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Ágrip 
Snemma á 20. öld voru stofnuð tvö einkynja verkalýðsfélög ófaglærðs verkafólks í 

Reykjavík. Verkamannafélagið Dagsbrún var stofnað árið 1906 en konur fengu ekki að 

ganga í félagið. Árið 1914 var Verkakvennafélagið Framsókn sett á laggirnar til þess að 

koma skipulagi á kjarabaráttu kvenna. Snemma hófst með félögunum samvinna en 

Dagsbrúnarmenn komu Framsóknarkonum til hjálpar í vinnudeilu þeirra gegn 

atvinnurekendum fiskverkunarstöðva árið 1926 og í garnadeilunni gegn Sambandi 

íslenskra samvinnufélaga árið 1930.  

Raunveruleiki félaganna beggja var þó um margt ólíkur en munurinn á aðstæðum 

félaganna byggði fyrst og fremst á ólíkum hlutverkum karla og kvenna, bæði á 

vinnumarkaði sem og innan verkalýðshreyfingarinnar. Með þessari rannsókn er reynt að 

gera grein fyrir ólíkri aðstöðu kynjanna á reykvískum vinnumarkaði og hvaða þátt 

verkalýðsfélögin áttu í að skapa og við halda þessum ólíku aðstæðum. Ríkjandi 

þjóðfélagsviðmið gerðu ráð fyrir því að karlar ynnu sem fyrirvinna heimilisins og að 

konur hefðu hlutverki að gegna við baranauppeldi og heimilisstörf, en raunveruleikinn 

var sá að konur unnu engu að síður úti á vinnumarkaðinum. Einnig eru til skoðunar 

viðhorf og gjörðir félaganna beggja út frá þessum hugmyndum um hlutverk karla sem 

fyrirvinna heimilisins og litið til þess hvernig viðhorf félaganna birtist við stofnun þeirra 

og í þeim vinnudeilum sem þau háðu saman. 
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Inngangur 
Þann 26. janúar árið 1906 var Verkamannafélagið Dagsbrún, fyrsta félag ófaglærðra 

verkamanna á þurru landi, stofnað af um 600 verkamönnum í von um að bæta kjör sín og 

koma skipulagi á vinnumarkaðinn sem var að þenjast út í Reykjavík. Konur voru við 

stofnun útilokaðar frá þátttöku í félaginu. Þessi þróun var ekki séríslensk heldur var slíkt 

viðhorf til félagavæðingar verkakvenna einnig að sjá víða erlendis. Hafnarverkamenn, 

líkt og megnið af Dagsbrúnarmönnum voru, reyndu með því að mynda og varðveita 

kynjaskiptingu á vinnumarkaðinum. Konur fengu að fylgja eiginmönnum á fundi en 

hvorki að tala né greiða atkvæði. Þannig var konum haldið frá því að vera aðilar að 

stéttasamtökum sem og frá því að geta ráðið sig í betur launuð störf.1 

 Rúmum átta árum seinna var Verkakvennafélagið Framsókn stofnað í Reykjavík, 

þann 25. október 1914, það fyrsta af sínum toga. Úr urðu því tvö einkynja félög helguð 

kjarabaráttu verkafólks í Reykjavík og þau áttu eftir að eiga í miklum samskiptum. Þar 

má meðal annars nefna að bæði félögin voru meðal stofnfélaga ASÍ 1916 og sameinuðu 

krafta sína í vinnudeilum og verkfallsaðgerðum vorið 1926 og veturinn 1930.2 

 Samstarf þessara einkynja verkalýðsfélaga er áhugavert sökum ólíkrar aðstöðu 

kynjanna á vinnumarkaðinum, hugmynda samfélagsins um eðli kynjanna og æskileg 

hlutverk karla og kvenna í hinu sístækkandi þéttbýlissamfélagi í höfuðstaðnum. 

Rannsókn á samskiptum félaganna við stofnun þeirra og í fyrrnefndum 

verkfallsaðgerðum 1926 og 1930 gefur innsýn í sögu félaganna þar sem þau voru í sínum 

brothættasta fasa gagnvart atvinnurekendum og sjálfu verkafólkinu. Vert er að minnast á 

að verkalýðsfélögin voru ekki formlega og lagalega viðurkennd sem samningsaðili í 

vinnudeilum fyrr en árið 1938, þegar Alþingi samþykkti vinnumálalöggjöfina.3 Einnig 

kemur fram í þessum vinnudeilum, sem um ræðir, nokkuð skýr afstaða félaganna til hvors 

annars, en einnig skilja þessar vinnudeilulr eftir sig fjölda heimilda sem varpa ljósi á 

samskipti á milli félaganna, og muninn á félögunum í samskiptum þeirra við sitt 

félagsfólk. 

Þessari rannsókn er meðal annars ætlað að svara því hvernig hugmyndir og viðhorf 

um hlutverk kynjanna höfðu áhrif á aðstæður vinnandi fólks. Voru viðhorf um 

 
1 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 53–54, 57, 60. 
2 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 9, 33–37; Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 325–331,  
  332–335. 
3 Svanur Kristjánsson, Íslensk verkalýðshreyfing 1920–1930, 25. 
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mismunandi stöðu karla og kvenna á vinnumarkaði sjáanleg á samskiptum á milli 

Dagsbrúnar og Framsóknar? Á hvaða hátt koma þessi viðhorf fram við stofnun félaganna 

og í þeim deilum sem þau háðu saman á móti atvinnurekendum? Hvernig voru þessi 

viðhorf sköpuð og hvernig tengjast þau hugmyndum um fyrirvinnu og framfærslu 

heimilis, fjölskyldna og einstaklinga? 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar gerir grein fyrir þeim samfélagslegu breytingum sem áttu 

sér stað um aldamótin 1900 og fólksfjölgun á reykvískum vinnumarkaði sem skóp 

verkalýðsfélögin. Litið verður á breytt viðhorf í garð vinnu verkafólks sem fluttist til 

Reykjavíkur og þá sérstaklega til breytinga á vinnu kvenna. Einnig er fyrirvinnuhugtakið 

kynnt til leiks í kaflanum og ný kynbundin verkaskipting sem fyrirvinnukerfið olli.  

Næsti kafli snýr að stofnun Verkamannafélagsins Dagsbrúnar fyrst og 

Verkakvennafélagsins Framsóknar síðar. Sérstaklega verður hugað að viðhorfi 

Dagsbrúnarmanna til erfiðisvinnu kvenna, sem og áliti þeirra á félagavæðingu 

verkakvenna sem þeir höfðu meinað aðgang að félaginu. Við stofnun Framsóknar verður 

rannsakað hvort viðhorf Dagsbrúnarmanna til verkakvenna hafi breyst og með hvaða 

leiðum samstarf hefst á milli þeirra. Einnig verður litið til þess með hvaða hætti 

Framsóknarkonur börðust fyrir kjörum verkakvenna, tengingar þeirra við 

kvenréttindabaráttuna og framtíð þeirra innan verkalýðshreyfingarinnar. 

Þriðji kafli tekur fyrir fyrstu vinnudeiluna þar sem Framsóknarkonur nutu aðstoðar 

Dagsbrúnarmanna árið 1926. Umfjöllunin snýr að tildrögum og úrslitum vinnudeilunnar, 

mismun á aðstæðum Framsóknarkvenna miðað við Dagsbrúnarmenn og ólíkum 

markmiðum, áætlunum og aðferðum sem félögin beittu í deilunni. Kaflinn gerir þá enn 

fremur grein fyrir valdi Dagsbrúnarmanna yfir úrslitum deilunnar. Einnig tekur hann fyrir 

umræður og ályktanir varðandi skilgreiningar tengdar kvennavinnu og karlavinnu sem 

komu til tals á fundi milli Framsóknarkvenna og Dagsbrúnarmanna í upphafi deilunnar.  

Fjórði kafli fjallar um garnadeiluna 1930, næstu vinnudeilu þar sem 

Framsóknarkonur reiddu sig á hjálp Dagsbrúnar. Farið verður yfir aðdraganda deilunnar, 

bætta stöðu Framsóknarkvenna frá deiluinni 1926 og úrslit garnadeilunnar. Einnig verður 

tekin til skoðunar sýn Dagsbrúnarmanna á deiluna og ástæður þeirra fyrir því að veita 

verkakonum hjálparhönd. 

Fimmti og síðasti kaflinn tekur fyrir ólíkar aðstæður verkalýðsfélaganna þegar kom 

að vinnudeilum og verkföllum. Rætt er um mismun á afstöðu kynjanna til að beita 
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líkamsstyrk til að stöðva vinnu og veita utanaðkomandi vinnuafli fyrirstöðu, sem og 

kynbundinn mismun í uppbyggingu valdasambanda við félagsfólk og atvinnurekendur. 

Til að greina og draga fram muninn á stöðu kynjanna í samfélaginu og 

valdamismuninn sem ríkti þeirra á milli innan sem utan verkalýðshreyfingarinnar er 

stuðst við kenningar ástralska félagsfræðingsins Raewyn Connell um ráðandi 

karlmennsku (e. hegemonic masculinity) og styðjandi kvenleika (e. emphasized 

femininity). Connell telur að þegar kemur að samfélagslegu skipulagi kyngervis í hinum 

vestræna heimi skipi undirskipun kvenna og vald karla yfir þeim þungamiðju í 

valdasamskiptum þeirra en þetta valdaójafnvægi hefur verið nefnt feðraveldi (e. 

patriarchy).4  

Kynjakerfið (e. gender order), sem umlykur kenningar Connells, er skilgreint sem: 

Kerfisbundið mynstur hugmyndafræðilegra og efnislegra iðkana sem 
framkvæmdar eru af einstaklingum í samfélaginu. Í gegnum þessar iðkanir 
eru valdtengsl milli karla og kvenna mótuð, og endurmótuð, sem 
merkingarbær. Það er í gegnum kynjakerfi samfélags sem form og reglur 
karlmennsku og kvenleika eru skapaðar og endurskapaðar og tengslin milli 
þeirra skipulögð.5 

Connell fjallar um stigveldi karlmennskunnar þar sem ráðandi karlmennska er á 

toppi valdastigans en einkenni ráðandi karlmennsku eru allar þær iðkanir og eiginleikar 

sem samfélagið telur vera karlmannleg hverju sinni. Fáir karlmenn uppfylla öll skilyrðin 

en meginþorri þeirra nýtur góðs af því að karllægir eiginleikar séu ráðandi í samfélaginu.6 

Karllægir eiginleikar á millistríðsárunum, samkvæmt Sigríði Matthíasdóttur, einkenndust 

einna helst af einstaklingshyggju, rökhyggju og sjálfstæði og þátttöku í nývæðingu þess 

tíma. Konur hafi þá ekki þótt kvenlegar tækju þær þátt á sviði frelsis og 

einstaklingshyggju.7 Samkvæmt Connell er ráðandi karlmennska síbreytileg og líkleg til 

að breytast sökum tilvistar og áskorunar nýrra hópa karla, eða kvenna, á þann veg sem 

best viðheldur forræði feðraveldisins.8 

 
4 Connell, Masculinities, 74. 
5 Pilcher og Whelehan, Fifty key concepts in gender studies, 61. Erla Hulda Halldórsdóttir þýddi. 
Frumtexti: The gender order is a patterned system of ideological and material practices, performed by 
individuals in a society, through which power relations between women and men are made, and remade, 
as meaningful. It is through the gender order of a society that forms or codes of masculinities and 
femininities are created and recreated, and relations between them are organised. 
6 Connell, Masculinities, 76–80. 
7 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 85–94, 177–180. 
8 Connell, Masculinities, 77. 
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Þó svo að Connell fjalli ekki um kvenleika á jafn ítarlegan hátt og karlmennsku gerir 

hún ráð fyrir tveimur tegundum kvenleika. Annars vegar styðjandi kvenleika (e. 

emphasized femininity), sem styður yfirráð hins karlmannlega, en hins vegar andófs 

kvenleika (e. resistant femininity) sem neitar að gangast undir það vald.9  Mimi Schippers, 

sem hefur einna helst unnið áfram með kenningar Connells hvað varðar kvenleika, kallar 

þá gerð kvenleika sem tekur á sig einkenni þess karlmannlega, sérstaklega einkenni sem 

tengjast völdum, úrhraks kvenleika (e. pariah femininity) eða mengandi kvenleika þar 

sem hún segir hann menga samskiptin á milli karlmennsku og kvenleika. Þrátt fyrir að 

taka sér þetta vald eru konur hins vegar áfram dæmdar út frá ríkjandi skoðunum um 

einkenni kvenleika og karlmennsku. Schippers lítur einnig á kvenleika sem styður við 

ráðandi karlmennsku og einkennist af andhverfu karllægra eiginleika sem ráðandi á meðal 

kvenleika hverju sinni.10  

Þær frumheimildir sem rannsóknin byggir á eru fyrst og fremst fundargerðir 

Framsóknar og Dagsbrúnar. Þær eru nokkuð ítarlegar á stofnárum félaganna, þar sem 

fram kemur hvað hver fundarmaður lagði til málanna. Fundargerðirnar eru þannig 

ítarlegri um deiluna 1926 en 1930. Í síðarnefnda tilvikinu eru færri fundir haldnir og 

fundarritarar helst til sparir á tilvitnanir og útskýringar. Fundargerðir og gögn í fórum ASÍ 

varpa einnig ljósi á samvinnu verkalýðsfélaganna, sérstaklega í deilunni 1930. Þá er stuðst 

við vitnisburð úr endurminningum einstakra þátttakenda, líkt og Jóhönnu Egilsdóttur, 

varaformanns Framsóknar,  Péturs G. Guðmundssonar, ritara Dagsbrúnar sem og dagbók 

Elku Björnsdóttur. Aðrar endurminningar sem nefna má eru Fimm konur eftir Vilhjálm 

S. Vilhjálmsson, Skuldaskil Jónasar Jónssonar við sósialismann eftir Héðin 

Valdimarsson sem og fjöldinn allur af viðtölum sem birst hafa í blöðum 

verkalýðshreyfingarinnar. Að lokum byggir rannsóknin á þeim vitnisburði sem má finna 

í dagblöðum. 

Tveir sagnfræðingar hafa fjallað einna helst um sögu verkalýðsfélaganna tveggja á 

starfsárunum fram að 1930. Þorleifur Friðriksson fjallar um uppvaxtarár Dagsbrúnar í 

bókinni Við brún nýs dags. Saga Verkamannafélagsins Dagsbrúnar 1906–1930 og 

Þórunn Magnúsdóttir fjallar um félög verkakvenna fram til 1942 í bók sinni Þörfin knýr; 

 
9 Connell, Gender and Power, 183–189. 
10 Schippers, „Recovering the feminine other,“ 94–96; Sjá einnig Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans 
konur, 185–190; Gyða Margrét Pétursdóttir, „Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru kynjajafnréttis.“ 
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Upphaf verkakvennahreyfingar á Íslandi, en hennar stærsti kafli fjallar þó um 

Verkakvennafélagið Framsókn.11 

Um vinnumarkaðinn og stöðu kvenna innan hans er tekið mið af ýmsum skrifum 

Sigríðar Th. Erlendsdóttur, s.s. „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914“ og „„Til 

færri fiska metnar.“ Hlutur Kvenréttindafélags Íslands í kjarabaráttu kvenna 1920–1960“ 

sem lýsa vel breytingunni sem varð á vinnu kvenna og karla við flutninginn frá sveitum 

til Reykjavíkur á fyrri hluta 20. aldar. Það sama á við um grein Margrétar 

Guðmundsdóttur „Konur hefja kjarabaráttu“, þar sem hún talar einnig um vinnu kvenna 

en jafnframt hljómgrunn þeirra innan verkalýðshreyfingarinnar sem að hennar sögn var 

ekki mikill.12 Skrif beggja fræðikvenna eru mikilvæg til þess að lýsa aðstæðum 

verkakvenna og auka skilning á hugmyndinni um fyrirvinnu heimilis. 

Fyrir ítarlegri skilgreiningu á fyrirvinnuhugtakinu er notast við greinina „Hvers kyns 

velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á Norðurlöndum“ eftir 

Guðmund Jónsson. Hann skrifar þar um tilkomu og þróun velferðarkerfa á 

Norðurlöndunum og þann kynbundna mismun sem þeim fylgja til að varpa ljósi á tengsl 

kvenna við velferðarríkið. Velferðarríkið, samkvæmt Guðmundi, óx fram einmitt á sama 

tíma og fyrirvinnukerfið svokallaða (e. male breadwinner family model) varð að ríkjandi 

þjóðfélagsviðmiði á Íslandi og á Norðurlöndunum.13 

Sumarliði R. Ísleifsson skrifar um upphaf verkalýðshreyfingarinnar, stofnun 

staðbundinna verkalýðsfélaga og stofnun ASÍ í fyrra bindi sínu tileinkuðu 

Alþýðusamtökum Íslands, Í samtök. Þar greinir hann ekki einungis frá tilurð samtakanna, 

heldur einnig félagslegum þáttum sem lágu undir niðri. Samkvæmt Sumarliða var 

hugmyndin um verkalýðsfélög árið 1900 vinnandi fólki mjög framandi enda flestir 

bæjarbúar úr sveitum þar sem þeir höfðu áður unnið hjúavinnu undir þeim gildum sem 

ríktu varðandi sambönd bænda við vinnuhjú.14 Bókin fjallar um félagamyndun 

verkalýðsins og fótfestuna sem félögin náðu á þessum fyrstu árum. 

Loks er mikilvægt að hafa í huga stéttastjórnmál á fyrstu áratugum 20. aldar. Í bók 

sinni Nýtt fólk rannsakar Ragnheiður Kristjánsdóttir hvernig orðræða 

sjálfstæðisbaráttunnar mótaði sjálfsmynd verkalýðsforystunnar og verkalýðsfólks og 

 
11 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 5–37; Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 315–335. 
12 Margrét Guðmundsdóttir, „Konur hefja kjarabaráttu,“ 72. 
13 Guðmundur Jónsson, „Hvers kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á 
Norðurlöndum,“  191–216. 
14 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 32. 
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hversu móttækilegt það var fyrir hugmyndum íslenskrar þjóðernishyggju á 

uppvaxtarárum verkalýðshreyfingarinnar.15  

Þjóðernishyggjan hafði einnig áhrif á hlutverkaskipan kynjanna. Sigríður 

Matthíasdóttir lýsir því í bókinni Hinn sanni Íslendingur hvernig þjóðernishugmyndir í 

menningunni og þjóðlegar sjálfsmyndir mótuðust oftar en ekki út frá hugmyndum um 

karlmennsku. Lítið pláss hafi verið fyrir konur í karllægri þróun samfélagsins. Sigríður 

fjallar jafnframt um að aukin áhersla hafi orðið á húsmóðurhlutverkið og stöðu kvenna 

innan heimilisins á öðrum áratug 20. aldar en þessi sama þróun átti sér stað annars staðar 

í Vestur-Evrópu.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, 23. 
16 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 64–73, 82, 116–120, 131–139, 177–180 og 280–286. 
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1 Kyn og vinnumarkaður í upphafi 20. aldar 
Vélvæðing iðnbyltingarinnar hóf að ryðja sér til rúms á Íslandi stuttu fyrir aldamótin 

1900. Þetta nýja samfélagsskipulag og framleiðsluhættir hafði áður yfirtekið meginland 

Evrópu á 19. öld. Á Íslandi gerði tilkoma þilskipaútgerðar, mótorbáta og síðar togara 

sjávar- og hafntengda vinnu arðbærari. Slík vinna hafði áður aðeins verið unnin á 

vertíðum, til að drýgja tekjur landbúnaðarsamfélags, á þeim tímum sem minni þörf var á 

vinnuafli til sveita. Þéttbýlismyndun við hafnir, aukin verslun og uppsöfnun auðmagns 

hafði í för með sér ákveðna uppstokkun á stöðu og hlutverkum fólks. Vinnufólk í sveitum 

flutti í auknum mæli í þéttbýli, sem og til Ameríku. Þessi þróun var mjög til umræðu 

meðal bænda sem fundu fyrir skorti á vinnuafli en til bæja var einnig sá hængur á að í 

útþenslunni var ekki nægt húsaskjól til að hýsa alla aðflutta.17 

Forsenda fyrir stofnun stéttarfélaga var tilvist ákveðinnar og vel greinanlegrar 

starfsstéttar. Fjöldi innan stéttarinnar varð að vera nægur sem og afmörkuð staðsetning á 

félagssvæði. Slíkar aðstæður voru til staðar í kringum sjávarútveginn í sjávarplássum, en 

það átti þá einnig við um Reykjavík, sérstaklega frá árinu 1890. Líkt og algengt var á 

Vesturlöndum voru það iðnaðarmenn líkt og prentarar (1886) sem riðu á vaðið við stofnun 

stéttarfélags á Íslandi. Haustið 1894 myndaðist vilji á meðal sjómanna til að gera slíkt hið 

sama og til varð sjómannafélagið Báran.18 

Ragnheiður Kristjánsdóttir greinir frá ríkjandi hugmyndum um stéttaskiptingu á 

Íslandi í upphafi 20. aldar. Í efri stétt voru taldir embættismenn, menntamenn, stórbændur 

og auðmenn, en lægri stétt skipaði alþýðan, bændur voru þá flestir taldir til alþýðunnar. 

Hér er að finna óljós mörk milli dreifbýlis og þéttbýlis sem einkenndi þessi ár 

fólksflutninga í Reykjavík. Á öðrum áratug 20. aldar byrjuðu verkalýðsblöð að aðgreina 

verkalýðinn frá bændum og var það merki um eflingu þéttbýlissamfélags. 

Verkalýðsforystan var þó enn treg til að slíta sig alfarið frá bændasamfélaginu. Þjóðin eða 

alþýðan var því skilgreind sem verkafólk, vinnufólk, sjómenn, iðnaðarmenn og 

eignaminni bændur.19 Það ber þó að taka fram að þessi stéttaskipting var óljós þar sem 

hún var enn í mótun og óskýr mörk á milli sveita og þéttbýlis.  

 
17 Sjá t.d.: Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, 7; Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 23–24. 
18 Ólafur R. Einarsson, „Bernska reykvískrar verkalýðshreyfingar,“ 205–207. 
19 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, 23, 37, 54–60. 
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Uppstokkun á búsetumynstrum íslensks vinnuafls varð meðal annars sökum nýrrar 

löggjafar um vistarbandið árið 1893 og 1907.20 Á árunum 1901–1930 fjölgaði íbúum 

Reykjavíkur úr 6.682 í 28.304. Reykvíkingar, sem töldust til 8,5% landsmanna árið 1901, 

voru orðnir 14% árið 1910. Árið 1920 voru þeir 19% landsmanna og 26% árið 1930.21 

Þorleifur Friðriksson greinir einmitt frá því í upphafi bókar sinnar, Við brún nýs dags, að 

stofnun fyrstu verkalýðsfélaganna hafi ekki síst verið til þess fallin að verjast þessum 

straumi af nýju vinnuafli úr sveitum í þéttbýli. Það hafi verið vörn gegn undirboði á 

tímakaupi, sem og þeirri menningu sem tíðkaðist til sveita, að hafa vinnutímann 

ótakmarkaðan. Bæði bændur og verkalýðsforystan hafi haft það markmið að hægja á 

þessum flutningum frá landsbyggðinni.22 

Vert er þó að taka fram að Alþýðuflokkurinn, stjórnmálaarmur 

verkalýðshreyfingarinnar, varð ekki sama fjöldahreyfing og aðrir sósíaldemókrataflokkar 

á Norðurlöndunum og Þýskalandi. Helsta skýringin er sú að þessum flokkum vegnaði 

best í þeim löndum þar sem iðnvæðingin og lýðræðisþróun voru komnar lengra á veg. 

Hugsjónir tengdar stétt og verkalýð höfðu hér ekki sama grundvöll fyrir tilveru sinni. 

Umræða og viðhorf almennings voru ennþá bundin íhaldssamri þjóðernisstefnu og gamla 

bændasamfélaginu og það gerði verkalýðnum erfitt fyrir að mynda nýja sjálfsmynd 

verkafólks í þéttbýli.23 

 Algengt var að vinna í þéttbýli í upphafi 20. aldar væri ekki föst vinna, heldur var 

hún bundin til skamms tíma. Mikill hreyfanleiki var því á vinnuaflinu og fasta vinnu var 

erfitt að fá. Vinna var þá sérstaklega dræm frá nóvember fram í apríl fyrir ómenntað fólk 

utan iðnstarfa í landi og föst vinna gulls ígildi.24 Í frásögn Jóhönnu Egilsdóttur, sem seinna 

varð formaður Verkakvennafélagsins Framsóknar, segir hún frá vinnunni á eyrinni í 

Reykjavík árið 1907, en eiginmaður hennar Ingimundur vann fyrir sér þar um tíma við 

uppskipun. Þá var vaninn að verkafólk safnaðist saman í kringum verkstjóra í von um að 

fá vinnu við uppskipun þann daginn. Því hafi það verið handahófskennt hvort hann hafi 

fengið vinnu eða ekki hvern dag. Dagarnir voru langir og margir hafi ekki þorað að gefa 

 
20 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 25. 
21 Helgi Skúli Kjartansson, „Fólksflutningar til Reykjavíkur 1850–1930,“ 256. 
22 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 38. 
23 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, 131–135. 
24 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 29. 
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upp tækifæri til vinnu þrátt fyrir meiðsl eða veikindi af ótta við að vera stimplaðir sem 

óvinnufærir ónytjungar.25 

Til sveita hafði heimilið verið vinnustaður beggja kynja og barna. Þar þurfti 

heimilisfólk að vinna hörðum höndum við að draga björg í bú og framfleyta heimilinu. 

Algengara var að konur tækju upp störf karla ef þörf var á frekar en að karlar tækju upp 

hefðbundin kvennastörf. Heimilin voru aðalframleiðslueiningarnar í dreifbýli og 

fjármögnuðu sig sjálf, en í þéttbýli höfðu heimilin ekki sama sess þegar kom að 

framleiðslu og auðlindasköpun. Afkoma heimilisins þurfti að byggja á innkomu frá 

borgaralegum atvinnuvegum, þá sérstaklega, með tíð og tíma á tekjum karlsins, sem gerði 

það að verkum að vinna karlsins varð megin- eða jafnvel eina tekjulind heimilisins.26 

Samkvæmt félagsfræðingnum R.W. Connell, olli kynbundin verkaskipting á 

vinnumarkaði, líkt og átti sér stað í kjölfar iðnbyltingarinnar, ójafnvægi auðmagns milli 

karla og kvenna. Uppröðun af sama toga, þó að ekki væri úr sömu fjármunum að moða, 

átti sér einnig stað á meðal lægri stétta þar sem hugmyndin um fjölskyldulaun (e. family 

wage) varð forsenda launamuns kynjanna. Að sama skapi varð þessi hugmynd um 

fjölskyldulaun til þess fallin að koma fyrir hörðu þaki á launavonir vinnandi kvenna 

mestalla 20. öldina.27  

Í fyrirvinnukerfinu, líkt og Guðmundur Jónsson kallar þetta fyrirkomulag, voru 

réttindi maka ólík þar sem ríkisrekin velferðarþjónusta beindist fyrst og fremst að fólki á 

vinnumarkaði. Þar sem karlinn var einn útivinnandi höfðu konur á heimilinu ekki aðgengi 

að fjármagni eða velferðarréttindum öðruvísi en í gegnum föður sinn eða eiginmann. Í 

þessu fyrirkomulagi felst einnig aukin kynbundin verkaskipting og skarpari línur á milli 

opinbers sviðs og einkasviðs. Vert er þó að benda á að hlutverk karlsins sem fyrirvinna 

heimilisins var mest áberandi á meðal borgarastéttarinnar en Guðmundur segir 

fyrirkomulagið einnig hafa breiðst út á 20. öldinni á meðal verkafólks í þéttbýli.28 

Eftirspurnin eftir vinnuafli um aldamótin 1900 var þó slík að karlmenn gátu ekki 

einir annað henni og því leituðu konur einnig út á vinnumarkaðinn. Annars staðar á 

Norðurlöndunum var það sjaldgæft að konur stunduðu hafnarvinnu, en í Reykjavík 

 
25 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 42. 
26Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914,“ 41; Guðmundur Jónsson, 
„Hvers kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á Norðurlöndum,“  193. 
27 Connell, Masculinities, 74–76. 
28 Guðmundur Jónsson, „Hvers kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á 
Norðurlöndum,“  192–193, 195–196, 198–199. 
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störfuðu þær til að mynda við eyrarvinnu og uppskipun. Vinnan var unnin samhliða 

körlum en konur fengu þó aðeins helming eða þriðjung kaups á við karlmann í sömu 

vinnu. Um erfiðisvinnu var að ræða og þótti það ekki sæma að konur inntu slík verk af 

hendi.29 Sumarliði R. Ísleifsson skrifar að það hafi þó ekki verið óalgengt að konur væru 

fyrirvinna á sínu heimili. Í þeim tilvikum fengu þær yfirleitt borgað á við unglingspilta, 

fram að 20. öldinni miðri jafnvel.30  

Fjöldi verkakvenna sem vann við framleiðslu jókst stöðugt frá árinu 1900 þar sem 

175 konur unnu við slíkt en þær voru orðnar 680 árið 1930. Á sama tíma hélst fjöldi 

kvenna í fiskvinnslu stöðugur, um hálft annað hundrað. Þá er árið 1930 undanskilið þar 

sem 430 konur voru skráðar við fiskvinnslu, þær voru þá alla jafna skráðar sem meira en 

helmingur þeirra sem vinna við fiskvinnslu. Hér ber þó að taka fram að þó að margar 

einhleypar konur hafi flutt til Reykjavíkur hélst flutningur kvenna úr sveitum oft hönd í 

hönd við giftingu og skráningar sem húsmóðir síns nýja heimilis í þéttbýli.31 Innan við 

5% giftra kvenna unnu úti árið 1930, samkvæmt hagtölum, en konur voru ekki alltaf 

skráðar sem vinnandi væru þær giftar, samkvæmt lögum töldust þær ekki vera 

framfærendur.32 

Í kjölfar verkaskiptingar út frá kyni sátu karlar einir um ákveðin störf fram eftir 20. 

öldinni. Þar má telja iðnaðar- og byggingarstörf, flutninga, sjómennsku og hafnarvinnu 

en karlar sáttu einnig einir um störf í peningastofnunum. Þorri þeirra sem unnu við 

fiskvinnslu og vefnað voru útivinnandi konur en þær fengust einnig við heimilisþjónustu 

á borð við þvott og ræstingar og seinna við afgreiðslu í verslunum og veitingaþjónustu 

við þetta fengust bæði einhleypar konur og húsmæður.33 

Sigríður Th. Erlendsdóttir skilgreinir tvo hópa húsmæðra, sem ætlað var að halda 

utan um heimilið á meðan eiginmenn þeirra unnu úti á vinnumarkaðinum. Annars vegar 

húsmæður sem störfuðu aðeins á heimilum sínum og hins vegar þær sem seldu vinnu sína 

utan heimilisins auk þess að sinna heimilisstörfum. Þessi skipting segir Sigríður að ráðist 

af stöðu og stétt eiginmanna þeirra. Embættis-, iðn- og menntamenn voru þeir sem giftir 

voru fyrri hópnum en þó að þær hafi ekki selt vinnu sína höfðu þær aukna möguleika til 

 
29 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914,“ 41, 47–48. 
30 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 86–87. 
31 Magnús S. Magnússon, Iceland in transition, 108–110. 
32 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 87. 
33 Guðmundur Jónsson, „Hvers kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á 
Norðurlöndum,“  201. 
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að hafa áhrif utan heimilisins, svo sem í gegnum félagsstarfsemi, líkt og við stofnun Hins 

íslenska kvenfélags 1894. Hinn hópur húsmæðra var þá giftur mönnum af lægri stétt, 

tómthúsmönnum og verkamönnum. Þær fengust þá við vinnu eins og sauma, þvotta, 

fiskverkun og eyrarvinnu.34  

Ástæða þess hve illa gekk að leiðrétta launamismun kynjanna á þessum árum voru 

viðhorf samfélagsins til launavinnu kvenna sem og í verkalýðshreyfingunni sjálfri. 

Lífseig voru viðhorfin um að giftar konur ynnu aðeins utan heimilisins sökum brýnnar 

nauðsynjar og að fjárhagsleg ábyrgð heimilisins stæði á herðum karlmannsins, í raun væri 

það smánun og vegið að karlmennsku hans ef hann gæti ekki séð fyrir heimilinu með 

vinnu sinni. Starf konu var álitið aukastarf og því ætti ekki að borga fullt verð fyrir enda 

var áhersla sett á afkomu fjölskyldna í gegnum laun fjölskylduföður. Jafnframt var talið 

að konur hefðu ekki áhuga á kjaramálum á við karla þar sem þær áætluðu fæstar að taka 

þátt í atvinnulífinu til lengri tíma; enda var litið svo á að launuð atvinna væri einungis 

tímabil á æviskeiði ungrar ógiftrar stúlku.35  

En svo var auðvitað ekki alltaf raunin líkt og í tilfelli Jóhönnu Egilsdóttur en hún 

réðst sjálf í kaupavinnu til þess að tryggja afkomu heimilisins, sérstaklega á sumrin, og 

hafði þá oft eldri börn sín meðferðis. Það sér ekki á máli Jóhönnu að þetta hafi verið 

eiginmanni hennar erfitt að meðtaka, raunveruleikinn var sá að ekki var neina fasta vinnu 

að fá og erfitt var að lifa á voninni um að hægt væri að fá vinnu á degi hverjum.36 Viðhorf 

hér á landi gagnvart erfiðisvinnu kvenna mótast út frá þeim hugmyndum að allir yrðu að 

leggja hönd á plóg þegar þörf var á. 

Sem dæmi um aukna áherslu á fyrirvinnufyrirkomulagið í íslensku samfélagi má 

nefna lög um skyldur og réttindi hjóna, frá árinu 1923. Lögin, sem taka fyrir gagnkvæma 

framfærsluskyldu hjóna og jafnræði innan hjónabandsins veittu konum aukið vægi innan 

hjónabandsins þar sem vinna þeirra inni á heimilinu var metin jafnt á móti launaðri vinnu 

eiginmanna þeirra. Þrátt fyrir það byggðu lögin engu að síður á þeim viðhorfum að 

hjónabandið væri grunnur að framfærslu heimilis og að ætlast væri til að konur framfærðu 

 
34 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914,“ 43–44. 
35 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Til færri fiska metnar,“ 281 og 288; Margrét Guðmundsdóttir, „Konur 
hefja kjarabaráttu,“ 72. 
36 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 50–55. 
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sig með vinnu á heimilinu og húsmóðurstarfið því í orði metið jafnt á við vinnu á 

vinnumarkaði.37  

Afleiðingarnar voru þær að konur urðu háðar vinnu karla til þess að framfleyta 

sjálfum sér og heimili sínu og áttu litla von til þess að sjá fyrir því sjálfar án maka. Eftir 

að eiginmaður reykvísku húsmóðurinnar Margrétar R. Halldórsdóttur lést af berklum árið 

1928 þurfti Margrét að vinna fyrir sér, heimili sínu og börnum sínum. Þrátt fyrir að vinna 

í þurrfiski hjá Kveldúlfi, sauma öll kvöld og fram á nótt, og vinna við ræstingu í 

Safnahúsinu voru launin ekki næg til að framfleyta heimilinu og á endanum þurfti hún að 

leita til bæjarins í von um framfærslustyrk.  

Ég vann og vann linnulaust. En þetta var alveg vonlaust. Ég sá, að ég gat ekki 
framfleytt heimilinu... það var allt að því dauðasynd að fara þessa leið. Það 
var ekki aðeins, að þeir sem nutu hjálpar, misstu mannréttindi sín í 
þjóðfélaginu, heldur kölluðu þeir yfir sig fordæmingu samferðarmanna sinna, 
eða meðaumkun, sem oft gat reynzt litlu betri.38 

 Margrét þurfti að berjast fyrir því að halda forræði yfir börnum sínum en 

kosningaréttinn missti hún við bæjarframfærsluna. Hún átti ekki möguleika á að rétta úr 

fjárhag heimilisins fyrr en hún gekk aftur í hjónaband. 

Þessi þróun, sem hér hefur verið lýst, átti sér ekki stað í tómarúmi, heldur fylgdi hún 

stærra ferli sem allt þjóðfélagið gekk í gegnum. Tímabil framkvæmda, framfaratrúar og 

bjartsýni í garð þéttbýlis og nýrra atvinnuvega hafði ríkt frá upphafi 20. aldar fram að 

fyrri heimsstyrjöld. Áhersla var á sóknina áfram og aukið frjálslyndi sem slík uppbygging 

nýs samfélags átti að ýta undir. Eftir fyrri heimsstyrjöld varð varðveislustefna og 

rómantískt endurlit til gamla sveitasamfélagsins algengara og meira var um orðræðu um 

úrkynjun þjóðarinnar í þéttbýlinu. Heimsstyrjöldin var, fyrir íhaldssömum, sönnun um 

hnignun evrópskrar menningar, sem einnig mátti sjá í þenslu borgarmenningar, 

kvenréttindabaráttu og sósíalisma.39 

 
37 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Breytingar á réttarstöðu íslenskra kvenna á 20. öld, 7–8; Erla Hulda 
Halldórsdóttir, Kristín Svava Tómasdóttir, Ragnheiður Kristjánsdóttir, Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 
Konur sem kjósa, 327. 
38 Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, Fimm konur, 108–110. 
39 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 116–120; Erla Hulda Halldórsdóttir, Kristín Svava 
Tómasdóttir, Ragnheiður Kristjánsdóttir, Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, Konur sem kjósa, 136. 
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2 Stofnun einkynja verkalýðsfélaga í Reykjavík 

2.1 Stofnun Verkamannafélagsins Dagsbrúnar 
Samkvæmt Pétri G. Guðmundssyni, eins stofnanda og fyrsta ritara félagsins, átti 

Verkamannafélagið Dagsbrún upptök sín hjá verkamanninum Árna Jónssyni. Hann hafi 

þá haft á bak við sig stuðning verkamanna og vinsældir en skorti þekkingu á félagsstofnun 

og virkni félaga til þess að láta slag standa. Til að gegna stöðu formanns var fenginn 

búnaðarráðunauturinn Sigurður Sigurðsson en hann hafði áður setið á Alþingi fyrir hönd 

Árnesinga. Hann naut mikilla vinsælda og átti þannig mögulega þátt í því að 

atvinnurekendur hafi ekki reynt að grafa frekar undan félaginu þar sem Dagsbrún hafi 

haft á bak við sig stuðning Heimastjórnarflokksins.40 Líkt og Þorleifur Friðriksson, sem 

skrifað hefur einna mest um félagið bendir á, þótti Sigurður ekki síst heppilegur til 

starfsins vegna vinnu sinnar sem búnaðarráðunautur, en sú vinna gerði hann óháðan 

áhrifum reykvískra atvinnurekenda. Um áramótin 1906, við stofnun Dagsbrúnar, var 

Reykjavík að koma af skeiði þar sem borgin stækkaði einmitt hvað mest hlutfallslega. 

Félagsmenn voru 384 við stofnun, en íbúar Reykjavíkur voru þá um 10.000 og í lok árs 

1906 voru þeir orðnir um 600.41 

Í grein sinni í Vinnunni nefnir Pétur G. Guðmundsson þá stefnu sem 

verkamannafélagið setti sér á stofnfundinum þann 28. janúar 1906. Varð sú stefna síðar 

að þriðju grein félagslaganna. 

1. Að styðja og efla hag og atvinnu félagsmanna. 

2. Að koma á betra skipulagi, að því er alla daglaunavinnu snertir. 

3. Að takmarka vinnu á öllum sunnu- og helgidögum.  

4. Að auka menningu og bróðurlegan samhug innan félagsins. 

5. Að styrkja þá félagsmenn eftir megni sem verða fyrir slysum eða öðrum 
óhöppum.42 

Þá má svo skilja að tilgangur félagsins hafi í upphafi verið að koma skipulagi á 

vinnufyrirkomulagið sem og að styrkja stéttarvitund verkamanna. Pétur nefnir þá að innan 

 
40 Haraldur Jóhannsson, Pétur G. Guðmundsson, 85; Pétur G. Guðmundsson, „Nokkrar minningar frá 
uppvaxtarárum Dagsbrúnar,“ 146. 
41 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 53–54. 
42 Sks.D. Stofnskrá Dagsbrúnar ásamt nöfnum stofnenda. Lög og aukalög (eftirrit) 1906–1949. 
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félagsins væri kominn upp ákveðinn skilningur á því að félagslegir þættir gætu hjálpað 

sem og staðið í vegi fyrir þroska félagsins.43 

Þó svo að hinn eiginlegi stofnfundur hafi átt sér stað í lok janúarmánaðar, þá vissu 

íbúar Reykjavíkur að stofnun félagsins væri í bígerð. Í blaðinu Ingólfi, þann 9. desember, 

1905 er gerð grein fyrir tilvonandi stofnun félagsins, að þessi félagsstofnun sé sjálfsögð 

enda mikil þörf á auknu skipulagi daglaunavinnu. Eins eru útlistuð markmið félagsins 

sem samsvara stefnunni sem áður var rædd. En fréttin endar á hálfgerðri áskorun til 

félagsins, sem tengist konum og erfiðisvinnu kvenna.  

Eitt af mörgu, sem félag þetta þarf að láta lagfæra, er sá óréttur, sem kvenfólki 
er gerður hér í „eyrarvinnu.“ Það fær víst æfinlega miklu lægra kaup en 
karlmenn, þótt það vinni alveg sama verk, t.d. við kolaburð. Slík vinna er að 
vísu varla ætlandi kvenfólki, en úr því að það vinnur hana á það heimting á 
sama kaupi og aðrir sem vinna verkið eins.44 

Umræðan um erfiðisvinnu kvenna og möguleika á þátttöku kvenna í Dagsbrún kom inn 

á borð félagsmanna á aukafundi þann 23. febrúar 1906, innan við mánuði eftir stofnfund 

félagsins.45 Það er áhugavert að Pétur G. Guðmundsson, ritari þessa fundar, skrifar niður 

skoðanaskipti og ummæli fundarmanna sem hjálpar til við greiningu á því sem þarna fór 

fram. Pétur talaði á fundinum fyrir stofnun kvennadeildar innan Dagsbrúnar. Þessi tillaga 

féll ekki í frjóan farveg á meðal félagsmanna. Þó svo að nokkrir væru þar sammála, voru 

fundarmenn flestir ekki tilbúnir til að taka málið til greina. Við lok fundar höfnuðu þeir 

einnig hugmynd um að stofna sjö manna nefnd til að kanna kjaramál kvenna með 84 

atkvæðum gegn 26. Það kemur einnig fram að ótti sé á meðal félagsmanna að 

áframhaldandi umræða um þessi mál geti sundrað félaginu í fæðingu.46 

Hafnarverkamönnum erlendis tókst víðs vegar að mynda og varðveita 

kynjaskiptingu á vinnumarkaðinum með því að útiloka konur og neita að vinna við hlið 

þeirra. Slíkt hið sama átti sér stað á meðal Dagsbrúnarmanna og árið 1913 sáust konur 

ekki lengur við uppskipun, eyrar- og hafnarvinnu í Reykjavík. Verkakonurnar litu margar 

á eyrarvinnuna sem ígrip, það er, þær fóru í þessa vinnu, til að drýgja tekjur heimilisins, 

en fyrir verkamönnum var þetta þeirra eina tekjulind.47 Hér má sjá á meðal sumra 

 
43 Pétur G. Guðmundsson, „Nokkrar minningar frá uppvaxtarárum Dagsbrúnar,“ 146–147. 
44 „Dagsbrún,“ 3. 
45 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, 117; Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 57 
46 Sks.D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1905–1917 22. des. 
47 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 60, 65–68. 
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félagsmanna svipað viðmót og verkamenn höfðu til annars utanaðkomandi vinnuafls.48 

Hugmyndin um að hægt væri að ráða konur í sömu vinnu á lægri launum gróf að sama 

skapi undan skipulagsvaldi Dagsbrúnarmanna. 

Þá er vert að huga betur að þeim ummælum sem fram komu á fundinum. Pétur 

Guðmundsson og Guðjón Jónsson mæla einir með stofnun kvennadeildarinnar í opinni 

ræðu samkvæmt fundargerðinni. Mikilvægt er að benda á að Pétur var ekki á móti því að 

konur hefðu aðeins tvo þriðju af kaupi karla nema í þeim tilvikum sem þær skiluðu álíka 

afköstum. Stofnun kvennadeildarinnar var þó ekki ætluð til að opna félagið fyrir konum, 

heldur að færa atvinnu kvenna undir skipulag Dagsbrúnarmanna.49 Samanborið við aðra 

Dagsbrúnarmenn má segja að Pétur og Guðjón hafi verið í forsvari þeirra sem voru 

framfaraþenkjandi og opnir fyrir þátttöku kvenna í atvinnulífinu eða skipulagsmálum upp 

að vissu marki og svo lengi sem það skipulag væri háð ákvörðunarvaldi verkakarla.  

Varaformaðurinn Jón Þórðarson sá sjálfur ekki ástæðu til þess að stofna 

kvennadeild og taldi hann að ekki væri þörf fyrir að Dagsbrún ynni að hagsmunum 

kvenna. Árni Jónsson mælti líka á móti stofnun deildarinnar og virtist ekki vera mjög 

hrifinn af hugmyndinni um blöndun kynjanna á vinnumarkaðinum. Hugmyndin færi gegn 

eðli kynjanna og væri í andstöðu við hans hugmyndir um vinnufyrirkomulag. Hann áleit 

að stofnun deildarinnar myndi „spilla en ekki bæta siðgæðið, sem því miður, ætti ekki úr 

háum söðli að detta þar sem kvenfólk væri að vinna innan um karlmenn... Ef þessu yrði 

komið á fót væri Ísland hið eina land í heimi, annað en Rússland sem hefði þannig lagað 

fyrirkomulag“.50 Þessi sjónarmið einkennast af hugmyndinni um að vernda þyrfti siðgæði 

kvenna með verkaskiptingu. Guðmundur Jónsson nefnir að, líkt og í tilfelli barna, var það 

algengt viðhorf að mikilvægt væri að vernda konur frá erfiðisvinnu. Stefna stjórnvalda, 

bæði hér og annars staðar í Norður-Evrópu, var af svipuðum meiði og tók mið af því að 

aukin verkaskipting og fyrirvinnukerfið stuðlaði að velferð, bættu siðferði og 

stöðugleika.51 

Þessi hefðbundna hugmynd um hlutverk kvenna sem og viðleitnin til að hægja á 

fólksflutningum til Reykjavíkur var enn fremur undirstrikuð með ummælum 

 
48 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, 88–93. 
49 Sks.D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1905–1917 22. des. 
50 Sks.D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1905–1917 22. des. 
51 Guðmundur Jónsson, „Hvers kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á 
Norðurlöndum,“  194. 
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Dagsbrúnarmannsins Magnúsar Einarssonar á þessum sama fundi og fyrr var greint frá. 

Magnúsi þótti engin ástæða liggja fyrir til að skipta sér af kjörum kvenfólks: „Því helst 

væri að sjá sem kvenfólk vildi ekki betri kjör... Varla væri hægt að fá kvenmann í sveit 

þó boðnar voru 7–8 kr. í kaup.“52 

Viðleitni  Dagsbrúnarmanna um að rýmka þyrfti framboð á vinnuafli var greinileg 

í viðhorfum þeirra til daglaunavinnu kvenna. Sem fyrirvinnur og tilvonandi fyrirvinnur 

heimilisins, litu margir Dagsbrúnarmenn svo á að konur væru gestkomandi á 

vinnumarkaðinum. Vert er að minna á að fleiri konur en karlar bjuggu í Reykjavík á 

þessum árum sem um munar sjö prósentum.53 Það viðhorf að líta konur sömu augum og 

utanbæjarmenn á vinnumarkaðinum var tilkomið vegna þess að konur gegndu einna helst 

árstíðabundnum störfum og hlutastörfum. Einnig var launuð atvinna álitin einungis sem 

tímabil á æviskeiði ungra ógiftra stúlkna eða þegar nauðin krafðist þess á seinni árum, 

þegar eiginmaðurinn var óvinnufær eða hafði ekki nægt kaup til að framfleyta 

heimilinu.54 

Hvort sem konum yrði meinaður aðgangur eða veittur takmarkaður aðgangur að 

Dagsbrún, með stofnun kvennadeildar, var ljóst að báðar ákvarðanirnar væru til þess 

fallnar að halda konum frá völdum hvað varðaði þeirra eigin kjör. Hér má líta sem svo á 

að Dagsbrúnarmenn hafi tekist á um hvaða skilaboð yrðu send út á við. Gat karlmennska 

þess tíma þolað samvinnu með konum í kjarabaráttu, líkt og hún virtist ekki þola þegar 

kom að erfiðisvinnu? Svo virðist ekki hafa verið líkt og sjá má á orðum ónefnds 

Dagsbrúnarmanns sem Pétur G. Guðmundsson hafði eftir á þessum sama fundi og um 

hefur verið rætt. 

Ég legg til að félagsskaparmyndun meðal kvenfólks sé skotið á frest þetta 
árið. Það hefur ekkert erindi í félagið. Félagið gæti ekki reist rönd við slíku 
nú fyrst um sinn. Enginn almennilegur maður mundi fást til að gerast 
forsprakki og framkvæmdafrömuður meðal þess félags. Enda er ekki mikil 
þörf á félagsskaparmyndun meðal kvenfólks fyrst um sinn, því að það mun 
sannast, að ef kvenfólk stofnar félag og vinnur fyrir ákveðið kaup, sem 
auðvitað verður ekki mjög lágt, þá veitist húsmæðrum afar erfitt að fá 
kvenfólk til ígripavinnu, t.d. fiskbreiðslu eða að vinda úr flík. Legg þó til að 

 
52 Sks.D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1905–1917 22. des. 
53 Helgi Skúli Kjartansson, „Fólksflutningar til Reykjavíkur 1850–1930,“ 270. 
54 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, 117; Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Til færri fiska metnar,“ 
281. 
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eyrarvinna kvenfólks sé takmörkuð eða afnumin með einhverjum ráðum, t.d. 
með því að karlmenn afsegi að vinna með kvenfólki í eyrarvinnu.55 

Ræðumaður ályktaði sem svo að sá karl sem kæmi að skipulagningu kjarabaráttu kvenna 

væri ekki karlmannlegur og að verkakarlar verði að neita því að vinna samhliða konum. 

Rökin gegn kjarabaráttu kvenna voru þau að lágt kvennakaup væri til þess fallið að auka 

framboð af vinnukonum fyrir húsmæður sem sjálfar héldu utan um heimilið þar sem 

eiginmenn þeirra voru útivinnandi. 

Það ber að nefna að þessi útilokunaraðferð var verkfæri verkakarla gegn konum á 

þessum tíma en tók stakkaskiptum þegar frá leið, þá sérstaklega eftir stofnun 

Verkakvennafélagsins Framsóknar, og þegar lengra var komið í skiptingu 

vinnumarkaðarins út frá kyni. Við skipulagningu vinnumarkaðarins lögðu 

Dagsbrúnarmenn áherslu á karlmanninn sem fyrirvinnu heimilisins á kostnað 

atvinnutækifæra og kjara kvenna. Þessa forgangsröðun, líkt og nánar verður fjallað um í 

næstu köflum, má síðar sjá í samskiptum Dagsbrúnarmanna við verkakonur. Þeim var 

áfram umhugað um að viðhalda skiptingu vinnunnar í gegnum hugtök líkt og karlavinna, 

kvennavinna, karlalaun og kvennalaun.  

2.2 Stofnun Verkakvennafélagsins Framsóknar 
Veruleiki kvenna var ólíkur veruleika karla þegar kom að skipulagningu verkalýðsfélags 

í Reykjavík í upphafi 20. aldar. Verkakvennafélagið Framsókn var ekki stofnað fyrr en 

25. október 1914, tæpum níu árum eftir að Dagsbrún var stofnuð. 56 Sama fyrirkomulag 

og minnst var á varðandi samfélagsstöðu stjórnenda Dagsbrúnarmanna var einnig að 

finna hjá Framsóknarkonum og kemur Jónína Jónatansdóttir, fyrsti formaður félagsins, 

inn á þetta fyrirkomulag á sjöunda fundi félagsins þann 7. febrúar 1915. Á sama tíma og 

hún brýnir fyrir félagskonum að halda tryggð við félagið og standa með félagskonum, 

hefur fundarritari eftir henni að það væru einmitt: 

Konur úr efnaðari og menntaðari stéttum sem í flestum öðrum löndum beittu 
sér fyrir verkakvenna félagsskapinn, þótt þær þyrftu ekki sjálfar að vinna á 
þann veg fyrir sér vegna þess að verkakonur ættu erfiða aðstöðu gagnvart 
vinnuveitendum. Þess vegna kvaðst ræðukona hafa fundið sterka hvöt hjá sér 
til þess að hjálpa verkakonum eftir megni.57 

 
55 Pétur G. Guðmundsson, „Nokkrar minningar frá uppvaxtarárum Dagsbrúnar,“ 150. 
56 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 13–14; Bríet Bjarnhéðinsdóttir, „Útsýn,“ 18. 
57 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
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Margar verkakonur vildu ekki gegna ábyrgðarstöðum í félaginu þar sem þær töldu sig 

vera um of háðar atvinnurekendum sínum og í gegnum þær væri hægt að koma höggi á 

félagið.58 

Bríet og Jónína hófu ferlið á að leita eftir stuðningi frá Kvenréttindafélagi Íslands 

áður en stofnfundur félagsins var haldinn 25. október 1915. Sextíu og átta konur mættu á 

stofnfund Framsóknar. Þórunn Magnúsdóttir nefnir að heimildir vanti um upprunaleg lög 

og markmið félagsins en bendir á að annarri grein félagslaga hafi verið breytt og birt árið 

1920 og hljóði á þennan veg: „Tilgangur félagsins er sá, að styðja og efla hag 

félagskvenna og menningu, á þann hátt sem kostur er á, meðal annars með því, að ákveða 

vinnutíma og kaupagjald og stuðla að því, að verkalýðurinn taki sjálfstæðan þátt í 

stjórnmálum lands og bæjarfélags.“59 Sex árum eftir stofnun félagsins, gefur þessi 

lagabreyting fáar upplýsingar um upprunaleg markmið félagsins. Sigríður Th. 

Erlendsdóttir skrifar að líkast til hafi hugmyndin að félaginu snúist um jafnréttissjónarmið 

enda hélt Framsókn áfram tengslum við Kvenréttindafélag Íslands og stjórnarkonur í 

fyrrnefnda félaginu gegndu oft ábyrgðarstöðum innan þess síðara.60 Strax á fyrsta ári 

félagsins snérist hugmyndafræðin þó nær hefðbundinni verkalýðsstarfsemi. Það var ekki 

síst vegna fyrri heimsstyrjaldar og efnahagslegra örðugleika sem höfðu áhrif á Íslandi, en 

á þessum árum jukust skilin á milli fátæks verkafólks og atvinnurekenda sem reyndu í 

auknum mæli að fá inn vinnuafl af landsbyggðinni til að forðast það að þurfa að borga 

eftir taxta verkakvennafélagsins.61 

Eitt helsta mál verkalýðsfélaganna var að fá rétt sinn til samninga samþykktan af 

vinnuveitendum. Tilveruréttur slíks félags fellur og stendur með viðurkenningu 

verkafólks, að það styðji við félagið og að atvinnurekendur samþykki að félagið tali fyrir 

verkafólkið. Samkvæmt Sumarliða Ísleifssyni, í Saga Alþýðusambands Íslands, öðlaðist 

Dagsbrún sína viðurkenningu árið 1915. Sama ár segir hann Framsóknarkonur hafa öðlast 

slíka viðurkenningu sem fólst í því að meirihluti vinnuveitenda borgaði eftir þeirra taxta.62 

Hins vegar var máttur verkakvennafélagsins ekki nægilegur til að fá alla atvinnurekendur 

að samningaborðinu, né gátu þær stöðvað vinnu líkt og Dagsbrúnarmenn höfðu gert árið 

1913, í átökum við danska byggingarfyrirtækið Monberg, sem annaðist byggingu 

 
58 Margrét Guðmundsdóttir, „Konur hefja kjarabaráttu,“ 70. 
59 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 15. 
60 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, 121–122. 
61 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 19. 
62 Sumarliði R. Ísleifsson. Í samtök, 105. 
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Reykjavíkurhafnar.63 Þá er einnig vert að benda á að verkalýðsfélögin voru ekki formlega 

og lagalega viðurkennd sem samningsaðili fyrr en árið 1938, þegar Alþingi samþykkti 

vinnumálalöggjöfina.64 

Fyrsti kauptaxti Framsóknar var samþykktur sem aukalög þar sem ekki höfðu 

náðst samningar við atvinnurekendur. Mikla vinnu var að hafa á þessum árum og náðu 

Framsóknarkonur loks að semja í febrúar 1917. Þar með hlaut félagið aukna 

viðurkenningu sem samningsaðili um kaup og kjör verkakvenna við fiskverkun í 

Reykjavík.65 

Á sjöunda fundi félagsins þann 7. febrúar 1915, tjáði Jónína Jónatansdóttir 

fundarkonum að fyrstu  kjaraviðræður Framsóknar við atvinnurekendur hafi gengið vel 

og að mörgum hafi þótt fyrsti launataxti félagsins vera sanngjarn. Mánuði síðar, þann 7. 

mars, tjáði Bríet Bjarnhéðinsdóttir, þá ritari félagsins, félagskonum að nokkrir 

atvinnurekendur hygðust ráða vinnuafl utan af landi til að komast undan taxta 

Framsóknar. Hún hvatti verkakonurnar til þess að leita sér hvaða vinnu sem þeim byðist 

innanbæjar sem utan, frekar en að slaka á launakröfum í sinni vinnu. Á fundinum eru 

lesnar upp auglýsingar og stjórnin býðst til þess að leita að vinnu úti á landi fyrir þær 

konur sem það vildu þiggja. Á næstu fundum tóku þá fleiri konur til skoðunar 

atvinnutilboð sem Bríet hafði fundið til.66 

Erfið staða félagsins var hins vegar fólgin í því að konur voru ólíklegri til og gengu 

síður í verkalýðsfélög heldur en karlar. Kynbundin störf og ólík svið leiddu til 

mismunandi aðstöðu kynjanna til að mynda samtök. Algengt var að konur væru bundnari 

heimilisstörfum og börnum á meðan karlar höfðu meiri frítíma. Styrkur félagshreyfingar 

er oft einfaldlega bundinn meðlimafjölda og því stór þáttur að fá inn eins margar 

verkakonur og hægt var. Margar verkakonur litu hins vegar svo á að launavinna yrði 

aðeins tímabundið ástand fram að giftingu eða aðeins aukavinna til að drýgja tekjur 

heimilisins, líkt og fram hefur komið. Því þótti mörgum ekki taka því að taka þátt í 

kjarabaráttu eða starfi félags sem ynni að slíku. Mikil endurnýjun var í félaginu, konur 

komu og fóru með meiri hraða en karlmenn í verkamannafélögum.67 

 
63 Ólafur R. Einarsson, „Bernska reykvískrar verkalýðshreyfingar,“ 218. 
64 Svanur Kristjánsson, Íslensk verkalýðshreyfing 1920–1930, 25. 
65 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 30. 
66 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
67 Margrét Guðmundsdóttir, „Konur hefja kjarabaráttu,“ 69–70. 



 

 22 
 
 

 Á þriðja fundi félagsins kom mæting og tímasetning funda til tals og hversu marga 

fundi skyldi halda í mánuði. Ákveðið var að þeir skyldu verða tveir í mánuði, á 

sunnudagskvöldum klukkan fimm. Bríet Bjarnhéðinsdóttir stakk upp á að seinni 

fundurinn í mánuðinum yrði notaður sem kennslufundur. Til að auka á mætingu voru 

konur hvattar til að taka með sér þá vinnu sem þær þyrftu að vinna á meðan hlustað yrði 

á upplestur og kennslu. Það var einnig samþykkt, en þessa fundi er þó fæsta að finna í 

fundabók félagsins.68 Sú vinna sem konurnar tóku með sér, verður að teljast líklegt, var 

að mestu handavinna fyrir heimilið líkt og saumur og prjónaskapur. Af fundartímum og 

þessari handavinnutilhögun er ljóst að frítími kvenna til að mæta á fundi var stjórninni 

ofarlega í huga. 

Þegar komið var fram að byrjun árs 1916 varð þátttaka félagsins í verkalýðspólitík 

greinilegri. Í aðdraganda bæjarstjórnarkosninga, þann 6. janúar, tjáði stjórnin 

fundarkonum að hún hefði hafnað boði um að taka þátt í sameiginlegri kosninganefnd 

kvenna þar sem hún hefði þáð boð um að taka þátt með Dagsbrúnarmönnum. Þann 24. 

janúar var svo haldinn aukafundur í aðdraganda kosninganna. Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

talaði fyrir því á fundinum, að vinnukonur sæki sér og nýti atkvæðisrétt sinn. Hún hvatti 

þær einnig til þess að horfa á stærri myndina og höndla atkvæði sitt með ábyrgð. Jörundur 

Brynjólfsson, Ágúst Jósefsson, Ólafur Friðriksson og fleiri verkalýðsleiðtogar töluðu 

þarna máli lista Alþýðuflokks. Þeir töluðu þó gegn öllum „stéttaríg“, að hann væri fyrst 

og fremst runninn undan rifjum blaðamanna. Þó virðist vera einhver rígur á milli þessara 

verkalýðsforingja og Bríetar Bjarnhéðinsdóttur þar sem hún gerir reglulega athugasemdir 

við ræður þeirra og þeir á móti.69  

 Þó svo að Bríet hafi verið ötul í starfi sínu á fyrsta starfsári félagsins sýnir hennar 

nærvera einna helst núninginn á milli kvenfrelsishugsjóna og stéttapólitíkur 

verkakvennanna. Hálfu ári fyrr hafði hún lýst yfir undrun á því að verkakonur höfðu 

margar lofað að kaupa blaðið Dagsbrún, að styrkja „blað karlmanna“ sem væru ekki 

líklegir til að taka upp hanskann fyrir málstað kvenna, en engin verkakona væri hins vegar 

áskrifandi eina kvennablaðsins, sem hún gaf út sjálf.70 Svo virðist hafa verið að konur af 

lægri stétt, sérstaklega innan verkalýðshreyfingarinnar, hafi tekið verkalýðsbaráttuna 

fram yfir kvenfrelsishreyfinguna. 

 
68 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
69 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
70 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
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 Jóhanna Egilsdóttir minnist þess einmitt að hafa kosið í fyrsta sinn árið 1908 og 

var: „...stolt af því að kjósa kvennalistann. Næst þegar kosið var bauð aftur á móti 

Dagsbrún fram, og þá kaus ég með körlunum. Hið sama gerðu flestar alþýðukonur... Bríet 

var sár við mig út af þessu, en ég svaraði: Verkalýðurinn gengur fyrir hjá mér.“71 Jóhanna 

segir vinskap hafa verið með henni og Bríeti en nefnir að henni hafi fundist hún standa 

frekar með fínna fólki en verkafólki. „Samt heyrði ég úr hennar munni í fyrsta sinn borna 

fram kröfuna um sömu laun fyrir sömu vinnu. Og síðar átti fyrir mér að liggja að berjast 

fyrir þeirri kröfu af öllum lífs og sálar kröftum.“72 Svipaða sögu af Bríeti segir Elka 

Björnsdóttir í dagbókarfærslum sínum,73 en hún tók sjálf sæti sem ritari þegar Bríet hætti 

í stjórn félagsins eftir fyrsta starfsárið.  

Þessi núningur á milli hugmynda var á pari við það sem sást í Vestur-Evrópu, 

samkvæmt sagnfræðingunum Jane Slaughter og Robert Kern, þar sem kvenleiðtogar af 

efri og miðstétt voru vel lesnir í hugmyndafræði og innblásnir af framfarasýn. Þessar 

sömu konur áttu hins vegar oft erfitt með að skilja raunveruleika kynsystra sinna sem voru 

sífellt með hugann við afkomu sína. Það var þá það sama hugarfar til erfiðisvinnu og 

tengsla vinnunnar við afkomu einstaklings og fjölskyldna sem hafði þau áhrif að tengja 

saman verkafólk af báðum kynjum.74 

 Viðhorf verkafólks til stéttamismunar þess tíma kemur til að mynda vel fram í 

endurminningum Margrétar R. Halldórsdóttur, verkakonu, þegar hún minntist vina sinna 

og nágranna:  

Þetta var alþýðufólk, verkamenn og sjómenn, fólk, sem segja mátti að lifði 
frá hendi til munns, alveg eins og við höfum gert. Alþýðufólk er ekki 
eigingjarnt. Það þekkir sína. Hins vegar lætur það aðra afskiptalausa, eins og 
það sjái það ekki, geri ef til vill stundum dálítið gys að snobbi þess og slaðri 
um einskisverða hluti.75 

Ekki svo að segja að verkakonur hafi álitið kvenfrelsishreyfinguna sem einskisverðan 

hlut, en kvenfrelsishugmyndin var ekki ein og sér nægileg til að efla verkakonur sem 

leituðu meir og meir eftir samstarfi og hjálp innan verkalýðshreyfingarinnar eins og með 

þátttöku sinni í stofnun ASÍ árið 1916 auk sex annarra stofnfélaga.76 Þá þekktist það 

 
71 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 57–58 
72 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 60. 
73 Elka Björnsdóttir, Dagbók Elku, 31. 
74 Slaugter og Kern, European women on the left, 7–8. 
75 Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, Fimm konur, 114. 
76 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 18. 
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einnig í Vestur-Evrópu að verkamenn og sósíalistar af báðum kynjum sýndu 

kvenréttindahreyfingunni ekki samstöðu þar sem hún ætti upptök sín á meðal efri og 

millistéttar. Kvenréttindabaráttan boðaði jöfn réttindi meðal kvenna burtséð frá stétt 

þeirra en á sama tíma einkenndist hún af samstöðu meðal kvenna sem vann gegn 

hugmyndum um greinanlega stéttaskipan.77 

Stofnun Framsóknar átti sér stað innan þess tómarúms sem Dagsbrúnarmenn höfðu 

skilið eftir sig með útilokun kvenna frá félaginu árið 1906. Viðmót Dagsbrúnarmanna til 

félagsmyndunar verkakvenna hafði þó breyst þegar Framsókn var stofnuð og unnu 

félögin saman að ýmsum málum. Bæði Jónína og Karólína Siemsen, tvær af stofnendum 

Framsóknar, voru kunnugar verkalýðshreyfingunni í gegnum eiginmenn sína sem einnig 

störfuðu innan verkalýðshreyfingarinnar.78 Samvinna með verkakörlum hófst snemma en 

þann 10. desember 1914 mætti Jónína Jónatansdóttir á fund Dagsbrúnar, fékk þar orðið 

og mælti hún fyrir því að verkalýðsfélögin tvö: „mættu vinna sem góð sistkyni að öllum 

velferðarmálum verkalýðsins í heild sinni.“79 Jónína var í fyrstu stjórn ASÍ og sat þar 

lengi vel ein kvenna.80 Karlar í forystu verkalýðshreyfingarinnar virðast hafa hvatt til 

þátttöku kvenna upp að vissu marki og svo lengi sem fyrirvinna karla var hvergi í hættu. 

Það að kona þyrfti að vera fyrirvinna heimilis þótti ekki öfundsvert hlutskipti, samkvæmt 

Sumarliða Ísleifssyni, þetta viðhorf var jafnvel viðhaft á meðal forystukvenna í 

verkalýðsbaráttunni.81  

Sigríður Matthíasdóttir segir það líta út sem svo að konum hafi ekki verið ætlað nein 

ný hlutskipti í nýju þjóðernislegu hugmyndafræði 20. aldar. Þær þóttu ekki kvennlegar í 

sókn sinni inn á svið frelsis og einstaklingshyggju. Kvenleiki var þannig aðskildur 

eiginleikanum til að vera í senn þjóðlegar og nútímalegar. Breytingar í fari kvenna sem 

að nútíminn krafðist gæti verið skaðlegar kvenlegu eðli og í kjölfarið stofnað siðferði 

heimilisins í hættu.82 Engu að síður bera Framsóknarkonur sinn vott af ókvenlegum 

einkennum sem falla ekki undir hefðbundinn kvenleika. Fyrir það fyrsta voru þær ábyrgar 

fyrir kjarabaráttu reykvískra verkakvenna, hóps sem þótti einungis kvenlegur svo lengi 

sem þær ynnu við vinnu sem þótti henta konum og þá á launum sem væru ekki næg til að 

 
77 Slaugter og Kern, European women on the left, 6. 
78 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 18. 
79 Sks.D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1905–1917 22. des. 
80 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 18. 
81 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 86–87. 
82 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 177–180. 
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sjá fyrir heimili. Enn fremur er mikilvægt að skilja að takmarkanir sem öftruðu konum og 

körlum af lægri stéttum frá því að uppfylla kynhlutverk sín voru í senn leið fólks af 

miðstétt og efri stétt til að réttlæta hærri stöðu sína í samfélaginu. Fólk af lægri stéttum 

studdi þó við valdastiga kynjanna á þann hátt sem þeim var fært, til að mynda með því að 

hampa þessum sömu gildum.83 Guðmundur Jónsson nefnir að fyrirvinnukerfið hafi aðeins 

verið sterk staðalímynd eða fyrirmynd um fyrirkomulag heimilis sem aðeins betur settir 

karlar og konur af efri og millistétt voru fær um að uppfylla en þótti eftirsóknarvert af 

lægri stéttum.84  

Þó svo að flestar stjórnarkvenna hafi sjálfar verið húsmæður voru þær engu að síður 

að mynda sér pláss og vald, utan heimilisins og á pólitíska sviðinu. R.W. Connell skýrir 

frá því að ráðandi karlmennska feli ekki nauðsynlega í sér andúð í garð kvenna. Konum 

geti jafnvel þótt ákjósanlegt að lifa í skugga þessa valdastiga og oft á tíðum skapast þannig 

samstaða milli ráðandi karla og hliðhollra kvenna.85 Það ber á, í áframhaldandi 

samskiptum verkalýðsfélaganna tveggja, að þau störfuðu náið saman þrátt fyrir 

valdamismun kynjanna. Kjaramál kvenna fengu ekki mikinn hljómgrunn innan íslensku 

verkalýðshreyfingarinnar á uppvaxtarárum hennar. Konur fengu að sama skapi litla 

umfjöllun í dagblöðum hreyfingarinnar.86 Engu að síður var það þangað sem 

Verkakvennafélagið Framsókn leitaði.  

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Schippers, „Recovering the feminine other,“ 99. 
84 Guðmundur Jónsson, „Hvers kyns velferðarkerfi? Ísland í spegli hinna kvenvænu velferðarkerfa á 
Norðurlöndum,“ 193. 
85 Connell, Gender and Power, 185–186. 
86 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Til færri fiska metnar,“ 288. Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 22–24; 
Margrét Guðmundsdóttir, „Konur hefja kjarabaráttu,“ 72. 
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3 Vinnudeilan 1926 

3.1 Verkfall og samúðarverkfall 
Á árunum 1921 til 1926 voru uppi háværar kröfur meðal atvinnurekenda um að 

lækka þyrfti kaup verkakvenna. Samkvæmt fundargerðum Framsóknar, um vorið 1926, 

tóku atvinnurekendur skref sem þeir höfðu ekki tekið gegn öðrum verkalýðsfélögum í 

Reykjavík og virtu að vettugi stöðu Framsóknar sem samningsaðila fyrir hönd 

verkakvenna og gerðu tilraun til þess að semja einhliða við verkakonur. Þessi tilraun 

atvinnurekenda var vissulega ekki ólögleg þar sem verkalýðsfélögin voru enn ekki 

lögbundinn samningsaðili verkafólks en engu að síður neyddust Framsóknarkonur til að 

svara þessari aðgerð svo þær myndu halda trausti verkakvenna til að semja fyrir þeirra 

hönd. Samkvæmt fundarkonum á fundum Framsóknar 4. og 9. Mars, 1926,  gengu 

undirskriftalistar, á vegum atvinnurekenda, milli verkakvenna í fiskvinnslustöðvum þar 

sem þær veittu með undirskrift sinni atvinnurekendum leyfi til að borga eftir sínum eigin 

taxta. Með þessum aðgerðum gátu atvinnurekendur ráðið kaupi verkakvennanna einhliða 

og án samninga við Framsókn, en einnig fylgdi sú hótun að aðrar konur yrðu ráðnar í stað 

þeirra sem neituðu að skrifa undir.87 Þessi gjörningur stofnaði tilverurétti 

verkakvennafélagsins í hættu því ef atvinnurekendur gátu ákvarðað kjör kvenna upp á sitt 

einsdæmi gæti það orðið félaginu náðarhögg. Úr urðu verkföll og kjaradeilur þar sem 

bæði Dagsbrúnarmenn og ASÍ stóðu við hlið Framsóknarkvenna. 

Það var ætlan Dagsbrúnarmanna og sambandsstjórnar ASÍ í deilunni að koma í veg 

fyrir að atvinnurekendur fengju einhliða að ráða launum verkakvenna, er þeir komu að 

málinu. Þeir höfðu áhyggjur af því að atvinnurekendur myndu ekki láta sér nægja að 

lækka laun kvenna og í kjölfarið myndu fylgja kröfur um lægri kjör verkakarla.88 

Framsóknarkonur leituðu þó ekki eftir hjálp frá Dagsbrún og ASÍ fyrr en frekar langt var 

gengið í deilunni. Þann 9. mars samþykkti Verkakvennafélagið Framsókn taxta sem var 

hærri en fiskverkunarfyrirtæki höfðu farið fram á og auglýstu taxtann í kjölfarið.89 Það 

 
87 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn; Margrét Guðmundsdóttir, „Konur hefja 
kjarabaráttu,“ 71. 
88 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 325–326; Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. 
– 1933 10. jan. 
89 „Kauptaxti Verkakvennafélagsins „Framsókn“,“ 1. 
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kann þó að hafa verið gert í fljótfærni þar sem ekki virðist hafa verið næg samstaða meðal 

verkakvenna til þess að stöðva vinnu og láta atvinnurekendur finna fyrir sér.90 

Eftir að taxtinn var samþykktur á fundi útnefndi stjórnin þrjár konur á hverri 

fiskverkunarstöð til að halda uppi samheldni og hvatningu. Stjórnarkonur og aðrar 

verkakonur höfðu orð á því að aðgerðir stjórnarinnar væru einskis nýtar ef samstaða ríkti 

ekki á meðal verkakvenna á vinnustöðunum. Jónína Jónatansdóttir brýndi fyrir 

verkakonum að standa saman og leggja niður vinnu í sameiningu ef ekki væri borgað eftir 

taxta Framsóknar.91 Þetta var stef sem var reglulega endurtekið af bæði 

Framsóknarkonum, ASÍ og Dagsbrúnarmönnum, en erfiðlega gekk að stöðva vinnu í 

fiskvinnslustöðvunum.  

Jóhanna Egilsdóttir, varaformaður félagsins frá 1923, minntist þess að hafa þurft að 

berjast á tvennum vígstöðvum á þessum árum. Annars vegar gegn launagreiðendum og 

hins vegar fyrir aukinni samstöðu meðal verkakvenna. Erfitt var að sannfæra þær um 

nauðsyn samstöðu til að ná árangri í baráttunni. Konur sem kvörtuðu sáran undan bágum 

kjörum voru margar ekki tilbúnar að ganga frá vinnu þegar brotið var á töxtum.92 Karólína 

Siemsen, ein helsta baráttukona félagsins á þessum árum, sýndi þessum konum og 

aðstæðum þeirra ákveðinn skilning í sínum endurminningum. Þar kemur einnig fram 

hvernig atvinnuhættir og umhverfi hafi jafnvel unnið á móti samstöðu verkakvenna. 

Vinnan var stopul, og alltof margir um hana. Það var ekki nema von þó stúlkur 
væru hræddar við að missa vinnuna, og eftir stríðið tókst um tíma að þrýsta 
laununum niður... Helzt voru það fastastúlkurnar á fiskvinnslustöðunum, sem 
treguðust við (að ganga í félagið), þær höfðu fasta vinnu frá því í apríl þegar 
farið var að vaska og þangað til á haustin að búið var að pakka. En þeim fannst 
stundum að þær gætu ekki tekið þátt í samþykktum félagsins um kauphækkun 
og annað vegna þess að þær voru fastráðnar upp á viss kjör.93 

11. mars, degi eftir að Framsóknarkonur höfðu auglýst taxtann, leituðu þær aðstoðar 

á fundi Dagsbrúnar um að koma í veg fyrir að karlar tækju upp vinnu þar sem konur hefðu 

lagt hana niður. Dagsbrúnarmenn voru tilbúnir að veita verkakonum hjálparhönd að þessu 

leyti en voru um margt óákveðnir um á hvaða annan hátt verkamenn gætu lagt þeim lið. 

Dagsbrúnarmenn töldu þá að best væri að málið yrði tekið upp af sambandsstjórn ASÍ. 

 
90 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
91 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
92 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 78–79, 139. 
93 „Verkakvennafélagið Framsókn 40 ára,“ 4. 
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Pétur Guðmundsson, sem var sjálfur meðlimur sambandsstjórnarinnar, áréttaði að það 

væri ekki hlutverk sambandsstjórnarinnar að heyja þennan bardaga. Félögunum beri 

skylda til að tilkynna kaupdeilur til ASÍ en félögin yrðu sjálf að útkljá þessa deilu.94  

Þessi skilningur á takmörkuðu hlutverki ASÍ í vinnudeilum kom upp reglulega í 

deilunni og undirstrikar vel reynsluleysi Framsóknar og Dagsbrúnar þegar kom að 

samhæfðum verkfallsaðgerðum. Engu að síður kaus sambandsstjórnin þriggja manna 

verkfallsstjórn þann 15. mars, þá Harald Guðmundsson, Sigurjón Á. Ólafsson og Felix 

Guðmundsson. Hlutverk hennar var að stöðva vinnu í fiskverkunarhúsum sem og að biðla 

til annarra verkalýðsfélaga að afferma ekki reykvíska togara. Verkakvennafélagið 

Framsókn veitti Alþýðusambandinu fulltingi til að semja fyrir þeirra hönd en í þeirri nefnd 

voru Pétur G. Guðmundsson, Jón Baldvinsson og Björn Blöndal Jónsson.95 Engar konur 

voru því í verkfallsstjórn, né heldur í samninganefnd en sjá má að flestir ábyrgðarmenn 

Alþýðusambandsins komu úr röðum Dagsbrúnar. 

Eftir fundinn 11. mars fóru þrír menn úr röðum Dagsbrúnar ásamt Framsóknarkonum 

á vinnustaðina, þar sem taxtabrotin áttu sér stað, til að gera tilraun til þess að reyna að 

stöðva þar vinnu. Á sumum stöðum tókst að stöðva vinnu en annars staðar svöruðu 

verkstjórar hreinlega ekki þegar bankað var á læstar dyrnar. Þeir höfðu þá tekið til þess 

ráðs að einangra vinnufólkið frá verkalýðsforystunni og því jafnvel ekki hleypt út eftir 

vinnu.96 Þegar ljóst varð að ekki tækist að stöðva vinnu verkakvenna leitaði ASÍ á náðir 

Dagsbrúnar sem hóf í kjölfarið samúðarverkfall og stoppaði uppskipun á fiski í 

Reykjavíkurhöfn að morgni 16. mars.97 

Í umfjöllun Alþýðublaðsins sama dag ákallar greinarhöfundur verkamenn að beita 

samtakamættinum því „verkamenn vita, að ef atvinnurekendum tekst að brjóta konur á 

bak aftur, þá kemur næst að þeim og síðan að einum flokki verkamanna á fætur öðrum“.98 

Hagsmunir verkakarla eru settir í forgrunn í þessari umfjöllun og kjörum kvenna aðeins 

gefið vægi út frá þeim. Þá er þar einnig áhugavert að í næstu grein er atvikum lýst sem 

svo að atvinnurekendur hafi ráðist fyrst gegn verkakonum þar sem þær voru lægst 

launaðar og sá hluti verkalýðs sem stæði „verst að vígi um samtök“.99 Burtséð frá því 

 
94 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
95 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 325–326. 
96 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 139. 
97 Svava Jónsdóttir „Þættir í sögu Verkakvennafélagsins Framsóknar,“ 8. 
98 „Samúðarverkfall,“ 1. 
99 „Kaupdeilan,“ 2. 
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hvort það eigi við rök að styðjast þá kristallast hér ákveðið viðmót sem ríkti á meðal 

Dagsbrúnarmanna sem höfðu ekki verið sérlega fúsir til að hefja samúðarverkfall fyrr en 

að fullreynt hefði verið að stöðva vinnu á fiskvinnslustöðvum.100  

Dagsbrúnarmenn höfðu áður gripið til samúðarverkfalls til hjálpar Sjómannafélaginu 

í þeirra verkfallsaðgerðum árið 1921. Í kjölfar þeirrar deilu, þremur vikum síðar, þurfti 

Dagsbrún svo að verja sinn taxta með skyndiverkfalli. Eins höfðu þeir kynnst mikilvægi 

samstilltra verkfallsaðgerða árið 1923 þegar þeir lögðu sjómönnum aftur lið í 

Blöndahlsslagnum.101 Nú óttuðust þeir að dragast inn í nýjar kaupdeilur og þurfa að verja 

taxta sinn í kjölfar samúðarverkfalls fyrir verkakonur sem skorti samtakamáttinn sem 

þurfti til þess að vinna slíkar deilur. Þá skiptir einnig máli að, þrátt fyrir að verkföll væru 

ekki ný af nálinni, það skorti innviði líkt og verkfallssjóð og lögboðnar leiðir til verkfalls. 

Jóhanna Egilsdóttir, þá varaformaður Framsóknar, lýsti Dagsbrúnarmönnum sem svo að 

þeir hafi verið „hvorki hráir né soðnir“ í þessari tilteknu baráttu.102 Þeir hafi ef til vill ekki 

sjálfir haft fulla samstöðu innan sinna raða. 

Þegar leið á verkfallið má til að mynda sjá aukningu á hvatningarorðum frá stjórn 

Dagsbrúnar um að halda samstöðunni meðal verkakarla í röðum Dagsbrúnar. Út frá þeim 

má svo skilja að þeir væru í auknum mæli að bíða eftir lokum verkfallsins. Mögulega 

mátti sjá aukið ósamræmi milli stjórnarinnar og verkamanna líkt og má skilja á orðum 

Felix Guðmundssonar, úr verkfallsstjórninni, sem reyndi að hvetja til samstöðu: „Það er 

oft sagt um foringjana, að þeir eigi ekkert á hættu, en nú ganga borgararnir hér til 

borgarstjóra og reyna að fá hann til þess að reka formann Dagsbrúnar frá bænum og svo 

er um fleiri foringja að þeir eiga nokkuð á hættu ef þeir hafa sig í frammi.“103 Magnús 

Jóhannesson, formaður félagsins, tók undir þessi orð en í þeim eru fólgin þau skilaboð að 

það séu ekki aðeins verkakarlar sem tóku áhættu með sína vinnu og lífsviðurværi heldur 

var forysta félagsins einnig að leggja sig í hættu. 

Á fundum Verkakvennafélagsins Framsóknar bar jafnvel á enn meira ósamræmi 

milli vilja stjórnar félagsins og verkakvenna innan sem utan félagsins. Það varð 

greinilegra að verkakvennafélagið þyrfti að eiga fleiri félagskonur á vinnustöðunum. Þrátt 

fyrir að tæpir tveir tugir kvenna gengju í félagið á hverjum fundi var það ekki nóg til þess 

 
100 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
101 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 315–321. 
102 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 140–142. 
103 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
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að loka öllum vinnustöðunum. Þá kom fram á fundi 18. mars að margar verkakonur 

neituðu að gefa verkakvennafélaginu upp nafn svo hægt væri að nálgast þær utan vinnu 

og á vinnustöðunum höfðu atvinnurekendur sett vörð við dyrnar til þess að meina 

verkfallsvörðum aðgang.104  

Það var ef til vill á þessum tímapunkti sem Framsóknarkonur voru að þrotum 

komnar, en á fundi 22. mars kom verkfallið lítið sem ekkert til tals samkvæmt 

fundargerðum. Á fundi Dagsbrúnar eftir verkfallið tjáði Ólafur Friðriksson 

fundarmönnum að undirbúningur hafi verið lítill sem enginn hvað varðar fréttaflutning 

fyrir verkfallið en Jónína Jónatansdóttir hafi beðið hann að skrifa sem minnst.105  

Það var einnig um þetta leyti, þann 18. og 19. mars, sem Dagsbrúnarmenn áttuðu sig 

á því að verkfallið væri að ganga þeim úr greipum. Uppskipun og fiskvinnslu hafði verið 

stýrt til Hafnarfjarðar og Viðeyjar en verkalýðsfélagið Hlíf í Hafnarfirði tók upp sömu 

stöðu og sjómenn höfðu tekið í upphafi deilunnar og fékkst ekki til þess að hefja 

samúðarverkfall. Kaup verkakvenna var þá einnig orðið að aukaatriði hjá 

atvinnurekendum sem höfðu beint athygli sinni að verkakörlum og hótuðu að leggja 

verkbann á félagið. Í fundargerðabókum stjórnarinnar bar einnig á pirringi á meðal 

Dagsbrúnarmanna út í Framsóknarkonur fyrir stjórn- og skipulagsleysi. Þeir gagnrýndu 

þá einnig það að verkfallið var ekki lengur á dagskrá verkakvennafunda, nema þá undir 

liðnum „önnur mál“.106  

Uppgjöf verkakvenna var formlega tilkynnt þann 24. mars þegar Framsóknarkonur 

báðu sambandsstjórnina um að binda enda á verkfallið en sambandsstjórnin skrifaði undir 

samning við útgerðarmenn tveimur dögum síðar.107 Verkakonur, sem höfðu áður sagst 

ekki vera tilbúnar að semja um laun undir 85 aurum á klukkutímann, þurftu að sætta sig 

við 80 aura líkt og atvinnurekendur höfðu vonast til. Alþýðublaðið talaði þá fyrir því að 

málamiðlanir hefðu verið gerðar á báðum hliðum og atvinnurekendur þyrftu að reiða sig 

á samninga við verkalýðsfélögin til þess að ákvarða laun. Sigurinn fælist í að 

samningsréttur verkalýðsfélaganna væri virtur.108 Á fundi Framsóknar, þegar verkfallið 

 
104 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
105Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
106 Sks. D. Fundagerðabók stjórnar Dagsbrúnar. 1926 29. jan. – 1934 23. jan.  
107 Sks. D. Fundagerðabók stjórnar Dagsbrúnar. 1926 29. jan. – 1934 23. jan 
108 „Kaupdeilunni lokið,“ 1. 
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var gert upp, kemur þó fram að þetta hafi ekki verið samningurinn sem þær höfðu vonast 

eftir.109 

Þann 1. apríl fór sambandsstjórnin yfir verkfallið og niðurstöður þess, á fundi með 

Verkakvennafélaginu Framsókn. Helstu áhrifaþættirnir, samkvæmt sambandsstjórninni, 

voru þeir að ekki fiskaðist mikið á meðan á verkfallinu stóð og í kjölfarið tókst 

atvinnurekendum að landa og vinna úr fiskinum utan Reykjavíkur.110 Jóhanna Egilsdóttir 

lýsti niðurstöðunum sem ósigri verkakvenna og verkalýðshreyfingarinnar allrar: „Eftir 

þetta vísuðum við verkakonurnar aldrei vinnudeilum alfarið til Alþýðusambandsins. Við 

reyndum að heyja okkar stríð sem mest sjálfar.“111 Annað hljóð mátti þó heyra á fundi 

Dagsbrúnar eftir verkfallið enda hafði þeim tekist að fá þennan samning fyrir Framsókn 

án þess að þurfa að semja um sín laun upp á nýtt. Ólafur Friðriksson lofaði velgengni 

verkfallsins þrátt fyrir að lítið hafi áunnist í kjörum verkakvenna. Þá hafi það verið 

mikilvægt til þess að samstilla og sýna samtakamátt verkalýðsins og fá aukna reynslu af 

ferlinu.112 

3.2 Ójöfn staða kynjanna við samningaborðið 
Einna áhugaverðasti munur félaganna tveggja var mismunun þegar kom að sæti við 

samningaborðið. Eftir að hafa veitt sambandsstjórninni umboð til samninga, var 

samningsvaldið farið úr höndum Framsóknarkvenna og í hendur karlmanna þar sem 

Dagsbrún átti sína meðlimi innan verkfallsstjórnar og í samninganefnd. Samræður 

samninganefndarinnar við Dagsbrúnarmenn, bæði formlegar og óformlegar, eru vel 

skjalfestar í dagbók verkfallsins og fundargerðum, en frá og með 20. mars fer meira fyrir 

viðræðum við samninganefnd ASÍ vegna kröfu atvinnurekenda um að semja við bæði 

verkalýðsfélögin samtímis. Á sama tíma varð ljóst að Framsóknarkonur fengju kröfur 

sínar ekki uppfylltar nema þá að samið yrði upp á nýtt við Dagsbrúnarmenn.113 

 Dagsbrún gaf sambandsstjórninni ekki umboð til samninga fyrir sína hönd og kaus 

frekar að vernda eigin samning á kostnað verkakvenna. Það er í raun erfitt að ímynda sér 

að þeir hefðu nokkurn tímann sætt sig við að verkfallsaðgerðirnar kæmu niður á 

verkakörlum, hverra hagsmuna þeir gættu. Á sama tíma voru þeir einnig hluti samfélags 

 
109 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
110 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
111 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 140–142. 
112 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
113 Sks. D. Fundagerðabók stjórnar Dagsbrúnar. 1926 29. jan. – 1934 23. jan 
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sem verðlagði vinnu karla umtalsvert hærra heldur en vinnu kvenna. Hér var aftur á 

ferðinni hugmyndin um vinnu kvenna sem ígripavinnu, sem þeir virtust ekki vera á móti 

í sjálfu sér, en mátti þó ekki ekki verða svo umfangsmikil og vel launuð að geta karlmanna 

til að halda uppi heimili með fyrirvinnu yrði lögð í hættu. Það er að lokum sú hugsjón 

sem ASÍ og Dagsbrúnarmenn sömdu út frá.114 Þessi hugsjón endurspeiglast vel í 

greiningu Sigríðar Matthíasdóttur á togstreitunni um hvert hlutverki kvenna skyldi vera á 

millistríðsárunum. Sú togstreita snérist fyrst og fremst um hvort konur skyldu einungis 

lifa á hefðbundinn hátt, við heimilisstörf og uppeldi barna, eða hvort þær gætu tekið að 

sér störf á opinbera sviðinu samhliða sínum hefðbundu skyldum án þess að stofna siðferði 

heimilanna í hættu. Bæði sjónarmið gera ávallt ráð fyrir konum á sviði heimilisins þar 

sem karlinn vann utan þess.115 

 Þegar Framsóknarkonur leituðu fyrst til Dagsbrúnar eftir hjálp í deilunni,  þann 

11. mars, var það á þeim grundvelli að þeir gætu komið í veg fyrir að karlmenn gengju í 

vinnu sem konur hefðu lagt niður. Á þeim sama fundi á sér stað umræða um hvað skyldi 

flokkast sem kvennavinna og hvað skyldi heyra undir karlavinnu. Gunnar Jóhannsson 

taldi það frekar algengt að karlar ynnu við uppstöflun fisks en Guðrún Ó. Guðmundsdóttir 

sagði það vera æ sjaldgæfara heldur en fyrr á árum. Ólafur Friðriksson sagði á þessum 

sama fundi að greinarmunur þyrfti að vera skýrari á milli vinnu ætlaðri körlum annars 

vegar og konum hins vegar. Hann taldi þetta vera mál sem félögin þyrftu bæði að leggjast 

yfir og boða síðan niðurstöðurnar út á við.116 Skipting vinnunnar og kynbundinn 

launamunur voru auðvitað ekki ný af nálinni.117 En það sem er nýtt hér er tilraun til þess 

að regluvæða þessar samfélagslegu venjur á meðal félaga sem beita sér fyrir kjörum 

verkafólks. 

 Fjórum árum síðar, á verkalýðsráðstefnu ASÍ árið 1930, voru teknar til ályktunar 

og samþykktar tillögur um að sambandið skyldi berjast fyrir sömu launum fyrir sömu 

vinnu, burtséð frá kyni og aldri: „Vinna skal að því, að konur  og unglingar, er vinna sömu 

erfiðisverk og karlmenn, að þeim sje greitt karlmannskaup.“118 Þó svo að á yfirborðinu 

megi túlka þessa stefnu sem skref í átt að launajafnrétti má einnig líta á sem svo að stefnan 

 
114 Margrét Guðmundsdóttir, „Konur hefja kjarabaráttu,“ 73. 
115 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 361. 
116 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
117 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 368–383, 395–453. 
118 ÞÍ. Sögusafn Alþýðusambands Íslands A-01. 13/1. Verkalýðsráðstefna 1930. 
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hafi verið til þess fallin að ýta undir kynjaskiptingu vinnumarkaðarins. í samfélagi sem 

metur vinnu karla sem afkastameiri og verðmætari, er slík jafnlaunakrafa ekki til þess 

fallin að tryggja konum hærri laun heldur til að stuðla frekar að kynskiptingu 

vinnumarkaðarins þar sem launagreiðendur búast við mismiklum afköstum út frá kyni 

verkafólks. 

Á sama fundi er ályktað að efnahagsumhverfið á Íslandi ylli nú harðari 

„arðránsskilyrðum“ en áður. Afleiðingar þess væru aukið atvinnuleysi, meiri vinnuhraði 

og harka, aukin kvennavinna og unglingavinna í erfiðum atvinnugreinum sem og aukin 

barnavinna.119 Fram á annan áratug 20. aldar hafði eftirspurnin eftir vinnuafli verið slík 

að karlmenn gátu ekki einir annað henni, og þess vegna höfðu Íslendingar horft í gegnum 

fingur sér þegar kom að erfiðisvinnu kvenna.120 Þegar komið var fram á þriðja áratuginn 

hafði hlutfall vinnuframboðs og vinnuafls víxlast og í kjölfarið leituðust karlmenn eftir 

því að vernda sína atvinnu og sín kjör. Sem dæmi má nefna að Reykjavíkurhöfn, árið 

1929, var einn af fáum vinnustöðum í borginni þar sem verkamenn neituðu að vinna með 

mönnum utan Dagsbrúnar, svo sterk var samstaðan á meðal þeirra. Á meðan mismunur á 

kaupi karla milli atvinnugreina lækkaði á árunum 1919–30, lækkaði kaup kvenna 

hlutfallslega, á sama tímabili, í samanburði við kaup karla.121  

Hverjar voru þá ástæður Dagsbrúnarmanna til að ganga jafnlangt og þeir gerðu 

þegar þeir tóku upp hanskann fyrir verkakonur, hófu samúðarverkfall og lögðu um leið 

sinn eigin kauptaxta í hættu? Fyrir utan þann möguleika að einhverjir þeirra hafi haft 

raunverulega samúð með hlutskipti verkakvenna, má einnig líta til óskilyrtrar samstöðu 

sem einkennir sterk verkalýðsfélög. Svanur Kristjánsson stjórnmálafræðingur hefur 

haldið því fram að á samdráttarárum reyni í auknum mæli á stéttarvitund verkalýðsins, 

líkt og þessum. Verkalýðsfélögin krefjast þess af verkafólki að það hegði sér nær 

óskynsamlega og taki hag heildarinnar fram yfir sinn eigin. „Ef að kreppur styrkja 

verkalýðsfélögin, er stéttarvitund sterk. Ef kreppur veikja verkalýðsfélögin, er 

stéttarvitund veik.“122 Þannig mætti túlka muninn á samstöðu á meðal Dagsbrúnarmanna 

annars vegar og Framsóknarkvenna hins vegar. Á meðal verkakarla ríkti sterkari 

 
119 ÞÍ. Sögusafn Alþýðusambands Íslands A-01. 13/1. Verkalýðsráðstefna 1930. 
120 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914,“ 41; Sigríður Th. 
Erlendsdóttir, „Til færri fiska metnar,“ 280. 
121 Svanur Kristjánsson, Íslensk verkalýðshreyfing 1920–1930, 29, 31. 
122 Svanur Kristjánsson, Íslensk verkalýðshreyfing 1920–1930, 19. 
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stéttarvitund sem gerði það að verkum að þeir voru tilbúnari að leggja vinnu sína í hættu 

í krafti samstöðumáttarins. 

Að sama skapi voru Dagsbrúnarmenn meðvitaðir um að of lág laun kvenna myndu 

varpa ljósi á gífurlegan launamun sem ríkti á milli kynjanna líkt og Ólafur Friðriksson 

talaði um á fundi þann 25. mars 1926: „Ef atvinnurekendur kæmu kaupi kvenna nú úr 90 

aurum niður í 80 þá mundu þeir lækka það í haust niður í 70 og það væri hættulegt fyrir 

verkamenn, að konur hefðu of lágt (kaup) samanborið við þá.“123 Í þessu er fólgið að 

Dagsbrúnarmenn börðust fyrir kjörum verkakvenna þar sem þau voru fyrsta vígi fyrir kjör 

verkamanna. Vinna karla var metin hærra en vinna kvenna af samfélaginu, en einungis 

upp að vissu marki var þessi matsmunur raunsær í augum Dagsbrúnarmanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
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4 Garnadeilan 1930 
Árið 1930 átti sér stað næsta prófraun Framsóknarkvenna sem krafðist aðstoðar frá 

Dagsbrúnarmönnum. Þá um haustið hóf Garnastöð SÍS (Sambands íslenskra 

samvinnufélaga) í Reykjavík að greiða verkakonum um 10 aurum undir taxta á 

klukkustund. SÍS fékkst ekki að samningaborðinu þegar Framsókn leitaði samninga og í 

kjölfarið leitaði félagið fulltingis verkamálaráðs Alþýðusambandsins sem og stjórnar 

Dagsbrúnar.124 

Öfugt við efnahagslegar aðstæður árið 1926, þar sem atvinnulífið var byrjað að jafna 

sig eftir stríðslokakreppuna og var að hefja vaxtarskeið, þá var garnadeilan 1930 við lok 

þessa vaxtarskeiðs. Íslendingar biðu þess að heimskreppan léti á sér kræla hér á landi en 

hún kom síðar fram í verðfalli á útflutningsvörum með tilheyrandi atvinnuleysi.125 Árið 

1930, fyrir garnadeiluna og rétt fyrir kreppuáratuginn, var Verkakvennafélagið Framsókn 

mögulega betur statt heldur en nokkru sinni fyrr, þegar kom að samningsstöðu, 

meðlimafjölda og samstöðu verkakvenna. Félagið hafði sjálft samið um nýjan taxta við 

atvinnurekendur í maí 1930 og fyrir samningaviðræðurnar héldu Framsóknarkonur 

almenna fundi fyrir verkakonur í von um að fjölga félagskonum. Í kjölfar þessara 

útbreiðslufunda gengu 289 nýjar verkakonur í félagið.126 Til samanburðar höfðu 

félagskonur aðeins verið um 400 árið 1924127 og Dagsbrúnarmönnum hafði aðeins fjölgað 

úr 600 í 730 frá stofnun til ársins 1927.128 Engu að síður leituðu Framsóknarkonur eftir 

hjálp Dagsbrúnar og ASÍ í þessari deilu sem kom upp í lok árs 1930.  

Ólíkt því hvernig Framsóknarkonur hafa sagt frá garnadeilunni í seinni tíma líkt og 

í endurminningum, brugðust þær ekki samstundis við fréttum af taxtabrotum í 

garnastöðinni við Rauðarárstíg.129 Stjórn Framsóknar vissi af taxtabrotunum tæpum 

mánuði áður en verkfallsaðgerðir hófust þann 11. desember 1930. Mögulegar ástæður 

fyrir þessu aðgerðarleysi, voru pólitískar tengingar Verkakvennafélagsins Framsóknar 

við Alþýðuflokkinn, en þingflokkur Alþýðuflokks studdi á þessum tíma minnihlutastjórn 

Framsóknarflokks. SÍS sem rak starfsemina í garnastöðinni, átti að sama skapi í miklum 

 
124 Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 36–37. 
125 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, 109. 
126 Svava Jónsdóttir „Þættir í sögu Verkakvennafélagsins Framsóknar,“ 11; Sks. F. I. Fundabók 
Verkakvennafél. Framsókn. 
127 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 71. 
128 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 46, 54. 
129 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 145. 
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tengslum við Framsóknarflokkinn. Aðgerðir gegn taxtabrotum hefðu því getað haft 

víðtækari áhrif en einungis á kjör verkakvenna, heldur einnig á landsstjórnmálin.130  

Þó svo að verkakonur hafi einsett sér að sjá um sín kjaramál sjálfar eftir deiluna 1926, 

þá treystu þær áfram á stuðning ASÍ og Dagsbrúnar í lok árs 1930. Bæði Þórunn 

Magnúsdóttir og Þorleifur Friðriksson hafa bent á sterk tengsl milli Framsóknarflokks og 

SÍS og stuðning Alþýðusambandsins við stjórn Framsóknarflokksins. Í umfjöllun sinni 

um deiluna benda þau bæði á að veik staða Framsóknarkvenna hafi þarna ennþá verið 

sýnileg þar sem þær hafi þurft að treysta á ASÍ og Dagsbrún.131 

 Burtséð frá því hvort tenging við Framsóknarflokkinn hafi verið úrslitavaldur í 

þessari vinnudeilu, varpar þessi tenging ljósi á stærri mynd sem tilheyrði þeim 

vinnudeilum þar sem Framsóknarkonur þáðu hjálp frá Dagsbrúnarmönnum og ASÍ. Sem 

hluti af verkalýðshreyfingunni nutu verkakonur aðstoðar en verkakarlar litu ávallt svo á 

að þeir væru að vernda eigin kjör og stöðu að einhverju leyti. 

Almenn skoðun innan verkalýðshreyfingarinnar, varðandi garnadeiluna 1930, var sú 

að SÍS hafi verið ætlað að herja á taxta verkalýðsfélaganna fyrir hönd atvinnurekenda 

undir verndarvæng Framsóknarflokksins. Líkt og Guðjón Benediktsson orðaði það um 16 

árum síðar: „Ekki er ólíklegt að hér hafi átt að þreifa fyrir sér um launalækkun almennt, 

og þá ekki óhyggilega af stað farið að byrja á verkakonum, því þeirra félag var ekki eins 

þjálfað í stéttabaráttunni og Sjómannafélag Reykjavíkur og Verkamannafélagið 

Dagsbrún.“132 Hér er enn og aftur að finna þá hugmynd sem kom skýrt fram í deilunni 

árið 1926, að kaup kvenna væri fyrsta vígið í aðför að kjörum karlmanna. Eins stendur í 

ársskýrslu stjórnar Dagsbrúnar til Alþýðusambandsins að Dagsbrúnarmenn hafi hjálpað 

Verkakvennafélaginu Framsókn að vinna þessa kaupdeilu gegn SÍS til að standa vörð um 

kaup kvenna og einnig kaup karla.133 Áhugavert er að félagið hafi talið sig vera að vernda 

kaup beggja kynja en taxtabrotið snéri þó aðeins að konum í garnastöðinni.  

Héðinn Valdimarsson, formaður Dagsbrúnar árið 1930, leit svo á að garnadeilan væri 

ekki einungis deilur milli atvinnurekenda og verkalýðsfélaga um rétt til samninga, heldur 

væru þessar deilur einnig af pólitískum toga. Samkvæmt Héðni voru samvinnufélögin 

 
130 Guðjón Benediktsson, „Garnaslagurinn 1930,“ 231. 
131 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 332; Þórunn Magnúsdóttir, Þörfin knýr, 40. 
132 Guðjón Benediktsson, „Garnaslagurinn 1930,“ 231. 
133 ÞÍ. Sögusafn Alþýðusambands Íslands A-01. 31/27. Ársskýrsla stjórnar verkamannafélagsins 
„Dagsbrún“ fyrir 1930.  
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hinar efnislegu undirstöður Framsóknarflokksins á sama hátt og stéttarfélög voru 

undirstöður Alþýðuflokksins. Hann taldi ljóst að ráðamenn innan SÍS og 

Framsóknarflokksins, sérstaklega Jónas Jónsson, hafi lagt á ráðin um að fara framhjá 

samningsrétti verkalýðsfélaga. Það hafi til að mynda sést í upphafi deilunnar þegar 

samvinnufélögin neituðu að leita samninga við verkakvennafélagið. Á sama hátt tók SÍS 

verkfallinu ekki sem lögmætri aðgerð heldur reyndu samtökin að halda áfram vinnu með 

verkfallsbrjótum og að brjóta verkfallsvörsluna á bak aftur með lögregluvaldi.134  

Umfjöllun dagblaðanna og síðari skrif um garnadeiluna varpa aðallega ljósi á gjörðir 

Héðins Valdimarssonar, annarra karlmanna og afstöðu þeirra í deilunni. Mikilvægt er þó 

að gera grein fyrir því valdi sem Framsóknarkonur höfðu þó á meðal verkakvenna og 

þeim þáttum sem réðu því að þær neyddust til að reiða sig á aðstoð karlmanna. Töfin á 

aðgerðum verkakvenna er greinileg út frá fundargerðum Framsóknar en á fundi 18. 

nóvember 1930, spurði Steinunn Þórarinsdóttir stjórnina hvort satt væri að unnið væri á 

launum undir taxta í garnastöðinni, en engin svör fengust á þeim fundi. Steinunn bar sama 

erindi upp á næsta fundi, þann 9. desember og tjáði stjórnin fundarkonum að málið væri 

komið í þann farveg að ef samningar næðust ekki fyrir 11. desember yrði vinna stöðvuð 

þann morgun auk þess sem Dagsbrúnarmenn myndu stöðva alla flutninga til og frá 

garnastöðinni. Konurnar sem unnu í garnastöðinni voru þá hvattar til þess að leggja niður 

vinnu og mæta ekki ef til verkfalls kæmi.135  

Í fundargerð Framsóknar, 18. Nóvember og 9. Desember, kemur fram ákveðin 

gagnrýni frá félagskonum til stjórnarinnar. Önnur mál á dagskrá þessara funda voru 

peningagjafir til góðgerðarmála. Á fyrri fundinum eru aðeins 24 fundarkonur eftir á 

fundinum eftir umræðuna um taxtabrot í garnastöðinni en ritari tekur það fram að fleiri 

konur hafi setið fundinn við upphaf fundar. Næsta mál var að kjósa um peningagjöf til 

sjómannastofu en ritari fann sig knúna til að nefna að margar konur hafi gengið út af 

fundinum fyrir þá atkvæðagreiðslu. Á fundinum 9. desember nefnir Steinunn 

Þórarinsdóttir að félagið hafi margt þarfara við peningana að gera og krefur stjórnina um 

aðgerðir í garnastöðinni.136 Jóhanna Egilsdóttir minnist þess í endurminningum sínum að 

taxtabrotið hafi fyrst komist á borð stjórnar Framsóknar þegar þær hafi þurft að sitja undir 

 
134 Héðinn Valdimarsson, Skuldaskil Jónasar Jónssonar við sósialismann, 12, 35–36. 
135 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
136 Sks. F. I. Fundabók Verkakvennafél. Framsókn. 
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skömmum frá verkakonu einni þar sem þær innheimtu félagsgjöld á heimili hennar.137 

Verkakonur voru þannig virkar í að knýja stjórnina til aðgerða gegn taxtabrotum í 

garnastöð SÍS. 

Samkvæmt Tímanum fór Jónína Jónatansdóttir, formaður Framsóknar, ásamt Þuríði 

Friðriksdóttur á skrifstofu SÍS þann 9. desember og tilkynnti verkstjóra að vinna yrði 

stöðvuð að morgni 11. desember.138 Á þessum mánuði sem leið frá því að upp komst um 

taxtabrotið hafði stjórn verkakvennafélagsins sótt verkalýðsráðstefnu og 

Alþýðusambandsþing. Líklegt er að verkfallsaðgerðirnar hafi verið samstilltar þar enda 

fer lítið fyrir umræðu um verkfallsaðgerðir í fundargerðum Dagsbrúnar og Framsóknar. 

Ítök Verkakvennafélagsins Framsóknar á meðal verkakvenna í garnastöðinni voru allgóð, 

enda lögðu allar 36 verkakonurnar niður vinnu þann 11. desember. Verkstjóra á stöðinni 

tókst aðeins að sækja tvær konur eftir að hafa komið að tómri garnastöð og læsti hann sig 

og þær inni í þeirri von að loka verkfallsvörsluna úti.139 Ekki var nóg að verkakonur legðu 

niður vinnu, staðan var sú að nóg var af vinnnuafli sérstaklega þar sem garnaverkunin var 

unnin að vetri til þegar minna framboð var af vinnu. Til að tryggja að ekki væri unnið í 

garnastöðinni var því sett á verkfallsvarsla, sex manna lið úr báðum félögum sem 

samanstóð af Jóhönnu Egilsdóttur, Sigríði Ólafsdóttur, Steinunni Þórarinsdóttur, Héðni 

Valdimarssyni, Ólafi Friðrikssyni og Jóni Axel Péturssyni.140 

Eftir að verkstjóri garnastöðvarinnar hafði læst sig og verkakonurnar tvær inni, 

safnaðist fleira og fleira verkafólk að garnastöðinni. Fyrst og fremst var um unga 

verkakarla að ræða en von þeirra var að stöðva vinnuna og flutning á vörum inn og út af 

stöðinni. Í tilraun til að koma salti inn á stöðina hringdi verkstjóri SÍS á lögregluna sem 

mætti á staðinn til þess að halda verkakörlunum í skefjum með kylfum á meðan saltbíllinn 

var affermdur. Þessi tilraun vakti aðeins reiði meðal verkakarla sem  þyrptust að 

lögreglunni og inn um dyr og glugga garnastöðvarinnar. Gluggar hússins voru brotnir, 

saltinu skolað niður og vinnan var stöðvuð.141 Í kjölfarið var ekki meira unnið í 

garnastöðinni fyrr en 2. janúar eftir að SÍS samþykkti að borga samkvæmt taxta 

Verkakvennafélagsins Framsóknar.142 Lítið sem ekkert er af heimildum um 

 
137 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 146. 
138 Jón Árnason, „Vinnustöðvunin í garnahreinsistöð S. Í. S.“ 3. 
139 „Verkfall við garnahreinsunarstöðina,“ 3 
140 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 332–335. 
141 „Verkfallið. Lögregluþjónar í saltvinnu. Þeir nota kylfur á verkamenn,“ 2. 
142 „Garnaverkfallinu lokið,“ 2. 



 

 39 
 
 

samningaviðræður en það lítur helst út fyrir að SÍS hafi forðast samningaborðið þar til 

það sá engan annan kost til þess að halda áfram framleiðslu í garnastöðinni. 

Dagblaðið Tíminn, málgagn Framsóknarflokksins, gerði ekki mikið úr málstað 

Framsóknarkvenna í uppgjöri blaðsins á deilunni, heldur virðist greinarhöfundur einblína 

á Héðin Valdimarsson og kjör verkakarla. Jón Árnason, blaðamaður Tímans, ítrekaði í 

umfjöllun sinni valdatilburði Héðins yfir verkafólki og reykvískum atvinnuvegum. Hann 

fullyrti að of hátt og óraunhæft kaup karla hafi verið orsök deilunnar, en sigur Héðins hafi 

aðeins verið til þess fallinn að skaða kjör verkafólks til lengri tíma. Engu að síður gætir 

ákveðins skilnings fyrir verkamannastéttinni og í garð þeirra sem reiddu sig á framfærslu 

hennar: „Verkamenn vilja ekki lækka kaupið og er það að vissu leyti skiljanlegt. Og það 

er mikið til í því að fjölskyldumenn mega ekki lækka árstekjur sínar verulega, ef þeir eiga 

að geta framfleytt sér og sínum.“143 

Orðræðan sem notuð var, beggja vegna í deilunni, einkenndist af því að meira hafi 

verið undir heldur en taxtabrot á kaupi verkakvenna. Sú staðreynd ein og sér að lögreglan 

skarst í leikinn fyrir hönd SÍS hafði sína eigin pólitísku merkingu fyrir 

verkalýðshreyfinguna þar sem lögreglustjórinn, Hermann Jónasson, var sjálfur í 

Framsóknarflokknum og hafði verið skipaður af Jónasi Jónssyni, dómsmálaráðherra.144 

Einnig má sjá á deilunni stigmögnun í samstöðu á meðal verkafólks, sérstaklega 

samanborið við deiluna 1926. Þrátt fyrir að málefni kvenna hafi enn ekki verið ofarlega 

á baugi, líkt og greint hefur verið frá, benda þessir atburðir til þess að kjaradeilur þeirra 

hafi verið orðnar liður í heildarbaráttu verkafólks. Þannig talaði Ólafur Friðriksson um 

garnadeiluna á fundi Dagsbrúnar 20. desember árið 1930. Hann ítrekaði við fundargesti 

að ekki mætti gefa eftir í þessu máli sem og öðrum og ekki leyfa það að laun verkafólks 

lækki.145 Þrátt fyrir að deilt væri um kaup verkakvenna var samstaða og kjör alls 

verkafólks undir í hugum stjórnarmeðlima Dagsbrúnar. 

 

 
143 Jón Árnason, „Dýrtíð og verkalaun,“ 2–4. 
144 Guðjón Benediktsson, „Garnaslagurinn 1930,“ 232. 
145 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. Febr. – 1933 10. Jan. 
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5 Stéttabarátta, kyn og líkamsstyrkur 
Við lok þriðja áratugarins fjölgaði ofbeldisfullum átökum á milli verkakarla og lögreglu. 

Þá átti sér stað stigmögnun á slíkum atvikum árið 1930 við uppgjör og skil kommúnista 

frá Alþýðuflokknum. Ekki nóg með að þarna væri til kominn nýr flokkur sem hugðist 

afnema nútíma markaðskerfi með byltingu öreiganna, þá veitti flokkurinn 

jafnaðarmönnum samkeppni um hylli verkafólks.146 

Verkakvennafélagið Framsókn stóð veikari fótum en Dagsbrún, og félagskonur 

beittu ekki sjálfar ofbeldi eða líkamsstyrk af þessum toga gegn atvinnurekendum og 

lögreglu. Framsóknarkonur neyddust til þess að treysta á líkamlegan styrk 

Dagsbrúnarmanna til að veita utanaðkomandi vinnuafli fyrirstöðu og skerast í leikinn ef 

verkfallið brygði til beggja vona. Þar sem ekki var nóg að stöðva vinnu með samstöðu 

félagskvenna, þurfti einnig líkamlega fyrirstöðu til að koma í veg fyrir að aðrir tækju 

þessa sömu vinnu upp. Styrkur verkalýðshreyfingarinnar á þessum árum sýndi sig ekki 

bara í samstöðu verkafólks, heldur því að félagsfólk væri tilbúið til, eða léti líta út fyrir 

að vera tilbúið til, að beita líkamsstyrk. 

Þennan kynbundna mismun á beitingu líkamsstyrks og ofbeldis má vel útskýra út 

frá kenningum Connells um ráðandi karlmennsku. Samsöfnun samfélagslegs valds til 

karla veldur því að konur mynda sjaldan eða aldrei stofnanavædd valdasambönd. Hún 

heldur því fram að það að konur skorti fremur sambönd byggð á yfirráðum sín á milli 

heldur en karlmenn valdi því að beiting líkamsstyrks og ofbeldis sé mun sjaldnar sýnileg 

á milli kvenna.147 Schippers bætir við að í sögulegu samhengi hafi ráðandi karlmennska 

nær alltaf einkennst af líkamlegum styrk og eiginleika til að beita ofbeldi í ágreiningi 

varðandi yfirráð. Þessir þættir tryggja lögmæti forræðis karla yfir konum þegar 

kvenleikinn er tengdur líkamlegum veikleika, skorti á eiginleikanum til að grípa til 

líkamlegs styrks á áhrifaríkan hátt sem og hneigð til undanláts.148 Að sama skapi áttu 

líkamlegir burðir og fjöldi Dagsbrúnarmanna hlut í því að tryggja þeim völd á 

atvinnumarkaði bæði gegn verkamönnum utan félagsins, en einnig gegn 

atvinnurekendum og lögreglu. 

 
146 Þór Whitehead, Sovíet Ísland óskalandið, 71–82. 
147 Connell, Gender and Power, 187. 
148 Schippers, „Recovering the feminine other,“ 91. 
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Munurinn á Framsókn og Dagsbrún kemur einnig greinilega fram að þessu leyti í 

upphafi verkfallsins 1926. Dagsbrúnarmenn töldu þá líklegra að konur utan 

verkakvennafélagsins tækju upp vinnu, þar sem verkfall hefði verið boðað, heldur en 

karlmenn í sömu stöðu. Guðjón Jónsson nefndi þá, á fundi fyrir deiluna, að Dagsbrún yrði 

að taka að sér að hafa hemil á utanbæjarmönnum, en Ólafur Friðriksson taldi lítið þurfa 

til þar sem utanbæjarmönnum stafaði ótti af Dagsbrúnarmönnum. Guðjón minntist á þetta 

sama umræðuefni á næsta fundi þegar Framsóknarkonum hafði ekki tekist að stöðva 

vinnu. „Það eru til konur utan Framsóknar eins og líka eru verkamenn utan Dagsbrúnar. 

Við höfum stöðvað utanfélagsmenn og það verður kvenfólkið nú að gera líka.“149 

Dagsbrúnarmenn, höfðu með öðrum orðum ákveðið vald yfir sínum vinnustöðum og 

atvinnumarkaðinum almennt til að bægja frá utanaðkomandi vinnuafli. 

Dagblöð, önnur en Alþýðublaðið, voru gagnrýnin á valdbeitingu Dagsbrúnarmanna 

yfir reykvískum verkalýð. Í deilunni 1926 hafði Morgunblaðið til dæmis litið svo á að 

samúðarverkfall Dagsbrúnar hafi aðeins verið hefndaraðgerð gegn stúlkum sem voru 

tilbúnar að vinna á lægra kaupi: „Verkfallið við höfnina er „samúðar“-verkfall við 

ofbeldismenn þjóðfélagsins gert í hefndarskyni við verkfúsar stúlkur.“150  

Dagsbrúnarmenn skilgreindu hins vegar aðgerðirnar út frá sínum gildum sem gerðu ráð 

fyrir auknu mikilvægi þess að auka völd verkalýðshreyfingarinnar í þágu verkafólks. Í 

fundargerðabók stjórnar Dagsbrúnar má sjá að félagið hafði íhugað og var byrjað að safna 

saman 50–60 manna liði í deilunni 1926. Dagsbrúnarmenn ætluðust til þess að þessir 50 

menn myndu fylgja stjórninni til Hafnarfjarðar til að stöðva þar vinnu. Þeir hættu hins 

vegar við þessa aðgerð þegar samningur var í augsýn fyrir Verkakvennafélagið 

Framsókn.151 

Í garnadeilunni 1930 hikuðu Dagsbrúnarmenn ekki við að safna slíku liði en blöðin 

lýsa því sem svo að Héðinn Valdimarsson og Ólafur Friðriksson hafi þar farið fyrir 70 til 

100 manna liði, skipuðu ungum drengjum frá fermingaraldri til tvítugs.152 Eina bestu 

lýsinguna á atburðum þegar verkakarlar réðust inn á stöðina er að finna í endurminningum 

Jóhönnu Egilsdóttur, Níutíu og níu ár. 

 
149 Sks. D. Fundagerðabók Dagsbrúnar. 1926 21. febr. – 1933 10. jan. 
150 „Samúðarverkfall,“ 3. 
151 Fundagerðabók stjórnar Dagsbrúnar. 1926 29. jan. – 1934 23. jan. 
152 Jón Árnason, „Dýrtíð og verkalaun,“ 2–4; „Verkbann,“ 2. 
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Héðinn stóð fyrir dyrunum, Ólafur Friðriksson sleit niður símann og Jón Axel 
ruddist inn, hóf Ara verkstjóra á loft og fleygði honum upp á borð. 
Lögreglunni stóð mestur stuggur af Héðni, því hann var bæði hár vexti og 
þrekinn. Þeir ræddu við konurnar þrjár, sem inni voru, og fengu þær til að 
hætta að vinna. Þær voru grátandi af hræðslu, aumingja konurnar. Þá kemur 
lögreglan og ætlar að reka þá út. En í sama bili brjóta verkamenn, sem úti 
voru, stóran glugga á hlið hússins og streyma þar inn. Lögreglan sá nú, að við 
ofurefli var að etja og hvarf á brott ásamt verkstjóranum og öðru starfsliði 
hans.153 

Af þessari frásögn má sjá að Jóhanna gerir ekki grein fyrir gjörðum sínum né 

annarra Framsóknarkvenna sem stóðu þarna að verkfallsvörslunni. Framsóknarkonur 

hverfa úr frásögninni og virðast ekki eiga neinn hlut í ryskingum við lögregluna né í 

áhlaupinu á húsið. Á þessum tímapunkti taka Dagsbrúnarmenn og verkakarlar yfir og 

brjóta á bak verkfallsbrjóta og lögregluliðið. Konurnar sem störfuðu í garnastöðinni, voru 

ekki beittar líkamlegu ofbeldi en voru engu að síður neyddar til þess að hætta vinnu og 

grétu af hræðslu.  

Eins fundu Framsóknarkonur fyrir hótunum frá verkstjórum og atvinnuveitendum 

þegar þær heimsóttu vinnustaði. Karólína Siemsen minntist þess til að mynda að hafa 

fengið óblíðar viðtökur á vinnustöðum, þá sérstaklega ef stöðva þurfti vinnu:  

Ég fór niður eftir, sagði stúlkunum að þær ættu ekki að vinna ef ekki væri 
borgað eftir samningum félagsins. Mikið lá við pökkunina og reiddist 
verkstjórinn ákaflega, hrækti á mig og sagði að svona kerlingar vildu þeir ekki 
sjá þar!154  

Slíkt segir hún ekki hafa gerst í þetta eina skipti. Samkvæmt Karólínu var það algengt að 

verkstjórar börðu saman hnefum frammi fyrir Framsóknarkonum. Jóhanna Egilsdóttir 

minnist þess einnig að Jónínu Jónatansdóttur hafi verið mikið niðri fyrir vegna hótana og 

ókurteisi verkstjóra á eftirlitsferðum Framsóknarkvenna. 

Verandi hluti af verkalýðshreyfingunni fengu  Framsóknarkonur þannig að kenna 

á hótunum en einnig, að sögn, virðingarleysi frá verkakonum á vinnustöðum. Margar 

virtu þær ekki viðlits og létu jafnvel gusurnar ganga úr fiskikörunum, á föt þeirra, þegar 

reynt var að tala við þær. Jóhanna Egilsdóttir lýsir því svo: „En það kannast allir við það 

viðhorf, sem kallað er „að vinna sig í áliti“.“155 Þó svo að verkakonur gengju í 

 
153 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, 149–150. 
154 „Verkakvennafélagið Framsókn 40 ára,“ 4. 
155 Verkakvennafélagið Framsókn 50 ára 1914–1964, 11–12. 
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Verkakvennafélagið Framsókn gegndu þær áfram vinnu á stöðum þar sem verkstjórinn 

og launagreiðandi voru á móti slíkum félögum, fyrir atvinnurekendur sem voru í beinni 

samkeppni við verkalýðshreyfinguna um áhrif á atvinnumarkaði.  

Hér er ekki ætlunin að leiða líkum að því að Dagsbrúnarkarlar hafi fengið blíðari 

móttökur á vinnustöðum en Framsóknarkonur, en þessi dæmi sem hér hafa verið tekin 

eru til að undirstrika viðkvæma stöðu verkakvenna sem lifðu og hrærðust í valdabaráttu 

á milli, mestmegnis, karla. „Að vinna sig í áliti“, líkt og Jóhanna Egilsdóttir orðaði það, 

má einnig skilja sem vísun til þess að verkakonur hafi leitast við styðja við vald verkstjóra 

og atvinnurekenda gegn verkalýðsfélögum sem að sama skapi öðluðust orðspor sitt undir 

stjórn karlmanna. Það sama gera þær konur sem ekki lögðu niður vinnu, til að mynda í 

deilunni 1926. Tenging karlmennsku við uppröðun valds gerir það að verkum að 

karlmenn beita eða reyna að beita slíku valdi í mun meiri mæli líkt og sjá má í samskiptum 

á milli Framsóknarkvenna og verkstjóra. Sú staðreynd að ætlast sé til þess af karlmönnum 

að mynda slík valdasambönd dregur einnig fram annan grundvallarmun á velgengni 

Dagsbrúnar og Framsóknar þegar kom að því að öðlast stjórn á vinnustöðum og hylli 

verkafólks. 

Gyða Margrét Pétursdóttir, kynjafræðingur, hefur nefnt að hlýðni (e. compliance) 

við vald karla sé fyrir miðju í samskiptum og mótun  milli ráðandi karlmennsku og 

styðjandi kvenleika og hefur þannig áhrif á persónuleg tengsl milli karla og kvenna. 

Einnig tekur hún undir með Schippers, sem lýsti mengandi kvenleika sem svo að hann 

trufli einmitt þessa hlýðni styðjandi kvenleika við ráðandi karlmennsku.156  

Það er greinilegt að þær verkakonur sem að héldu áfram vinnu og sýndu hlýðni 

gagnvart atvinnurekendum sínum tel ég að hafi sýnt af sér styðjandi kvenleika. Að flokka 

Framsóknarkonur undir andhverfu styðjandi kvenleikans, mengandi kvenleika, er öllu 

erfiðara. Þrátt fyrir að reyna að brjóta upp á hlýðni samskipti verkakvenna og verkstjóra 

og taka sér stöðu á opinbera sviðinu þá áttu þær einnig í viðlíka sambandi við Dagsbrúnu. 

Þær reiddu sig á, eða voru neyddar til að reiða sig á Dagsbrúnarmenn og það vald sem 

þeir nutu á vinnumarkaðinum og yfir vinnandi fólki en voru að sama skapi nauðugar til 

að veita Dagsbrúnarmönnum vald yfir úrslitum þeirra vinnudeilna sem félögin störfuðu 

saman við. 

 
156 Gyða Margrét Pétursdóttir, „Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru kynjajafnréttis.“ 7–8; 
Schippers, „Recovering the feminine other,“ 94–96. 



 

 44 
 
 

Niðurstöður 
Aðstæður ófaglærðs verkafólks á vinnumarkaði réðust nær alfarið af hugmyndum 

um hlutverk kynjanna, sérstaklega eftir fyrsta áratug 20. aldar með aukinni verkaskiptingu 

vinnumarkaðar út frá kyni. Kjör kvenna voru umtalsvert lægri samanborið við karlmenn 

fyrir þá breytingu en launamismunurinn jókst þegar leið á 20. öldina. Það viðmið að 

karlinn skyldi vera fyrirvinna heimilisins og framfleyta fjölskyldu sinni á 

fjölskyldulaunum hafði að sama skapi þær afleiðingar að fastar stöður á vinnumarkaði, 

sem voru þá þegar af skornum skammti, gengu fyrst og fremst til karla í þeim tilgangi að 

framfleyta heimilum í þéttbýli. Þessi samfélagslegu viðmið um að karlinn skyldi sjá fyrir 

heimilinu hélt konum í sínu hefðbundna hlutverki við barnauppeldi og heimilisstörf en 

raunveruleikinn var þó sá á meðal láglaunafólks að konur þurftu oft á tíðum að vinna 

meðfram skyldum sínum á heimilinu. 

Við stofnun Verkamannafélagsins Dagsbrúnar leituðust verkakarlar eftir því að bæta 

kjör sín og festa sér vinnu út frá tveim leiðum, með því að hægja á framboði 

utanaðkomandi vinnuafls og þátttöku kvenna í erfiðisvinnu við hlið karla. Bæði konur og 

utanbæjarmenn ógnuðu kjarabaráttu Dagsbrúnarmanna þar sem þeir hópar voru tilbúnir 

að taka upp sömu vinnu á lægri kjörum. Ágreiningur á stofnári Dagsbrúnar snérist ekki 

um það hvort þörf væri á aukinni verkaskiptingu út frá kyni, heldur hvort konum yrði 

boðið að taka þátt í að koma skipulagi á vinnumarkaðinn. Að lokum var konum meinaður 

aðgangur að félaginu þar sem sumir félagsmenn töldu það jafnvel ókarlmannlegt að koma 

að og skipuleggja félagavæðingu verkakvenna.  

Viðhorf Dagsbrúnarmanna varðandi félagavæðingu verkakvenna breyttist þó eftir 

stofnun Verkakvennafélagsins Framsóknar. Það sem virtist hins vegar ekki breytast var 

sú uppröðun innan verkalýðshreyfingarinnar sem að setti kjör og vinnu verkakarla í 

forgang. Með tilurð og þátttöku verkakvenna innan verkalýðshreyfingarinnar hófu 

Dagsbrúnarmenn að líta á tilraunir atvinnurekenda til að ganga framhjá samningsvaldi 

Framsóknar sem þreifingar gegn samningsvaldi Dagsbrúnar og annarra verkalýðsfélaga.  

Að sama skapi voru Dagsbrúnarmenn og þeirra gjörðir ávallt sýnilegri en 

Framsóknarkonur í umfjöllun um þær vinnudeilur þar sem þeir veittu þeim aðstoð. 

Stjórnarkonur Framsóknar þáðu þennan stuðning en höfðu þó hvorki bolmagn né 

samstöðu á meðal verkakvenna til að vinda ofan af fyrirvinnuhugsjóninni sem réð 

launamun kynjanna. Engu að síður töldu Framsóknarkonur hag sínum best borgið í 
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samvinnu við Dagsbrúnarmenn og innan verkalýðshreyfingarinnar sem forgangsraðaði 

kjörum karla ítrekað fram yfir kjör kvenna. Þær höfðu þá ákveðinn hag af samstarfi sínu 

við Dagsbrúnu í vinnudeilum þar sem að þeir höfðu meiri völd á meðal verkafólks og 

höfðu bolmagn og fjölda til þess að stöðva vinnu, en samstarf með Dagsbrúnu þýddi 

einnig að úrslit vinnudeilnana varð komið undir vald karla. 

Aðstæður verkakvenna voru um margt ólíkar aðstæðum verkakarla í fastri vinnu 

sökum gloppóttrar og strjállar vinnu til viðbótar við þá földu vinnu sem þær unnu á sínum 

heimilum. Þessi kynbundni munur var einnig sýnilegur út frá valdastöðu Dagsbrúnar og 

Framsóknar gagnvart félagsfólki sínu en verkakonur þótti skorta samstöðu í augum 

Dagsbrúnarmanna. Sérstaklega hneyksluðust þeir yfir skorti á samstöðu og skipulagi 

verkakvenna þegar þeim tókst ekki að stöðva vinnu við fiskvinnslustöðvar í vinnudeilunni 

1926. Til þess að ná árangri í vinnudeilum þurftu Framsóknarkonur að reiða sig á hjálp 

Dagsbrúnar og ASÍ en það veitti Dagsbrúnarmönnum að sama skapi ákveðið vald yfir 

kjörum kvenna, líkt og í fyrrnefndri vinnudeilu þar sem þeir voru í aðstöðu til að vernda 

eigin kjör á kostnað þess að Framsókn gæfi eftir kröfur sínar. Þrátt fyrir vonbrigði 

Framsóknarkvenna með niðurstöðu deilunnar leituðu þær aftur á náðir ASÍ og 

Dagsbrúnar í næstu vinnudeilu. 

Samstaða og skipulag verkakvenna var sýnilega betra í garnadeilunni 1930 en 

Framsóknarkonur treystu áfram á hjálp Dagsbrúnar sem fólst að þessu sinni ekki síst í 

beitingu mannfjölda og líkamsstyrk til þess að veita fyrirstöðu gegn þeim sem hugðust 

taka upp vinnu þar sem verkakonur höfðu áður lagt hana niður í mótmælaskyni. 

Eiginleikinn til beitingar líkamsstyrks er á flestum sögulegum tímabilum álitinn karllægur 

eiginleiki og því ekki að undra þó svo að konur hafi ekki beitt honum sjálfar. Að sama 

skapi voru verkakonur og stjórnarkonur Framsóknar óvanar beitingu valds líkt og 

karlmenn í stjórn verkalýðshreyfingarinnar, verkakarlar, lögregla, atvinnurekendur og 

verkstjórar þeirra voru vanir sökum tengsla karlmennsku við uppröðun valds. Karllægi 

eiginleikinn til að mynda stofnanavædd valdasambönd á þennan hátt varð þess valdandi 

að  Framsóknarkonur voru háðar hjálp Dagsbrúnar í vinnudeilum sínum og í kjarabaráttu 

almennt. 
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