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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um Alþýðublaðið eldra á árunum 1906-1907. Aldrei áður á Íslandi hafði verið 

gefið út blað sem var ætlað verkamönnum og málstað þeirra. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina 

fjallað um tilurð og mikilvægi Alþýðublaðsins í íslenskri verkalýðs- og stjórnmálasögu en vegna 

stutts líftíma blaðsins hefur umfjöllun um það oft á tíðum verið meira í formi yfirlits. Tilgangur 

þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að kafa dýpra og kanna ástæðu þess að Alþýðublaðið 

bar sig ekki og hætti að koma út eftir einungis 16 mánuði. 

Skipulagning og efnisskipan ritgerðarinnar er á þá leið að í inngangi er fjallað örstutt 

um tilurð blaðsins og rannsóknarspurningar kynntar fyrir lesendum. Að inngangi loknum er 

skyggnst á bakvið tjöldin í samfélaginu fyrsta áratug 20. aldar, þegar skapaðist ákveðinn 

grundvöllur fyrir baráttumálum verkamanna hér á landi. Ritstjóri Alþýðublaðsins Pétur Georg 

Guðmundsson er einnig kynntur til sögunnar og rýnt verður í stjórnmálaumræðuna á Íslandi. 

Jafnframt verður sósíalískum skrifum manna á 19. öldinni gerð lausleg skil. Í framhaldi af því 

er farið í saumana á hugmyndafræði blaðsins og áherslur þess í tengslum við jafnaðarstefnuna. 

Nokkrum spurningum er stillt upp og má þar helst nefna: Hver var stjórnmálastefna blaðsins 

og hvernig var hún útfærð? Hvaðan fékk blaðið innblástur í skrifum sínum? Skoðaðar verða 

greinar sem birtust í blaðinu á stofnári þess árið 1906 og lagt mat á það hvernig blaðið náði að 

bera fram hugmyndir sínar um jafnaðarstefnuna til lesenda sinna. Helstu heimildir eru 

forystugreinar ritstjórans Péturs G. Guðmundssonar. 

Meginmál ritgerðarinnar snýst einkum um hvað það hafi verið í þjóðfélaginu eða 

tíðarandanum sem gerði það að verkum að blaðið náði ekki víðtækri skírskotun. Lögð er 

áhersla á innri og ytri þætti, þætti eins og hvað betur hefði mátt fara hjá blaðinu og hvernig 

blaðinu tókst að bregðast við þeim veruleika sem við því blasti. Í því sambandi er einmitt lögð 

áhersla á að rannsaka hverjir voru skjólstæðingar blaðsins og hvaða leiðum var beitt til að 

sannfæra verkamenn um að gerast boðberar jafnaðarstefnunnar á Íslandi. Jafnframt er gert 

grein fyrir samskiptum blaðsins við Verkamannafélagið Dagsbrún enda var blaðið málgagn 

þess. 
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Abstract 

The dissertation discusses the older version of „Alþýðublaðið“ in the years 1906-1907. Never 

before in Iceland had a paper been published for laborers and their cause. Scholars have 

historically discussed the origins and importance of Alþýðublaðið in Icelandic trade union and 

political history, but due to the paper's short lifespan, coverage of it has often been more in 

summarized form. The purpose of this study is to dig deeper and investigate further the reason 

why Alþýðublaðið did not perform well and ceased publication after only 16 months. 

The organization and content of the dissertation is such that the introduction briefly 

discusses the origins of the paper and introduces research questions to readers. After the 

introduction, you get a behind-the-scenes look at Icelandic society in the first decade of the 

20th century, when the struggles of the laborers in this country became more apparent. The 

editor of „Alþýðublaðið“, Pétur G. Guðmundsson, is also introduced and the political debate 

in Iceland at the time examined. At the same time, the socialist writings of people in the 19th 

century will be loosely discussed. 

This is followed by an examination of the newspaper's ideology and its emphasis in 

connection with socialism. A number of questions are posed, most notably: What was the 

paper's political policy and how was it implemented? Where did the paper get its inspiration 

from for its writings? The focus will be on articles published in the paper in its founding year 

in 1906, and an assessment will be made of how the paper managed to apply its ideas on 

socialism to its readers. The main sources are the editorials of the editor Pétur G. 

Guðmundsson. 

The main goal of the essay is broadly to discuss what it was in society or the social and 

political climate of the times that resulted in the paper not reaching a wide audience. 

Emphasis is placed on external and internal factors, i.e. internal factors such as what could be 

done better with the paper and external factors, such as how the paper managed to deal with 

the reality it faced. For external factors, the research resolves mainly around who the paper's 

clients were and what methods were used to convince manual workers to become 

messengers of socialism in Iceland. The paper's interaction with the laborer‘s union 



3 
 

„Dagsbrún“ (ice. Verkamannafélagið Dagsbrún) is also described, as the paper was meant to 

be the voice of the union. 
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1. Inngangsorð 

 

Í lýðræðisríkjum nútímans hafa fjölmiðlar skipað stórt hlutverk í lífi fólks. Þeir hafa á sinn hátt 

verið andlit samfélaga, skoðanir og væntingar þegnanna hafa um margt komið fram í þeim. 

Oft er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið. Vald sem getur ráðið því hvað er til umfjöllunar og 

jafnvel hvað er í lagi að tala um og hvað ekki. Dagblöð og tímarit hafa gjarnan verið lýsandi 

fyrir þann tíðaranda sem er við lýði á hverjum tíma. Á dögum kvenréttindabaráttunnar má til 

dæmis finna umfjöllun um málefni hennar í dagblöðum og öðrum ritum. Eins má sjá sögu og 

baráttu verkalýðsins fyrir breyttum og bættum kjörum í blöðum og tímaritum. Fjölmiðlar hafa 

því alla tíð verið vald sem getur hleypt lífi í vitund fólks, ekki síst þegar nýir hópar taka að 

myndast í samfélaginu. Þegar breytingar verða á  samfélagsgerðinni og nýjar forsendur skapast 

á vinnumarkaði er mikilvægt að hafa fjölmiðla, blöð og tímarit sem túlka hagsmuni ólíkra hópa 

og varpa ljósi á samfélagið í heild sinni. 

Fyrsta tölublað Alþýðublaðsins eldra kom út 1. janúar 1906, en hið síðasta 7. apríl 1907. 

Blaðið var helgað alþýðunni og túlkaði málstað verkamanna og sjómanna fyrir bættum kjörum. 

Tilgangur blaðsins var einnig að fræða lesendur sína um eðli og markmið jafnaðarstefnunnar. 

Aldrei áður á Íslandi hafði verið gefið út blað sem var ætlað verkamönnum og málstað þeirra. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig jafnaðarstefnan birtist í Alþýðublaðinu á árunum 

1906–1907. Annars vegar verður rýnt í þær þjóðfélagshræringar sem urðu til að skapa þann 

jarðveg sem leiddi til þess að Alþýðublaðið var stofnað. Hins vegar verður farið í saumana á 

útfærslu og eðli jafnaðarstefnunnar eins og hún birtist í skrifum blaðsins og kannað hverjir 

voru skjólstæðingar þess. Einnig verður skoðað á hvaða hátt blaðið reyndi að sannfæra 

lesendur sína um mikilvægi jafnaðarstefnunnar og gera þá meðvitaðri um stöðu sína gagnvart 

auðvaldinu. 

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina fjallað um tilurð og mikilvægi Alþýðublaðsins í 

íslenskri verkalýðs- og stjórnmálasögu, en vegna stutts líftíma blaðsins hefur umfjöllun um það 

oft á tíðum verið meira í formi yfirlits. Tilgangur þessarar rannsóknar er í grundvallaratriðum 

að kafa dýpra og rannsaka ástæðu þess að Alþýðublaðið bar sig ekki og hætti að koma út eftir 

einungis 16 mánuði. Lagt er upp með tvær meginspurningar. Í fyrsta lagi, hvað var það við 

áherslur blaðsins sem gerði það að verkum að verkamenn náðu ekki að samsama sig því? Í 

öðru lagi, hvað var það í þjóðfélaginu eða tíðarandanum sem olli því að blaðið náði ekki 

víðtækri skírskotun? 
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Við heimildarvinnu var aðallega stuðst við Alþýðublaðið og áhersla lögð á 

forystugreinar ritstjórans Péturs G. Guðmundssonar. Jafnframt veitti samtalsbók Haralds 

Jóhannessonar, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, góða innsýn á sjónarhorn 

Péturs en bókin er byggð á viðtölum við Þorstein Pétursson, son Péturs. Í þeirri bók er einnig 

að finna ýmislegt áhugavert s.s. fundargerðir og dagbókarfærslur Péturs. Við rannsókn á ytri 

aðstæðum og þeim þjóðfélagshræringum sem áttu sér stað á þessum tíma er stuðst við rit á 

borð við Upphaf íslenzkrar verkalýðshreyfingar eftir Ólaf R. Einarsson, Við brún nýs dags eftir 

Þorleif Friðriksson, Iðnbyltingu hugarfarsins eftir Ólaf Ásgeirsson, Erlenda strauma og íslenzk 

viðhorf eftir Inga Sigurðsson og Nýtt fólk eftir Ragnheiði Kristjánsdóttur svo eitthvað sé nefnt. 

2. Baksvið 
 

Á fyrsta áratug 20. aldar skapaðist ákveðinn grundvöllur fyrir jafnaðarstefnu og baráttumálum 

verkamanna hér á landi. Árið 1850 framfleyttu 82% landsmanna sér á landbúnaði en um 

aldamótin aðeins liðlega helmingur.1 Atvinnubylting var hafin á Íslandi. Gufuskip og litlir 

vélbátar leiddu vélvæðinguna á sjó og fólk streymdi í þéttbýlið til að fá vinnu við sjávarsíðuna. 

Til marks um það hafði bæjarbúum í Reykjavík fjölgað úr 1.149 árið 1850 í 6.682 árið 1901. Nýr 

samfélagshópur sem kallaður var verkafólk leit dagsins ljós.2 Kjör þessa verkafólks voru yfirleitt 

bág og vinnutíminn langur en á atvinnuleysistímum bauð það vinnuafl sitt á lægra verði í þeirri 

von um að fá vinnu.3 Í Reykjavík og öðrum kaupstöðum efldist verslun samhliða vélvæðingunni 

á sjó. Kaupmenn og verkstjórar skikkuðu verkamenn að vinna allan liðlangan daginn. Daglaun 

voru hin sömu hjá langflestum vinnuveitendum, hversu langur sem vinnudagurinn var. Árið 

1890 voru daglaun frá 2 krónum og 50 aurum fyrir karla en 1 krónu og 50 aurum fyrir konur 

og unnu þær oft sömu verk og karlar. Útlendingar undruðust mjög þegar þeir sáu kvenfólkið 

rogast með kol- og saltpoka á bakinu. Fyrir þessa erfiðisvinnu fékk svo kvenfólkið helmingi 

lægra kaup en karlar.4 

Fremur en að láta sig varða verkafólkið sem streymdi í þéttbýlið snérist 

stjórnmálaumræða á Íslandi fyrst og fremst um sjálfstæði landsins og almennar framfarir. 

Afstaða til þessara tveggja málaflokka skipti mönnum í pólitískar fylkingar og það þýddi lítið að 

                                                             
1 Ólafur R. Einarsson, Upphaf íslenzkrar verkalýðshreyfingar, bls. 11. 
2 Ólafur R. Einarsson, Upphaf íslenzkrar verkalýðshreyfingar, bls. 13. 
3 Ólafur R. Einarsson, Upphaf íslenzkrar verkalýðshreyfingar, bls. 111. 
4 Haraldur Jóhannsson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 170. 
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að boða jafnaðarstefnu í landi þar sem þjóðfélagshættir auðvaldsskipulagsins voru að halda 

innreið sína og landsmenn væntu sér velmegunar og nýrra gæða af þeim.5 Vikublöðin á Íslandi 

höfðu í gegnum 19. öldina sneitt að mestu leyti hjá erlendum fréttum af verkalýðshreyfingunni 

en minntust þó annað slagið á viðburði á borð við hræringarnar í Frakklandi og kjör 

verkamanna erlendis. Nokkrar undantekningar eru þó til um sósíalísk skrif manna á 19. öldinni. 

Til að mynda birtist grein í Fjallkonunni árið 1885 þar sem fjallað er á jákvæðan hátt um 

stjórnmálakenningar jafnaðarmanna.6 Auk þess birtust nokkrar greinar um sama efni í Skírni á 

árunum 1885–1891. Þá bera kvæði, ljóð og greinar Gests Pálssonar, Einars Benediktssonar, 

Þorsteins Erlingssonar og Stephans G. Stephanssonar sterkan keim af jafnaðarstefnu og 

þjóðfélagsgagnrýni í hennar anda,7 ekki síst skrif Þorsteins. Á fyrstu árum 20. aldar hafði 

jafnaðarstefnan enn ekki hlotið mikinn hljómgrunn meðal landsmanna en útbreiðslustarf 

jafnaðarmanna varð nú miklu markvissara en áður hafði þekkst.8 

Það var í þessum tíðaranda, í ársbyrjun 1906, sem Pétur Georg Guðmundsson gaf út 

Alþýðublaðið eldra. Hin gamla þjóðfélagsgerð íslensku bænda- og fiskimannaþjóðarinnar hafði 

tekið miklum stakkaskiptum og barátta verkalýðsins var hafin fyrir bættum kjörum. Í 

Alþýðublaðinu var reynt að hamra á réttindum alþýðunnar, eðli jafnaðarstefnunnar og 

markmiðum hennar. 

Ritstjóri Alþýðublaðsins, Pétur G. Guðmundsson, var fæddur að Bjarnastöðum í Saurbæ 

í Dölum 1879 og lést 1947. Foreldrar Péturs voru Jóhanna Guðrún Stefánsdóttir frá 

Bjarnastöðum í Saurbæ og Guðmundur Þorsteinsson sjómaður frá Reykjum í Lundarreykjadal. 

Foreldrar hans voru ekki giftir og kornungur var hann sendur í fóstur til föðurbróður síns 

Kristjáns Þorsteinssonar bónda á Englandi í Lundarreykjadal. Ólst hann þar upp.9 Árið 1897 hóf 

hann nám í bókbandi í Reykjavík en náminu lauk hann aldrei og tóku þá við nokkrir magrir 

vetur í höfuðstaðnum þar sem Pétur þurfti að glíma við atvinnuleysi.10 Á sumrin 1897–1904 

vann hann í norskum hvalstöðvum á Vest- og Austfjörðum. Í hvalstöðvunum kynntist hann 

Norðmönnum og Svíum sem kveiktu áhuga hins unga manns á tungu þeirra og jafnframt er 

líklegt að þar hafi hann kynnst jafnaðarstefnunni sem heillaði hann. Skáldið Þorsteinn 

                                                             
5 Ólafur R. Einarsson, Upphaf íslenzkrar verkalýðshreyfingar, bls. 106–107. 
6 Snorri G. Bergsson, Roðinn í austri, bls. 11. 
7 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 241. 
8 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 242. 
9 Haraldur Jóhannsson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 11–12. 
10 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 51. 



8 
 

Erlingsson hafði líka mikil pólitísk áhrif á hann og nefndi Pétur til að mynda son sinn eftir 

honum.11 

Jafnaðarstefnan útheimtir samtök, félagsstarf og samkennd. Fáum var þetta betur ljóst 

en Pétri. Eftir að hann hvarf úr hvalnum í Mjóafirði stofnaði hann ásamt nokkrum ungum 

mönnum í Reykjavík Menningarfélagið Vísi sem starfaði í fimm ár og gaf út samnefnt 

handskrifað blað á árunum 1901–1905. Blaðið markar upphaf skipulagðrar stjórnmálaumræðu 

nýs hóps í íslensku samfélagi. Hér voru á ferðinni reykvískir launamenn sem hvorki gátu talist 

til embættismanna né bænda. Í bók sinni Nýtt fólk segir Ragnheiður Kristjánsdóttir að það megi 

með nokkurri einföldun segja að málgagnið sé ein fyrsta tilraun íslenskra verkamanna til að 

feta sig inn í opinbera umræðu á Íslandi.12 

Pétur skrifaði meira í Vísi en nokkur annar og ritstýrði því um skeið. Enga grein eða 

samantekt átti hann þó í blaðinu 1902.13 Í greinum sínum minntist hann hvergi á 

jafnaðarstefnuna, þótt „sócíalismus“ hafi eitt sinn verið á dagskrá á fundum 

menningarfélagsins, þann 27. október 1901. Í viðtalsbók sinni, Pétur G. Guðmundsson og 

upphaf samtaka alþýðu, telur Haraldur Jóhannsson að af skrifum hans að dæma, á árunum 

1901–1905, hafi Pétur talið sig vera frjálslyndan umbótamann sem fann til knappra kjara allrar 

alþýðu.14 Menningarfélagið Vísir leið undir lok árið 1905 en það sama ár fór Pétur Georg ásamt 

nokkrum vinum og skoðanabræðrum að huga að útgáfu prentaðs blaðs sem ætlað væri 

alþýðufólki. Á því sama ári kemur það fram í fundagerðum að Pétur kvaðst vilja vita hvort 

félagsmenn Vísis vildu gangast fyrir stofnun blaðs sem ræddi málefni jafnaðarmanna. Allir 

viðstaddir tóku til máls og kváðust varbúnir að gangast fyrir slíkum framkvæmdum. Einn 

fundarmannanna óskaði eftir því að Pétur fræddi sig um stefnu jafnaðarmanna og Pétur lofaði 

honum að gera það síðar.15 

 

 

                                                             
11 Snorri G. Bergsson, Roðin í austri, bls. 13. 
12 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 51. 
13 Haraldur Jóhannson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 42. Ath. Að á fjórða fundi Vísis 
1902, höldnum 17. janúar, dró Pétur sig með bréfi í hlé í félaginu. Í bréfinu getur hann um óhapp sitt sem 
ástæðu þess. Ekki er nánar farið út í hvert óhappið var. 
14 Haraldur Jóhannsson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 44. Ath. Sjá einnig fundagerð á 
bls. 37. 
15 Haraldur Jóhannsson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 76. 
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3. Alþýðublaðið 1906 
 

Á nýársdag 1906 kom Alþýðublaðið eldra út í fyrsta sinn. Þetta var þriðja málgagn alþýðunnar 

sem kom út á fyrstu sex árum 20. aldarinnar. Áður hafði Pétur verið einn af öflugustu 

félögunum í Vísi, hinu handskrifaða blaði sem kom ekki út á prenti, og í millitíðinni kom út Nýja 

Ísland sem Þorvarður Þorvarðarson prentari gaf út.16 Alþýðublaðið kom út á þriggja vikna fresti 

fyrstu mánuðina, þá kom það út á mánaðarfresti um skeið og loks vikulega þar til að þeir sem 

að því stóðu urðu að gefast upp.17 Í forystu Alþýðublaðsins var Pétur Georg Guðmundsson og 

frændi hans Ágúst Jósefsson prentari.18 Þeim sem stóðu að Útgáfufélagi Alþýðublaðsins kom 

saman um að vinna í nánu sambandi við Verkamannafélagið Dagsbrún19 alveg frá stofnun 

félagsins 26. janúar 1906,20 enda var Pétur einn af forystumönnum þess að koma félaginu á 

laggirnar og varð seinna meir formaður. Það má leiða líkum að því að blaðið hafi í reynd verið 

málgagn Dagsbrúnar. 

Þegar á fyrstu árum Dagsbrúnar má greina átök milli hægfara umbótasinna og 

róttækra. Forystumenn þeirra sem vildu fara hægar í sakirnar voru meðal annars Sigurður 

Sigurðsson formaður og Árni Jónsson21 verkamaður. Árni var einn af frumkvöðlum félagsins og 

dróttseti þess.22 Töldu þeir báðir að fara bæri hægt í launakröfur og ýmis mál. Pétur G. 

Guðmundsson var í forystu fyrir hina róttæku og verður síðar í ritgerðinni komið að samstarfi 

blaðsins við forystumenn verkamannafélagsins. 

Fyrra árið sem blaðið var gefið út var hvorki getið um ritstjóra né aðra aðstandendur 

en af gerðabókum hlutafélags Alþýðublaðsins og öðrum heimildum má ráða að þeir frændur 

Pétur og Ágúst hafi farið fyrir félögum sínum í þessari viðleitni til að gefa út blað fyrir 

alþýðufólk. Pétur var ritstjóri en Ágúst formaður þriggja manna blaðstjórnar.23 Ágúst Jósefsson 

var þá nýkominn heim frá Danmörku fullur af eldmóði og áhuga fyrir verkalýðssamtökum og 

                                                             
16 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 50–51. 
17 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 12. 
18 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 11. 
19 Formlegur undirbúningsfundur að stofnun Dagsbrúnar var haldinn 28. desember 1905, fjórum dögum áður 
en fyrsta tölublað Alþýðublaðsins kom út. 
20 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 12. Ath. Sjá jafr. neðanmálsgrein. 
21 Pétur G. Guðmundsson segir í grein í Vinnunni árið 1943 að Árni Jónsson hafi verið fyrsti forsprakki eða 
framkvæmdamaður að stofnun Dagsbrúnar og að hann hafi notið stuðnings allmargra verkamanna. 
22 Dróttseti útskýring: Á stofnfundi Dagsbrúnar var Árni kjörinn dróttseti. Dróttseti skyldi aðstoða formann og 
stjórnina á fundum og vinna að undirbúning funda. 
23 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 11. 
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jafnaðarstefnunni.24 Segir hann í endurminningum sínum að hann hafi hvorki heyrt né lesið 

um verkalýðsmál og jafnaðarstefnuna fyrr en hann fluttist til Danmerkur árið 1895.25 Við 

komuna heim til Reykjavíkur 1905 varð Ágúst þess var að jafnaðarstefnan átti litlum 

vinsældum að fagna hjá almenningi enda mjög fáir fengið um hana fræðslu.26 Það er áhugavert 

í ljósi þess að á árunum 1890 til 1905 var danski jafnaðarmannaflokkurinn í óslitinni sókn og 

málgagn flokksins Social-Demokraten naut mikilla vinsælda í Danmörku. Um miðjan fyrsta 

áratug 20. aldar var flokkurinn orðinn annar tveggja stærstu flokka í landinu.27 Svo virðist hins 

vegar sem pólitísku áhrifin hafi ekki skilað sér hingað til Íslands ef marka má orð Ágústar, sem 

er athyglisvert í ljósi þeirra sterku tengingar, bæði menningar- og hugmyndafræðilegrar sem 

Ísland hafði við Danmörku á þessum tíma. Þar að auki tekur Ágúst það fram að íslenskir 

stúdentar og menntamenn sem dvöldust í Kaupmannahöfn á þessum tíma hafi ekki fylgt 

jafnaðarmönnum að málum, í viðræðum við þá hafi þeir verið frekar andstæðir þeirri stefnu. 

Sama máli gegndi um íslenska iðnaðarmenn sem þar dvöldu á þessu árabili frá 1895–1905.28 

Í fyrsta tölublaði Alþýðublaðsins var útskýrt fyrir lesendum hvað það þýddi að vera 

alþýðumaður, hver völd alþýðunnar væru, hvað alþýðan þyrfti og hverju hún gæti áorkað. 

Blaðið hófst á stuttu ávarpi en síðan tók við grein sem bar heitið „Íslensk alþýða“, skrifuð af 

Pétri ritstjóra. Að sögn greinarhöfundar voru alþýðumenn þeir menn „sem ekkert stjórnvald 

hafa”, menn sem ekki höfðu lagt fyrir sig vísindalegt nám en höfðu líkamlega erfiðisvinnu að 

lífsstarfi. Hvað varðar völd alþýðunnar, var greinarhöfundur þeirrar skoðunar að alþýðan gæti 

á allan hátt stjórnað en kærði sig einfaldlega ekki um það og hefði fært yfirstéttinni valdið á 

silfurfati. „Valdhafarnir segja okkur hvernig við eigum að sitja og standa, hvernig við eigum að 

lifa og deyja. Þeir binda okkur byrðar, en spyrja okkur ekki um, hve þungar þær megi vera“. 

Alþýðan kynni ekki og reyndi ekki að hjálpa sér sjálf. „Þegar valdhafinn beitir svipunni, þá 

skrækjum við eins og hundar, en klappi hann á lærið, þá dillum við rófunum“. Taldi Pétur að 

alþýðan þyrfti nauðsynlega á þekkingu að halda til að lifa góðu lífi sem frjálsir einstaklingar, 

þekking á bókmenntum og verklegum framförum væri undirstaða stéttarvitundar og framfara. 

Allir verkamenn ættu að mynda félagsskap, þannig gætu þeir ráðið atvinnumálum sínum. 

Varpaði Pétur fram þeirri spurningu hvort alþýðan gæti þetta og svar hans var: „Já, ef hún vill 

                                                             
24 Vilhjálmur Vilhjálmsson, „Frumherjinn, Alþýðublaðið eldra“, Alþýðuhelgin 31. des. 1949, bls. 359. 
25 Ágúst Jósefsson, Minningar og svipmyndir úr Reykjavík, bls. 163. 
26 Ágúst Jósefsson, Minningar og svipmyndir úr Reykjavík, bls. 165. 
27 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 237. 
28 Ágúst Jósefsson, Minningar og svipmyndir úr Reykjavík, bls. 165. 
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það”. Tilgangur blaðsins skyldi vera að ræða þau mál er alþýðuna vörðuðu og ljá rúm þeim 

frjálslyndishugmyndum sem alþýðumenn fengju ekki svigrúm fyrir í öðrum blöðum. Blaðið 

sagðist ætla að sneiða hjá „pólitík” eins og hægt væri og varast stranglega flokkadrátt.29 

Í þessu fyrsta tölublaði 1906 birtist einnig grein, „Til verkamanna“, sem almennt er talin 

skrifuð af Ágústi Jósefssyni. Þar er stungið upp á stofnun verkamannafélags í Reykjavík.      

„Valdahafar og auðmenn eiga einkar hægt með að ná rétti sínum í flestum tilfellum, og 

stundum gera þeir það líka með svo miklu ofurkappi og með svo mikilli frekju, að úr því verður 

hið svæsnasta ofríki, sem ótal saklausir mega beygja sig undir, vegna sinnar fátæktar og 

lítilmennsku. Hin eina vörn móti þessu er, að verkamenn myndi félag til stuðnings hver 

öðrum“. Einnig segir Ágúst í greininni að ekkert félag hafi verið tekið til starfa á þeim grundvelli 

sem ætlast er til að hið fyrirhugaða verkamannafélag starfi eftir nema Prentarafélagið.30 Ágúst 

segir í blaðaviðtali árið 1949 að það sé full ástæða til að ætla að uppástungan hafi orðið til þess 

að hafist var handa við endanlega stofnun Verkamannafélagsins Dagsbrúnar.31 

Í athugasemd sem birtist strax í næsta tölublaði, 21. janúar, gagnrýnir 

verkalýðsfrömuðurinn og einn stofnenda Bárunnar, Ottó N. Þorláksson,32 greinarhöfund 

harðlega fyrir að fara með rangt mál og segir meðal annars: „Hann [Ágúst] getur þess í 

greininni, að hér hafi ekkert félag verið tekið til starfa á þeim grundvelli, sem ætlast er til að 

hið fyrirhugaða verkamannafélag starfi, nema Prentarafélagið. Ég vil því skýra hinum heiðraða 

höfundi frá, að þrátt fyrir alla virðingu fyrir Prentarafélaginu og öðrum félagsskap í hinum ýmsu 

greinum iðnaðarins, þá er hér eitt félag í bænum, sem hefir staðið og starfað í 11 ár og er nú 

orðið útbreitt til hinna fjölmennustu sjóplássa á Suðurlandi. Félag þetta er Sjómannafélagið 

Báran. Markmið þess er hið sama og Verkamannafélagið Dagsbrún hyggur að stefna að, að því 

er mér er kunnugt. Tilgangur þess mun því vera alveg hinn sami“.33 Að lokum tekur Ottó það 

fram að hann hafi talað við ritstjóra Alþýðublaðsins og hann sé honum alveg samdóma um 

þennan misskilning höfundarins.34 

                                                             
29 Pétur G. Guðmundsson, „Íslenzk alþýða”, Alþýðublaðið 1. jan. 1906, bls. 1–3. 
30 Á. J., „Til verkamanna”, Alþýðublaðið 1. jan. 1906, bls. 6. 
31 Ágúst Jósefsson, „Fjórtán jafnaðarmenn mynda útgáfufélag“, Alþýðuhelgin 31. des. 1949, bls. 360. 
32 Ath. Ottó var fyrsti forseti Alþýðusambands Íslands og var einnig fyrsti formaður Alþýðuflokks um tíma árið 
1916. 
33 Ath. Ottó var kunnugt um fyrirhugaða stofnun Dagsbrúnar. Alþýðublaðið var gefið út 5 dögum áður en félagið 
var stofnað. 
34 Ótto N. Þorláksson, „Athugasemd“, Alþýðublaðið 21. janúar. 1906, bls. 15–16. 
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Er það að mörgu leyti umhugsunarvert að Ágúst Jósefsson hafi haldið því fram að hið 

fyrirhugaða verkamannafélag ásamt Prentarafélaginu séu einu starfræktu félögin í bænum. 

Skrif hans bera annað hvort vott um kunnáttuleysi á íslenskum verkalýðsmálum eða þá 

hreinlega að hann hafi ætlað að senda Bárufélaginu væna pillu. Til að mynda voru Bárufélögin 

þekkt fyrir að vera undir miklum áhrifum frá bindindishreyfingunni fremur en 

jafnaðarstefnunni.35 Sama ár og Verkamannafélagið Dagsbrún var stofnað munu fimm 

verkalýðsfélög hafa verið starfandi í Reykjavík, þ.e. Trésmiðafélagið, Félag múr- og steinsmiða, 

Bókbindarafélagið, Bárufélagið og Prentarafélagið.36 Þau félög sem stofnuð voru á síðustu 

áratugum 19. aldar og um aldamótin þóttu ekki vera undir miklum áhrifum frá jafnaðarstefnu. 

Þetta breyttist nokkuð eftir aldamótin.37 

Í þessu öðru tölublaði í janúar 1906 birtist grein eftir Þorstein Erlingsson sem segist vilja 

að blaðið og önnur verkamannasamtök snúi sér heilshugar og að fullum krafti að þeirri stefnu 

„er heimurinn kallar sósíalismus” en um leið fellst hann á að það sé minna starf fyrir 

sósíalismusinn hér á landi en víðast annars staðar þar sem efnajöfnuður sé meiri hér en 

erlendis,38 en fjallað verður nánar um grein Þorsteins í kaflanum hér á eftir. 

Nokkru seinna, í júní 1906, birtist grein undir heitinu „Fram“. Þar telur ritstjórinn sig 

knúinn til að leiðrétta allan misskilning varðandi stefnu blaðsins og segir hann að blaðið boði 

kenningar jafnaðarmanna. Í umræddri grein segir hann orðrétt: „enda var það sjálfsagður 

hlutur, að allir myndu hafa gert ráð fyrir því, þótt það hefði ekki verið tekið fram. Ætli alþýðan 

að bæta kjör sín og stíga spor í framfaraáttina verður hún að fylgja jafnaðarkenningunni að 

miklu eða öllu leyti“.39 Í sömu grein virðist Pétur viðurkenna ákveðinn vanmátt gagnvart 

útfærslu og eðli jafnaðarstefnunnar í íslensku samhengi og segir: „Fyrst af öllu þurfum við að 

kynna okkur málefnið. Þurfum að læra hugsjónina eins og hún hefur verið í stærstu dráttum. 

Þurfum að kynna okkur helztu stefnurnar, sem fylgt hefir verið og fylgt er í útlöndum, og 

mynda okkur síðan stefnuskrá miðað við kjör okkar og kringumstæður”. Það sem er einna 

merkilegast við þessa grein Péturs er sú staðreynd að í henni tekur hann af skarið og hvetur til 

stofnunar jafnaðarmannaflokks: „Það sem okkur ríður allra mest á, er að ganga að verki nú 

                                                             
35 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Alþýðusambands Íslands 1, kafli. 4. Ath. Heimild tekin af netinu, ekki gefið upp 
blaðsíðutal. Sótt af https://asisagan.is/bok-1-verkalydshreyfingin-festir-sig-i-sessi  
36 Haraldur Jóhannesson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 88.  
37 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 243. 
38 Þorsteinn Erlingsson, „Verkefnin”, Alþýðublaðið 21. jan. 1906, bls. 10. 
39 Pétur G. Guðmundsson, „Fram ! – undir merkið !”, Alþýðublaðið 24. juní. 1906, bls. 65. 
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þegar og bindast samtökum og félagsskap. Með því einu móti verður okkur eitthvað ágengt, 

en ekkert ella. Við þurfum að reisa okkur merki og ganga fram undir því í einni fylkingu“.40  

Áhersla Alþýðublaðsins hingað til hafði ekki beinlínis bent til þess að blaðið hygðist beita sér 

fyrir stofnun jafnaðarmannaflokks. Hins vegar hafði blaðið lagt ríka áherslu á stofnun 

verkamannafélags, en sú hugmynd kom strax fram í fyrsta tölublaði og varð að veruleika með 

stofnun Dagsbrúnar. Er það að mörgu leyti umhugsunarvert að blaðið hafði verið starfsrækt í 

nærri hálft ár og ekki lagt það til fyrr að stofnaður yrði jafnaðarmannaflokkur sem hefði 

lýðræðisleg áhrif á samfélagið, líkt og hafði verið gert í nágrannalöndunum. Mánuði síðar, í 

tíunda og ellefta tölublaði,41 vék Pétur sér aftur að þessum málum í forystugrein sem bar 

yfirskriftina Hugvekja og segir: „En umfram allt ættum við að efla samtök og samvinnu í okkar 

flokki, því sá vegur getur gert okkur að frjálsum og sjálfstæðum mönnum. Með tilstyrk 

félagsskaparins getum við keypt okkur sjálfir hafskip, fiskiskip, vélar til námagraftar, akuryrkju 

og iðnaðar alls konar, og þurfum ekki að sækja kosti þessarar hluta undir náðarvæng einstakra 

auðmanna, sem taka tvo pening fyrir einn, og láta okkur þræla, til að geta gengið iðjulausir 

sjálfir“.42 

Eftir því sem ég kemst næst, virðast þetta vera einu skiptin sem blaðið talar fyrir 

stofnun jafnaðarmannaflokks. Snorri G. Bergsson talar um það í bók sinni Roðinn í austri að 

fyrst um sinn hafi stjórnmálastefna blaðsins verið óljós.43 Hins vegar telur Þorleifur Friðriksson 

í bók sinni Við Brún Nýs Dags að í skrifum blaðsins komi aðallega fram ábendingar um hvar 

höfundum þótti skórinn helst kreppa á heimaslóð. „Þær (greinarnar) eru á vissan hátt fyrirboði 

um markmið reykvískrar verkalýðshreyfingar næstu áratugi. Þær voru hvatning til alþýðufólks 

um að bindast samtökum á grundvelli stéttarhagsmuna“.44 

Ef til vill er það mikilvægt í huga Péturs að koma lesendum strax í skilning um að blaðið 

tilheyri engum þeim flokkum sem voru við lýði á Íslandi í ársbyrjun 1906, enda var 

megintilgangur blaðsins að hvetja almúgann til að skapa grundvöll fyrir umræðu um kjör og 

hagsmuni hinna undirokuðu. Engu að síður er hvorki að finna mikinn innblástur af erlendri 

hugmyndafræði né útfærslu á jafnaðarstefnunni í anda Karl Marx í skrifum blaðsins. Þetta er 

athyglisvert í ljósi þess að verkalýðshreyfingin á Norðurlöndum virðist einkum hafa orðið fyrir 

                                                             
40 Pétur G. Guðmundsson, „Fram ! – undir merkið !”, Alþýðublaðið 24. juní. 1906, bls. 67. 
41 Ath. 10 og 11 tölublaðið kom út í einu blaði. 
42 Pétur G. Guðmundsson, „Hugvekja“, Alþýðublaðið 25. júlí. 1906, bls. 80. 
43 Snorri G. Bergsson, Roðin í austri, bls. 13. 
44 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs Dags, bls. 12. 
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áhrifum frá Þýskalandi og fylgdi þýska skipulaginu, skipulagi sem opinberlega fylgdi kenningum 

Marx.45 Til marks um þetta gerði danski jafnaðarmannaflokkurinn árið 1888 samþykkt um að 

fylgja marxískri stefnu að fordæmi hins þýska systurflokks og í stefnuskrá norska 

verkamannaflokksins frá árinu 1891 er hinn marxíski þáttur greinilegur. Í skrifum 

verkalýðsleiðtoga á þessum árum koma fram skírskotanir til stéttabaráttu og annarra þátta í 

marxískri hugmyndafræði.46 Í bók sinni Jafnaðarstefnan heldur Gylfi Þ. Gíslason því fram að 

það hafi ekki verið fyrr en í stefnuskrám þeim sem norrænir jafnaðarmannaflokkar samþykktu 

að lokinni heimstyrjöldinni síðari sem marxismi setur ekki lengur meginsvip á þær.47 

Ætla má að þessir straumar hefðu því borist til Íslands frá nágrannaþjóðum okkar en 

það er ekki að sjá í skrifum blaðsins. Að því leyti gæti stjórnmálastefna blaðsins frekar virkað 

sem einhvers konar hvatning til fólks fremur en gagnreynd pólitísk lausn í lýðræðislegu 

samfélagi. Blaðinu til varnar má segja að erfitt hafi verið að koma framandi pólitískum 

kenningum til fólks. Íslensk stjórnmál snerust fyrst og fremst um sjálfstæðismál og framfarir, 

afstaða til þessara málaflokka skipti mönnum í fylkingar. Ingi Sigurðsson telur í bók sinni 

Erlendir straumar og íslenzk viðhorf að margir Íslendingar hafi fylgst með jafnaðarstefnu og 

gerðum jafnaðarmanna erlendis af áhuga en oft eins og úr nokkurri fjarlægð. Menn fóru 

tiltölulega seint að heimfæra kenningar af þessu tagi upp á íslenskt þjóðfélag, jafnvel eftir að 

allöflug jafnaðarmannahreyfing var orðin til í Danmörku.48 Að auki telur Ingi að þær greinar 

sem Íslendingar rituðu um jafnaðarstefnuna á síðustu áratugum 19. aldar varpi ljósi á að 

landsmenn voru taldir þekkja nokkuð til þessarar hugmyndafræði en jafnframt að ekki hafi 

verið um neina hreyfingu að ræða. Í því samhengi bendir hann á að ekki birtist nein ritsmíð 

eftir Íslending á 19. öld og fram yfir aldamótin þar sem grundvallarkenningar 

jafnaðarstefnunnar voru kynntar rækilega fyrir landsmönnum.49 

Dæmi eru um, jafnvel frá miðjum öðrum áratugnum, að menn hafi talið að landsmenn 

væru ekki vel að sér í kenningum jafnaðarmanna eins og sést glöggt í grein Sigurðar Dagssonar 

í Dagsbrún 1915. Þar segir Sigurður meðal annars að hann telji alþýðuna á Íslandi vera 

jafnaðarsinnaða, þrátt fyrir að fólk sé ekki vel að sér í kenningum jafnaðarmanna: 

                                                             
45 Ólafur R. Einarsson, Upphaf íslenzkrar verkalýðshreyfingar, bls. 23 og 21. 
46 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 237–238. 
47 Gylfi Þ. Gíslason, Jafnaðarstefnan, bls. 65. 
48 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 241. 
49 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 240. 
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Kenningar jafnaðarmanna hafa fyrir nokkru borist hingað á „vængjum vindarins“, en 

ekki náð neinni festu fram að þessu. Og þó held ég, að Íslendingar, öll alþýða, sé 

jafnaðarsinnuð, þegar öllu er á botninn hvolft. En þótt svo væri nú, þá er kenningin 

flestum lítt kunn. Og sumir hafa horn á síðu hennar með fram eða mest vegna 

ókunnugleika.50 

Ágúst Jósefsson prentari og einn stofnenda blaðsins segir í blaðaviðtali árið 1949 að stefnuskrá 

blaðsins hafi verið of hógvær og lin. „Það má með sanni segja, að ekki var hart riðið úr hlaði, 

og enginn byltingarbragur á stefnuskránni. Ekki eitt orð um kaupkröfur eða verkföll. Aðeins 

hvatning um samheldni, réttindavernd og andlega þroskun“. Í grunninn taldi hann stefnuskrá 

blaðsins vanta ákveðna róttækni. Þess í stað hafi uppeldisleg og almenn gildi ráðið för eins og 

að efla þekkingu og andlegan þroska alþýðunnar, vernda rétt lítilmagnans og styðja undir 

samtök verkamanna o.s.frv.51 

4. Þjóðfélagshættir auðvalds halda innreið sína 
 

Áhugaverð er áðurnefnd grein Þorsteins Erlingssonar, „Verkefnin“ frá ársbyrjun 1906 um 

aðstæður á Íslandi í byrjun 20. aldarinnar og mikilvægi þess að fólk nái að temja sér hugsun 

jafnaðarmanna. Hún lýsir vel íslensku samfélagi og þeim framfara- og efnahagsuppgangi sem 

átti sér stað hér á landi í byrjun aldarinnar.  Þorsteinn segir þar meðal annars: „Það er satt að 

minna starf er fyrir Sósíalismusinn hjer á landi en víðast erlendis, enn sem komið er, og veldur 

það því mest, að efnajöfnuður manna hefur til þessa verið meiri hjer en annars staðar, og eins 

hitt, að hjer gat nálega hver maður komist til hefðar og valda, sem lag hafði á því og skap til 

þess að koma sjer við útlenda valdið, eða sleikja sig upp við það, þó hann væri fjelaus, svo 

auðurinn var miklu síður einhlítur til upphefðar hjer en víða annars staðar“.52 

Þorsteinn var heldur ekki hrifinn af þeirri efnhagsþróun sem hafin var hér á landi: „Eins 

er það, þegar iðnaðurinn fer nú að magnast og iðnfyrirtækin að stækka, þá fara verkamenn 

fljótt að finna muninn. . . Einkum kemur þetta berlega fram, þar sem hlutafélögin magnast, 

þessi ábyrgðarlausu og samviskulausu illkvikindi, sem geta látið forstöðumannsræfil reka burt 

eða svelta vinnulýð sinn, án þess nokkur maður geti hreyft hár á höfði peningaharðstjóranna, 

                                                             
50 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 245. 
51 Ágúst Jósefsson, „Fjórtán jafnaðarmenn mynda útgáfufélag“, Alþýðuhelgin 31. des. 1949, bls. 360. 
52 Þorsteinn Erlingsson, „Verkefnin”, Alþýðublaðið 21. jan. 1906, bls. 10. 
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sem hafa hann fyrir böðul á verkamennina, til þess að hækka ársgróðann um nokkra aura og 

jafnvel án þess að nokkur maður viti hverjir hluthafarnir eða forráðamennirnir eru“.53 

Meginboðskapur Þorsteins er sá að halda þurfi rétt á spöðunum því að nú sé meginhluti 

valdsins kominn inn í landið. Í síðasta tölublaði fyrsta árgangs Alþýðublaðsins kveður við 

svipaðan tón hjá Pétri sem segir: „Peningar koma. Auðvaldið er að fæðast. Einstakir menn 

leggja löghald á arðmestu blettina á landinu, til þess að geta tekið skatt af þeim, sem þar verða 

að vera, en ekkert eiga. Lítum á fossana, veiðiárnar, kaupstaðarlóðirnar, námalöndin o.s.frv”. 

Pétur talar um það að á sama tíma og auðvaldið hirði allt séu skattar til landsjóðs hlutfallslega 

hæstir á þeim sem fátækastir eru. Um leið heimili lögin vel efnuðum mönnum að taka stórfé 

úr ríkissjóði án þess að hafa unnið fyrir því. Ríkissjóður standi þétt á bak við auðmennina en 

líti fram hjá þeim sem nauðsynlega þurfi hjálp eins og örkumluðum, gamalmennum og 

munaðarlausum fátæklingum. Hann segir það alveg ljóst að ef menn eigi peninga geti þeir beitt 

einokun, misrétti og miskunnarleysi við verkalýðinn, án þess að lögin hamli gegn því.54 

Skrif Þorsteins og Péturs bera þess merki að borgarastétt hafði myndast í þéttbýlinu. 

Hún stundaði verslun, verksmiðjurekstur og efnaðist vel. Samtímis urðu framfarir í iðnaði og 

samgöngum sem fengu atvinnurekendum og efnuðum mönnum í borgarastétt ný 

viðfangsefni, færðu þeim mikinn og sívaxandi auð og þá um leið aukið áhrifavald. Samhliða því 

sem auðæfi borgarastéttarinnar og völd hennar uxu í skjóli fjármagnskerfisins og 

tækniframfara, varð verkalýðstéttin æ fjölmennari og átti hún við hörmuleg kjör að búa. 

Fjármagnskerfið færði henni ekki hagsæld eða aukin réttindi, heldur hörmungar og neyð.55 

Innan verkalýðshreyfingarinnar og hreyfingar jafnaðarmanna sem var að ryðja sér til 

rúms tókust á hugmyndir um hvernig bæri að byggja upp samfélagið. Væri hröð iðnvæðing og 

stóriðnaður af einhverju tagi óhjákvæmilegur hluti samfélagsþróunarinnar eða bæri að hindra 

slíka þróun eftir því sem unnt væri og halda í mikilvæga þætti ráðandi samfélagsgerðar?56 

Viðhorf Alþýðublaðsins til framfara, stóriðnaðar og umfangsmeiri atvinnurekstrar er 

nokkuð skýrt. Af lestri blaðsins að dæma kemur það fram að sjómenn og sveitafólk séu 

undirstaða íslensku þjóðarinnar og hagur og velferð þjóðfélagsins hvíli á þeim og hinum gömlu 

framleiðsluháttum. Að sögn Péturs geta nýjar atvinnugreinar ekki bolað þeim í burtu: 

                                                             
53 Þorsteinn Erlingsson, „Verkefnin”, Alþýðublaðið 21. jan. 1906, bls. 11. 
54 Pétur G. Guðmundsson, „Á áramótum”, Alþýðublaðið 31. des. 1906, bls. 134. 
55 Gylfi Þ. Gíslason, Jafnaðarstefnan, bls. 50. 
56 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Alþýðusambands Íslands 1, kafli. 4. Ath. Heimild tekin af netinu, ekki gefið upp 
blaðsíðutal. Sótt af https://asisagan.is/bok-1-verkalydshreyfingin-festir-sig-i-sessi 
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Allt fram á þennan dag hefir íslenzka þjóðin ekki haft nema tvær atvinnugreinar til að 

halda í sér lífinu við, að heita má: landbúnað og fiskveiðar. . . Nýjar atvinnugreinar geta 

ekki bolað þeim í burtu. Verksmiðjurnar geta ekki búið til mjólk úr vatni, brauð úr mold 

eða kjöt úr grjóti, að minnsta kosti hugsa ég ekki svo langt. Það væri því fásinna að 

lítilsvirða þessar atvinnugreinar eða slá slöku við þær.57 

Segja má að ákveðin varðveislustefna og afturhaldssemi hafi verið ríkjandi í stjórnmálastefnu 

blaðsins. Var það á skjön við það sem var að gerast erlendis. Í Kommúnistaávarpinu réðust 

Marx og Engels á þau sjónarmið að það ætti að varðveita fyrri framleiðsluhætti en þar segir: 

„Miðstéttirnar, smáiðjuhöldar, smákaupmenn, handverksmenn og bændur berjast allir gegn 

borgarastéttinni til þess að forða miðstéttartilveru sinni frá tortímingu. Þessar stéttir eru því 

ekki byltingarsinnaðar, heldur íhaldssamar. Þær eru að meira segja afturhaldssamar, þær vilja 

beina rás söguþróunarinnar aftur á bak“. Sósíaldemókratar og kommúnistar voru sammála um 

þetta atriði. Þjóðfélagið yrði að ganga í gegnum stóriðjuþróunina og framtíðarþjóðfélagið ætti 

að byggja á grunni kapítalismans og þeim framleiðslutækjum sem hann hefði þróað. Þessa 

aðila greindi fyrst og fremst á um hversu hratt þróunin gengi fyrir sig og hversu róttækar leiðir 

ætti að fara. 58 

Alþýðublaðið tekur aldrei almennilega af skarið um hvort stefna bæri að stóriðjuþróun 

í landinu og koma á sameignarfyrirkomulagi líkt og jafnaðarmenn erlendis börðust fyrir. 

Vissulega var iðnvæðing og þéttbýlismyndun tiltölulega seint á ferð hér á landi miðað við 

nágrannalöndin. Engu að síður er það athyglisvert út frá almennum hugmyndum um 

jafnaðarstefnu, að málsvarar blaðsins hafi ekki hugmyndaflug til að leggja áherslu á mikilvægi 

þess að framleiðslutækin séu í opinberri eign. Né heldur er lögð áhersla á styrkingu ríkisvalds 

m.a. á sviði efnahagslífs í formi eigna– og tekjuskatta svo að framfarirnar í landinu lendi ekki í 

vösum einstakra manna. Það er því ekki mjög róttæk jafnaðarstefna sem hér er haldið fram. 

Vissulega er og verður jafnaðarstefnan mjög víðfeðmt hugtak, engu að síður eru þessi atriði 

kjarni í kenningum hennar og þykja fremur hófleg. Blaðið bendir lesendum sínum á hvar 

skórinn kreppir í samfélaginu en kemur ekki með lausnir í anda jafnaðarstefnunnar á 

samfélagsvandanum. 

Ekki voru allir hrifnir af þeirri efnahagsþróun sem hafin var. Virðist andstaðan einkum 

hafa verið af tvennum toga fyrstu 15–20 ár aldarinnar. Annars vegar var siðferðileg fordæming 

                                                             
57 Pétur G. Guðmundsson, „Erum við undirlægjur eða undirstöður”, Alþýðublaðið 21. janúar. 1906, bls. 12. 
58 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 32. 
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á illum afleiðingum iðnbyltingarinnar, hins vegar hagsmunavarsla fyrir bændastéttina. Sagðist 

Ágúst H. Bjarnason sálfræðingur hvergi hafa séð jafn hryggilega sjón og í East-End London 

„þessu blóðkýli Englands“. Verksmiðjuhverfin í öðrum stórborgum landsins væru jafn ömurleg. 

Vinnulýðurinn væri svo fátækur að hann hefði ekki einu sinni efni á fötum utan á sig. Streymi 

fólks frá sveitum til iðnaðarborga væri mikil meinsemd og það væru tálsýnir sem margir 

sveitamenn hefðu um betri daga í borgunum.59 Margir bændur voru hlynntir iðnvæðingunni, 

svo fremi að hún yrði þeim sjálfum til framdráttar eða í öllu falli heimahögum þeirra. Bændum 

fannst nærri sér höggvið vegna samkeppninnar um vinnuafl og fjármagn. Í þeirri von að geta 

skakkað leikinn beitti þingið sér fyrir ýmsum ráðstöfunum til að bæta samkeppnisstöðu 

landbúnaðarins. Sem dæmi mætti nefna lög um túngirðingar frá 1903, en þeim var ætlað að 

styrkja menn til að girða ræktað land. Landeigendur beittu einnig siðferðilegum rökum til 

varnar hagsmunum sínum, eins og þeim að bændastéttin væri kjölfesta þjóðfélagsins.60 

Ólafur Ásgeirsson sagnfræðingur telur í bók sinni Iðnbylting hugarfarsins að 

jafnaðarmenn á Íslandi hafi aldrei tekið af skarið um hvort stefna bæri að stóriðjuþróun í 

landinu eða ekki. Innan þeirra raða hafi ætíð verið menn sem vildu verja lífshætti fortíðarinnar, 

meiri eða minni sjálfsþurftarbúskap í sveitum og smáfyrirtæki í bæjunum, menn sem töldu 

farsælast að byggt yrði á „sjálfbjarga“ fólki eins og kostur væri. Hann segir að varðveislustefnan 

hafi verið ríkjandi hjá  hreyfingu jafnaðarmanna á bernskuskeiði hennar. Þetta opinberast m.a. 

í viðbrögðum Verkamannafélagsins Dagsbrúnar við aðfluttu verkafólki á fyrstu starfsárum 

þess. Vildi félagið takmarka streymi launamanna til Reykjavíkur í því skyni að draga úr 

eftirspurn eftir vinnu og tryggja þannig viðunandi kaup. Það var ekki fyrr en á þriðja áratugnum 

sem Dagsbrún slakaði á þessari kröfu, vegna dýpri skilnings á efnahagsþróuninni og aukinnar 

samúðar með aðkomumönnum. Á fyrra skeiðinu var ríkjandi vantrú á framþróun 

atvinnuveganna og möguleikum þeirra til að skapa atvinnu fyrir allt það vinnuafl sem var í boði. 

Það var ekki óeðlilegt í ljósi hins stöðuga atvinnuleysis sem var landlægt á þessum tíma.61 

Jafnvel Jón Baldvinsson, formaður Alþýðuflokksins og þingmaður frá 1921, var 

rótfastur í gamla tímanum og hafði vantrú á iðnaðarsamfélaginu. Jón taldi greinilegt að 

bæjarsamfélagið byggi yfir takmörkuðum möguleikum til að takast á við helsta vandamál þess, 

sem var atvinnuleysið. Það væri því vænlegast að hans mati að fólk hallaði sér að landinu aftur 

                                                             
59 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 24. 
60 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 17. 
61 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 32–33. 
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og tæki upp fyrri lífshætti. Hann studdi eindregið ráðstafanir Alþingis í að auka fjárfestingar í 

landbúnaði og rökstuddi þær meðal annars með því að þingið ætlaðist ekki til að fólkið sem 

nýlega hafði sest að í Reykjavík fengi þar atvinnu. Fulltrúi jafnaðarmanna á þingi rak þannig 

umbótasinnaða stefnu í félagsmálum, sem braut í bága við sósíaldemókratíska stefnuskrá 

flokksins í efnahagsmálum. Atvinnustefna Jóns einkenndist af íhaldsemi og tilhneigingu til að 

ofmeta stöðugleika hinna eldri atvinnuhátta og vanmeta þróunarmöguleika hinna nýrri.62 

5. Hverjir eru skjólstæðingar blaðsins? 
 

Í blaðagreininni, Erum við undirlægjur eða undirstöður, sem birt var í öðru tölublaði, þann 31. 

janúar, segir ritstjóri meðal annars: „Búhöldurinn og sjósóknarinn eru máttarstoðirnar í 

þjóðfélaginu, þeir hafa mestan rétt til þakklætis og viðurkenningar og þeir bera mesta ábyrgð 

á velferð þjóðarinnar. En þrátt fyrir þetta eru þessir menn undirlægjur „heldra fólksins“ 

svokallaða“. Pétur spyr lesendur: 

Er ekki spikið og silkið á embættismanninum og hyski hans keypt fyrir skatteyri erfiðis 

mannsins? Er ekki fjársjóður efnamannsins samandregið erfiði margra fátæklinga? 

Hvaðan koma landsjóði peningar og hvaðan koma landsdrottni leigur? Embættismenn, 

gróðrabrallsmenn og landeyður eru ekki annað en misjafnlega arðmikill fénaður á 

þeirra heyjum.63 

Í sama tölublaði er blaðið gagnrýnt fyrir að hafa mælt með vinnuhjúaverðlaunum í formi 

peningabótar fyrir það fólk sem hafði dvalið hvað lengst í vist og unnið gott starf. Gagnrýnin 

fólst í því að verðlaunin gætu komið í veg fyrir félagslegan hreyfanleika og haldið vinnuhjúum 

í fjötrum. Blaðið bregst við með því að taka fram að gagnrýnin sé byggð á misskilningi og telur 

að verðlaunin eigi að hvetja góð hjú til að dvelja sem lengst í góðum vistum, enda álítur 

greinarhöfundur að það sé hollt og farsælt fyrir báða málsaðila.64 

Af fyrstu tveimur tölublöðunum að dæma þá dregur blaðið ekki skörp skil á milli 

skjólstæðinga sinna í þéttbýlinu og bænda. Þvert á móti virðist blaðið reyna að sameina þessar 

tvær stéttir í eina verkamannastétt, verja lífshætti fortíðarinnar, stofna félagasamtök og efla 

                                                             
62 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 61. 
63 Pétur G. Guðmundsson, „Erum við undirlægjur eða undirstöður”, Alþýðublaðið 21. janúar. 1906, bls. 12–13. 
Ath. Sonur Péturs staðfesti síðar meir að allar nafnlausu greinarnar hafi verið skrifaðar af honum. 
64 Svar við athugun lesanda S.S. „Vinnuhjúa verðlaun”, Alþýðublaðið, 21. jan. 1906, bls. 15. 
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samkennd alþýðunnar gegn auðvaldinu. Til að undirstrika mikilvægi þess að þessar tvær stéttir 

standi saman gegn yfirboðurum sínum reynir Alþýðublaðið að ná til þessa hóps með því að 

tengja jafnaðarstefnuna við ættjarðarást, rómantík og þjóðrækni. Blaðið stígur varlega til 

jarðar og vill halda tengslum sínum við vinnuhjú og bændur, rétt eins og  verkamenn á mölinni. 

Ágúst Jósefsson einn af stofnendum blaðsins segir: „Vegna stefnuskrár blaðsins hefði 

þó mátt vænta, að verkamenn og sjómenn hefðu tekið blaðinu fegins hendi og stutt að 

útbreiðslu þess. En þetta fór á aðra leið, og þó kostaði árgangurinn ekki nema tvær krónur. 

Vonir útgefanda brugðust vegna skilningsleysis alþýðunnar. Hún þekkti þá enn ekki sinn 

vitjunartíma“.65 Mætti halda af umfjöllun blaðsins að skjólstæðingar þess væru einmitt sá 

hópur og tilgangurinn væri alls ekki að leita lausna með því að tvístra honum innbyrðis, þó það 

hefði verið raunin eins og komið verður að síðar í ritgerðinni. 

Í þriðja tölublaði skrifar Pétur G. Guðmundsson grein sem ber heitið „Kjör vinnufólks í 

sveitum“ þar sem ákveðin kaflaskil verða í afstöðu blaðsins gagnvart bæði verkamönnum og 

bændum. Þar er á ferðinni ritsmíð í tveimur hlutum sem birtist í yfir fimm tölublöðum og er af 

ýmsu að taka. 

Meginstefið í fyrri hluta ritsmíðarinnar er að leitast við að svara því hvers vegna fólkið 

í sveitunum flúði í þéttbýlið? Pétur kemst að orði: „Bændur kvarta undan því að fólkið flýi 

sveitirnar og safnist til kauptúnanna og sjóplássanna og segja að það sé heimsku þess sjálfs og 

flysjungsskap að kenna. Glaðværðina og iðjuleysið í sjóþorpunum meti það meira en holla 

starfsemi á kyrrlátum sveitaheimilum“.66 Pétur telur ekki ástæðulaust að bændur beri þessu 

við og heldur áfram: „Það er ekki eða ætti ekki að vera bændum einum áhugamál og hagsmuna 

atriði, heldur þjóðarinnar í heild sinni“. 

Pétur telur vandann hins vegar snúast um breyttan hugsunarhátt fólks og vitund, 

þ.e.a.s. að fólkið sem flýr sveitirnar hafi vaknað og viljað nota frelsi sitt betur. „Verkamenn vilja 

stjórna vinnutíma sínum og frelsi og eru farnir að líta á sjálfa sig sem menn en ekki sem 

verkfæri eða vinnuvélar. Þeir eru farnir að haga svo til, að nokkrum hluta ævinnar sé varið í 

erfiðisvinnu en nokkrum hluta í þarfir frelsisins og menntunarfýsninnar“. Til að undirstrika mál 

                                                             
65 Ágúst Jósefsson, „Fjórtán jafnaðarmenn mynda útgáfufélag“, Alþýðuhelgin 31. des. 1949, bls. 360. 
66 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 11. febrúar 1906, bls 17. 
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sitt bendir hann á að þessi stefna sé orðin rótgróin í löndunum í kringum okkur og það sé ekki 

nema eðlilegt að íslenskir verkamenn séu farnir að fá veður af henni.67 

Jóhannes Friðlaugsson kennari tekur undir þessi sjónarmið Péturs í grein sinni, 

„Vinnutíminn í sveitinni“, sem var birt skömmu seinna og telur það óþarfa af vinnuveitendum 

að kasta þungum steinum á vinnuhjú sín, þótt þau vilji nota frelsi sitt og leita sér menntunar 

þar sem hún fæst, þ.e. til kaupstaðanna. Hann telur það mjög virðingarvert hvað 

menntunarhreyfingin hafi vaknað á síðustu árum meðal vinnulýðsins. Samkvæmt Jóhannesi 

fóru bændur svo illa með vinnuhjú sín að það var engin furða að þau hafi ekki viljað ílengjast 

hjá þeim.68 Að sögn Péturs verða bændur að fara að tileinka sér nýja tíma, það sé úrelt að 

vinnuhjú sem vistast í sveit geri samning við húsbónda sinn um að gera allt sem hann segir 

þeim. „Flestir bændur álíta sjálfsagt að halda sér við þá skoðun, sem lengst hefur ríkt hér, að 

húsbóndi sé einvaldur yfir hjúi sínu, hann eigi alla tíma sólarhringsins en það engan“.69 

En hvað var það fyrir utan frelsið sem fékk fólk til að streyma í þéttbýlið og vinna við 

sjávarsíðuna? Ekki var það langur vinnutími eða lágt kaup í sveitum að sögn Péturs, heldur 

óreglan á vinnutímanum. „Bændurnir ráða sér hjúin til eins árs í senn og kaupgjaldið er miðað 

við ár en ekki mánuði. Á vorin og sumrin þurfa þeir að láta fólk sitt vinna lengi. Hins vegar er 

vinnutíminn mun styttri á haustin og veturna. Með þessu endurgjalda þeir tímana sem unnir 

hafa fram yfir gott hóf á sumrin“.70 

Það sem fælir vinnufólkið úr sveitunum og rekur það til kaupstaðanna er að dómi 

Alþýðublaðsins ekki hinn langi vinnutími, lága kaup, fámennið og einangrunin, heldur óreglan 

á vinnutímanum og skerðing á frelsi. Eina ráðið er að bændur komi betri reglu á vinnutímann. 

„Sumir bændur hafa fyrir löngu tekið upp stuttan og reglubundinn vinnutíma og frjálslega 

stjórn á hjúum sínum. . . hafa sýnt það og sannað með samanburði og óhyggjandi rökum, að 

arðurinn af verkum hjúanna verður fullt eins mikill, þó vinnutíminn sé stuttur og 

reglubundinn“.71 Í skrifum blaðsins um svipað leyti kemur það meðal annars fram að það sé 

                                                             
67 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 11. febrúar 1906, bls 18. 
68 Jóhannes Friðlaugsson, „Vinutíminn í sveitinni“, Alþýðublaðið 25. mars. 1906, bls 33. 
69 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 11. febrúar. 1906, bls 19. 
70 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 4. mars. 1906, bls 25. 
71 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 11. febrúar. 1906, bls 26. 
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löngu kunnugt mál að víðast hvar erlendis í hinum menntaða heimi sé komin á reglubundin 

vinna og ákveðinn vinnutími fyrir verkafólk. 

Já það þarf ekki að fara út fyrir landsteinana til þess að verða slíks var. Í flestum 

kauptúnum landsins er vinnutími og kaupgjald orðið nokkurn veginn ákveðið. Þar vinna 

menn ekki 14 tíma annan daginn, en 18 tíma hinn daginn fyrir sama kaup, að ég ekki 

tala um því nær endurgjaldslaust á sunnudögum. Þetta á sér stað hjá bændunum, ef 

ekki víða, þá sumstaðar. Það er svo kunnugt mál, að um það þarf ekki að deila.72 

Pétur taldi það í meira lagi skoplegt að þeir sem fjölluðu um þessi mál urðu undrandi og fundu 

engin svör, önnur en ómennskuhátt, hviklyndi og léttúð æskulýðsins. Taldi hann að 

vinnutíminn væri of langur samfara ónærgætni í garð vinnuhjúa sem fylgdi valdi vanans.73 

Sama ár segir í Alþýðublaðinu að vinnutíminn á Norðurlandi sé 12–14 stundir, en á Suðurlandi 

14–16 og jafnvel upp í 18. Vinnutími kvenfólks var lengri því auk útivinnunnar þyrftu 

vinnukonur að inna af hendi ýmislegt stúss innanbæjar, mjaltir, þjónustubrögð o.s.frv.74 

Það má segja að stefna blaðsins sé nú skýr og síst uppörvandi fyrir bændasamfélagið. 

Alþýðublaðið stillir sér upp sem málgagn verkafólksins við mölina, berst fyrir hagsmunum þess 

og hvetur vinnufólk til sveita að flýja í þéttbýlið. Engin áhersla er lögð á samstöðu með 

bændum og alls ekki óheppilegt að mati blaðsins að fólk noti frelsi sitt og flytjist úr sveitunum. 

Það sé liðin tíð að verkamenn séu réttindalaus verkfæri í höndum húsbónda síns og ekki nema 

furða að sjórinn og kaupstaðarlífið heilli. Blaðið er óvinveitt bændum og vill bæta kjör 

verkafólks, sjómanna og auka réttindi þurfamanna í þjóðfélaginu. 

Ragnheiður Kristjánsdóttir telur í bók sinni Nýtt fólk að þegar blaðið hafi hafið göngu 

sína og fjallað um kjör vinnufólks vorið 1906 hafi komið fram býsna hörð gagnrýni á húsbændur 

og allt stefnt í að blaðið myndi draga skörp skil milli skjólstæðinga sinna í þéttbýlinu og bænda. 

En eftir gagnrýni Vigfúsar Guðmundssonar bónda um það að Alþýðublaðið væri einungis ritað 

fyrir verkamenn í þéttbýli en ekki fyrir bændur og aðra vinnuveitendur megi sjá merki um að 

blaðið hafi ekki viljað rjúfa tengsl sín við sveitirnar. Það kemur glögglega fram í svari Péturs 

ritstjóra við gagnrýni Vigfúsar. Hann telur að bændur tilheyri augljóslega alþýðunni og það má 

                                                             
72 B., „Kaupavinna“, Alþýðublaðið 25.mars. 1906, bls. 36–37. 
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skilja Pétur þannig að Vigfús hefði ekki skilning á orðinu alþýða og auk þess taldi Pétur að 

blaðið myndi kafna ef það einskorðaði sig við verkamenn í þéttbýlinu. Pétur heldur svo áfram 

að skilgreina hverjir tilheyri alþýðunni en það séu allir þeir sem striti og vinni líkamlega 

erfiðisvinnu.75 

Alþýðublaðið lenti í raun milli steins og sleggju og það sama gerðist með Alþýðuflokkinn 

seinna hvað varðar afstöðu til sveitarinnar. Menn voru hálfvolgir á þessum tíma og náðu ekki 

almennilega að berjast fyrir hið nýja fólk eins og Ragnheiður kallaði það, fólkið sem var að 

hverfa úr sveitinni í þéttbýlið á fyrsta áratug 20. aldarinnar. Til marks um það var fjallað um 

mikilvægi landbúnaðar í stefnuskrá Alþýðuflokksins og Alþýðusambands Íslands rúmum tíu 

árum síðar. Í skýringum við stefnuskránna segir svo: „Þó þeir, sem stofnað hafa 

Alþýðuflokkinn, séu aðallega sjávarmenn, þá eru landbúnaðarmál engu að síður áhugamál 

flokksins en sjávarútvegsmál, fyrst og fremst að því að flokkurinn berst ekki fyrir málum 

neinnar sérstakar stéttar, heldur allrar alþýðunnar.“76 Er þetta athyglisverð afstaða 

jafnaðarmannaflokks þar sem að helstu skjólstæðingar hans voru einmitt verkafólk á mölinni, 

þ.e. stéttin sem skipaði undirstöðu flokksins. Eðli málsins samkvæmt hefði þessi hópur átt að 

vera í fyrirrúmi. 

Á heildina litið var það sjónarmið ríkjandi í skrifum jafnaðarmanna árin 1915–1918 að 

hagsmunir verkamanna og bænda færu saman. Þó voru ekki allir sammála því. Til að mynda 

var Ótto N. Þorláksson, fyrsti forseti A.S.Í., andvígur því að spyrða saman verkamenn og 

bændur í einn flokk. Sjómenn og verkamenn ættu tilveru sína undir togaraútgerð og það væri 

þeirra hagur að rekstrargrundvöllur hennar væri sem bestur.77 

6. Bændasamfélagið og afskipti Dagsbrúnar 
 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að kynna sér afstöðu Verkamannafélagsins Dagsbrúnar 

enda var blaðið í nánu sambandi við félagið. Fyrsti formaður Dagsbrúnar var Sigurður 

Sigurðsson búfræðingur og fyrrum alþingismaður Heimastjórnarflokksins. Það var 

umhugsunarverður valkostur, sérstaklega í ljósi þess að langstærsti hluti stofnfélaga voru 
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verkamenn sem höfðu flust til Reykjavíkur af landsbyggðinni, það er að segja verkamenn á 

mölinni.78 

Hin opinbera söguskoðun hefur gjarnan verið á þá leið að verkamannafélagið hafi 

ákveðið að hleypa konum ekki inn í félagið af ótta við samkeppni um vinnu og laun. Hins vegar 

sýna fundagerðir félagsins frá árinu 1906 aðra mynd. Þann 23. febrúar 1906 lagði Pétur G. 

Guðmundsson til að stofnuð yrði sérstök kvennadeild innan félagsins en mætti heiftúðugri 

andstöðu manna eins og Árna Jónssonar, eins af stofnendum Dagsbrúnar, sem höfnuðu aðild 

kvenna að félaginu á siðferðislegum forsendum og taldi hann að ef kvenmenn fengju inngöngu 

í félagið myndi það spilla siðgæðinu.79 Í skjalasafni Þorleifs Friðrikssonar kemur það meðal 

annars fram að Sigurður Sigurðsson hafi verið andvígur auknum kosningarétti kvenna, ekki 

vegna þess að konur væru ekki færar um að kjósa, heldur vegna þess að stjórnmál væru 

skítverk sem mönnum bæri að forða konum frá. Auk þess taldi Árni að ef að stúlkur fengu 

sömu laun og karlar myndi verða erfitt fyrir húsmæður bæjarins að fá vinnukonur.80 

Að því sögðu var það afstaða Dagsbrúnar að fara hægt í sakirnar á meðan félagið væri 

að skjóta rótum til að draga úr andstöðu við það. Þeir Sigurður Sigurðsson og Árni Jónsson, 

tveir af frumkvöðlum félagsins voru búnir að tryggja félaginu stuðning Heimastjórnarflokksins 

áður en til stofnunar félagsins kom.81 Pétur Guðmundsson vildi meina að Sigurður hafi fyrst og 

fremst verið talsmaður bænda og fremur aumur formaður. „Hann [Sigurður] átti erfiða 

aðstöðu sem formaður félagsins. Bændur litu þessi samtök verkamanna óhýru auga, en hann 

var þeirra fulltrúi og starfsmaður fyrst og fremst“. Pétur heldur því fram að Dagsbrún hafi verið 

í algeru hnignunarástandi undir stjórn Sigurðar og því til merkis hafi félagatalan hrunið í 

stjórnartíð hans. Hins vegar hafi lifnað yfir félaginu eftir að Sigurður lét af störfum, en það hafi 

meðal annars sýnt sig í að tímakaup tók verulegan fjörkipp hjá félagsmönnum.82 

Í sögu Dagsbrúnar, Við Brún Nýs Dags, segir Þorleifur Friðriksson að verkamannafélagið 

hafi verið vörn verkamanna við óbeisluðu aðstreymi ófaglærðs fólks úr sveitum, undirboðum 

á vinnuafli og þeirri arfleifð frá bændasamfélaginu að hafa vinnutímann ótakmarkaðan. Með 

óbeinum hætti hafi þar birst samvinna bænda og verkamanna í Reykjavík. Bændur vildu halda 
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í vinnuafl sitt, verkamenn vildu hins vegar halda því frá bænum að því marki sem þörf þótti til 

þess að ekki kæmi til undirboða á launum.83 Það má því leiða líkum að því að fyrri hluti ritgerðar 

Péturs, „Kjör vinnufólks í sveitum“, hafi ekki fallið Sigurði Sigurðssyni landbúnaðarráðunauti 

og fylgismönnum hans í Dagsbrún vel í geð, þar sem leiðarstefið í henni var lítt hvetjandi fyrir 

bændasamfélagið og ýtti enn frekar undir streymi fólks úr sveitum. Mikilvægt er að hafa það í 

huga að stefna blaðsins fram til þessa var nokkurn veginn í takt við áherslu Dagsbrúnar 

varðandi það að langur og óreglulegur vinnutími fældi fólk frá vistun í sveit. Gæti það því vel 

komið til greina að blaðið hafi í raun verið undir hæl Dagsbrúnar í skrifum sínum um þetta 

málefni. 

Engu að síður, tel ég að Pétur hafi í grunnin verið málsvari verkamanna á mölinni 

fremur en nokkuð annað. Þetta kemur best fram í gagnrýni hans á Sigurð formann sem hann 

segir að hafi aðallega verið talsmaður bændasamfélagsins og hafi beitt sér takmarkað fyrir 

bættum kjörum félagsmanna sinna sem voru fyrst og fremst verkamenn í Reykjavík. Til 

hliðsjónar má nefna að við árslok 1905 var félagatalan í Dagsbrún komin upp í 600 og á sama 

tíma var íbúatala Reykjavíkur um 9.000. Eins barnmargar og fjölskyldur voru þá hefur meira en 

þriðjungur bæjarbúa verið innan 16 ára aldurs og konur um helmingur hinna fullorðnu. Nálega 

fjórði hver karlmaður á vinnualdri hefur samkvæmt þessu gengið í Dagsbrún árið 1906.84 

Nánast alla tíð frá stofnun Alþýðublaðsins, þ.e. á nýársdag 1906, hafði blaðið stillt sér 

upp sem málgagn verkamanna á mölinni og gagnrýnt bændasamfélagið. Rúmum 5 mánuðum 

seinna, þann 31. maí er seinni hluti ritgerðarinnar, „Kjör vinnufólks í sveitum“, birtur. Leitast 

Pétur við að svara og fletta ofan af því hver eftirköstin af flutningi til kaupstaðanna gætu verið 

fyrir lausamenn. Afstaða Alþýðublaðsins til bænda og sveitasamfélagsins tók kúvendingu og 

varð mótsagnakennd miðað við fyrri skrif. Af skrifum blaðsins að dæma áttu þessar tvær stéttir 

fátt sameiginlegt. Nú stóðu þær hinsvegar andspænis hvor annarri með ólíka hagsmuni. 

Skoðun blaðsins hafði verið skýr, þ.e. harðstjórn bænda á hjúum sínum og langur/óreglulegur 

vinnutími sem fældi fólk frá vistun í sveit. En nú telur Pétur það nauðsynlegt að hitt sé skoðað, 

það er hvað sé aðlaðandi og þýðingarmikið við sveitalífið. Þarna má sjá viðhorfsbreytingu í 
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skrifum Péturs sem fram til þessa hafði verið málsvari verkafólksins á mölinni. Nú aftur á móti 

upphefur hann bændasamfélagið.  

Ein afleiðing flutninganna í þéttbýlið var að sögn Péturs ótryggari afkoma og lélegri laun 

þegar málið væri skoðað í heild sinni. Skoðun Péturs var sú að launamenn í sveitum byggju við 

meira atvinnuöryggi en launamenn í þéttbýli og árstíðabundnar sveiflur í vinnuframboði hefðu 

því minni áhrif á líf þeirra. „Margir menn bera það fyrir sig að þeir vilji ekki vera í vinnumensku 

í sveit af því, að þeir beri þar minna úr bítum heldur en lausamennsku við sjó, og þetta er 

vanalega sannfæring þeirra.“ Pétur telur þessa fullyrðingu vera ranga og bendir á 

árstíðabundinn vanda lausamennskunar sem væri ekki hægt að líta framhjá og nefnir hann 

dæmi: 

Ungur og efnilegur maður átti völ á vist á góðu sveitaheimili. Árskaupið var 200 krónur. 

Hann hafnaði boðinu, sagðist heldur fara á þilskip því þar gæti hann unnið sér inn 

þrisvar 200 kr. = 600 kr. á hálfu ári eða rúmlega það. Þetta gekk allt eftir, hann var á 

skipinu allan útgerðartímann og fékk fyllilega það kaup, sem hann hafði áætlað. En svo 

fór fyrir honum, sem mörgum öðrum. Hann var atvinnulaus frá því hann fór af skipi um 

haustið og þangað til hann réðst á skip vorið eftir. Allan þann tíma eyddi hann ævinni í 

höfuðstaðnum og saddi þarfir sínar eftir því, sem honum þótti efni og ástæður til. Og 

hvað haldið þið að hann hafi átt afgangs af sumarkaupinu mikla árið eftir? Ekki einn 

einasta eyri – ekki svo mikið að hann gæti keypt sér sjóhatt fyrir vertíðina. 

Pétur segist þess fullviss að ef ungi maðurinn hefði tekið vinnumennskutilboðinu ætti hann 

kaupið sitt óskert að ári liðnu: „Hefði maðurinn ... tekið vinnumennskutilboðinu þá hefði hann 

varla getað komið því við að eyða 200 kr. á árinu í óþarfa, að minnsta kosti hefði hann þá ekki 

unnið störf sín með sama dugnaði og elju eins og hann gerði á fiskiskipinu. Hitt er miklu líkara 

að hann hefði átt kaup sitt nærri óskert að árinu enduðu“.85 

Pétri segir hér að staða vinnufólks í sveitum sé talsvert öruggari en staða verkafólks í 

þéttbýli. Í sveitum ræður fólk sig í vist til heils árs og er því tryggður verustaður og fæði. Það 

sama er ekki uppi á teningnum í þéttbýli þar sem tekjuleysi á atvinnuleysistímabilum leiðir til 

þess að fólk missir húsnæði sitt og glímir við atvinnuleysi: 

                                                             
85 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 31. Maí. 1906, bls. 49–50. 
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Það ætti enginn maður að láta fæla sig frá sveitunum að peningaveltan sé minni þar en 

í kaupstöðunum, því sannreyndin er sú, að þó menn séu oft og einatt efnalitlir til sveita, 

þá mun þó leitun á mönnum þar, sem jafn gjörsnauðir og fjöldi kaupstaðarbúa. 

Vinnuhjú eiga oft nokkrar kindur og stundum hross. Bændur sem bláfátækir eru kallaðir 

eiga oftast nær dálítinn bústofn, skepnur búsáhöld, innanstokksmuni o.s.frv. En hvað 

eiga lausamenn og lausakonur í kaupstöðum eða fjölskyldumenn þar, sem fátækir eru 

kallaðir? Það kemur ef til vill aldrei betur í ljós en á krossmessunni á vorin, þegar þetta 

fólk er að hrekjast úr einu húsi í annað með alla búslóð sína á 2–3 handvögnum.86 

Til að undirstika mál sitt telur Pétur að fróðlegt væri að eiga skýrslu yfir allt það fólk sem sest 

hefur að í kaupstöðum og stundað óbrotna erfiðisvinnu, líkt og bændafólk í sveitum gerir. 

Skýrsla þessi myndi sýna efnahag hvers og eins árið sem komið var í kauptúnið og svo að 10 til 

20 árum liðnum. Síðan mætti bera niðurstöðurnar saman við efnahag vinnuhjúa sem unnið 

hafa við vinnumennsku á sama tíma. Pétur telur að það sé mun erfiðara fyrir fólk að ná 

einhverri fótfestu á mölinni en í sveitinni. Nefndi hann að fjöldamörg dæmi væru um að fólk 

sem verið hefði í vinnumennsku, reist sér bú þegar henni lauk og ætti góðan bústofn, jafnvel 

þó að kaup þess hafi verið lágt. Pétri fannst þetta vera einn af aðalkostum vinnumennskunnar, 

vinnufólkið gat lagt fyrir dálítinn höfuðstól og jafnframt gafst því tækifæri til að ávaxta hann 

með því að kaupa skepnur og fóður handa þeim. Taldi hann þetta atriði skipta máli þegar um 

kaupgjald væri að ræða.87 

Mín tilgáta er sú að forysta Dagsbrúnar hafi þrýst á Alþýðublaðið að breyta um stefnu 

til þess að halda verkamönnum frá Reykjavík, standa vörð um gamla sveitasamfélagið og koma 

þannig í veg fyrir undirboðun launa í þéttbýlinu. Sigurður Sigurðsson búfræðingur og formaður 

félagsins vildi varðveita hina gömlu lífshætti eins og skýrt kemur fram í grein hans níu árum 

síðar í vikublaðinu Dagsbrún árið 1915, en þar segir Sigurður meðal annars: „Sambúð 

húsbænda og hjúa í sveitunum er því allt öðruvísi og að jafnaði betri en gerist í bæjum og 

kaupstöðum . . . Jafnaðarstefnan er ekki í því einu fólgin, að hækka kaup vinnuseljenda, hvar 

sem er og hvernig sem á stendur. Síður en svo. Það að hækka kaupið, getur jafnvel stundum 

gert skaða“. Skaðinn gat verið sá að bændur gætu ekki haldið hjú vegna kostnaðar. Þeir gætu 

ekki keppt við hækkandi kaupgjald í þéttbýli og það yrði til þess að vinnufólkið flyttist til 

                                                             
86 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 31. maí. 1906, bls. 50. 
87 Pétur G. Guðmundsson, „Kjör vinnufólks í sveitum“, Alþýðublaðið 31. maí. 1906, bls. 51. 
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bæjanna.88 Þarna kemur fram að jafnvel níu árum eftir stofnun Dagsbrúnar og Alþýðublaðsins, 

þegar Sigurður er aftur orðinn formaður Dagsbrúnar, stendur hann vörð um sveitasamfélagið 

á kostnað hækkandi kaupgjalds félagsmanna sinna.  

7. Söguleg og trúarleg jafnaðarstefna í seinni árgangi 
 

Síðasta tölublað fyrsta árgangs Alþýðublaðsins kom út þann 21. desember 1906. Vegna 

fjárhagsvandræða hafði blaðið ekki verið gefið út í rúma tvo mánuði.89 Útgefendurnir höfðu 

boðið Dagsbrún að taka við blaðinu 9. desember. Tilboðið var rætt á félagsfundi Dagsbrúnar 

og tillagan felld. Sem dæmi um andróðurinn segir Árni Jónsson í ræðu sinni að hann vilji síst af 

öllu að Alþýðublaðið sé keypt og heldur svo áfram: „Stefna þess hefur verið að ráðast á og taka 

fyrir einstaka menn og oft þá sem sízt skyldi. Það er ílla þokkað hjá sveitabændum og 

landsmönnum yfir höfuð, og félagið Dagsbrún hefur haft bæði skömm og ógagn af blaðinu. 

Meðal annars beið tombólan í haust tjón fyrir blaðið, á þann hátt, að þegar maður einn úr sveit 

kom inn á tombóluna, hraðaði hann sér í burt og forðaðist að styrkja félagið, því hann hélt að 

það stæði í sambandi við Alþýðublaðið“.90 Svo römm var andúð hans á Alþýðublaðinu að hann 

lét þau orð falla að ef Dagsbrún keypti blaðið myndi hann óska þess helst að hafa aldrei gerst 

félagsmaður og gaf þar með í skyn að hann gengi þá úr Dagsbrún. 

Umkomuleysi þessa stórhuga hóps fátækra manna sem stóð að Alþýðublaðinu kemur 

vel fram í fundargerð útgáfufélags þess 26. desember 1906, þegar rætt var um hugsanlega 

lántöku. Héldu sumir því fram að lánið fengist ekki í bönkunum nema með því að veðsetja 

fasteign. Urðu þá sumir fundarmenn því fegnir að þeir áttu ekki meira til en leppana utan á 

sig.91 Í stað þess að gefast upp ákvað hópurinn þó að halda ótrauður áfram, en á brattann var 

að sækja. Ákveðið var að stækka brot blaðsins, stefna að því að gera það að vikublaði, auka 

dreifingu þess og reyna að fá launþegafélögin í bænum til að taka þátt í útgáfunni. Róðurinn 

varð þó æ þyngri. Engum var það betur ljóst en hinum 27 ára gamla ritstjóra Pétri G. 

Guðmundssyni. Þann 10. janúar trúði hann dagbók sinni fyrir vandræðum sínum: 

Harna tekur nú á dalnum og verður fátt til fanga. Ekkert heyrist um undirtektir 

félaganna um blaðmálið. Ég er önnum kafinn að búa 17–18. töl. Alþýðublaðsins undir 

                                                             
88 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 33–34. 
89 Snorri G. Bergsson, Roðin í austri, bls. 19. 
90 Pétur G. Guðmundsson, „Nokkrar minningar frá uppvaxtarárum Dagsbrúnar“, Þjóðvilinn, 26. jan. 1966, bls. 4. 
91 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 12. 
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prentun, því nú er það orðið æðimikið á eftir tímanum. Ég er orðinn peningalaus með 

öllu. Ég þori ekki að krefja Guðmund Gamalías, þó ég eigi talsvert hjá honum, því hann 

myndi óðar gera þá gagnkröfu að ég færi að vinna.92 Nú get ég ekki borgað 

mjólkina handa drengnum mínum og fæ hana því ekki lengur. Lítið er til að borða og 

Gústa mín er farin að reyna hvað það er að vera í konustöðunni og hafa ekkert annað 

en ómegðina að búa með, enda er hún stúrin og grætur þegar ég sé ekki til.93 

Í öðrum árgangi hafði útlit blaðsins breyst og stóð með skýrum stöfum á forsíðu blaðsins að 

það væri málgagn verkamanna og jafnaðarsinna. Blaðið sagðist boða frelsi, jafnrétti og 

bræðralag sem voru kjörorð frönsku byltingarinnar.94 Í fyrri árgangi tókst blaðinu ekki að 

mynda skýr tengsl og höfða til íslensks verkafólks í víðum skilningi, auk þess höfðu íslenskir 

bændur ekki tekið vel við boðskap blaðsins. Hagsmunir lausamanna í þéttbýli og dreifbýli, 

stóðu andspænis hvorir öðrum og höfðu þessir þjóðfélagshópar því litla ástæðu til að 

sameinast í eina stétt. Blaðið þurfti að sannfæra lesendur sína um að skapa einingu og gerast 

talsmenn jafnaðarstefnunnar. 

Ragnheiður Kristjánsdóttir gerir kenningum bandaríska stjórnmálafræðingsins Sidney 

Tarrow góð skil í bók sinni Nýtt fólk. Tarrow telur að hagsmunir geti ekki orðið sameiningartákn 

í félagshreyfingum nema þeir vísi með einhverjum hætti til sjálfsmyndar þeirra sem hreyfingin 

á að standa fyrir. Það sé mun vænlegra fyrir forsprakka félagshreyfinga að höfða til 

djúpstæðrar samkenndar. Til að mynda hafi þjóðernisstefna grunduð á ímynduðum eða 

eðlislægum tengslum, trúarbrögð grunduð á sameiginlegri trúarsannfæringu stundum reynst 

traustari grundvöllur félagshreyfinga en stétt.95 Í stuttu máli þurfti Alþýðublaðið að skapa sér 

samkennd á meðal lesenda. Auk þess hékk það nú á barmi gjaldþrots og þurfti að beita öllum 

brögðum til að lokka til sín lesendur. Blaðið tengdi því jafnaðarstefnuna við söguleg og trúarleg 

rök, rétt eins og það hafði áður reynt að tengja hana við ættjarðarást, rómantík og þjóðrækni 

en með misjöfnum árangri. Auk þess hafði blaðið beitt sér fyrir uppeldislegum gildum og lagt 

áherslu á að efla andlegan þroska alþýðunnar í þeirri von að hún mundi aðhyllast 

jafnaðarstefnuna. 

Í forsíðugrein er hnykkt á stefnuskrá blaðsins sem er í megin atriðum sú sama og áður 

hafði birst í grein Péturs, „Fram“. Helsta breytingin er sú að blaðið hyggst nú fjalla meira um 

                                                             
92 Guðmundur Gamalíelsson var bóksali, bókaútgefandi og bókbindari og rak bókbandsstofu í Reykjavík. 
93 Haraldur Jóhannsson. Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 125–126. 
94 Haraldur Jóhannsson. Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 109. 
95 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 130. 
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atburði erlendis, þess er getið að hraðskeyti um merkisviðburði í útlöndum berist blaðinu 

vikulega eða oftar í gegnum ritsíma.96 Lítið er þó fjallað um þær merkilegu samtímahræringar 

sem áttu sér stað í Danmörku og Þýskalandi. Eins og komið var inn á fyrr var danski 

jafnaðarmannaflokkurinn orðinn annar tveggja stærstu flokkanna í landinu97 og mánuði áður 

en fyrsta tölublað síðari árgangs Alþýðublaðsins var gefið út, þann 25. janúar 1907, hafði þýski 

jafnaðarmannaflokkurinn borið sigur úr býtum í kosningum í Þýskalandi. Takmarkaður 

fréttaflutningur blaðsins af þessum erlendum viðburðum vekur athygli, enda virðast flestir 

íslenskir fræðimenn vera á því að kenningar jafnaðarmanna hafi borist hingað til lands 

milliliðalaust frá Danmörku og þar hafi sósíalisminn orðið fyrir miklum áhrifum frá Þýskalandi. 

Dansk-þýski sósíalisminn hafi þá smitast jafnharðan til nágrannalandanna, þar á meðal til 

Íslands. 

Sögulegum rökum, allt frá 4. öld fyrir krist, er beitt til að laða lesendur að 

jafnaðarstefnunni og gerast boðberar hennar. Meðal annars er bent á Platon, Jesús og 

Rousseau sem hina sönnu brautryðjendur jafnaðarstefnunnar og trygga jafnaðarmenn. Í 

greininni „Ágrip af sögu jafnaðarkenningar“ er því haldið fram að fyrstu menn kristinnar trúar 

hafi verið ósviknir jafnaðarmenn bæði í orði og verki. 

Kristur var sjálfur fátækur handverksmaður og var því gagnkunnugur kjörum 

verkalýðsins … Fyrstu menn kristinnar trúar vóru líka ósviknir jafnaðarmenn, ekki 

einungis í orði, heldur og í verki. Það er greinilega tekið fram í Nýja testamentinu, þar 

sem sagt er: en allir, sem trúaðir urðu, héldu saman og höfðu allt sameiginlegt, eignir 

sínar og góss seldu þeir og úthlutuðu öllum þar af, eins og hver hafði þörf á.98 

Þetta er eftirtektarverð grein í ljósi þess að í fyrri árgangi blaðsins hafði birst grein gegn 

kristindómnum sem bar heitið „Drottnun – ójöfnuður“.99 Skömmu seinna í sama árgangi berst 

svo blaðið af hörku fyrir aðskilnaði ríkis og kirkju, en þar segir meðal annars að 

þjóðkirkjufyrirkomulagið henti þeim sem vilji hafa aðra á valdi sínu. Það festi fólk í viðjum 

vanans og það venjist því að vera sammála án þess að hugsa eða gagnrýna öllu því sem andlegir 

yfirboðarar þeirra vilja láta fólk trúa eða samþykkja. Það geti komið sér vel fyrir þá sem vilji 

nýta sér fáfræði annarra í hagnaðarskyni. Jafnframt virðast leiðtogar kirkjunnar ekki hafa mikla 

trú á því sem þeir vinni að. Þeir trúi því ekki að þeir geti boðað trúna öðruvísi en að taka 

                                                             
96 „Til kaupendanna“, Alþýðublaðið 27. feb. 1907, bls. 1. 
97 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 237. 
98 Pétur G. Guðmundsson, „Ágrip af sögu jafnaðarkenningarinnar”, Alþýðublaðið 27. feb. 1907, bls. 6. 
99 Guðmundur Sigurðsson, „Drottnun – ójöfnuður”, Alþýðublaðið 19. apríl. 1906, bls. 43. 
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hernámi fé úr herbúðum óvinanna (ríkisins). Ríkið og kirkjan séu ólíkar stofnanir, bæði að 

uppruna og takmarki. „Meðan kirkjan hniprar sig saman undir verndarvæng ríkisins, er ekki 

hægt að segja það með sanni, að fullt trúfrelsi sé ríkjandi í landinu“.100 

Hin nýja áhersla Alþýðublaðsins á söguleg og trúarleg rök í tengslum við 

jafnaðarstefnuna bera þess merki að greinahöfundar Alþýðublaðsins virðast ekki hafa búið yfir 

nógu yfirgripsmikilli þekkingu á þeirri pólitísku hugmyndafræði sem blaðið taldi sig vera að 

boða. Ein af ástæðunum fyrir því að jafnaðarstefnan reyndist óljós meðal lesenda 

Alþýðublaðsins virðist sú að blaðið hafi hreinlega skort hugmyndafræðilegan bakgrunn til að 

framkvæma og sannfæra verkalýðinn á pólitískt „réttan“ hátt. Nú var það í ráðaleysi sínu farið 

að beita trúarlegum og sterkari sögulegum rökum til að sannfæra sitt fólk. 

Í 6. og 7. tölublaði árið 1907 eru birtar tvær veigamiklar greinar um fánamálið. Önnur 

rituð af „alþýðumanni“ og ber heitið „Fáninn“, hin undirrituð með stafnum Þ undir yfirskriftinni 

„Athugasemdir við grein alþýðumanns um fánann“. Í fyrri greininni er því m.a. haldið fram að 

nýr fáni fyrir þjóðina gæti þýtt algeran aðskilnað við Dani og það myndi bitna illa á þjóðinni 

efnahagslega, en þar segir: „Þessar 374 þúsundir, sem við fáum á ári úr pyngju Dana í þarfir 

okkar, eru ekki lítið fé. Ef við slítum nú sambandinu við Dani, yrði þjóðin þá ekki að borga þessa 

upphæð í landsjóð. . . Ég get varla ímyndað mér, að íslensk alþýða vildi bæta á sig skatti, sem 

nema mundi 33 krónum á hvern húsföður, til þess að fá fánann, ef ekki væri önnur leið til 

þess“.101 Í seinni greininni kemur fram hörð ádeila á grein alþýðumanns. Þar segir höfundur: 

Mér sýnist nú reyndar miklu fleira mæla með því en móti, að losna við þá (Dani), jafnvel 

þótt við yrðum að afsala okkur tilkalli til fjár þess, sem við eigum inni hjá þeim og þeir 

þykjast leggja með okkur árlega, eins og ómögum, þrátt fyrir það, þó saga okkar sýni 

og sanni að sú upphæð (60 þús. kr árlega), er Danir greiða landsjóði, sé ekki meir en 

sem svarar hálfum vöxtum af fé því, er þeir rændu og drógu undir sig á dögum 

einveldisins hér á landi.102 

Í athugasemd ritstjóra aftan við þessa grein sagði meðal annars að fánamálið hefði nú þegar 

tekið upp meira rúm í blaðinu en góðu hófi gegndi, en jafnframt: „Ég hefi orðið þess var að 

nokkrir þungt haldnir flokkarígssjúklingar hafa kveinkað sér við þessi afskipti blaðsins. ...  Blaðið 

ljær rúm aðsendum greinum frá alþýðumönnum séu þær vel ritaðar og nokkurs nýttar. Fylgi 

                                                             
100 Y.X., „Ríkið og kirkjan”, Alþýðublaðið 25. ágúst. 1906, bls. 96–97. 
101 Alþýðumaður., „Fáninn“, Alþýðublaðið 24. mars. 1907, bls. 21–22. 
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nafn eða merki höfundar“. Haraldur Jóhannsson ýjar að því í bók sinni Pétur G. Guðmundsson 

og upphaf samtaka alþýðu að þessar tvær greinar hafi verið samdar af Pétri í því skyni að túlka 

tvö andstæð sjónarmið í „fánamálinu“ sem uppi voru í þeim litla hópi sem stóð að 

Alþýðublaðinu og ennfremur að Þ-ið undir hinni síðari eigi að vísa til sjónarmiða Þorsteins 

Erlingssonar.103 Þetta er áhugaverð tilgáta hjá Haraldi, sérstaklega í ljósi þess að yfirleitt voru 

veigamiklu greinarnar í blaðinu skrifaðar af Pétri. Auk þess var málið eldfimt og skiptist 

almenningur í tvær fylkingar og mátti blaðið ekki við því að lenda á milli þeirra. 

Snemma árs 1907 var farið að halla undan fæti hjá blaðinu. Fjárhagslegir styrkir voru 

ekki nægjanlegir til þess að halda útgáfu Alþýðublaðsins gangandi. Síðasta tölublaðið var gefið 

út í apríl 1907 og sat þá Pétur ritstjóri einn uppi með skuldir blaðsins. Þorsteinn Pétursson, 

sonur Péturs, gefur það í skyn í viðtalsbók Haralds Jóhannssonar um Pétur G. Guðmundsson 

að það hafi ef til vill ekki verið tilviljun að blaðið hætti að koma út. Ástæðan kynni að vera sú 

að það átti að fjalla um kenningar Marx og Engels í seinni hluta ritgerðar Péturs um „Ágrip af 

sögu jafnaðarkenningarinnar“.104 Þetta segir okkur að Pétur hafi þekkt nokkuð vel til Karl Marx 

og kenninga hans. Er það því íhugunarefni hvers vegna hugmyndum Marx voru ekki gerð skil í 

blaðinu. Gætu það hafa verið öfl í hans eigin félagi sem hindruðu það að blaðið fjallaði um 

þessar kenningar? Kenningar sem að ýmsum þóttu of róttækar þegar kom að breytingum á 

samfélagsgerð. 

Þótt Alþýðublaðið legði upp laupana var afskiptum Péturs af útgáfumálum ekki lokið. Í 

verkfallinu við hafnargerðina í Reykjavík árið 1913 þótti verkfallsmönnum miður hversu 

erfiðlega þeim gekk að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Pétur var þá formaður 

Dagsbrúnar og leit á það sem mikla nauðsyn að verkamenn hefðu sitt eigið málgagn. 

Niðurstaðan varð sú að þeir hófu útgáfu Verkmannablaðsins sem kom út í 27 tölublöðum frá 

maí 1913 til janúar 1914. Sem fyrr var Pétur G. Guðmundsson helsti hvatamaður að útgáfunni 

og ábyrgðarmaður.105 Hann sá um útgáfuna og mun hafa skrifað allar nafnlausar og 

óauðkenndar greinar, en Dagsbrún kostaði útgáfuna.106 Margir Dagsbrúnarmenn voru 

andsnúnir róttækum skoðunum Péturs og þegar hann var að gefa út Verkamannablaðið var 

fullur fjandskapur orðinn með þeim Árna Jónssyni sem taldi sem fyrr að Dagsbrún ætti ekki að 

                                                             
103 Haraldur Jóhannsson. Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 116. 
104 Haraldur Jóhannsson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 112. 
105 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 310–311. 
106 Haraldur Jóhannsson, Pétur G. Guðmundsson og upphaf samtaka alþýðu, bls. 183. 
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koma nálægt blaðaútgáfu af þessu tagi. Á aðalfundi 1914 var Árni kjörinn formaður og 

jafnframt var Verkamannablaðið slegið af.107 

Ári seinna var gefið út annað málgagn jafnaðarmanna þegar Verkamannafélagið 

Dagsbrún gaf út samnefnt blað, Dagsbrún, undir ritstjórn Ólafs Friðrikssonar. Einn helsti 

munurinn á Ólafi og Pétri var sá að Ólafur útfærði jafnaðarstefnuna nákvæmar í Dagsbrún en 

Alþýðublaðinu. Í viðbót við hina almennu hvatningu, túlkar Ólafur jafnaðarstefnuna meira í 

marxískum anda og vill koma henni í framkvæmd með lýðræðislegum leikreglum og 

lagasetningu. Það var meðal annars fyrir tilstilli Ólafs að hugmyndafræði íslenskra 

jafnaðarmanna komst á fastari grundvöll en áður hafði verið og úr varð stofnun 

Alþýðusambands Íslands og Alþýðuflokksins.108 Íslensk stjórnmál héldu þó að stórum hluta 

áfram að snúast um sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Til að mynda fékk Alþýðuflokkurinn ekki 

frambjóðenda kjörinn á þing fyrr en árið 1921, fimm árum eftir stofnun flokksins.109 

Alþýðuflokknum til varnar má þó benda á að kjördæmaskipan var flokknum afar óhagstæð, 

auk þess sem Alþingi mismunaði bæði atvinnugreinum og stéttum. Til að mynda gerðu 

fjárlögin fyrir árin 1920 og 1921 ráð fyrir 180 þúsund króna framlagi til Búnaðarfélags Íslands, 

60 þúsundum til útvegsmanna en aðeins 6 þúsund krónum til verkamanna.110 Um miðbik 

þriðja áratugarins má þó segja að íslensk stjórnmál hafi verið farin að þróast í átt til þeirra 

stéttastjórnmála sem við tóku næstu áratugina. Í því sambandi skiptir máli að nefna 

endurskoðun stefnuskrár Alþýðuflokksins árið 1922 en hún var að miklu leyti sniðin eftir 

stefnuskrá sósíaldemókrata í Danmörku og var til muna marxískari en sú frá árinu 1917.111 

                                                             
107 Skjalasafn Þorleifs Friðrikssonar. Óbirt samantekt um Pétur G. Guðmundsson. 
108 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 246. 
109 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 244. 
110 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 57. 
111 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 59. 
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8. Niðurstöður 
 

Megintilgangur Alþýðublaðisins eldra var að hvetja alþýðuna og skapa grundvöll fyrir umræðu 

um kjör og hagsmuni hinna undirokuðu. Mikilvægt þótti að koma lesendum strax í skilning um 

að blaðið tilheyrði engum þeirra stjórnmálaflokka sem fyrir voru á Íslandi í ársbyrjun 1906. 

Blaðið tók afdráttarlausa afstöðu gegn auðvaldinu og hnykkti á mikilvægi þess að standa vel á 

verði í þeim efnum, því að með heimastjórninni var meginhluti valdsins kominn inn í landið. 

Af lestri Alþýðublaðsins má hæglega draga þá ályktun að stefna blaðsins hafi verið 

óskýr og jafnvel mótsagnakennd. Áhersla Alþýðublaðsins á söguleg og trúarleg rök í tengslum 

við jafnaðarstefnuna virðist bera þess merki að greinahöfundar hafi ekki búið yfir nógu 

yfirgripsmikilli þekkingu á þeirri pólitísku hugmyndafræði sem blaðið taldi sig vera að boða. 

Áður hafði blaðið reynt að tengja jafnaðarstefnuna við ættjarðarást, rómantík og þjóðrækni 

sem var ofarlega í hugum Íslendinga. Auk þess hafði blaðið lagt áherslu á uppeldisleg gildi og 

mikilvægi þess að efla andlegan þroska alþýðunnar í þeirri von að hún mundi aðhyllast 

jafnaðarstefnuna. 

Vissulega benti blaðið lesendum sínum á hvar það taldi að skórinn kreppti í samfélaginu 

en kom hins vegar ekki með lýðræðislegar lausnir í anda jafnaðarstefnunnar á 

samfélagsvandanum. Blaðinu tókst illa að draga skörp skil milli hinna nýju skjólstæðinga sinna 

í þéttbýlinu og bænda sem að hluta kann að hafa ráðist af umfjöllun blaðsins um kjör fólks til 

sveita og af afskiptum Dagsbrúnar. Mér virðist einsýnt að undir handleiðslu Dagsbrúnar hafi 

verið þrýst á Alþýðublaðið að breyta um stefnu í þeim tilgangi að halda verkamönnum frá 

Reykjavík og standa um leið vörð um gamla sveitasamfélagið, koma þannig í veg fyrir undirboð 

á launum í þéttbýlinu. Fyrir bragðið hafi blaðinu ekki tekist að mynda skýr tengsl og höfða til 

íslensks verkafólks í víðum skilningi, ekki síst fólksins á mölinni sem kann að hafa fundist það 

sett skör lægra þegar blaðið tók að upphefja gamla sveitasamfélagið. Hagsmunir alþýðufólks 

til sjávar og sveita voru ekki taldir fara saman og höfðu þeir litla ástæðu til að sameinast á 

grundvelli skrifa Alþýðublaðsins. 

Ákveðin varðveislustefna og afturhaldssemi var ríkjandi í stjórnmálaviðhorfum 

blaðsins. Var það á skjön við það sem var að gerast meðal erlendra jafnaðarmanna. 

Alþýðublaðið tók til dæmis aldrei almennilega af skarið um hvort stefna bæri að stóriðjuþróun 

í landinu og koma á sameignarfyrirkomulagi líkt og jafnaðarmenn erlendis börðust fyrir. 

Vissulega var iðnvæðing og þéttbýlismyndun tiltölulega seint á ferð hér á landi miðað við 
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nágrannalöndin. Engu að síður er athyglisvert út frá almennum hugmyndum um 

jafnaðarstefnu að málsvarar blaðsins skuli ekki hafa haft hugmyndaflug til að leggja áherslu á 

mikilvægi þess að framleiðslutækin væru í opinberri eign. 

Áhrif af erlendri hugmyndafræði og útfærsla á jafnaðarstefnunni í anda Karl Marx voru 

ekki skýr í skrifum blaðsins. Lítið var fjallað um þær merkilegu samtímahræringar sem áttu sér 

stað hjá dönsku og þýsku jafnaðarmannaflokkunum. Þótt afstaða Alþýðublaðsins virðist hvorki 

mjög herská né hugmyndarfræðilega „rétt“ fram sett, má segja blaðinu til varnar að 

sjálfstæðisbaráttan, framfara- og efnahagsuppgangur hafi á þessum tíma verið ríkjandi og haft 

þannig mótandi áhrif á pólitíska sjálfsvitund fólks. Leiða má líkum að því að erfitt hafi reynst 

að fá almenning til að samsama sig framandi stjórnmálastefnu sem ekki snerti mál málanna. 

Þegar þjóðfélags- og samfélagslegar aðstæður eru skoðaðar í því samhengi sem ég hef 

fjallað um hér í ritgerðinni, þá er það eflaust ekki skrýtið að Alþýðublaðið hafi átt sér stuttan 

líftíma og ekki náð sem skyldi til alþýðunnar. Ber þá helst að nefna að kenningar 

jafnaðarmanna voru ekki útbreiddar á meðal almennings hérlendis. Vissulega höfðu þær borist 

hingað til lands en aðeins haft áhrif á einstaka menn. Þeim hafði ekki verið haldið á lofti og 

höfðu því ekki mikil áhrif á landann. Í því sambandi mætti nefna að svo virðist sem ekki hafi 

birst nein ritsmíð eftir Íslending á 19. öld og fram yfir aldamótin þar sem grundvallarkenningar 

jafnaðarstefnunnar voru kynntar fyrir landsmönnum. Í endurminningum sínum staðfestir einn 

stofnenda Alþýðublaðsins, Ágúst Jósefsson, meðal annars að hann hafi hvorki heyrt né lesið 

um verkalýðsmál og jafnaðarstefnuna fyrr en hann fluttist til Danmerkur árið 1895. Við 

komuna heim til Reykjavíkur 1905 varð hann þess var að jafnaðarstefnan átti litlum vinsældum 

að fagna hjá almenningi enda mjög fáir fengið um hana fræðslu. Á fyrstu árum 20. aldar hafði 

jafnaðarstefnan ekki fengið mikinn hljómgrunn meðal landsmanna. Atvinnuhættir hér voru 

líka gerólíkir því sem gerðist erlendis þar sem iðnbyltingin hafði sótt hart að og úr varð skörp 

stéttaskipting sem ýtti undir óánægju fólks. 

Svo virðist því sem jafnaðarstefnan hafi náð verulegri útbreiðslu og fest rætur víða 

erlendis á meðan Íslendingar þekktu hana lítið sem ekkert. Að því sögðu verður það 

skiljanlegra að Alþýðublaðið hafi talið það vænlegra til árangurs að höfða til sögu-, trúar- og 

uppeldislegra gilda, málstað sínum til framdráttar. Málstað sem þrátt fyrir allt virtist í 

meginatriðum nokkuð skýr, þótt framsetningu hafi vissulega verið ábótavant í samanburði við 

hina „réttu“ útfærslu jafnaðarstefnunnar á alþjóðlegum vettvangi, meðal annars í Danmörku 
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og Þýskalandi þar sem umræðan um stjórnmál var mun lengra komin og menn létu sig hana 

meira varða en Íslendingar. 
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