra meira og komast 

til Kaupmannahafnar eins og margir karlkyns samnemendur hennar. Þangað komst hún en 

stoppaði stutt. Ekki er ljóst hversvegna það var. Hún fór þess í stað í Háskóla Íslands og var 

þar meðal fárra kvenstúdenta. Hún lauk cand.phil. prófi og var þar með orðin hluti af 

fámennri menntastétt í Reykjavík. Hún vann fyrir sér sem ritari Búnaðarfélagsins, blaðamaður 

á Alþýðublaðinu og við þýðingar á heilsuritum fyrir telpur og konur. Síðar vann hún á 

skrifstofu bæjarlögmanns. 

Fyrri eiginmaður Dýrleifar var Skúli Guðjónsson menntamaður á framabraut og þau 

bjuggu saman víða á Norðurlöndunum og í Berlín þar sem hann var í læknanámi. Það 

hjónaband var þó ekki farsælt og heimildir benda til að brestir komu fljótt fram. Þau skildu að 

lögum eftir sjö ára hjónaband þó að líklega hafi þau verið skilin að borði og sæng fyrr. Ekki 

liggja fyrir heimildir um tilhugalíf þeirra en samkvæmt takmörkuðum heimildum höfðu þau 

ólíkar hugmyndir um kvenfrelsi í menntaskóla. Af heimildum að dæma virðist Dýrleif hafa 

verið mjög sjálfstæð. 
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Eftir skilnaðinn við Skúla fór Dýrleif til Sovétríkjanna í flokksskóla. Við heimkomuna 

til Íslands var hún meðal róttækustu og sýnilegustu kvenna í Kommúnistaflokknum. Hún varð 

áfram virk í arftaka hans, Sósíalistaflokknum. Hún vann einnig ötullega að 

kvenréttindamálum og leit upp til og vann með mæðgunum Bríet Bjarnhéðinsdóttur og 

Laufeyju Valdimarsdóttur ásamt fleiri konum sem voru sama sinnis í þeim málum. Hún hélt 

áfram vinnu sinni í Kvenréttindafélaginu eftir lát mæðgnanna.  

Vinátta einkennir starf hennar á báðum sviðum, vinátta við kvenréttindakonurnar og 

við félaga hennar í Kommúnista- og síðar Sósíalistaflokknum. Áherslur hennar í stjórnmálum 

gátu verið almenns eðlis en virðast þó aðallega hafa beinst að stöðu kvenna. Hún starfaði 

mikið með Sósíalistaflokknum á fjórða og fimmta áratug 20. aldar en nær einungis með 

Kvenfélagi sósíalista á sjötta áratugnum þangað til hún hætti að mestu í stjórnmálum á þeim 

sjöunda. Dýrleif fékk heilablóðfall snemma á áttunda áratugnum. 

Í flokknum kynntist Dýrleif líklega seinni eiginmanni sínum, Ásgeiri Péturssyni 

verkamanni. Þau áttu í ástríku sambandi sem virðist hafa verið á jafningjagrundvelli, 

samkvæmt öllum heimildum. Ásgeir var ekki mjög áberandi í flokknum þó að hann hafi 

vissulega tekið þátt í starfi hans og virðist ekki hafa skyggt á Dýrleifu þar. Ekki eru miklar 

heimildir um samstarf þeirra á þeim vettvangi en þó liggur fyrir að þau voru í miðstjórn 

flokksins á sama tíma. Þau voru barnlaus. Dýrleif átti einnig í ástríku og innilegu sambandi 

við sína nánustu fjölskyldu eins og sést á fjölmörgum bréfum sem varðveist hafa og 

minningargreinunum sem ritaðar voru um hana. 

Elín Guðmundsdóttir ólst upp við það að konur höfðu kosningarétt, ólíkt Dýrleifu, og 

á æskuárum hennar sat fyrsta þingkona Íslands, Ingibjörg H. Bjarnason, á þingi. Elín var 

dóttir fátæks verkafólks sem flutti oft innan Reykjavíkur. Hagir fjölskyldu hennar breyttust til 

muna við fráfall föður hennar, rétt eins og í tilfelli Dýrleifar. Aðstæður þeirra voru þó ekki 

þær sömu. Fjölskyldu Elínar var tvístrað en fjölskylda Dýrleifar hélst saman. Félagslegt 

bakland Elínar var ekki sterkt, ólíkt Dýrleifar.  

Elín hlaut lágmarksmenntun en var vel ritfær. Hún byrjaði snemma að vinna fyrir sér. 

Þá varð hún einnig snemma hugsjónakona eins og sjá má af stílnum hennar í barnaskóla. 

Strax á táningsaldri tók hún þátt í stjórnmálum og var tilbúin að fylgja hugsjónum sínum, 

hugsjónum sem hún lét aldrei af. Hún ferðaðist til Sovétríkjanna á sama tíma og Dýrleif, en þá 

var Elín 19 ára en Dýrleif 34 ára. Elín átti eftir að ferðast meira vegna félagsstarfs, til dæmis á 

alþjóðaþing kvenna og svo Nordisk Forum löngu síðar. Ferðalög voru einmitt eitthvað sem 

hún óskaði sér í barnastílnum sínum og með áræðni tókst henni það. Elín hafði sig þó ekki 

mikið frammi í stjórnmálum og var eiginmaður hennar mun fyrirferðameiri en hún. Hún tók 
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þó mikinn þátt bakvið tjöldin og hélt nokkrum sinni fyrirlestra á opinberum vettvangi ásamt 

því að vera formaður Kvenfélags sósíalista um árabil, fyrst árið 1946 en svo síðar árið 1970, 

eftir að félagið hafði tekið á sig breytta mynd enda hafði Sósíalistaflokkurinn verið lagður 

niður á þeim tíma.  

Með þátttöku sinni í FUJR og FUKR var Elín oftar en ekki eina konan, sem hún á 

sameiginlegt með Dýrleifu. Þegar hún tók þátt í sérstökum kvenfélögum eða félagasamtökum 

kvenna var hún hluti af hópi kvenna. Elín skilgreindi sig sem húsmóður og tók þátt í atvinnu 

mannsins síns með því að stofna og vera í Kvenfélagi prentarakvenna, Eddu. Fyrir utan 

þátttöku í félagsstarfi vann hún einnig launaða vinnu auk þess að vera húsmóðir og ala upp 

fjögur börn.  

Elín var fyrst á framboðslista stjórnmálaflokks árið 1934 og síðast árið 1999 en þó 

aldrei í baráttusæti. Ævi hennar spannar nær alla tuttugustu öldina með öllum þeim 

breytingum sem áttu sér stað á þeim tíma. Og ekki síst öllum þeim breytingum sem urðu á 

stöðu kvenna frá 1912 til 2003. 

Kvenfélag sósíalista var stofnað til að taka þátt í borgaralegu starfi 

kvenréttindahreyfinga og starfaði eingöngu að slíkum málum í fyrstu með aðild sinni að 

Mæðrastyrksnefnd. Auk þess sinnti félagið hefðbundnari kvenlegum störfum á borð við 

söfnun fyrir bágstödd börn í Sovétríkjunum og að fegra fundarsal Sósíalistaflokksins með 

gardínum. Eftir að félagið var endurvakið nokkrum árum eftir stofnun fór starfsemi þess 

sívaxandi. Eiginlegt hlutverk þess varð bæði að þjálfa konur til að þess að vera virkar í 

stjórnmála- og verkalýðsbaráttu og verða þannig betri sósíalistar en einnig að fá fleiri konur til 

liðs við Sósíalistaflokkinn. Í kringum kosningarnar 1946 var félagið opnað öllum konum óháð 

því hvort þær væru félagar í Sósíalistaflokknum eða ekki. Varð félagið þannig að áróðurstæki 

líka en ekki bara til að þjálfa konur, sem þegar voru meðlimir í Sósíalistaflokknum, til að 

verða betri sósíalistar. Má segja að þessi breyting hafi gengið mjög vel þar sem Sósíalistar 

unnu stjórnmálasigur í Alþingiskosningunum árið 1946 sem tryggði Katrínu Thoroddsen sæti 

á þingi, en hún varð um leið fulltrúi kvennanna í kvenfélaginu á þingi og kom á fundi 

félagsins til að fjalla um baráttumál sín á þingi. 

Umræður félagsins urðu stöðugt pólitískari að því virðist og voru mörg hitamál tekin 

fyrir á fundum þess. Framan af virtust konurnar í félaginu sjaldan gagnrýna flokkinn ef marka 

má fundargerðir en síðar fór þær að flytja fleiri tillögur um umbætur á stöðu kvenna í 

flokknum. Þær buðu reglulega valdamiklum körlum í Sósíalistaflokknum að halda erindi og 

stundum urðu heitar umræður um málin sem þeir kynntu. Oft var þeim þó einungis fagnað 

með lófataki og umræður litlar sem engar. Konurnar höfðu þó sannarlega skoðanir á mörgum 
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málum og héldu sjálfar fjölmörg erindi um einstök mál sem þeim fannst koma þeim við. Þessi 

mikla stjórnmálaumræða innan Kvenfélags sósíalista og gagnrýni kvennanna á forystu 

flokksins bendir til þess að það hafi verið besti vettvangurinn til þess að ræða stjórnmálin 

ítarlega. Innan félagsins stofnuðu þær nefndir sem fóru ofan í kjölinn á einstaka málum og 

sömdu svo tillögur út frá þeim. Tillögunum var beint til Sósíalistaflokksins og voru birtar í 

fjölmiðlum. Þannig var Kvenfélagið þrýstiafl á forystu síns eigin flokks. 

Fundargerðabækurnar sýna einnig glögglega hvernig konurnar tóku þátt í 

uppbyggingarstarfi flokksins. Þær söfnuðu til dæmis bæði peningafjárhæðum og áskriftum af 

Þjóðviljanum ásamt því að safna fyrir húsnæði flokksins og svo framvegis. Einnig tóku þær 

þátt í kvenfélagsstarfi í Reykjavík sem var alltaf þverpólitískt, t.d. með þátttöku í 

Kvenréttindafélagi Íslands, Bandalagi kvenna, Mæðrastyrksnefnd, Mæðrafélaginu, 

Húsmæðrafélaginu og Hallveigarstaðanefnd. 

Fundargerðabækurnar sýna líka að þær gagnrýndu flokkinn fyrir að hleypa þeim ekki 

nógu mikið að stjórnmálastarfi og ákvarðanatöku í flokknum. Þá gagnrýndu þær flokkinn 

fyrir þekkingar- og virðingarleysi gagnvart jafnréttisáherslum þeirra. Þær vildu einnig að 

karlar bæru líka ábyrgð á að ná fram jafnrétti kynjanna. Þetta sýnir sig bersýnilega í öðrum 

heimildum, sér í lagi af handskrifuðu minnisblaði Katrínar Pálsdóttur og öðrum heimildum 

kvennaráðsins innan Sósíalistaflokksins. Í fundargerðabókum kemur greinilega fram að 

félagskonur voru miður sín þegar Katrín Thoroddsen náði ekki þingsæti í kosningunum árið 

1949 en tvær konur frá öðrum flokkum náðu þingsæti: Kristín L. Sigurðsdóttir 

(Sjálfstæðisflokki) og Rannveig Þorsteinsdóttir (Framsóknarflokki). Ári síðar hætti Katrín 

Pálsdóttir sem bæjarfulltrúi. 

Þá áttu flokkskonur einnig erfitt með að sætta sig við að hafa starfrækt sérstakt 

kvenfélag. Það sést á dræmri þátttöku við stofnun kvenfélagsins en það tók ekki almennilega 

til starfa fyrr en fimm árum eftir að það var stofnað. Í fyrstu var það einfaldlega starfrækt til 

að taka þátt í öðrum borgaralegum kvenfélögum. Þeim fannst áhrif á þeim vettvangi mikilvæg 

til að koma boðskap sósíalismans áfram. Aðskilnaður kvenfélagsins og flokksins féll ekki 

alltaf vel í kramið hjá konunum. Þeim fannst leitt að draga fólk í dilka eftir kyni. Þær vildu þó 

ná til kvenna, þjálfa þær upp í sósíalismanum og fá atkvæði þeirra. En Kvenfélagið reyndist 

þó oftar en ekki vettvangur fyrir þær til að ræða stjórnmál sín og milli og þær komust ekki 

auðveldlega að hjá flokknum sjálfum. Árið 1969 virðast þó einhverjar konur kenna 

kvenfélaginu um en ekki flokknum. 

Á þeim tíma sem Kvenfélag sósíalista var starfrækt voru konur enn að semja við 

samfélagið og sig sjálfar um stöðu sína sem pólitískir þátttakendur. Það sést líka á fjölda 
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kvenfélaga sem konur innan einstakra stjórnmálaflokka stofnuðu. Þær voru ekki bara að 

virkja konur í að taka þátt í stjórnmálum eða fá konur til að kjósa sinn flokk heldur einnig að 

skapa sér vettvang til að þjálfa færni þeirra til stjórnmálaþátttöku.  

Fáar konur hafa komist á þann stað vera dáðar sem mikilmenni í Íslandssögunni. Þær 

hafa frekar staðið þar sem aukapersónur. Það er allavega raunin hjá Dýrleifu og Elínu. Hvorki 

hefur farið mikið fyrir framlagi þeirra til stjórnmálanna né framlagi sósíalískra kvenna til 

söguritunar. Með nýju sjónarhorni og ævisögulegri aðferð er hægt að draga fram flóknar 

kvenpersónur með sína eigin gerendahæfni og aðstæður þeirra í stjórnmálum, sem og í 

samfélaginu. Jafnframt er hægt að komast að því hver sósíalíska konan á Íslandi var, í 

uppgangi kommúnískra og sósíalískra stjórnmálaafla. Svarið er að það var ekki bara ein gerð 

af konu heldur margar gerðir. Þær féllu inn í hugtakarammann „nýja konan“ sem var hugsandi 

kona en ekki einungis húsmóðir innan fjögurra veggja heimilisins, oftar en ekki voru þær 

bæði í senn; hugsandi konur og húsmæður.  

Dýrleif og Elín höfðu mjög ólíkan bakgrunn, stéttarstöðu, menntun, félagslega stöðu 

og fjölskyldulíf ásamt því að eiga mismunandi efri ár þar sem Dýrleif missti heilsu en Elín 

hélt heilsu. Þær vildu báðar vera „félagar“ í stjórnmálabaráttunni, eins og sósíalisminn lofaði 

þeim, ásamt því að taka þátt störfum  kvenfélaga og kvenréttindafélaga. Þær brunnu af 

hugsjón fyrir jafnrétti kynjanna og lögðu sitt af mörkum til að ná því fram. 
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Viðauki 
A-48 1/16 ýmis gögn sósíalistaflokksins – Minnisblað Katrínar Pálsdóttur 

16. apríl 1947. miðstjórn 

Ég undirrituð óska eftir að fá skýringu á nokkrum atriðum í sambandi við þingsetu Katrínar 

Thoroddsen. Mér og fleirum, sem standa utan við þingflokkinn, kemur það undarlega fyrir 

þegar að þingmenn flokksins flytja á alþingi mál, sem sérstaklega snerta konurnar, eða 

beinlínis heyra undir læknisfagið en Katrín Thoroddsen er ekki einu sinni meðflutningsmaður 

að. Vil ég þar nefna sem dæmi þessu um fávitahæli, sem Arnfinnur Jónsson flutti um, en sem 

ég tel að Katrín sem læknir og barnaverndarmaður hefði átt að vera meðflutningsmaður að. Þá 

er það fremur um innflutning heimilisvéla sem mjög snertir húsmæður þessa lands og þær 

hafa mikinn áhuga fyrir. Sigfús flutti það frumvarp einnig einsamall. 

Nú vildi ég spyrja hvort Katrín hefur neitað að vera meðflutningsmaður að þessum frumv.? 

Þá eru það breytingartillögurnar við almannatryggingarnar sem mér virðast einnig benda til 

lítils samstarfs meðal þingflokksins, Mæðrafélagið hafði sent alþingi áskörun um; ekki 

eingöngu að halda liðnum um ekkjubætur heldur einnig að hækka laun upp í kr. 1200 á ár, 

sem væri lágmark þess sem hægt væri að nefna sem bætur til konu sem engar tekjur hefði 

aðrar en barnalífeyrinn. 

Mér er kunnugt um að í nóv. undirbjó Katrín sig meðaðkomu með þessar og fleiri breytingar 

við Tryggingarlöggjöfina. En ekki alllöngu seinna flutti Steingrímur Aðalsteinsson 

breytingartillögu í nafni flokksins og heldur sig þar við tillögu fyrsta frumvarpsins um 

ekkjubætur, sem sé kl. 600.00 á ári og 25% ofan á það. 

Hvernig stóð á þessu? Var það vegna þess að þingflokkurinn áleit að kr. 1200.00 á ári væri 

ósanngjarnlega hátt? eða var það af því að þingflokkurinn hafði ekki borið sig saman við 

Katrínu og þær tillögur sem hún hafði að gera í þessum málum sem voru byggðar á óskum 

þess eina stéttarfélags sem til er í landinu í þessari grein og er stjórnað af sósíalistum? 

 

Ég hygg að allir sósíalistar hafi fagnað því þegar Katrín Thoroddsen lét undan þrábeiðni 

formanns flokksins og annarra og gaf kost á sér að vera í kjöri hér í Reykjavík. Vissu allir sem 

þekktu hana að hún myndi afla flokknum fylgis hér í Reykjavík þar sem hún er mjög þekktur 

og vinsæll læknir, og auk þess eina konan sem líkur voru til að komist inn á Alþingi, var með 

réttu álitið að einnig það myndi afla flokknum fylgis og fyrir því var lagt jafnmikið kapp á að 

setja hana í sæmilegt sæti og okkur er öllum minnisstætt svo vel fór að Katrín komst á alþingi 

sem eini kvenfulltrúinn þar og er flokkurinn stoltur af því, og jafnframt eiga sósíalistar nú 
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einnig meðal fulltrúa sinna á alþingi reyndan læknir [sic], sem árum saman hefur starfað 

meðal fátækasta hluta alþýðunnar, kynnst kjörum hennar og áhrifum fátæktarinnar á 

heilsufarið, jafnframt sem hún hefir flestum íslenskum læknum meiri reynslu í öllu sem 

snertir heilsuvernd. Það má því fullyrða að flokkurinn á í henni fjölhæfum liðsmann.En hvort 

sem flokkurinn telur sig þurfa á hæfileikum og sérmenntun hennar að halda eða ekki er það 

víst að hann þarf á henni að halda sem kosningabeitu við næstu kosningar. Sú beita verður 

lítið og lélegt agn fyrir kvennkjósendur [sic] að minnsta kosti,nema hægt sé að benda á mál 

sem Katrín hefir flutt á alþingi og sérstaklega varða konurnar. þau mál þurfa helst að vera 

mörg og auðvitað flutt í nafni flokksins. 

Þetta verður þingflokkurinn að hafa í huga þegar hann skipar niður málum og málflytjendum. 

Katrín Pálsdóttir. 


