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Ágrip: 
 
Í ritgerð þessari er fjallað um íslenska sjálfboðaliða sem fóru á árunum 1936–1939 að berjast í 

spænsku borgarastyrjöldinni og varpað ljósi á ástæður þess að einstaklingar á Íslandi ákváðu 

að leggja lýðveldinu á Spáni lið. Horft er til aðstæðna á Spáni, líf sjálfboðaliðanna sjálfra og 

aðstæðna á Íslandi á fjórða ártuginum. Fjallað er um fjóra Íslendinga, þá Hallgrím 

Hallgrímsson, Aðalstein Þorsteinsson, Björn Guðmundsson og Vernharð Eggertsson (einnig 

þekktur sem Dagur Austan). Þátttaka þeirra þriggja fyrstnefndu er óumdeild en sterk rök hníga 

einnig að þátttöku Vernharðs. 

Auk þess að setja þátttöku sjálfboðaliðanna í alþjóðlegt samhengi, er byggt á lögreglu- 

og dómsskjölum, umfjöllunum í dagblöðum, seinni tíma fræðiskrifum og verkum 

sjálfboðaliðanna sjálfra, en tveir þeirra skrifuðu endurminningar um þátttöku í stríðinu. 

Færð eru rök fyrir því að aðstæður í heimalöndunum hafi verið mikilvægar þegar koma 

að þátttöku í spænsku borgarastyrjöldinni. Íslensku sjálfboðaliðarnir voru kommúnistar og 

tengdu sig við hina alþjóðlegu verkalýðsstétt. Á fjórða áratuginum var andfasisminn einn 

grundvallarþáttur í starfi kommúnista. Óttinn við uppgang fasisma heima og á alþjóðavettvangi 

hvatti þá til að taka upp vopn. Það voru þó ekki einungis hugsjónir um betri heim sem ýtti þeim 

út í stríð, færa má rök fyrir því að þar hafi líka komið til ævintýramennska og 

karlmennskuhugmyndir. Tilviljanakenndar ástæður eins og staður og stund virðast líka hafa 

skipt máli í tilfelli Vernharðs Eggertssonar. Spænska borgarastyrjöldin virðist fljótlega hafa 

orðið að baráttu góðs og ills í hugum margra án þess að tekið væri mið af staðbundum 

aðstæðum á Spáni. Það átti einnig við um íslensku sjálfboðaliðanna en þeir litu svo á að þeir 

væru að berjast fyrir framtíð mannkynsins, frelsinu og lífinu; öllu hinu góða geng hinum illa 

fasisma. 
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Inngangur 
 

Laugardaginn 18. júlí 1936 voru á forsíðu Alþýðublaðsins rituð orðin „Fasistísk uppreisn á 

Spáni? Símasambandið milli Spánar og annarra landa slitið síðan á miðnætti síðastliðna nótt.“ 

Sama dag var stór fyrirsögn á forsíðu Vísis: „Fascistabylting á Spáni. Ekkert símasamband 

milli Spánar og umheimsins frá síðastliðnu miðnætti. Stjórnin þykist hafa yfirhöndina“. 

Morgunblaðið birtir ekkert um þessa atburði fyrr en degi seinna og þá undir fyrirsögninni: 

„Uppreisn í Marokko [Afríku]. Óeirðir í Barcelona og Madrid. Ekkert frjettasamband við 

Spán“. Mikill áhugi var á borgarastyrjöldinni á Íslandi frá fyrstu dögum þess. Nánast á hverjum 

degi voru fluttar fréttir um stríðið í einhverju hinna fjöldamörgu blaða sem gefin voru út á 

Íslandi á árunum 1936–1939. Var styrjöldin nokkrum Íslendingum svo hugleikið að þeir 

ákváðu að gerast sjálfboðaliðar á Spáni. Í sænska blaðinu Ny dag birtist grein eftir sovéska 

rithöfundinn Ilja Ehrenburg. Í greininni er fjallað um ónafngreindan Íslending sem barðist fyrir 

spænska lýðveldið. Var fjallað um greinina í blaðinu Verkamaðurinn 27. febrúar 1937. Var 

sagt svo um Íslendinginn nafnlausa. 

 

Ehrenburg heldur nú áfram frásögn sinni á þessa leið: »Eg sá stóran og sterklegan 

stjórnarhermann, bjarthærðan og bláeygan. Þegar eg spurði hann að því, hvaðan hann 

væri, svaraði hann stuttlega: »Íslandi!« Fimm til sex ára gamall drengur, sem kom 

ríðandi til okkar á asna, heilsaði okkur með kreptum hnefa. Íslendingurinn hló og sagði 

við mig: »Aldrei á æfinni hefði eg trúað því að slík hamingja væri til . . . « Ehrenburg 

minnist ekki í grein sinni meira á íslensku hetjuna, bjarthærðu og bláeygu, er berst með 

spænsku alþýðunni gegn villimenskunni og fasismanum, en fyrir verndun lýðræðisins. 

Ef til vill hefir hún fallið, í fylkingarbrjósti, fyrir kúlum fasistanna eða byssustingjum, 

í orustunni, sem hófst nóttina eftir að Ehrenburg rakst á þennan samlanda okkar. Ef til 

vill hefir þessi íslenska hetja, í fylkingarbrjósti, rekið flóttann, þegar fasistarnir biðu 

hinn herfilega ósigur á vígstöðvunum sunnan við Madrid nú síðustu daga. En hver, sem 

þessi íslenska hetja er, og hvort sem hún er enn á lífi eða ekki, þá mun minning hennar 

lifa lengi í hjörtum sannra lýðræðissinnaðra Íslendinga.1 

 

Einstakir Íslendingar voru beinir þátttakendur í spænsku borgarastyrjöldinni eins og 

einstaklingar frá flestum öðrum Evrópuríkjum á þessum tíma. Um þá var fjallað í erlendum 

                                                        
1 „Íslendingur berst í liði spænsku stjórnarinnar“, Verkamaðurinn 27. febrúar 1937, bls. 3. 
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blöðum og íslenskum. Þessir Íslendingar urðu þó misþekktir fyrir þátt sinn í stríðinu. Það er 

ekki með fullri vissu vitað hvaða Íslendingar börðust þar né hversu margir. Upplýsingar eru 

misvísandi, sumir Íslendingar voru taldir með Dönum, farið var rangt með nöfn þeirra í hinum 

ýmsu skjölum, margir sjálfboðaliðar höfðu dulnefni2 þar sem ríkistjórnir reyndu oft að hindra 

að borgarar þeirra færu Spánar að berjast.3 Þar að auki, eins og gefur að skilja í borgarastríðum, 

voru margir mismunandi hópar sem börðust, litlir hópar almennra borgara sem tóku upp vopn, 

verkalýðsfélög, ungliðahreyfingar ýmissa stjórnmálaflokka og svo mætti lengi telja. Þessir 

hópar börðust stundum jafnvel sín á milli þótt opinberlega ættu þeir sameiginlega óvini. Þetta 

allt veldur því að erfitt er að greina hverjir og hversu margir Íslendingar börðust á Spáni.4  

Þó er vitað að allir þekktir íslensku sjálfboðaliðarnir sem fóru til Spánar voru 

opinberlega kommúnistar en fjallað verður betur um þá síðar. Til að kynnast hugmyndum 

þessara sjálfboðaliða verðum við því að skoða Kommúnistaflokk Íslands á kreppuárunum. 

Staðið hafa miklar deilur á milli fræðimanna um flokkinn í áranna rás, hafa ýmsir fræðimenn 

svo sem Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Þór Whitehead og Arnór Hannibalsson tekið mið af 

kenningum um alræðishyggju, með það að leiðarljósi að gagnrýna hugmyndafræði og 

stjórnmálabaráttu íslenskra og erlendra kommúnista. Þór, sem gerði í raun fyrstu rannsókn um 

kommúnistahreyfinguna á Íslandi, komst að þeirri niðurstöðu að hún hefði verið lítið annað en 

útibú Kominterns og ráðamanna í Moskvu og starfinu hafi verið haldið uppi með 

fjárframlögum þaðan.5 Aðrir fræðimenn svo sem Jón Ólafsson hafa gagnrýnt þessar 

niðurstöður. Jón Ólafsson hefur fært rök fyrir því að heimildirnar sýni í raun þvert á móti að 

flokkurinn hafi haft talsvert sjálfstæði gangvart ráðamönnum í Moskvu, um hafi verið að ræða 

samráð frekar en að skipanir hafi borist að utan.6 Þegar kommúnistahreyfingin á Íslandi er borin 

saman við hreyfingarnar á Norðurlöndunum, sést vel að hún var sérstök miðað við samsvarandi 

hreyfingarnar að hinni finnsku undanskilinni. Annars staðar á Norðurlöndunum var landslag 

stjórnmálanna annað þar sem sósíaldemókratísku flokkarnir höfðu yfirburðastöðu. Skafti 

Ingimundarson sem rannsakað hefur Kommúnistaflokk Íslands (KFÍ) telur ástæðurnar fyrir því 

vera innlendar frekar en erlendar. Systurflokkar KFÍ á Norðurlöndunum hafi einnig þegið fé 

frá Komintern en ekkert hafi þó gengið hjá þeim þrátt fyrir það.7 Styrkur KFÍ hafi meðal annars 

komið til af því að iðnvæðingin kom mjög seint fram í íslensku samfélagi miðað við í mörgum 

                                                        
2 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 235. 
3 Jackson, „The Army of Strangers: The International Brigades in the Spanish Civil War“, bls. 108 
4 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 235. 
5 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar, bls. 10–11. 
6 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar, bls. 12.  
7 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar, bls. 17. 
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öðrum ríkjum Vestur- og Mið- Evrópu. Þessi síðbúna iðnvæðing og fátækt sem henni fylgdi 

leiddi af sér mikil félagsleg vandamál, hefur án efa ýtt undir aukna stéttarvitund og gerði 

verkafólk móttækilegra en ella fyrir róttækum stjórnmálastefnum eins og kommúnisma.  

  Talsvert hefur verið ritað um Spánarfara um allan heim en talið er að nokkrir tugir 

þúsunda erlendra einstaklinga hafi farið til Spánar að berjast sem sjálfboðaliðar. Eitthvað hefur 

verið ritað um íslenska sjálfboðaliða í gegnum tíðina á Íslandi en þó ekki ýkja mikið. Einn 

sjálfboðaliðanna og sá frægasti Hallgrímur B. Hallgrímsson, gaf sjálfur út endurminningar 

sínar úr styrjöldinni í bókinni Undir fána Lýðveldisins. Annar Spánarfari, Vernharður 

Eggertsson gaf einnig út endurminningar sínar Íslenskur ævintýramaður í styrjöldinni á Spáni. 

Ýmsir fræðimenn hafa þó dregið sannleiksgildi bókarinnar í efa og jafnvel dregið það í efa að 

Vernharður hafi farið til Spánar, en nánar verður farið út í það hér að neðan. Málgagn ungra 

kommúnista Rauði Fáninn verður sérstaklega skoðað þar sem það ætti að gefa góða lýsingu af 

hugarheimi sjálfboðaliðanna sérstaklega árið 1936 þegar Hallgrímur Hallgrímsson var ritstjóri 

blaðsins. Nokkrar skáldsögur hafa verið skrifaðar þar sem Spánarfararnir koma við sögu. Einar 

Már Guðmundsson notaði tvo þeirra, Aðalstein Þorsteinsson og Björn Guðmundsson sem 

fyrirmyndir að persónum í bókinni Fótspor á himnum. En þekktasta íslenska skáldsagan sem 

fjallar um Spánarfarana er líklega Yfir Ebrofljótið eftir Álfrúnu Gunnlaugsdóttur en hún byggir 

á sögu sjálfboðaliðanna og gangi spænsku borgarastyrjaldarinnar sjálfrar, þá sérstaklega 

orustunnar við Ebrofljótið. Af söguritum má nefna Sovét Ísland eftir Þór Whitehead, Stríðsárin 

1938–1945 eftir Pál Baldvin Baldvinsson og Íslenskir kommúnistar eftir Hannes Hólmstein 

Gissurarson, en í þeim öllum er fjallað um Spánarfarana í stuttum köflum. Til eru nokkur rit 

sem fjalla sérstaklega um hina íslensku Spánarfara og þeirra líf, það eru greinar um Hallgrím 

Hallgrímsson sem Ólafur Grímur Björnsson tók saman og setti í eitt rit, Hallgrímur 

Hallgrímsson 1910–1942 hann hefur auk þess skrifað margar greinar í hin ýmsu blöð, 

sagnfræðingurinn Þorlákur Axel Jónsson skrifaði bókina Dagur Austan. Ævintýramaðurinn 

Vernharður Eggertsson en þar fjallar hann um líf skáldsins, fer yfir álitamál og skoðar frá 

mörgum hliðum. Áhugasamir og spænskumælandi geta auk þess lesið um íslensku 

Spánarfaranna í ritgerðinni ¡Viva la República! - ¡Viva la libertad! La participación de 

islandeses en la Guerra Civil Española sem Róbert Sigurðsson skrifaði til BA–prófs í spænsku 

árið 2014.  

 Þetta er án efa ekki tæmandi listi yfir bækur og rit sem fjallað hafa um hina íslensku 

Spánarfara en ritgerð þessi mun byggjast að miklu leyti á þessum heimildum, fyrst og fremst 

fræðiritunum en einnig fyrrnefndum skáldsögum sem byggðar eru á lífi þessara manna. Rökin 

fyrir því að nota skáldsögur sem heimildir byggir á því að frásagnirnar sem notaðar eru sem 
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grundvöllur skáldsagnanna koma frá einstaklingum sem þekktu persónulega til mannanna sem 

börðust á Spáni. Geta þær því lýst bæði tíðarandanum og einstaklingunum vel. Þá verður byggt 

á erlendum rannsóknum til að setja rannsóknarefnið í alþjóðlegt samhengi; ritum sem fjalla 

almennt um gang styrjaldarinnar almennt sem og um alþjóðlegu sjálfboðaliðana. 

Ekki er vitað til þess að Íslendingur hafi barist með þjóðernissinnum á Spáni og því 

mun ritgerðin eingöngu fjalla um þá sjálfboðaliða sem gengu til liðs við lýðveldissinna. Í 

ritgerðinni verður reynt að komast að því hvernig afstaða þeirra til stríðsins var tilkomin? Hvers 

vegna þeir hafi farið að berjast í fjarlægu landi? Til að komast að þessu verða tildrög stríðsins 

fyrst skoðuð, og síðan pólitískt andrúmsloft meðal kommúnista á Íslandi og það sett í alþjóðlegt 

samhengi. Alþjóðahersveitirnar verða skoðaðar og farið verður inná hvað er líkt og hvað er 

ólíkt með íslenskum og erlendum sjálfboðaliðum. Litið verður á líf sjálfboðaliðanna, þá 

sérstaklega á stjórnmálaskoðanir þeirra og reynt að sjá hvernig þær geta hafa mótast. Ekki 

verður farið nákvæmlega í atburði styrjaldarinnar en aðeins drepið á þátttöku Íslendinganna í 

stríðinu, hvaða hlutverki þeir gegndu og hvaða atburðum þeir lentu í úti og hvaða áhrif stríðið 

hafði á þá. Því verður reynt að setja íslensku sjálfboðaliðanna betur í alþjóðlegt samhengi en 

áður hefur verið gert og setja ítarlegar upplýsingar um þá á einn stað en það hefur ekki verið 

gert áður jafn nákvæmlega að því er höfundur best veit. Einnig koma nýjar upplýsingar fram 

og rangfærslur sem áður hafa verið settar fram leiðréttar. Færð verða rök fyrir því að aðstæður 

á Íslandi, kreppan og stjórnmálin á fjórða áratuginum, sem einkenndust hjá vinstrinu af ótta við 

uppgang fasismans bæði á alþjóðavísu og á Íslandi hafi skipt sköpum í ákvörðun íslensku 

sjálfboðaliðanna þegar þeir ákváðu að fara að berjast á Spáni. Með því að berjast gegn 

fasismanum værir verið að berjast fyrir alþjóðlega og samhenta verkalýðsstétt og taka þátt í 

verkalýðsbaráttu fyrir réttlátari og betri heimi. Það skipti þá einnig máli að vera hluti af hinni 

herskáu kommúnísku arfleið. Aðrar hugmyndir svo sem ævintýraþrá og karlmennska hafi 

einnig verið áhrifavalur hjá sjálfboðaliðunum, tilviljanakenndari ástæður eins og staður og 

stund skipti miklu máli hjá öðrum eins og t.d. Vernharði. En hugsjónir skiptu þó meira máli 

hjá þeim flestum.  
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1. kafli Spænska borgarastyrjöldin 

 
Aðdragandi stríðsins 

Mikil ólga var á Spáni í mörg ár fyrir borgarastríðið og átti það sér þannig langan aðdraganda. 

Mikil misskipting var á auði, landeigendur áttu stórar jarðir þar sem bláfátækir leiguliðar 

bjuggu í hreysum. Því átti sósíalismi og anarko-syndicalismi mikinn hljómgrunn hjá stórum 

hluta þjóðarinnar. Árið 1917 þegar byltingin varð í Rússlandi gekk yfir mikil byltingaralda á 

Spáni og voru því árin 1918–1921 kölluð „bolsévika árin“.8 Þessi byltingaralda var brotin á 

bak aftur með harðri hendi. Í kjölfarið varð mikil umræða hjá efri stéttum þjóðfélagsins um 

samsæri gyðinga, frímúrara og vinstrimanna um að umturna hinu kristna þjóðfélag Spánar. 

Hræðsla meðal efri stétta þjóðfélagsins leiddi til yfirtöku hershöfðingjans Miguel Primo de 

Rivera árið 1923 og var hann einræðisherra á Spáni fram í ársbyrjun 1931.9 

 Þann 17. ágúst 1930 höfðu fulltrúar sjö stjórnmálaafla á Spáni skrifað undir samning 

þess efnis að stofna ætti lýðveldi með sjálfræði fyrir ákveðin svæði þar á meðal svæði Baska 

og Katalóníu. Var þessi samningur kallaður San Sebastián samningurinn.10 Þann 12. apríl 1931 

eftir að Miguel Primo de Rivera lét af völdum var kosið um hvort Spánn skyldi verða lýðveldi 

eða ekki. Fóru þær kosningar þannig að konungurinn Alfonso XIII fór frá og öðru lýðveldi 

Spánar var komið á fót. Þann 14. apríl, tveimur dögum eftir að Spánn varð lýðveldi, fengu þeir 

flokkar sem skrifuðu undir San Sebastian samninginn meirihluta á þingi og mynduðu 

samsteypustjórn undir forystu Alejandro Lerroux. Þessir flokkar höfðu unnið saman að stofnun 

lýðveldis, en höfðu mjög ólíkar skoðanir á því hvernig stjórna skyldi ríkinu.11 Einkum varð 

núningur á milli róttækra vinstri manna og hægfara hægri manna. Helsta verkefni þessarar 

stjórnar var að koma á nýrri stjórnarskrá, en stjórnin sprakk í október 1931 vegna ákvæðis í 

stjórnarskránni sem átti að skerða áhrif kirkjunnar í spænsku þjóðfélagi. 

Manuel Azaña fór fyrir þeim mönnum sem héldust áfram í stjórninni og kom 

stjórnarskránni í gegn 9. desember. Hann lýsti Spán „lýðveldi allra verkamanna af öllum 

stigum“ og Alcalá Zamora var kosinn fyrsti forseti lýðveldisins þann sama dag. Þann 15. 

desember myndaði Azaña nýja ríkisstjórn. Flestir þingmenn voru sósíalistar, millistéttarfólk úr 

bæði efri og lægri millistétt og frjálslyndir menn og aðrir sem höfðu verið andstæðingar 

konungsdæmisins. Fáir stuðningsmenn gamla ríkisins sátu á þingi en þrátt fyrir það voru þeir 

                                                        
8 Preston, The Spanish Holocaust, bls. 4. 
9 Preston, The Spanish Holocaust, bls. 6. 
10 Esenwein og Shubert, Spain at War, bls. 8. 
11 Esenwein og Shubert, Spain at War, bls. 10. 
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ekki dauðir úr öllum æðum heldur farnir að skipuleggja sig með José Antonio Primo de Rivera, 

syni fyrrverandi einræðisherrans í broddi fylkingar.12 Ríkisstjórn Azaña var framsækin á 

mörgum sviðum. Þetta var samsteypustjórn Acción Republicana og PSOE sem var flokkur 

sósíalista. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar árið 1932 gerðu hana mjög óvinsæla meðal íhaldssamari 

stétta. Þær fólu í sér lög um aukið sjálfstæði Katalóníu og lög um nýja landbúnaðarstefnu sem 

fólst í að skipta upp stórum landareignum milli leiguliða. Lögin voru samþykkt en landeigendur 

neituðu að hlýða þeim. Þetta kom niður á leiguliðunum sem brugðust reiðir við. Gerði þetta 

stjórnina mjög óvinsæla bæði meðal leiguliða og yfirstéttarinnar vegna fyrirhugaðrar skiptingar 

landareigna.            

 Í kosningum árið 1933 féll vinstri stjórnin og til valda komst flokkurinn CEDA, 

samband spænskra hægri flokka, undir stjórn José María Gil-Robles.13 Flokkurinn myndaði 

stjórn með flokki Lerroux sem varð þá forsætisráðherra. Þessi stjórn afnam flestar breytingar 

sem vinstristjórnin hafði gert.14 Á sama tíma átti sér stað mikil „radikalisering“ innan PSOE og 

UGT sem var verkalýðsarmur sósíalistaflokksins.15 Þann 5. október 1934 kallaði UGT eftir 

allsherjarverkfalli til að mótmæla afturförunum.16 Verkfallið sem breyttist víða í uppreisnir 

sem voru fljótt barnar niður nema á námusvæðinu Asturias þar sem uppreisnin stóð í tvær vikur 

og endaði með mikilli eyðileggingu og dauða rúmlega 1000 manns.17 Þessi svokallaða 

októberbylting sannfærði alla á vinstri vængnum að þeir þyrftu að sameinast.18 Í lok 1935 

sprakk stjórn Gil-Robles og Lerroux vegna nokkurra hneykslismála sem komu upp.19  

 

Alþýðufylkingin og sameinaður lýðveldisarmur 

Þann 16. janúar 1936 sameinuðust allir vinstri- og miðju-vinstriflokkarnir í kosningabandalagi 

sem kallað var Alþýðufylkingin í anda samfylkingarstefnunnar20 sem var allsráðandi á vinstri 

vængnum(einkum róttækra) á þessum tíma. Alþýðufylkingin sameinaðist um sömu stefnumál 

og ríkisstjórn Azaña hafði haldið á lofti árið 1931, nema að viðbættri einni klausu um að allir 

fangarnir úr októberbyltingunni yrðu frelsaðir.21 Mikil ólga var fyrir kosningarnar og voru 

                                                        
12 Beevor, The Battle for Spain, bls. 28. 
13 Esenwein og Shubert, Spain at War, bls. 13. 
14 Esenwein og Shubert, Spain at War, bls. 19. 
15 Beevor, The Battle for Spain, bls.31. 
16 Beevor, The Battle for Spain, bls.33. 
17 Beevor, The Battle for Spain, bls.35. 
18 Esenwein og Shubert, Spain at War, bls. 21. 
19 Beevor, The Battle for Spain, bls. 37. 
20 Samfylkingarstefnan er stefna sem tekin var upp af vinstrimönnum eftir yfirtöku nasista í Þýskalandi 1933 og 
snerist hún um samvinnu sósíaldemókrata og kommúnista gegn fasistum. 
21 Beevor, The Battle for Spain, bls.39. 
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helstu fylkingar tilbúnar að grípa til vopna ef ósigur blasti við. Largo Cabarello leiðtogi PSOE 

stærsta flokksins í Alþýðufylkingunni sagði „ef hægri menn vinna kosningarnar, munum við 

þurfa að fara í borgarastríð strax“ og svöruðu hægri menn með svipuðum hætti.22 Anarkistar 

höfðu ekki kosið í kosningunum 1933 og þannig óbeint stuðlað að sigri hægri manna. En 1936 

tóku þeir þátt þrátt fyrir að vera almennt á móti ríkisvaldi, vegna þess að þeir vildu að þeirra 

menn sem börðust í októberbyltingunni yrðu leystir úr fangelsi. Úrslit kosninganna urðu þau 

að Alþýðufylkingin sigraði með rétt um 150.000 atkvæðum sem var minna en 2% 

heildaratkvæða. Líkt og fyrri ríkisstjórnir nýtti hún meirihluta sinn og kom öllum sínum málum 

í gegn án tillits til minnihlutans.23         

 En nú höfðu herinn, klerkastéttin og yfirstéttin fengið nóg. Á þeim sex mánuðum sem 

liðu frá því að Alþýðufylkingin komst til valda voru framin nokkur hundruð pólitísk morð á 

báða bóga. Það voru einmitt morð á tveimur mönnum sem setti allt af stað, gáfu hernum 

stuðning til að grípa inní. Þann 12. júlí drápu nokkrir meðlimir í fasistaflokki Spánar, 

Falangistaflokknum, lögreglumann sem var opinberlega sósíalisti. Félagar hans vildu hefna 

hans og leituðu uppi meðlimi hægri flokkanna. Að lokum fundu þeir Calvo Sotelo sem var 

leiðtogi stjórnarandstöðunnar á þingi og drápu hann.24 

Þjóðernissinnaðir herforingjar, undir stjórn Emilio Mola gerðu uppreisn gegn 

ríkisstjórninni um allan Spán en síðar tók Franco við sem leiðtogi uppreisnarmanna og í raun 

hófst uppreisnin í Marokko undir hans stjórn. Leiðtogar verkamanna kölluðu strax eftir því að 

þeim væru fengin vopn til að verja ríkisstjórn sína falli. Ríkisstjórnin hikaði þó við að dreifa 

vopnum til verkalýðsfélaganna, vegna djúpstæðs skoðanaágreinings, þess hversu fjölbreyttur 

hópur studdi lýðveldið og hve ólíkar skoðanir voru innan hans; sem margar hverjar 

samræmdust ekki stefnu ríkisstjórnarinnar.25 Það að ríkisstjórnin hikaði við að dreifa vopnum 

til verkalýðshreyfinganna kann að hafa skipt sköpum varðandi útkomuna í stríðinu, því í 

flestum bæjum, borgum og á svæðum þar sem verkamennirnir höfðu einhver vopn og gátu 

komið höggi á uppreisnarmennina að fyrra bragði eins og í Barcelóna og Madrid, gáfust 

uppreisnarmennirnir fljótt upp en þar sem verkamennirnir höfðu engin vopn og 

uppreisnarmennirnir gátu komið höggi á þá á undan var öll andstaða við uppreisnina barin 

harkalega niður. Líklegt er að uppreisn hershöfðingjanna hefði verið barin snögglega niður á 

meginlandi Spánar ef ríkisstjórnin hefði svarað kalli verkalýðsins strax og þá hefðu hersveitir 

                                                        
22 Beevor, The Battle for Spain, bls.38. 
23 Beevor, The Battle for Spain, bls.42. 
24 Beevor, The Battle for Spain, bls.57. 
25 Preston, The Spanish Holocaust, bls. 222–223. 
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undir stjórn Francos í Marokkó einangrast.       

 Í byrjun ágúst, þegar víglínur höfðu myndast á Spáni, höfðu stjórnarsinnar yfirhöndina. 

Uppreisnarmenn höfðu einungs náð norðvesturhluta Spánar þ.e.a.s. allt frá Galiciu og León til 

Navarra og norðurhluta Aragon en þetta svæði umkringdi landsvæði Baska og íbúa Asturiu 

sem héldu uppi styrkum vörnum gegn þjóðernissinnum. Stjórnarliðar réðu eiginlega öllum 

suðurhlutanum fyrir utan smá hluta Andalúsíu, meðal annars Sevillu, sem er í suðvesturhluta 

Spánar og tengdi þannig Spán við Marokkó.26 Auðveldaði þessi nálægð flutning 

nýlenduhersveitanna til Spánar en þær voru öflugustu hersveitir þjóðernissinna og einsettu sér 

að drepa alla svokallaða rauðliða en það voru allir stuðningsmenn lýðveldisins.27  

Á þessum fyrstu dögum uppreisnarinnar þar sem innsæi og frumkvæði skipti öllu máli 

hafði lýðveldissinnum gengið vel en þar sem þeim hafði ekki tekist að brjóta uppreisnina á bak 

aftur á þessum fyrstu dögum fóru aðrir þættir að skipta máli. Það fór fljótlega að halla undan 

fæti hjá stjórninni og lýðveldissinnum þrátt fyrir að stjórnin hefði á bak við sig stærstu 

borgirnar, iðnaðarsvæðin, meiri mannfjölda, gullforðann, meirihluta sjóhersins og 

sítrusplantekrurnar í Valenciu en þaðan kom helsta útflutningsafurð Spánar.28 Það sem fór að 

skipta mestu máli voru góð hergögn og hertækni. Var því utanaðkomandi stuðningur mjög 

mikilvægur báðum fylkingum.  

 

Komintern og Spánarstríðið 

Þegar ljóst var að uppreisnin hafði breyst í langvarandi borgarastríð sá stjórnin að hún þurfti á 

hergögnum að halda og þar sem herinn hafði gert uppreisn gegn ríkinu hafði stjórnin í raun 

engin hergögn til að vopna liðsmenn sína með nema létt handvopn sem voru eingöngu góð í 

návígi. Bað stjórnin því nágrannaríki sín, Bretland og Frakkland, um stórtæk vopn. Í fyrstu tók 

forsætisráðherra Frakklands, Léon Blum,29 vel í það enda var hann af vinstri vængnum og hafði 

sjálfur myndað samfylkingu gegn fasistum í Frakklandi. Reyndi hann því að koma vopnum á 

laun til hugsjónabræðra sinna á Spáni en hægri sinnaðir fréttamiðlar komust að því og gerði 

það honum og hans mönnum talsvert erfiðara fyrir að láta í té vopn. Í framhaldinu studdi hann 

við bakið á lýðveldissinnum með því að reyna að hindra að vopn kæmust til þjóðernissinna. 

Íhaldsflokkurinn var við völd á Bretlandi og tók breska ríkisstjórnin illa í að láta spænsku 

                                                        
26 Beevor, The Battle for Spain, bls.88. 
27 Preston, The Spanish Holocaust, bls. xvi. 
28 Beevor, The Battle for Spain, bls.88. 
29 Gunther, Inside Europe, bls. 123. 
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Alþýðufylkingunni vopn í té. Rökin voru þau að það myndi ýta undir að fasistastjórnir Hitlers 

og Mussolinis styddu við bakið á uppreisnarmönnum og að stríðið myndi breiðast út um 

Evrópu. Blum vissi að hergögn sem uppreisnarmennirnir myndu fá frá fasistastjórnunum væru 

betri en þau sem hann gæti látið í té.30 Þetta og þrýstingur frá Bretum gerði það að verkum að 

stuðningur hætti að berast frá Frökkum nema í gegnum einkafyrirtæki og milliliði eins og 

Mexíkó þar sem stjórnin var tilbúin að styðja lýðveldisstjórnina. Hann kallaði í stað þess eftir 

því að samningur yrði undirritaður af öllum Evrópuríkjum um enga íhlutun í málefnum Spánar. 

Var því öllum landamærum Spánar lokað í ágúst 1936. Bretar tóku að sér að fylgja eftir 

hafnbanni og sagði breska ríkisstjórnin við stjórnarandstæðinga sína í Verkamannaflokknum 

að minnsta samúðar- eða stuðningsyfirlýsing væri andstæð hagsmunum Stóra-Bretlands og 

væri því í raun föðurlandssvik.31  

Fyrir utan þau rök sem talin hafa verið upp, er aðalástæða þess að breska ríkisstjórnin 

var andsnúin stuðningi við lýðveldissinna á Spáni líklega hræðsla við bolsévismann. Hræðsla 

sem einkenndi margar af borgaralegum ríkisstjórnum í Evrópu á millistríðsárunum. Anthony 

Eden utanríkisráðherra Bretlands á þessum tíma var í raun hlynntari fasistum en vinstri 

stjórninni. Sama átti við um sendiherra Breta í Madrid og þar sem hann var í Madrid meirihluta 

stríðsins, en borgin var undir stjórn lýðveldisstjórnarinnar, sá hann fyrst og fremst 

grimmdarverk sem framin voru af lýðveldissinnum og sendi upplýsingar um þau til bresku 

ríkisstjórnarinnar.32 Grimmdarverkin sem framin voru stjórnarmegin voru umtalsverð á fyrstu 

mánuðum stríðsins þar sem ótti og stjórnleysi var allsráðandi. Nýjustu tölur benda til að 

rauðliðar hafi myrt um það bil 50.000 manns,33 en talið er að þjóðernissinnar hafi drepið yfir 

150.000 manns.34 Stefna Edens ýtti í raun undir kommúnisma á Spáni og dró úr mætti miðju- 

og vinstri-miðju afla því eina ríkið sem vildi styðja opinberlega við bakið á lýðveldinu fyrir 

utan Mexíkó voru Sovétríkin. Einungis átta mánuðum frá upphafi styrjaldarinnar höfðu 

250.000 einstaklingar gengið í Kommúnistaflokkinn á Spáni.35 Spænska stjórnin varð því að 

mörgu leyti háð Sovétríkjunum eins og sjá má á stofnun Alþjóðahersveitanna. 

Á sama tíma og lýðveldisstjórnin var í mesta basli við að fá aðgengi að hergögnum frá 

lýðræðisríkjum gerðu þjóðernissinnarnir samninga bæði við fasista á Ítalíu og nasista í 

Þýskalandi. Stjórn Hitlers gerði sér grein fyrir því að breska ríkistjórnin væri alls ekki hliðholl 

                                                        
30 Beevor, The Battle for Spain, bls.148. 
31 Beevor, The Battle for Spain, bls.149. 
32 Beevor, The Battle for Spain, bls.150. 
33 Preston, The Spanish Holocaust, bls. xvi. 
34 Preston, The Spanish Holocaust, bls. xviii. 
35 Beevor, The Battle for Spain, bls.114. 
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stjórnarsinnum og að Bretar vildi ekki ergja fasistastjórnirnar af hræðslu við annað stríð. Því 

virtu Þjóðverjar samningana um enga íhlutun að vettugi og fluttu inn bæði hermenn og hergögn 

til Spánar t.d. voru það þýskir flugmenn í þýskum flugvélum sem gerðu loftárásina frægu á 

Guernicu í Baskahéruðunum á Norður-Spáni.36 

Stefna Komintern varðandi Spánarstríðið var opinberlega mótuð af Georgi Dimitrov 

framkvæmdarstjóra sambandsins en undir miklum áhrifu frá Stalín leiðtoga Sovétríkjanna. 

Stefna Komintern var í anda samfylkingarstefnunnar gegn fasismanum sem hafði verið tekin 

upp árið 1935. Þrátt fyrir að Sovétríkin hefðu ásamt fleirum undirritað milliríkjasáttmálann 24. 

ágúst ákváðu þeir að senda vopn og vistir til lýðveldisins. Á fundum 16.–19. september 1936 

hjá framkvæmdastjórn Komintern var ákveðið að veita „spænsku alþýðunni tæknilega aðstoð“ 

og safna saman „ sjálfboðaliðum sem hafa stríðsreynslu meðal verkamanna um allan heim“ til 

að berjast fyrir lýðveldið.37 

Alþjóðlegu hersveitirnar voru því stofnaðar haustið 1936 af Komintern. Voru sendar 

skipanir þar að lútandi til aðildarflokka Komintern, þ.á m. Kommúnistaflokks Íslands. Um mitt 

ár 1937 komu svohljóðandi skilaboð frá Komintern: „[KFÍ ber] að alefla aðstoð við 

lýðveldisherinn á Spáni og berjast gegn flugumönnum trotskíista og hins þýzka fasisma innan 

Alþýðuflokksins, sem verji hinn andbyltingar- og Francosinnaða POUM og hjálpi fasistum 

með sovétfjandskap í blöðum sínum og hafi þannig valdið kosningaósigri Alþýðuflokksins.“38 

Það getur reynst erfitt að finna heimildir um hvernig flokkurinn framfylgdi skipununum 

Kominterns en það má í raun fullyrða að þessum skipunum hafi verið fylgt þar sem að fyrir 

liggur að þrír virkir meðlimir KFÍ fóru til Spánar og börðust með Alþjóðahersveitunum. 

Þór Whitehead sagnfræðingur sem hefur skrifað talsvert um kommúnisma á Íslandi 

segir að þetta „herútboð“ hafi átt sér aðra orsök en eingöngu að styðja við bakið á spænsku 

alþýðunni; að kjarninn í forystu Alþjóðahersveitanna hafi verið þjálfaðir byltingarmenn úr 

skólum Komintern í Sovétríkjunum. Þeir Komintern skólar sem Íslendingar sóttu hafi verið 

lagðir niður og nemendurnir sendir í Alþjóðahersveitirnar á Spáni. Þar gátu byltingarnemarnir 

aflað sér reynslu í hernaði á raunverulegum vígvelli. Komintern hélt einnig uppi pólitískum 

aga í Alþjóðahersveitunum, sem Þór Whitehead telur hafa verið svipaðan og í Sovétríkjunum, 

þar sem menn hafi verið teknir af lífi fyrir „trotskíisma“ og „uppgjafaranda“.39  

 

                                                        
36 Beevor, The Battle for Spain, bls.258. 
37 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 228–229. 
38 Tilvitnun tekin úr: Arnór Hannibalsson, Moskvulínan, bls. 148–151. 
39 Þór Whitehead, Sovét Ísland óskalandið, bls. 340–342. 
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2. kafli Erlendir sjálfboðaliðar á Spáni 

 
Alþjóðlegu hersveitirnar og alþjóðlegir sjálfboðaliðar 

Allir Íslendingarnir nema einn sem fóru til Spánar börðust með Alþjóðlegu hersveitunum (s. 

Brigadas Internacionales). Þrátt fyrir milliríkjasamninga um enga íhlutun 24. ágúst 1936 

börðust í apríl 1937 um 70.000 ítalskir hermenn á Spáni fyrir Franco, þar að auki hafði Hitler 

sent flugvélar, flugmenn og skriðdrekaliða til Spánar, auk nokkurra þúsunda herþjálfa og 

ráðgjafa. Þjóðernissinnar á Spáni fullyrtu að ítölsku og þýsku hermennirnir væru þarna vegna 

þess að Sovétríkin hefðu sent hermenn til að berjast með lýðveldinu.40 Raunin var samt sú að 

ekki er vitað til þess að Sovétmenn hafi sent fótgönguliða til að taka þátt í bardögum heldur 

hafi þeir einungis sent til Spánar flugmenn, skriðdrekaliða, ráðgjafa og tæknimenn. Líklega 

taldi allur herafli Sovétmanna á Spáni aldrei fleiri en tvö þúsund manns. 41 Sovétríkin gerðu sér 

þó grein fyrir mikilvægi þess að hafa öflug mannaforráð á Spáni. Vel þjálfaðir erlendir hermenn 

voru taldir mjög mikilvægir vegna þess að Franco og hans menn nýttu sér ítölsku hermennina 

sífellt meira og auk þess töldu leiðtogar Kominterns að Spánverjar væru almennt heldur slakir 

hermenn, tæku skipunum illa og flýðu við allar beinar árásir óvinanna.42 Þrátt fyrir þetta vildu 

Sovétmenn ekki senda sína eigin hermenn til Spánar af ótta við að dragast of djúpt í átökin og 

hætta þannig á opinberlegt stríð við fasískar þjóðir Evrópu, þeir héldu þess vegna því fram að 

enginn sovéskur borgari væri á Spáni fyrir hönd Sovétríkjanna heldur væru þeir allir 

sjálfboðaliðar. 43 Þetta voru ástæður þess að ákveðið var að Komintern setti á laggirnar 

alþjóðlegu hersveitirnar. Það var gert með því að mynda nýliðunarnet í gegnum 

kommúnistaflokka um allan heim, þar á meðal á Íslandi.44 Ætla mætti að Komintern hefði valið 

einungis kommúnista til að ganga í hersveitirnar en það var ekki svo heldur voru menn kallaðir 

til liðs á þeim forsendum að þeir væru að berjast gegn fasisma og fyrir lýðræði.  

Lýðræðishugsjónin átti að vera það sem sameinaði þá sem vildu verja spænska lýðveldið. Því 

hefur verið haldið fram að ástæðurnar fyrir þessu hafi meðal annars verið þær að Komintern 

hafi ekki viljað missa of marga liðsmenn kommúnista úr stjórnmálastarfinu í 

heimalöndunum.45 Afleiðingin var sú að það gengu margir einstaklingar með frjálslyndar og 

lýðræðislegar stjórnmálaskoðanir til liðs við alþjóðlegu hersveitirnar, einstaklingar sem áttu í 

                                                        
40 Cattell, Communism and the civil war, bls. 82. 
41 McCannon, „Soviet intervention in the spanish civil war, 1936-39“, bls. 160. 
42 Cattell, Communism and the civil war, bls. 82. 
43 McCannon, „Soviet intervention in the spanish civil war, 1936-39“, bls. 161. 
44Arnór Hannbalsson, Moskvulínan, bls. 148–151.  
45 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 237. 
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raun lítið sameiginlegt með kommúnistum í sínu heimalandi.46 Kommúnistar gegndu þó 

flestum stjórnunarstöðum innan herdeildanna og þá sérstaklega stöðum kommissara, pólitískra 

liðsforingja.47   

Sjálfboðaliðarnir sem gengu í Alþjóðaherdeildirnar komu frá öllum heimshornum. Það 

er talið að á milli 32.000–35.000 einstaklingar frá 53 löndum hafi barist í 

Alþjóðaherdeildunum. Í raun var stríðinu breytt að einhverju leyti frá því að vera borgarastríð 

lýðveldissinna og þjóðernissinna á Spáni í að vera hugmyndafræðilegt alþjóðlegt stríð með 

tilkomu Alþjóðahersveita og erlendri íhlutun ríkja hvort sem það voru Sovétríkin eða 

Öxulveldin. Alþjóðleg umræða um stríðið byggðist mjög á einfaldaðri hugmyndafræðilegri 

tvíhyggju: Kommúnismi gegn fasisma, lýðræði gegn einræði, framsækni gegn íhaldi, trúleysi 

gegn kirkju.48  

Stærstu hópar sjálfboðaliða í Alþjóða herdeildunum voru Frakkar, Ítalir, Þjóðverjar, 

Austurríkismenn, Bandaríkjamenn, Bretar og Kanadamenn, aðrir minni hópar voru svo t.d. 

Norðurlandabúar, Hollendingar, Mexíkóar, Svisslendingar og fleiri. Í upphafi styrjaldarinnar 

reyndust það helst vera ungir, menntaðir menn af millistétt, sem höfðu tök á því að greiða sjálfir 

fyrir ferðina til Spánar og höfðu vegabréf og þekkinguna til að ferðast á milli landa. En eftir að 

Alþjóðahersveitirnar voru stofnaðar af Komintern, breikkaði stéttabakgrunnur sjálfboða-

liðanna. Einstaklingar af verkamannastétt gátu því farið og gerst sjálfboðaliðar þar sem 

kommúnistaflokkar skipulögðu og greiddu fyrir flutning þeirra til Spánar.49  

Þrátt fyrir að þeir hafi ekki allir verið kommúnistar þá gátu allir sjálfboðaliðarnir 

sameinast um eina hugsjón, andfasisma. Árið 1936 eins og í dag hafði fasistahugtakið mikið 

tilfinningagildi bæði fyrir þá sem voru með fasisma eða á móti. Ein hlið andfasisma var augljós. 

Fyrir þá sem töldu sig tilheyra framsæknum öflum var andfasismi að berjast með hinu „góða“. 

Það sem sameinaði þá sem gengu til liðs við alþjóðahersveitirnar var stéttarvitund og að 

einhverju leyti stjórnmálaskoðanir, ekki þjóðerni, tungumál eða kynþáttur.50  

Þessi ofureinföldun hugsjónanna og sú táknræna merking sem Spánarstríðið fór að hafa 

í hugum fólks á alþjóðlegum vettvangi var ein af ástæðum þess að útlendingar gerðust 

sjálfboðaliðar. Einstaklingar, sem höfðu engan sérstakan áhuga á Spáni, höfðu skoðanir á 

                                                        
46 McCannon, „Soviet intervention in the spanish civil war, 1936-39“, bls. 162. 
47 McCannon, „Soviet intervention in the spanish civil war, 1936-39“, bls. 161. 
48 Giles, „Who were the international voluteers in the Spanish Civil War, and what motivated them to 
participate?“, bls. 2. 
49Giles, „Who were the international voluteers in the Spanish Civil War, and what motivated them to 
participate?“, bls. 3. 
50 Giles, „Who were the international voluteers in the Spanish Civil War, and what motivated them to 
participate?“, bls. 4. 
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borgarastríðinu. Sagnfræðineminn Andrew Giles vitnar í einn erlendan sjálfboðaliða sem sagði 

að stríðið hefði verið tækifæri fyrir einstaklinga að sýna í verki skoðanir sínar á máli sem virtist 

vera augljóst. Annað hvort varstu á móti fasisma og fórst að berjast gegn þeim eða þú gerðist 

samsekur með glæpum þeirra með því að gera ekki neitt og þannig stuðla að vexti fasisma. 

Spánarstríðið bauð upp á smættaða en skýra táknmynd af hugmyndafræðilegri tvíhyggju þess 

tíma hvað varðar andfasisma og andkommúnisma. Fræðimaðurinn M.V. Jackson hefur notað 

kenninguna sem kallast á ensku „single struggle thesis“, það er að mótmæli í New York, taka 

þátt í fjöldafundi í London eða að skjóta þjóðernissinna á Spáni var allt hluti af sömu baráttunni 

gegn fasismanum.51 Sam Wild, leiðtogi bresku hersveitanna í Alþjóðaherdeildunum 1938 

staðhæfði að það væri enginn munur á þýskum, breskum eða ítölskum fasistum. Hann leit á þá 

eingöngu sem hluta af einni heild, hinu „illa“, sem þörf væri á að stöðva. Í grein sinni 

rannsakaði Andrew Giles bréf sem bandarískir sjálfboðaliðar sendu heim í borgarastríðinu. Í 

einu bréfanna reynir einn sjálfboðaliðanna að svara spurningunni hvers vegna hann hafði farið 

til Spánar. Svar hans var að sigur þess kerfis kúgunnar sem kallaðist fasismi myndi gera líf 

hans merkingarlaust. Sömu skoðunar var félagi hans og landi Hyman Katz sem var einnig 

sjálfboðaliði, blöskraði honum hvernig fasimi var að ná völdum í hverju landinu á fætur öðru; 

„can´t you see that fasism is our own problem – that it may come to us as it came to other 

countries“52 Katz hafði áhyggjur af fasisma út frá alþjóðlegri stöðu og út frá tvíhyggjunni, 

annað hvort ertu með eða á móti fasisma. Enn einn Bandaríkjamaður, Canute Frankston sagðist 

hafa farið til Spánar til að ganga til liðs við framsækin öfl, sem höfðu það hlutverk að bjarga 

samfélagi mannanna frá skipulögðu niðurrifi lítils hóps einstaklinga sem höfðu bilast í þörf 

sinni eftir völdum. Ef þeim tækist að sigrast á fasismanum á Spáni, myndu þeir bjarga fólki í 

Ameríku og öðrum stöðum í heiminum frá ógeðfelldum ofsóknum, fangelsunum og slátrun 

sem Gyðingar hefðu þurft að þola undir fasistahæl Hitlers. Hér eins og hjá hinum 

sjálfboðaliðunum lýsir Frankston stríðinu sem alþjóðlegu stríði á milli tveggja andstæðra afla, 

góðs og ills. Einnig kemur sú hugmynd enn og aftur fyrir að það að berjast á alþjóðlegum 

grundvelli væri hjálp við málstaðinn í heimalandi sjálfboðaliðanna.53  

Að sama skapi börðust margir á Spáni sem höfðu tapað heimalandi sínu til fasista. T.d. 

voru nokkur þúsundir þýskra kommúnista sjálfboðaliðar á Spáni. Þessir einstaklingar höfðu 

langflestir orðið landflótta frá Þýskalandi upp úr 1933 þar sem sósíalistar og kommúnistar voru 

                                                        
51 Jackson, „The Army of Strangers: The International Brigades in the Spanish Civil War“, bls. 108. 
52 Giles, „Who were the international voluteers in the Spanish Civil War, and what motivated them to 
participate?“, bls. 7. 
53 Giles, „Who were the international voluteers in the Spanish Civil War, and what motivated them to 
participate?“, bls. 7–8. 
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ofsóttir í Þýskalandi.54 Sagnfræðingurinn Josie McLellan rannsakaði hugmyndafræði þýskra 

sjálfboðaliða. Það sem hún komst að var að þátttaka Þjóðverjanna í borgarastyrjöldinni var 

eiginlega tengdari ástandinu í Þýskalandi en spænskum stjórnmálum. Þekking þýsku 

sjálfboðaliðanna á spænskum málefnum var oft mjög lítil og þeir áttu í frekar litlum 

samskiptum við innfædda á meðan stríðinu stóð.55 Þýsku kommúnistarnir vonuðu að með því 

að koma höggi á Franco og spænskan fasisma væru þeir að koma höggi á Hitler og þriðja ríkið. 

Borgarastríðið væri þannig í raun fjarlægur bardagi við Hitler sjálfan og tækifæri til að berjast 

gegn alþjóðlegum fasisma.56 Annað atriði sem sjálfboðaliðarnir nefndu oft var hversu 

valdeflandi þeim þótti það að fá byssu í hönd og geta barist við óvini sína jafnfætis. Auk þess 

töldu margir þeirra 70% þýsku sjálfboðaliða sem voru kommúnistar, að þeir væru í raun hluti 

af hervæddri sósíalískri arfleið að þeir væru „hermenn verkalýðsstéttarinnar“ og hafi fundist 

það vera skylda sín sem kommúnisti að berjast.57 Það voru þó ekki svona háfleygar ástæður 

fyrir þátttöku hjá öllum og stundum var ástæðan ekki dýpri en sú að einstaklingar voru staddir 

á Spáni þegar stríðið hófst, það hafi því frekar verið staður og stund fremur en djúp pólitísk 

hugsun sem stóð á bak við það að gerast sjálfboðaliði. Oft var það jafnvel til að sleppa við 

leiða, einmannaleika eða þrá eftir spennu og ævintýri sem ýtti einstaklingum í stríðið.58 

Karlmennska var líka mikilvægur þáttur sem ýtti þeim af stað samanber að einn þýskur 

sjálfboðaliði nefndi að hann hafi viljað sanna sig sem „kommúnisti og karlmaður“ en aðrir 

töluðu um það að gerast sjálfboðaliði í alþjóðhersveitunum hafi endurlífgað karlmennskuna 

sem hafði verið niðurbrotin eftir ósigurinn gegn nasistum 1933.59  

Sjálfboðaliðarnir voru innblásnir vegna alþjóðlegrar túlkunar á stríðinu í bland við það 

sem þeir töldu vera hagsmuni þeirra sjálfra og þjóðar þeirra. Hin alþjóðlega túlkun og umræðan 

sem skapaðist einkenndist af einfaldri tvíhyggju um baráttu hins góða og hins illa, 

kommúnisma gegn fasisma. Þessi alþjóðlega túlkun sem byggðist á mikilli einföldun var svo 

sterk að margir sjálfboðaliðar voru tilbúnir að fórna lífinu fyrir málstaðinn. Hvoru tveggja 

erlendir lýðveldissinnar og þjóðernissinnar, töldu að sigur eða tap myndi hafa áhrif á heiminn, 

þeirra eigin lönd og þá sjálfa sem einstaklinga. Á tímum þar sem stjórnmálaþátttaka, 

stjórnmálabarátta og stjórnmálaofsóknir voru hluti af daglegu lífi var erfitt að gera greinarmun 

á markmiðum einstaklings og hugmyndafræðilegra markmiða.60 Raunverulegar áætlanir 

                                                        
54 McLellan, „I wanted to be a Little Lenin“, bls. 287. 
55 McLellan, „I wanted to be a Little Lenin“, bls. 289. 
56 McLellan, „I wanted to be a Little Lenin“, bls. 291. 
57 McLellan, „I wanted to be a Little Lenin“, bls. 292. 
58 McLellan, „I wanted to be a Little Lenin“, bls. 293. 
59 McLellan, „I wanted to be a Little Lenin“, bls. 294–95. 
60 McLellan, „I wanted to be a Little Lenin“, bls. 303. 
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lýðveldissinna eða þjóðernissinna um Spán skiptu frá þessum sjónarhóli ekki miklu máli og 

voru aðeins neðanmálsgreinar í hinu stóra samhengi, baráttu hugmyndakerfanna.61  

 

Sjálfboðaliðar frá Norðurlöndunum 

Fyrstu hersveitir einstaklinga frá Norðurlöndunum börðust í bardaganum um Jarma í febrúar 

1937. Nýliðunarfulltrúar fyrir alþjóðlegu hersveitirnar á Norðurlöndunum voru yfirleitt menn 

sem höfðu verið í trúnaðarstörfum fyrir kommúnistaflokka landanna. Kaupmannahöfn var 

miðstöð fyrir einstaklinga frá Norðurlöndunum sem vildu ganga til liðs við hersveitirnar. Telja 

sumir að um 2000 einstaklingar hafi farið í gegnum Kaupmannahöfn til að komast til Spánar á 

þessum árum. Var lestin milli Kaupmannahafnar og Parísar kölluð „rauða lestin“ e. The red 

express. Er líklegt að ferðin frá Kaupmannahöfn til Parísar þar sem nýliðunarmiðstöð 

hersveitanna var við Rue Lafayette hafi verið kostuð af Komintern.62 Önnur algeng leið til að 

ganga til liðs við hersveitirnar virðist hafa verið að stelast frá borði skipa í spænskum höfnum 

eins og Íslendingurinn Vernharður gerði.  

Því miður er ekki til nein heilsteypt skráning á þeim einstaklingum frá Norðurlöndum 

sem fóru til Spánar að berjast með Alþjóðlegu hersveitunum og þær skrár sem eru til eru oft í 

slæmu ásigkomulagi, fullar af stafsetningarvillum, og sjálfboðaliðarnir notuðu oft dulnefni 

o.s.frv. Danski sagnfræðingurinn Svend Rybner segir að hægt sé að gera ráð fyrir að um 500–

550 Svíar, 450–500 Danir, 200–250 Norðmenn og 150–200 Finnar hafi farið til Spánar að 

berjast. Hann segir að 3–11 Íslendingar hafi barist með Alþjóðlegu hersveitunum. Ekki sé gott 

að fastslá fjölda Íslendinga, oft voru þeir skráðir sem Danir og mikill ruglingur er á skjölunum 

milli norskra, danskra og íslenskra nafna.63 

Í þeim heimildum sem eru tiltækar eru nafngreindir sex Íslendingar sem tóku þátt í 

borgarastyrjöldinni á Spáni. Þetta eru þeir Hallgrímur B. Hallgrímsson, Aðalsteinn Hólm 

Þorsteinsson, Björn Guðmundsson, Vernharður Eggertsson (Dagur Austan), Friðrik Hólm 

Arason og læknirinn Gunnar Finsen. Gunnar var hálf íslenskur og hálf norskur og búsettur í 

Noregi þannig lítið verður fjallað um hann í þessari ritgerð.64 En fyrir áhugasama má finna 

talsvert skrifað um hann í bókinni Tusen dager eftir Norðmennina Jo Stein Moen og Rolf 

Sæther en þar fjalla þeir um norska sjálfboðaliða á Spáni 1936–1939. 

                                                        
61 Giles, „Who were the international voluteers in the Spanish Civil War, and what motivated them to 
participate?“, bls. 10–11. 
62 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 234. 
63 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 235. 
64 Hannes Hólmsteinn Gissurarson „Fjórði sjálfboðaliðinn“ 4.sep 2015. Sótt 18.apríl 2019. 
https://hannesgi.blog.is/blog/hannesgi/entry/1998334/  
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Friðrik Hólm Arason er nefndur í bók Páls Baldvins Baldvinssonar Stríðsárin 1938–

1945 en þar var byggt á því að á vefsíðunni Íslendingabók.is segir um Fiðrik: „Yfirkyndari á 

Ísafirði. Talinn hafa fallið í borgarastyrjöld á Spáni“ dánardægur hans þar eru skráð „um 

1937“.65 Eftir bréfaskriftir við Pál Baldvin sendi hann höfundi nokkrar heimildir um Friðrik 

Hólm Arason. Niðurstaða hans er sú að Friðrik hafi líklegra fallið í Marokkó í uppreisn Berba 

gegn nýlenduherjum Frakka og Spánverja 1924. Í grein eftir Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson sem 

skrifaði undir nafninu Hannes á horninu blaðamann Alþýðublaðsins var þetta tekið fram um 

Friðrik: „[...]og Friðrik Arason, sem Riffkabylarnir66 í Marokkó skutu til bana 2 árum síðar; en 

þá var hann að berjast fyrir Alfons Spánarkonung [...]“ 67 Vilhjálmur tók einnig viðtal við 

Hannes Kristinsson fyrrum blaðasala og kamarhreinsi þar sem hann nefnir slíkt hið sama.68  

Talið er að um 25–30% sjálfboðaliðanna frá Norðurlöndunum hafi fallið í stríðinu og 

reiknað hefur verið út að meðallíftími hermanns í alþjóðlegu hersveitunum hafi ekki verið 

meira en 30 dagar. Samkvæmt tölfræði sem Svend Rybner hefur tekið saman var mikill 

meirihluti sjálfboðaliðanna sem komu frá Noregi og Danmörku, eða um 80–90%, verkamenn 

á þrítugsaldri. Af þeim voru um helmingur Norðmannanna og þriðjungur Dananna sjómenn.  

Hlutfall kommúnista af hermönnunum er erfiðara að áætla, þar sem samfylkingarhugsjónin réð 

för og kommúnistar almennt reyndu að neita því að þeir væru að flytja sjálfboðaliða til 

miðstöðvarinnar í París. En danski sjálfboðaliðinn Villy Fuglsang staðhæfði að um þriðjungur 

ungliðahreyfingar danska kommúnistaflokksins DKU væri á Spáni.69 

Almennt er talið að hlutfall kommúnista, flokksbundinna eða einstaklinga sem voru 

hliðhollir kommúnískri hugmyndafræði á einhvern hátt í alþjóðlegu hersveitunum hafi verið í 

kringum 80%. Samkvæmt danskri rannsókn sem gerð var á stjórnmálaskoðunum danskra 

sjálfboðaliða voru um það bil 40% þeirra sem voru rannsakaðir flokksbundnir annaðhvort í 

DKP eða ungliðahreyfingu kommúnistaflokksins DKU en einungis 2% sósíaldemókratar. 

Samkvæmt þessari rannsókn var afgangurinn af sjálfboðaliðunum óflokksbundnir vinstri 

sinnaðir einstaklingar. Hins vegar var ekki rannsakað hvort og hversu margir af þeim sem voru 

óflokksbundnir hafi verið hliðhollir DKP.70 Ein af ástæðunum fyrir því að svona stór hluti 

sjálfboðaliðanna var óflokksbundinn er talin sú að til að halda samfylkingunni í jafnvægi átti 

                                                        
65 Íslendingabók sótt 18.apríl 2019:  
https://www.islendingabok.is/search?find=Fri%C3%B0rik+h%C3%B3lm+arason 
66 Í Alþýðublaðinu 15.ágúst 1925 kemur skýring á því hvað Riff Kabylarnir eru, en það eru Marókkóbúar sem 
gerðu uppreisn gegn Spænskum yfirráðum á þessum árum. 
67 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, „Hannes á horninu“, Alþýðublaðið 1.maí 1943, bls. 5. 
68 Heimild fengin í tölvupóstsamskiptum milli höfundar og Páls Baldvins Baldvinssonar 
69 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 236. 
70 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 236. 
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kommúnisti sem ætlaði að fara að fá einn traustan félaga og þá helst einhvern sem var 

ókommúnískur til að koma með sér þegar hann fór í alþjóðahersveitirnar á Spáni.71 Af skjölum 

Komintern má samt ætla að þetta gildi ekki um norsku sjálfboðaliðana. Norski 

sagnfræðingurinn Arve Kvaløy telur að undir 50% þeirra sem fóru frá Noregi til Spánar til að 

berjast hafi verið kommúnistar, og að hlutfall sósíaldemókrata og félaga í sósíaldemókratískum 

verkalýðsfélögum sé hærri en almennt hefur verið talið áður. Kvaløy bendir þó á að tölfræðin 

sé ófullkomin og margir óvissuþættir. Svend Rybner er þó sammála Kvaløy um hátt hlutfall 

norskra sósíaldemókrata í alþjóðahersveitunum. Telur hann í því samhengi skipta máli hve 

vinstrisinnaður norski verkamannaflokkurinn var á þessum tíma. Telur Rybner hlutfall 

kommúnista meðal sænsku og dönsku sjálfboðaliðana hafa verið allt annað og vel yfir 50% 

hafi verið kommúnistar. Sænski sagnfræðingurinn Bertil Lundvik sem rannsakaði 

stjórnmálaskoðanir 207 Svía sem voru sjálfboðaliðar í alþjóðahersveitum lýðveldisins, komst 

að þeirri niðurstöðu að yfir 80% þeirra hafi verið kommúnistar sem er kannski ekki skrítið þar 

sem sænski kommúnistaflokkurinn sá um nýliðunina í Svíþjóð. Það er samt áhugavert að sjá 

hve fáir voru sósíaldemókratar en einungis 7 af þessum 207 voru staðfastir kratar þrátt fyrir að 

Sósíaldemókrataflokkurinn væri stærsti flokkurinn í Svíþjóð.72 

Áhugavert er að skoða rannsóknir á því hvort sjálfboðaliðar frá Norðurlöndunum hafi 

náð langt í Alþjóðahersveitunum. Samkvæmt Svend Rybner má af skýrslu Komintern frá árinu 

1938 sjá að skandinavísku sjálfboðaliðarnir höfðu lítið af því sem þeir kölluðu 

stjórnmálavitund. Hann telur að ætla megi að það hafi verið vegna þess hve fáir háttsettir 

kommúnistar í flokknum í heimalandi sínu hafi farið til Spánar. Af 221 flokksbundnum 

kommúnistum sem var rannsakaðir voru einungis 35 sem gegndu einhvers konar trúnaðarstöðu 

fyrir flokkinn, þar með taldir þeir sem voru lágt settir. Af þeim 7 Dönum sem gengu í 

Lenínskólann í Moskvu fóru einungis tveir til Spánar og báðu þeir sérstaklega um það. Af 38 

norskum nemendum Lenínskólans í Moskvu á árunum 1926 til 1937 segir Rybner að einungis 

sé hægt að segja með vissu að þrír hafi farið til Spánar, norski sagnfræðingurinn Arve Kvaløy 

telur að fimm hafi farið. Hvort að þeir hafi verið 3 eða 5 sem fóru má sjá að skandinavísku 

kommúnistaflokkarnir vildu halda sínu öflugasta fólki heima til að styrkja flokkana heima við 

frekar en að senda þá til Spánar. Af þeim sökum má ætla að fáir hafi risið til metorða á Spáni 

en ákveðið samhengi má sjá milli þess að hafa gengið í Lenínskólann í Moskvu og verða hátt 

settur í Alþjóðahersveitunum t.d. má nefna þar Hallgrím Hallgrímsson og Danina tvo Villy 

                                                        
71 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 237. 
72 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 236. 
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Fuglsang og Harald Jacobsgaard Hansen sem höfðu gengið í Lenínskólan og komust til 

metorða í hersveitunum.73 Fámenni skandinavísku Lenínskólanemendanna sýnir að 

Kominternskólarnir hafi ekki verið að senda sérstaklega nemendur sína til Spánar að berjast 

eða afla sér reynslu á raunverulegum vígvelli eins og sumir hafa reynt að halda fram.  

 

 

Forsíða Rauða fánans í febrúar 1937. 

  

                                                        
73 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 238. 

* r 
Utgefandi: 

Samband ungra kommúnista 
Deild úr A. U. K. 

IX. ARGANGUR FEBRUAR 1937 1. TOLUBLAD 

RAUÐI FANINN 
HÁLGAGN VEBKLÝBSÆSKU BÆJA OG SVEITA 

Spánn kallor! 

Or f jarska heyri eg hvellan lúðurþyL 

og heitur straumur leikur um mín vit. 

Þa r sonur Spánar blæs í blóðugt horn, 

unz bylgjur hljómsins flæða í rauðum lit. 

Þa r kallar menning heimsins á sinn her, 
pann hetjulýð, sem reiðubúinn er 
að láta lífið fyrir frelsi og rétt 
hins fátækasta manns á jörðu hér. 

Nær sá vor heimur drýgða stærri dáð? 

Nær dýpra í hjörtun lausnarorðið skráð? 

Og á svo öll hin sigri vígða von 

að verða grimmum Fenrisúlfi að bráð? 

Til allra þjóða þeirri spurn er beint, 

- og þar er enn á mannsins göfgi reynt - : 

Hver hjálpar Spánar dýru frelsisdáð 

í dag? — Á morgun verður það of seint! 

JÓHANNES ÚR KÖTLUM. 
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3.kafli Íslensku sjálfboðaliðarnir 

Gengið er út frá því í þessari ritgerð að fjórir Íslendingar hafi barist á Spáni í borgarastyrjöldinni 

árin 1936–1939. Eins og fyrr hefur verið nefnt hafa fræðimenn deilt um þátttöku Vernharðs 

Eggertssonar í styrjöldinni en mál hans verður skoðað hér á eftir. Mennirnir áttu ýmislegt 

sameiginlegt. Þeir voru allir kommúnistar og ungir menn sem dvöldust að mestu leyti í 

Reykjavík. Kommúnistahreyfingin var ekki einungis stjórnmálaflokkur, heldur sinnti einnig 

annars konar félagsstarfsemi, þar sem gerðar voru kröfur til félagsmanna. Þeir sem gengu í 

hreyfinguna voru þar með í raun að hafna „borgaralegu samfélagi“ og taka þátt í annars konar 

samfélagi sem byggðist á flokkastarfsemi í þágu málastaðarins, bæði innan flokks og í 

hliðarsamtökum sem flokksmenn starfræktu.74 Meirihluti þeirra sem gekk í 

Kommúnistaflokkinn á kreppuárunum var ungt fólk, flestir giftir eða í sambúð auk þess að hafa 

börn á sínu framfæri.75 Eins og áður hefur verið sagt urðu stórfelldar breytingar á atvinnulífi 

þjóðarinnar á þriðja og fjórða ártuginum, fólk flutti úr sveit í borg í kjölfar iðnvæðingar og var 

Reykjavík einn af þeim þéttbýlisstöðum sem flestir fóru til. Því komu meðlimir 

Reykjavíkurdeildar KFÍ allstaðar af landinu.76 Kommúnistaflokkurinn var verkalýðsflokkur í 

þeim skilningi að fólk í verkalýðsstétt var meirihluti flokksmanna.77 Passar þessi tölfræði vel 

við sjálfboðaliðana, þeir voru allir ungir verkamenn (Vernharður var reyndar titlaður sjómaður) 

sumir þeirra áttu uppruna sinn í sveitum landsins og fluttust síðan til Reykjavíkur. Þegar þeir 

fóru til Spánar var allavega Aðalsteinn Þorsteinsson í sambúð og með börn á sínu framfæri. 

Æska, uppeldi og menntun þeirra hefur ýmislegt að segja um það afhverju þeir fóru þá leið sem 

þeir völdu sér. Hér á eftir verður farið yfir lífshlaup þeirra í stuttu máli.  

 

                                                        
74 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar, bls. 2. 
75 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar, bls. 198–199. 
76 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar, bls. 192–193. 
77 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar og sósíalistar, bls. 206. 
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Hallgrímur Hallgrímsson 

Hallgrímur er án efa þekktasti íslenski Spánarfarinn. 

Hann var mjög umdeildur í lifandi lífi sem og eftir lát 

sitt og hafa margir skrifað um hann. Hann skrifaði 

einnig bókina Undir fána lýðveldisins sem fjallar um 

Spánarför hans. Ævi Hallgríms var mjög viðburðarík en 

hann dó langt fyrir aldur fram aðeins 32 ára. Hallgrímur 

Baldi Hallgrímsson fæddist 10. nóvember 1910 í mikilli 

fátækt. Faðir hans dó í sjóslysi þegar Hallgrímur var 

mjög ungur, ólst hann því upp hjá móður sinni, lengst af á Húsavík. Lýsir Þór Whithead honum 

í bók sinni svona: „hann skaraði fram úr drengjahópi, harðger, greindur og áræðinn. Hallgrímur 

var meðalmaður á hæð, festulegur í andliti og fremur hæglátur í framkomu, þótt eldur brynni 

undir niðri.“78 Hallgrímur gekk í gagnfræðaskóla á Akureyri, þar sem hann kynntist 

jafnaðarstefnunni. Í skólanum urðu hann og margir aðrir samnemendur hans róttækir. Jónas frá 

Hriflu hafði bannað stjórnmálaþáttöku í skólum til að halda kommúnistum frá menntakerfinu.79 

Vinur Hallgríms var rekinn úr gangfræðaskólanum fyrir að hafa tekið þátt í 

Jafnaðarmannafélaginu á Akureyri og ritað um jafnaðarmennsku opinberlega. Í mótmælaskyni 

hætti Hallgrímur í skóla eftir gagnfræðipróf.80 Hann gerðist verkamaður og fluttist til 

Reykjavíkur til að vinna við höfnina.81 Var það vel þekkt að þeir sem voru opinberlega 

kommúnistar voru sjaldnar eða jafnvel aldrei valdir hjá sumum verkstjórum vegna pólitískra 

skoðana sinna. Hefur þessi staða verkamanna á eyrinni eins og þeir voru kallaðir líklega átt 

sinn þátt í að gera marga verkamenn róttækari í sínum skoðunum. Gilti þetta um Hallgrím og 

sagði félagi hans eitt sinn „Hallgrímur var við höfnina, en hann var svo yfirlýstur, að það var 

nánast bann á honum“ 82 Hallgrímur var mjög virkur í innra starfi Kommúnistaflokksins og 

seinna meir Sameiningarflokks alþýðu – Sósíalistaflokknum. Hann tók þátt í að stofna 

ungliðahreyfingar beggja flokka, Samband ungra kommúnista árið 1930 og árið 1938, eftir að 

hann kom heim frá Spáni, stofnaði hann Æskulýðsfylkinguna, ungliðahreyfingu 

Sósíalistaflokksins.83  

                                                        
78 Þór Whitehead, Sovét Ísland óskalandið, bls. 233. 
79 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls.120. 
80 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls.100. 
81 Þór Whitehead, Sovét Ísland óskalandið, bls. 233. 
82 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls.103. 
83 E.Þ. „Hallgrímur Hallgrímsson. Fæddur 1910- Dáinn í nóvember 1942“, Landneminn 31.des. 1942, bls. 5. 
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Hallgrímur hélt til Sovétríkjanna til að ganga í skóla Komintern í ágúst 1931. Hann 

byrjaði í Vesturháskólanum en færði sig svo yfir í Lenínskólann 1932.84 Í Morgunblaðinu þann 

21. júní 1938 var skrifuð grein sem var tileinkuð Hallgrími en hann hafði þá nýlega skrifað 

pistil í Þjóðviljann um dvöl sína á vígstöðvunum á Spáni. Í grein Morgunblaðsins sem bar 

nafnið „Æskan og kommúnisminn“ eru ásakanir í garð Hallgríms . Þar er sagt frá því sem 

Morgunblaðið kallar „undirbúningsmenntun“ Hallgríms. Þar er sagt að Hallgrímur hafi verið í 

Rauða hernum eða einhvers konar herskóla á meðan dvöl hans í Rússlandi stóð, sem ríkisstjórn 

Moskvu á að hafa kostað til. Þeir lýsa honum einnig sem einstaklingi sem kunni vel við sig 

„innan um hryðjuverk og blóðsúthellingar.“ Það sem er þó áhugaverðast við skrifin í 

Morgunblaðinu er sú fullyrðing að yfirvöld í Moskvu hafi sent Hallgrím til Spánar til að berjast 

og skrifa áróðursgreinar í Þjóðviljann. Einnig er sagt „Kunnugir menn telja, að miðstjórnin í 

Moskvu hafi valið þennan Hallgrím til þess að vera eins konar yfir-„general“, þegar 

Moskvubyltingin á að hefjast hjer á landi.“85 Móðir Hallgríms skrifaði síðar svargrein í 

Þjóðviljann, þar sem hún fullyrti að allt sem sagt væri í Morgunblaðinu væri haugalygi. Hún 

sagði að Hallgrímur hafi hvorki verið í Rauða hernum né herskóla og hafi einungis unnið fyrir 

sér í verksmiðju í Rússlandi á meðan á dvöl hans stóð. Þar nefnir hún líka ástæður þess að hann 

hafi farið til Spánar en hann hafi langt því frá verið sendur þangað. Hann hafi í raun ekki ætlað 

að fara til Spánar heldur farið til Kaupmannahafnar en ekki fengið neina vinnu þar. Því hafi 

hann farið til Spánar í desember 1937.86 Móðir hans Hallgríms hafði ekki rétt fyrir sér hvað 

varðar ástæðu fyrir dvöl Hallgríms í Sovétríkjunum, heldur er það alveg öruggt að hann hafi 

gengið í Komintern skóla.87 Þrátt fyrir það eru þessar ásakanir Morgunblaðsins heldur ekki 

fyllilega réttar. Hallgrímur var ekki í rauða hernum, hann var án efa róttækur en það bendir 

ekkert til að hann hafi kunnað vel við sig innan um blóðsúthellingar eða þá hryðjuverk þrátt 

fyrir áhuga hans á hernaði. Bók hans Undir fána lýðveldisins bendir til hins gangstæða, eins og 

lýsingar hans á því hvernig það var að liggja undir sprengjuáras, þar vísar hann til þvílíkrar 

skelfingar að hann segist eiga erfitt með að setja það í orð.88 varðandi hitt að yfirvöld í Moskvu 

hafi sent Hallgrím til Spánar, þá er ekkert sem bendir til þess. Eina sem vitað er um eru 

almennar ábendingar Kominternsins um að KFÍ skuli aðstoða spænska lýðveldið.  

                                                        
84 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 60–62. 
85 „Æskan og kommúnisminn“, Morgunblaðið 21.júní 1938, bls. 5. 
86 Sigríður Björnsdóttir „Móðr svarar Morgunblaðinu. Sigríður Björnsdóttir móðir fél. Hallgríms Hallgrímssonar 
svarar níðgreinum Morgunblaðsisn“, Þjóviljinn 2.júlí 1938, bls. 3. 
87 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls. 126. 
88 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 103. 
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Hallgrímur sneri heim úr náminu í Lenínskólanum 22 ára að aldri. Hann kom heim með 

mikið dálæti á Sovétríkjunum undir stjórn Stalíns. Segir Þór Whitehead að sumir af gömlu 

félögum hans hafi kvartað yfir því að harka hans og einstrengingsháttur hafi bitnað á 

samherjum hans, sem honum þótti vera á einhvern hátt ótrúir Kominter. Hann hafi ekki sóst 

eftir því að vera í sviðsljósinu „enda bæði þurr og fráhrindandi“ en viljað fá völd innan 

flokksins.89 Félagar hans þóttu þó ýmislegt til hans koma og minntist einn hans sem 

„heilsteypts manns. Hann kvikaði ekki frá því, sem hann hafði einsett sér og taldi réttast, og 

hann var tilbúinn að fórna öllu fyrir það.“90 Hann varð leiðtogi Varnarliðs verkalýðsins og sést 

á myndum þar sem liðið marserar í einkennisbúningum með kylfur í 1.maí göngum  Hallgrímur 

fremstur í flokki.91 Hann hafði einnig áhuga á alþjóðamálum92  sem britist þegar blaðið Rauði 

fáninn sem Hallgrímur ritstýrði árin 1936–1937 er skoðað. Þar er mikið um alþjóðlegar greinar, 

sérstaklega um Þýskaland og Sovétríkin en eftir að borgarastyrjöldin á Spáni hefst þá er mikil 

umfjöllun um það í blaðinu. Þegar fyrrnefnd skipun Komintern um að Kommúnistaflokki 

Íslands bæri að aðstoða lýðveldisherinn á Spáni barst til landsins árið 1937, hefur Hallgrímur 

líklega boðið sig fram til að fara að berjast sem fulltrúi KFÍ. Þrátt fyrir orð móður Hallgríms í 

varnargrein sinni er ólíklegt að hann hafi ekki farið til Danmerkur til þess eins að komast til 

Spánar. Það má þó færa rök fyrir því að hann hafi farið til Spánar sem eins konar sjálfboðaliði 

fyrir hönd KFÍ enda hafði hann mikinn áhuga á hernaði, einnig hafði hann óbilandi trú á 

málstaðnum sem lýðveldissinnar á Spáni börðust fyrir og sumum kommúnistum fannst það í 

raun vera skylda sín að fara til Spánar að berjast. 

Hallgrímur var kominn til Spánar skömmu fyrir jól 1937. Þar gekk hann í 11. stórfylki 

Alþjóðahersveitanna. Innan þess fylkis var hann síðan settur í sérstaka sveit sem flestir 

Norðurlandabúarnir voru settir í, sem var nefnt eftir Hans Beimler, þýskum kommúnista. Auk 

Norðurlandabúanna voru Hollendingar, Þjóðverjar og Austurríkismenn í 11. stórfylki.93 

Lýðveldisherinn var í mikilli vörn þegar Hallgrímur gekk til liðs við hann. Her Francos tókst í 

upphafi árs 1938 að brjótast í gegnum línur lýðveldissinna og kljúfa yfirráðasvæði þeirra í 

tvennt.94 Hallgrímur náði strax ákveðnum árangri og var sendur í undirforingjaskóla nánast um 

leið og hann var kominn í stórfylkið.95 Hann varð seinna meir gerður að stjórnmálafulltrúa eða 

                                                        
89 Þór Whitehead, Sovét Ísland óskalandið, bls. 233. 
90 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls. 116. 
91 “Sigur: Fallið frá kauplækkun “, Þjóðviljinn 2.feb. 1975, bls. 26. 
92 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls. 134. 
93 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 28. 
94 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 140. 
95 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 31. 
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kommissar í Hans Beimler sveitinni. Átti hann að halda uppi áróðri, aga o.s.frv. Fjallar hann 

talsvert um þau mál í bók sinni Undir fána lýðveldisins:  

 

Hugir félaganna voru hrjáðir og hrelldir. Menn hugsuðu og töluðu um hinar 

takmarkalausu þrengingar síðustu tíma: vopnaleysið, matarskortinn, tóbaksleysið, 

mannfallið, landatapið; nú væri Katalónía afskorin frá hinum héruðunum; sóknin yrði 

ekki stöðvuð meir, stríðið væri tapað. Hver útmálaði þetta fyrir öðrum og viðhélt 

andlegu kreppuástandi hins. Vonleysið, versta eitrið í hverjum her, sem vinna á jákvætt 

hlutverk, lá eins og mara yfir liðinu. Aðeins þeir, sem bezt voru brynjaðir andlegum 

viðnámsþrótti og pólitísku víðsýni, stóðu upp úr hinu andlega volæði, þessari 

„demóraliseringu“, sem slíkt hugarástand er nefnt á máli hermanna.“96 „Iðjulausir 

lágum við ekki. Deginum var skipt milli heræfinga, hvíldar og „pólitískra tíma“, sem 

voru svo nefndir. Í þeim voru fréttir sagðar, innlendar sem erlendar, rætt um ástandið 

hernaðarlega og pólitískt, sömuleiðis vandamál öll innan eigin vébanda – og reynt að 

leysa þau – Forgöngu þessa starfs hafði stríðsfulltrúinn, (el comisario de guerra) í hverju 

kompaníi, en þátttaka í fundunum var herskylda. Allir skildu að hér barðist lýðræðið og 

frelsið við fasismann og að stríðið væri því hápólitískt97  

 

Eins og sést hér í þessum textabrotum var Hallgrímur mikið með hugann við andlega líðan 

liðsmanna sinna, móralinn. Hann talar um að þeir sem standa sig best gegn volæðinu væru þeir 

sem hefðu sterkustu pólitísku sýnina. Það er greinilegt að Hallgrímur hafði gegnt stöðu 

stjórnmálafulltrúa, hann er kallaður til fundar ástamt stjórnmálafulltrúum annarra sveita hjá 

aðalstjórnmálafulltrúa 11. stórfylkis Ernst Blanks. Þeirra verkefni var að uppræta alla 

„demóraliserningu“ innan sinna eigin raða og gera hermennina andlega tilbúna undir komandi 

baráttu. Hann nefnir einnig nokkur hugtök sem erlendar rannsóknir benda á að hafa verið 

sjálfboðaliðunum mikilvægir og stuðluðu í raun að þátttöku þeirra í stríðinu. Baráttan var fyrir 

lýðræðið og baráttuna við fasismann. Þetta voru hugsjónirnar sem allir sjálfboðaliðarnir hvar 

sem þeir stóðu í pólitík gátu sameinast um. Hann ítrekar það meira að segja og segir að allir 

hafi skilið það. 

  

                                                        
96 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 83. 
97 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 89. 
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Stríðsfulltrúi 11. Brígaðans, Ernst Blank, hafði boðað á sinn fund fulltrúa frá öllum 

bataljónum. [...] Ernst skýrði verkefnin sem fyrir lágu. Það hafði verið ömurlegt 

hugarástand meðal drengja vorra fyrst eftir ófarirnar við Batea, sagði hann. Síðan hefði 

margt breyzt. Nú væri svo komið, að brígaðinn væri aftur orðinn bardagahæfur. En hér 

mætti ekki staðar nema. Enn fyrirfyndist svartsýni í einingum brígaðans. Enn væru til 

menn, sem ælu á ósamlyndi milli þjóðernanna; enn væru til menn sem virtu heragann 

að vettugi. [...] Nú sem fyrr, bætti stríðsfulltrúinn við, væri innrásarherinn betur búinn 

hergögnum, svo að miklu munaði. Hermenn okkar hafa aftur annað vopn farm yfir 

fjandmenn Spánar, sem jafna yrði upp hergagnamuninn, og það væri andfasistiskur 

baráttuvilji, það væri „bardagamórall“ okkar manna. Skylda okkar væri að sjá svo til, 

að í þessum „móralska“ varnarvegg fyndist engin glufa.98 Baráttan gegn öllum 

slappleika í starfinu var margfölduð. Hafin var skipulagning áhugaliðshreyfingar eftir 

tillögu Ernst Blanks. Í fyrstu var þessi róður þungur. Fulltrúar upplausnarinnar töfðu 

fyrir og hindruðu. Það áttu sér raunverulega stað þrálát átök milli þess heilbrigða og 

sterka í brígaðanum annars vegar, og hins vegar dálítils hóps manna, sem ekki stóðst 

próf stríðsörðugleikanna. Það var þessi gamla glíma, sem alltaf fer fram í kringum 

okkur, milli karlmennsku og lydduskapar, milli þess, sem ekki hvikar frá settu marki, 

hvaða örðugleikar, sem á vegi verða, og hins, sem leggur á flótta, þegar á móti blæs. 

Það þarf oft ekki nema einn gikk í hverri veiðistöð, svo að sárafáir vandræðamenn gátu 

torveldað þetta uppeldisstarf ótrúlega mikið. – Svo komu umskiptin hægt og hægt. 

Fleiri og fleiri skrifuðu sig inn í hreyfingu áhugaliða. Árangurinn í herþjónustu dagsins 

varð æ betri og betri. Nýr hugur og dugur tók að setja merki sín á einingar 11. 

Alþjóðasveitarinnar, einkum eftir að nokkrir af verstu slúðurberunum og 

upplausnarpostulunum voru teknir og sendir í burtu í vinnukompaní.99  

 

Það er áhugavert að einn af forystu mönnum ungkommúnista og einn af stofnendum 

KFÍ nefnir ekki kommúnisma þegar talað er um baráttuvilja eða ástæður baráttunnar heldur 

talar um baráttu gegn fasisma og andfasisma. Annað sem hann nefnir er karlmennskan en 

erlendir sjálfboðaliðar nefndu hana sem eina af ástæðum þátttöku sinnar í stríðinu, það má því 

sjá að hún hefur haft áhrif á allavega einn íslenskan sjálfboðaliða er ekki ólíklegt að hún hafi 

ýtt undir þátttöku fleiri.  

                                                        
98 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 89–90. 
99 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 112–114. 
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 Hallgrímur var einn af fáum Norðurlandabúum sem náðu langt í alþjóðlegu 

hersveitunum. Svend Rybner tekur hann sérstaklega fyrir í bókarkaflanum „Fairyland – Nordic 

Communism and the Spanish civil war 1936–1939.“ Segir hann að til séu skjöl fyllt út með 

rithönd Hallgríms í skjalasafni Komintern, Skjöl þessi fjalla um hin ýmsu agabrot 

Norðurlandabúa í alþjóðlegu hersveitunum. Sá Hallgrímur því um endurmenntun og hreinsun 

óæskilegra aðila á meðal hermannanna og eins og fram kemur í textanum hér að ofan úr bók 

hans, segir hann frá því hvernig nokkrir af „verstu slúðurberunum og upplausnarpostulunum 

voru teknir og sendir burtu í vinnukompaní.“ Var þeim refsað með því að vera settir í stranga 

kennslu og enn aðrir sem taldir voru sýna andbyltingarkennda hegðun og Trotskíisma voru 

„hreinsaðir“ burt. Þessar hreinsanir áttu sér stað árið 1938, á sama tíma og viðamiklar 

hreinsanir í Rauða hernum sem og annars staðar í samfélaginu í Sovétríkjunum áttu sér stað og 

virðast hafa smitast til Spánar. Þessi skjöl sem eitt sinn voru opin eftir hrun Sovétríkjanna eru 

núna aftur lokuð, þar á meðal eru persónuleg skjöl norrænu sjálfboðaliðanna sem Hallgrímur 

var búinn að skrifa á.100  

 

 

 

Aðalsteinn Hólm Þorsteinsson  

Aðalsteinn Þorsteinsson fæddist þann 22. ágúst 1914. Hann 

hóf nám í járnsmíði en hætti því námi og fór til sjós, bæði á 

íslenskum og erlendum skipum en fékkst auk þess við 

rafmagnsiðn um tíma. Aðalsteinn var félagi í sambandi ungra 

kommúnista101 og í Varnarliði verkalýðsins, þar sem hann 

kenndi liðsmönnum Jiu Jitsu.102 Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson lýsir honum í bók sinni Íslenskir kommúnistar 

sem kunnum ofbeldissegg og innbrotsþjófi. Hann hafi verið 

rumur, stór og sterkur. Aðalsteinn var mikill hnefaleikakappi 

og keppti í þeirri íþrótt meðal annars á Melavellinum 1936.103 Í bók Einars Más 

Guðmundssonar, Fótspor á himnum, má finna persónuna Eyjólf Jóhannesson sem hefur 

viðurnefnið Olli. Olli þessi er oft kallaður í bókinni Olli Spánarfari og er byggður á Aðalsteini 

                                                        
100 Rybner, „Fairyland – Nordic Communism and the Spanish Civil War 1936–1939“, bls. 243. 
101 Einar Olgeirsson, „Íslendingarnir í frelsisstríði Spánverja 1938“, bls. 170–171. 
102 Ólafur R. Einarsson og Einar Karl Haraldsson, Gúttóslagurinn. 9.nóvember 1932, bls. 173. 
103 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 141. 
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Þorsteinssyni Spánarfara. Bókin Fótspor á himnum fjallar meðal annars um fjölskyldu og 

fjölskylduvini Einars Más og var Aðalsteinn einn af vinum fjölskyldunnar, enda bæði 

Vilhjálmur Guðmundsson sem kemur meira við sögu og Björn Guðmundsson Spánarfari 

föðurbræður Einars. Höfundur þessarar ritgerðar tók viðtal við Einar Má Guðmundsson fyrir 

þessa ritgerð. Í viðtalinu kom fram að þrátt fyrir að bókin sé titluð skáldsaga er hún byggð á 

ítarlegri heimildavinnu. Einar tók viðtöl við fjölskyldumeðlimi sína og lagðist í 

rannsóknarvinnu fyrir bókina. 104 

 

 Samkvæmt lýsingum í bókinni var Aðalsteini mikið glæsimenni. Hafði hann í æsku komið frá 

brotnu heimili þar sem börnunum hafði verið komið fyrir á ýmsum bæjum.105 Faðir hans gerðist 

flakkari og virðist líf Aðalsteins hafa verið af svipuðum toga og föður hans og hann átt erfitt 

með að festa rætur og fór ungur til sjós á togara.106 Frá fjórtán ára aldri hafði hann dvalið auk 

Reykjavíkur í Árnessýslu, Borgarfjarðarsýslu og Ísafjarðarsýslu og einnig dvaldist hann í tvö 

ár í Kanada.107Aðalsteinn var handlaginn og vann á við tvo eða þrjá menn samkvæmt Einari. 

Eftir að hafa verið á sjó tók prentari hann að sér og leyfði honum að búa hjá sér og kynnti hann 

fyrir verkalýðsbaráttunni. Prentari þessi var ekki kommúnisti en hélt námskeið að beiðni ungra 

kommúnista í sögu verkalýðshreyfingarinnar og hann tók Aðalstein með sér á þessi námskeið. 

Þar heillaðist hann af kommúnismanum, ríki verkamannsins og bræðralag mannanna varð hans 

hjartans mál.108  

Aðalsteinn kynntist Birni í gegnum hnefaleikana sem hann stundaði í gríð og erg. Urðu 

þeir góðir vinir og fóru að sækja fundi kommúnistaflokksins saman.109 Aðalsteinn virðist hafa 

átt við einhver andleg vandamál að stríða sem og alkóhólisma en var þó yfirleitt vel virkur, 

gamansamur maður. Einar segir svo frá „ [Aðalsteinn ]hló mikið, elskaði mikið og lifði hratt“, 

hann sagði gamansögur og vann mikið og duglega en svo virðist hann hafa dottið í það: 

„Eirðarleysið greip hann. Hann svaf illa, drakk og lenti í áflogum, stundum við lögreglumenn. 

                                                        
104 Höfundur átti fund með Einar Má Guðmundssyni þann 17. apríl 2019 og í desember 2018 þar sem rædd var 
heimildarvinnan á bak við bókina Fótspor af himni. Þegar Einar vann bókina ræddi hann við marga sem höfðu 
mikil kynni af Birni Guðmundssyni og Aðalsteini Þorsteinssyni. Persónurnar í bókinni Fótspor af himni fylgja 
algjörlega karaktereinkennum sem þeir vinirnir höfðu og þeirra eiginleikum. Einar ræddi við bróður Aðalsteins, 
móður sína mágkonu Björns, föður sinn bróður Björns, Vilhjálm Guðmundsson föðurbróður sinn sem var mikill 
vinur Aðalsteins og keppti oft við hann í boxi og konur beggja Aðalsteins og Björns o.f.l.. Ef atburðir úr 
skáldsögunni eru ekki endursagðir beint þá má segja heimildargildi hennar er mikið því hún geymir 
persónueinkenni þeirra og minningum annarra um þá. Einar fór síðan yfir kaflana í þessari ritgerð sem fjalla um 
Aðalstein og Björn og allt sem kemur fram í þeim er góð lýsing á þeirra persónu eftir því sem hann best veit.  
105 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 122. 
106 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 123. 
107 ÞÍ. Hrd.nr 91/1939 Réttvísin og valdsjtórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni, bls. 13 
108 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 127. 
109 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 128. 
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Glímnir lögregluþjónar sóttu í [Aðalstein] og vildu sýna hnefaleikaranum, kommúnistanum og 

kvennagullinu í tvo heimana og hann galt í sömu mynt með hrekkjum og prakkaraskap.“110  

Þessi lýsing á honum passar vel við lýsingar hans sjálfs á sér en hann segir í yfirheyrslu 

hjá lögreglu „Kærður skýrir svo frá í upphafi að þegar hann komist undir áhrif áfengis verði 

hann mjög æstur, ofsafenginn og óbilgjarn og gjarn á að berja [...], [en] sér dytti ekki í hug að 

slá mann fyrir alsgáður.“111  

 

Undir mynd sem birtist í Rauða fánanum árið 

1936 var skrifað „Hnefaleikarar í þungavigt. 

Félagi Aðalsteinn Þorsteinsson og Vilhjálmur 

Guðmundsson, [bróðir Björns 

Guðmundssonar sem var félagi Aðalsteins á 

Spáni] sem sigraði í þeim þyngdarflokki. Þeir 

eru báðir verkamenn og áhugasamir um 

málefni stéttarinnar, auk þess sem þeir eru 

góðir íþróttamenn.“112 

 

Í bókinni Fótspor á himnum minnist Einar á samtal sem hann átti við áðurnefndan Vilhjálm 

um þátttöku þeirra bræðra og Aðalsteins í kommúnistaflokknum: „En ég var ekki áberandi,“ 

segir [Vilhjálmur] nú löngu síðar, „ekki eins og [Aðalsteinn] og [Björn]. Þeim kom varla dúr á 

auga og lifðu alveg fyrir þetta.“113 Aðalsteinn og Björn sem var einnig meðlimur varnarliðsins 

fóru á eftir Hallgrími til Spánar. Þeir urðu að leynast í Osló, enda ólöglegt að fara til Spánar að 

berjast.114 Leiðtogar kommúnista skráðu þá í refaræktarskóla í Noregi til að dylja raunverulegar 

áætlanir þeirra. Aðalsteinn fór frá konu og tveimur börnum.115 Þeir fóru í 11. stórfylki, það 

sama og Hallgrímur hafði verið í og á vígstöðvarnar við Ebró líkt og Hallgrímur. Þar særðust 

þeir báðir en Aðalsteinn mun minna en Björn og sendu báðir bréf heim frá sjúkrahúsi í 

Barcelona.116 Þeir höfðu ekki verið lengi úti þegar spænska lýðveldisstjórnin ákvað að senda 

alla erlenda sjálfboðaliða heim. Skildust þar leiðir Aðalsteins og Björns en sá fyrrnefndi var 

                                                        
110 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 164. 
111 ÞÍ. Hrd.nr 91/1939 Réttvísin og valdsjtórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni, bls. 13 
112 Aðalsteinn Þorsteinsson, „Hnefaleikarnir“ Rauði fáninn 17.júní 1936 bls. 4. 
113 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 168. 
114 Páll Baldvin Baldvinsson, Stríðsárin 1938–1945, bls. 85. 
115 Munnleg heimild Einar Már Guðmundsson. 
116 Páll Baldvin Baldvinsson, Stríðsárin 1938–1945, bls. 85. 
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sendur heim á undan Birni. Aðalsteinn hitti Hallgrím á leiðinni heim í Calella haustið 1938 

eftir að alþjóðahersveitirnar voru leystar upp og urðu þeir samferða heim.117  

 

Eftir heimkomuna fór Aðalsteinn aftur í verkamannavinnuna, hann hélt sig fast við 

kommúnismann en drakk mikið og komst í kast við lögin. Þann 10. maí 1939 birtist grein í 

Alþýðublaðinu „Lögreglan rannsakar ljótt árásarmál.“ Samkvæmt greininni sat Aðalsteinn 

Þorsteinsson í gæsluvarðhaldi fyrir líkamsárás. Hafði hann ráðist á Sigríði Jónsdóttur og Skúla 

Pálsson aðfaranótt laugardagsins 6. maí 1939. Segir þar að hann hafi komið drukkinn að þeim 

á leið heim, gripið í Sigríði og hreytt í hana ókvæðisorðum, þegar Skúli ætlaði að koma henni 

til varnar réðist Aðalsteinn á hann og barði hann, slíkt hið sama gerði hann við tvo aðra menn 

sem komu Skúla til aðstoðar, erfitt hafi verið að ráða við hann þar sem hann var vanur 

hnefaleikakappi og uppgjafahermaður. Eftir að hringt var í lögregluna rauk hann í burtu en var 

handtekinn nokkru síðar. Stendur í greininni að „pólitískir félagar Aðalsteins, en hann kvað 

hafa áhuga á pólitík, haf[i] borið þá sögu út honum til svolítillar afsökunar, að Skúli hafi verið 

í fylgd með fyrrverandi konu Aðalsteins, en það er alveg tilhæfulaust, eftir því sem lögreglan 

upplýsir.“118 Virðist staðhæfing lögreglunar vera rétt og ekkert í dómskjölum málsins bendir 

til þess að þetta hafi verið fyrrverandi kona hans. Morgunblaðið er aðeins harðorðara í garð 

Aðalsteins og lýsir strax pólitískum skoðunum hans og sögu. „Spánarsjálfboðaliði fremur 

ofbeldi á götum Reykjavíkur“ stendur í fyrirsögninni og síðan segir í greininni: „Einn þeirra 

íslensku kommúnista, er þátt tóku í borgarastyrjöldinni á Spáni sem „sjálfboðaliði“ rjeðst í 

fyrranótt á mann...“. Sagt er að hann hafi áður framið ofbeldisverk hér á landi.119 Heimildir eru 

fyrir því að Aðalsteinn hafi gerst sekur um glæpi áður en hann fór út og segir Hannes 

Hólmsteinn frá því að hann hafi flúið til Kanada 1931 eftir að hafa verið kærður.120 Samkvæmt 

dómskjölum um þetta mál virðist það í raun veru vera talsvert annað en það sem fjölmiðlar 

gefa í skyn. Svo virðist sem hann hafi lent í einhverju orðaskaki við lögreglumann sem var ekki 

á vakt. Samkvæmt verjanda Aðalsteins áreitti lögregluþjóninn sem var drukkinn Aðalstein og 

var með derring við hann.121 Björn Guðmundsson Spánarfari og vinur Aðalsteins var vitni í 

málinu þar sem Aðalsteinn var kærður segir hann svo „Rétt á eftir kom kærður út úr portinu, 

þar væri lögregluþjónn sem hefði oft skift sér af sér og sér væri fremur þungt til og hvort hann 

                                                        
117 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 233. 
118 „Lögreglan rannsakar ljótt árásarmál“, Alþýðublaðið 10.maí 1939, bls. 1. 
119 „Spánarsjálfboðaliði fremur ofbeldi á götum Reykjavíkur“, Morgunblaðið 7.maí 1939, bls. 3.  
120 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 141. 
121 ÞÍ. Hrd.nr. 91/1939 Vörn í málinu: Réttvísin og valdstjórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni. Bls. 2.  
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ætti ekki að slá hann“122 Síðan hafi Aðalsteinn ráðist á manninn. Svo virðist sem og að 

Aðalsteinn hafi ekki átt vingott við lögregluna eins og segir í lýsingu Einars á Aðalsteini. Eftir 

slagsmálin við lögreglumanninn virðist sem Sigríður og Skúli hafi komið inn í portið. Þar hafi 

orðið eitthvað orðaskak líka en tvennum sögum fer af því hver bar ábyrgðina. Slær Aðalsteinn 

Skúla niður.123 Aðalsteinn var dæmdur sekur í þessu máli, en fjölmiðlar virðast hafa verið 

miklu harðorðari í garð hans heldur en tilefni var til og málið alls ekki skoðað frá báðum 

hliðum. 

Aðalsteinn ólst upp við erfiðar aðstæður, fjölskylda hans hafði tvístrast þegar hann var 

ungur að árum og honum komið í fóstur. Hann hafði ekki verið lengi í fóstri þegar hann fór 

einn til borgarinnar og á sjó sem messagutti. Erfiðar fjölskylduaðstæður og fátækt einkenndi 

uppvöxt hans. Hann virðist hafa strítt við einhver andleg vandamál sem kannski komu  til vegna 

þessa, svo sem alkahólsima. Aðalsteinn átti talsverðan brotaferil, á árunum 1927–1939 var 

hann kærður í tíu málum. Allt eru þetta þó einhverjir smáglæpir sem tengjast ölvun, 

smáþjófnaði og slagsmálum.124 Annars virðist hann af sögum hafa verið harðduglegur maður 

og glaðlyndur, unnið fyrir sínu og haft sterka jafnréttiskennd. Kommúnismi virðist hafa átt vel 

við hann, enda hafði hann unnið fyrir sér sem fátækur verkamaður alla ævi. Svo virðist sem 

hann hafi oft misst vinnuna og má ætla að það hafi komið til af hvoru tveggja, erfiðum 

atvinnuaðstæðum í samfélaginu sem og drykkjuskap. 

 

Björn Guðmundsson  

Björn Guðmundsson er líklega sá sjálfboðaliði sem minnst 

er vitað um. Hann skrifaði ekki svo vitað sé bók eða texta 

um för sína eins og bæði Hallgrímur og Vernharður. Hann á 

heldur ekki langan brotaferil eins og Aðalsteinn og 

Vernharður eiga báðir. En hann kemur þó fyrir sem vitni í 

einu máli Aðalsteins, en þeir voru miklir vinir og félagar 

eins og kemur fram í þeirri vitnaskýrslu.125 Það helsta sem 

til er á prenti um líf Björns og för hans til Spánar eru nokkrar 

greinar í Þjóðviljanum og svo fyrrnefnd bók Einars Más. 

Björn fæddist árið 1914 líkt og Aðalsteinn. Faðir hans ýmist 

                                                        
122 ÞÍ. Hrd.nr 91/1939 Réttvísin og valdstjórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni. Bls. 30. 
123 ÞÍ. Hrd.nr 91/1939 Réttvísin og valdstjórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni. Bls. 37. 
124 ÞÍ. Hrd.nr 91/1939 Réttvísin og valdstjórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni. Bls. 35–36. 
125 ÞÍ. Hrd.nr 91/1939 Réttvísin og valdstjórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni. Bls. 29. 
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drakk eða var á sjó og börnin voru loks tekin frá móður sinni og send á hina ýmsu bæi. Í fóstrinu 

var Björn í raun gerður að vinnumanni og átti reynsla hans á bænum örugglega eftir að hafa 

áhrif á stjórnmálaskoðanir hans í framtíðinni. Einar Már skrifar að presturinn sem hafði 

drengina í fóstri hafi litið á þá sem „forhertir villingar úr forarvilpunni Reykjavík, afkomendur 

drykkjumanna og aumingja, dæmdir til að ganga sömu leið[...]“ Björn hætti að hlýða og varð 

uppreisnargjarn og eftir fjögurra ára dvöl á bænum strauk hann til Reykjavíkur.126 Í Reykjavík 

fór hann að stunda hnefaleika og kynntist þar Aðalsteini sem hafði þá gengið í 

Kommúnistaflokkinn, kynnist Björn kommúnismanum í gegnum félaga sinn en gekk ekki eins 

vel í hnefaleikum og Aðalsteini.127 Í kreppunni vann Björn ásamt bræðrum sínum 

verkamannavinnu á höfninni. Segir Einar í bókinni Fótspor á himni að Björn hafi verið 

duglegur við vinnu en hafi farið fljótt að leiðast ef ekki væri hægt að spjalla á sama tíma. Þetta 

hafi farið að verða vandamál, hann hafi spillt verkamönnum, haft slæm áhrif á skoðanir þeirra 

og breytt skipalestum í fundarsali. Hann hafi sett út á aðbúnað verkamannanna og hvatt þá til 

að knýja fram betrumbætur. Björn hefur verið mælskur maður og hrifið aðra með sér. Yfirmenn 

vildu því ekki hafa hann í vinnu.128 Björn var því rekinn og bræður hans fengu ekkert að gera 

vegna þess að þeir voru bræður hans.129 Björn var meðlimur í Varnarliði verkalýðsins og sést 

hann marsera í einkennisbúning í 1.maí göngunni 1936 eða 1935.130 

 Björn fór út ásamt Aðalsteini til Spánar á eftir Hallgrími eins og fyrr segir. Þegar 

Vilhjálmur bróðir Björns var spurður nokkuð seinna út í Spánarför bróður síns og Aðalsteins 

og hvort þeir hefðu ekki haft trú á sigri lýðveldissinna svaraði hann „þeir höfðu náttúrulega 

þrælatrú á því, [...] enda hefði það líklega gerst ef Ítalir og Þjóðverjar hefðu ekki skakkað 

leikinn og hjálpað fasistum.“131Barst Þjóðviljanum bréf frá þeim félögum og var skrifuð frétt 

út frá því sem birtist í blaðinu 19. nóvember 1938. Þar stóð að Björn og Aðalsteinn, verkamenn 

úr Reykjavík, hefðu barist á vígstöðvunum við Ebrófljótið. Þar hefðu þeir báðir særst og verið 

fluttir á sjúkrahús, Aðalsteinn hafði særst minna en Björn sem hafði særst allmikið á vinstri 

upphandleggnum og misst litla fingur af sömu hendi. Var búist við að það tæki Björn sex vikur 

að ná sér. Í frétt þessari er tekið fram að spænska lýðveldisstjórnin hefði tekið þá ákvörðun að 

leysa upp Alþjóðaherdeildirnar og senda alla erlendu sjálfboðaliðana heim, því þyrftu íslensku 

sjálfboðaliðarnir einnig að fara frá Spáni.132 Sókn Francos hafði þá náð nýjum hæðum og sótti 

                                                        
126 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 107–108. 
127 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 121. 
128 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 158–159. 
129 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 160. 
130 „Sigur: Fallið frá kauplækkun “, Þjóðviljinn 2.feb. 1975, bls.26. 
131 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himni, bls. 187. 
132 Tilvitnun í Þjóðviljan tekin úr bók Páls Baldvins Baldvinssonar, Stríðsárin 1938–1945, bls. 85. 
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hann hratt inn á svæði lýðveldissinna. Þurfti Björn því að flýja Barcelona og fór til Sagaro en 

sjúkrahúsið þar sem Björn lá var sprengt í loft upp. Hófst því flótti norður eftir Katalóníu þar 

sem hersveitir Francos voru á hælunum á þeim. Gekk Björn særður stóran hluta leiðarinnar að 

landamærum Frakklands þangað til hann missti meðvitund. Var hann tekinn upp í bíl þar sem 

hann rankaði við sér á leið í flóttamannabúðir í Frakklandi þar sem þeir þurftu að dvelja við 

slæman kost. Eftir mánuð í Frakklandi, komst hann loks í samband við danska sendiherrann í 

París sem aðstoðaði hann við að komast til Kaupmannahafnar. 

Í Esjenberg kom fulltrúi verkalýðsfélaganna til að taka á móti mér, og kom ég þó einn 

af mínum félögum. Færði hann mér að gjöf vindla og vistir og tók mér með mestum virktum. 

Til Kaupmannahafnar kom ég í apríl-byrjun. – hvað ætlast þú fyrir? – ég verð að fara á spítala. 

Það á enn að brjóta handlegginn upp, og reyna að koma honum í lag, og það kostar mig 

mánaðarlegu, – enn hef ég enga hugmynd hvernig ég á að kljúfa þann kostnað.133  

Sjálfboðaliðarnir á norðurlöndunum voru upphafnir af verkalýðsfélögunum og 

kommúnískum sellum, eins og sést hér á þessu broti. Björn var lengi kallaður Björn Spánarfari 

og var það alþekkt á Íslandi hverjir höfðu farið og barist í stríðinu. Þrátt fyrir að koma aftur 

sem hetja var lífi verkamanna enginn dans á rósum og hafði hann áhyggjur af 

heilbrigðiskostnaði vegna sára hans á handlegg.  

Eftir heimkomuna rak Björn um skeið vinnustofu með Helga Guðlaugssyni, 

kommúnista sem hafði gengið í Kominternskóla í Moskvu. Björn var í mörg ár leigubílsstjóri 

og kvæntist Þórunni Magnúsdóttur sem var þekkt baráttukona í Sósíalistaflokknum.134  

 Björn virðist hafa verið gæddur öðrum mannkostum heldur en hinir félagar hans. Hann 

virðist ekki hafa haft gaman að því að spjalla um spánarstríðið og gaf sömuleiðis heldur ekki 

út neinar endurminningar um stríðið eins og sumir félagar hans.135 Dvöl hans var líka að 

einhverju leiti verri heldur en hinna þrátt fyrir að flestir þeirra hafi særst. Hann þurfti að flýja 

illa særður sem hefur líklega verið talsvert áfall og valdið einhverjum sálrænum vandamálum.. 

Björn hefur verið góður vinur félaga sinna og hann passaði upp á þá, t.d. virðist Björn hafa 

verið til staðar fyrir Aðalstein þegar hann kom sér í klípu.136 Sömuleiðis var hann mjög 

óánægður með félaga sína, t.d. Helga Guðlaugsson, þegar komu breskum hermönnum í klípu 

1941 með dreifibréfamálinu. Segir svo að félagar hans myndu aldrei hafa kallað hann 

huglausan fyrir slík ummæli, heldur hafi hann brugðist svona við vegna þess að hann hafi 

                                                        
133 Páll Baldvin Baldvinsson, Stríðsárin 1938–1945, bls. 121. 
134 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 141. 
135 „Þar sem spekingarnir spjölluðu “, Alþýðublaðið 5.júní 1997, bls. 7.  
136 ÞÍ. Hrd.nr 91/1939 Réttvísin og valdsjtórnin gegn Aðalsteini Hólm Þorsteinssyni. Bls. 29. 
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sjálfur eitt sinn verið hermaður og liti málið öðrum augum.137 Um mannkosti virðast flestir 

sammála um að hann hafi verið góður félagi og góður kommúnisti, sem var annt um 

jafnaðarmennsku eins og sést í raun á dreifibréfsmálinu, að hann hugsaði strax um lítilmagnan. 

Í viðtal segir kunningi sem þekkti aðeins til hans „Björn var góður drengur, hreinskiptinn og 

einlægur og mjög sannfærður sósíalisti“138  

Björn fékk heiðurskjal frá spænska lýðveldinu „Þér eruð hér með útnefndur 

Fyrirmyndarhermaður í 35. herdeild Reglulega Alþýðuhersins, sem Sjálfboðaliði fyrir Frelsi. Í 

gegnum athafnir yðar voru þér þjóð vorri lýsandi dæmi um sókn Alþýðufylkingarinnar og 

Lýðræðisins í Heiminum, í baráttunni gegn innrás fasismans. Hermennirnir í deildinni, allir 

Spánverjar, munu aldrei gleyma þeim sem lögðu þeim lið við að verja sjálfstæði jarðar vorrar, 

og öfluðu sér frægðar í frækilegum bardögum. Um leið og vér hrópum slagorð vort, Lifi 

alþjóðlegu sjálfboðaliðarnir, staðhæfum vér að Spænska Lýðveldið mun endurheimta óskorað 

sjálfstæði sitt.“139 Má telja að allir þeir Íslendingar sem börðust í alþjóðaherdeildunum hafi 

fengið slíkt skjal. Í skjalinu er nefndur þáttur sem talinn er hafa verið helst ástæðan fyrir 

þátttöku sjálfboðaliðanna í stríðinu og það er hin einfalda tvíhyggja um baráttu lýðræðisins 

gegn fasismanum.  

 

Vernharður Eggertsson  

Vernharður Eggertsson sem átti sér skáldanafnið Dagur Austan og er 

líklega þekktari undir því nafni. Hann er án efa einn áhugaverðasti 

Íslendingurinn sem fór að berjast á Spáni og líklega sá fyrsti. Hann fæddist 

á Akureyri 4.desember árið 1909.140 Vernharður átti viðburðaríka æfi og 

langan afbrotaferil. Virðist hann hafa þjást af alkohólisma. Á árunum 1925 

til 1936 fékk hann á sig fimmtán kærur einungis í Reykjavíkurumdæmi.141 

Flest þessi brot eru smáþjófnaðir eða ölvun. Í skýrslu lögreglustjórans í 

Reykjavík er hann titlaður sem sjómaður sem er ólíkt hinum 

                                                        
137 Pétur Pétursson, „Enn af dreifibréfsmálinu“, Morgunblaðið 29.okt 2000, bls. 22. 
138 „Þar sem spekingarnir spjölluðu “, Alþýðublaðið 5.júní 1997, bls. 7. 
139 Einar Már Guðmundsson, Fótspor á himnum, bls. 203. 
140 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Aukaréttarmálið: Réttvísin gegn Vernharði 
Eggertssyni. 9.feb. 1938. Bls. 2.  
141 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Aukaréttarmálið: Réttvísin gegn Vernharði 
Eggertssyni. 9.feb. 1938. Bls. 2–3. 
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sjálfboðaliðunum, en í skýrslum og skjölum um þá eru þeir taldir til verkamanna.142  

Í læknisskýrslu frá árinu 1938 sem send var bæjarfógetanum á Akureyri sama ár er farið 

yfir ævi Vernharðs. Hann hafði staðið sig ágætlega í barnaskóla en farið á sjó 18 ára gamall. Á 

árunum 1927–1931 sigldi hann um allan heim, dvaldi um tíma í Ameríku og átti þar samkvæmt 

skýrslunni að hafa komist í „eitthvert bófafélag“ en kom svo aftur til Reykjavíkur 1931.143 Í 

skýrslunni er svo komið inn á að hann hafi frá þrettán ára aldri drukkið áfengi í stórum stíl og 

að hann hafi framið lang flest afbrot sín undir áhrifum eins og sjá má af dómaskjölunum. Þá 

segir að hann hafi neytt mikils áfengis í fjölda ára og hann hafi verið frekar kvensamur.144 

Honum var lýst sem frekar væskilslegum og litlum að líkamsburðum.145  

 Umdeilt er hvort hann hafi yfirhöfuð farið til Spánar. Hannes Hólmsteinn Gissurarson 

telur frekar ólíklegt að Vernharður hafi farið og barist í borgarastríðinu, hugsanlega hafi hann 

þó gist í eina nótt eða svo í höfn á Spáni. Segir Hannes margt vera reyfaralegt í lýsingum Dags 

og einnig í viðtölum við hann seinna, hann hafi þar að auki verið óreglusamur og góðkunningi 

lögreglunnar.146 Þorlákur Axel Jónsson, sagnfræðingur sem hefur skrifað um Vernharð telur 

líklegra en ekki að hann hafi farið til Spánar og barist með lýðveldissinnum. Þorlákur hefur 

rannsakað þátttöku hans í styrjöldinni og byggist rökstuðningur þess efnis í ritgerðinni að miklu 

leyti á þeirri rannsókn hans. Vernharður skrifaði sjálfur bók um för sína til Spánar sem heiti 

Íslenskur ævintýramaður í styrjöldinni á Spáni. Vernharður var umdeild persóna, dæmdur í 

fangelsi fyrir þjófnað og strauk síðan af Litla- Hrauni. Hér á undan var vitnað í grein sem Ilja 

Ehrenburg skrifaði og var birt meðal annars að hluta í blaðinu Verkamaðurinn, í þeirri grein 

fjallaði hann um ónefndan íslenskan sjálfboðaliða sem barðist með spænsku ríkistjórninni. 

Gæti verið að þessi Íslendingur væri enginn annar en sjálfur Vernharður Eggertsson en það 

passar nokkurn veginn við tímasetningu en hann var talsvert fyrr á Spáni en flestir aðrir 

íslenskir sjálfboðaliðar. Hann var ekki meðlimur Kommúnistaflokks Íslands sem starfaði á 

árunum 1930–1938 en hann var meðlimur í alþjóðasamtökum sjómanna og hafnarverkamanna 

                                                        
142 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Aukaréttarmálið: Réttvísin gegn Vernharði 
Eggertssyni. 9.feb. 1938. Bls. 5. 
143 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Skýrsla Jóhanns Þorkelssonar héraðslæknis, 
lögð fram í aukarjetti Reykjavíkur 9.feb 1938. Bls. 1. 
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Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Skýrsla Jóhanns Þorkelssonar héraðslæknis, 
lögð fram í aukarjetti Reykjavíkur 9.feb 1938. Bls. 2. 
145 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Skýrsla Jóhanns Þorkelssonar héraðslæknis, 
lögð fram í aukarjetti Reykjavíkur 9.feb 1938. Bls. 4. 
146 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 139. 
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ISH sem var undir stjórn kommúnista.147 Sjálfsmynd hans var sú að hann væri kommúnisti og 

andfasisti.148  

Sumir halda því fram að bókin Íslenskur ævintýramaður í styrjöldinni á Spáni sé 

skáldsaga enda var Vernharður rithöfundur. Söguþráðurinn er án efa ævintýralegur og reynt að 

skapa spennu en það þarf ekkert endilega að draga úr gildi bókarinnar sem heimildar þótt það 

sé skynsamlegt að nota hana varlega. Sögumaðurinn er jafngamall og Vernharður var haustið 

1936. Hann tiltekur einnig sögutímann aftast í bókinni: „Atlantshafinu – Dalvík 1936–1937“ 

Hún er skrifuð af manni sem hefur gríðarlega þekkingu bæði á staðháttum og atburðum. 

Frásögnin er skrifuð skömmu eftir atburðina og gæti vel byggst á upplifun höfundar, áður en 

stríðinu lýkur. Það er greinilegt þar sem höfundur skrifar ekki út frá stjórnmálaumræðu 

samtímans eða hagsmunum íslensku flokkanna, heldur eru óþægileg atvik um andstæðinga 

þjóðernissinnanna dregin fram í dagsljósið, grimmdarverk og innbyrðis átök þeirra, eitthvað 

sem t.d. Hallgrímur Hallgrímsson hefði aldrei skrifað um þrátt fyrir að hafa verið í sömu 

fylkingu og Vernharður. Skrif hans eru ekki tengd flokkslínunni og gerir það skrif hans 

trúverðugri. Bókin er þó skrifuð af einstaklingi sem er hliðhollur lýðveldissinnum og 

kommúnismanum og segist hann t.d. hafa mikið dálæti á Azana sem var leiðtogi spænska 

lýðveldisins.149 Hugtökin sem hann notar eru heldur ekki lituð af umræðunni eftir stríðið, þar 

er t.d. talað um „styrjöld á Spáni“ en ekki „borgarastríðið á Spáni“ sem var reglan eftir stríðið. 

Atburðir, sem greint er frá, eru einnig mjög trúir atburðum sem gerðust raunverulega í Valencia 

1936 þar sem sagan er staðsett.150  

Samkvæmt bókinni skráir Vernharður sig í herdeild „antifacista“ í Valencia sem kemur 

heim og saman við það að Alþjóðlegu herdeildirnar voru ekki til fyrr en í nóvember 1936 en 

Vernharður var í Valencia fyrir þann tíma, og standast þau tímamörk. Ef hann hefði viljað 

spinna skáldsögu til að upphefja sjálfan sig er líklegra að hann hefði sagst ganga til liðs við 

sjálfar Alþjóðlegu herdeildirnar þar sem þær voru umvafðar einhvers konar ljóma. Það sama á 

við þegar sögumaður þarf að flýja Spán en það gerir hann ekki sem hetja. Passar það einstaklega 

vel við karaktereinkenni hans, að hafa þurft að flýja Spán eftir að hafa komið sér í klandur. 

 Lýsingar Vernharðs á æfingabúðum, daglegu lífi og heræfingum, kemur vel heim og 

saman við aðrar frásagnir hermanna sem börðust á Spáni, t.d. Hallgríms um skipulagið á 

æfingarbúðunum og föstum reglum sem giltu innan þeirra. Þeir fjalla báðir um sömu 

                                                        
147 Þorlákur Axel Jónsson, Dagur Austan, bls. 61. 
148 Dagur Austan, Íslenzkur æfintýramaður, bls. 4. 
149 Dagur Austan, Íslenzkur æfintýramaður, bls. 6. 
150 Þorlákur Axel Jónsson, Dagur Austan, bls. 61. 
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æfingarnar t.d. skotæfingar, að kasta handsprengju, að hlaða varnargarða úr grjóti, gera áhlaup 

og að grafa skotgrafir. Líklegast er að Vernharður hafi sjálfur upplifað þessar athafnir og 

æfingar frekar en að hann hafi lagst í mjög ítarlega heimildarvinnu, við að kynna sér aðstæður, 

samskipti aðila og hópa í ríki sem var í borgarastríði.151 Hann fjallar mikið um samskipti hópa 

eins og verkalýðshreyfinga UGT (verkalýðshreyfing sósíalista) og CNT (verkalýðshreyfing 

anarkista) í Valencia á þessum tíma sem áttu í talsverðum deilum sín á milli. Aftökuaðferðum 

lýðveldissinna er t.d. mjög nákvæmlega lýst í sögunni. Hver sá um hvaða stofnanir t.d. að 

anarkistar hafi ráðið yfir lestarsamgöngum á svæði lýðveldisinna stenst hjá honum, allt þetta 

og fleira kemur heim og saman við heimilir sem til eru í dag um ástandið árið 1936 í 

Valencia.152  

Tímasetningin er aðalatriðið þegar lagt er mat á heimildargildi frásagnar Vernharðs. 

Hann var á Litla-Hrauni fram á vor 1936, um miðjan desember er hann síðan aftur kominn til 

Reykjavíkur og fékk sekt fyrir ölvun á almannafæri 13. desember. Hann fór til Dalvíkur og var 

til sjós veturinn 1936–37, vinnumaður það sem eftir lifði árs 1937 og var svo í Reykjavík 1938 

þegar bókin kom út. Lítið er vitað um ferðir hans haustið og veturinn 1936, nema það sem hann 

segir sjálfur frá í bókinni Íslenskur ævintýramaður í styrjöldinni á Spáni.153  

Samkvæmt bókinni fær Vernharður aðstoð frá danska konsúlnum í Valencia sem í 

bókinni er kallaður Nilsen en danski konsúllinn í Valencia á þessum tíma hét einmitt Peter 

Nilsen. Það var ákvæði í skipunarbréfi konsúlsins í Valencia að hann ætti að gæta hagsmuna 

Íslendinga á Spáni og veita þeim aðstoð ef þörf væri á. Vernharður fékk frá honum 10 peseta 

sem var nákvæmlega lágmarksframfærsla á Spáni á þessum tíma. Til eru fleiri dæmi um að 

danskir liðhlaupar úr hersveitum lýðveldisins færu beint í konsúlatið til að fá aðstoð við að 

komast heim. Eitthvað var um það að danskir hásetar yrðu eftir á Spáni til að gerast 

sjálfboðaliðar. Spænsk heryfirvöld tóku vegabréfin til að hindra liðhlaup. Voru þeir í 

konsúlatinu þó nokkuð tregir við að hjálpa sjálfboðaliðum við að flýja frá skyldum sínum í 

herdeildum lýðveldisins þrátt fyrir að ólöglegt væri í Danmörku að fara að berjast á Spáni. 

Danska utanríkisráðuneytið vildi að slík mál leystust „að eigin frumkvæði“ annað hvort með 

því að liðhlauparnir væru sendir aftur á vígstöðvarnar eða færu fyrir herdómstóla, en þar var 

liðhlaup dauðasök.154  

                                                        
151 Þorlákur Axel Jónsson, Dagur Austan, bls. 52. 
152 Þorlákur Axel Jónsson, Dagur Austan, bls. 53. 
153 Þorlákur Axel Jónsson, Dagur Austan, bls. 61. 
154 Þorlákur Axel Jónsson, Dagur Austan, bls. 61. 
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 Í læknaskýrslunni fyrrnefndu koma fyrir þó nokkuð af áhugaverðum um upplýsingum 

um Vernharð. Þar segir að Vernharður hafi fengið mikið höfuðhögg á Spáni 1936 og segist 

hann vera verri við vín eftir það. Ekki er þó einu orði minnst í skýrslunni á Spánarstyrjöldina 

eða hermennsku Vernharðs þar. En í henni kemur lýsing sem faðir hans gaf lækninum af 

ástandi Vernharðs. Hann hafi ætið verið kvikull og óstöðugur, aldrei geta lokið neinu sem hann 

hafi byrjað á en hann hafi haft mikla útþrá og ævintýralöngun.155 Faðirinn sagði einnig að 

Vernharður „umgengist sannleikann mjög léttúðugt og uppspunnið heilar tröllasögur um afrek 

sín bæði á einu og öðru sviði og oft uppspinnur hann stærðar gróusögur án nokkurrar eðlilegrar 

ástæðu eða ávinnings og virðist þá helst hann sjálfur trúi á þessar sögur sínar og honum sé ekki 

almennilega ljóst hvenær hann segir satt eða ósatt.“ Hann hefur átt við miklar geðsveiflur að 

stríða samkvæmt föður hans og beitt ofbeldi og er mjög grimmur ef einhver andmælir honum 

sérstaklega þegar hann var undir áhrifum víns.156 Læknirinn sem gefur út skýrsluna metur 

Vernharð sem psykopat á háu stigi sem og alkahólista en hvorki brjáluðum né fábjána og segir 

hann frekar eiga heima á drykkjumanna eða vinnuhæli en ekki á geðveikrahæli.157  

Þessar upplýsingar um lygaskýki og óheiðarleika Vernharðs gera það að verkum að 

erfiðara er að trúa því að hann hafi barist á Spáni. Bókin hans um ævintýraförina á Spáni gæti 

verið skröksaga sem hann hafi samið án nokkurrar eðlilegrar ástæðum eða ávinnings. Það er 

þó nánast alveg víst að hann hafi verið á Spáni eins og skýrslan gefur í skyn. Þrátt fyrir þær 

vísbendingar sem sagan hans felur í sér er ekki hægt að fullyrða með að hann hafi tekið þátt í 

stríðinu á einhvern hátt. Það er þó að sama skapi ekki hægt að útiloka það, þar sem engar 

vísbendingar eru til um að hann hafi verið neinstaðar annarsstaðar en á Spáni á þeim tíma sem 

hann segist vera þar. Hann hefur ástæðu þar sem hann er kommúnisti, mikill stuðningsmaður 

lýðveldisins og andfasisti. Því verður hver í raun að dæma fyrir sig, þar sem líklegt er að aldrei 

verði hægt að komast að fullkomnum sannleik hvað varðar þátttöku Vernharðs Eggertssonar í 

Spánarstríðinu. Óráðlegt er þó að staðhæfa að hann hafi ekki tekið þátt það þrátt fyrir lygasýki 

og annað og kemst Þorlákur vel að orði: „Á meðan svo er verður að fara varlega í að þagga 

niður rödd utangarðsmannsins sem hætti lífi sínu í baráttunni fyrir betri heimi.“158  

                                                        
155 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Skýrsla Jóhanns Þorkelssonar héraðslæknis, 
lögð fram í aukarjetti Reykjavíkur 9.feb 1938. Bls. 2. 
156 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Skýrsla Jóhanns Þorkelssonar héraðslæknis, 
lögð fram í aukarjetti Reykjavíkur 9.feb 1938. Bls. 3. 
157 ÞÍ. Stjórnaráð Íslands I. Db.13, nr. 206. Rannsókn út af stroku refsifanganna Vernharðs Eggertssonar, 
Magnúsar Gíslasonar og Friðþjófs Adólfs Óskarssonar. 992/1939. Skýrsla Jóhanns Þorkelssonar héraðslæknis, 
lögð fram í aukarjetti Reykjavíkur 9.feb 1938. Bls. 4–5. 
158 Þorlákur Axel Jónsson, Dagur Austan, bls. 59. 
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Tekið úr Rauða Fánanum 1.maí.1936, hér sjást á rauðum fánum bæði hamar og sigð merki 

kommúnista sem og þrjár örvar merki sósíaldemókrata sem þeir tóku upp í bráttunni gegn 

fasisma í samfylkingarstíl.  
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4. kafli Kreppuárin á Íslandi, staða verkafólks og pólitíkin á vinstri 

vængnum 

 

Eins og kom fram bæði í grein sagnfræðinemans Giles og sagnfræðingsins McLallen þá gat 

ástand heimalandsins oft skipt meira máli heldur en spænsk stjórnmál eða spænsk 

innanríkismál fyrir sjálfboðanna sem fóru til Spánar, þrátt fyrir að þetta hafi verið 

borgarastyrjöld með alþjóðlega skírskotun. Því verðum við að skoða ástand Íslands á fjórða 

áratuginum út frá sjónarhorni Kommúnista og vinstrisins á Íslandi.  

 

Samfylkingarstefnan á Íslandi 

Í kjölfar þess að Hitler komst til valda 1933 varð breyting á stefnu kommúnista. 

Heimsbyltingunni var frestað og hvatti Komintern kommúnista að kalla eftir samstarfi við 

sósíaldemókrata í baráttunni við fasista. Georgi Dimitrov framkvæmdastjóri Komintern kynnti 

síðan árið 1935, eins og áður hefur verið nefnt, formlega samfylkingarstefnuna á 7. (og síðasta) 

heimsþingi Kominterns. Á þinginu sátu fulltrúar frá 65 löndum þar á meðal Brynjólfur 

Bjarnason og Einar Olgeirsson sem fulltrúar KFÍ, Kommúnistaflokks Íslands. Nýja stefnan 

fólst í því að leita ekki einungis eftir samherjum í grasrótinni heldur líka meðal forystu samtaka 

og flokka sem vildu standa vörð um lýðræðið en uppræta fasisma. KFÍ fylgdi þessari stefnu 7. 

heimsþingsins og bauð Alþýðuflokknum og jafnvel Framsóknarflokknum samfylkingu þar sem 

þeim þótti það eiga við.159  

 Eftir þetta fór að gæta meira og meira á samfylkingarhugsjóninni en hún átti eftir að 

festa sig í sessi til nokkurra ára í ýmsum kommúnískum sellum þar á meðal í einni stærstu 

vinnustaðasellu Íslands við Reykjavíkurhöfn. En rannsóknir í nágrannalöndunum sem og á 

Íslandi sýna að hafnarverkamenn hafa verið einstaklega róttæk stétt. Þar mun 

samfylkingarstefnan hafa átt sérstaklega dygga fylgismenn og komu þeir á fót óformlegum 

samfylkingarsamtökum. Þeir öflugustu innan þessara samtaka munu hafa verið 

hafnarverkamenn sem unnu við sjálfa hafnargerðina, viðhald, dýpkun hafnarinnar, uppfyllingu 

og hleðslu hafnargarða. Var þessi hreyfing í einhverjum tengslum við Kommúnistaflokkinn þó 

að hafnarverkamennirnir reyndu að halda hreyfingunni úr beinum tengslum við hann.160 Þetta 

er áhugavert þegar haft er í huga að Hallgrímur, Aðalsteinn og Björn voru allir 

hafnarverkamenn í einhvern tíma á kreppuárunum. Þeir kommúnistar sem unnu við höfnina 

                                                        
159 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 270. 
160 Þorleifur Friðriksson, Dagar vinnu og vonar, bls. 209–210. 
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voru í hafnarsellunni.161 Hallgrímur tók þátt í störfum hennar eins og hann aðstoðaði við útgáfu 

Hafnarblaðsins.162 Engir hafnarverkamenn skrifuðu undir nafni í Hafnarblaðið því hefði 

komist upp um þá, þá hefðu þeir ekki fengið vinnu framar á höfninni.163 Hafnarsellan er líka 

merkileg fyrir þær sakir hve alþjóðleg hún var og hve mikil áhersla var lögð á alþjóðasósíalisma 

hjá hafnarverkamönnum.164 Samfylkingarhugsjónin virðist ekki einungis hafa lifað góðu lífi 

hjá hafnarsellunni í Reykjavík heldur æfðu jafnvel varnarsveitir Alþýðuflokksins og KFÍ, 

Samtakalið jafnarðarmanna og Varnarlið verkalýðsins saman í fimleikasal Austurbæjarskóla, 

hnefaleika og fleira enda hafa eflaust margir hverjir í þessum sveitum þekkst sín á milli. 

Stofnun Þjóðernishreyfingarinnar getur hafa eflt þessa samfylkingarhugsjón þeirra, þrátt fyrir 

að ASÍ hafi verið andvígt því að jafnaðarmenn væru að aðstoða eða liðsinna bardagasveit 

kommúnista á einhvern hátt.165  

 

Rauði Fáninn 

Rauði Fáninn var „málgagn verkalýðsæsku bæja og sveita“ og gefið út af sambandi ungra 

kommúnista. Blaðið gefur því mjög góða mynd af hugarheimi ungra kommúnista á þriðja 

áratuginum. Tveir sjálfboðaliðanna skrifuðu greinar í blaðið. Aðalsteinn Þorsteinsson og 

Hallgrímur Hallgrímsson. Hallgrímur var ritstjóri blaðsins árið 1936. Það má gera sér í 

hugarlund að Björn Guðmundsson og jafnvel Vernharður Eggertsson hafi lesið blaðið vegna 

kommúnískra skoðana þeirra, án þess þó að hafa neinar haldbærar heimildir fyrir því. Því er 

áhugavert að skoða orðræðuna í fyrsta blaðið sem gefið var út af 8. árgangi Rauða Fánans og 

því fyrsta sem Hallgrímur Hallgrímsson ritsýrði til að öðlast innsýn inn í þankagang 

ungkommúnistanna.  

Fyrsta tölublað Rauða fánans ársins 1936 kom út þann 1.maí. á alþjóðadegi 

verkalýðsins. Í blaðinu er grein um verkalýðsdaginn sem kemur frá sambandi ungra 

kommúnista og líklegt er að ritstjóri blaðsins Hallgrímur hafi átt einhvern þátt í að skrifa hana. 

Þar er talað um ástandið á Íslandi þann daginn til samanburðar við Sovétríkin „Hér heima 

þrengir auðvaldið æ meir kosti alþýðunnar. Atvinnuleysi eykst, brýnustu lífskjörum fólksins er 

neitað – og jafnframt hnígur burgeisastéttin sífelt meir og meir í áttina til fasimsans. Slíkt er 

ástandið 1. maí 1936.“166 Ótti ungra kommúnista við fasismann á þessum tíma er greinilegur. 

                                                        
161 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls.104. 
162 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls.116. 
163 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls.118. 
164 Ólafur Grímur Björnsson „Hallgrímur Hallgrímsson“, bls.103. 
165 Þór Whitehead, Sovét Ísland óskalandið, bls. 232. 
166 „1.maí 1936“, Rauði fáninn 1.maí 1936, bls. 1. 
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Þeir óttast uppgang fasismans á Íslandi, að hann sé að ná fylgi meðal hægri sinnaðrar yfir-og 

millistéttar. Í upphafi áratugarins höfðu mörg ríki eins og Þýskaland og Ítalía fallið í hendur 

fasismans eftir að borgarastéttir landanna fylktu sér á bak við stefnunnar. Kann að vera að ótti 

íslenskra kommúnista hafi átt við einhver rök að styðjast því tveimur árum fyrr, 1934, hafði 

Þjóðernishreyfing Íslendinganna sem starfaði undir merkjum hakakross nasista boðið fram lista 

ásamt Sjálfstæðisflokknum, flokks góðborgara og stærsta flokki landsins til bæjarstjórnar 

Reykjavíkur. Það var þó þannig að róttækari hluti Þjóðernissinna var þó ekki hrifinn af þessum 

sameiginlega lista og klauf sig frá og bauð fram sjálfstætt en fékk einungis nokkur hundruð 

atkvæði og engan mann.167 Því má segja að borgarastéttin á Íslandi hafi verið farinn að gæla 

við einhverja tegund fasisma án þess að fylkja sér á bak við hann. Fræðimenn hafa bent á að 

tengsl á milli fasisma og hefðbundina íhaldsafla á þessum tíma í Evrópu hafi verið talsverð, 

sérstaklega þegar kemur að málefnum eins og andkommúnismi og lýðræði.168 En fyrir 

kommúnista er líklegt að jafnvel lausleg samvinna milli borgaraflokka og fasista eða 

þjóðernissinna hafi verið óhugnanleg hugmynd vegna þeirra frétta sem bárust frá fasískum 

ríkjum um meðferð á vinstrimönnum. Því varð baráttan við þýskan nasisma mikilvægur þáttur 

í stjórnmálum kommúnista.169 Í greininni er því kallað eftir „Samfylking[u] verkalýðsins“ og 

má sjá í henni hernaðarhyggju kommúnista: „Gerum því 1.maí að voldugum hersýningardegi 

samfylkingarinnar. Aðeins hinar samstilltu þúsundir geta skotið auðvaldinu skelk í bringu og 

neytt það til að láta undan kröfum fólksins.“ Kreppan olli því að margir misstu trúnna á 

lýðræðið, fólk skiptist í fylkingar eins og áður hefur verið bent á en í kjölfar þessarar 

pólariseringar urðu stjórnmálin herskárri. Varnarlið voru stofnuð og götuóeirðir algengari. Hér 

kalla ungir kommúnistar eftir því að alþýðan sýni ógnandi tilburði til að neyða yfirstéttina að 

verða við kröfum kommúnista. Hér sést svart á hvítu þessi hernaðarhyggja. Alþýðan á að 

mynda her sem andstöðu við fasistanna.  

Hallgrímur sjálfur skrifar grein um Ólympíuleikana sem voru haldnir 1936 í 

Þýskalandi. Þar kallar hann í anda andfasima eftir því að Ísland sniðgangi leikanna. Þar lýsir 

hann þeim ógnum sem standa að samtökum fólks í fasísku ríki „í Þýskalandi hafa bókstaflega 

öll frjáls íþróttasamtök verið bönnuð, eignum þeirra stolið og starfsmenn þeirra ofsóttir (já, 

jafnvel myrtir, eða dæmdir í æfilangt tukthús, eins og íþróttamennirnir Mickim og Quade). 

Þannig hefir verið farið með öll íþróttafélög verkamanna, Gyðinga, katólskra, mótmælenda og 

                                                        
167 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 276–277.  
168 Ragnheiður Kristjánsdóttir og Pontus Järvstad, „Anti-fascist discourses, practices and confrontations in 
1930s Iceland”, bls. 22. 
169 Ragnheiður Kristjánsdóttir og Pontus Järvstad, „Anti-fascist discourses, practices and confrontations in 
1930s Iceland”, bls. 30 
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öll önnur íþróttasamtök, sem ekki voru fasistisk.“170 Hallgrímur sem var gerir hér grein fyrir 

því hvað verður um íþróttafélög sem starfa ekki í fasískum anda. Hann fylgist greinilega mjög 

vel með gangi mála í Þýskalandi fasismans, veit hvað verður um einstaklinga. Hann þekkir því 

vel til illsku fasismans. Gefur að skilja að einn af leiðtogum kommúnískrar hreyfingar óttist 

handtökur eða morð ef fasistar komast til valda t.d. á Íslandi.  

Önnur grein í blaðinu eftir mann að nafni Ásgeir Blöndal heitir „Samfylking eða 

sundrung“ í henni ritar hann eins og nafnið gefur til kynna um samfylkingarstefnuna. Þar kemur 

aftur fram ótti við íslenskan fasisma „Hinn pólitíski vígbúnaður afturhaldsins færist nú stöðugt 

í aukana, hið fasistiska lýðskrum íhaldsins vex og sérstakur þýzksniðinn fasistaflokkur er til 

þess ráðinn að berjast gegn samtök verkamanna. Burgeisastéttin íslenzka stefnir að því að koma 

á hér fasisma í einhverri mynd.“171 Vísar hann hér til Þjóðernishreyfingu Íslendinga sem gekk 

undir hakakrossinum en hafði ekki sér íslenskt merki eins og aðrar fasískar hreyfingar erlendis 

sem gengu undir sínu einkamerki. Hinn þýski nasistaflokkur kom fram af sérstakri illsku eins 

og kom fram í grein Hallgríms jafnvel meiri en aðrir fasistaflokkar, það hefur því líklega jafnvel 

stuðlað að enn meiri hræðslu við íslenska fasista. Að lokum skrifar Ásgeir „Íslenzk alþýða 

verður að festa sér í minni reynslu erlendra stéttarbræðra og læra af. – Annarsvegar er það 

Þýzkaland, þar sem sundrungin leiddi fasismann yfir verkalýðinn. Hins vegar eru Frakkland 

og Spánn, þar sem hinni sigursælu samfylkingu hefir tekizt að hnekkja verulega veldi 

fasismans.“172 Líklega er eitthvað til í því sem Ásgeir segir hér með að kommúnistar og 

sósíaldemókratar Þýskalands hefðu haft bolmagn til að hindra uppgang nasismans. En það sem 

þessi texti ber með sér að kommúnistar horfðu á Frakkland og Spán sem sérstakar fyrirmyndir 

hvað það varðar að stöðva uppgang fasismans með samfylkingu að vopni. Sumum íslenskum 

kommúnistum hefur jafnvel þótt svo mikið til þessarar samfylkingar koma að það hefur verið 

þess virði að hætta lífi sínu til að verja fyrirmyndirnar.  

Í annari grein sem ber nafni „S.U.K. – forystulið alþýðuæskunnar.“ Í greinni er fjallað 

um Samband ungra kommúnista, hvað þeir hafa áorkað og hvað felst í starfinu hjá þeim. Um 

miðja greinina er umfjöllunarefnið áskoranir samfélagsins árið 1935-6. Eftir að hafa fjallað um 

bágt atvinnuástand í kjölfar kreppunnar koma þeir að fasismanum „Við þetta bætist svo 

geysileg aukin fasismahætta, sem hulin er bak við hið gengdarlausa lýðskrum íhaldsins. Og 

íhaldið og þreifiangi þess, fasistarnir, leggja alveg sérstaka áherzlu á að vinna æskuna til fylgis 
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við sig með lýðskrum i um sjálfstæði, þjóðhroka og öðru slíku.173 Hér komum við enn og aftur 

að hættunni sem ung kommúnistarnir telja að stafi af fasismanum. Áhugavert er að sjá hvernig 

þeir skeita saman íhaldinu sem má með nokkurri vissu segja að hafi hlutgerst í 

Sjálfstæðisflokknum og fasismann og  gefa í skyn að fasistarnir feli sig innan hefðbundinna 

íhaldsafla.  

Í blaðinu var tekið viðtal við verðandi nóbelskáldið Halldór Kiljan Laxness sem þá var 

þekktur kommúnisti. Er hann spurður út í hvernig honum litist á samfylkingu ungra 

jafnaðarmanna og ungra kommúnista. Eftir að hafa lýst því yfir að Samfylkingin væri 

framtíðin. Kemur hann að áhugaverðum punkti  

„Maður sá í vetur, hvernig golan fór úr nazistunum, þegar S.U.K. [samband ungra 

kommúnista] og S.U.J [samband ungra jafnaðarmanna] gerðu samfylkingu á móti þeim og tóku 

af þeim fundina. Það var samfylking æskulýðsfélaganna, sem þá myndaðist af sjálfu sér. Og 

eftir það hafa ekki nazistarnir náð sér. Það er ekkert, sem getur eyðilagt nazismann, nema 

samfylking, ekkert sem getur styrkt nazismann betur en ósamkomulag verkalýðsflokkanna út 

af aukaatriðum. En hér á landi stafar ekki verkalýðnum mest hætta af nazistum. Hér á landi 

stafar hin raunverulega fasistahætta frá íhaldinu. Íhaldið er með þrælalöggjöf, ríkislögreglu og 

þegnskylduvinnu á prjónunum. Öll þess þrjú atriði eru beinar fasistiskar ráðstafanir. 

Þrælalöggjöf og ríkislög[regla] þýðir hvort-tveggja í framkvæmdinni fyrst of fremst 

kaupkúganir og tvíefldar hungurárásir, og án slíkra ráðstana getur íhaldið ekki stjórnað. Ekkert 

er líklegra en að íhaldsstjórn mundi takmarka eða afnema að litla lýðræði, sem til er í landinu 

– til þess að festa sig í völdum. Fasistahættan stafar frá íhaldinu, og það er fyrst og fremst gegn 

því, sem verkalýðsæskan verður að sameinast, hvaða vinstri flokk sem hún annars aðhyllist.“174 

 Það eru tveir hlutir sem eru aðallega áhugaverðir við þennan texta Halldórs. Í fyrsta 

lagi virðist sem einhver „samfylking“ hafi myndast milli SUJ og SUK en það hafi þá aðallega 

verið í verki fremur en í orði. Það er við að berja niður og leysa upp fundi íslensks fasistahóps 

sem kallaðir eru þarna nasistar því þeir ganga undir hakakrossfána nasista Þýskalands. Vísar 

hann líklega til 9.nóvember 1935 þar sem SUJ og SUK sameinuðust í götubardaga gegn 

íslensku nasistunum.175 Svo virðist sem einhver átök hafi verið á milli vinstri flokkanna og 

þeirra en nasistarnir hafi átt ósigur og ekki náð að safna fyrri styrk aftur eftir þetta. Leggur 

Halldór síðan áherslu á það sem hafði gerst undanfarin ár í Evrópu og minnst hefur verið á 
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áður, að ósamkomulag verkalýðsflokkanna eins og var í Þýskalandi er gott fyrir nasistanna á 

meðan samfylking eins og í Frakklandi og á Spáni hindrar nasistanna að komast til valda. Hinn 

punkturinn sem er mjög áhugaverður hvernig Halldór bendir á að raunveruleg ógn sem steðjar 

að íslenska vinstrinu sé ekki þessi litli nasistahópur heldur íhaldið í Sjálfstæðisflokknum. Hann 

hafi í fyrsta lagi gert bandalag með þjóðernissinnum 1934 í borgarstjórnarkosningum og þannig 

daðrað við fasisma. Morgunblaðið, flokksblað Sjálfstæðisflokksins leyfði þar að auki nasistum 

að auglýsa í blaðinu og jafnvel töldu einstakir meðlimir Sjálfstæðisflokksins, Flokk 

þjóðernissinna vera óformlega ungliðahreyfingu flokks síns.176 Halldór nefnir þrjá hluti sem 

hann telur vera verkfæri nasista sem vinstri menn skyldu passa sig á það eru þrælalöggjöf, 

þegnskylduvinna og svo síðast ríkislögreglu sem var jú ein af ástæðunum fyrir því að varnarlið 

verkalýðsins var stofnað sem mótvægi við. Er þetta ekki í fyrsta sinn í blaðinu sem íhaldið er 

sett undir sama hatt og fasisminn. Til að draga saman þá leggur þetta fyrsta blað ársins 1936 

meginn áherslu á tvo þætti, hættuna við fasismann og svarið við þeirri hættu sem 

ungkommúnistarnir telja að vera samfylkingu. Svo virðist sem í hverri einustu grein sé minnst 

á þetta efni þó umfjöllunarefni greinanna hafi verið mismunandi t.d. viðtal við vinsælan 

rithöfund, uppsetningu æskulýðsfélaga um allt land, kvennréttindabaráttu o.s.frv.  

 

Varnarlið verkalýðsins 

Þegar þeir Íslendingar sem fóru til Spánar að berjast í spænsku borgarastyrjöldinni eru 

rannsakaðir verður ekki hjá því komist að skoða Varnarlið verkalýðsins, þar sem þrír af þeim 

fjórum sem fóru og börðust á Spáni voru meðlimir sveitanna. Varnarlið verkalýðsins, 

bardagasveitir kommúnista voru stofnaðar eftir átök 7. júlí 1932. Sveitirnar voru undir stjórn 

kommúnista, þrátt fyrir að tillaga að stofnun slíkra sveita hafi í fyrstu komið frá 

Alþýðuflokksmanninun og áhrifamanni í Dagsbrún Guðjóni B. Baldvinssyni. ASÍ hafði 

reyndar kallað eftir því að verkalýðsfélög myndu stofna til slíkra liðsveita sem yrði svar þeirra 

við áformum stjórnvalda að stofna varalögreglu. Varnarliðið átti fyrst og fremst að beita sér 

þar sem árekstrar gætu orðið við pólitíska andstæðinga og í verkföllum. Það voru einungis 

stórir og stæðilegir menn sem máttu ganga í sveitirnar og kom þorri þeirra úr Dagsbrún og voru 

þeir flestir einnig í KFÍ. Fremstir í flokki fóru þeir Hallgrímur B. Hallgrímsson, Eðvarð 

Sigurðsson, Helgi Guðlaugsson og Þorsteinn Pétursson. Þorsteinn var formaður liðsins en 

Hallgrímur stjórnaði líkamsæfingum ásamt honum. Varnarliðsmenn voru klæddir í 
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einkennisbúninga, í fyrstu voru þeir klæddir nankinsfötum að hætti verkamanna, voru með 

leðurbelti og rauð armbindi, síðar skiptu þeir þeim búningi út fyrir gráar blússur og báru axlaról 

úr leðri sem spennt var við belti.177 Þorsteinn Pétursson sem hafði verið formaður liðsins í 

fyrstu varð undir í valdabaráttu innan Kommúnistaflokksins, samkvæmt Þór Whitehead 

sagnfræðingi. Tók Hallgrímur þá við af honum sem aðalforingi varnarliðsins. Þeir sem urðu 

ofan á í þessari valdabaráttu voru harðlínumenn eins og Hallgrímur, menn sem farið höfðu í 

skóla Kominterns í Sovétríkjunum.178  

 Samkvæmt Þór Whitehead var varnarliðið endurskipulagt undir stjórn Hallgríms og 

fór að líkjast skipulagi erlendra hersveita. Varnarliðsmenn voru þjálfaðir í að marsera enda átti 

varnarliðið að beita sér og vera sýnilegt í kröfugöngum og á útifundum. Verkalýðurinn átti að 

sjá að þar væru „ekki á ferðinni neinir angurgapar, heldur taktfastur flokkur manna, sem öll 

alþýða hlýtur að bera virðingu fyrir“. 179 Varnarliðsmenn stunduðu einnig íþróttir af miklum 

móð, til að vera í góðu líkamlegu formi þegar kæmi til stympinga, einnig æfðu þeir 

bardagaíþróttir eins og hnefaleika og japönsku bardagaglímuna jiu jitsu. Jiu jitsu var 

skyldunámsgrein í æfingabúðum Rauða hersins og hjá Alþjóðahersveitum Kominterns á Spáni. 

Mikil harka var í þessum æfingum og áttu menn ekki kveinka sér þó þeir fengju blóðnasir eða 

glóðarauga á æfingu.180 Mikill agi var í varnarliðinu en hann var byggður á prússneskum heraga 

sem flokksher þýska kommúnistaflokksins lagði mikið upp úr.181  

Tveir fræðimenn hafa deilt um tilgang varnarliðsins. Þór Whitehead leggur mikla 

áherslu á það í bók sinni að Íslendingarnir sem fór til Sovétríkjanna og gengu í skóla, hafi eftir 

heimkomuna stöðugt talað fyrir vopnaðri uppreisn, og með stofnun varnarliðsins hafi verið að 

skipuleggja valdarán og byltingu. Jón Ólafsson hafnar þessum kenningum Þórs og telur þau 

átök sem í raun skýrast af samfélagslegum vandamálum sem fylgdu kreppunni miklu frekar en 

byltingarundirbúningur útsendara Kominterns á Íslandi.182 Jón fullyrðir að Þór hafi ekki haft 

neitt undir höndum sem tengir Varnarlið verkalýðsins við Komintern.183 Í bréfi sem Einar 

Olgeirsson sendi til Norðurlandaskrifstofu Kominterens kemur fram að KFÍ hefði sett slíkt 

varnarlið á laggirnar í samvinnu við krata, eins og til að útskýra tilvist þess fyrir þeim.184 Jón 

Ólafsson hefur líklega rétt fyrir sér hvað þetta varðar. Varnarliðið er eins og nafni gefur til 
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kynna búið til í varnarskyni, langflestir aðrir stjórnmálaflokkar voru einnig með samskonar 

hreyfingar innan sinna raða.185 Ef orðræða kommúnista er skoðuð á þessum tíma er lítið rætt 

um byltingu frekar um fasistaógnina sem þeim finnst leynast út um allt og var líklega það sem 

þeir óttuðust mest eftir 1933. Hafa verður í huga að fánalið Nasista sem var í raun þeirra 

bardagalið þeirra var ekki einungis stærra en Varnarlið verkalýðsins heldur stærri en lögreglan 

í Reykjavík og að þeir æfðu sig í skotfimi undir stjórn Agnars Kofoed–Hansens sem seinna 

varð lögreglustjóri í Reykjavík.186 KFÍ starfaði innan lýðræðislegs ramma að mestu leiti. Þeir 

reyndu aldrei að setja af stað byltingu jafnvel þótt þeir hefðu getað reynt það.  

 

Barátta kreppuáranna 

Heitt var í kolunum á kreppuárunum. Átök urðu milli verkalýðs, lögreglu og félaga í öðrum 

flokkum. Fimmti hver vinnufær maður var atvinnulaus í Reykjavík. Í bók sinni Gúttóslagurinn, 

9.nóvember 1932 fjalla Ólafur R. og Einar Karl um baráttu kreppuáranna. Þar segja þeir 

ástandið hafa verið þannig að menn hafi gert allt til að fá jafnvel nokkurra klukkustunda vinnu. 

Börn fengið oft lítið sem ekkert að borða og fjölskyldurnar átt á hættu á að missa húsnæðið, 

sem þó var kannski ekki nema saggafull kjallarahola eða kofaræksni. Lífsbaráttan var hörð og 

á hverjum morgni mættu verkamenn niður á höfn til að reyna að snapa einhverja vinnu af 

verkstjórunum.187 Starfsmaður hjálpræðishersins sagði árið 1933 „Ástandið er afar illt. 

Örbirgðin er hræðileg hér í Reykjavík [...] Það er fjöldi fólks hér sem ekkert hefir að heita geti 

til þess að lifa af. [...] Bústaðir þessa fólks eru óskaplegir. Annaðhvort býr það í rökum 

kjöllurum, þar sem sjaldan eða aldrei nýtur sólar og forin af götunum húðar gluggana, eða þá 

að það býr uppi á hanabjálkalofti þar sem ómögulegt er að hita upp svo viðunandi sé.“188 

Atvinnuleysið og örvænting verkamanna stuðlaði að róttækni í þeirra röðum. Uppþot og 

slagsmál voru tíð, 7. júlí og 9. nóvember 1932 kom til átaka milli verkamanna og lögreglu og 

svokallaðra hvítliða sem voru óeinkennisklæddir borgarar sem lögregla fékk til liðs við sig 

þegar mikið lá við.189 Uppþotið 9. nóvember var sérstaklega hatrammt, svokallaður 

Gúttóslagur, eftir hann lágu margir lögreglumenn og verkamenn illa haldnir. Lögreglan í 

Reykjavík var svo illa lemstruð að hún gat ekki haldið uppi lögum og reglum í bænum. Var 

það umtalað að bærinn væri svo gott sem á valdi „bolrauðra bolsa“.190 Óttuðust margir að 
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verkamennirnir myndu hefja byltingu samdægurs, en ekkert slíkt gerðist, lögreglustjóri gerði 

þó öll vopn upptæk úr búðum bæjarins daginn eftir.191 Hafði stéttabaráttan líklega aldrei verið 

hatrammari á Íslandi. Fleiri átök og pólitískar árásir urðu á Íslandi árið 1932 og má nefna að 

eftir göturyskingar Sjómannafélagsins sem var þá undir stjórn kommúnista og verkfallsbrjóta 

í Vestamanneyjum var gerð áras á Ísleif Högnason sem var foringi Sjómannafélagsins og 

kommúnista. Skotið var í gegnum gluggann hjá honum, þar sem hann sat á fundi ásamt fleiri 

kommúnistum.192 Íslenskir nasistar höfðu þá yfirlýstu stefnu að eyða Marxisma og réðust á 

bæði kommúnista og sósíaldemókrata á götum Reykjavíkur.193 

Annað frægt átakamál á Íslandi var Eidermálið svokallaða. Samkvæmt lögregluskýrslu 

sem skrifuð var í framhaldi af Eidermálinu er vitnað í ræðu Einars Olgeirssonar. „Er hann var 

kominn í ræðustólinn kveðst hann hafa orðið þess var að hakakrossfáninn var kominn við fætur 

hans, en kveðst enga eftirtekt hafa veitt því, á hvern hátt hann var þangað kominn. Fór ákærði 

þá að tala um fasismann og lagði út af því, að þessi fáni væri tákn fasismans í öllum löndum 

og sérstaklega í Þýskalandi, og merki þeirrar stefnu er reynda að bæla verkalýðshreyfinguna 

niður. Að lokinni ræðu sinni kastaði ákærði fánanum á gólfið í ræðustólnum og sparkaði á 

honum og sagði eitthvað á þá leið, að eins og hann nú sparkaði í tákn fasismans, eins skyldi 

verkalýðshreyfingin síðar meir sigrast á fasismanum“ 194 Greina má nokkur atriði á þessum 

vitnisburði um ræðu eins helsta leiðtoga Kommúnista á Íslandi. Fyrsta lagi ógnin sem 

verkalýðsbaráttu og verkalýðshreyfingarinnar stafaði af fasistum, það var þekkt á þessum tíma 

að þar sem nasistar og fasistar komust til valda voru félagasamtök sem voru þeim ekki 

þóknanleg bönnuð eins og kemur fram í grein Hallgríms Hallgrímssonar í Rauða fánanum um 

íþróttahreyfinguna. Marxískar verkalýðshreyfingar voru fasistum sérstaklega á móti skapi, því 

stafaði íslenskum verkalýðsforkólfum mikil ógn af uppgangi fasista. Í ræðunni segir hann „að 

eins og hann nú sparkaði í tákn fasismans, eins skyldi verkalýðshreyfingin síðar meir sigrast á 

fasismanum“. Þarna er einn helsti leiðtogi Kommúnista á Íslandi að kalla eftir baráttu 

verkalýðsins gegn fasistum. Að eitt helst verkefni verkalýðsins skyldi vera að sigra fasismann 

þar sem fasisminn væri einn helsti óvinur verkalýðshreyfingarinnar. Þetta er í raun einskonar 

baráttukall Einars til sinna félaga að hvar sem þeir komast í tæri við eitthvað eða einhvern sem 

á einhvern hátt tengist fasimanum skuli reynt að „sparka“ í það og þar að leiðandi sigrast á 
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Aukaréttarmálið Réttvísin gegn Brynjólfi Bjarnasyni og Einari Olgeirssyni. 8.júlí 1935. Bls. 7. 
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fasismanum. Að sjá leiðtoga hreyfingarinnar sem þú aðhyllist trampa fána sem stolinn hefur 

verið af erlendu skipi, hlýtur að hafa verið eftirminnilega sjón og jafnvel áhrifarík. Er líklegt 

að þeir verkamenn og aðrir sem staddir hafa verið í Bröttuhúsinu hafi fyllst eldmóði í baráttunni 

gegn fasimanum. Hallgrímur segist hafa verið á fundinum og hlusta á ræðu Einars Olgeirssonar 

og bendir allt til að hann hafi stolið fánanum.195 Samkvæmt vitni í lögregluskýrslunni mun 

Hallgrímur hafa staðið hjá sviðinu þar sem Einar hélt ræðuna.196  

Eidermálið sýnir viðhorf kommúnistanna og verkamannanna við höfnina til nazismans. 

Þeir voru tilbúnir að brjóta lög í baráttu sinni gegn hinum alþjóðlega fasisma. Þeir stela fána af 

erlendu skipi sem getur í fyrsta lagi verið hættulegt fyrir þá, þ.e.a.s ef Þjóðverjarnir hefðu gripið 

þá glóðvolga eða tekið á þeim við athöfnina. Þýskar áhafnir hafa líklega haft litla þolinmæði 

gagnvart kommúnistum. Þeir hætta líka á ofsóknir lögreglunnar sem eru þeim ekki vinveittir 

eftir áralanga baráttu t.d. eftir Guttóslaginn. Þeir skeyta engu um lög eða sitt persónulegt öryggi 

heldur leggja allt í sölurnar fyrir málstaðinn. Þarna fer fremstur í flokki Hallgrímur 

Hallgrímsson, leiðtogi varnarliðs verkalýðsins. Kommúnistar auglýsa fjöldafund í málgagni 

sínu eftir að hafa tekist að stela fánanum. Á fundinum gefa þeir út táknræna stríðsyfirlýsingu 

gagnvart alþjóðafasismanum. Fasismanum sem er höfuð andstæðingur verkalýðsbaráttunnar 

og verkalýðsbaráttan er allt. Því er Þýskalandi nazismans er ekki óhult á Íslandi á meðan hér 

eru en kommúnistar sem anda. Þetta er ekki í eina skiptið þar sem íslenskir kommúnistar réðust 

að táknum Þýskalands nasismans, rifu niður flögg þess eða reyndu að vinna gegn 

efnahagshagsmunum þess á einhvern hátt.197  

Verkmaðurinn, kommúnískt blað, sagði svo frá að lögreglan hafi barið Einar Olgeirsson 

illa af tilefnislausu. Þeir einangruðu hann og börðu í höfuð hans með kylfum.198 Hvort sem það 

var að tilefnislausu eða ekki, var ekki blítt á milli lögreglunnar og Kommúnista á þessum tíma 

og voru forvígismenn verkfalla og aðrir andófsmenn, yfirleitt kommúnistar oft handteknir fyrir 

uppþot og óeirðir.199 Mikil harka var í stjórnmálunum á báða bóga, kommúnistar og 

alþýðuflokksmenn voru ekki þeir einu sem héldu úti varnarliðum, á hinum vængnum voru 

hvoru tveggja Sjálfstæðisflokksmenn með einkennisklætt fánalið og sömuleiðis 

þjóðernissinnar sem stofnuðu samtök að fyrirmynd þýskra nasista og gengu undir 

                                                        
195 Stefán Svavarson, „Spænska Borgarastríðið í íslenskum samtímaheimildum“, bls. 54. 
196 ÞÍ. Stjórnarráð Íslands I. Db. 10, nr. 757. Rannsókn út af töku stjórnarfánas á e/s Eider. 3697/1935. Útskrift úr 
lögregluþingbók Reykjavíkur. Lagt fram í aukarjetti Reykjavíkur 8.júlí 1935. Bls. 10. 
197 Ragnheiður Kristjánsdóttir og Pontus Järvstad, „Anti-fascist discourses, practices and confrontations in 
1930s Iceland”, bls. 35. 
198 „Lögregluuppþot í Reykjavík“, Verkamaðurinn 11.nóv 1933, bls. 3. 
199 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20.öld, bls. 135. 
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hakakrossfánum.200 Eins og kom fram í Rauða fánanaum þá ræddu kommúnistar talsvert um 

hina fasísksu ógn sem steðjaði að þeim í líkingu við það sem átti sér stað á Spáni. Á flokksþingi 

í nóvember 1937 var haft eftir forystumönnum flokksins, Einari Olgeirssyni og Brynjólfi 

Bjarnasyni, að félagar þeirra gerðu sér engan veginn grein fyrir þeirri hættu sem stafaði af 

fasistum á Íslandi. Þeir yrðu að gera sér það ljóst að hætta væri á uppreisn á næstum mánuðum. 

„Við verðum að básúna það sem við vitum,“ sagði Brynjólfur, „ þ.e. að verið sje að undirbúa 

fasistauppreisn í landinu, því verðum við að krefjast þess af ríkisstjórninni að hreisnað sje til í 

lögreglunni, svo hægt sje að mæta slíkri uppreisn.“201 Hjá Þjóðviljanum var þessi ógn sett í 

beint samhengi við Spánarstríðið:  

Hin rauða Berlín féll í hendur fasistanna varnarlaust, [...] Hin rauða Wien féll í hendur 

fasistanna eftir stutta, hetjulega vörn, [...] En hin rauða Madrid verst með hetjuskap, 

sem vart á sinn líka í veraldarsögunni. Og hin rauða Madrid gerir meira. Hún sækir á 

og sigrar. Ekkert eiturgas, engin barnamorð fasistanna, engar loftárásir þýskra og 

ítalskra sprengjuflugvéla megna að vinna bug á hetjuskap hins spánska lýðræðis, sem 

með vopn í hönd ver framtíð og frelsi Evrópu. – [...] Og við – Kommúnistar, 

Alþýðuflokksmenn og lýðræðissinnar Íslands – höfum við þá ekkert að verja, - eigum 

við þá ekkert á hættu? Við höfum alt okkar frelsi, öll réttindi verkalýðsins og alla 

framtíðarmöguleika sósíalismans að verja. Við eigum alt á hættu, sem dunið hefir yfir 

þýska verkalýðinn. Enn eru að vísu ekki eitursprengjur Francos teknar til notkunar af 

»vinum« hans hér, — enn liggja þýsku vopnin ónotuð, en reiðubúin, — en 

lýðskrumseitrinu, er daglega lætt inn í hugi fólksins með Morgunblaðinu;, spilling 

æskulýðsins aukin af nasistunum og þýsku mútufé veitt inn í landið, til að undirbúa að 

ofurselja fasismanum sjálfstæði þess.202  

 
  

                                                        
200 Þorleifur Friðriksson, Dagar vinnu og vonar, bls. 201. 
201 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 271.  
202 Einar Olgeirsson “Hetjurnar við Madrid og við“, Þjóðviljinn 8. des 1936, bls. 3. 
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Niðurstöður 
 
Úr fjarska heyri eg hvellan lúðraþyt,  
og heitur straumur leikur um mín vit.  
Þar sonur Spánar blæs í blóðugt horn,  
unz bylgjur hljómsins flæða í rauðum lit. 
 
Þar kallar menning heimsins á sinn her, 
þann hetjulýð, sem reiðubúinn er  
að láta lífið fyrir frelsi og rétt 
Hins fátækasta manns á jörðu hér. 
 
Nær sá vor heimur drýgða stærri dáð? 
Nær dýpra í hjörtun lausnarorðið skráð? 
Og svo á öll hin sigri vígða von 
að verða grimmum Fenrisúlfi að bráð? 
 
Til allra þjóða þeirri spurn er beint, 

- Og þar er enn mannsins göfgi reynt -: 
Hver hjálpar Spánar dýru frelsisdáð 
 Í dag? – Á morgun verður það of seint! 
 
Jóhannes úr Kötlum.203 
 
Þetta ljóð sem birtist í Rauða fánanum í febrúar 1937 er mjög lýsandi fyrir andrúmsloftið í 

vinstri sinnuðum kreðsum á tímum spænsku borgarastyrjaldarinnar. Ljóðið er uppfullt af 

táknmyndum sem sjálfboðaliðarnir hafa líklega þekkt til. Það sem Jóhannes er að segja er að á 

Spáni sé herútkall til þeirra sem styðja rauðaliða (lýðveldissinna), að Spánverjar séu að biðja 

um hjálp. Her jafnaðarmanna og sósíalista, þ.e.a.s. þeirra sem eru tilbúnir að láta lífið fyrir að 

berjast fyrir tækifærum fátækari hluta þjóðfélagsins. Hann endar síðan á kalli til allra þjóða; 

hver ætlar að hjálpa Spænska lýðveldinu áður en það verður of seint? 

Eins og áður hefur komið fram er tiltölulega erfitt að gefa upp nákvæma tölu um hversu 

margir Íslendingar fór til Spánar á árunum 1936–1939 til að berjast í spænsku 

borgarastyrjöldinni. Svend Rybner gefur upp töluna þrjá til ellefu. Flestir íslenskir fræðimenn 

sem hafa skrifað um þetta efni telja að eingöngu þrír hafi farið. Í þessari ritgerð er einnig fjallað 

um Vernharð, afar erfitt er að segja af eða á hvort hann hafi barist en hann var án efa á Spáni 

og upplifði ýmislegt þar. Hinir sem alveg víst er að fóru eru Hallgrímur Hallgrímsson, 

Aðalsteinn Þorsteinsson og Björn Guðmundsson. Allir fjórir áttu margt sameiginlegt, þeir ólust 

allir upp í fátækt og voru fátækir allt sitt líf, unnu sem verkamenn og sjómenn eða unnu alls 

ekkert. Sumir þeirra komust oft í kast við lögin og lögregluna á Íslandi, sérstaklega þeir tveir 

                                                        
203 Jóhannes úr Kötlum „ Spánn kallar!“, Rauði fáninn febrúar 1937 bls. 1. 
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sem veikari voru fyrir áfengi. Lögreglan átti þó líklega ekki í góðum samskiptum við neinn 

þeirra þar sem lögreglan var oft talinn andstæðingur kommúnista og kom oft til slagsmála og 

annarra átaka þar á milli. Það sem þó sameinar þá alla umfram allt annað eru hugsjónirnar, þeir 

voru allir kommúnistar. Vernhaður var líklega sá eini þeirra sem var ekki flokksbundinn í 

Kommúnistaflokki Íslands en hann tók þátt í öðrum samkundum og félagsskap kommúnista og 

sjálfur leit hann á sig sem kommúnista. Allar vísbendingar benda til þess að þeir þrír af þeim 

fjórum sem voru flokksbundnir hafi farið fyrir tilstilli Kommúnistaflokks Íslands og þar af 

leiðandi Komintern til Spánar. Tilmæli þaðan bárust um mitt ár 1937 og í kjölfar þeirra fór 

Hallgrímur til Spánar að berjast, einn róttækasti, harðasti og duglegasti meðlimur KFÍ og einn 

af leiðtogum Varnarliðs verkalýðsins. Á eftir honum komu tveir meðlimir hvoru tveggja 

Varnaliðsins og KFÍ. Það er mjög ólíklegt að þeim hafi verið skipað af flokknum af fara heldur 

hafi ævintýra þrá, hugmyndir um karlmennsku og hugsjónir stuðlað að því að þeir buðu sig 

fram. Stéttahugtökin eru mikilvæg þegar þessir einstaklingar eru skoðaðir, þeir litu allir á sig 

sem hluta af verkalýðsstétt og höfðu ríka stéttavitund. Þeir trúðu á hina alþjóðlegu, samhentu 

og byltingarsinnuðu verkalýðsstétt Marx.204 Hluti af þessari stéttarvitund var eins og fyrr segir 

alþjóðahyggja, sú hugmynd að verkalýðsstéttin væri ein heild óháð þjóðerni. 

Þegar skoðaðar eru fræðibækur um þessa menn sem fóru til Spánar er aðallega fjallað 

um þá þrjá, Aðalstein, Björn og Hallgrím. Höfundar flestra þeirra eru undir áhrifum af orðræðu 

kalda stríðsins og eftirmála þess. Spánarförunum er gjarnan lýst sem ofbeldisseggjum, 

einstrengingslegum og drykkfelldum ævintýramönnum, jafnvel glæpamönnum205 án þess að 

raunverulegar aðstæður þessara manna séu skoðaðar.206 Samfélagið var mikið að breytast á 

þessum árum út um allan heim og það mjög hratt, svipað var uppi á teningnum á Spáni og 

Íslandi, bæði ríkin voru að breytast frekar hratt frá því að vera bændasamfélag í iðnvædd 

samfélög. Mikil fólksfjölgun varð á Íslandi á þessum tíma og fólk flutti úr sveit í borg. Fylgdu 

því mikil samfélagsvandamál. Á Spáni stuðluðu vandamál af þessum toga og spenna sem 

myndaðist vegna þeirra m.a. að spænsku borgarastyrjöldinni. Afturhald gegn framsækni, 

bæjarlíf gegn sveitalífi, trúleysi gegn trúrækni, þetta voru allt árekstrar sem menn könnuðust 

við bæði á Spáni og Íslandi. Íslensku sjálfboðaliðarnir komu allir eins og áður hefur verið sagt 

úr fátækt, voru verkamenn bæði til sjós og lands, þar sem þeir þurftu að strita eða þá bíða í 

kulda og vosbúð eftir því að fá einhverja vinnu, sumir af þeim ánetjuðust áfengi. Þeir höfðu 

fundið fyrir hvernig atvinnuleysi fór með fólk allt í kringum þá og þá sjálfa. Rannsóknir innan 

                                                        
204 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 31. 
205 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, bls. 141. 
206 Þór Whitehead, Sovét Ísland óskalandið, bls. 233. 
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afbrota- og félagsfræði á orsökum ofbeldis og glæpa benda til þess að ofbeldisverk og 

auðgunarbrot eru tíðari hjá hópum sem standa höllum fæti í samfélaginu í félags- og 

efnahagslegu tilliti. Félagsleg einkenni þeirra sem brjóta oft af sér eru oft þau að þeir koma úr 

erfiðum fjölskylduaðstæðum eða hafa verið í litlum tengslum við fjölskyldur sínar, hafi ekki 

fengið góða menntun og efnahagsleg kjör verið léleg.207 Það er hægt að yfirfæra þetta á 

Spánarfarana alla hvað varðar efnahagslega bág kjör. Þeir hafa þó ekki allir verið ásakaðir um 

afbrot og ekki hafa fundist vísbendingar um að Björn hafi þurft að sitja inni fyrir glæpi.  

Mikil harka var í stjórnmálunum á Íslandi, stjórnmálaþátttaka, barátta og ofsóknir voru 

hluti af hversdagslegum veruleika. Flestir stjórnmálaflokkar stofnuðu varnarlið og voru þau 

starfrækt á einn eða annan hátt, yfirleitt undir formerkjum fánaliðs. Í slíku samfélagi er erfitt 

að segja hverjir séu persónulegir hagsmunir fólks og hvað hugsjónir. Pólitískar árásir voru vel 

þekktar á Íslandi á báða bóga. Götubardagar fylgdu einnig oft verkföllum og mótmælum. 

Lögreglan átti það til að ráðast á og handtaka leiðtoga Kommúnistaflokksins, að sama skapi 

var kommúnistum ekki blítt til og réðust jafnvel á lögregluna þegar lítil sem engin ástæða var 

til. Harkan í pólitíkinni var allt um liggjandi í Evrópu, svipaðar aðstæður í raun alls staðar. 

Pólarísering til hægri og vinstri, kommúnistar gegn fasistum. Ef saga Evrópu á fjórða 

áratugnum er skoðuð eru þemun yfirleitt þau sömu, þrátt fyrir einhver frávik og staðbundin 

átakaefni. Kommúnistar á Íslandi óttuðust að fasismi væri að skjóta rótum á Íslandi bæði í 

sjálfstæðum fylkingum íslenskra þjóðernissinna og hefðbundnum íhaldsflokkum og var 

andfasismi einn af grundvallarþáttum í starfi flokksins á þessum tíma. Því gátu Spánarfararnir 

tengt við aðstæður á Spáni. Frændskapur innan kommúnískra hreyfinga hefur örugglega haft 

eitthvað að segja, sjálfboðaliðarnir fundu til með meðbræðrum sínum, spænsku kommúnistum 

sem þekktu eins og þeir á Íslandi, fátækt, atvinnuleysi og almennt volæði. 

Samfylkingarhugsjónin sem Kommúnistaflokkurinn hafði talað fyrir á Íslandi en spænskir 

vinstrimenn höfðu framkvæmt var málstaður sem margir töldu mikilvægt að berjast fyrir. 

Spánarfararnir fóru út til að berjast með og fyrir hina alþjóðlegu og samhentu verkalýðsstétt. 

Þeir fóru út til að berjast gegn fasismanum sem þeir óttuðust að myndi taka yfir alla Evrópu, 

eins og þeir höfðu séð gerast í Þýskalandi og fleiri löndum, þar sem félagar þeirra og menn 

með sömu skoðanir höfðu verið myrtir eða gerðir útlægir fyrir. Þetta á við um Hallgrím, 

Aðalstein og Björn. Karlmennsku hugmyndir skipta greinilega einhverju máli eins og hjá þýsku 

sjálfboðaliðunum sem nefndu það að þeir vildu sanna sig sem karlmaður og kommúnisti. Hafi 

                                                        
207 Helgi Gunnlaugsson. „Eru glæpir fátækra afleiðing fátæktar?“ Vísindavefurinn, 22. mars 2000. Sótt 13. 
desember 2018. http://visindavefur.is/svar.php?id=278. 
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Vernharður tekið þátt þá eru ástæður þátttöku hans miklu tilviljunarkenndari eins og á við um 

fleiri sjálfboðaliða erlendis. Aðal ástæðan hefur þá verið tilviljun, það að hann var staddur á 

ákveðnum stað á ákveðinni stundu. Vernharður virðist hafa verið mjög hvatvís eins og kemur 

fram í dómskjölum um hann. Hann hefur þó haft vinstrisinnaðar hugsjónir sem hafa þá spilað 

inn í þátttöku hans í stríðinu. Ekki kemur á óvart miðað við sakaskrá hans og persónulýsingar 

að hann hafði þó þurft að flýja Spán eða verða dreginn fyrir herrétt.  

Spánarstríðið varð í raun á fyrstu dögum þess táknrænt fyrir þá hugmyndafræðilegu 

baráttu sem átti sér stað um alla Evrópu. Kannski var það mikil einföldun á raunverulegum 

ástæðum stríðsins en það var engu að síður þannig sem sjálfboðaliðarnir litu á borgarastríðið 

sem, baráttu milli góðs og ills. Þeir héldu að með því að fara að berjast við fasista á Spáni væru 

þeir á sama tíma að berjast gegn fasisma í sínu eigin heimalandi. Þeir fóru út til að berjast fyrir 

betri heimi, jafnari heimi, gegn fátækt sem þeir sjálfir höfðu upplifað.  

Eftir að hafa barist á Spáni í rúmt ár voru þeir sem barist höfðu í alþjóðahersveitunum 

sendir heim. Til að kveðja spænska lýðveldið marseruðu þeir um götur Barcelona, Hallgrímur 

lýsir í bók sinni Undir fána lýðveldisins:  

 

Svo koma þéttar fylkingar, níföld röð, þúsundir „alþjóðamanna“ frá öllum löndum 

jarðar; þöglir, hrærðir, sólbrenndir hermenn á öllum aldri, leifar hinna 35 þúsunda, sem 

smogið höfðu gegnum möskva „hlutleysis“ – nets þeirra Leons Blums og Chamerlains, 

klifið eggjar Pyreneafjalla á næturþeli eða smyglað sér á flutningaskipi til þess lands, 

sem nú var miðdepill heimsathyglinnar, - til að berjast fyrir hugsjón frelsisins. Fimm 

þúsundir and-fasista hvaðanæva frá, - menn úr ýmsum flokkum og trúfélögum, eða án 

flokka og trúfélaga, - sameinaðir gegn allsherjaróvini mannkynsins, lífsins og 

þróunarinnar: Hinni kapítalistisku yfirgangs-stefnu. Nú ganga þeir hljóðir og hugsandi 

fram hjá þessu fólki sem þeir hafa barizt með í tvö löng ár og látið eitt yfir alla ganga. 

Nú marséra þeir fram hjá því í síðasta sinni, - þeir eru að kveðja.208  

 

Á þessari kveðju má sjá hvað þeir töldu sig vera að berjast fyrir. Hallgrímur tekur sérstaklega 

fram hversu ólíkur hópurinn hafi verið og að þeir hafi allir verið að berjast fyrir það sama. 

Ólíkir bæði hvað varðar stjórnmálaskoðanir og trúarviðhorf. Hann telur fasismann vera í raun 

það sama og kapítalíska yfirgangsstefnu sem sé óvinur mannkynsins, lífsins og þróunarinnar 

                                                        
208 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, bls. 227. 
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eins og hann kemst að orði. Andfasismi og baráttan gegn yfirgangi kapítalismans er í hans huga 

að berjast fyrir lífinu, mannkyninu og frelsinu, öllu hinu góða.  
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