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Þakkir 

 

Þessi rannsókn er alfarið verk mitt og ber ég fulla ábyrgð á því. Ég hefði hins vegar aldrei 

getað klárað ritgerðina án aðstoðar frá fjölda fólks sem sýndu ótrúlega þolinmæði og 

hjálpsemi við óteljandi fyrirspurnum mínum og hjálparbeiðnum. Birna Bjarnadóttir og Peter 

John Buchan við Íslenskudeild Manitoba-háskóla voru höfðingjar heim að sækja í 

rannsóknarferð minni til Winnipeg og tryggðu að ég hefði allt sem til þurfti. Elín Thordarson, 

MA-nemi við sömu deild, lánaði mér heimildir og hjálpaði mér að rata um borgina auk þess 

sem hún tók sér tíma frá eigin ritgerðasmíð til að fletta upp í heimildum fyrir mig. Sigrid 

Johnson safnvörður á The Icelandic Collection við háskólann í Manitoba veitti mér ekki bara 

vinnuaðstöðu heldur var hún ótæmandi viskubrunnur um Vestur-Íslendinga. Atli Ásmundsson 

ræðismaður Íslands í Winnipeg tók einnig höfðinglega á móti mér og hvatti mig til að sækja 

um styrk til ferðarinnar frá Utanríkisráðuneytinu, sem tók vel í beiðnina og kann ég því þakkir 

fyrir. Sú ferð hefði ekki verið möguleg ef foreldrar mínir væru ekki alltaf reiðubúnir til að 

styðja mig og styrkja, sem þau gerðu rausnarlega líkt og ávallt. Minningarsjóður dr.phil. Jóns 

Jóhannessonar veitti mér svo styrk til rannsóknarinnar og er ég þakklátur fyrir það. Síðast en 

ekki síst á Ryan Eyford sagnfræðingur við Winnipeg-háskóla þakkir skilið fyrir ómælda 

aðstoð. Rannsóknir hans á hugmyndum Margrétar J. Benedictsson kveiktu áhuga minn á 

þessu efni og hann þurfti að þola ítrekaðar fyrirspurnir frá minni hálfu um alls kyns smáatriði 

og hann sendi mér nauðsynlegar heimildir sem komu að ómetanlegu gagni. Þá kann ég Hildi 

Lilliendahl kærar þakkir fyrir prófarkalestur og Páli Hilmarssyni fyrir tæknilega aðstoð og 

góðar stundir á kaffihúsum. 
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Inngangur 
 

I herewith send you names of Icelanders that I consider worthy [of] a few copies 
of your splendid paper ... I used to think lots of “Freethought Magazine,” but am 
surprised by its misrepresentation of Anarchism.  I consider Lucifer the text book 
of a true civilization.  If I was to be electrocuted tomorrow I would still believe 
and say that Anarchism is the most noble ideal I have ever heard.1 

 

Ofannefnd klausa birtist sem lesendabréf í tímaritinu Lucifer, the Light-Bearer í nóvember 

árið 1901 en bréfritarinn er Sigfús Benedict Benedictsson, sem fæddur var á Vopnafirði árið 

1865 og ólst upp að Heiðarseli í Norður-Múlasýslu, en hann fluttist til Vesturheims árið 1888. 

Þar kynntist hann Margréti Jónsdóttur nokkurri og giftust þau árið 1893. Tók hún föðurnafn 

hans að amerískum sið og varð Margrét J. Benedictsson. Þau hófu útgáfu tímaritsins Freyju 

árið 1898 og var það helgað kvenfrelsi („framförum og réttindum kvenna“) og 

samfélagsmálum með „mannúð og jafnrétti“ að leiðarljósi. Þau skildu árið 1905 en héldu 

áfram samstarfi sínu við útgáfu Freyju til ársins 1910, en í því birtu þau reglulega þýðingar á 

efni úr Lucifer, the Light-Bearer ásamt öðrum tímaritum.2 Lucifer var blað sem tileinkað var 

anarkisma og frjálsum ástum og lenti útgefandi þess og ritstjóri, aldraður maður að nafni 

Moses Harman, ítrekað upp á kant við yfirvöld vegna hispurslausrar umfjöllunar blaðsins um 

umræðuefni sem þóttu tabú á borð við heimilisofbeldi, fóstureyðingar, getnaðarvarnir og aðrar 

leiðir til takmarkana barneigna. Haustið 1901 fór stór hluti blaðsins í skrif til varnar anarkisma 

sökum þess móðursýkislega andrúmslofts sem skapaðist í amerískum fjölmiðlum eftir morðið 

á McKinley Bandaríkjaforseta í september það ár og var Sigfús að vísa til þeirra skrifa í bréfi 

sínu.3 

Yfirlýsing Sigfúsar um fylgispekt sína við anarkisma og stuðningur þeirra hjóna við 

alræmt en óvinsælt og lítt útbreitt tímarit sem starfaði á jaðri lögmætrar pólitískrar umræðu 

þess tíma eru lýsandi dæmi um pólitískar hugsjónir meðal íslenskra innflytjenda í Vesturheimi 

um aldamótin 1900 sem voru á skjön við ríkjandi hugmyndafræði, ráðandi gildi og siðferði í 

Norður-Ameríku. Þau hjónin voru með öðrum orðum pólitískir róttæklingar sem syntu gegn 

straumnum einmitt þegar ráðandi öfl í N-Ameríku ætluðust til þess af innflytjendum að laga 
                                                 
1 Lucifer, the Light-Bearer, 14. nóvember 1901, bls. 358. 
2 Freyja 1:1 (1898), bls. 4; Björn Jónsson, Fyrsti Vestur-íslenski feministinn; Júníus H. Kristinsson, 
Vesturfaraskrá, bls. 15. 
3 Stutt en ágætt yfirlit yfir sögu Moses Harman og blaðs hans er að finna í: Rodger Streitmatter, Voices 
of Revolution, bls. 61-79. 
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sig að venjum fósturlands síns og samþykkja félagslega og pólitíska uppbyggingu þess.4 Í 

sagnritun sögu Vestur-Íslendinga skýra frásagnir af stjórnmálaþátttöku Íslendinga í Kanada 

frá framboðum einstakra manna fyrir stóru flokkana tvo – Frjálslynda flokkinn og 

Íhaldsflokkinn – og stjórnmálaskoðanir Íslendinga staðsettar á þann tvípóla ás stjórnmálanna. 

Sagt er frá fylgi Lögbergs við Frjálslynda flokkinn, lútersku í trúmálum og stúkuna Heklu í 

félagsmálum Íslendinga. Heimskringla hafi fylgt Íhaldsflokknum, únitarisma og stúkunni 

Skuld. Veruleikinn var mun flóknari og Íslendingar í Vesturheimi fylltu allan skala 

stjórnmálaskoðana og voru virkir þátttakendur í grasrótarstarfi af ýmsu tagi, starfi sem ekki er 

hægt að hólfa niður eftir ríkjandi hugmyndafræði stórstjórnmálanna.   Hugmyndaheimur 

Sigfúsar og Margrétar og annarra pólitískra róttæklinga meðal íslenskra innflytjenda í 

Vesturheimi í kringum aldamótin 1900 eru megin efniviður þessarar ritgerðar. 

Með hugtakinu „róttækni“ (e. radicalism) á ég við pólitíska sannfæringu um nauðsyn 

þess að umbylta valdahlutföllum samfélagsins og/eða samfélagslegum gildum, með því 

markmiði að koma á auknum félagslegum jöfnuði. Hugtakið vísar til þess að leita að rót 

vandans og rífa hana upp og var fyrst notað í pólitískum skilningi undir lok 18. aldar. Á 19. 

öld komu fram stjórnmálaflokkar sem kenndu sig við hugtakið og því er gjarnan skilið á milli 

nafnorðsins Radical og lýsingarorðsins radical. Hugtakið er að mörgu leyti óljóst og opið til 

túlkunar enda hefur það á 20. öld verið notað af öllu pólitíska litrófinu. Þó er söguleg hefð 

fyrir að tengja notkun hugtaksins við vinstri hlið stjórnmálanna og er þeirri hefð fylgt hér.5 

Notkun mín á hugtakinu tekur mið af nýlegri bók egypsku fræðikonunnar Ilham Khuri-

Makdisi um fjölþjóðlega menningu pólitískra róttæklinga fyrir botni Miðjarðarhafs um 

aldamótin 1900.6 Hún skýrir notkun sína á hugtakinu einmitt með því hversu óljóst það er: 

„The vagueness of the term itself captures the lack of orthodoxy and rigid boundaries that was 

a key characteristic of the fin de siècle, whether intellectually, culturally, or socially.“ Hún 

vísar þar í fljótandi og fjölþætt eðli vinstrisinnaðra umbótahreyfinga á árunum fyrir fyrri 

heimsstyrjöld þar sem skilin á milli sósíalisma, anarkisma, syndikalisma, þjóðfrelsishreyfinga 

og kvenfrelsis – svo fáein dæmi séu nefnd – voru oft og tíðum óljós eða jafnvel ekki til staðar. 

Ólíkir hópar róttæklinga deildu menningu, minningum og athöfnum og upp að vissu marki 

hugsjónum og málstað, vísuðu hver á annan í opinberum og óopinberum umræðum um 

                                                 
4 Sjá t.d.: Ed Rea, „Prairie Metropolis. A Personal View,“ bls. 246-247; Frank Van Nuys, Americanizing 
the West, bls. 1-8; Kurt Korneski, „Reform and Empire. The Case of Winnipeg, Manitoba, 1870s-
1910s,“ bls. 48-62; Dirk Hoerder, Creating Societies, bls. 10-12. 
5 Um sögu og notkun hugtaksins sjá: Arthur E. Bestor Jr., „The Evolution of the Socialist Vocabulary,“ 
bls. 261-262; Raymond Williams, Keywords, bls. 209-211.   
6 Ilham Khuri-Makdisi, The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism. 
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þjóðfélagsmál og áttu í innri samræðu og skoðanaskiptum um hugmyndir og málefni. Eftir 

rússnesku byltinguna tók samfélag róttæklinga miklum breytingum á heimsvísu, hugmyndir 

urðu að kennisetningum og skilin á milli ólíkra hugmyndastefna og hópa skarpari. Með 

hugtakinu róttækni er hægt að ná utan um þessa fjölþættu og fjölþjóðlegu hreyfingu umbóta- 

og byltingarsinna árin fyrir fyrra stríð og gera henni fræðileg skil.7  

Áhersla mín er á sögu Vestur-Íslendinga sem innflytjenda í Ameríku frekar en sem 

brottflytjenda frá Íslandi og saga þeirra sett í samhengi við félags- og stjórnmálasögu 

Bandaríkjanna og Kanada áratugina í kringum aldamótin 1900. Tímabilið er stundum kennt 

við „gullöld“ (e. the Gilded Age) og „framfarahyggju“ (e. Age of Progressivism) en því er að 

mínu mati best lýst af sagnfræðingnum Robert Wiebe, sem kenndi þetta tímabil við leit að 

samfélagslegum stöðugleika sökum þess hversu róstusöm ár þetta voru. Í kanadískri sagnritun 

er jafnframt talað um tímabilið sem öld umbreytinga sem umturnuðu kanadísku samfélagi.8 

Þjóðlífið beggja megin landamæranna tók gríðarlegum breytingum samfara seinni 

iðnbyltingunni svokölluðu (e. second industrial revolution) sem gjörbreytti efnahagslífi og 

atvinnuháttum um allan heim. Í N-Ameríku einkennist tímabilið af stórfelldum breytingum á 

atvinnuháttum, þéttbýlisvæðingu, aukinni misskiptingu auðs og áhrifa, miklum vexti og 

aukinni miðstýringu ríkisvalds, tíðum efnahagskreppum, félagslegri togstreitu, stéttaátökum 

og kynþáttaátökum í kjölfar stóraukins straums innflytjenda frá Suður- og Austur-Evrópu og 

Asíu. Á sama tíma spruttu fram umbótahreyfingar af ýmsum toga sem kröfðust úrbóta á 

samfélagslegum meinum. Róttækar hugmyndastefnur sem storkuðu viðteknum gildum og 

stefndu leynt og ljóst að því að umbylta samfélaginu áttu miklu fylgi að fagna og ógnuðu 

ráðandi öflum. Þetta er það samfélag sem íslenskir vesturfarar fluttu til og samhengið sem 

mótar umgjörð þessarar ritgerðar.  

Á síðustu árum hefur í rannsóknum á innflytjendasögu Bandaríkjanna og Kanada verið 

lögð áhersla á fjölbreytileika og mismun í upplifun innflytjenda, samspil ólíkra þátta sem 

saman mynda reynslu innflytjenda bæði sem einstaklinga og sem hópa. Undir áhrifum frá 

kenningum og hugtakanotkun póstmódernismans og síðnýlendufræða (e. postcolonial studies) 

hafa fræðimenn unnið markvisst að því að afbyggja eldri kenningar um einsleita 

menningarhópa stadda í einhvers konar menningarlegu limbói í framandi heimi og einfaldaðar 

                                                 
7 Sama heimild, bls. 1-34. Bein tilvitnun á bls. 3. Þær breytingar sem urðu á eðli róttækra 
umbótahreyfinga í kjölfar rússnesku byltingarinnar eru undirstrikaðar í: Larry Peterson, „Revolutionary 
Socialism and Industrial Unrest,“ bls. 115-131. 
8 Robert Wiebe, The Search for Order 1877-1920; Robert Craig Brown og Ramsay Cook, Canada 
1896-1921. A Nation Transformed. 
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frásagnir þar sem ráðandi menningarhópar valta miskunnarlaust yfir þjóðerniseinkenni og 

menningu innflytjenda. Með því að einblína á fjölbreyttari áhrifaþætti; kyn og kyngervi, stétt, 

trú, valdabaráttu innan samfélaga innflytjenda og á milli ólíkra hópa innflytjenda, víxlverkun 

menningaráhrifa o.s.frv., hafa rannsóknir á sögu innflytjenda tekið stakkaskiptum.9 Eina 

birtingarmynd þessara breyttu rannsóknaráherslna er að finna í nýlegum rannsóknum á 

samfélagi og hugmyndaheimi pólitískra róttæklinga meðal innflytjenda í N-Ameríku. Þær 

rannsóknir rekja samspil ólíkra og á köflum mótsagnakenndra áhrifaþátta á hugmyndafræði 

umræddra róttæklinga og tilraunir þeirra til að móta sitt eigið félagslega umhverfi, hvort sem 

um er að ræða stofnun og viðhald málgagns á eigin tungu til að fjalla um hugðarefni sín eða 

einhvers konar félagslegt rými þar sem hægt var að uppfylla þarfir þeirra bæði sem 

innflytjenda frá tilteknu menningarsvæði og sem róttæklinga á skjön við ráðandi hefðir og 

hugmyndir.10  

Í því samhengi nota bæði Tom Goyens og Per Nordahl hugtakið athvarf (e. haven) til 

að lýsa því félagslega rými sem þýskir anarkistar í New York og sænskir sósíalistar í Chicago 

sköpuðu sér til að uppfylla sértækar þarfir sínar.  Þýskir anarkistar í New York svöluðu þorsta 

sínum í „almennilegan“ bjór, pylsur og sauerkraut í samneyti við skoðanabræður sem deildu 

ekki bara hugsjónum heldur tungumáli og hversdagsmenningu á krám sem reknar voru af 

þýskum róttæklingum fyrir þýska róttæklinga. Þar mynduðu þeir tengslanet sín og viðhéldu 

þeim, einhverri mikilvægustu afkomutryggingu innflytjenda í Nýja heiminum, og sköpuðu sér 

sinn eigin stað í tilverunni.11 Athvörf – en Per Nordahl leggur áherslu á að einstaklingar hafi 

gjarnan átt sér mörg félagslega samofin athvörf – sænskra sósíalista í Chicago voru m.a. 

bindindisstúkur þar sem félagsmálin voru rædd yfir kaffibolla frekar en bjórkrús og þar sem 

hægt var að aðgreina sig bæði frá öðrum þjóðernum og frá „kirkju-svíum“, þ.e. íhaldssömum 

samlöndum.12 Athvörf róttæklinga voru m.ö.o. menningarlega sértæk; félagslíf þeirra 

afmarkaðist ekki bara af stjórnmálaskoðunum þeirra og stétt heldur einnig af þjóðerni eða 

                                                 
9 Christiane Harzig, Dirk Hoerder og Donna Gabaccia, What is Migration History?, bls. 53-85. Royden 
Loewen og Gerald Friesen, Immigrants in Prairie Cities, bls. 3-9. 
10 Hér er fyrst og fremst vísað til eftirfarandi verka: Tom Goyens, Beer and Revolution. The German 
Anarchist Movement in New York City 1880-1914; Per Nordahl, Weaving the Ethnic Fabric. Social 
Networks Among Swedish-American Radicals in Chicago 1890-1940; Michael Miller Topp, Those 
Without a Country. The Political Culture of Italian American Syndicalists. 
11 Tom Goyens, Beer and Revolution, bls. 1-9, 34-46. Goyens notar hugtakið athvarf reyndar aðeins 
sem eitt af mörgum sambærilegum hugtökum til að lýsa því sem hann kallar „landfræði andófsins“ (e. 
geographies of resistance), eins konar greining á félagslegu rými andófshópa og (bókstaflegri) 
kortlagningu á því. Notkun hans á hugtakinu er þó sambærileg við þá sem Nordahl notar, sem aftur 
byggir á öðrum rannsóknum á félagslegu umhverfi róttækra innflytjenda. Það er því fræðileg hefð fyrir 
þessari beytingu hugtaksins. 
12 Sjá t.d: Per Nordahl, Weaving the Ethnic Fabric, bls. 21-24,76-77. 
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menningarlegum bakgrunni og þörfinni fyrir að viðhalda þeim tengslum. Michael Miller Topp 

hefur bent á það sama meðal ítalskra syndikalista í Bandaríkjunum á fyrstu áratugum 20. aldar 

– hvernig þjóðerni þeirra og menningarlegur bakgrunnur mótaði sjálfsmynd þeirra og 

skoðanir, gjörðir þeirra og áherslur ekkert síður en pólitískar hugsjónir og stéttastaða. Félag 

þeirra, Federazione Socialista Italiana (FSI), var því samtímis félag pólitískra róttæklinga og 

samfélag ítalskra innflytjenda í Bandaríkjunum: „It was a community ... in which dedication 

to working-class revolution and a cultural nationalism borne of lingering attachment to Italy 

coexisted, at times in mutually reinforcing ways, at times uneasily.“13 

Út frá þessu fræðilega samhengi samspils innflytjendasögu og félags- og 

hugmyndasögu, þar sem ólíkir áhrifaþættir koma saman og mynda eitthvað sem kalla má 

félagsskap róttækra innflytjenda, verður sjónum beint að þeim íslensku innflytjendum í 

Vesturheimi sem aðhylltust róttækar skoðanir. Hver voru áhrif róttækra hugmyndastefna 

meðal íslenskra innflytjenda í Vesturheimi? Ólíkt þeim þýsku, ítölsku og sænsku 

róttæklingum sem hér hafa verið nefndir báru íslenskir innflytjendur sem hópur enga 

fastmótaða róttæka pólitíska hugmyndafræði með sér yfir hafið, enga róttæka 

menningararfleifð (e. cultural baggage) aðra en þjóðernishyggju sjálfstæðisbaráttunnar til að 

byggja á eða endurvekja í nýju landi.14 Það er því ekki sjálfgefið að svara því hvaða 

hugmyndastefnur höfðuðu til íslenskra róttæklinga í Vesturheimi og óljóst hvernig þau 

komust í kynni við þær. Hverjar voru svo birtingarmyndir þeirra áhrifa? Hvað tóku vestur-

íslenskir róttæklingar sér fyrir hendur, í hvaða tilgangi og hvernig tengdist það róttækum 

hugmyndum þeirra? Í þessu samhengi verður litið til blaðaútgáfu og félagsstarfs vestur-

íslenskra róttæklinga, hvaða hugmyndafræði þar kemur fram og horft til þess hvaða ólíku 

áhrifaþættir komu þar saman og hvað kom út úr þeim. Hin meginspurning rannsóknarinnar 

lýtur að því hvort róttæklingar meðal íslenskra innflytjenda í Vesturheimi hafi átt sér athvarf í 

þeim skilningi sem áður var lýst. Hvaða tilgangi þjónuðu slík athvörf og hvaða starfsemi fór 

þar fram? Svörin við þessum tveimur megin spurningum má svo nota til að draga fram mynd 

af félagslegu umhverfi vestur-íslenskra róttæklinga, stöðu þeirra í samfélaginu og aðlögun 

þeirra að kanadísku samfélagi á þessum róstusama tíma. 

Aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi er ekki einsleit samlögun að lifnaðarháttum, 

siðum og gildum viðtökusamfélagsins heldur langt ferli þar sem innflytjendur eiga í samræðu 

                                                 
13 Michael Miller Topp, Those Without a Country, bls. 4-6. Bein tilvitnun á bls. 6. 
14 Raunar var það stundum á hinn veginn. Íslensk verkalýðshreyfing naut í frumbernsku aðstoðar 
manna sem dvalið höfðu í Ameríku og kynnst samtökum verkalýðs þar.Sjá: Gylfi Gröndal, Fólk í 
fjötrum, bls. 76, 94-95. 
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hver við annan og við samfélagið sem þeir flytjast til. Þær samræður eiga sér m.a. stað í 

athvörfum innflytjenda og það er ekki síst þar sem skilyrði aðlögunar eru sett jafnframt því að 

innflytjendur finna þar skjól. Samfélagið mótast svo og tekur breytingum samhliða þessu ferli 

og innflytjendur leggja þar með lóð sitt á vogarskálarnar við mótun samfélagsins. Ein hlið 

þess ferlis er réttindabarátta undirmálsfólks, barátta sem er gjarnan háð undir merkjum 

pólitískrar róttækni, og með pólitísku starfi sínu í Winnipeg og nágrenni áttu vestur-íslenskir 

róttæklingar þátt í mótun hins pólitíska landslags í Manitoba. Þau fóru ekki í grafgötur með 

það markmið sitt að hafa áhrif á stjórnmálin og félagslífið í Kanada og það er í sjálfu sér hluti 

af aðlögunarferli þeirra. Mín skoðun er sú, og hér verður sýnt fram á, að gagnrýni vestur-

íslenskra róttæklinga á samfélag N-Ameríku beri út frá þessum kenningum að skoða sem 

aðlögun á þeirra eigin forsendum og lið í því að gera þau sjálf að fullgildum 

Kanadamönnum.15 

 Rannsóknin er því annars vegar kortlagning og greining á starfsemi, hugmyndafræði 

og félagslegu umhverfi íslenskra róttæklinga í Vesturheimi, sett í samhengi við hugmynda- og 

stjórnmálasögu Bandaríkjanna og Kanada og nýjar áherslur í innflytjendarannsóknum. Hins 

vegar er hún greining á samfélagi Íslendinga í Manitoba og aðlögun þeirra að kanadísku 

samfélagi út frá viðhorfum róttæklinga meðal þeirra til kanadísks samfélags og þátttöku þeirra 

í þverþjóðlegum grasrótarstjórnmálum. Ritgerðinni er skipt í fjóra megin kafla auk inngangs 

og niðurstöðukafla. Í 1. kafla er þátttaka íslenskra innflytjenda í verkalýðshreyfingunni í 

Winnipeg skoðuð í samhengi við sögu þeirrar hreyfingar. Færð eru rök fyrir því að þar hefjist 

það ferli gagnrýninnar aðlögunar að kanadísku samfélagi sem áður var nefnt. Rýnt er í hvaða 

hugmyndafræði lá á bak við stofnun og starfsemi Hins íslenzka verkamannafélags í Winnipeg 

og tengsl þess við verkalýðshreyfinguna í heild. Í 1. kafla er sömuleiðis kortlagning á 

starfsemi og hugmyndaheimi vestur-íslenskra sósíalista í Manitoba. Blöðin Dagskrá II og 

Baldur eru skoðuð og innihald þeirra greint og þátttaka vestur-íslenskra sósíalista í pólitísku 

starfi í Manitoba rannsökuð. Í 2. kafla er hugmyndaheimur hjónanna Sigfúsar og Margrétar 

Benedictsson rannsakaður út frá þeim blöðum og tímaritum sem þau gáfu út á tímabilinu. 

Sjónum er sérstaklega beint að róttækum kvenfrelsishugmyndum á borð við frjálsar ástir og 

fylgispekt Sigfúsar við anarkisma og tengsl þeirra við slíkar hreyfingar í N-Ameríku 

rannsökuð. Í 3. kafla er fjallað um Únitarasöfnuði Íslendinga í Manitoba og 
                                                 
15 Skoðanir mínar í þessum efnum taka mið af kenningum Dirk Hoerder, Christiane Harzig og Donna 
Gabaccia um menningarsamlögun (e. acculturation) sem opið ferli. Ég styðst sömuleiðis við rannsókn 
þeirra Royden Loewen og Gerald Friesen sem byggir á sams konar kenningaramma og Hoerder og 
félagar. Sjá: Christiane Harzig, Dirk Hoerder og Donna Gabaccia, What is Migration History?; Royden 
Loewen og Gerald Friesen, Immigrants in Paririe Cities. 



 8 

Hagyrðingafélagið í Winnipeg sem félagsleg athvörf róttækra Vestur-Íslendinga sem fundu 

þar skjól frá íhaldssamari samlöndum en jafnframt vettvang til að leggja rækt við þjóðerni sitt 

og menningu. Í 4. kafla er svo horft á heildrænan hátt á hugmyndaheim vestur-íslenskra 

róttæklinga og settar fram niðurstöður um áhrif róttækra hugmyndastefna meðal Vestur-

Íslendinga og aðlögun þeirra að kanadísku samfélagi. 

Landfræðilegur miðpunktur þessarar ritgerðar er Manitoba-fylki í Kanada og 

höfuðborg þess, Winnipeg. Þar bjuggu flestir íslenskir vesturfarar á einhverjum tímapunkti og 

Winnipeg varð bæði miðstöð alls félags- og menningarlífs Íslendinga í Vesturheimi og sá 

vettvangur þar sem samskipti við önnur þjóðarbrot og kanadískt samfélag voru hvað mest. En 

umfjöllunarefni rannsóknarinnar er fyrst og fremst hugmyndir og þær takmarkast ekki við 

línur dregnar á kort. Því verður ekkert síður litið til félagshreyfinga og samfélagsgagnrýnenda 

sem störfuðu í Bandaríkjunum enda vísuðu vestur-íslenskir róttæklingar jafnvel meira til 

hugsuða og hreyfinga þar heldur en í Kanada. Aðgreining Bandaríkjanna og Kanada er þar að 

auki fræðilega takmarkandi og þröngsýn leið til að fjalla sögulega um hreyfingar og 

hugmyndastefnur sem flökkuðu þvers og kruss yfir 49. breiddargráðuna, landamæri Kanada 

og Bandaríkjanna vestan við vötnin miklu.16  

Ritgerðin tekur til tímabilsins 1890-1911. Fyrri mörkin miðast við stofnun Hins 

íslenzka verkamannafélags í Winnipeg, fyrsta róttæka félagsskapar íslenskra innflytjenda í N-

Ameríku. Árin 1910-1911 marka svo ákveðin þáttaskil í sögu vestur-íslenskra róttæklinga, en 

þá lauk útgáfu tveggja langlífustu blaða þeirra, Freyju og Baldurs. Blað Sigfúsar 

Benedictssonar, Tuttugasta öldin, hætti sömuleiðis útgáfu um þetta leyti og leiðir skildu 

endanlega milli hans og Margrétar eftir orðljóta og heiftúðuga orðasennu á síðum 

Heimskringlu og Lögbergs. Næstu ár fór lítið fyrir róttæku starfi á opinberum vettvangi meðal 

Vestur-Íslendinga þar til blaðið Voröld kom fram á sjónarsviðið árið 1918. Þá voru 

heimsatburðir – fyrri heimsstyrjöldin og byltingin í Rússlandi – að gjörbreyta pólitísku 

landslagi róttæklinga um allan heim og í Kanada var um það bil að hefjast tímabil sem kennt 

er við uppreisn verkafólks og náði hápunkti sínum með allsherjarverkfallinu í Winnipeg 

sumarið 1919.  Samfélag Vestur-Íslendinga var jafnframt að taka ákveðnum breytingum sem 

breiddu að miklu leyti yfir þær deilur sem einkenndu samfélag þeirra árin fyrir fyrri 

heimsstyrjöld. Það voru því nýjir tímar þegar Voröld hóf útgáfu með tilheyrandi breytingum á 

                                                 
16 Evans, Stirling (ritstj.), The Borderlands of the American and Canadian Wests. Sjá sérstaklega 
inngang bókarinnar: „Duty Free. An Introduction to the Practice of Regional History along the Forty-
Ninth Parallel“ eftir Thomas Isern og Bruce Shepard. Sjá einnig: Dirk Hoerder, Creating Societies, bls. 
10. 
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hugmyndaheimi vestur-íslenskra róttæklinga, breytingar sem gera verður skil á öðrum 

vettvangi en hér.17 

Íslendingar í Vesturheimi fundu snemma fyrir þörfinni til að skrá sögu sína. Almanak 

Ólafs S. Thorgeirssonar hóf göngu sína árið 1895 og í því birtust reglulega svokallaðir 

„landnámsþættir“ þar sem saga „landnáms“18 Íslendinga í Vesturheimi er rakin, en þær 

frásagnir eru gjarnan helstu heimildir síðari skrásetjara. Segja má að þar sé tónninn sleginn 

fyrir þær áherslur sem einkennt hafa sagnritun um Vestur-Íslendinga þar sem 

þjóðernisrómantískum dýrðarljóma er varpað á hetjur og frumkvöðla frumbýlingsáranna sem 

með eljusemi, dugnaði og drengskap sigruðust á erfiðleikum fyrstu áranna til að verða 

velmegandi borgarar og fyrirmenni í alla staði. Þær áherslur voru ríkjandi í ritaðri 

innflytjendasögu framan af og hefur sú sagnritun verið nefnd „filiopíetísk“ því gjarnan er um 

að ræða börn og barnabörn innflytjenda að rita lofgjörðir um forfeður sína.19 Efnisleg áhersla 

slíkra verka er á þá sem sköruðu fram úr í samfélagi Íslendinga í Vesturheimi eða komu ár 

sinni vel fyrir borð – stjórnmálamenn, lækna, góðbændur, presta og skáld auk þeirra sem náðu 

langt í viðskiptalífinu – og líf og starf íslenskra innflytjenda er málað með björtustu litum sem 

sómasamlegt, siðsamlegt og almennt til fyrirmyndar. Þá er trúrækni Vestur-Íslendinga 

upphafin sem og fórnfýsi þeirra og ættjarðarást þegar Kanada „þarfnaðist þeirra“ í fyrri 

heimsstyrjöld. Það er með öðrum orðum sögð saga þeirra Vestur-Íslendinga sem samþykktu 

félagslegt fyrirkomulag samfélagsins og löguðu sig að því án þess að fórna þjóðernislegum 

sérkennum sínum.20  

Hugmyndir, líf og störf Íslendinga í Vesturheimi sem ekki rímuðu við þessa mynd 

virðast hins vegar markvisst hafa verið hunsuð eða lítið gert úr þeim. Pólitískir róttæklingar 

og störf þeirra stungu í stúf við þá ímynd Íslendinga sem fyrirmenni vestur-íslensks samfélags 

unnu hörðum höndum að því að byggja upp og sagnritarar hafa verið ötulir við að halda við, á 

                                                 
17 Gregory S. Kealy, „1919. The Canadian Labour Revolt,“ bls. 11-44; Larry Peterson, „Revolutionary 
Socialism and Industrial Unrest“; Ópr. Andrea McIntosh, In Plain Sight, bls. 341-355; Ópr. Steinþór 
Heiðarsson, Úr sláturpotti umheimsins. 
18 Steinþór Heiðarsson gagnrýnir réttilega notkun orðsins landnám yfir flutning evrópskra manna inn á 
sléttur Ameríku því að þar var fólk fyrir og því réttara að tala um landtöku. Sjá: Ópr. Steinþór 
Heiðarsson, Í sláturpotti umheimsins, bls. 8. 
19 Gerald Friesen og Royden Loewen, „Romantics, Pluralists, Postmodernists,“ bls. 185.  
20 Ítarlegasta verkið í þessum dúr er fimm binda verk sem gefið var út af Þjóðræknisfélagi Íslendinga í 
Vesturheimi á fyrri helming 20. aldar: Þorsteinn Þ. Þorsteinsson og Tryggvi J. Oleson, Saga Íslendinga 
í Vesturheimi I-V. Flest yfirlitsrit um Vestur-Íslendinga fylgja sömu forskrift. Sjá t.d. Walter J. Lindal, 
The Icelanders in Canada; Wilhelm Kristjansson, The Icelanders in Manitoba; Guðjón Arngrímsson, 
Nýja Ísland og Annað Ísland.  
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kostnað þeirra sem rímuðu illa við þá ímynd.21 Aðrir hafa með þögninni hreinlega verið 

skrifaðir úr sögu Vestur-Íslendinga og hefur í því samhengi m.a. verið bent á þær konur sem 

lögðu lag sitt við indíána.22 Pólitískir róttæklingar hafa ekki hlotið alveg jafn slæm örlög því 

skilin voru sjaldnast svo afgerandi á milli þeirra og góðborgaranna að hægt væri að útiloka 

róttæklinga með öllu. Þvert á móti voru þónokkrir einstaklingar sem tilheyrðu bæði hópi 

fyrirmenna vestur-íslensks samfélags og voru pólitískir róttæklingar á skjön við ráðandi öfl og 

hefur verið gerð skil í sagnrituninni eftir því.23 Aðrir hafa verið hvítþvegnir af umdeildari 

skoðunum á sama tíma og þeim er hampað fyrir umbótastörf sem í seinni tíð hafa hlotið 

samfélagslega viðurkenningu.24  

Ritun innflytjendasögu Kanada tók stakkaskiptum á 7. áratug síðustu aldar með 

aukinni áherslu á fjölbreytni og víðara sögulegt samhengi. Talað var um hið kanadíska mósaík 

sem samanstæði af ólíkum þjóðernishópum sem saman mótuðu kanadískt samfélag og farið 

var að beina sjónum að innri togstreitu og átökum meðal þjóðarbrota í stað filiópíetískrar 

lofgjörðar um forfeðurna. Með áhrifum póstmódernismans á síðustu tveimur áratugum hafa 

áherslur innflytjendasögunnar þróast ennþá frekar í þá átt, m.a. með því að beina sjónum að 

mótunarferli þjóðernisvitundar meðal innflytjenda.25 Þessi þróun innflytjendasögunnar fór þar 

til nýlega alfarið framhjá sagnriturum sögu Vestur-Íslendinga en á síðasta áratug eða svo 

hefur verið talsverð gróska í rannsóknum á sögu Íslendinga í Vesturheimi og ýmsar 

þjóðernisrómantískar goðsagnir gagnrýndar og kerfisbundið afbyggðar, þó andi þeirra svífi 

víða enn yfir vötnum.26 Þannig hafa samskipti íslenskra nýbúa í Vesturheimi við frumbyggja 

verið tekin til endurskoðunar, m.a. með því að skoða flutning Íslendinga til 

                                                 
21 Þeirri ímyndarsköpun er gerð þokkaleg skil af Andreu McIntosh. Sjá: Ópr. Andrea McIntosh, In Plain 
Sight. 
22 Helga Ögmundardóttir, „Samskipti indíána og Vestur-Íslendinga í Manitóba og Norður-Dakóta 1875-
1930,“ bls. 391.  
23 Stephan G.  Stephansson var kannski ekki „fyrirmenni“  í hefðbundnum skilningi en hann var virtur 
fyrir skáldskap sinn og hefur því ekki hlotið sömu útskúfun og sum skoðanasystkin hans meðal Vestur-
Íslendinga né orðið fyrir þeim hvítþvotti sem aðrir hafa orðið fyrir. Tveggja binda ævisaga hans eftir 
Viðar Hreinsson gerir róttækum skoðunum hans ítarleg skil og má segja að sé tæmandi verk um ævi 
hans og hugmyndir. Sjá: Viðar Hreinsson, Landneminn mikli og Andvökuskáld.  
24 Hér má nefna Margréti J. Benedictsson og Sigurð Júlíus Jóhannesson sem báðum hefur verið 
hampað fyrir umbótastörf sín, Margréti í þágu kosningaréttar kvenna en Sigurði fyrir bindindisbaráttu 
og friðarhyggju. Minna hefur farið fyrir daðri Margrétar við anarkisma og frjálsar ástir og 
byltingarsinnuðum sósíalisma Sigurðar. Sjá t.d. Björn Jónsson, Fyrsti Vestur-íslenski feministinn og 
formála Björns Jónssonar að ljóðasafni Sigurðar: Sigurður Júlíus Jóhannesson, Ljóðaúrval. 
25 Gerald Friesen og Royden Loewen, „Romantics, Pluralists, Postmodernists,“ bls. 183-196. 
26 Sjá t.d. Jonas Thor, The Icelanders in North America, en sú bók hefur m.a. verið gagnrýnd fyrir 
viðhalda þeirri goðsögn að svæðið í kringum Winnipeg-vatn – Nýja Ísland – hafi verið ónumið land, 
fyrir skort á samhengi við rannsóknir í innflytjendasögu og fyrir að ríghalda í fyrirmennasagnfræði 
(„preoccupation with the ‚great men‘“). Sjá: Ryan Eyford, „Quarantined within a new colonial order,“ 
bls. 59 og Royden Loewen, „Icelanders in North America: The First Settlers [Book Review],“  bls. 611. 
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millivatnasvæðisins í Manitoba sem hluta af frumbyggjapólitík stjórnvalda.27 Þá hefur 

aðlögun íslenskra innflytjenda að kanadísku samfélagi verið skoðuð í gagnrýnu ljósi, t.d. með 

því að rannsaka þjóðernisvitund Vestur-Íslendinga sem ferli sem bæði mótast af og mótar 

sjálft aðlögun þeirra að nýju samfélagi.28 Þar að auki hefur sagnritunarsaga Vestur-Íslendinga 

verið gagnrýnd og hin hefðbundna þjóðernissinnaða söguskoðun um sjálfstæða nýlendu 

Íslendinga við Winnipeg-vatn afbyggð á grundvelli frumheimildarannsókna í gögnum 

kanadískra stjórnvalda.29 Þá hafa ævisögur lítt þekktra og áður hunsaðra vesturfara verið 

skráðar.30 Það má í raun segja að þessar og fleiri ónefndar nýlegar rannsóknir á sögu 

Vesturheimsfara, ásamt umtalsverðri frumheimildaútgáfu,31 myndi einskonar vestur-íslenska 

söguendurskoðun þar sem hin filiopíetíska þjóðernisrómantík sem áður var ríkjandi víkur fyrir 

öðrum rannsóknaráherslum og nýjum sjónarhornum sem eru betur til þess fallin að skýra og 

greina merkilega sögu Íslendinga í Vesturheimi.  Þessi ritgerð er ætluð sem innlegg í þá 

tímabæru þróun. 

Til að svara þeim spurningum sem hér er lagt upp með hef ég fyrst og fremst stuðst 

við prentaðar frumheimildir, blöð og tímarit vestur-íslenska róttæklinga auk annarra útgefinna 

verka þeirra á tímabilinu. Þar er um auðugan garð að gresja. Af kvenfrelsisblaðinu Freyju eru 

t.d. 12. árgangar og sósíalistablaðið Baldur telur eina 7. árganga. Vestur-íslenskir róttæklingar 

gáfu út þrjú skammlíf blöð til viðbótar – Selkirking, Dagskrá II og Tuttugustu öldina – og 

talsvert mikið efni er sömuleiðis að finnna í almanaki Sigfúsar Benedictssonar – Maple Leaf 

Almanak – sem kom út árlega fyrir árin 1900-1905.32 Þá gaf Sigfús út blaðið Frey um miðjan 

3. áratug 20. aldar og styðst ég sömuleiðis við það til þess að fá heildarmynd af 

hugmyndaheimi hans, þrátt fyrir að útgáfa Freys sé utan við tímabil rannsóknarinnar. Þessi 

blöð eru vannýttar heimildir um sögu íslenskra vesturfara en þau hafa fallið í skuggann af 

„stóru“ blöðunum, Heimskringlu og Lögbergi, enda hafa þau ekki varðveist jafn vel. Þrátt 
                                                 
27 Anne Brydon, „Dreams and Claims. Icelandic-Aboriginal interactions in the Manitoba Interlake“; 
Ryan Eyford, „Quarantined within a new colonial order.“ Sjá einnig: Helga Ögmundardóttir, „Samskipti 
Indíána og Vestur-Íslendinga.“ 
28 Steinþór Heiðarsson hefur ritað talsvert um þetta efni. Sjá t.d. Ópr. Steinþór Heiðarsson, Í sláturpotti 
umheimsins; Steinþór Heiðarsson „Íslands ástmegir og þrælar. Drættir úr sjálfsmynd Vestur-
Íslendinga.“ Andrea McIntosh rannsakaði svipað efni en setti það í marxískt samhengi stéttastjórnmála 
Winnipeg á fyrstu áratugum 20. aldar með áherslu á að rekja stéttskiptingu í samfélagi Íslendinga í 
Winnipeg. Ópr. Andrea McIntosh, In Plain Sight. 
29 Ópr. Ryan Eyford, Icelandic Migrations to Canada 1872-1875. Sjá einnig: Sigurður Gylfi 
Magnússon, „Sársaukans land. Vesturheimsferðir og íslensk hugsun.“  
30 Sjá t.d. Inga Dóra Björnsdóttir, Ólöf eskimói. 
31 Sem dæmi má nefna: Bréf Vestur-Íslendinga I-II; Jón Jónsson frá Mýri, Leitin að landinu góða; Jón 
Halldórsson, Atriði ævi minnar. 
32 Almanak Sigfúsar hefur verið kallað ýmsum nöfnum, m.a. Almanak S.B. Benedictssonar. Hann gaf 
því sjálfur nafnið Maple Leaf Almanak (stafað með k-i) til einföldunar fyrir enskumælandi auglýsendur. 
Hér verður því stuðst við það nafn. 
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fyrir mikla leit reyndist t.d. ekki hægt að finna öll tölublöð Selkirkings, sem Sigfús 

Benedictsson gaf út í Selkirk á árunum 1900-1901.  

Auk eigin blaða skrifuðu vestur-íslenskir róttæklingar mikið í önnur blöð sem gefin 

voru út af íslenskum innflytjendum í Vesturheimi og því hef ég talsvert stuðst við 

Heimskringlu og Lögberg auk tímarita sem gefin voru út á vegum Únitara. Aðrar prentaðar 

frumheimildir sem ég notast við eru m.a. ljóðabækur og ýmis smákver sem gefin voru út af 

vestur-íslenskum róttæklingum. Það fer hins vegar minna fyrir persónulegum gögnum á borð 

við sendibréf eða dagbækur, en bróðurpartur frumritaðra gagna þeirra einstaklinga og félaga 

sem hér er fjallað um hafa horfið í glatkistuna í tímans rás. Þó reyndist rannsóknarferð á 

skjalasöfn í Winnipeg gagnleg, en þar voru ýmis gögn sem hjálpuðu mér að móta betri 

heildarmynd af efninu auk þess sem athuganir á skjalasöfnum þar í borg skáru úr um hvaða 

heimildir hafa varðveist og þar með hvaða spurningum er hægt að svara með vissu. Það á ekki 

síst við um þátttöku Íslendinga í verkalýðshreyfingunni í Winnipeg, en lítið reyndist hafa 

varðveist af gögnum hennar fyrir um 1920. Að lokum hef ég stuðst eftir megni við erlend blöð 

og tímarit sem Vestur-Íslendingar tengdust á einhvern hátt, eins og fyrrnefndan Lucifer, the 

Light-Bearer og The Voice, málgagn verkalýðshreyfingarinnar í Winnipeg. Slík blöð eru 

önnur vannýtt heimild um sögu íslenskra vesturfara og frekari rannsóknir á skrifum um og 

eftir íslenska innflytjendur í Vesturheimi í erlendum blöðum gætu varpað nýju ljósi á sögu 

þeirra og aðlögun að samfélagi N-Ameríku. Slíkar rannsóknir eru að mestu óunnar.  
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1. Verkamannafélög og jafnaðarmenn 
Starfsemi pólitískra róttæklinga er fyrst og fremst tvenns konar: Annars vegar starfrækja þeir 

einhvers konar félagsskap í þeim tilgangi að breiða út hugmyndir sínar og berjast fyrir 

hugsjónum og hagsmunum félagsmanna. Hins vegar vinna þeir að útbreiðslu hugmynda sinna 

með útgáfu af einhverju tagi.33 Í þessum kafla verður fyrst fjallað um þátttöku íslenskra 

innflytjenda í verkalýðshreyfingunni í Winnipeg, stofnun sér-íslenskra verkalýðsfélaga og 

tengsl þeirra við hreyfinguna í heild sinni. Hvaða hugmyndafræði lá þar að baki og hvað segir 

þátttaka þeirra í verkalýðsstarfi um aðlögun Íslendinga að kanadísku samfélagi? Því næst 

verða tekin fyrir tvö blöð vestur-íslenskra sósíalista og sá félagsskapur sem myndaðist í 

tengslum við þau. Þannig má fá grófa mynd af starfi vestur-íslenskra róttæklinga en hér 

verður leitast við að svara því hver starfsemi þeirra hafi verið, hvaða hugmyndafræði hafi 

ráðið för og hvernig þeir tengdust almennri starfsemi róttæklinga í sínu nærumhverfi. 

Tilvist verkalýðsfélags Íslendinga í Winnipeg er vel þekkt og er það nefnt í flestum 

yfirlitsritum um sögu Vestur-Íslendinga. Þær frásagnir lýsa starfi þess á þjóðernissinnuðum 

nótum sem einstöku frumkvæði sjálfstæðra Íslendinga með eingöngu málamyndatengsl við 

verkalýðshreyfinguna í Winnipeg.34 Starf þess hefur hins vegar aldrei verið rannsakað 

sérstaklega og önnur þátttaka íslenskra innflytjenda í Winnipeg í verkalýðshreyfingunni þar í 

borg er sjaldan rædd. Frumheimildir um þau félög eru afar takmarkaðar, en af þeim prentuðu 

frumheimildum sem til eru – blöðum Íslendinga og verkalýðshreyfingarinnar í Winnipeg – má 

fá innsýn í starfsemi og hugmyndafræði þessara félaga. Út frá þeim heimildum er augljóst að 

verkalýðsfélög Íslendinga í Winnipeg voru stofnuð vegna áhrifa frá verkalýðshreyfingunni 

þar í borg og störfuðu sem hluti af þeirri hreyfingu, en ekki sem óháð og sjálfstæð eining. 

Blaðaútgáfa er ein mikilvægasta starfsemi róttæklinga og þjónar margþættum tilgangi. 

Blöðin eru helsti vettvangur þeirra til útbreiðslu hugmynda og til að vekja athygli á tilteknum 

málstað. Þau boða „fagnaðarerindi andófsins“ líkt og Moses Harman, ritstjóri anarkíska 

tímaritsins Lucifer, the Light-Bearer, lýsti því. Þá eru blöðin samræðuvettvangur róttæklinga 

þar sem hugmyndir og kenningar eru ræddar og mótaðar af líkt þenkjandi einstaklingum víða 

                                                 
33 Sjá umræðu í: Ilham Khuri-Makdisi, The Eastern Mediterranean and the Making of Global 
Radicalism, bls. 1-3. 
34 Sjá t.d. Jonas Thor, Icelanders in North America, bls. 191. Jonas Thor byggir frásögn sína 
einvörðungu á Sögu Íslendinga í Vesturheimi, sem aftur byggir sína frásögn á grein eftir Rögnvald 
Pétursson frá árinu 1921 sem var innlegg í áróðursherferð fyrir upphafningu íslensks þjóðernis meðal 
Íslendinga í Vesturheimi og ber frásögn hans sterkan keim af því. 
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að. Blöðin mynda þar að auki eins konar huglægt athvarf – samfélag á prenti – þar sem 

róttæklingar skipuleggja starf sitt, finna skoðanasystkin til að eiga í samræðum við og veita 

hvert öðru stuðning. Fyrir innflytjendur með róttækar samfélagsskoðanir var jafnframt 

mikilvægt að hafa málgagn á eigin tungu þar sem hægt var að aðlaga róttækar hugmyndir að 

reynslu og hugarheimi þess tiltekna hóps. Blöð róttækra innflytjenda voru því bæði hluti af 

þverþjóðlegri pressu róttæklinga en líka partur af menningarlegu umhverfi innflytjenda, 

fjölluðu um málefni þjóðernishópsins og áttu í samræðu við samfélag samlanda sinna.35 Blöð 

íslenskra róttæklinga í Vesturheimi hafa ekki hlotið mikla athygli fræðimanna, að 

kvenréttindablaðinu Freyju undanskilinni. Minnst er á þau í almennum yfirlitsritum  án þess 

að ræða innihald þeirra nánar, en Einar Olgeirsson ritaði stutta grein í Rétt þar sem hann gerði 

grein fyrir þessum blöðum og aðstandendum þeirra. Auk þess vann Keneva Kunz kafla um 

íslensk blöð í ítarlegri ritaskrá um blaðaútgáfu róttækra innflytjenda í N-Ameríku. Í yfirlit 

hennar vantar hins vegar nokkur blöð.36 

 

1.1 Verkamannafélög og verkalýðshreyfing í Winnipeg 
Snemma árs 1890 tóku tólf Íslendingar í Winnipeg sig saman og stofnuðu verkamannafélag. 

Fljótt gengu fleiri í félagið og boðað var til almenns fundar um félagsskapinn um vorið.37 

Fundurinn var haldinn í húsi Framfarafélagsins þann 3. apríl og hann sóttu um 60 manns. Þar 

með var Hið íslenzka verkamannafjelag í Winnipeg38 formlega stofnað, en í það fengu aðeins 

inngöngu þeir Íslendingar sem stunduðu daglaunavinnu og „töldust til erfiðismanna“ eins og 

það var orðað í lögum félagsins.39 Hið íslenzka verkamannafjelag var fyrsti félagsskapur 

Íslendinga í Vesturheimi sem skilgreina má sem róttækan í þeim skilningi sem hér er unnið 

eftir. Hversu djúpt sú róttækni risti er hins vegar annað mál. 

                                                 
35„The gospel of discontent,“ Lucifer, the Light-Bearer 7. apríl 1897; Joanne Passet, Sex Radicals, bls. 
39-63; Dirk Hoerder, „An Internationally Mobile Working Class,“ bls. 1-37; Jens Bjerre Danielsen, 
„Ethnic Identity, Nationalism and Scandinavianism,“ bls. 181-204. 
36 Einar Olgeirsson, „Í upphafi aldar,“ bls. 158-169; Keneva Kunz, „Icelanders,“ bls. 259-270. Í yfirlit 
hennar eru fjögur blöð talin til „verkalýðspressunnar“: Dagskrá II, Dagrenning (1935-1943), Tuttugasta 
öldin og Voröld. Það er auðvitað skilgreiningaratriði hvað telst til „verkalýðspressunnar“ meðal 
Íslendinga í Ameríku en í ljósi þess að Tuttugasta öldin er meðtalin hlýtur að teljast eðlilegt að 
Selkirkingur og Maple Leaf Almanak teljist með, auk þess sem blaðið Baldur á vafalaust heima í slíku 
yfirliti. 
37 Heimskringla 27. mars 1890, bls. 4. 
38 Misjafnt er hvað félagið er kallað í heimildum. Oft er eingöngu talað um Verkamannafélagið eða 
Verkamannafélag Íslendinga og í enskum heimildum er talað um Icelandic Labor Union. Sjá: „Trades 
and Labor,“ The Winnipeg Typographer 3. september 1894. Nafnið „Hið íslenzka verkamannafjelag í 
Winnipeg“ virðist hafa verið formlegt nafn félagsins sbr.: Heimskringla 25. september 1890. 
39 Rögnvaldur Pétursson vitnar í „reglugerð“ félagsins sem samþykkt var á stofnfundi. Hún hefur síðan 
glatast. Rögnvaldur Pétursson, „Þjóðræknissamtök Íslendinga í Vesturheimi,“ bls. 116. 
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Talað hafði verið fyrir stofnun verkamannafélags meðal Íslendinga í nokkur ár bæði á 

síðum Heimskringlu og annarra blaða en einnig innan Framfarafélagsins sem stofnað hafði 

verið árið 1881 í þeim yfirlýsta tilgangi að „efla eftir megni alt það, sem er og getur orðið 

Íslendingum til framfara í heimsálfu þessari.“40 Á síðum Heimskringlu skýrði ritstjórinn 

Eggert Jóhannsson reglulega frá starfi og skipulagi verkalýðsfélaga í Ameríku og nauðsyn 

þess á tímum „vinnuvjelanna“ að verkamenn mynduðu félagsskap til að gæta hagsmuna sinna. 

Hann var sérstaklega hrifinn af bandaríska verkalýðssambandinu Knights of Labor vegna 

góðs árangurs þeirra í baráttunni fyrir bættum kjörum faglærðra járnbrautarverkamanna í 

Winnipeg og taldi Íslendingum best að stofna deild innan þeirra samtaka.41 Það var hins vegar 

áætlun nokkurra verkalýðsfélaga í Winnipeg um að sameina krafta sína og krefjast fækkunar 

vinnustunda og almennrar launahækkunar fyrir sumarið 1890 sem virðist hafa verið hvatinn 

að stofnun Hins íslenzka verkamannafjelags í Winnipeg. Í mars höfðu nokkur verkalýðsfélög 

tekið sig saman og stofnað Building Trades Council og það var í tengslum við það sem James 

Sutherland, ritari félags múrara (e. plasterers union), skrifaði opið bréf í Heimskringlu til 

íslenskra verkamanna þar sem hann hvatti þá til að stofna félag og senda fulltrúa á 

sameiginlegan fund verkalýðsfélaganna um þessi mál. Ritstjóri Heimskringlu undirstrikaði 

þessa nauðsyn í leiðara í næsta tölublaði og viku eftir það birtist tilkynning um að félag hefði 

verið stofnað og boðað til almenns fundar.42  

Á næstu árum komu Íslendingar í Winnipeg að stofnun a.m.k. tveggja verkalýðsfélaga 

í viðbót. Félag byggingarverkamanna er fyrst nefnt í Heimskringlu árið 1891. Nefndist það á 

ensku Hod Carriers Union og var því stundum kallað Múrtrogberafélag.43  Það var nefnt stöku 

sinnum í blöðunum en aldrei er farið í saumana á starfsemi þess. Aðrar heimildir um félagið 

eru af skornum skammti. Byggingarmannafélagið virðist hafa haldið reglulega fundi en þeir 

verið illa sóttir. Þann 22. apríl 1895 er því t.d. hótað í fundarboði að leggja niður félagið sýni 

félagsmenn starfsemi þess ekki meiri áhuga.44 Íslenskar verkakonur komu jafnframt að 

                                                 
40 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn, bls. 155. Hugmyndir Framfarafélagsmanna um 
verkamannafélag eru reifaðar í Heimskringlu í júní 1887. Sjá: „Fjelagsskapur Íslendinga í Vesturheimi,“ 
Heimskringla 30. júní 1887, bls. 2. 
41 Sjá t.d.: „Verkamannafjelag“, Heimskringla 16. og 30. júní 1887, bls. 2; „Vinnuriddararnir,“ 
Heimskringla 12. apríl 1888, bls. 2. Knights of Labor var bandarískt verkalýðssamband sem stofnað 
var 1869 en árið 1884 var fyrsta deild þess stofnuð í Manitoba og næstu ár voru stofnaðar þrjár í 
viðbót í Winnipeg. Áhrif þeirra í Winnipeg voru þó skammlíf. Sjá: David Bercuson, Confrontation in 
Winnipeg, bls. 7-8. 
42 Heimskringla 13. mars 1890, bls. 4; „Fjelagsskapur verkamanna,“ Heimskringla 20. mars 1890, bls. 
2; Heimskringla 27. mars 1890, bls. 4. 
43 Sjá: Heimskringla 11. nóvember 1891, bls. 4. Tryggvi Oleson fer með rangt mál þegar hann telur 
þetta tvö aðskilin félög. Sjá: Tryggvi J. Oleson, Saga Íslendinga í Vesturheimi V, bls. 128. 
44 Lögberg 22. apríl 1895, bls. 1. 
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stofnun fyrsta verkalýðsfélags kvenna í Winnipeg árið 1899, lókal 35 í United Garment 

Workers of America. Það var stofnað í tengslum við verkfall um 50 saumakvenna í 

verksmiðju Emerson & Hague í febrúar 1899. Það vakti mikla samúð í Kanada og leiddi til 

stofnunar nýs samvinnufyrirtækis verkalýðshreyfingarinnar sem réði allar konurnar og 

samþykkti alla skilmála félagsins.45 Fullyrt hefur verið að meirihluti félagskvenna hafi verið 

af íslenskum uppruna.46 Gögn félagsins eru hins vegar týnd og ekkert er minnst á þátttöku 

íslenskra kvenna í félaginu í öðrum eftirheimildum. En miðað við nöfn þeirra kvenna sem 

kosnar voru í fyrstu stjórn þess hefur etnískur bakgrunnur félagskvenna verið blandaður. 

Aðeins eitt nafn af sjö er augljóslega íslenskt, „Miss B. Sijurdsson.“47 Heimskringla og 

Lögberg fjölluðu lítillega um verkfall kvennanna en aðallega voru það fréttir þýddar úr öðrum 

blöðum. Þó kom þar fram að „allmargar“ íslenskar stúlkur væru þátttakendur í verkfallinu og í 

málgagni verkalýðshreyfingarinnar, The Voice, var íslensku stúlkunum sérstaklega hrósað 

fyrir framgöngu sína í verkfallinu.48 

Winnipeg var lítill jaðarbær þegar Íslendingar tóku að flytjast þangað um miðjan 8. 

áratug 19. aldar. Hann var samt uppsveiflubær og meðal valdaelítunnar í bænum – 

bisnissmanna af engilsaxneskum uppruna – var hagvöxtur líkt og trúarbrögð.49 Hafði það 

afgerandi áhrif á þróun stjórnmála og skipulagsmála í borginni langt fram á 20. öld. Árið 1891 

bjuggu þar ríflega 25.000 manns, tíu árum síðar 42.000 manns og árið 1911 bjuggu 136.000 

manns í ört vaxandi borginni. Af þeim voru a.m.k. 22% af öðrum uppruna en engilsaxneskum 

og borgin var rækilega hverfaskipt eftir efnahag og uppruna. Á sama tíma varð mikil 

samþjöppun valds og eigna og stéttskipting jókst til muna.  Aðstæður verkafólks voru erfiðar. 

Meðal vinnutími var 10 tímar á dag, 6 daga vikunnar. Laun voru borguð með ávísun í lok 

mánaðar og verkafólk fékk sjaldan frí til að fara í bankann. Þess vegna var algengast að skipta 

launaávísunum á krám borgarinnar og ýtti það enn frekar undir drykkjuskap, sem nóg var þó 

af fyrir.  Hagkerfið einkenndist af miklum sveiflum og atvinna var óstöðug og talsverður hluti 

verkafólks borgarinnar var á sífelldu flakki um vesturhluta Kanada og Bandaríkjanna í leit að 

atvinnu. Íslenskir vesturfarar lýstu því stundum í bréfum heim hversu góð launin væru í 

Vesturheimi í samanburði við Ísland en það breytir því ekki að laun verkamanna voru oftast 
                                                 
45 Eugene Forsey, Trade Unions in Canada, bls. 267. 
46 Fullyrðinguna er að finna í: Harry Gutkin og Mildred Gutkin, Profiles in Dissent, bls. 216. 
47 The Voice 17. mars 1899, bls. 1. 
48 Lögberg 16. febrúar 1899, bls. 8; „Strike of 300,“ The Voice 19. maí 1899, bls. 1. Það var gefið út 
sérstakt tölublað um verkfallið 13. febrúar 1899 en höfundi hefur ekki tekist að finna eintak af því þrátt 
fyrir mikla leit. Má vera að það geti varpað frekara ljósi á þátttöku íslenskra saumakvenna í félaginu. 
49 Á ensku er talað um slíka hagvaxtartrú í uppsveiflubæjum sem „boosterism.“ Hefur það verið þýtt 
sem „vaxtarhyggja“ á íslensku og lýsir það hugtakinu vel. Sjá: Ópr. Steinþór Heiðarsson, Í sláturpotti 
umheimsins, bls. 21-22. 
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undir afkomuviðmiðum og dugðu ekki til að framfleyta fjölskyldu. Þannig reiknaði 

umbótamaðurinn James Woodsworth það út árið 1913 að lágmarkstekjur til að „lifa 

mannsæmandi lífi“ þyrftu að vera ríflega $1200 á ári, en lægstu laun voru ekki nema $500.50 

Verkalýðshreyfing hafði farið snemma en hægt af stað í Winnipeg. Prentarar riðu á 

vaðið 1872 og aðrar faglærðar stéttir fylgdu í kjölfarið. Með komu járnbrautarinnar fjölgaði 

iðnlærðum mönnum og þeim fylgdu fagfélög þeirra og veturinn 1884-1885 var starfrækt 

skammlíft verkalýðssamband í borginni sem gaf út blaðið Winnipeg Labor Call. Meirihluti 

verkalýðsfélagsmanna voru iðnlærðir menn af engilsaxneskum uppruna sem ýmist voru 

komnir frá austurfylkjum Kanada eða beint frá Bretlandseyjum og innan 

verkalýðshreyfingarinnar gætti framan af töluverðrar andúðar á „útlendingum,“ en færð hafa 

verið rök fyrir því að vinnuveitendur og stjórnvöld hafi meðvitað unnið að því að beita fyrir 

sig innflytjendum til að halda niðri launum og kröfum verkalýðsfélaga.51 Hið íslenzka 

verkamannafjelag virðist hafa verið fyrsta félag ófaglærðra almennra verkamanna í Winnipeg 

og jafnframt fyrsta verkalýðsfélag borgarinnar sem stofnað var á grundvelli þjóðernis frekar 

en stéttar eða fags.  

Engum sögum fer af gengi sameinaðs átaks verkalýðsfélaga í Winnipeg til 

kauphækkunar og vinnustundafækkunar vorið 1890 en snemma árs 1894 tókst 

verkalýðshreyfingunni í Winnipeg loks að stofna til varanlegs sambands með stofnun 

Winnipeg Trades and Labor Council og átti Hið íslenzka verkamannafjelag þrjá fulltrúa á 

stofnfundi þess, þá Jón J. Bíldfell, A. Thordarson og S. Thordarson, og félag 

byggingarverkamanna aðra þrjá.52 Í júní sama ár byrjaði sambandið að gefa út málgagn sem 

hét The People‘s Voice þar til eigendaskipti urðu á blaðinu árið 1897 og hét eftir það The 

Voice. Verkamannaflokkur var stofnaður í Manitoba stuttu síðar og var hann í nánu samstarfi 

við Winnipeg Trades and Labour Council. Hann skipti reglulega um nafn fyrstu árin, en árið 

1900 kom flokkurinn Arthur Puttee, ritstjóra The Voice, á landsþingið í Ottawa, fyrsti fulltrúi 

                                                 
50 Þessi lýsing á Winnipegborg byggir á eftirfarandi ritum: Ópr. Andrea McIntosh, In Plain Sight; Alan 
F.J. Artibise, Winnipeg; Ed Rea, „Prairie Metropolis. A Personal View,“ bls. 242-250;. Íslendingar lýstu 
kaupi sínu og kjörum reglulega í bréfum heim. Sjá t.d. bréf Þorvaldar Jónssonar Reykdal til systur 
sinnar á Íslandi: Bréf Vestur-Íslendinga II, bls. 107-128. Skoðanir hans á kjörum sínum eru reyndar 
breytilegar eftir tíðarfari. Á einum stað kvartar hann undan því að kaupið dugi varla til að framfleyta 
fjölskyldu og hann segist langa aftur til Íslands en á öðrum tíma skrifar hann um kaup sitt um sumarið 
og telur það gott í samanburði við laun á Íslandi. 
51 A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries, bls. 9-10. Sjá einnig: Ópr. Andrea 
McIntosh, In Plain Sight, bls. 3. 
52 „Trades and Labor,“ The Winnipeg Typographer 3. september 1894. Nöfn fulltrúa 
byggingarmannafélagsins á stofnfundi Winnipeg Trades and Labor Council eru gefin upp sem: „Ole 
Sigardson, M. Markusson, J. Bjnarnson.“ Sjá: The People‘s Voice 16. júní 1894, bls. 1.  



 18 

verkamannaflokks á kanadíska þinginu.53 Fulltrúar íslensku verkalýðsfélaganna tveggja voru 

virkir í starfi Trades and Labour Council frá upphafi og sátu þeir í ýmsum nefndum 

sambandsins alla vega til ársins 1896. Þeir töluðu jafnan máli sambandsins á síðum íslensku 

blaðanna, en deildu líka hart um störf þess og frammistöðu. Eftir 1896 virðast félög 

Íslendinga ekki hafa verið virk innan Trades and Labour Council, en einhverjir Íslendingar 

höfðu gengið til liðs við önnur verkalýðsfélög og störfuðu innan sambandsins á þeirra 

vegum.54 

Tilvist Hins íslenzka verkamannafjelags endurspeglar þær bágbornu aðstæður sem 

daglaunamenn bjuggu við. Flestir störfuðu við ræsagerð og var það bæði „vond vinna og 

erfið,“ illa borguð og óstöðug.55 Vinnuveitendur voru líka misjafnlega áreiðanlegir og öðru 

hverju komu upp fréttir af verkamönnum sem voru sviknir um laun af vinnuveitendum sem 

svo hurfu af svæðinu.56 Af hverju þeir kusu að stofna sér-íslenskt félag er hins vegar erfiðari 

spurning, en ekkert annað virðist hafa komið til greina. James Sutherland, sem hvatti til 

stofnunar félagsins í opnu bréfi í Heimskringlu, skrifaði t.d. að forgöngumenn 

verkalýðshreyfingarinnar í Winnipeg óskuðu þess að „Íslendingar [yrðu] búnir að koma upp 

fjelagi sín á meðal“ fyrir sumarið en sagði ekkert um að þeir gengju í félagsskap með 

daglaunamönnum af öðrum þjóðernum.57 Það var reyndar vel þekkt að verkalýðsfélög í 

Ameríku væru starfrækt á þjóðernisgrundvelli og þá gjarnan í tengslum við stærri 

verklýðssambönd. Í Winnipeg voru á næstu árum stofnuð fleiri verkalýðsfélög einstakra 

þjóðernishópa en þau gengu ekki inn í Trades and Labor Council. Verkamannafélög 

Íslendinga voru einu „etnísku“ félögin sem áttu þar aðild.58  

Hverjar voru orsakir þess? Fyrir það fyrsta ber hvöt engilsaxneskra 

verkalýðsfélagsmanna um stofnun félagsskaps meðal Íslendinga vott annars vegar um vilja 

þeirra til að yfirstíga gjána á milli enskumælandi verkamanna og „útlendinga“ og hins vegar 

                                                 
53 A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries, bls. 78-81.  
54 Hér er stuðst við útdrætti úr fundargerðum Trades and Labour Council sem prentaðar voru í The 
People‘s Voice/The Voice í hverjum mánuði. 
55 Einar Gíslason lýsir vinnunni svo í bréfi til föður síns árið 1887. Sjá: Bergsveinn Skúlason, Bréf og 
Bögglar, bls. 13. Launin voru vissulega misjöfn eftir tíðarfari og betri en þau sem menn áttu að venjast 
frá Íslandi. Verri var óstöðugleikinn því daglaunamenn voru alfarið háðir duttlungum markaðarins og 
höfðu stundum aðeins vinnu í nokkra mánuði ársins. Steinþór Heiðarsson fjallar all-ítarlega um 
launakjör og vinnuaðstæður Íslendinga í Vesturheimi. Sjá: Ópr. Steinþór Heiðarsson, Í sláturpotti 
umheimsins, bls. 82-89. 
56 „Verndun á innflytjendum,“ Heimskringla 18. september 1890, bls. 2. 
57 Heimskringla 13. mars 1890, bls. 4. 
58 Þýskir prentarar í Winnipeg kusu t.d. að bindast samtökum við þýskumælandi verkalýðssambönd í 
Bandaríkjunum.  Sjá: Royden Leowen og Gerald Friesen, Immigrants in Prairie Cities, bls. 31-32. 
Almennt um etníska verkalýðshreyfingu í Ameríku sjá: Dirk Hoerder (ritstj.), „Struggle a Hard Battle.“ 
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um stöðu Íslendinga í goggunarröð þjóðernishópa Winnipegborgar, en Íslendingar þóttu 

standa skör ofar öðrum innflytjendum því þeir deildu keltneskri og norrænni blóðblöndu 

engilsaxa. Verkalýðshreyfingin leit hins vegar á þessum árum á innflytjendur frá Austur-

Evrópu hornauga og taldi þá ógna stöðu „kanadíska verkamannsins,“ frelsi hans og 

lifnaðarháttum.59 Þá var það íslenskum verkamönnum mikilvægt að sanna sig í augum 

innlendra manna og þeir öðluðust fljótt orðspor fyrir að vera duglegir og samviskusamir 

verkamenn sem stóla mætti á. Það var síðar talið verkamannafélaginu helst til tekna að hafa 

aflað Íslendingum „álits og virðingar í augum hinnar innlendu þjóðar."60 Þjóðlegur metnaður 

var þó ekki hvatinn að stofnun félagsins heldur að bæta kjör verkamanna í samvinnu við 

innlenda verkalýðshreyfingu. Ólíkt flestum öðrum Evrópuþjóðum báru íslenskir verkamenn í 

Winnipeg ekki með sér neina hefð fyrir verkalýðsbaráttu yfir hafið og hafa séð hag sínum best 

borgið í samvinnu við innlenda menn sem höfðu ekki bara reynslu af verkalýðsmálum heldur 

voru einnig sem engilsaxar hluti af ráðandi valdastétt í landinu.61  

Það voru þó ekki allir íslenskir verkamenn sammála um gildi þess að stofna 

verkalýðsfélag. Félagsmenn í verkamannafélaginu voru þegar best lét um 150 manns og í 

umræðum um félagsskapinn í blöðunum má sjá að sumir töldu félagið aftra frelsi manna til að 

ráðstafa eigin hag.62 Ítrekað var kvartað yfir áhugaleysi manna um félagsskap verkamanna og 

samkvæmt Rögnvaldi Péturssyni var verkamannafélagið orðið fámennt og starfsemi þess 

takmörkuð um miðjan áratuginn.63 Einhver fundahöld voru þó áfram líkt og sjá má á 

tilkynningum í blöðunum en árið 1899 eru bæði byggingarmannafélagið og 

verkamannafélagið liðin undir lok því það ár birtast auglýsingar þar sem verkamenn eru 

hvattir til að mæta á stofnfundi almennra og þverþjóðlegra verkalýðsfélaga.64 Það er hins 

                                                 
59 W.C.V., „Cosmopolitan Winnipeg. 1: The Icelanders,“ Manitoba Free Press 16. nóvember 1912; 
Ópr. Daniel McIvor, Work and the Working Men of Winnipeg; A. Ross McCormack, Reformers, Rebels 
and Revolutionaries, bls. 10.  
60 „Strike of 300,“ The Voice 19. maí 1899, bls. 1. Sjá jafnframt: Ópr. Daniel McIvor, Work and the 
Working Men of Winnipeg; Rögnvaldur Pétursson, „Þjóðræknissamtök Íslendinga í Vesturheimi,“ bls. 
118. Ekki voru allir Íslendingar sammála um að gott orðspor þeirra væri góðs viti. Ónefndur höfundur 
skrifaði í blaðið Baldur árið 1903 að „hjer í Ameríku hefir Íslendingum sjerstaklega verið hælt fyrir 
iðjusemi og löghlýðni, en þótt það sje í sjálfu sjer mikilsverðar dygðir, þá er undir niðri meira last en lof 
fólgið í því hóli hjá enska fólkinu, sem vill gjöra sjer þessa kosti útlendinganna að fjeþúfu.“ Baldur 24. 
ágúst 1903, bls. 1. 
61 A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries, bls. 15-17; Royden Loewen og 
Gerald Friesen, Immigrants in Prairie Cities, bls. 49-50. 
62 Sjá t.d.: „Raddir almennings,“ Heimskringla 1. júní 1892, bls. 1. 
63 Rögnvaldur Pétursson, „Þjóðræknissamtök Íslendinga í Vesturheimi,“ bls. 118. 
64 Lögberg 17. og 24. ágúst, bls. 8. Kr. Ásg. Benediktsson segir jafnframt í stuttu lesendabréfi þann 21. 
september 1899 að verkamannafélagið sé dautt. Sjá: Kr. Árg. Benediktsson, „Óþarfar ákúrur,“ 
Heimskringla 21. september 1899, bls. 2. 
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vegar óljóst hversu margir Íslendingar í Winnipeg gengu í þau félög því gögn 

verkalýðshreyfingarinnar frá þessum tíma eru að miklu leyti horfin.65 

Í sagnritun kanadískrar verkalýðssögu tíðkaðist löngum að líta á vesturfylki Kanada 

sem gróðrarstíu róttækni sökum þjóðfélagsaðstæðna og eru kenningar um það kenndar við 

vestræna sérstöðu (e. western exceptionalism).66 Í seinni tíð hefur borið töluvert á gagnrýni á 

þá söguskoðun, gjarnan með því að upphefja róttækni verkamanna í austurhluta landsins en 

einnig með því að undirstrika fjölþætt eðli verkalýðshreyfingarinnar í vesturhluta Kanada, hún 

hafi alls ekki verið svo einsleit heldur hafi þar þrifist mjög ólíkar skoðanir á 

„verkamannamálinu,“ eins og það var gjarnan kallað meðal Íslendinga.67 Sagnfræðingurinn A. 

Ross McCormack, einn af forvígismönnum kenningarinnar um vestræna sérstöðu, lítur svo á 

að hugmyndafræði verkalýðshreyfingarinnar í Winnipeg hafi verið á öðrum nótum en á 

öðrum stöðum í kanadíska vestrinu. Ólíkt þeim byltingarsinnaða marxisma sem ráðið hafi 

ríkjum t.d. í Bresku Kólumbíu hafi verkalýðshreyfingin í Winnipeg einkennst af 

hugmyndafræði „labourisma,“68 en „labourism“ er lýst sem umbótasinnaðri stefnu, arfleifð 

alþýðlegrar frjálslyndisstefnu 19. aldar með það helsta markmið að tryggja verkafólki þau 

þegnréttindi og mannsæmandi lífsskilyrði sem hugmyndir manna um frjálslynt lýðræðisríki 

lofuðu.69 Hvort kenning McCormack sé algild má líklega lengi deila um en ljóst er að eftir 

þessari hugmyndafræði starfaði sú hreyfing sem verkamannafélög Íslendinga tóku virkan þátt 

í á síðasta áratug 19. aldar og má því gera ráð fyrir að þeir Íslendingar hafi fylgt sömu 

hugmyndafræði í grófum dráttum. 

Annars er ekki auðvelt að svara því hver hugmyndafræði þeirra sem stóðu að 

verkalýðshreyfingu Íslendinga í Winnipeg hafi verið því gögn félaganna hafa glatast og skrif 

félagsmanna í blöðunum gefa ekki miklar vísbendingar. Félögin héldu reglulega umræðufundi 

en fundarefni var sjaldnast auglýst. Stundum mættu þar fulltrúar verkamannaflokksins eða 
                                                 
65 Á skjalasafni Manitoba er að finna slitrótt gögn verkalýðshreyfingarinnar í Winnipeg. Þar er m.a. 
ódagsett handskrifað félagatal í International Union of Bricklayers og má þar finna allnokkur nöfn 
Íslendinga, t.d. E. Helgason, W.G. Solvason og O. Sigurdsson. Sjá: PAM - P3566/5, International 
Union of Bricklayers membership list. Andrea McIntosh fór yfir félagatal United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners og fann þar engin íslensk nöfn. Sjá: Ópr. Andrea McIntosh, In Plain Sight, bls. 
218. Einhverjir hafa verið í Winnipeg Building Laborer‘s Union og var ritari þess J.P. Ísdal. Sjá: 
Dagskrá II 20. nóvember 1902, bls. 4. 
66 Þekktustu fulltrúar kenninga um vestræna sérstöðu eru A. Ross McCormack og David Bercuson. 
Sjá: A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries og David Bercuson, Confrontation 
at Winnipeg. Þeir skrifuðu báðir sín helstu verk á 8. áratug síðustu aldar, en hér er stuðst við 
endurútgáfur á verkum þeirra. 
67 Sjá t.d.: Jeremy Mouat, „The Genesis of Western Exceptionalism,“ bls. 317-345; Gregory S. Kealy, 
„1919. The Canadian Labour Revolt,“ bls. 11-44. 
68 A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries, bls. 77-79. 
69 Craig Heron, „Labourism and the Canadian Working Class,“ bls. 45-75. 
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Trades & Labour Council og héldu erindi.70 Skrif um félögin í blöðunum eru ýmist fundarboð 

eða hnýtingar manna á milli um starfsemi félaganna en sjaldan eða aldrei er rætt um 

hugmyndafræði, kafað dýpra í greiningu á samfélaginu. Úr skrifum þeirra má engu að síður 

lesa ákveðnar hugmyndir, en orðræða þeirra ber sterkan keim af þeim hugmyndum sem voru 

ríkjandi innan verkalýðshreyfingarinnar í Winnipeg almennt. Þannig verður mönnum tíðrætt 

um að „vernda rjett verkamanna“ og að taka höndum saman til uppfyllingar þeim „glæsilegu 

framtíðar vonum“ sem þeir höfðu við komuna til landsins.71 Þá var þetta líkt og fyrr sagði 

spurning um að sanna dug Íslendinga í augum innfæddra: „Gerum  við þetta [þ.e. að mynda 

öflugan félagsskap verkamanna], getum við sýnt, að við Íslendingar erum dugleg, 

framtakssöm og félagslynd þjóð, og að við eigum skilið að heita Íslendingar.“72 Hvergi er 

hugmyndum íslensku verkalýðshreyfingarinnar í Winnipeg jafn vel lýst og í fyrirlestri sem 

Jón Kjernested hélt á samkomu félagsins árið 1891, eini fyrirlesturinn á vegum félagsins sem 

mér vitanlega hefur varðveist. Hann segir Hið íslenzka verkamannfjelag „geyma neista“ 

frönsku byltingarinnar og kröfu hennar um þegnréttindi og mannlega reisn fyrir alla. Það séu 

ekki „auðkýfingarnir og skólagengnir mennirnir sem einir eiga að hafa völdin. Það er 

verkamannaflokkurinn sem á að hafa jafnrétti á við báða þessa flokka“ en fyrir því þurfi að 

berjast því ekki sé sjálfgefið að hljóta slík réttindi.73  

Hugsjónirnar voru með öðrum orðum þær að ná fram fullum þegnréttindum með 

sameiginlegu átaki verkamanna. Krafan var um hlutdeild í samfélaginu, ekki umbylting þess. 

Það má þó ekki gleymast að slíkar kröfur voru róttækar á þeim tíma og verkalýðsfélög litin 

hornauga og jafnvel talin samfélaginu hættuleg.74 Skiptar skoðanir um gildi 

verkalýðshreyfingar voru jafnframt meðal fyrirmenna Íslendinga í Winnipeg. Þannig viðraði 

Lögberg reglulega efasemdir ritstjóra um gagnsemi verkfalla til að bæta kjör verkafólks og 

átaldi slíkar aðfarir gegn frjálsum markaði. Magnús Paulson, sem tók við ritstjórn Lögbergs af 

Sigtryggi Jónassyni árið 1901, velti því jafnvel fyrir sér hvort ekki væri hægt að banna 

verkföll.75 Í orðræðu félagsmanna verkamannafélagsins birtust hugmyndir um jafnrétti og 

                                                 
70 Sjá t.d.: Lögberg 12. desember 1895, bls. 1. 
71 J.J. Bildfell, „Til ísl. verkamanna,“ Lögberg 18. apríl 1894, bls. 2.  
72 Jónas Daníelsson, „Um íslenzkan félagsskap,“ Heimskringla  11. mars 1893, bls. 3. 
73 Mss Isl 1. Jón Kjernested Papers. Box 2 Folder 2-3: „Á verkamannasamkomu.“ Það er óljóst hvort 
Jón tilheyrði sjálfur félaginu. Í fyrirlestrinum ávarpar hann félagsmenn sem „þið“ og „þér“ en ekki „við“ 
eða „vér. Hann bjó heldur ekki í Winnipeg. 
74 Alan F.J. Artibise, Winnipeg, bls. 189; A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries, 
bls. 5-9. 
75 „Verkfall enn bollalagt,“ Lögberg 7. febrúar 1895, bls. 4; „Hitt og þetta,“ Lögberg 31. janúar 1895, bls. 
7; „Úrslit verkfallsins,“ Lögberg 8. ágúst 1894, bls. 2; „Verkföll,“ Lögberg 17. júlí 1902, bls. 4. Afstaða 
blaðsins var þó breytileg eftir ritstjórum og jafnvel eftir verkföllum, allt eftir pólitískri hentisemi. 
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lýðræði og jafnvel hugmyndir um stéttskiptingu og ranglæti hennar, en þau viðhorf voru ekki 

sjálfgefin og bera vott um breytt hugarfar þar sem réttinda og réttlætis er ekki bara óskað 

heldur krafist á þeim forsendum að fátæklingar og verkamenn eigi náttúrulegan rétt á jafnrétti 

á við aðra þjóðfélagshópa.76  

Hófsemi einkenndi að sama skapi starf verkakvennanna í United Garment Workers of 

America. Félaginu hefur verið lýst sem „íhaldssömu“ og leiddi það til stofnun nýs og 

róttækara félags árið 1914.77 Það eitt að efna til verkfalls var þó róttæk aðgerð, enda er 

verkfall í eðli sínu uppreisn gegn ríkjandi ástandi. Það á ekki síst við um konur sem áttu 

samkvæmt ríkjandi skoðun ekkert erindi út í almannarými (e. public sphere) og þeim eignaðir 

eðlislægir eiginleikar andstæðir slíkri uppreisn, enda var þeim hrósað af körlunum í 

verkalýðshreyfingunni fyrir „karlmannlega“ frammistöðu.78  Sumar verkakvennanna settu 

jafnframt félag sitt og starfsemi þess í samhengi stéttabaráttunnar og lýstu henni sem baráttu 

„móti kúgun auðvaldsins.“79  

 

1.2 Íslenskir jafnaðarmenn í Winnipeg 
Róttækari skoðanir heyrðust stundum í umræðum um „verkamannamálið“ meðal Íslendinga á 

síðasta áratug 19. aldar. Í leiðara Heimskringlu þann 11. september 1890 er beinlínis 

byltingarhvöt. Sagt er að syndir hins núverandi kerfis „við hinn lítilsvirtasta en fjölmennasta 

flokk mannkynsins“ séu svo miklar að það ætti að fara leið Sódómu og Gómorru, ódæðisverk 

framin í nafni verkalýðsins séu dropi í hafi í samanburði við dagleg hryðjuverk ríkjandi 

kerfis.80 Róttæk sjónarmið á borð við þessi komu helst frá mönnum sem stóðu utan við þau 

hófsömu öfl sem stóðu að baki skipulagðri hreyfingu íslenskra verkamanna. Það var t.d. 

aðeins einn af forystumönnum Hins íslenzka verkamannafjelags nafngreindur meðlimur 

Jafnaðarmannafélags Íslendinga í Winnipeg.81  

                                                 
76 Sbr. ræðu Jóns Kjernested. Mss Isl 1. Jón Kjernested papers, Folder 2-3. „Á verkamannasamkomu.“ 
Sjá einnig: Jón J. Bíldfell, „Til ísl. verkamanna,“ Lögberg 18. apríl 1894, bls. 2. 
77 Mercedes Steedman, „Skill and Gender in the Canadian Clothing Industry,“ bls. 161. 
78 Fyrir góða greiningu á stöðu kvenna á vinnumarkaði Kanada um aldamótin 1900 og samfélagsleg 
viðhorf til þeirra, sjá: Mercedes Steedman, Angels of the Workplace, bls. 1-11. Vitnað er í hrós 
verkalýðshreyfingarinnar í: Eugene Forsey, Trade Unions in Canada, bls. 267.  
79 Vinnukona, „Verkfall kvenna,“ Freyja 2:1 (1899), bls. 3. 
80 „Verkamannamálið,“ Heimskringla 11. september 1890. Höfundar er ekki getið en þar sem um 
leiðara blaðsins er að ræða má áætla að annað hvort hafi Eggert Jóhannsson eða Gestur Pálsson 
haldið á penna. 
81 Stephan Thorson var ritari Verkamannafélagsins þegar á verkfalli þess stóð sumarið 1891 og hann 
sat í stjórn Jafnaðarmannafélagsins og útgáfufélags Dagskrár II. Sjá: Einar Olgeirsson, „Í upphafi 
aldar,“ bls. 158-164.  
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Ólíkt verkamannafélaginu tók Jafnaðarmannafélag Íslendinga í Winnipeg ótvíræða 

afstöðu gegn ríkjandi samfélagsgerð Kanada, þeim laissez faire kapítalisma sem ríkti í 

efnahagsmálum og tvíflokksræði stjórnmálanna. Í stefnuskrá félagsins var lýst yfir stuðningi 

við þjóðnýtingu helstu atvinnutækja, fullu jafnrétti allra manna óháð þjóðerni, kyni eða húðlit 

og krafist beins lýðræðis í formi staðfestingarvalds kjósenda „í öllum mikilsvarðandi 

þjóðmálum“ auk afnáms hernaðar og dauðarefsinga.82 

Jafnaðarmannafélagið var stofnað þann 10. júní 1901 og voru í stjórn kosnir þeir 

William Anderson (Guðmundur Björnsson), Stephan Thorson, Hannes Blöndal og Fred 

Swanson (Friðrik Sveinsson). Auk þeirra var Sigurður Júlíus Jóhannesson meðal 

forystumanna félagsins. Líkt og með annan félagsskap vestur-íslenskra róttæklinga hefur lítið 

af gögnum félagsins varðveist en samkvæmt Þorsteini Þ. Þorsteinssyni, sem var 

samtímamaður þeirra og persónulegur vinur, varð félagið hvorki fjölmennt né langlíft.83 

Yfirlýstur tilgangur félagsins var að „glæða áhuga Íslendinga fyrir stefnu og starfsemi 

jafnaðarmanna“ (sjá Viðauka II) og fólst starfsemi félagsins fyrst og fremst í fundarhöldum og 

bókaútgáfu.84 Sjónarmið Jafnaðarmannafélagsins voru jafnframt kynnt á síðum blaðsins 

Dagskrá II en Sigurður Júlíus hóf útgáfu þess rúmum mánuði eftir stofnun 

Jafnaðarmannafélagsins og  í stefnuyfirlýsingu þess sagði að blaðið væri „eindregið 

jafnaðarblað.“85 Sigurður Júlíus Jóhannesson var stofnandi blaðsins og ritstjóri þess fyrsta 

árið. Hann hafði verið ritstjóri Dagskrár Einars Benediktssonar á Íslandi á árunum 1897-1899 

og útskýrir það sérkennilegt nafn blaðsins. Alls komu út 52 tölublöð af Dagskrá II í tveimur 

árgöngum á árunum 1901-1903 en seinni árgangurinn var með nokkuð breyttu sniði, gefinn út 

af „nokkrum Íslendingum í Winnipeg“ og sátu í ritstjórnarnefnd þeir Sigurður Júlíus, Stephan 

Thorson og Fred Swanson, en William Anderson var titlaður ráðsmaður. Þar sem sömu menn 

voru forystumenn Jafnaðarmannafélagsins má segja að síðari árganginn hafi Dagskrá II verið 

óopinbert málgagn félagsins.86  

                                                 
82 „Grundvallaratriði Jafnaðarmannafélagsins í Winnipeg,“ Dagskrá II 8. maí 1902, bls. 1. 
83 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn, bls. 230. Boðskort á stofnfund félagsins er prentað í Rétti árið 
1974. Sjá: Einar Olgeirsson, „Tvö gömul bréf úr baráttusögu íslenzkra sósíalista,“ bls. 228-230. 
84 Fundarboð birtast stöku sinnum í blöðunum en efni fundanna sjaldnast auglýst. Félagið gaf út tvö lítil 
kver sem innihéldu bæði frumsamin verk og þýðingar. Sjá: Edward Bellamy, Vatnsþróin og Dagskrá. Í 
fyrra ritinu er titilverkið eftir Bellamy en jafnframt grein eftir Robert G. Ingersoll og smásaga eftir Sigurð 
Júlíus Jóhannesson og stefnuskrá Jafnaðarmannafélagsins.  Seinna kverið er hugsað sem viðbót við 
Dagskrá II, sem hafði legið í dvala í einhvern tíma sökum fjárskorts. Uppistaða þess er þýðing á grein 
eftir Robert Blatchford auk nokkurra frumsaminna greina. 
85 „Stefna,“ Dagskrá II 20. júlí 1901, bls. 1. 
86 Breytingarnar á rekstri blaðsins eru kunngerðar í fyrsta tölublaði 2. árgangs. Dagskrá II 9. ágúst 
1902.  
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Blaðið var engu að síður barn Sigurðar Júlíusar og efnistök þess endurspegla fyrst og 

fremst hugðarefni og skoðanir hans, sér í lagi fyrri árgangurinn sem er að stórum hluta 

tileinkaður bindindismálum, en þau voru honum allra mála hugleiknust.87 Sigurður var fæddur 

í Borgarfirði árið 1868 og þrátt fyrir sára fátækt komst hann í nám við Lærða skólann og 

útskrifaðist þaðan 29 ára gamall árið 1897. Í Reykjavík stofnaði hann barnablaðið Æskuna, 

starfaði á Dagskrá og tók við ritstjórn hennar undir lok aldarinnar. Dagskrá var illa stödd 

fjárhagslega og Sigurður flúði á endanum land til að forðast fangelsisvist vegna skulda. Hann 

komst til Ameríku og flakkaði þar um og starfaði meðal annars við járnbrautarlagningu en var 

svikinn um laun sín. Hann komst í guðfræðinám í Chicago árið 1900 og var þar í eitt ár áður 

en hann flutti til Winnipeg og stofnaði Dagskrá II ásamt því að stunda læknisnám.88  

Hugmyndafræðilegar áherslur Sigurðar má lesa úr lítilli klausu sem ekki fór mikið 

fyrir í blaðinu en er lýsandi fyrir meginefni þess og þær áherslur sem þar er að finna. Klausan 

er um þau verkefni sem bíða úrlausnar á 20. öldinni og var þar í fyrsta sæti að útrýma stríðum 

og manndrápum. Auk þess voru nefnd jafnrétti kynjanna, útrýming víndrykkju, efling 

umburðarlyndis í trúmálum, að byggja upp virðingu fyrir dýrum, útrýming stéttskiptingar, 

lýðræðislegra stjórnarfar og síðast en ekki síst að „halda gleðilega útför síðasta konungs, 

síðasta keisara og síðasta páfa.“ Sigurður byggði þessa skoðun sína á kristilegum gildum, 

núverandi ástand væri „óguðlegt“ og færa þyrfti „kristindóminn af vörum manna og inn í 

hjörtu þeirra.“89 Hann var sjálfur í lúterska söfnuðinum, einn fárra róttækra Íslendinga í 

Winnipeg sem ekki tilheyrði söfnuði Únitara, en hann var jafnframt gagnrýninn á ýmsar 

kennisetningar kirkjunnar og áherslur lútersku prestanna í söfnuðum Íslendinga í Winnipeg og 

var gjarnan upp á kant við þá.90 Sósíalismi Sigurðar Júlíusar var því á kristilegum forsendum 

en hann var jafnframt róttækur, jafnvel byltingarsinnaður. Í löngu kvæði sem birtist á forsíðu 

Dagskrár II haustið 1902 lýsir hann kúgun alþýðunnar af hendi auðvaldsins og stríðinu á milli 

þessara tveggja hópa sem mun ljúka með byltingu: „þá verður hlífðarlaust ístran af auðvaldi 

flegin/ og óstjórn og harðstjórn á logandi bálköstu dregin.“91 Í seinni árgangi blaðsins má sjá 

                                                 
87 Ástæður þess að bindindi var honum svo hjartfólgið mál skýrir hann í hjartnæmri grein í Dagskrá II. 
Þar segir hann beinlínis að áfengið hafi drepið móður hans, eyðilagt líf föður hans og skapað honum 
sjálfum og systkinum hans „mörg þung spor, marga sólskinslausa daga“ í æsku. Sjá: Sig. Júl. 
Jóhannesson, „Blæjulaus sannleikur,“ Dagskrá II 7. september 1901, bls. 1-2. 
88 Fyrir æviágrip Sigurðar sjá: Richard Beck, „Skáldið og hugsjónamaðurinn Sigurður Júlíus 
Jóhannesson,“ bls. 10-26. 
89 „Verkefni 20. aldarinnar,“ Dagskrá II 10. og 17. ágúst 1901, bls. 3-4;3. Sjá jafnframt: „Stjórnmál,“ 
Dagskrá II 30. nóvember 1901, bls. 1. Þar segir hann það eitt af markmiðum blaðsins að sýna fram á 
hvernig „guð kærleikans ... ætlast til að stjórnarfyrirkomulagið sé.“ 
90 Sjá t.d.: „Sannleikur sem einhver þarf að segja,“ Dagskrá II 21. september 1901, bls. 1-2; „Kirkjan,“ 
Dagskrá II, 10. nóvember 1902, bls. 1-2. 
91 S.J.J. „‘Sjáið manninn‘ eða: Auðvaldskúgarinn og framleiðandinn,“ Dagskrá II 29. ágúst 1902, bls. 1. 
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skrif í anda marxískrar stéttagreiningar. Sagt er að í samfélaginu sé stéttastríð milli 

auðvaldsins og jafnréttismanna  „þegar byrjað“ og verkalýðurinn verði að berjast „við sína 

hagfræðislegu óvini.“ 92 Þeir töldu þann tíma vera í nánd þegar „frjálshugsandi menn taki 

höndum saman og leggi alvopnaðir gegn þeim óaldarher villu og varmenskukenninga, sem nú 

liggur eins og martröð á þjóð vorri.“93  

Það var íslenskum jafnaðarmönnum í Winnipeg þó ákaflega mikilvægt að sýna fram á 

almenna skynsemi og hófsemd sósíalismans. Hvergi kom það jafn skýrt fram og í umræðum 

þeirra um anarkisma en þegar tilvist félagsins spurðist út tóku ýmsir áhrifamenn í samfélagi 

Vestur-Íslendinga því sem ógn við ríkjandi ástand og úthrópuðu félagið sem „stjórnleysingja-

félag undir fölsku nafni.“94 Eftir morðið á McKinley Bandaríkjaforseta af hálfu anarkistans 

Leon Czolgosz haustið 1901 birtu bæði Heimskringla og Lögberg leiðara um „skaðsemi 

anarkistastefnunnar.“ Magnús Paulson, ritstjóri Lögbergs, tók enn dýpra í árinni þegar hann 

lýsti stuðningi sósíalista í Chicago við tilræðið og spurði hvað þeir segi nú „sem ekkert 

þykjast sameiginlegt sjá með sósíalistum og anarkistum hér í landi“ og vísaði þannig í 

orðaskipti hans og Stephans Thorson, stjórnarmanns í Jafnaðarmannafélaginu, ári áður.95 

Hann bætti um betur skömmu síðar á fræðslufundi Bandalagsins, ungmennafélags lúterska 

söfnuðarins í Winnipeg, er hann sagði öll félög „að sósíalistum meðtöldum“ sem „í ræðu og 

riti æsa fólkið gegn þeim mönnum, sem vegna auðs og valda standa því ofar í mannfélaginu“ 

vera hættuleg og varast beri slík félög, bækur þeirra og blöð.96  

Stephan Thorson hafði áður lýst þeirri skoðun sinni að „fólkinu“ liði betur byggi það 

við jafnrétti og jafnaðarstefnan miðaði að því að auka það. Eftir morðið á McKinley og 

yfirlýsingar Magnúsar Paulson ræddi hann þessa hugmynd nánar á síðum blaðanna. Hann 

andmælti þeirri skoðun Magnúsar að sósíalismi leiddi til anarkisma. Þvert á móti þrifist 

anarkismi best þar sem harðstjórn ríkti og menntun væri léleg en „þau öfl, sem framleiða 

sósíalismus, n.l. frelsi og mentun, [séu] bezta vernd gegn anarkismus“ líkt og sannist á því að 

í þeim löndum sem byggju við mestan jöfnuð ætti anarkismi erfitt uppdráttar. Sósíalismi væri 

                                                 
92 Fyrri tilvitnun er úr: „Kirkjan,“ Dagskrá II 10. nóvember 1902, bls. 2. Seinni tilvitnun er úr: „Sigur 
pyngjunnar,“ Dagskrá II 12. mars 1903, bls. 1. 
93 Dagskrá, bls. 7-8. 
94 „Winnipeg,“ Dagskrá II 21. september 1901, bls. 4. 
95 „Skaðsemi anarkistastefnunnar,“ Heimskringla 12. september 1901, bls. 2; „Bandaríkjaforsetinn,“ 
Lögberg 12. september 1901, bls. 4. Fyrir orðaskipti Stephans Thorson og Magnúsar Paulson um 
meint tengsl anarkisma og sósíalisma ári áður en McKinley var drepinn, sjá: „athugasemd,“ Lögberg 9. 
ágúst 1900, bls. 1. Um nornafárið í kjölfar morðsins á McKinley, sjá: Sidney Fine, „Anarchism and the 
Assassination of McKinley,“ bls. 777-799. 
96 M. Paulson, „Jafnaðarmenn,“ Lögberg 10. október 1901, bls. 2. 
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því í raun vörn gegn anarkisma.97 Með því að mála slíka mynd af andstæðuparinu sósíalisma 

og anarkisma aðgreindu íslenskir sósíalistar í Winnipeg sig frá pólitískri grýlu þess tíma – 

anarkismanum – en tengdu sósíalismann við  skynsemi, menntun, hátt menningarstig, frelsi 

og almennar framfarir.98  

Deilur Lögbergs og Jafnaðarmannafélagsins um skilgreininguna á anarkisma tóku 

óvænta stefnu þegar Magnús Paulson lýsti nýstofnuðu stjórnmálaafli í Manitoba, Political 

Reform Union, sem anarkísku.99 Flokkurinn Political Refom Union (P.R.U.) var stofnaður 

árið 1901 til höfuðs tvíflokknum sem öllu réð í landinu, Frjálslynda flokknum og 

Íhaldsflokknum, og var tilraun til að sameina ólík öfl sem deildu andúðinni á tvíflokknum og 

ríkjandi ástandi en gátu eða vildu ekki sameinast undir merkjum þeirra óháðu flokka sem fyrir 

voru. Þetta voru fyrst og fremst verkalýðshreyfingin, ýmsar bændahreyfingar, bindindismenn 

og aðrir umbótasinnar, eða fyrrum liðsmenn stóru flokkanna sem höfðu misst stöðu sína innan 

þeirra fyrir að neita að lúta flokksaga.100 Þrjú helstu stefnumál P.R.U. voru afnám spillingar 

með stofnun óháðrar eftirlitsnefndar sem hafa átti eftirlit með störfum kjörinna 

embættismanna, aðkoma almennings að löggjöf, m.a. með því að leggja staðfestingarvald í 

hendur kjósendum (e. direct legislation) og að lokum þjóðnýting þjónustufyrirtækja á borð 

við járnbrautir, símskeytaþjónustu og banka. Síðar var vínbanni bætt við helstu 

stefnumálin.101  

Ýmsir Íslendingar komu að stofnun flokksins og sátu fjórir þeirra í framkvæmdanefnd 

hans, þeir Einar Ólafsson, Albert E. Kristjánsson, Árni Sveinsson og Stephan Thorson.102 

Aðstandendur Dagskrár II voru virkir í flokknum og tók blaðið eindregna afstöðu með 

honum, þvert á yfirlýsta stefnu blaðsins að vera „algjörlega óháð öllum flokkum.“103 Sem 

stuðningsmenn P.R.U. brugðust aðstandendur Dagskrár II ókvæða við orðum Magnúsar 

Paulson í Lögbergi og upp hófst mikil ritdeila þar sem forseti P.R.U., Alfred J. Andrews, 
                                                 
97 Stephan Thorson, „Hverjar eru orsakir til anarkismus?“ Lögberg 17. október 1901, bls. 7.  
98 Sama heimild. Sjá einnig: Stephan Thorson, „athugasemd,“ Lögberg 9. ágúst 1900, bls. 1; Stephan 
Thorson, „Sósíalistar og anarkistar,“ Heimskringla 26. september 1901, bls. 3. Sams konar rökum var 
beitt af ónefndum höfundi á síðum Baldurs. Sjá, „Sannindamerki,“ Baldur 23. nóvember 1903, bls. 2. 
99 Lögberg 28. ágúst 1902, bls. 5. Orðrétt sagði hann: „Stefna ómyndarinnar, sem kallar sig P.R.U.: 
Niður með alla stjórn!“ 
100 Tveir leiðtogar P.R.U. – Robert Lorne Richardson og A.J. Andrews –  höfðu verið hátt settir 
pólitíkusar innan Frjálslynda flokksins (R.L. Richardson) og Íhaldsflokksins (A.J. Andrews) en báðir 
misst stöðu sína eftir að hafa farið gegn opinberri stefnu flokkanna. 
101 „The Political Reform Union,“ The Voice 2. ágúst 1901, bls. 1 og 7; „Fréttir og fróðleikur,“ Dagskrá II 
28. ágúst 1901, bls. 3; „Political Reform Union,“ Dagskrá II 21. febrúar 1903. 
102 „The Political Reform Union,“ The Voice 2. ágúst 1901 bls. 7. Auk þeirra komu m.a. Jóhann Pétur 
Sólmundsson, Sigurður Júlíus Jóhannesson og Fred Swanson að stofnun flokksins. Flestir koma 
þessir menn við sögu víðar í þessari ritgerð. 
103 Sbr. stefnuyfirlýsingu í fyrsta tölublaði. „Stefna,“ Dagskrá II 20. júlí 1901, bls. 1. 
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fyrrum borgarstjóri Winnipeg, skrifaði meðal annars opið bréf til Magnúsar og bað hann að 

færa rök fyrir fullyrðingum sínum.104 Flokkurinn var auðvitað ekki anarkistaflokkur heldur 

hófsamur umbótaflokkur en viðbrögð íslenskra sósíalista við gífuryrðum Magnúsar Paulson 

undirstrika þörf þeirra til að aðgreina sig frá samfélagslega útskúfuðum hugmyndastefnum á 

borð við anarkisma og sýna fram á lögmæti skoðana sinna. 

Þátttaka róttækra Íslendinga í P.R.U. og ritdeilur þeirra við ritstjóra Lögbergs ber að 

skoða í pólitísku samhengi Winnipeg og Kanada þess tíma. Lögberg fylgdi Frjálslynda 

flokknum að málum og barðist hatrammlega fyrir helstu stefnumálum flokksins, afnámi 

verndartolla og almennum laissez faire hugmyndum í efnahagsmálum. Íhaldsflokkurinn vildi 

halda í verndartolla og náið samband við Bretland en hafði skiptar skoðanir í efnahagsmálum. 

Pólitískar deilur byggðu almennt á þessum tveimur andstæðu pólum og önnur stjórnmálaöfl 

áttu erfitt uppdráttar á sama tíma og kanadískt samfélag tók stakkaskiptum í fólksfjölda, 

atvinnuháttum, þjóðfélagsgerð, lifnaðarháttum, búsetumynstri og svo framvegis. Í 

efnahagsmálum ríkti laissez faire stefna og í viðskiptalífinu var hringamyndun almenn.  

Járnbrautarpólitík og verndartollar voru heitustu pólitísku deiluefnin og meðal margra bænda, 

umbótasinna og róttæklinga í vesturhluta Kanada voru vonbrigðin mikil þegar Frjálslyndi 

flokkurinn, sem tók við völdum á landsvísu árið 1896 eftir langa valdasetu Íhaldsflokksins, 

gekk í þeirra augum á bak orða sinna um afnám tolla og umbóta í járnbrautarmálum. Það ríkti 

því megn óánægja meðal margra í garð stóru flokkanna tveggja og stofnun óháðra flokka var 

tilraun til að brjóta upp stjórnmálakerfi sem var af mörgum talið rotið og spillt og ekki í takt 

við þarfir almennings. Íhaldsflokkurinn nýtti sér þessa óánægju og tók þjóðareign á 

járnbrautunum upp sem stefnumál sitt og gerði þar með út um möguleika óháðs stjórnmálaafls 

til að ná verulegum áhrifum á landsvísu, en það gerðist ekki fyrr en nokkru síðar þegar Co-

operative Commonwealth Federation, sem stofnað var árið 1932, náði umtalsverðum árangri á 

5. áratugnum.105 

Aðkoma íslenskra jafnaðarmanna að P.R.U. ber vitni um þátttöku þeirra í pólitísku 

starfi í Kanada utan við stóru flokkana tvo og er sem slík dæmi um flóknari pólitískan heim 

Íslendinga í Vesturheimi heldur en hefðbundnar frásagnir greina frá. Þátttaka þeirra í P.R.U. 

endurspeglar jafnframt hugmyndafræðilegar áherslur íslenskra jafnaðarmanna í Manitoba. 

Meðlimir Jafnaðarmannafélagsins voru vel að sér í málefnum verkalýðshreyfingarinnar í 

                                                 
104„Magnúska,“ Dagskrá II 10. september 1902, bls. 2; „Í gapastokknum, eða heigullinn við Lögberg,“ 
Dagskrá II 20. september 1902, bls. 3; „Vindhögg A.J. Andrews,“ Lögberg 11. september 1902, bls. 1; 
„Yfir hverju er ‚Dagskrá‘ að vonzkast,“ Lögberg 25. september 1902, bls. 1. 
105 Sjá: Robert Craig Brown og Ramsay Cook, Canada 1896-1921. A Nation Transformed. 
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Winnipeg og lásu málgagn hennar The Voice reglulega og birtu við og við þýðingar úr því 

blaði í Dagskrá II. Þeir hafa því orðið vitni að þeim hugmyndafræðilegu deilum sem geisuðu 

um aldamótin innan raða verkalýðshreyfingarinnar og meðal róttæklinga í Winnipeg, 

hræringar sem enduðu með klofningi Winnipeg Labour Party og stofnunar Socialist Party of 

Manitoba árið 1902. Sá flokkur var byltingarsinnaður og byggði á dogmatískum marxisma og 

áhrifum frá róttækum sósíalistum frá Bandaríkjunum á borð við Daniel DeLeon og E.T. 

Kingsley, sem ritstýrði blaðinu The Western Clarion, málgagni róttækra sósíalista í Vestur-

Kanada. Talsverður hluti félagsmanna sósíalistaflokksins voru innflytjendur frá Austur-

Evrópu með langa reynslu af róttækri pólitík en leiðtogar hans voru yfirleitt af 

engilsaxneskum uppruna.106  

Winnipeg Labour Party samanstóð hins vegar að mestu leyti af engilsaxneskum 

sósíalistum og var nátengdur verkalýðshreyfingunni sem fyrr var greint frá, og átti flokkurinn 

aðild að Political Reform Union. 107  Starf íslenskra jafnaðarmanna innan P.R.U. sýnir að þeir 

kusu – ólíkt róttæklingum úr öðrum hópum innflytjenda í Winnipeg –  að fylgja hófsömum 

kröfum Winnipeg Labor Party og annarra umbótasinnaðra róttæklinga frekar en 

byltingarsinnuðu marxistunum í Socialist Party of Manitoba. Kristilegar og móralískar 

áherslur þeirra, áhuginn fyrir markvissum umbótum á borð við bindindi og kosningarétti 

kvenna og óljós og ómarkviss hugmyndafræði þeirra, sem var oftar skilgreind útfrá því sem 

þeir væru ekki (anarkistar og ofbeldissinnar o.s.frv.) en útfærðum hugmyndum eða 

kenningum, þýddu að þeir áttu hugmyndafræðilega samleið með labouristum borgarinnar, og 

þeir sóttust eftir samvinnu með þeim og leituðu áhrifa meðal þeirra.  

 

1.3 Baldur og sósíalisminn í N-Ameríku 
Þrír þeirra Íslendinga sem tóku virkan þátt í starfi P.R.U. – Einar Ólafsson, Jóhann Pétur 

Sólmundsson og Albert E. Kristjánsson – komu að útgáfu blaðsins Baldur í Gimli, en það hóf 

göngu sína þann 12. janúar 1903. Að því stóð hlutafélag ónefndra manna í Gimli en Guðni 

Thorsteinsson, sem þá var nýkjörinn oddviti sveitarstjórnarinnar í Gimli, var titlaður 

ráðsmaður. Líkt og önnur rit vestur-íslenskra róttæklinga lýsti blaðið yfir hlutleysi í 

stjórnmálum, það væri sveitablað „með sveitalíf fyrir sínum hugskotssjónum“ og flutti það 

gjarnan fræðslugreinar um búfræði auk þess sem það birti fundargerðir sveitarstjórnarinnar. 
                                                 
106 A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries, bls. 20-21, 53-76, 81-84.  
107 Um Puttee og Winnipeg Labour Party sjá: A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and 
Revolutionaries, bls. 79-92. Um þátttöku þeirra í Political Reform Union sjá: „The Political Reform 
Union,“ The Voice 2. ágúst 1901, bls. 1. 
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Var það hugsað sem samræðuvettvangur fyrir sveitunga og sveitarstjórn og má því lýsa 

blaðinu sem tilraun til grasrótarlýðræðis.108 Yfirlýst hlutleysi blaðsins dugði skammt og 

Baldur varð fljótt óformlegt málgagn róttækra hugmynda meðal Íslendinga í Vesturheimi og 

vettvangur til að ræða þau málefni sem lágu þeim á brjósti. Blaðið studdi bindindi og 

kvenfrelsi og málefni P.R.U. voru áberandi á síðum blaðsins. Þannig birtust snemma í fyrsta 

árgangi þýddar greinar um þjóðnýtingu ritsímans og kosti beinnar löggjafar auk ítrekaðrar 

gagnrýni á auðhringi og starfsemi þeirra. Síðast en ekki síst tók blaðið afgerandi afstöðu með 

kenningum jafnaðarmanna og birti ítarlegar fréttir af gengi jafnaðarmannaflokka í ýmsum 

löndum og verkfallsátökum í Kanada og Bandaríkjunum auk greina um hugmyndafræði og 

stefnumál sósíalismans. Í raun var sósíalismi svo áberandi á síðum blaðsins stærstan hluta 

útgáfuferils þess að Baldri væri best lýst sem sósíalísku áróðursblaði, þó aðstandendur þess 

hafi alla tíð neitað því og lýst því sem óháðu og opnu fyrir öllum pólitískum stefnum.109  

Ritstjórn Baldurs tók reglulegum breytingum og voru áherslur ritstjóranna misjafnar. 

Þannig bar ekki mikið á sósíalisma á meðan Magnús J. Skaptason, únitaraprestur í Winnipeg, 

var ritstjóri blaðsins hluta árs 1905 en þegar Jóhann Pétur Sólmundsson og Einar Ólafsson 

ritstýrðu því voru sósíalískar áróðursfréttir og –greinar ein helsta uppistaða þess. Af greinum 

blaðsins má lesa hugmyndalega samfellu umbótasinnaðs og kristilegs sósíalisma sem stillt er 

upp andspænis óréttlæti auðvaldsskipulagsins.110 Flestir aðstandenda Baldurs voru áberandi í 

starfi únitarasafnaða Íslendinga í Vesturheimi og a.m.k. þrír prestar únitara ritstýrðu blaðinu á 

ferli þess: Magnús J. Skaptason, Jóhann Pétur Sólmundsson prestur únitaríska safnaðarins í 

Gimli og Rögnvaldur Pétursson prestur únitara í Winnipeg. Endurspeglast það að mörgu leyti 

í efnistökum blaðsins og hugmyndafræðilegum áherslum þar sem frjálsri skoðun og siðfræði 

Krists er stillt upp andspænis stofnanabundinni kirkju og trúarlegum kennisetningum sem 

reyni „með öllu móti að draga úr hinum nýrri hugmyndum, sem eru að ryðja sjer til rúms. Það 

er þeirra aðferð, öld eftir öld, að leitast við að fá þá, sem halda nýju hugmyndunum á loft, 

krossfesta, brennda eða bannsungna, allt eftir því með hverju almenningur lætur helzt ginna 

sig – pólitísku ofbeldi, opinberum fortölum eða leynilegum rógi.“111 

                                                 
108 „Baldur“ og „Til Ný-Íslendinga,“ Baldur 12 janúar 1903, bls. 1-2. 
109 Sjá: Baldur 13. og 27. júní og 12. október 1904.  
110 Um móralískar og kristilegar áherslur í sósíalisma Baldurs, sjá t.d.: „Skaðvæni hins góða,“ Baldur 
31. desember 1908, bls. 2; J[óhann] P[étur] S[ólmundsson], „Bændastríðið,“ Baldur 6. febrúar 1909, 
bls. 2.  
111 „Kapítalistar, og Sósíalistar,“ Baldur 29. júní 1903, bls. 2.Nánar er fjallað um únitarisma sem róttækt 
andóf gegn ríkjandi samfélagsástandi í kafla 3.  



 30 

Á síðum blaðsins er ítrekað rakið hvernig ekki sé allt með felldu í kanadísku og 

bandarísku samfélagi og önnur blöð (þ.e. Heimskringla og Lögberg) gagnrýnd fyrir að hylma 

yfir gallana. Í fyrsta sinn sem greinaröðin „Hrukkur“ birtist var því lýst í formála hvernig 

„sumir ritstjórar rita á þann hátt í blöð sín, að lesendurnir mættu ætla, að hvergi væri til blettur 

nje hrukka á mannfjelaginu, allra sízt hér í Ameríku, eða þar sem dýrð hinnar ensku 

menningar nær til. Þeir sem ekki geta húrrað í sífellu fyrir frelsinu og velsældinni eru 

úthrópaðir sem fól eða flón.“ Baldur ætli sér hins vegar að afhjúpa og fjalla um þessar 

hrukkur og benda á leiðir til að bæta úr þeim.112 Í þeim anda birtust annars vegar reglulegar 

fréttir og frásagnir af misskiptingu auðs, fátækt og örbirgð alþýðu og eymd undirmálsfólks 

sem allt sé kúgað af auðvaldi og hins vegar frásagnir af starfsemi og gengi 

jafnaðarmannaflokka og verkalýðsfélaga víða um heim.  

Það vekur annars furðu hversu lítið er fjallað um kanadíska sósíalista. Líkt og aðrir 

vestur-íslenskir róttæklingar lásu þeir The Voice og þýddu stöku sinnum úr því og þeir fjalla 

reglulega um verkalýðshreyfinguna í Winnipeg og taka afstöðu með henni í verkföllum. En 

það er nánast engin umfjöllun um Socialist Party of Canada eða skylda flokka í Manitoba. 

Líklegasta skýring þess er hugmyndafræðilegur ágreiningur.113 Sósíalistaflokkurinn í Kanada 

var jaðarflokkur með mjög dogmatíska hugmyndafræði og hann hæddist óspart að þeim sem 

ekki uppfylltu skilyrði þeirra og kennilega kreddufestu og Baldurs-menn hafa hunsað þá 

vegna þess. Þeir höfðu engan áhuga á fræðilegum langlokum um marxíska hagfræði heldur 

byggðu sósíalisma sinn á móralískum grunni og beittu fyrir sig kristilegri orðræðu um réttlæti 

og sanngirni þó afstaða þeirra hafi verið mjög róttæk.114 Hið kapítalíska fyrirkomulag væri 

einfaldlega „heimskulegt“ því það miðaði að því að gera nokkra menn ríka en ekki að 

uppfylla þarfir fólks og því yrði afleiðing þess „hörmuleg.“115 Þeir aðhylltust sósíalisma í 

víðum skilningi þess orðs sem umbótastefnu með það að markmiði að koma á félagslegum 

jöfnuði, útrýma óréttlæti og siðspillingu og í þeim tilgangi leituðu þeir á náðir fjölbreyttra 

sósíalískra hugsuða, enda væri það „fásinna ... að ætla að troða öllum þeim, sem tala eða 

                                                 
112 „Hrukkur,“ Baldur 1. júní 1903, bls. 2. 
113 Eina skiptið sem vísað er til Socialist Party of Canada er í þýddri frásögn af fyrirlestraferð Keir 
Hardie um Kanada. Þar segir um flokkinn að hann samanstandi af „möguleiksleysingjum“ (þýðing 
Baldurs á enska hugtakinu „impossibilists“) og séu haldnir „öllum þeim öfgum“ sem einkenndu 
hugmyndir Marx og Engels og þurfi að láta af þeirri kreddu. Sjá: „Í leiftringunum. Keir Hardie,“ Baldur 
21. október 1908, bls. 2. 
114 Sjá t.d.: E[inar] Ó[lafsson], „Hvað vill þetta fólk?“ Baldur 10. júní 1907, bls. 2; J[óhann] P[étur] 
S[ólmundsson], „Bændastríðið,“ Baldur 6. febrúar 1909, bls. 2. Um hugmyndafræði Socialist Party of 
Canada og tengdra flokka, sjá: A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and Revolutionaries, bls. 53-
76. 
115 Einar Ólafsson, „Hrukkur,“ Baldur 20. febrúar 1907, bls. 3. 
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vinna að umbótum á eymd og hörmungum mannfjelagsins inn í eina girðingu.“ Til þess að 

geta rætt stjórnmálin af einhverju viti þurfi því að kynna sér rit jafn ólíkra manna og Plató, 

Thomas More, Charles Fourier, Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Henry 

George, Edward Bellamy, E.T. Kingsley, Eugene Debs, August Bebel, Pjotr Kropotkin og 

Leo Tolstoy svo fáeinir séu nefndir.116  

Þrátt fyrir að telja þekkingu á skrifum þessara heimsþekktu sósíalista og 

stjórnmálahugsuða nauðsynlega til vitsmunalegrar umræðu um stjórnmál þá var mjög 

takmarkað af skrifum þeirra þýtt á síðum Baldurs.117 Þeir einbeittu sér frekar að því að skrifa 

frumsamdar greinar um málefni líðandi stundar með upplýstu og heimspekilegu ívafi, gjarnan 

undir áhrifum frá kenningum umræddra manna og gjarnan litað með trúarskoðun únitara. Þar 

að auki dreifðu þeir bandaríska sósíalistablaðinu Appeal to Reason til áhugasamra íslenskra 

lesenda og það var ekki síst til þessa blaðs sem þeir leituðu áhrifa og upplýsinga. 

Blaðið Appeal to Reason var útbreiddasta og virtasta tímarit sósíalista í 

Bandaríkjunum allt frá upphafi þess árið 1895 til endaloka þess árið 1922. Um tíma hafði það 

tæplega 800.000 áskrifendur. Það eru augljós líkindi með þeim kreddulausa en jafnframt 

óljósa sósíalisma sem Baldur talaði fyrir og þeim hugmyndum sem Appeal to Reason boðaði. 

Blaðið var and-kapítalískt á móralískum forsendum; samkeppnisfyrirkomulagið væri 

mannskemmandi og í eðli sínu óréttlátt og í blaðinu birtust reglulegar lýsingar á eymd og 

örbirgð fátæklinga og verkafólks. Það forðaðist hins vegar að setja fram skýrar kenningar um 

sósíalisma en lýsti stefnunni þess í stað sem „merely more democracy“ og hún stæði fyrir „the 

teachings of Christ put into practice“ í stað ofbeldis kapítalismans. Það var engu að síður 

vettvangur fyrir róttæka samfélagsgagnrýni og fræðslu um sósíalisma í öllum sínum myndum 

og í blaðið skrifuðu öll stærstu nöfn amerísks sósíalisma á þessum árum. Blaðið talaði fyrir 

friðsamlegri byltingu með nýtingu atkvæðisréttarins og upplýstri og heiðarlegri fræðslu um 

grunnhugmyndir sósíalismans; ríkiseign á atvinnutækjum, hagkerfi stílað að þörfum fólks í 

stað hagnaðar verksmiðjueigenda og uppfyllingu draumsins um stéttlaust samfélag.118 

Velgengni Appeal var að hluta til vegna hæfileika ritstjórans Julius A. Wayland til að 

virkja lesendur sína í útbreiðslu blaðsins og koma því til varnar í neyð. Aðstandendur Baldurs 
                                                 
116 „Tvær raddir. Óháðs manns álit,“ Baldur 13. október 1909, bls. 1. 
117 Eftirfarandi þýðingar voru undantekning frekar en regla: Eugene V. Debs, „Idaho-málin og þýðing 
þeirra,“ Baldur 15. júní 1907, bls. 2-3; Edward Bellamy, „Ferðavagninn,“ Baldur 14. desember 1904, 
bls. 2; Henry George, „Hvers virði er landið?“ Baldur 30. júní 1904, bls. 2; Upton Sinclair, „Áskorun til 
verkamanna,“ Baldur 25. og 29. nóvember 1905. 
118 Um Appeal to Reason, sjá: Rodger Streitmatter, Voices of Revolution, bls. 97-114. Beinar tilvitnanir 
á bls. 102 og 104. 
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tóku þátt í því starfi og seldu áskriftir að Appeal to Reason bæði stakar og sem fylgirit með 

Baldri og þeir töluðu iðulega máli Appeal þegar þess var þörf. Vorið 1906 skrifaði Eugene 

Debs harðorða grein í blaðið og í kjölfarið bönnuðu bandarísk stjórnvöld dreifingu blaðsins 

með pósti. Þau settu jafnframt þrýsting á kanadísk póstmálayfirvöld sem fylgdu fordæmi 

granna sinna í suðri og bönnuðu sendingu blaðsins með kanadískum póstflutningi. Málið varð 

allsráðandi á síðum Baldurs sem birti bæði þýddar og frumsamdar greinar sem fordæmdu 

aðgerðir yfirvalda og komu Appeal til varnar. Þeir prentuðu jafnvel sérstakan mótmælamiða 

sem hægt var að klippa úr blaðinu og senda til yfirvalda og söfnuðu um 70 undirskriftum á 

bænaskrá sem send var til yfirvalda til að mótmæla banninu. Þeir voru þannig hluti af 

óformlegu tengslaneti sósíalista í N-Ameríku sem byggðist í kringum Appeal to Reason og 

hafði það markmið að fræða almenning um sósíalisma, eymd og óréttlæti samkeppninnar og 

kapítalisma og koma hvert öðru til varnar í neyð.119 Einar Ólafsson var ritstjóri Baldurs á 

þessum tíma og ritaði stærstan hluta efnis þess. Hann var lang róttækastur af pennum blaðsins 

og skrifaði langar og ítarlegar fréttir og greinar um málefni sósíalista og hugmyndafræði 

þeirra og var sannfærður um að bylting væri í nánd.120  

Á síðum Baldurs mátti reglulega sjá upphafningu á bændum, sveitalífi og smáiðnaði 

andspænis spillingu borgarlífsins og stóriðnaði og mátti lesa á milli línanna að þeir teldu 

kapítalismann þrífast á uppgangi borga. Hugmyndafræði þeirra byggði á þessu lífsviðhorfi og 

þeir settu spurningarmerki við ýmis viðtekin „sannindi“ tíðarandans eins og að efnislegar 

framfarir væru í eðli sínu jákvæðar fyrir mannkynið eða að samkeppni tryggði betri kjör. 

Þvert á móti töldu þeir samkeppni undir kapítalísku hagkerfi leiða til fákeppni og einokunar 

en efnislegar framfarir leiða til offramleiðslu sem hefði verri kjör í för með sér fyrir 

verkafólk.121 Á sömu forsendum töluðu þeir máli náttúruverndar. Kynni við óspillta náttúru 

væru þroskandi fyrir einstaklinginn auk þess sem auðlindir náttúrunnar væru ekki tæmandi. 

Þær þyrfti því að vernda gegn ágangi iðnaðar og gróðahugsjónar bæði af fagurfræðilegum 

ástæðum og til að tryggja áframhaldandi afkomu og lífsgæði.122 Það var sömuleiðis með 

                                                 
119 E[inar] Ó[lafsson], „Málfrelsi,“ Baldur 6. júní 1906, bls. 2-4; „Ofríki,“ Baldur 6. apríl 1906, bls. 1. Um 
útbreiðsluaðferðir og tengslanet Wayland og Appeal to Reason, sjá: Rodger Streitmatter, Voices of 
Revolution, bls. 106-111. Tengslanetið var svo árangursríkt í Kanada að þeim tókst að fá úrskurði 
póstmálayfirvalda snúið. 
120 Sérstaklega róttækar byltingargreinar Einars eru m.a.: „Horfið,“ Baldur 20. febrúar 1907, bls. 3-4; 
„Hearsts fyrsta orðsending,“ Baldur 9. maí 1906, bls. 2-3; „Verkfallið,“ Baldur 16. maí 1906, bls. 2. 
121 Sjá t.d.: E[inar] Ó[lafsson], „Neyðin kennir naktri konu að spinna,“ Baldur 11. og 18. júlí 1906; 
E[inar] Ó[lafsson], „Samtök og samkeppni,“ Baldur 14. mars 1906, bls. 2-3; E[inar] Ó[lafsson], „Allt í 
framför,“ Baldur 30. maí 1906, bls. 1; „Hvar er bezt,“ Baldur 3. ágúst 1904, bls. 2; „Borgirnar – Vöxtur 
þeirra, þýðing og ástand,“ Baldur 8. júní 1903, bls. 3. 
122 „Skógarnir,“ Baldur 7. mars 1904, bls. 2; J.P. Sólmundsson, „Um náttúruskoðun,“ Baldur 25. janúar, 
1. og 15. febrúar 1904; „Önnur auðstrú,“ Baldur 2. febrúar 1910, bls. 2. 
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áframhaldandi afkomu samfélagsins í Gimli í huga sem Fishermen‘s Protective Union of Lake 

Winnipeg var stofnað í upphafi aldarinnar, en Einar Ólafsson, Jóhann Pétur Sólmundsson og 

fleiri af Baldurs-mönnum voru áberandi í starfi þess. Barðist það félag m.a. fyrir því að ýmsar 

fisktegundir í Winnipeg-vatni yrðu friðaðar tímabundið því útrýming blasti við vegna ofveiði, 

með tilheyrandi búsifjum fyrir samfélög fiskimanna við vatnið.123 Aðdáun þeirra á 

hugmyndum um beina löggjöf ber einnig að skoða í samhengi sveitarómantíkur þeirra, þó þeir 

hafi aldrei sett það fram á þann hátt. Beint lýðræði er mun auðveldara í framkvæmd í litlum 

stjórnsýslueiningum og hlýtur því að eiga meiri hljómgrunn í einsleitari samfélögum á borð 

við Gimli þar sem minna fer fyrir menningarlegum árekstrum sem setja hvers kyns hugmyndir 

um „þjóðarvilja“ eða einhuga alþýðu í uppnám, líkt og vissulega gerðist þegar innflytjendur 

frá Austur-Evrópu voru orðnir álíka fjölmennir og Íslendingar í sveitunum í kringum 

Winnipeg-vatn þegar líða tók á 1. áratug 20. aldar. Þá breyttist líka hljóðið í Baldurs-mönnum 

og meira fór að bera á kynþáttahyggju og útskúfun óvelkominna hópa, líkt og rætt verður í 4. 

kafla. 

Baldur tók eindregna afstöðu með alþýðu gegn auðvaldi og sögðu pennar blaðsins það 

heimsku að halda að þessir tveir hópar gætu „öðlast sameiginlega uppfyllingu.“ Hagsmunir 

þeirra væru andstæðir og hag alþýðu yrði aldrei borgið undir auðvaldsstjórn. Því þyrfti alþýða 

manna að „takmarka sem mest möguleika auðvaldsins“ með löggjöf og gera „sem flest af 

hinum stærri gróðafyrirtækjum að þjóðeign.“124 Hverjir tilheyrðu þessum flokkum manna, 

alþýðu og auðvaldi, var aldrei skilgreint sérstaklega á síðum Baldurs að öðru leyti en því að 

almennt var gert ráð fyrir að til alþýðunnar heyrðu þeir sem væru „þurfamenn, í samanburði 

við þá, sem ríkir eru.“125 Svo víð skilgreining hentaði vel því samkvæmt blaðinu voru „engir 

Íslendingar hjer í landi, sem geta talist höfðingjaflokknum tilheyrandi“ og því hægt að setja 

alla Íslendinga í Vesturheimi í þann flokk sem Baldur taldi sig tala fyrir.126 Það var heldur 

engin þörf fyrir aðstandendur blaðsins að skilgreina þessi hugtök nánar því öllum var ljós 

munurinn á J.P. Morgan annars vegar og almennum bónda í Gimli hins vegar. Stuðningur 

Baldurs við verkalýðshreyfinguna og málstað bænda tryggði jafnframt að öllum ætti að vera 

ljóst hvað við var átt. Þar sem Íslendingar í Vesturheimi höfðu þannig verið flokkaðir sem 

„alþýða“ og því lýst hvernig hag alþýðu væri best borgið undir sósíalískri þjóðfélagsskipan lá 
                                                 
123 „Fiskimál,“ Baldur 16. maí 1906, bls. 4. Stór útgerðarfélög bókstaflega skófluðu upp fiski á þessum 
árum og útrýmdu nánast öllum fiski úr vötnunum á tímabili. Stjórnvöld stóðu máttlaus gagnvart þessum 
vanda sökum lélegrar og spilltrar stjórnsýslu. Sjá: Jim Mochoruk, Formidable Heritage, bls. 101-104, 
356. 
124 „Alþýðan og auðvaldið,“ Baldur 31. október 1904, bls. 2. 
125 Sama heimild, sama stað. 
126 „Ástandið. Ný skoðun, ný skifting, en gömul nöfn.“ Baldur 19. október 1904, bls. 1. 
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beint við að biðla til allra Íslendinga um að „hjálpa okkur til að koma sósialismus á“ til að 

tryggja öllum Íslendingum í Vesturheimi vinnu og hagsæld.127  Hugmyndir þeirra um 

sósíalisma voru hins vegar sjaldan útfærðar sérstaklega að öðru leyti en því að undir 

sósíalískri þjóðfélagsskipan yrði samvinna grundvöllur hagkerfisins í stað samkeppni – sem 

væri bara fínt nafn fyrir yfirgang – með samgöngum og iðnaði í þjóðareign. Stjórnmálin 

myndu byggjast á beinni löggjöf.128 Nánar var þetta sjaldan rætt öðruvísi en sem óljós 

uppfylling hins „sanna“ kristindóms, „heimspekikerfi“ samkenndar „sem grípur yfir allt 

mannlífið á jörðinni.“129 Það er því ekki undarlegt að aðrir gagnrýndu trú þeirra á hagsæld 

sósíalismans.130   

Baldur var alla tíð í fjárkröggum og útbreiðsla sósíalismans gekk ekki sem skyldi. 

Einar Ólafsson átti stóran þátt í að halda blaðinu uppi en hann framdi sjálfsvíg á skrifstofu 

blaðsins síðsumars 1907.  Eftir andlát hans datt mestur andi úr blaðinu þó útgáfu þess væri 

haldið áfram til ársins 1910 er það gafst endanlega upp.131  

 Gagnrýnin afstaða vestur-íslenskra sósíalista til kanadísks samfélags og þátttaka 

íslenskra innflytjenda í verkalýðshreyfingunni í Winnipeg og pólitískum grasrótarsamtökum á 

borð við P.R.U. bera vott um að Íslendingar hafi á síðasta áratug 19. aldar verið farnir að 

aðlagast kanadísku samfélagi að þónokkuð miklu leyti. Gagnrýni þeirra á amerískt samfélag 

var liður í aðlögun þeirra á sínum eigin forsendum. Þeir vildu hafa áhrif á samfélagið en ekki 

bara verða hluti af því. Hugmyndir sínar um úrbætur sóttu þeir því til róttækra 

umbótahreyfinga í sínu nærumhverfi og sá sósíalismi sem þeir aðhylltust var hluti af 

hugmyndaheimi róttæklinga í N-Ameríku og það voru amerískir hugsuðir sem þeir leituðu til 

eftir áhrifum.132

                                                 
127 Baldur 2.maí 1904, bls. 4. 
128 Sjá t.d. E[inar] Ó[lafsson], „Orsökin,“ Baldur 13. október 1906, bls. 1. 
129 J[óhann] P[étur] S[ólmundsson], „Sósíalistalög,“ Baldur 7. apríl 1909, bls. 2. 
130 Gagnrýni á skýringar Baldurs á sósíalisma er m.a.: „socialismus,“ Heimskringla 19. maí 1904, bls. 
4; S.B. Benedictsson, „‘Baldur‘ og Sósíalism,“ Lögberg 27. október 1904, bls. 4; Tuttugasta öldin 14. 
maí 1909, bls. 7. 
131 Tilkynning um sjálfsvíg hans birtist fyrst í: Lögberg 22. ágúst 1907, bls.1. 
132 Um stjórnmálaþátttöku sem hluta af aðlögunarferli innflytjenda, sjá: Christiane Harzig, Dirk Hoerder 
og Donna Gabaccia, What is Migration History?, bls. 103-108. 
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2. Kvenfrelsi, frjálsar ástir og anarkismi 
Í febúar 1898 hóf göngu sína nýtt mánaðarrit í Vesturheimi. Það var kallað Freyja og lýst sem 

„inu fyrsta Vestur-Íslenzka kvennblaði.“  Stefna Freyju var skýrð í fyrsta tölublaði og var hún 

á yfirborðinu hófsöm: tilgangur blaðsins væri að fræða og skemmta, það væri óháð og ætlaði 

sér ekki að blanda sér í trúar- eða stjórnmáladeilur. Þó töldu útgefendur sér ekkert „mannlegt 

og siðlegt málefni ...  óviðkomandi“ og bættu því við að „framfarir og réttindi kvenna“ væru 

efst á baugi og mottó þeirra  „mannúð og jafnrétti.“133 Þar með hófst útgáfa fyrsta 

kvenréttindablaðs Kanada og stóð hún í 12 ár.134 Blaðið var vissulega óháð í þeim skilningi að 

það blandaði sér sjaldan í þær trúar- og stjórnmáladeilur sem tröllriðu öðrum vestur-íslenskum 

blöðum en það er ekki þar með sagt að blaðið hafi verið óháð eða ópólitískt. Þvert á móti 

staðsetti blaðið sig strax frá upphafi í róttækasta kampi kvenréttindahreyfingarinnar, tók skýra 

afstöðu með verkafólki gegn „auðvaldi“ og birti harðorðar greinar og svæsnar sögur sem 

hneyksluðu og móðguðu ýmsa í samfélagi Vestur-Íslendinga. Síðar meir öðlaðist blaðið 

virðingarsess fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni fyrir kosningarétti kvenna en var um leið 

hvítþvegið af þeirri umdeildu róttækni sem einkenndi það.135  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðstandendum blaðsins og þeirri 

hugmyndafræði sem lesa má úr Freyju og öðrum blöðum sem henni tengdust og efni þeirra 

sett í hugmyndasögulegt samhengi. Ástæður þess að Freyja og aðstandendur hennar fá 

sérstakan kafla eru þrjár. Í fyrsta lagi er Freyja að mörgu leyti ólík öðrum blöðum íslenskra 

róttæklinga í Vesturheimi. Hún var bæði langlífari og ríkari að innihaldi en önnur blöð og 

efnistök hennar og hugmyndafræðilegar áherslur aðrar. Það er því um auðugri garð að gresja. 

Þá hefur meira verið skrifað um blaðið og ritstjóra þess af fræðimönnum heldur en um önnur 

blöð og félög vestur-íslenskra róttæklinga. Hér þarf því að efna til samræðu við þá fræðimenn 

og taka afstöðu til rannsókna þeirra. Í þriðja lagi hefur annar aðstandenda blaðsins – Sigfús B. 

Benedictsson – fallið í skuggann í skrifum fræðimanna þrátt fyrir að hafa verið áberandi og 

umdeildur í samfélagi Vestur-Íslendinga og virkur þátttakandi í þjóðfélagsumræðum þeirra 

með sérstæðar skoðanir á þjóðfélagsmálum. Hann var jafnframt meðlimur í flestum 
                                                 
133 Freyja 1:1 (1898), bls. 4. 
134 Margrét hefur það eftir blaðinu Jus Suffragii, málgagni International Woman Suffrage Alliance. 
„Fréttir úr heimi kvenna,“ Freyja 11:2 (1908), bls. 26. Í þeim fræðiritum um kanadísku 
kvenréttindahreyfinguna sem hér er stuðst við er hvergi minnst á að blað helgað kvenréttindum hafi 
komið út í Kanada á þessu tímabili. 
135 Sjá t.d. Stefán Einarsson, „Stúlkan frá Hrafnstöðum sem vildi ekki láta flétta á sér hárið, verður 
foringi kvenréttindamálsins í Canada,“ Heimskringla, 21. febrúar 1951, bls. 4. 
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félagsskap róttæklinga en þó gjarnan á skjön við félaga sína og því full ástæða til að gera 

sérstaklega grein fyrir hugmyndaheimi hans. 

 

2.1 Sigfús, Margrét og sagnritunarsaga Vestur-Íslendinga. 
Sigfús og Margrét Benedictsson voru fátæk hjón á fertugsaldri þegar þau hófu útgáfu Freyju. 

Hún var titluð ritstjóri blaðsins en hann lengst af sem „ráðsmaður“ þess. Hver verkaskipting 

þeirra var í raun er óljóst. Sigfús gaf löngu síðar í skyn að hann hafi í raun verið ritstjóri 

blaðsins og borið ábyrgð á innihaldi þess, jafnvel samið þá fyrirlestra sem Margrét flutti um 

kvenfrelsi víða um byggðir Íslendinga í Ameríku. Miðað við efnislegar áherslur blaðsins, sér í 

lagi seinni árin, og þann fjölda greina sem undirritaðar eru af Margréti eða ritaðar frá hennar 

persónulega sjónarhorni verður þó að teljast ólíklegt að hann fari með rétt mál.136  Þau skildu 

að borði og sæng árið 1905 í talsverðri heift en héldu áfram samvinnunni við útgáfu blaðsins 

og rekstur prentsmiðjunnar Freyja Printing and Publishing Co. þar til upp úr sauð um 1911. 

Fullyrðingar hans ber að skoða í því samhengi auk þess sem hann taldi sig bera skarðan hlut 

frá borði þegar Freyju var síðar meir hampað fyrir hlut sinn í réttindabaráttu kvenna. 

Margrét fæddist að Hrappstöðum í V-Húnavatnssýslu þann 16. mars 1866, dóttir Jóns 

söðlasmiðs Jónssonar og Kristjönu Ebenezersdóttur, vinnukonu á bænum. Margrét flæktist 

talsvert um sýsluna í vist hér og þar, lengst af á bænum Jörfa.  Um fermingaraldur las hún 

ágætlega samkvæmt kirkjubókum og hegðaði sér almennt vel. Hún fluttist til Vesturheims 

ríflega tvítug árið 1887 og nam fyrst staðar í Gardar í N-Dakóta. Þar stundaði hún nám við 

alþýðuskólann St. Thomas og miðskólann Bathgate College áður en hún flutti til Winnipeg 

um 1890.137 

Sigfús var sem fyrr segir fæddur í Vopnafirði 8. apríl 1865, sonur Benedikts 

Sigurðssonar og Sigbjartar Sigfúsdóttur. Þau bjuggu á barndómsárum hans að Heiðarseli í 

Norður-Múlasýslu. Hann hafði að eigin sögn stundað eins árs nám við búnaðarskólann á 

Eiðum og því ekki klárað námið, sem var tveggja ára nám og má vera að það sé ástæða þess 

                                                 
136 Mss Isl 2. Hólmfríður Danielsson papers. S.B. Benedictsson til Holmfridar Danielsson 3. apríl 1945; 
S.B. Benedictsson, „Sögu-ágrip af hluttöku Íslendinga í kvenréttindahreyfingunni í Manitoba,“ Lögberg, 
13. nóvember 1941, bls. 3 og 7; „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 5:8 (1903), bls. 130.  „Verður er 
verkamaðurinn launanna,“ Freyja 11:3 (1908), bls. 70-72. 
137 Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn, bls. 13-79. Ártöl eru gjarnan á reiki hvað varðar 
æviferil hennar. Hún er t.d. ýmist sögð flytja til Winnipeg 1889, 1890 eða 1891. Ég segi því „um 1890“ 
þar til annað kemur í ljós. 
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að Sigfús er ekki nefndur í nemendatali skólans.138 Hann flutti vestur sumarið 1888 og settist 

að í Winnipeg. Engum sögum fer af því hvað hann tók sér fyrir hendur þar en hann var að 

sögn heilsuveill og gat ekki unnið hvaða vinnu sem er.139 Hann var búinn að vera í rúmt ár í 

Kanada þegar hann flutti sinn fyrsta fyrirlestur „um kvennfrelsi“ snemma árs 1890 og 

skömmu síðar ritaði hann að eigin sögn um kvenfrelsi í Heimskringlu, sem þá hafði nýverið 

sett í blaðið sérstakan dálk um málefni kvenna.140 Maggie Johnson, eins og Margrét kallaði 

sig þá,141 hefur hann kynnst um þetta leyti því þau giftu sig þann 12. janúar 1893 og fluttu í 

kjölfarið til Mikleyjar á Winnipegvatni. Þar eignuðust þau dótturina Helenu árið 1894 en 

fluttu til Selkirk, Manitoba um það leyti sem þau hófu útgáfu Freyju.142 

Sagan hefur ekki leikið þau hjón á sama hátt. Strax árið 1916 var Margrét viðurkennd 

sem frumkvöðull kvenréttinda af enskumælandi fjölmiðlum vestanhafs143 og er hún iðulega 

nefnd í yfirlitsritum yfir sögu kvenréttindahreyfingarinnar í Kanada.144 Þá hafa verið skrifaðar 

um hana fræðigreinar og ritgerðir á íslensku og ensku auk einnar ævisögu.145 Henni er jafnan 

lýst sem „kvenfrelsishetju,“ frumkvöðli á undan samtíð sinni, forystukonu „um flest fremri 

manni sínum,“ „one of the outstanding personalities among Icelandic pioneers in North 

America“ o.s.frv.146 Sigfúsi – þegar hann er á annað borð nefndur – er hins vegar oftast lýst 

sem „klúr[um] í rithætti og skáldskap,“ hann hafi verið „meinyrtur og orðljótur,“ lélegt skáld, 

                                                 
138 Benedikt Gíslason frá Hofteigi, Eiðasaga. Engin ástæða er til að efast um dvöl Sigfúsar við skólann 
því hann lýsir starfsfólki og öðrum tengdum skólastarfinu ítarlega í háðskvæðinu „Á Eiðum.“ Sigfús B. 
Benedictsson, Ljóðmæli, bls. 24-27. 
139 Stefán Einarsson, „Stúlkan frá Hrafnstöðum sem vildi ekki láta flétta á sér hárið,“ bls. 4. 
140 Fyrirlesturinn var þann 22. febrúar 1890. Sjá: Heimskringla 20. febrúar 1890, bls. 4. Sigfús 
misminnir því þegar hann skrifar 50 árum síðar að hann hafi flutt fyrirlesturinn um haustið 1889. S. B. 
Benedictsson, „Sögu-ágrip,“ bls. 3. Heimskringla hóf að birta dálkinn „málefni kvenna“ í byrjun árs 
1890 og birtust þar vikulega greinar fram í apríl. Stór hluti greinanna fer í að svara gagnrýni ritstjóra 
Lögbergs á pistlana og eru fæstir undirritaðir. Það er því engin leið að sjá hver þeirra er eftir Sigfús. 
141 Mss óskráð Gögn Margrétar J. Benedictsson. Nafn hennar er ritað þannig á pappírssnifsum sem 
innihalda ljóðabrot og eru með ártalinu 1892. 
142 Heimskringla 25. janúar 1893, bls. 1; Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn, bls. 78-79. 
Sonurinn Ingi fæddist árið 1900 en hann hét í höfuðið á Robert G. Ingersoll, fríþenkjaranum fræga sem 
þá var nýlátinn. 
143 Í víðlesnasta dagblaði Manitoba segir t.d.: „Mrs. Benedictsson is the mother of the organized 
suffrage movement in Manitoba and the west.“ Manitoba Free Press 28. júlí 1916, bls. 5. 
144 Catherine L. Cleverdon, The Woman Suffrage Movement in Canada, bls. 49; Carol Lee Bacchi, 
Liberation Deferred?, bls. 28. 
145 Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn; Kirsten Wolf, „Til varnar mannúð og jafnrétti,“ bls. 
119-139; Sigrid Johnson, „Margret Benedictsson, Freyja and the Struggle for Women‘s Equality,“ bls. 
117-127; Mary Kinnear, „The Icelandic Connection,“ bls. 25-28; Björg Einarsdóttir, „Með sókn og þor í 
skapi,“ bls. 206-221; Carolyn Crippen, „Three Manitoba Pioneer Women,“ bls. 11-21;Ópr. Evelyne R. 
Holenski, Margrjet Jónsdóttir Benedictsson. 
146 Saga Íslendinga í Vesturheimi V, bls. 456; Sigrid Johnson, „Margret Benedictsson, Freyja and the 
Struggle for Women‘s Equality,“ bls. 126; A[lbert] E. K[ristjánsson], „Margrjet J. Benedictson,“ bls. 16. 
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„einstrengingslegur og ... vægðarlaus.“147 Sú lyndiseinkunn er í sjálfu sér ekki röng. Hann var 

gjarnan upp á kant við fólk vegna róttækra skoðana sinna og kannski ekki síður vegna 

hispurslausrar framsetningar hans á þeim skoðunum – hann virðist jafnvel hafa tapað vinum 

vegna þess148 – en brotthvarf hans úr sagnrituninni vekur engu að síður furðu. Um hann hefur 

ekkert verið skrifað utan þess sem um hann er getið í skrifum um Margréti auk þess sem nafn 

hans og blaðaútgáfa eru nefnd í framhjáhlaupi í yfirlitsritum um sögu Vestur-Íslendinga.149 

Þessi rit vísa gjarnan hvert á annað enda eru heimildir um ævi þeirra og störf takmarkaðar en 

hlutskipti Sigfúsar er þó býsna rýrt í umræddum skrifum miðað við það magn prentaðra 

heimilda sem eftir hann liggur.150  

Fyrir brotthvarfi Sigfúsar úr sagnrituninni geta legið ýmsar ástæður. Margrét var 

skrifuð ritstjóri Freyju og hún stofnaði og gegndi formennsku í hinu „fyrsta íslenzka 

kvennfrelsis kv[en]félagi í Ameríku“ sem stofnað var í upphafi árs 1908 og gekk félagið í 

Canada Suffrage Association og jafnframt í International Woman Suffrage Alliance.151 Hún 

var því komin í áberandi stöðu og þekkt meðal kvenfrelsissinna í Kanada. Hann var óvægnari 

í gagnrýni sinni á pólitíska og hugmyndafræðilega andstæðinga sína og raunar samfélagið allt 

og hlaut fyrir vikið ekki náð hjá þeim áhrifamönnum vestur-íslensks samfélags sem tóku sér 

það hlutverk að segja „opinbera“ sögu Íslendinga í Vesturheimi. Sigfús var meðvitaður um 

þetta og gagnrýndi ítrekað þá hvítþvegnu sagnritun sem tíðkaðist á síðum Almanaks Ólafs S. 

Thorgeirssonar og síðar í The Icelandic Canadian.152 Þá getur verið að kyn hennar skipti máli 

því það var auðvitað ekki sjálfgefið að kona í samfélagi íslenskra innflytjenda í Kanada 

gerðist ritstjóri kvenfrelsisblaðs. Til þess þurfti „sókn og þor í skapi“ eins og hún sjálf orti og 

Sigfús taldi til hennar bestu kosta.153 

                                                 
147 Saga Íslendinga í Vesturheimi V, bls. 456; Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn, bls. 
145; Einar Olgeirsson, „Í upphafi aldar,“ bls. 168. 
148 Sbr. kvæðið „Til bréfaskifta-vinanna.“ Sigfús B. Benedictsson, Ljóðmæli, bls. 42-44.  
149 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn, bls. 211-212; Tryggvi J. Oleson (ritstj.), Saga Íslendinga í 
Vesturheimi V, bls. 48, 456. 
150 Auk þess að skrifa heilmikið undir nafni í Freyju gaf hann um ævina út þrjú blöð, eitt almanak, 
ljóðabók og nokkur smárit með ritgerðum og kvæðum auk þess sem hann skrifaði reglulega í ýmis 
blöð Vestur-Íslendinga. Aðrar frumheimildir frá hendi þeirra hjóna eru takmarkaðar en þó ívið meira 
eftir Margréti. Ryan Eyford sagnfræðingur í Winnipeg hefur gert ítarlegar tilraunir til að hafa uppi á 
gögnum þeirra hjóna en þau virðast hafa glatast. 
151 Freyja 10:6-7 (1908), bls. 181; Mary Kinnear, „The Icelandic Connection,“ bls. 25. 
152 T.d.: „Vestur-íslenzkt frjálslyndi,“ Tuttugasta öldin 9. apríl 1909, bls.2; S.B., „Landnámssaga Vestur-
Íslendinga,“ Maple Leaf Almanak 1904, bls. 53-55; Mss Isl 2. Holmfridur Danielsson papers. S.B. 
Benedictsson til Hólmfríðar Daníelsson 28. september 1946. 
153 Tilvísun í kvæði Margrétar er í Björg Einarsdóttir, „Með sókn og þor í skapi,“ bls. 216. Sigfús orti 
kvæðið Myrrah til Margrétar (Myrrah var eitt af pennanöfnum hennar) og segir þar: Ég kveð ekki um 
þig neitt ljúflings ljóð/né lof um þín brjóst eða mitti,/en hugsjón þín vekur mér ástar óð,/sem ávalt þar 
vorgróður sprytti.“ Sigfús B. Benedictsson, Ljóðmæli, bls. 51. 
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Sökum heimildaskorts hafa sumir leyft sér að giska á ýmis atriði um ævi og störf 

þeirra hjóna. Björn Jónsson telur t.d. að „fræjum jafnréttis“ hafi verið sáð í Margréti áður en 

hún flutti vestur, en hefur enga heimild fyrir því. Björg Einarsdóttir telur það vott um 

snemmbæra frelsisþrá Margrétar að henni líkaði illa sem barn að hár hennar væri fléttað.154 Þá 

hefur Evelyne Holenski það eftir heimildamanni að Margrét hafi verið meðlimur hins íslenska 

Menningarfélags í N-Dakota sem stofnað var í febrúar 1888. Nafn hennar er þó hvergi að 

finna í gjörðabók þess eða félagatali.155 Hafi hún sótt fundi Menningarfélagsins hefur hún þá 

getað heyrt Stephan G. Stephansson tala um kvenréttindi og skeggrætt um tilvist guðs í félagi 

hvers tilgangur var að búa til félagsskap fyrir „hina frjálslyndari menn meðal Íslendinga hér, 

sem annað hvort ekki geta fellt sig við kenningar kirkjunnar eður ímynda sér að játningar og 

trúarskoðanir séu ekki traustasti grundvöllurinn undir menningu og framförum.“156  

Aðrir hafa tekið upp ýmsar fullyrðingar Sigfúsar athugasemdalaust, en hann skrifaði á 

gamals aldri söguágrip um stofnun Freyju þar sem hann dregur fram og upphefur þátt sinn í 

framgöngu kvenfrelsis meðal Íslendinga í Vesturheimi. Þar fer hann með ýmsar rangfærslur 

sem skipta svosem ekki miklu máli en ættu að minna fræðimenn á gildi gagnrýninnar 

heimildarýni.157 Sigfúsi fannst réttilega að verið væri að skrifa hann út úr sögu 

kvenréttindahreyfingarinnar meðal Íslendinga í Vesturheimi og taldi að sér vegið.158 Séra 

Albert E. Kristjánsson hafði til að mynda skrifað stutta lofgrein um Margréti í The Icelandic 

Canadian árið 1944 þar sem Sigfús var einungis nefndur sem eiginmaður sem setti byrðar 

eiginkonu og móður á Margréti og gefið í skyn að þær byrðar hafi íþyngt henni sem 

baráttukonu og hugsuði.159 Sigfús taldi greinina gera sig að „lygara, svikara og ódreng“ og 

                                                 
154 Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn, bls. 78; Björg Einarsdóttir, „Með sókn og þor í 
skapi,“ bls. 209.  
155 Ópr. Evelyne R. Holenski, Margrjet Jónsdóttir Benedictsson, bls. 13. Mss óskráð  Gjörðabók hins 
íslenska Menningarfélags. 
156 Mss óskráð Gjörðabók hins íslenska Menningarfélags. Stephan G. Stephansson fjallaði m.a. um 
kvenfrelsi í ræðu sem hann hélt fyrir félagsmenn þá um sumarið. Hann hafði löngum stutt réttindi 
kvenna og hafði fyrst ritað um það í Fjalla-Eyvindi, handskrifuðu sveitablaði Dakota-íslendinga árið 
1882. Sjá Viðar Hreinsson, Landneminn mikli, bls. 235-236, 297-298. 
157 Hann segist t.d. hafa verið „heillaður af kvenréttinda hugmyndinni“ eftir að hann las bækling eftir 
John Stuart Mill sem héti „Um frelsi kvenna“ í þýðingu Jóns Ólafssonar. Ekkert slíkt rit er til. Hér ruglar 
hann líklega saman þýðingu Jóns á Frelsinu eftir Mill frá árinu 1886 og Kúgun kvenna eftir sama 
höfund sem kom út í íslenskri þýðingu Sigurðar Jónassonar árið 1900. Þá fer hann rangt með ártöl á 
fyrirlestrum sem hann hélt og fleira. Sjá: S. B. Benedictsson, „Sögu-ágrip,“ bls. 3 og 7. Kirsten Wolf 
tekur fullyrðingar hans upp athugasemdalaust í annars afbragðsgóðri grein sinni í Skírni og slíkt hið 
sama gerir Björn Jónsson í bók sinni. Sjá: Kirsten Wolf, „Til varnar mannúð og jafnrétti,“ bls. 120 og 
Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn, bls. 143.  
158 Sjá bréf Sigfúsar til Hólmfríðar Daníelsson: Mss Isl 2: S.B. Benedictsson til Hólmfríðar Daníelsson, 
3. apríl 1945 og 28. september 1946. 
159 A.E.K., „Margrjet J. Benedictson,“ bls. 16-17. 
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hann heimtaði að fá birta athugasemd frá sér en fékk ekki.160 Hann sagðist jafnframt vera að 

skrifa sögu kvenréttindahreyfingarinnar en hún birtist aldrei á prenti.161 

Hvað sem öllum getgátum líður verður sumum spurningum um ævi þeirra og störf 

aldrei svarað með fullri vissu, ekki síst spurningum um hvar og hvenær þau hafi kynnst 

róttækum hugmyndum. Svo mikið er víst að á síðustu árum 19. aldar voru þau bæði undir 

áhrifum róttækustu hugmynda kvenfrelsissinna og höll undir róttækar stefnur í stjórnmálum, 

skoðanir sem birtust reglulega í blöðum þeirra. Þau voru jafnframt í tengslum við anarkista og 

aðra róttæklinga í Bandaríkjunum, lásu blöð þeirra og skrifuðu til þeirra bréf. Þau áttu þannig 

aðild að óformlegu tengslaneti pólitískra róttæklinga af ýmsum þjóðernum sem sóttu stuðning 

sinn til líkt þenkjandi einstaklinga um allan heim og skiptust á skoðunum í gegnum blöð og 

tímarit sem gefin voru út í litlu upplagi af sömu einstaklingum. Saman mynduðu þessi blöð 

eins konar míkró-samfélag róttæklinga – huglægt athvarf andófsfólks sem sumt hvert hafði 

fáar aðrar leiðir til að tjá hug sinn eða leita eftir andlegum félagsskap. 

 

2.2 Freyja, frjálsar ástir og róttækar hugmyndir um kvenfrelsi 
Það tók Sigfús 6 vikur að púsla saman prentinu í fyrsta tölublað Freyju en þau höfðu keypt 

notaða prentstafi og fengið efni til prentunar gefins frá Magnúsi Péturssyni í Winnipeg. 

Margrét og Sigfús höfðu flutt frá Mikley til Winnipeg síðla árs 1897 og gistu hjá hjónunum 

Stefáni B. Jónssyni og Jóhönnu Sigfúsdóttur, sem var frænka Sigfúsar. Þar höfðu þau 

endanlega ákveðið að hefja útgáfu blaðs og lagt drög að undirbúningi þess, en Sigfús hafði í 

mörg ár látið sig dreyma um blaðaútgáfu. Margrét lagði því upp í fyrirlestraferð um byggðir 

Íslendinga í Vesturheimi til að kynna Freyju og safna áskriftaráheitum. Sigfús fékk vinnu við 

málningu til að safna fé fyrir blaðið.162 

Þrátt fyrir hófsama stefnuyfirlýsingu fyrsta tölublaðsins kom pólitísk róttækni þeirra 

hjóna fljótt í ljós. Strax í öðru tölublaði kemur fram sú skoðun að konur þurfi að læra að 

bindast samtökum og berjast ekki bara fyrir almennum þegnréttindum kvenna heldur fyrir 

„vernd verkalýðsins gagnvart auðvaldinu þessu voðalega valdi ... sem orðið er að blóðsugum, 

sem festa sig á lifandi holdi þjóðlíkamans; og útsýgur hjarta blóð hans og tæmir allar 

auðsuppsprettur hins fátæka undir okaða vinnulýðs“ og fyrir almennum „rétt 

                                                 
160 Mss Isl 2, S. B. Benedictsson til Hólmfríðar Daníelsson, 3. apríl 1945 og 28. september 1946. 
161 Sama heimild. Gera verður ráð fyrir því að þetta sé önnur ritsmíð en grein hans í Lögbergi sem 
birtist 4 árum fyrr árið 1941. 
162 S. B. Benedictsson, „Sögu-ágrip,“ bls. 7. 
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einstaklingsins.“163 Fyrsta skrefið í þessa átt töldu þau vera jafnrétti kvenna fyrir lögum og 

kosningaréttur þeirra. En þeim var ljóst að það væri aðeins leið að háleitara markmiði almenns 

jafnréttis alls mannkyns, almennrar siðbótar og félagslegs réttlætis. Nálgun þeirra var því ólíkt 

róttækari en almennt meðal ensk-kanadískra súffragista hvers hugmyndafræði er lýst sem 

íhaldssamri mæðrahyggju, hreyfing forréttindastéttar engilsaxneskra umbótasinna sem höfðu 

að sögn sagnfræðingsins Carol Lee Bacchi „no desire to restructure sex roles.“ Margrét og 

Sigfús leituðu frekar hugmynda meðal bandarískra fríþenkjara, anarkista og kynróttæklinga 

og þýddu reglulega skrif þeirra í Freyju. Þau vísuðu einnig reglulega í hugmyndir og starfsemi 

bandarískra kvenfrelsissinna en fjölluðu nánast ekki neitt um kanadísku hreyfinguna fyrr en 

árið 1908.164 

Í Bandaríkjunum má segja að tvær kvenfrelsishreyfingar hafi verið starfandi allt frá 

upphafi skipulegrar kvenréttindabaráttu þar í landi um miðja 19. öld, hreyfingar sem einstöku 

sinnum áttu samleið en fordæmdu hver aðra þess á milli.165 Annars vegar var um að ræða 

hreyfingu enskumælandi millistéttarkvenna sem fyrst og fremst krafðist aðgangs að 

stjórnsýslu og opinberu lífi samfélagsins „the basic structure of which they accepted,“ 

hreyfingu sem byggðist upp í kringum samtökin National American Woman Suffrage 

Association og hafði auk kosningaréttar bindindi og siðbót í nafni kristilegra gilda á 

oddinum.166 Hins vegar var óformleg og lítt skipulögð hreyfing sem í daglegu tali var kennd 

við frjálsar ástir en hefur af fræðimönnum verið kennd við svokallaða „sex radical“ 

hugmyndafræði, sem útleggja mætti sem kynróttækni. Fyrir þeim fjölskrúðuga hópi skipti 

kosningaréttur minna máli en almenn hugarfarsbreyting í samskiptum kynjanna, ekki síst í 

kynferðismálum. Þau börðust fyrir takmörkun barneigna með lögleiðingu getnaðarvarna og 

fóstureyðinga, opnari löggjöf um hjónaskilnaði eða voru á móti hjónaböndum sem þau töldu 

kúgandi stofnun. Kynróttæklingar voru gjarnan pólitískt eða trúarlegt andófsfólk sem litu á 

kúgun kvenna sem augljósustu og umfangsmestu birtingarmynd stærra vandamáls 

misskiptingar, kúgunar og valdboðs sem ekki yrði leyst nema með hugarfarslegri og 

                                                 
163 „Réttindi kvenna,“ Freyja 1:2 (1898), bls. 4. 
164 Carol Lee Bacchi, Liberation Deferred?. Bein tilvitnun bls. 146. Það er ekki þar með sagt að 
Margrét hafi ekki deilt stefnumálum og hugsjónum með þeim. Það var spurning um nálgun og 
forsendur frekar en áherslur, enda deildi hún áhuga þeirra á félagslegum umbótum og almennri siðbót. 
165 Slík tvískipting kvenréttindahreyfingarinnar er auðvitað gróf einföldun, skilin voru sjaldan svo 
augljós, en tvískipting af þessu tagi er handhæg leið til að undirstrika þær ólíku nálganir og þann 
hugmyndafræðilega ágreining sem vissulega ríkti á milli hófsamra og róttækra kvenfrelsissinna. 
Höfundur fjallar nánar um þessa tvískiptingu í  tímaritinu Sögu. Sjá: Vilhelm Vilhelmsson, „‘Lauslætið í 
Reykjavík.‘“ bls. 104-131. Um erfið samskipti og andúð þessara hreyfinga hverrar á annarri, sjá: 
Joanne E. Passet, Sex Radicals, bls. 61-63. 
166 Aileen S. Kraditor, The Ideas of the Woman Suffrage Movement,. Bein tilvitnun á bls. xiv. 
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samfélagslegri byltingu.167 Þau börðust fyrir opnari umræðu um kynferðismál og uppskáru 

fyrir vikið bræði stjórnvalda í Bandaríkjunum sem og teprulegra góðborgara með Anthony 

Comstock í broddi fylkingar. Comstock stofnaði í byrjun 8. áratugar 19. aldar Society for the 

Suppression of Vice og hlaut rausnarlegan fjárstuðning manna eins og J.P. Morgan og Samuel 

Colgate til að berjast gegn kynferðislegri siðspillingu í nafni kristilegra gilda. Hann barðist 

fyrir og fékk í gegn löggjöf sem bannaði sendingu ósæmilegs lesefnis með pósti, löggjöf sem í 

daglegu tali ber nafn hans og notuð var til að refsa þeim sem fjölluðu á hispurslausan hátt um 

kynferðisleg málefni á opinberum vettvangi.168 

Slík löggjöf var árangursrík aðferð einmitt vegna þess að hið prentaða orð var helsta 

vopn kynróttæklinga og blaðaútgáfa var uppistaða og miðpunktur hreyfingarinnar, en útgefin 

blöð þeirra skiptu tugum á tímabilinu 1850-1910.169 Af þeim var Lucifer, the Light-Bearer 

langlífast (1883-1907) og víðlesnast.170 Moses Harman var fimmtugur að aldri þegar hann hóf 

útgáfu Lucifer, en áður hafði hann verið ritstjóri Kansas Liberal. Sex árum fyrr hafði kona 

hans látist við fæðingu þriðja barns þeirra, sem einnig dó, og varð það til þess að hann helgaði 

ævi sína málstað kvennréttinda. Hann hafði verið baráttumaður gegn þrælahaldi á 

ungdómsárum sínum og varð með aldrinum sífellt róttækari í skoðunum. Hann var gallharður 

málsvari tjáningarfrelsis, fríþenkjari og einstaklingssinnaður anarkisti en fyrst og fremst var 

hann kvenfrelsissinni.171 Í Lucifer birti hann ekki einungis eigin skrif heldur birti hann í 

óritskoðuðu formi bréf og greinar frá lesendum um málefni kvenna, ekki síst um 

kynferðislega kúgun þeirra. Lesendur létu ekki segja sér það tvisvar og reglulega birtust 

hispurslausar lýsingar á réttri notkun getnaðarvarna, nauðgunum og ofbeldi eiginmanna gegn 

eiginkonum sínum, kynverund kvenna, öruggum leiðum til fóstureyðinga og fleira í þeim dúr. 

Hann lenti fyrir vikið oft í ritskoðun Comstock-laganna og var fangelsaður samtals fjórum 

sinnum fyrir að dreifa ósæmilegu lesefni, síðast árið 1906 þegar 76 ára gamall maðurinn var 

dæmdur í eins árs hegningarvist og látinn starfa við að brjóta grjót.172 

                                                 
167 Joanne E. Passet, Sex Radicals. 
168 Rodger Streitmatter, Voices of Revolution, bls. 73. 
169 Umfangsmesta rannsókn á blaðaútgáfu kynróttæklinga er bók Joanne Passet sem áður var vísað 
til. Hún rannsakaði tuttugu blöð kynróttæklinga, en rannsókn hennar nær eingöngu til blaða á ensku. 
Með blöðum innflytjenda er talan líklega enn hærri. 
170 Lucifer hafði að meðaltali um 1500 áskrifendur, en hafa verður í huga að flestir deildu blöðum 
sínum með vinum og nágrönnum og lesendatalan hefur því verið talsvert hærri. Sjá: Joanne E. Passet, 
Sex Radicals, bls. 39-63. 
171 Hugmyndafræði sinni gerir hann skil í grein sem skrifuð var fyrir Free Thought Magazine, en var 
ritskoðuð þar og því birt í upphaflegu formi í Lucifer. Hún var síðar gefin út sem bæklingur og er hér 
stuðst við hann. Moses Harman, A Free Lover‘s Creed. 
172 Aðgengilegasti textinn um ævi og störf Moses Harman er að finna í Rodger Streitmatter, Voices of 
Revolution, bls. 67-79. Meiri dýpt og samhengi er í Joanne E. Passet, Sex Radicals. Um 
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Það var af því tilefni sem Margrét J. Benedictsson skrifaði til Lucifer og lýsti Moses 

sem píslarvætti: „he is the martyr of our women‘s cause – a great and grand man, whom the 

coming ages will worship, not as a god-myth, but as the incarnation of all the noblest 

elements known to mankind.“173 Hún skrifaði aftur tæpum mánuði síðar og sagði Harman 

vera „our father also“  og lofaði jafnframt að fjalla um Harman og mál hans í Freyju.174 Hún 

ávarpaði dóttur hans Lillian með móðurlegri umhyggju og óskaði henni velfarnaðar, en Lillian 

Harman tók jafnan við ritstjórn blaðsins þegar faðir hennar var fangelsaður. Hún hafði sjálf 

reynslu af fangelsisvist fyrir hugsjónir sínar því hún sat inni í fjóra mánuði aðeins 16 ára 

gömul árið 1886 fyrir að brjóta hjúskaparlög Kansas-fylkis þegar hún giftist hinum 37 ára 

gamla Edwin C. Walker án þess að leita til dómara eða prests. Hún hafði aðstoðað föður sinn 

við útgáfu Lucifer frá 13 ára aldri og varð fangelsisvist hennar cause celébre meðal 

róttæklinga og umbótasinna í Bandaríkjunum. Hún skrifaði jafnframt töluvert í Lucifer auk 

annarra blaða og barðist m.a. fyrir afnámi lögbundins sjálfræðisaldurs á þeim forsendum að 

ekki væri hægt að alhæfa um þroska fólks út frá aldri þess.175 Margrét hafði mikið álit á 

Lillian Harman og birti í Freyju mynd af henni og loforð um æviágrip sem þó kom aldrei, 

ásamt þýðinga á einhverjum skrifum hennar.176 

Engin leið er að komast að því hvar, hvernig og hvenær þau Sigfús og Margrét komust 

í kynni við Lucifer, the Light-Bearer, en þau birtu fyrst þýtt efni úr blaðinu í Freyju í mars 

1899.177 Nafn Sigfúsar birtist fyrst á síðum Lucifer þann 14. nóvember 1901 undir bréfi því 

sem vitnað er til í inngangi. Hann skrifaði aftur viku síðar og sagði það ganga illa að breiða út 

boðskap Lucifer meðal Íslendinga en hann hafi þó fengið einn áskrifanda.178 Hver það var 

kom ekki fram en eini Íslendingurinn sem skrifaði til blaðsins utan þeirra hjóna var Hjálmar 

Gíslason sem síðar kom að útgáfu blaðsins Voröld.179 Það var markviss útbreiðslutaktík 

                                                                                                                                                      
einstaklingshyggju-anarkista í Bandaríkjunum og Harman í því samhengi, sjá: Martin, Men Against the 
State. 
173 Lucifer, the Light-Bearer, 15. mars 1906, bls. 483. 
174 Lucifer, the Light-Bearer, 12. apríl 1906, bls. 489. Stutt frásögn er af máli Moses Harman í 
marshefti Freyju, en hvort hún kom út áður eða eftir að þetta bréf er skrifað er óljóst því talsvert hringl 
var á útgáfu Freyju, m.a. vegna tíðra veikinda Margrétar. „Hann er ekki til,“ Freyja 8:8 (1906), bls. 196-
198. 
175 Joanne E. Passet, Sex Radicals, bls. 135-140. 
176 „Fjórar merkis konur,“ Freyja 7:5 (1904), bls. 133-138. Myndin er á aukablaði með þessu hefti. 
177 „Ný hjónabandslög í North Dakota“ og Lillian Harman, „Hjónaskilnaðarlög í Missoury,“ Freyja 2:2-3 
(1899), bls. 2.  
178 Lucifer, the Light-Bearer, 21. nóvember 1901, bls. 366. 
179 Lucifer, the Light-Bearer, 30. ágúst 1906, bls. 579. Hjálmar var viðloðandi hreyfingu róttæklinga en 
ekki áberandi í henni. Eftir að Voröld gaf upp öndina 1921 stofnaði hann billjardstofu beint á móti 
Góðtemplarahúsi Íslendinga í Winnipeg og fúnkeraði hún sem athvarf fyrir róttæklinga og aðra sem 
ekki áttu samleið með ráðandi öflum Vestur-Íslendinga. Honum hefur verið lýst sem „avid socialist.“ 
Sjá: Ópr. Andrea McIntosh, In Plain Sight, bls. 148-149.  
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útgefenda Lucifer og annara róttækra blaðaútgefenda að hvetja áskrifendur sína til að útvega 

fleiri áskrifendur gegn verðlaunum, oftast róttækum bókum og bæklingum sem útgefendur 

fengu gefins eða í vöruskiptum frá öðrum útgefendum róttækra bókmennta. Blöð eins og 

Lucifer þrifust á áskriftum því fáir vildu auglýsa í þannig blöðum og fáar blaðsölur þorðu að 

hafa svo umdeild rit í hillum sínum. Þessi aðferð virkjaði einnig áskrifendur í útbreiðslu 

fagnaðarerindisins og myndaði víðfeðmt en óformlegt bræðralag róttæklinga sem hver í sínu 

horni barðist fyrir málstaðnum en var jafnframt hluti af stærra samhengi, eins konar míkró-

samfélagi innvígðra róttæklinga sem Sigfús gerðist aðili að.180 Auk þess að leita áskrifenda 

fyrir Lucifer auglýsti hann í Maple Leaf Almanak árið 1901 að „þeir sem vilja kynnast 

Anarchista, Socialista, Spiritualista og Materialista ritum“ geti skrifað honum eftir frekari 

upplýsingum.181 Nokkrum árum síðar var hann jafnframt auglýstur sem dreifingaraðili fyrir 

anarkistatímaritið Mother Earth, en ritstjóri þess – Emma Goldman – hafði haldið röð 

fyrirlestra í Winnipeg í apríl 1907 sem Sigfús og Margrét sóttu.182 Þá hafa þau hjón verið 

tengd inn í óformlegt tengslanet róttækra kvenfrelsissinna því Freyju var dreift víða um heim 

– Bandaríkjanna, Þýskalands, Englands, Íslands, Danmerkur, Póllands og Hollands – gjarnan í 

skiptum fyrir önnur blöð, og minnir það óneitanlega á útbreiðsluaðferðir Lucifer og hugmynda 

Harmans um fagnaðarerindi andófsins.183 

                                                 
180 Moses Harman lýsti því þessu sem samfélagi róttæklinga hvers hlutverk væri að boða 
fagnaðarerindi andófsins („the gospel of discontent“). Lucifer, the Light-Bearer, 7. apríl 1897. Margrét 
J. Benedictsson tók upp þessa hugmynd og kallaði hana „guðspjall óánægjunnar.“ Sjá: „Eftirmáli,“ 
Freyja 8:12 (1906), bls. 287. 
181 Maple Leaf Almanak 1901, bls. 62.  
182 Mother Earth 2:3 (1907). Sigfús var hins ekki lengi á þessum lista og listinn sjálfur hætti að birtast 
ári síðar. Um heimsókn Emmu til Winnipeg sjá: Paul Burrows, „‘Apostle of Anarchy!‘“, bls. 2-15. Um 
Mother Earth sjá: Anarchy! An Anthology of Emma Goldman‘s Mother Earth.  
183 S. B. Benedictsson, „Sögu-ágrip,“ bls. 7. 
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Tafla 1. 
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Discontent    1          

Fair Play  1            

Foundation 
Principles 

     1        

Frank Leslies 
Magazine 

 1 2           

Free Society      2        

Free Thought 
Magazine 

 1 1           

Jus Suffragii            1  

Ladies Home 
Journal 

     1        

Liberal Review      1 3 3      

Lucifer, the Light-
Bearer 

 7 2  1 2  1 1     

Mother Earth          1    

Review of Reviews  6 1 1 4 1 4  1     

Scientific American   1  2 1 1   1    

The Outlook  2            

The Voice  2            

The Woman’s 
Journal 

        1 1  3  

Womans Home 
Companion 

1             

Women’s Standard 2             

Annað 1 9 5 1 6 3 6 3 2  3 1 5 

Óþekkt 4 6 6 8 7 3 4 4 4 6 3 5 3 

Samtals 8 35 18 11 20 13 18 11 9 9 6 10 8 

 

Þýddar greinar í Freyju (1898-1910), Selkirking (1900-1901), Tuttugustu öldinni (1909-1911), Frey 
(1924-1925) og Maple Leaf Almanak (1900-1905). Undanskildar eru stuttar fréttir og skáldskapur 
(sögur og ljóð). Ekki var talið með þýtt efni sem tekið var upp úr bókum eða íslenskum blöðum. 
Ártölin í efstu línu vísa til árgangs, þ.e. 98-99 er fyrsti árgangur Freyju en 24-25 er fyrsti og eini 
árgangur Freys. 
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Stór hluti efnisins sem birtist í Freyju voru þýðingar. Í töflu 1 er yfirlit yfir þýðingar í 

blöðum Margrétar og Sigfúsar og sýnir hún hvert þau leituðu eftir efnivið og hugmyndum.184 

Þýðingarnar eru úr vísindaritum, kvenna- og heimilisblöðum, dagblöðum víða að, 

kvenréttindablöðum og almennum fræðsluritum en áberandi eru þýðingar úr tímaritum 

anarkista og kynróttæklinga, mest úr Lucifer en einnig úr a.m.k. 5 öðrum (sjá viðauka I fyrir 

lýsingu á efnisáherslum umræddra blaða). Tafla 1 sýnir jafnframt breytingar á efnisáherslum 

Freyju þegar líður á, en líkt og síðar verður komið að hóf Margrét að leggja meiri áherslu á 

kosningarétt kvenna á síðustu útgáfuárum blaðsins. Breytingin endurspeglast í því að 

þýðingum úr súffragistablöðum fjölgar á kostnað róttæklingablaða, sem hverfa að mestu af 

þýðingalistanum síðustu árganga blaðsins.   

Efniviður þýðinganna var auðvitað misjafn en oftast nær fjölluðu þær um málefni 

kvenna og þá frá róttækum sjónarhóli. Ef litið er til þýðinga í 2. árgangi Freyju sem dæmi má 

sjá þar titla eins og „Hjónaskilnaðarlögin“ eftir Elizabeth Cady Stanton, „Óvelkomin börn“ 

eftir fríþenkjarann Robert G. Ingersoll, „Er stríð andstætt vilja Guðs?“ eftir Tolstoy og 

„Konan ambátt mannsins. Maðurinn notar hjónabandslögin til að níðast á konunni sinni“ eftir 

E.P.W. Parkhurst.185 Með slíkum þýðingum réðust þau Sigfús og Margrét gegn viðteknum 

gildum, ekki síst helgustu stofnun samfélagsins – hjónabandinu – og þau ræddu tabú 

umræðuefni eins og takmörkun barneigna. 

Það þurfti þó ekki þýðingar til. Þau lýstu sambærilegum skoðunum í frumsömdum 

greinum þar sem ástlaus hjónabönd eru hörmuð, yfirráð karla yfir eiginkonum sínum eru 

fordæmd og hlutverk ríkis og kirkju í kúgun kvenna útlistað.186 Í sérstaklega lýsandi grein 

lýsir einhver sem kallar sig Emendator187 þeirri skoðun sinni að takmark baráttu kvenréttinda 

sé að „fá konunni öll hin sömu lífsskilyrði í hendur, sem ... [maðurinn] sjálfur hefir, og lofa 

henni svo að sigla sinn eigin sjó.“188 Þar gagnrýnir höfundurinn kanadíska hjúskaparlöggjöf 

fyrir að gera hjónabandið „óuppleysanlegt“ og orsaka þar með óhamingju illra giftra kvenna 

                                                 
184 Taflan nær yfir öll blöð sem þau hjón gáfu út á tímabilinu og höfundur gat komist yfir. Blaðið 
Selkirkingur hefur ekki varðveist í heild sinni og því vantar hugsanlega þýðingar úr því. Annars er 
megin uppistaða þýðinganna í töflunni úr Freyju, en í blöðum Sigfúsar var ekki eins mikið um þýtt efni 
og það þýdda efni sem þar er að finna er að miklu leyti úr bókum eða uppruna ekki getið.  
185 Svanhvít Larsen, Af erlendri rót, bls. 162. Rit hennar er aðgengilegasta leiðin til að fá innsýn í þýtt 
efni í Freyju þó þar vanti stöku greinar. 
186 S. B. Benedictsson, „Hjónaskilnaður,“ Freyja 7:12 (1905), bls. 314; 8:2 (1905), bls. 31-32; 8:4 
(1905), bls. 75. 
187 Allt bendir til þess að höfundurinn sé Sigfús Benedictsson. 
188 Emendator [duln.], „Fyrir hverju hefir verið barist?“ Freyja 7:3 (1904), bls. 64. 
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sem losni ekki úr vondum hjónaböndum.189 Best væri að hjónabandið væri eins og „allir aðrir 

samningar milli manns og manns, eða manns og konu“ uppleysanlegt væru gildar ástæður 

fyrir því eða „annar eða hvorir tveggju hlutaðeigendur æsktu þess.“ Hjónabandið sem slíkt 

væri ekki slæmt, en það væri ástin sem réði því og lagaleg bönd hefðu ekkert með farsæld 

ástarsambands að gera.190 Það voru hjónabandslögin og afskipti stjórnvalda og trúarlegra 

yfirvalda af ástalífi fólks sem þau fordæmdu og töldu þjóna þeim eina tilgangi að binda þá 

saman sem ekki vildu: „Hjónabandslögin eru einungis tilbúin í þeim tilgangi að binda saman 

persónur sem EKKI eru fyrir ást sameinaðar.“191 Margrét taldi að hjúskapurinn sem stofnun 

hefði verið skapaður af karlmönnum fyrir karlmenn „til að tryggja eignarrétt sinn gagnvart 

öðrum mönnum“ og notfærðu þeir sér móðurástina „þessa allt sigrandi og fórnfærandi ást, 

sem konan hefir á öllum tímum lagt allt í sölurnar fyrir“ til að binda konur á klafa hjónabands, 

undirgefnar drottnun eiginmannsins.192  

Það var ekki síst barnanna vegna sem þau hjón andmæltu stífum ramma 

hjúskaparlaganna. Þau litu svo á að óhamingja innan hjónabands hefði neikvæðar afleiðingar 

fyrir andlegan og siðferðislegan þroska barna og að börn getin í ástlausu hjónabandi erfðu 

siðferðislega bresti og neikvæðar tilfinningar foreldra sinna.193 Börn hefðu rétt á að vera „vel 

getin“ og lifa á hamingjusömu heimili og þau deildu þeirri skoðun með Moses Harman og 

Robert Ingersoll um þá „fyrstu og helgustu skyldu sérhvers foreldris að sjá um að réttur 

barnanna til heilbrigðrar tilveru ... sé ekki fótum troðinn.“194 Þetta voru öflugustu rök 

kynróttæklinga – að það væri skaðlegt börnum að fæðast óvelkomin inn í brotnar og ástlausar 

fjölskyldur – og notuðu þau gjarnan þetta hugtak, „born well,“ til að lýsa æskilegum 

kringumstæðum barneigna. Þar kemur fram áhugi kynróttæklinga á ný-malthúsíanisma og 

mannkynbótum, en mörg þeirra töldu að með vísindum og rökhyggju mætti bæta mannfélag 

manna í gegnum skynsamlega stjórnun á mannfjölgun og jafnvel kynlífi.195 Þau sjónarmið 

birtust stundum á síðum Freyju. Margrét hvatti m.a. ungt fólk til að hugsa um börnin og 

giftast ekki inn í ættir „geðveiks fólks“ því geðveiki og drykkjusýki væru sjúkdómar sem 

                                                 
189 Skilnaður var bæði langt og dýrt ferli í Kanada á þessum árum og samkvæmt lögum þurfti að sanna 
hjúskaparbrot konunnar til að fá löglegan skilnað. Fyrir vikið var skilnaðarhlutfallið undir 1% allt til 
ársins 1971. Sjá: Carolyn Crippen, „Three Manitoba Pioneer Women,“ bls. 16.  
190 Emendator, „Fyrir hverju hefir verið barist?“, bls. 65. 
191 „Lögin og hjónabandið,“ Selkirkingur 15. júní 1901, bls. 2. 
192 Mss óskráð. Margét J. Benedictsson papers. Ódagsettur fyrirlestur. 
193 „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 5:12 (1903), bls. 205; Emendator, „Fyrir hverju hefir verið barist?“ bls. 68; 
„Óvelkomin börn,“ Freyja 2:8 (1899), bls. 4. R.G. Ingersoll, „Óvelkomin börn,“ Freyja 2:8 (1899), bls. 5. 
194„Hann er ekki til,“ Freyja 8:8 (1906), bls. 197; Ópr. Evelyne Holenski, Margrjet Jónsdóttir 
Benedictsson, bls. 47. 
195 Joanne Passet, Sex Radicals, bls. 166-171.  
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erfðust.196 Þá þýddi hún grein úr fríþenkjarablaðinu Dawn of Thought þar sem ítrekuð var 

nauðsyn þess að veita konum rétt og möguleika til að velja barnsfeður sína skynsamlega til að 

tryggja gott erfðamengi fyrir barnið og jafnframt réttinn til að skilja við þá reyndust þeir ekki 

ásættanlegir.197 

Samskipti kynjanna, ást og siðferði innan sem utan hjónabands voru jafnframt 

efniviður þeirra framhaldssaga sem Margrét þýddi fyrir Freyju. Þær voru samtals fimm og 

voru meðal þeirra bæði þekktar sögur og lítt þekktar. Tvær þeirra voru sérstaklega róttækar, 

Eiður Helenar Harlow eftir Lois Waisbrooker og Heimili Hildu eftir Rosu Graul,198 og ollu 

báðar talsverðri hneykslan meðal vestur-íslenskra góðborgara.199 Heimili Hildu var svo 

umdeild vegna hispurslausra lýsinga á samskiptum kynjanna að Margrét sá ástæðu til að láta 

lesendur Freyju kjósa með bréfkosningu um hvort halda ætti áfram með söguna.200 Var 

yfirgnæfandi meirihluti fylgjandi sögunni og var því haldið áfram með hana, en hún kostaði 

Freyju þónokkra lesendur. Það var Margréti hins vegar kappsmál að geta haldið áfram með 

söguna þar sem hún ætti brýnt erindi við samtímann, tæki á helstu meinsemdum þjóðlífsins og 

héldi fram þeirri skoðun að sönn ást sé „hinn eini heillavænlegi grundvöllur undir heimilið.“ 

Þá taldi hún það sögunni til tekna að hún héldi fram „eign sérhvers einstaklings á eigin 

persónu sinni – að konan sé ekki eign mannsins, né maðurinn konunnar – heldur sé sambúð 

þeirra eðlileg sameining tveggja frjálsra einstaklinga, sem hvorugur hafi rétt til að þröngva 

kosti hins andlega eða líkamlega.“201 

Sú gagnrýni sem Margrét hlaut fyrir birtingu Heimili Hildu varð til þess að hún 

skrifaði ritstjórnarpistil þar sem hún útskýrði val sitt á sögunni og gerði jafnframt grein fyrir 

afstöðu sinni til hjónabands, hjúskaparlaga og ástalífs. Þar sagðist hún ekki vera fylgjandi 

afnámi hjónabandsins „eins og nú er ástatt“ en gaf jafnframt í skyn að það væri æskilegt þegar 

fullþroskuðum „manndóms möguleikum einstaklinganna“ hefði verið náð. Lagaleg bönd 

þyrftu ekki til að tryggja viðkomu manna, „,Guð getur ekki afneitað sjálfum sér,‘ stendur 

einhversstaðar á góðum stað. Ekki heldur geta maður og kona afneitað eðli sínu—n.l. því að 

                                                 
196 „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 10:3 (1907), bls. 70.  
197 J.W. Loyd, „Ást, sjálfsafneitun og foreldraskylda,“ Freyja 5:10 (1903), bls. 158-160. 
198 Lois Waisbrooker (1826-1909) var af eldri kynslóð kynróttæklinga í Bandaríkjunum, skrifaði 
reglulega í Lucifer og ritstýrði sjálf blaðinu Foundation Principles. Hún skrifaði auk þess nokkrar 
fræðslubækur og skáldsögur um málefni kvenna og ber þar helst að nefna The Occult Forces of Sex 
(1893) og A Sex Revolution (1893). Rosa Graul var dulnefni óþekktrar konu en Heimili Hildu birtist 
sem framhaldssaga í Lucifer, the Light-Bearer. Um Waisbrooker, sjá: Joanne Passet, Sex Radicals, 
bls. 112-121 o.v. Um Graul, sjá: Carol Farley Kessler (ritstj.), Daring to Dream, bls. 192. 
199 Sjá t.d.: „Freyja,“ Heimskringla 6. apríl 1905, bls. 1. 
200 „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 8:1 (1905), bls. 6-8; 17-18. 
201 Sama heimild, bls. 8. 
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elskast.“ Það sé fólki m.ö.o. eðlislægt að leita ástarinnar og fjölga sér, til þess þurfi ekki 

opinbera blessun ríkis eða kirkju.  Í millitíðinni þurfi hjónaskilnaðir að vera aðgengilegir og 

félagslega samþykktir til að enginn þurfi að þjást í ástlausu hjónabandi.202 Sjálf skildu þau að 

borði og sæng árið 1905 og skrifuðu undir samning um skilmála skilnaðarins í anda þeirrar 

hugmyndafræði sem þau boðuðu. Þar kveður á um meðlagsgreiðslur með börnunum og jafna 

skiptingu eigna þeirra. Þau voru hins vegar aldrei löglega skilin.203  

Kynróttæklingar í Bandaríkjunum lögðu eins og áður segir minna upp úr gildi 

kosningaréttarins fyrir baráttuna fyrir jafnrétti kvenna heldur en kvenréttindahreyfingin 

almennt. Sumir kynróttæklingar voru jafnvel andvígir kosningarétti á þeim forsendum að sú 

hugmynd viðhéldi samfélagskerfi sem þyrfti að umbylta frá rótum, bylting sem aldrei myndi 

eiga sér stað innan veggja sama kerfis. Krafan um kosningarétt kvenna væri krafa um 

hlutdeild í kúguninni, en ekki afnám kúgunarinnar sjálfrar.204 Fyrir Sigfús og Margréti var 

kosningaréttur kvenna hins vegar hitamál frá upphafi og síðustu árgangar Freyju voru að 

langmestu leyti tileinkaðir því málefni.205 Margrét hafði einhvern tíma í kringum áramótin 

1907/1908 stofnað Hið fyrsta íslenzka kvenfrelsis kvenfélag í Ameríku og var hún forseti 

þess.206 Félagið var stofnað í þeim yfirlýsta tilgangi að berjast fyrir kosningarétti kvenna og 

sameinaði ólíkar konur sem deildu þessum málstað. Félagið varð aðili að Canadian Suffrage 

Association og  International Woman Suffrage Alliance og sem forseti félagsins var Margrét í 

reglulegu sambandi við forystukonur þeirra sambanda og henni var boðið að sitja þing 

síðarnefndu hreyfingarinnar í Amsterdam sumarið 1908 en hún komst ekki sökum 

fjárskorts.207 Eðlilega tók Freyja breytingum í samræmi við nýja stöðu Margrétar, þróun sem 

meðal annars endurspeglast í þýddu efni blaðsins þar sem greinum úr kvenna- og 

kvenréttindablöðum fjölgar mjög á kostnað kynróttækra anarkistablaða. 

                                                 
202 „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 8:1 (1905), bls. 18. 
203Mss óskráð. Margrét J. Benedictsson papers. Drög að hjúskaparslitasamningum. 
204 Anarkistinn og feministinn Emma Goldman lýsti þessari skoðun á sérstaklega beinskeittan hátt í 
„The tragedy of woman‘s emancipation,“ frægri ritgerð sem birtist fyrst árið 1906 í blaði hennar, Mother 
Earth, sem Sigfús og Margrét þekktu til og lásu. Greinin er endurprentuð í: Emma Goldman. A 
Documentary History of the American Years, bls. 178-185. Joanne Passet undirstrikar hversu algengt 
þetta viðhorf hafi verið meðal almennra lesenda Lucifer, the Light-Bearer og annarra blaða 
kynróttæklinga. Sjá: Joanne Passet, Sex Radicals, bls. 61-63. 
205 Hugmyndum Margrétar um pólitískt jafnrétti og kosningarétt hafa verið gerð góð skil af mörgum 
fræðimönnum og því verður ekki farið djúpt í þá sálma hér. Sjá: Kirsten Wolf, „Til varnar mannúð og 
jafnrétti“; Ópr. Evelyne Holenski, Margrjet Jónsdóttir Benedictsson. 
206 Íslenskt nafn félagsins virðist vera bein þýðing á enskri útgáfu nafnsins sem prýddi m.a. bréfsefni 
félagsins, þ.e. First Icelandic Woman Suffrage Association of America. 
207 Sjá: Freyja 10:6-7 (1908), bls. 181; 10:8 (1908), bls. 201; 10:9 (1908), bls.228. 
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Evelyne Holenski segir í ritgerð sinni um Margréti að hún hafi deilt þeirri skoðun með 

kanadískum súffragistum að kosningaréttur kvenna ætti líkt og hjá körlum að takmarkast við 

þá sem ættu eignir,208 en það verður að teljast ólíklegt. Hvergi á síðum Freyju leggur hún það 

til. Þvert á móti byggði orðræða hennar á jöfnum rétti allra til hlutdeildar í samfélaginu, 

jafnrétti þýddi í raun að samfélagið sýndi „viðurkenningu á réttindum einstaklinganna, 

bygðan á bræðralagshugmyndinni, þar sem allir hafa sama rétt og um leið, sömu skyldur.“209 

Að öðlast atkvæðisrétt var í hennar augum ekkert markmið í sjálfu sér, heldur taldi hún 

atkvæðisrétt kvenna bestu leiðina til að koma á félagslegum jöfnuði og útrýma siðspillingu. 

Atkvæðisrétturinn var í hennar augum aðeins einn hluti þess jafnréttis kynjanna sem konur 

ættu heimtingu á og hún neitaði að takmarka baráttu kvenfrelsissinna við þann eina málstað. 

Hugtakið jafnrétti skilgreindi hún sem frjálst val einstaklingsins á öllum sviðum samfélagsins 

og fyrir því barðist hún.210 Í ónefndum fyrirlestri segir hún að „þegar vér tölum um jafnrétti 

kvenna eða kvenfrelsi, meinum vér ævinlega með því jafnrétti kvenna við karlmenn, eða að 

konur eigi að hafa sama frelsi og karlmenn, til allra hluta. Þessi krafa ber það með sér að 

þannig hafi ekki verið ástatt – eða sé ekki ástatt, ella væri hún ekki til.“211  

Það hefur varla farið framhjá henni að takmarkaður kosningaréttur kvenna í fylkis- og 

bæjarstjórnarkosningum í Manitoba og Winnipeg hafði einmitt ekki hjálpað málstað jafnréttis, 

siðbótar og félagslegs jöfnuðar heldur bætt atkvæðum við fylgi forréttindaflokkanna tveggja. 

Með orðum sagnfræðingsins Alan F.J. Artibise þá var það „the representation of property that 

was enlarged, not that of women.“212 Þessi takmarkaði kosningaréttur kvenna var 

afturkallaður árið 1906. Margrét skrifaði harðorðan ritstjórnarpistil um málið þar sem hún 

gagnrýndi m.a. hugmyndir Frjálslynda flokksins um að veita þeim konum aftur kosningarétt 

sem hefðu „nauðsynleg eignaskilyrði“ og spyr hví þeir vilji ekki veita öllum konum 

atkvæðisrétt.213 Það er því misskilningur að Margrét hafi verið talskona takmarkaðs 

kosningaréttar. Þvert á móti. 

Jafnrétti kynjanna var ekki eina málefni Freyju. Auk þess að fjalla um málefni kvenna 

var á síðum Freyju talað fyrir ýmsum öðrum hugðarefnum róttæklinga í Ameríku enda töldu 
                                                 
208 Ópr. Evelyne Holenski, Margrjet Jónsdóttir Benedictsson, bls. 37. Hún vísar í einkapappíra 
Margrétar, sem nú eru í vörslu háskólans í Manitoba. Undirritaður sá ekkert til að staðfesta það í 
umræddum pappírum. 
209 „Bein og óbein áhrif á löggjafarvaldið,“ Freyja 12:11-12 (1910), bls. 266. 
210 „Jafnrjetti,“ Freyja 1:11 (1898), bls. 4-5; „Heilir þurfa ekki læknis við,“ Freyja 9:8 (1907), bls. 214. 
211Mss óskráð. Margrét J. Benedictsson papers. Ódagsett drög að fyrirlestri. 
212 Alan F.J. Artibise, Winnipeg, bls. 38-39. Margrét lýsti skoðun sinni á takmörkuðum kosningarétti 
kvenna í sveitarstjórnarmálum hér: „Fréttir frá þjóðþingi kvenna í Winnipeg,“ Freyja 7:3 (1904), bls. 70-
71.  
213 „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 8:9 (1906), bls. 219. 
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Sigfús og Margrét jafnrétti kvenna aðeins vera einn lið í þeirri byltingu sem þyrfti að eiga sér 

stað í heiminum. Freyja var yfirlýst bindindisblað og í því birtust reglulega lýsingar á 

sorglegum afleiðingum drykkjuskapar en Margrét lýsti jafnframt efasemdum sínum um 

réttmæti áfengisbanns því slíkt bann myndi hefta rétt hófdrykkjumanna til nautna sinna.214 

Almenn siðbót var þeim hjónum ofarlega í huga og þau töluðu iðulega fyrir hófstillingu 

nautna, hvort sem það var í mat eða drykk, auk þess sem orðræða þeirra um frjálsar ástir og 

málefni kvenna var á siðferðislegum forsendum, „rotnun“ lægi undir „ytri fágun“ 

samfélagsins sem þyrfti á „hreinsun“ að halda.215 Auk þess studdu þau verkalýðshreyfinguna 

á síðum blaðsins og Margrét var ötul talskona þess að kvenréttindahreyfingin og 

verkalýðshreyfingin tækju saman höndum í baráttu sinni gegn ráðandi öflum. Hún leit á báðar 

þessar hreyfingar sem fulltrúa kúgaðra samfélagshópa sem neitað hefði verið um full 

þegnréttindi í samfélaginu og ættu fulla heimtingu á þeim og þau hjón fóru ekki leynt með 

fylgispekt sína við hugmyndafræði jafnaðarmanna.216 

Þrátt fyrir aðild Kvenfrelsisfélagsins að Canadian Suffrage Association þá voru hvorki 

félagið né Margrét persónulega í miklum samskiptum við kvenréttindahreyfinguna í 

Manitoba, enda fór lítið fyrir henni fyrr en við stofnun Manitoba Political Equality League 

árið 1912. Það voru samt sem áður kvenréttindakonur í Winnipeg og störfuðu flestar innan 

Winnipeg-deildar bindindissamtakanna Women‘s Christian Temperance Union en samskipti 

Margrétar við þær voru mjög takmörkuð. Hún fjallaði mjög sjaldan um 

kvenréttindahreyfinguna í Kanada á síðum Freyju fyrr en eftir stofnun Kvenfrelsisfélagsins.217 

Evelyne Holenski kemst að þeirri niðurstöðu að höft þjóðernis dugi ekki til að skýra af hverju 

lítið sem ekkert samstarf hafi átt sér stað og færir sannfærandi rök fyrir því að 

hugmyndafræðilegur ágreiningur á milli róttækrar afstöðu Margrétar og íhaldssemi 

kanadískrar kvenréttindahreyfingar hafi skipt höfuð máli.218  

Hugmyndafræðilegur ágreiningur útskýrir þó ekki af hverju engin tengsl finnast á milli 

Margrétar og Sigfúsar og annarra kynróttæklinga sem störfuðu í Kanada á sama tíma. Robert 

B. Kerr og kona hans Dora F. Kerr sem bjuggu í Bresku Kólumbíu skrifuðu bæði í Lucifer og 

gáfu þar að auki út bæklinga um málefni kvenna út frá sjónarhorni frjálsra ásta. Einungis ein 

                                                 
214 „Vínsölubannið,“  Freyja 4:4 (1899), bls. 4. 
215 „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 9:10 (1907), bls. 265;  „Brot úr heilbrigðisfræði,“ Maple Leaf Almanak 
1902, bls. 1-19. 
216 „Stjórnendur vorir,“ Freyja 2:1 (1899), bls. 6-7; „Ýmislegt,“ Freyja 10:4 (1908), bls. 94. 
217 Um kvenréttindastarf í Manitoba, sjá: Catherine L. Cleverdon, The Woman Suffrage Movement in 
Canada, bls. 46-83.  
218 Ópr. Evelyne Holenski, Margrjet Jónsdóttir Benedictsson. Sjá sérstaklega bls. 54. 
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grein eftir Robert Kerr er þýdd í ritum Margrétar og Sigfúsar og hún er fengin úr Lucifer. 

Engar vísbendingar eru heldur um tengsl þeirra við Ameliu Youmans, sem starfaði sem læknir 

í Winnipeg og skrifaði reglulega í blöð kanadískra sósíalista um frjálsar ástir og málefni 

kvenna. Þá var fjöldi fólks af öðrum þjóðernum í vesturfylkjum Kanada sem lýsti 

sambærilegum skoðunum og skipulagði sig innan sósíalistahreyfingarinnar og talaði þar máli 

kynróttækninnar og fyrir kosningarétti kvenna. Voru Finnar þar sérstaklega áberandi.219 

Skýringu á því tengslaleysi verður að leita annars staðar og þar kemur aðeins til greina 

að annað hvort hafi þjóðernishöft komið í veg fyrir slík tengsl eða að þau hafi einfaldlega ekki 

haft áhuga á því. Hið fyrrnefnda verður að teljast ólíklegt. Þau voru bæði ágæt í ensku og áttu 

í samskiptum við enskumælandi fólk við önnur tækifæri, m.a. með bréfaskrifum við Lucifer 

og önnur kvenfrelsis- og róttæklingablöð og ekki stóð á áhuga umræddra hreyfinga og 

einstaklinga að vinna með innflytjendum, íslenskum eða öðrum. Margrét og Sigfús voru vel 

lesin og þekktu ágætlega til starfsemi sósíalista og róttæklinga í Winnipeg. Þau sóttu 

fyrirlestra og opna fundi róttæklinga í borginni og vísuðu öðru hvoru til The Voice í skrifum 

sínum.220 Það getur því varla verið að þau hafi lítil samskipti haft við róttæklinga af öðrum 

þjóðernum vegna þess að þau hafi ekki vitað hvert af öðru. Því verður að líta svo á að Margrét 

og Sigfús hafi sjálf ekki haft áhuga á, eða séð ástæðu til, að mynda tengsl við skoðanasystkin 

sín í Kanada heldur látið sér nægja að tala máli kvenfrelsis, sósíalisma, anarkisma og frjálsra 

ásta gagnvart samfélagi Íslendinga í Kanada og Bandaríkjunum. Margrét lýsti því þannig 

sjálf. Hún hefði meðtekið lærdóm Moses og Lillian Harman og nú væri það markmið hennar 

að miðla honum áfram til samlanda sinna.221 Þau voru því fyrst og fremst hluti af samfélagi 

íslenskra innflytjenda og menningarlíf þeirra og félagsvitund var innan þess, þó þau hafi sótt 

hugmyndalegan innblástur utan frá og séð sig sem fullgilda meðlimi kanadísks samfélags. 

 

                                                 
219 Angus McLaren, „Sex radicalism in the Canadian Pacific Northwest, bls. 527-546; R. B. Kerr, 
„Nítjánda öldin,“ Maple Leaf Almanak 1903, bls. 1-8; Varpu Lindström-Best, „Finnish Socialist Women 
in Canada, 1890-1930“ og Janice Newton, „From Wage Slave to White Slave. The Prostitution 
Controversy and the Early Canadian Left“ í: Linda Kealy og Joan Sangster (ritstj.), Beyond the Vote.  
220 Sjá t.d. „Fréttir frá þjóðþingi kvenna í Winnipeg,“ Freyja 7:3 (1904), bls. 70-71;  „Emma Goldman,“ 
Freyja 9:9 (1907), bls. 221-224; „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 12:11 (1910), bls. 286; S.B. Benedictsson, 
„‘Baldur‘ og sósíalism,“ Lögberg 27. október 1904, bls. 4. 
221 Lucifer, the Light-Bearer 15. mars 1906, bls. 483. Orðrétt sagði hún: „Please let the few friendly 
words from a full heart of gratitude, and a foreigner who has grasped your and his teachings and is 
trying to teach the same to her country people through a small monthly magazine, and who knows 
what persecution is for the very same cause by her own country people‘s papers.“ 
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2.3 Sigfús B. Benedictsson og „óholl andleg fæða“ anarkismans222 
Sigfús og Margrét voru bæði undir áhrifum frá anarkisma. Margrét skrifaði í Freyju að hún 

teldi „allar stjórnir vondar“ af því að „þar sem stjórnir taka við, hætta áhrif mannsins, með 

sínar góðu einstaklings tilfinningar ... stjórnirnar eru VÉLAR en ekki menn.“223 En það var 

Sigfús sem var yfirlýstur anarkisti og rökræddi málefni samtímans út frá því sjónarhorni.  Af 

þeim róttæklingum sem hér eru teknir til skoðunar var Sigfús allra róttækastur, stóryrtastur og 

umdeildastur, jafnvel hataður. Hann var guðleysingi, anarkisti og byltingarsinni og hann 

hæddist að pólitískum andstæðingum sínum í ræðu og riti og var iðulega upp á kant við allt 

samfélag Íslendinga í Vesturheimi. Hann var að sama skapi einarður umbótamaður og virkur 

meðlimur ýmsra frjálslyndra félaga Vestur-Íslendinga og vann ötullega við að boða 

hugmyndir sínar með blaðaútgáfu, bókasölu og fyrirlestrahaldi. Hann setti aldrei hugmyndir 

sínar fram á heildstæðan hátt í einu riti en í eftirfarandi kafla úr opnu bréfi hans til Gunnsteins 

Eyjólfssonar skálds setur hann skoðanir sínar í hnotskurn fram á skorinorðan hátt og með 

þeirri framsetningu sem hann varð alræmdur fyrir:  

 

Þessir menn [eigendur lánastofnana] trúa – og þeir hafa víst rjett fyrir sjer, því 

hinu sama trúa prestar – að alþýðan sje fyrirfram ákvörðuð til að vera undirgefin 

þeim ríku. Og af því stjórna þeir ríku og semja lög fyrir skrílinn. Á svo stjórnin 

lögreglulið mikið og voldugt og einnig standher, sem hún grípur til þegar verkföll 

eiga sjer stað. Þá er siður að skjóta á skrílinn, því hvaða rjett hefir hann á að lifa. 

Hann lifir að eins fyrir þá ríku sem gefa honum vinnu, annars dæi hann úr sulti. 

Auðvald landsins er góðgjörðastofnun sem sjer um að fólkið lifi – ef það biður 

ekki um hærra kaup en auðvaldið má missa handa því. En svo gefur sumt af 

fólkinu sjer sjálft vinnu með því að rækta jörðina, en þá tekur stjórnin við 

eignarrjetti þess, og leggur skatta á bændurna mátulega háa til þess að þeir hafi 

fullt í fangi með að verjast þroti. Stundum finna bændur til kúgunar og byrja að 

mögla, en þá er þeim hótað herliði til að hugga þá. Það er nú reyndar ekki hjer í 

Manitoba, því bændur hrökkva hjer enn þá við að borga skatt sinn. En þeir kvarta 

undan járnbrautarfjelögunum, og biðja stjórn sína um vernd. Þeir þurfa að líða 

meira áður en þeir sjá það, að það er stjórnin þeirra sem er sek í allri kúgun. Þeir 

þurfa að svelta álíka og bændur Evrópuþjóðanna til að sjá, að stjórnin er tól 
                                                 
222 „Óholl andleg fæða“ var fyrirsögn leiðara um skaðsemi anarkismans og siðspillingu kenningarinnar. 
Sjá: „Óholl andleg fæða,“ Lögberg 25. ágúst 1897, bls. 4. 
223 „Tákn tímanna,“ Freyja 10:8 (1908), bls. 189. 
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auðvaldsins og að almenn uppreisn er eina gagnlega meðalið til að hrinda 

ofurvaldi auðsins, gjöra kúgunarvald að lýðstjórn, sópa burtu öllu villandi 

frelsiskáki lögjafnaðarmanna og aftaka eignarrjett einstaklinga á landi fyrir það 

fyrsta ... engin stjórn, engin ofbeldisstjórn lifir á öðru en skattinum frá þeim sem 

vinna og þeirri hjátrú manna, að atkvæðisrjettur sá er veittur er sumum, sje 

frelsisskilyrði. Sælir eru þeir, sem ekkert atkvæði eiga, því þeir eiga ekki kost á að 

vera notaðir sem fífl um kosningar til að koma til valda böðlum sínum. Þeir þurfa 

ekki að hafa samvizku af því að bera ábyrgð af glæpaverkum stjórnenda sinna, 

sem eru innifalin í ofbeldismeðferð þeirra á þegnunum. Sem er að taka með valdi 

af þeim fje þeirra beinlínis og óbeinlínis til að gjöra sjálfa sig dýrðlega af því. Og 

sem er að orsaka líftjón manna, bæði sem hegningu fyrir að brjóta lög þeirra og í 

stríði er þeir orsaka við aðra stjórnendur út úr smámunum oft.224 

 

Sigfús var semsagt í stuttu máli sagt andófsmaður gegn öllum helgustu stofnunum 

samfélagsins og því viðtekna hugarfari stigveldis og valdboðs sem lá þeim að baki. Auk 

aðkomu hans að Freyju gaf Sigfús út blöðin Selkirking (1900-1901), Tuttugustu öldina (1909-

1911) og Frey (1924-1925) auk þess sem hann gaf út hið árlega Maple Leaf Almanak á 

árunum 1900-1905 og svo aftur 1935. Flest komu blöðin óreglulega út enda seldust þau illa 

og stóðu völtum fótum fjárhagslega. Opinber stefna blaðanna var, eins og hjá öðrum blöðum 

íslenskra róttæklinga í Kanada, að nafninu til óháð en raunverulegur tilgangur blaðanna 

duldist í fyrirvörum og viðaukum við stefnur þeirra. Þannig segir í stefnumarkandi leiðara 

Tuttugustu aldarinnar að blaðið tali „máli þeirra skoðana, sem vér álítum að miði til betrunar 

og menningar fyrir menn yfirleitt ... vér viljum frelsi og réttlæti í hvívetna fyrir alla menn og 

konur, og það strax nú, - ekki einhverntíma með undandrætti og helmings afslætti.“225  

Sigfús var þeirrar skoðunar að fræðsla væri leiðin til siðbótar og framfara enda væru 

orsakir þess að fólk sætti sig við kúgun bundnar í vondri menntun sem valdhafar nýttu til að 

innræta hlýðni og undirgefni.226 Í grein um framtíðarhlutverk sósíalismans og leiðirnar til að 

                                                 
224 S.B. Benediktsson, „Opið bréf til G. Eyjólfssonar frá S.B. Benediktssyni,“ Baldur 6. apríl 1903, bls. 
1.  
225 Tuttugasta öldin 26. mars 1909, bls. 2. Stefnuyfirlýsingar annarra blaða hans eru af svipuðum toga. 
Sjá: „Inngangsorð,“ Maple Leaf Almanak 1904, bls. 33-34; Selkirkingur 14. september 1900, bls. 2; 
Freyr 1:1 (1924), bls. 4. 
226 „Vestur-íslenzkt frjálslyndi,“ Tuttugasta öldin 9. apríl 1909, bls. 2. Hugmyndir sínar um menntun 
sem leið til frelsis fékk hann m.a. frá spænska anarkistanum og alþýðuuppfræðaranum Fransisco 
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nálgast það lýsti hann hugmyndum sínum um menntun á þann veg að það  „ætti að kenna 

mannréttinda og frelsis hugmyndir í alþýðuskólunum í staðinn fyrir að sussa inní menn 

kúgunarundirgefni og auðmýkt fyrir vissum stéttum, svosem prestum og stjórnmálaþrjótum, 

sem hvorirtveggja eru kúgarar.“227 Í þeim uppfræðsluanda birti hann í öllum blöðum sínum 

greinar um sósíalisma, guðsafneitun, friðarhyggju og dýravernd. Helsta markmið hans var þó 

að skrifa um anarkisma og til varnar anarkistum til að „upplýsa menn frá bókmentalegu 

sjónarmiði um þessa lítt þektu skoðun“ og vinna þannig að útbreiðslu þessarar hugsjónar sem 

hlyti að vinna fylgi þegar hún fengi sanngjarna málsmeðferð í fjölmiðlum.228 

Anarkismi var (og er) umdeild og mistúlkuð hugmyndastefna og blöð og tímarit 

þessara ára voru uppfull af fréttum af „illvirkjum“ og „vítisvélum“ anarkistanna sem jafnvel 

voru taldir ógna siðmenningunni sjálfri.  Á síðustu áratugum 19. aldar hélt hávær minnihluti 

alþjóðlegrar anarkistahreyfingar fram kenningunni um „verklega útbreiðslu“ (e. propaganda 

by the deed) þar sem litið var á sprengjutilræði og morð á „óvininum“ (þjóðarleiðtogum, 

auðjöfrum og borgarastéttinni) sem áróðurstæki sem hrundið gæti af stað allsherjar byltingu, 

eða í það minnsta hefnt fyrir misgjörðir ríkis- og auðvalds. Í Evrópu drápu yfirlýstir anarkistar 

m.a. Carnot Frakklandsforseta (1894), Antonio Canovas del Castillo  forsætisráðherra Spánar 

(1897), og Umberto I. konung Ítalíu (1900). Í Bandaríkjunum var William McKinley forseti 

skotinn af pólsk-ættaða anarkistanum Leon Czolgosz þann 6. september 1901 og lést forsetinn 

af sárum sínum rúmri viku síðar. Upp hófst mikið fjölmiðlafár og nornaveiðar í 

Bandaríkjunum og teygði umræðan anga sína til Kanada. Andrúmsloftinu var lýst svo að 

hvers kyns viðhorf sem andmæltu ríkjandi þjóðfélagsskipan væru litin hornauga og hinn nýji 

forseti Bandaríkjanna, Theodore Roosevelt, lýsti yfir stríði gegn anarkistum og öllum öðrum 

sem stæðu gegn lögmætum stjórnvöldum og ýmsum „and-anarkisma“ viðbótum var bætt við 

innflytjendalöggjöf og almenn hegningarlög.229 

Fyrir sitt leyti reyndu anarkistar ýmist að sverja af sér nokkur tengsl við Czolgosz og 

gjörðir hans – það var ekki erfitt þar sem tengsl hans við anarkistahreyfinguna voru mjög 

takmörkuð – eða að skýra „raunverulegar“ orsakir og bakgrunn ódæðisverksins. Þannig voru 

síður Lucifer, the Light-Bearer það sem eftir var ársins 1901 og lengi á eftir að stórum hluta 

                                                                                                                                                      
Ferrer, sem tekinn var af lífi af stjórnvöldum þar í landi í október 1909. Sigfús flutti m.a. um hann 
fyrirlestra. Sjá tilkynningu í: Gimlungur 23. nóvember 1910, bls. 1. 
227 Selkirkingur 13. október 1900, bls. 2. 
228 Bein tilvitnun er úr: S.B. Benedictsson, „Kringlótt framþróun,“ Heimskringla 2. júní 1904, bls. 3. 
229 Sidney Fine, „Anarchism and the Assassination of McKinley,“ bls. 777-799.  Almennt um „verklega 
útbreiðslu“ anarkista, fjölmiðlafár og tilraunir fjölmiðla og yfirvalda á Vesturlöndum til að gera grýlu úr 
anarkistum um aldamótin 1900, sjá: Matthew Carr, The Infernal Machine, bls. 37-57. 
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helgaðar umræðu um eðli anarkismans, réttmæti ofbeldis og samhengi tilræðisins við 

veruleika stórs hluta Bandaríkjamanna. Einn lesandi hafði m.a. séð opinberar tölur yfir aftökur 

án dóms og laga (e. lynching) í Bandaríkjunum frá 1881-1901 (þær voru 3130 talsins) og 

benti á að þær aftökur væru gjarnan framdar af velmegandi borgurum samfélagsins og enginn 

þeirra hefði þurft að gjalda fyrir sínar misgjörðir, en á sama tíma væru allir anarkistar í 

Bandaríkjunum ofsóttir af stjórnvöldum sökum voðaverks eins manns. Aðrir róttæklingar sem 

sýnt höfðu anarkistum umburðarlyndi og samúð sneru afstöðu sinni við, fordæmdu anarkista 

og vildu gera þá útlæga frá samfélagi manna.230 

Umfjöllun Freyju um morðið endurspeglar þá umræðu sem fór fram á síðum Lucifer 

og annarra blaða anarkista í Bandaríkjunum. Morðið er vissulega fordæmt en bent er á það að 

„fleiri eru morðingjar en þeir tiltölulega fáu einstaklingar sem fremja þau.“ Almenningur sé 

óbeint ábyrgur fyrir voðaverkum frömdum í nafni ríkis eða þjóðar, stríð séu morð og á þeim 

beri þjóðhöfðingjar ábyrgð. Í lýðræðisríkjum þýði það að ábyrgðin sé á herðum almennings. 

Ábyrgð fyrirmenna samfélagsins sé heldur ekki lítil þegar klerkar og blaðaritstjórar hrópa úr 

ræðustól sínum að réttast væri að drepa „ólánsama fáráðlinga“ eins og Czolgosz og magna 

þannig upp múgæsing með hræðilegum afleiðingum. „Hver sá maður sem kallar annann mann 

Anarkista eða öðrum grunsamlegum orðum opinberlega í þeim tilgangi að æsa fólk á móti 

honum hvort heldur til líkamlegs ofbeldis eða til að spilla atvinnuvegum hans, er og morðingi, 

ekki einungis mannsins sem hann þannig ofsækir, heldur og konu hans og barna.“231 Þetta var 

djörf afstaða til að taka í þessu andrúmslofti múgæsings og nornaveiða, andrúmsloft sem náði 

til samfélags Íslendinga í Vesturheimi og birtist m.a. á síðum Heimskringlu og Lögbergs í 

formi leiðara og greina um „skaðsemi anarkistastefnunnar“ og vangavelta um hvað ætti að 

gera við anarkistana. Auk þess sem þær hugmyndir voru endurtakar sem gula pressan í 

Bandaríkjunum hélt uppi um að flytja alla anarkista nauðuga á yfirgefna eyju reifaði Baldwin 

L. Baldwinsson ritstjóri Heimskringlu hugmyndir um umfangsmikla ritskoðun og bann við 

hvers kyns félagsskap anarkista og lýsti þeim almennt sem réttindalausum skrímslum.232 

                                                 
230Lucifer, the Light-Bearer  12. október 1901, bls. 319;  Sidney Fine, „Anarchism and the 
Assassination of McKinley,“ bls. 795-799. 
231 „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 4:8-9 (1901), bls. 179-180. Skáletrun er þeirra.  
232 „Skaðsemi anarkistastefnunnar,“ Heimskringla 19. september 1901, bls. 2; „Hvað á að gera við 
anarkistana?“ Lögberg 30. janúar 1902, bls. 4-5. 
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Hafi Sigfús svarað þessum greinum íslensku blaðanna opinberlega þá eru þau svör 

horfin í glatkistuna.233 Hann hélt engu að síður áfram að birta greinar um og eftir anarkista í 

ritum sínum og það dugði til að koma honum víða í ónáð. Ólafi Torfasyni í Selkirk hefur 

verið sérstaklega í nöp við Sigfús vegna skoðana hans og brigslar honum m.a. um að hafa 

stundað það að pynta og drepa grísi í bænum, enda sé það „andi sá, sem sérstaklega einkennir 

og stjórnar starfsemi Anarkista félagsins“ sem Sigfús á að hafa stofnað í Selkirk.234 Ritstjóri 

Heimskringlu varaði lesendur við „falskennendum“ á borð við Sigfús sem vísvitandi bæru á 

borð blekkingar um anarkistastefnuna sem í raun væri „versta eitur í mannfélaginu“ og sagði 

anarkista stunda það miskunnarlaust að drepa konur og börn. Aðrir drógu anarkískar skoðanir 

Sigfúsar inn í gagnrýni á róttækar kvenfrelsisáherslur Freyju í þeim tilgangi að koma óorði á 

blaðið og lýstu Sigfúsi sem „fyrirmynd í öllu sem ilt er.“235 Jafnvel í ritdómum um ljóðabók 

hans, „því saurugasta siðleysishjali, sem prentað hefir verið á voru máli,“ fékk hann að heyra 

að „bölsýni“ hans hafi „leitt hann út á glapstigu ranghverfðra lífsskoðana og rúð dómgreind 

hans því jafnvægi, sem ætíð einkennir heilbrigða vitsmuni manna.“236 

Slíkar aðdróttanir hljóta að hafa komið sérstaklega illa við Sigfús, sem byggði 

lífsskoðun sína einmitt á mannúðar- og réttlætishugsjónum, upplýstri rökhyggju og 

vísindalegri þekkingu og talaði svo ákaft fyrir bættu siðferði að jaðraði við ofstæki.237 Hann 

var t.d. ákafur dýraverndunarsinni og því hljóta ásakanir um dýraníð að hafa rist djúpt. Hann 

hafði leitað eftir stuðningi við stofnun dýraverndunarfélags Íslendinga í Winnipeg, en af því 

varð ekki. Hann gerðist áskrifandi að dýraverndunarblaðinu Our Dumb Animals fyrir aldamót 

og var það enn þegar ritstjóri þess lést árið 1909 og ritaði Sigfús um hann hjartnæma 

minningagrein. Hann þýddi reglulega greinar úr blaðinu og birti í blöðum sínum þar sem 

hamrað er á því að dýr hafi rétt á lífi án sársauka og talað er fyrir mannúðlegri meðferð á þeim 

á þeim forsendum að dýr, líkt og menn, séu skynsöm og lifi tilfinningalífi og hafi því í eðli 

sínu rétt á að njóta lífs án þjáningar. 238  

                                                 
233 Þrátt fyrir ítarlega leit hefur mér ekki tekist að finna öll tölublöð Selkirkings og veit því ekki hvort 
þessum greinum var svarað í síðustu tölublöðum þess, en blaðið hætti að koma út einhvern tíma á 
síðari hluta ársins 1901. 
234 Ólafur Torfason, „Frá Selkirk,“ Heimskringla 7. júlí 1904, bls. 3 og 28. júlí 1904, bls. 3. Sigfús svarar 
honum í Lögbergi því Heimskringla neitaði að birta svarið. Sjá: S.B. Benedictsson, „Ódáðaverkin í 
Selkirk,“ Lögberg 8. september 1904, bls. 6. 
235 „Anarchism,“ Heimskringla 31. mars 1904, bls. 2; Lárus Guðmundsson, „Fyrirmynd í flestu illu: S.B. 
Benedictsson,“ Heimskringla 5. október 1905, bls. 3. 
236 „Ný ljóðabók,“ Heimskringla 19. október 1905, bls. 2. 
237 Sjá t.d. Selkirkingur 13. október 1900, bls. 2. 
238 „Dýrin,“ Maple Leaf Almanak 1903, bls. 45-53; Tuttugasta öldin 9. apríl 1909, bls. 5; „Meðferð á 
skepnum,“ Freyja 1:12 (1899), bls. 5 og 8. 
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Það er misskilningur frá voru sjónarmiði að halda að réttindi manna eða skepna eigi að 

miðast við þekkingu eða efnalega samsetningu. Sá heimski og fáfróði á jafna heimtingu á 

réttindum eins og sá sem honum er fremri. Sama gildir um dýr. Frjálslyndur maður 

skoðar lífið svo heilagt að það eigi að njóta fulls réttar til að lifa að um það getur ekkert 

spursmál verið. Frjálslyndur maður finnur ávalt til með öllu lífi, einkum því sem hann 

veit að hefir sjálfsmeðvitund. Og hann jafnvel veigrar sér við að stíga á blómið í fegurð 

sinni.239  

Hann benti ítrekað á það að markmið hans væri fyrst og fremst að fræða menn um 

hugmyndastefnu sem hann taldi réttilega að væri afbökuð og misskilin í fjölmiðlum og af 

almenningi og ekki er hægt að sjá að hann hafi nokkurn tíma mælt með ofbeldi sem 

baráttuaðferð, þó hann hafi talið allsherjar byltingu nauðsynlega. Skoðanir hans á 

aðferðafræði byltingarmanna tóku reyndar (og eðlilega) breytingum. Á einum stað mælir hann 

gegn friðarhyggju Tolstoys sem barnalegri og ópraktískri og telur „sjálfsvarnarkenning[una] 

... áreiðanlegri og vitlegri.“ Fimtán árum síðar skilgreindi hann byltingu aftur á móti sem 

aðgerðir til „að hrinda af stóli ágirnd og ofbeldi, með öllum þeirra afleiðingum, en reisa til 

valda sannleik, fegurð og réttlæti“ og upphóf hann ofbeldis-afneitandi andófsaðferðir Gandhis 

og Tolstoy – að „Boycot-a“ ranglætið og „veita því illa mótstöðu“ – sem leiðina til anarkí og 

frelsis.240 

Anarkisma skilgreindi Sigfús sem afneitun á „rétti eins manns til að stjórna öðrum 

með valdi“ og vildi kalla stefnuna sjálfstjórnarstefnu frekar en stjórnleysi. Hann var vel að sér 

og víðlesinn í hugmyndasögu anarkismans og nálgun hans var kreddulaus og opin, 

anarkisminn væri meðtækilegur „fyrir fullt sjónarsvið hins framsækjandi mannsanda“ en væri 

jafnframt og hlyti ávallt að vera sósíalískur því án efnahagslegs jafnréttis væri sjálfstjórn 

blekking ein.241 Út frá þeirri skoðun ræddi hann reglulega í blöðum sínum hagfræðilega 

skipan samfélagsins eins og hún var og eins og hann taldi hana eiga að vera. Hann gekk út frá 

því að eignarréttur einstaklingsins ætti einungis að ná yfir það sem hann sjálfur framleiddi en 

að slá eign sinni á framleiðslu annarra væri ofbeldi. Því væri það rakið óréttlæti að lifa á vinnu 

annarra nema goldið kaup væri í samræmi við andvirði vörunnar. Þá taldi hann að 

„náttúrulegar gjafir“ eins og vatn og land ættu að vera í almenningseigu og hvers kyns verslun 

með land væri „stærsti órétturinn sem menn verða að þola.“ Sameign væri ákjósanlegt 

fyrirkomulag í samfélaginu en að því gefnu að þeir sem ekki þyldu það væru frjálsir til að 

                                                 
239 S.B.B. „Magnús Jónsson. Lífsskoðun [Ritdómur],“ Tuttugasta öldin 25. mars 1910, bls. 2. 
240 Tuttugasta öldin 14. maí 1909 bls. 2; Freyr 1:8 (1925), bls. 4-7.  
241 „Anarchism,“ Maple Leaf Almanak 1903, bls. 9-16 
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„vera útaf fyrir sig“ svo lengi sem þeir gengju ekki á frelsi og rétt annarra. Öll vinna og 

skipting arðs í sameign yrði að vera á jafnréttisgrundvelli og með fullu samþykki og þátttöku 

allra.242  

Ólíkt öðrum íslenskum 

róttæklingum í Vesturheimi var hann 

ekki fylgismaður sameignar í formi 

ríkisrekstrar þar sem hann aðgreindi 

á milli ríkis og þjóðar, ríkiseign væri 

því ekki það sama og þjóðeign og því 

væri þjóðnýting einungis leið fyrir 

spillta stjórnmálamenn „til að gefa 

stuðningsmönnum sínum feit 

embætti.“243 Raunveruleg sameign 

gæti aldrei orðið fyrr en eftir byltingu 

sem gerði alla stjórnmálaflokka 

óþarfa.244 Skoðanir hans á þeim 

málum, líkt og stjórnmálum 

hversdagsins almennt, lituðust af 

helberu hatri hans á Íhaldsflokknum, 

sem í hans augum var birtingarmynd 

afturhaldsandans sem kæfði hvers 

kyns framfarahugmyndir og 

frelsisþreyfingar. Hann taldi það vera 

„ómannlegt, eigingjarnt og djöfullegt“ 

að vinna með afturhaldsvaldinu, sem 

væri „sá hugsunarháttur að vilja kúga 

og skatta aðra menn.“245 Fyrir vikið 

studdi þessi yfirlýsti anarkisti og sameignarsinni Frjálslynda flokkinn og helstu stefnumál 

hans með ráð og dáð í landsmálunum, hversu þversagnakennt sem það kann að virðast. Hann 
                                                 
242 „Sameign,“ Tuttugasta öldin 25. júní 1909, bls. 2. Í svari við gagnrýni á sameignarhugmyndir hans 
vísaði hann sérstaklega í áhrifavalda sína í þessum efnum og telur upp nokkra helstu kennismiði 
anarkismans: Kropotkin, Bakunin, Tolstoy, Proudhon og Jean Grave. Sjá: Tuttugasta öldin 9. júlí 1910, 
bls. 1. 
243 S.B. Benedictsson, „‘Baldur‘ og sósíalism,“ Lögberg 27. október 1904, bls. 4.  
244 S.B. Benedictsson, „Þjóðeign,“ Lögberg 20. október 1904, bls. 2. 
245 Sama heimild, sama stað. 

Sigfús var til skamms tíma opinber dreifingaraðili fyrir 
anarkistatímaritið Mother Earth. 
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studdi t.a.m. frumvarp Frjálslynda flokksins um skólaskyldu þó hann viðurkenndi að það 

gengi gegn því prinsippi hans að vera á móti „hvers kyns þvingun.“246 Hann lýsti flokknum 

því sem skárri kosti af tvennu illu því Kanada væri „ekki enn orðið meðtækilegt fyrir 

sósíalism“ og fram að þeim tíma væri hag þess betur borgið undir stjórn Frjálslynda flokksins. 

Fór það saman við tilhneigingu Sigfúsar til sögulegrar löghyggju, en hann taldi sósíalíska 

byltingu vera óhjákvæmilega og samfélagið stefna smám saman í þá átt.247 Heima í Winnipeg 

studdi hann hins vegar sósíalíska frambjóðendur, en þó ekki byltingarsinnuðu marxistana í 

Socialist Party of Canada því hann taldi framboð þeirra spila upp í hendurnar á 

Íhaldsflokknum með því að bjóða sig fram gegn Verkamannaflokki Arthurs Puttee.248  

Það var Sigfúsi jafnframt mikilvægt að aðgreina anarkískan sósíalisma frá öðrum 

sósíalískum stefnum sem hefðu tilhneigingu til að setja höft á frelsi einstaklingsins og væru 

því í raun afneitun á þeim jöfnuði sem sannur sósíalismi ætti að tryggja. Meirihlutavilji 

almennings gæti verið kúgandi afl því hann tryggði yfirráð meirihluta yfir minnihluta, en allar 

hugmyndir „um yfirráð og undirgefni ... [væru] heimskulegar og ranglátar“ í eðli sínu og því 

hvers kyns valdboð í krafti meirihlutavilja varhugavert.249 Á þeim forsendum tók hann afstöðu 

gegn stjórn bolsévika í Rússlandi eftir byltinguna 1917 því þar væri „illa verndaður 

einstaklingsréttur manna, og meðferð almennra málefna ekki ólík og hjá öðrum stjórnum, 

hvar í heimi sem er“ enda sé öll stjórn grundvölluð á „ofbeldi og valdafýsn.“250 Hann leit á 

tilvist ríkisvalds sem réttlætingu á ofbeldi því á því byggðist vald ríkisins. Væri það markmið 

20. aldarinnar að útrýma stríði og ofbeldi yrði að útrýma ríkisvaldinu, ef deyða ætti alla 

morðingja yrði að „hengja alla dómara og hengjara, þar næst alla löggjafa og síðan allt 

framkvæmdavaldið.“ Annað væri hræsni og tvískinnungur.251 

Af þeim takmörkuðu heimildum sem varðveist hafa er ekki hægt að sjá að Sigfús hafi 

nokkurn tíma reynt að stofna félagsskap anarkista þó hann hafi verið sakaður um það af 

andstæðingum sínum. Hann var einfari í pólitík og átti litla samleið með öðrum og var jafnan 

upp á kant við alla í kringum sig, þ.m.t. aðra róttæklinga. Það er heldur ekki að sjá að hann 

hafi verið í neinu sambandi við aðra anarkista í Kanada. Tengsl hans við hreyfingu anarkista í 

                                                 
246 „Skólaskylda,“ Tuttugasta öldin 9. júlí 1910, bls. 2. 
247 S.B. Benedictsson, „Þjóðeign,“ Lögberg 20. október 1904, bls. 2.  
248 Tuttugasta öldin 1. september 1910. Sósíalistaflokkurinn gerði það af yfirlögðu ráði að spilla 
framboði Verkamannaflokksins undir því yfirskyni að umbætur myndu afvegaleiða verkalýðinn frá 
byltingu. Sumir töldu þetta gert í samráði við Íhaldsflokkinn. Sjá: A. Ross McCormack, Reformers, 
Rebels and Revolutionaries, bls. 91. 
249 Selkirkingur 17. nóvember 1900, bls. 2. 
250 „Svar til V.H. Dofra,“ Freyr 1:2 (1925), bls. 1. 
251 Tuttugasta öldin 11. nóvember 1910, bls. 2. 
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Bandaríkjunum voru sömuleiðis takmörkuð þó hann hafi verið áskrifandi að nokkrum 

blöðum, skrifað eitthvað til þeirra og gert tilraunir til að dreifa þeim meðal Íslendinga í 

Winnipeg. Þó er erfitt að fullyrða um tengsl hans við aðra anarkista í Vesturheimi því 

persónuleg gögn hans hafa glatast og því engin leið að sjá hvort eða hversu mikið hann 

skiptist á bréfum við skoðanasystkin sín. Leit í nafnaskrám skjalasafna sem hýsa gögn 

anarkista leiddi ekkert í ljós en sú leit var auðvitað ekki tæmandi, auk þess sem bréfasöfn 

þeirra eru oft slitrótt. En af þeim heimildum sem til eru er ekki hægt að sjá nein sérstök tengsl 

hans við hreyfingar anarkista. Hann hefur fremur kosið að vera rödd hrópandans í því sem 

hann taldi andlega eyðimörk Íslendinga, tala þar máli anarkismans, einhverjar hötuðustu og 

útskúfuðustu hugmyndafræði þess tíma, og falla fyrir vikið í ónáð samlanda sinna og hljóta 

útskúfun úr fyrirmennasagnritun vestur-íslenskra ímyndarskapara. 
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3. Athvörf og félagsskapur 
Í síðustu köflum voru tekin til umfjöllunar blöð sem gefin voru út af róttæklingum meðal 

Íslendinga í Kanada við upphaf 20. aldar í því skyni að boða róttækar hugmyndir um 

samfélagsmál og pólitík meðal samlanda. Tilgangur þeirra var að umbylta valdahlutföllum 

samfélagsins og koma á félagslegum jöfnuði og réttlátri samfélagsskipan. Þá var greint frá 

félögum íslenskra róttæklinga í Winnipeg sem störfuðu leynt og ljóst að sömu markmiðum. 

En þar með er sagan aðeins að hálfu leyti sögð því nöfn sömu einstaklinga er að finna í 

tengslum við ýmiskonar félagsskap annan meðal Íslendinga í Vesturheimi,  félög sem að 

nafninu til er ekki hægt að tengja við pólitíska róttækni en fúnkeruðu í raun sem vettvangur 

fyrir róttæklinga til að ræða saman og miðla hugmyndum án þess að tengjast beint formlegum 

áróðursleiðum róttæklinga. Þau félög voru jafnframt félagslegt athvarf fyrir einstaklinga 

hverra skoðanir voru á skjön við ríkjandi hugmyndir í samfélaginu og sem áttu takmarkaða 

samleið með íhaldssamari samlöndum. Hér verða tekin fyrir tvö ólík en lýsandi dæmi um 

slíkan félagsskap; trúarsöfnuð únitara og Hagyrðingafélagið. 

Í innflytjendarannsóknum er sjónum iðulega beint að þeim leiðum sem innflytjendur 

hafa til að takast á við daglegt líf í nýjum heimi. Fræðimenn  nota mismunandi hugtök til að 

lýsa viðfangsefninu en algengt er að tala um „tengslanet,“ „webs of significance“ og fleira í 

þeim dúr. Hér er notast við hugtakið athvarf (e. haven) en þessi hugtök lýsa sambærilegu 

félagslegu umhverfi þar sem innflytjendur bæði skapa sameiginlega reynslu, þekkingu, 

minningar, hefðir og siði og deila þeim. Í bók sinni um innflytjendur á sléttum Kanada taka 

Gerald Friesen og Royden Loewen fyrir þrenns konar athvörf innflytjenda í vesturfylkjum 

Kanada – fjölskylduna, trúarsöfnuði og veraldlegan félagsskap. Þeir benda á að athvörf hafi 

þjónað margs konar tilgangi, ekki síst voru þau vettvangur fyrir samskipti við hið nýja 

samfélag og aðlögun að því á forsendum innflytjendanna sjálfra. Athvörf voru sömuleiðis 

vettvangur samhjálpar innan hópsins og innan þeirra voru valdahlutföll mótuð og línur lagðar 

um „rétta“ hegðun og hugmyndafræði þjóðernishópsins.252 En líkt og Tom Goyens og Per 

Nordahl undirstrika í sínum rannsóknum voru athvörf innflytjenda jafnframt að hluta aðskilin 

eftir lífsviðhorfum og hugmyndafræði. Þeir róttæku einstaklingar sem ekki samþykktu 

ríkjandi hugmyndafræði eða lífsskoðanir samlanda sinna höfðu engu að síður þörf fyrir etnískt 

athvarf og mynduðu því sín eigin í stað þess að lúta yfirráðum íhaldssamari samlanda sinna. 

                                                 
252 Royden Loewen og Gerald Friesen, Immigrants in Prairie Cities, bls. 3-9, 13-33. 
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Þar með sköpuðu þeir sér vettvang til þess að takast á við hið nýja samfélag og kröfur þess á 

sínum eigin forsendum auk þess sem hann þjónaði hlutverki félagslegs haldreipis og 

miðstöðvar menningarlífs þeirra.253 Hér verða Hagyrðingafélagið og Únitarasöfnuðir 

Íslendinga skoðuð í þessu samhengi og því svarað hvort þau hafi í reynd fúnkerað sem athvörf 

fyrir róttæka Vestur-Íslendinga. 

 

3.1 Únitarasöfnuðurinn 
Meðal Íslendinga í Vesturheimi hófst fljótt alls kyns félagsskapur. Lestrarfélög, kvenfélög og 

Íslendingafélög ýmiss konar þjónuðu með orðum Þorsteins Þ. Þorsteinssonar þeim tilgangi að 

vera „tengitaug landnemanna við uppruna sinn, samfélag heilagra í íslenzkum skilningi“ og 

voru vettvangur fyrir félagslegan stuðning í ókunnugu landi.254 Öflugasta félagsstarfið fór 

fram á meðal lútersku safnaðanna, sem frá árinu 1885 voru sameinaðir undir nafninu Hið 

evangeliska lúterska kirkjufélag Íslendinga í Vesturheimi en það var í daglegu tali kallað 

Kirkjufélagið. Forystumaður þess var séra Jón Bjarnason og hélt hann fastatökum í 

íhaldssama trúarskoðun félagsins og varði hana hatrammlega gegn hvers kyns frávikum frá 

„réttri“ skoðun.255 Svo kredduföst var stefna Kirkjufélagsins að haft var á orði að „Jesús sjálfr 

virðist hafa verið kröfu-vægari og umburðarlyndari en Winnipeg-lúterskan.“256 Á þessum 

árum geisuðu heiftúðugar trúardeilur meðal Vestur-Íslendinga eftir því sem frjálslyndari og 

umburðarlyndari trúarskoðanir ruddu sér til rúms og ógnuðu kennisetningum lúterskunnar og 

hafa fræðimenn túlkað þær deilur á ýmsa vegu. Þannig líta Wilhelm Kristjanson og Walter 

Lindal á trúardeilur Íslendinga sem birtingarmynd íslenskrar umræðumenningar og Jonas 

Thor telur þær endurspegla bæði almennt frjálslyndi Íslendinga í trúmálum og ósk þeirra um 

að aðlagast kanadísku samfélagi. Guðjón Arngrímsson bætir því við að deilurnar hafi komið í 

stað stjórnmálaátaka á þeim tíma er Vestur-Íslendingar hafi verið „milli vita – hvorki verulega 

áhugasamir um íslensk né kanadísk stjórnmál.“257  

                                                 
253 Tom Goyens, Beer and Revolution; Per Nordahl, Weaving the Ethnic Fabric. 
254 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn, bls. 129-130. 
255 Um söfnuði og trúmál Vestur-Íslendinga, sjá: Guðjón Arngrímsson, Annað Ísland, bls. 121-170. 
Lúterska Kirkjufélagsins var að mörgu leyti íhaldssamari og kreddufyllri en hjá þjóðkirkjunni á Íslandi. 
Hefur það verið rakið til áhrifa frá norsk-amerískum söfnuðum sem vestur-íslenskir prestar áttu mikið 
samneyti við. Sjá: Gísli Gunnarsson, „Pluralism versus enhetssträvan på Island,“ bls. 102. 
256 Jón Ólafsson, Til hugsandi manna, bls. 32. 
257 Skýringar fræðimanna á trúardeilum Íslendinga eru ræddar ítarlega í: Ópr. Andrea McIntosh, In 
Plain Sight, bls. 232-235; Sjá einnig Jonas Thor, Icelanders in North America, bls. 195; Guðjón 
Arngrímsson, Annað Ísland, bls. 168. 
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Hér verður ekki tekin afstaða til orsaka þessara trúardeilna en svo mikið er víst að 

skýring Guðjóns Arngrímssonar fær ekki staðist því auk mikillar þátttöku í grasrótarpólitík, 

líkt og þegar hefur verið gerð grein fyrir, voru trúmálin hápólitísk í víðum skilningi þess orðs 

og leituðu menn í vissa söfnuði eftir stjórnmálaskoðunum sínum. Safnaðarstarf var 

einfaldlega birtingarmynd pólitískra flokkadrátta og vettvangur fyrir pólitískt og 

hugmyndafræðilegt starf. Það er jafnvel hægt að sjá vísi að félagslegri lagskiptingu í skiptingu 

Íslendinga eftir söfnuðum, en það var skýr tilhneiging efnameiri manna meðal Íslendinga í 

Winnipeg að ganga í lúterska söfnuði.258 Helsta athvarf vestur-íslenskra róttæklinga var hins 

vegar að finna í únitarasöfnuðinum, en þar komu ólíkir róttæklingar saman í félagsskap sem 

þjónaði flestum andlegum þörfum þeirra og virkaði sem vettvangur fyrir félagslíf, til 

skoðanaskipta og samræðna og ekki síst sameiginlegt andóf gegn viðteknum hugmyndum og 

gildum. 

 Hinn fyrsti íslenzki únitarasöfnuður í Winnipeg var stofnaður þann 1. febrúar 1891 í 

Winnipeg, en fyrir þann tíma hafði Björn Pétursson – frumkvöðull að stofnun safnaðarins – 

stundað trúboð víða í byggðum Íslendinga og m.a. verið meðlimur í Menningarfélaginu í 

Dakota. Við stofnun safnaðarins voru samþykkt grundvallartrúaratriði (e. articles of belief) 

únitara og lög safnaðarins og því lýst yfir að sá kristindómur sem lúterska kirkjan boði væri 

fornfálegur og jafnvel hættulegur samfélaginu. Undir skjalið skrifa stofnendur safnaðarins og 

er þar stjór hluti þeirra róttæklinga sem hér er fjallað um, m.a. Sigfús Benedictsson, Maggie 

Johnson, Einar Ólafsson, Fred Swanson og William Anderson.259 Um svipað leyti hóf 

Magnús J. Skaptason, lúterskur prestur í byggðum Íslendinga við Winnipeg-vatn, andóf gegn 

ríkjandi skoðunum Kirkjufélagsins og stofnaði klofningssöfnuð. Hann fluttist til Winnipeg 

1893 og gerðist prestur únitara en söfnuðir hans við Winnipeg-vatn voru áfram óháðir. Þessir 

söfnuðir komu allir saman á þingi í Winnipeg í júní 1901 og stofnuðu Hið únitaríska 

fríkyrkjufjelag Vestur-Íslendinga.260 

Únitarismi er frjálslynd trúarskoðun sem byggir á skynsemistrú og rökhyggju en 

afneitar yfirskilvitlegum kenningum kristninnar eins og þríeiningu og meyfæðingu og líta á 

Biblíuna sem safn dæmisagna og siðaboðskaps en ekki sem guðlega opinberun. Únitarar 

upphefja „manndómleik guðs“ og „guðdómleik mannsins“ og skipta kraftaverkatrú á upprisu 

                                                 
258 Ópr. Andrea McIntosh, In Plain Sight, bls. 249-252. Hún kemst samt sem áður að þeirri niðurstöðu 
að skiptingin hafi ekki verið nógu afgerandi til að fullyrða um stéttskipta safnaðarpólitík. Sjá bls. 293. 
259 V. Emil Gudmundsson, The Icelandic Unitarian Connection, bls. 97-102. 
260 Félagið breytti um nafn tveimur árum síðar og sleppti vísuninni í fríkirkju. Sjá: „Hið únitariska 
kyrkjufjelag Vestur-Íslendinga,“ Ný Dagsbrún 1:1 (1904), bls. 5-16. 
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Krists út fyrir trú „á siðferðiskenningar hans til lífernis betrunar.“ Meðal únitara er engin 

eiginleg trúarjátning heldur hefur hver frelsi til að túlka kenninguna eftir eigin höfði. Þeir 

rekja sögu sína aftur til trúarbyltinga 16. aldar en eiginlegir únitarasöfnuðir urðu til á síðari 

hluta 18. aldar. American Unitarian Association var stofnað 1825 og voru únitarasöfnuðir 

Íslendinga í Kanada í nánum tengslum við sambandið. Fríþenkjarar og andófsmenn ýmiss 

konar hafa átt athvarf meðal únitara sem, vegna opinnar og frjálslyndrar trúarskoðunar sinnar, 

taka hvers kyns andófi gegn trúarlegri bábilju og yfirskilvitlegum kennisetningum kristninnar 

opnum örmum.261 Skoðunum íslenskra róttæklinga í Vesturheimi á söfnuðinum og 

hugmyndaheimi únitara er líklega best lýst af Einari Ólafssyni, sem gegndi ýmsum 

trúnaðarstörfum innan safnaðarins, en hann taldi únitarisma  kenna „að menn eigi ... að vera 

algjörlega frjálsir að því, hver í sínu lagi, að trúa hverju sem þeim sýnist, um leið og lögð er 

áherzla á að útbreiða vissar siðalærdómslegar og trúfræðislegar skoðanir, sem vitrum 

mönnum hafa sýnzt og sýnast skynsamlegar og heppilegar, en sem hver einasti maður hefir 

leyfi til að gjöra sínar athugasemdir við.“262 

Stofnun únitarískra safnaða ber að skoða sem andóf gegn ríkjandi kenningum 

Kirkjufélagsins, sem únitarar töldu byggja á valdboði og yfirgangi og kæfa sjálfstæða hugsun. 

Það fór ekkert framhjá únitörum að þeir voru „uppreistarflokkur“ sem hélt fram 

andófskenningum og þeir lýstu því yfir með stolti.263 Einar Ólafsson gekk svo langt að kalla 

söfnuðinn „byltingarstofnun.“264  

Jón Bjarnason og aðrir kennimenn lúterskunnar brugðust með fyrirsjáanlegum hætti 

við slíkri ögrun við valdi þeirra. Bæði Jón Bjarnason og séra Friðrik J. Bergmann höfðu í 

prédikunum og á síðum Sameiningarinnar, blaðs Kirkjufélagsins, úthúðað Menningarfélaginu 

í Dakota á 9. áratugnum – málfundafélagi undir forystu Stephans G. Stephanssonar, Skapta B. 

Brynjólfssonar o.fl. sem hafði það markmið að „styðja og útbreiða menning og siðferði ... í 

staðinn fyrir kirkjulegan flokkadrátt“265 – og kallað það andkristið vantrúarfélag stofnað til 

höfuðs „kristilegri kirkju ... [með] von um, að geta lagt hana að velli.“ Þannig var ætlun þeirra 

                                                 
261 Earl Morse Wilbur, Our Unitarian Heritage; V. Emil Gudmundsson, The Icelandic Unitarian 
Connection; J.P. Sólmundsson, „Tilgangur hins únitariska kyrkjufjelags Vestur-Íslendinga,“ Ný 
Dagsbrún 1:1 (1904), bls. 17-19; S.B. Benedictsson, Opið bréf til séra Rögnvalds Péturssonar, bls. 14. 
262 Einar Ólafsson, „Hvert stefnir?“ Ný Dagsbrún 1:1 (1904), bls. 52-53. 
263 Orðið „uppreistarflokkur“ kemur frá Skapta B. Brynjólfssyni sem lýsti söfnuðinum þannig á 4. þingi 
Hins únitariska kyrkjufjelags, sbr. Heimir 5:1 (1908), bls. 2. Rögnvaldur Pétursson upphafði únitarisma 
sem andóf í fyrirlestri á sama þingi. Sjá: Rögnvaldur Pétursson, „Conformity,“ Heimir 5:5 (1908), bls. 
97-114. Sjá einnig:  „Eftirþankar um trúmálafundina,“ Heimir 2:3 (1905), bls. 65-69. 
264 Einar Ólafsson, „Hvað vill þetta fólk?“ Baldur 10. júní 1907, bls. 2. 
265 Mss óskráð, Gjörðabók hins íslenzka Menningarfélags. Sjá einnig: Viðar Hreinsson, Landneminn 
mikli, bls. 287-299. 
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að kæfa þetta andóf gegn ríkjandi skoðun í fæðingu með því að afbaka stefnu þess og sverta 

félagið á opinberum vettvangi.266 Viðbrögð þeirra við stofnun únitarasöfnuðarins voru af 

sama toga. Únitarar voru kallaðir „óstýrilátir, oflætisfullir, hrottalegir ribbaldar“ sem ötuðu 

samfélag Vestur-Íslendinga andlegum saur með gagnrýni sinni á ríkjandi trú og haldnir voru 

sérstakir fundir innan bæði Kirkjufélagsins og Tjaldbúðarsafnaðarins til að ræða það hvernig 

best væri að bregðast við „árásum“ únitara.267  Fyrir sitt leyti fóru únitarar ekkert í grafgötur 

með afstöðu sína til hefðbundinna trúarbragða almennt og Kirkjufélagsins sérstaklega, enda 

tiltóku þau lúterska trú sem beinlínis hættulega samfélaginu í stefnuplaggi sínu. Á síðum 

blaða sinna héldu únitarískir róttæklingar áfram uppi gagnrýni á „ortodox“ kirkjur sem 

þjónuðu þeim eina tilgangi viðhalda ríkjandi þjóðfélagsskipulagi, kenna mönnum „að lúta 

keisurum, konungum og þjóðhöfðingjum“ og halda hlífiskildi yfir hinum „kapítalistisku“ 

stofnunum sem héldu fjöldanum í örbirgð en gerðu „nokkra menn ríka, sem gefa kyrkjunum 

fje og stofna fyrir þær skóla o.s.frv.“ Öðru máli gegndi um „skynsemistrúar-kyrkjurnar“ (þ.e. 

únitara) sem hvettu til sjálfstæðrar hugsunar, efa og gagnrýni á ríkjandi ástand.268 

Róttæklingar eins og Einar Ólafsson og Sigfús B. Benedictsson skilgreindu únitarasöfnuðinn 

þannig sem vettvang til andófs, eða í það minnsta til umræðu um þjóðfélagsmál lausa undan 

fargi kennisetningar og valdboðs kirkju sem starfaði leynt og ljóst að viðhaldi ríkjandi 

ástands. 

Únitarasöfnuðurinn sameinaði ólíka einstaklinga sem deildu andstöðunni við ráðandi 

trúarskoðanir lúterstrúarmanna og litu margir hverjir á söfnuðinn sem andóf gegn 

Kirkjufélaginu og athvarf fyrir frjálsa hugsun. Það þýðir samt ekki að þar hafi ríkt einhugur 

um menn og málefni og þeir sem lengst gengu í trúarlegu andófi og gerðust algjörir 

guðsafneitendur voru reglulega gagnrýndir af prestum safnaðarins. Það dylst t.d. ekki að séra 

Jóhann Pétur Sólmundsson beinir orðum sínum til trúleysingjans og 

trúarbragðaandstæðingsins Sigfúsar Benedictssonar þegar hann fjallar um únitarisma sem 

frjálslynda trúarskoðun en ekki sem „stjórnleysi í þeim skilningi, að viðurkenna hverjum 

manni leyfilegt, að skeiða taumlaust eftir sínum eigin girndum og geðþótta“ og 

uppivöðslusemi gagnvart lögmætri trú annarra. Á öðrum vettvangi fengu trúleysingjar að 

                                                 
266 Sjá: Viðar Hreinsson, Landneminn mikli, bls. 292-295. 
267 Jón Bjarnason, „Að Helgafelli. Fyrirlestur fluttur á kirkjuþingi að Garðar, Norður-Dakota, 
mánudaginn 23. júní 1902,“ Aldamót 12 (1902), bls. 23. Um viðbragðsfundi safnaðanna sjá, 
„trúmálafundir lútherskra manna,“ Heimir 2:2 (1905), bls. 37. Tjaldbúðarsöfnuðurinn var lúterskur 
söfnuður undir forystu séra Friðriks J. Bergmann. Var hann um margt frjálslyndari en Kirkjufélag Jóns 
Bjarnasonar. 
268 Einar Ólafsson, „Siðferði kyrknanna,“ Baldur 19. september 1906, bls. 3. Sjá einnig: S.B. 
Benedictsson, „Bókmennta-heimur Vestur-Íslendinga,“ Maple Leaf Almanak 1905, bls. 3-13. 
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heyra að afstaða þeirra væri ekki raunveruleg frjálstrú heldur stefnuleysi og 

„hugsjónaleysi.“269 Það fór ekkert framhjá trúleysingjum að þeir væru litnir hornauga innan 

safnaðarins og þeir hættu á endandum að starfa innan hans.270 

Í þeim tilgangi að mynda rými til frjálsrar umræðu stofnuðu nokkrir meðlimir 

únitarasafnaðarins haustið 1906 málfundafélag sem var nefnt Menningarfélagið í höfuðið á 

Menningarfélaginu sem starfað hafði í Dakota á 9. áratugnum.  Eina yfirlýsta stefna þess var 

að „efla frjálslyndi og auka víðsýni“ og hélt það opna fyrirlestra og málfundi tvisvar í mánuði 

yfir vetrarmánuðina en lagðist í dvala á sumrin.271 Félagið var í orði kveðnu opið öllum óháð 

stjórnmála- og trúarskoðunum en engu að síður voru róttæklingar sérstaklega áberandi í starfi 

þess. Einkennandi titlar á fyrirlestrum félagsins á fyrstu starfsárum þess eru t.d. „íslenzkur 

sósíalism,“ „hagfræðistefna Henry George,“ „pantheism“ og „blaðamennska“ og algengir 

fyrirlesarar voru Stephan Thorson, Fred Swanson, J.P. Sólmundsson og Sigurður Júlíus 

Jóhannesson. Stundum voru fyrirlestrarnir prentaðir á síðum Heimis, málgagns Hins 

únitariska kyrkjufjelags, og af lestri þeirra að dæma hafa fyrirlestrar og umræður verið á 

fræðilegum og heimspekilegum nótum þar sem flóknar kenningar og hugtök voru rædd í 

þaula.272  Stundum voru fengnir erlendir fyrirlesarar til að kynna tiltekið efni. Þannig kom 

róttæki marxistinn W.H. Stebbings, einn af forystumönnum Socialist Party of Canada í 

Winnipeg, í byrjun maí 1909 og talaði um sósíalisma og spruttu upp líflegar umræður í 

kjölfarið þar sem skipst var á skoðunum um baráttuaðferðir, ofbeldi og byltingu.273 

Menningarfélagið var því vettvangur til vitsmunalegrar umræðu um þau málefni sem lágu 

mönnum á brjósti og var það mikið nýtt af róttæklingum líkt og glögglega sést á þeim 

nafngreindu einstaklingum sem tóku þátt í umræðum í kjölfar fyrirlestra, en þar er Sigfús 

Benedictsson oft nefndur og sömuleiðis Stephan Thorson og Rögnvaldur Pétursson svo dæmi 

séu tekin.274  

Íslendingar voru þokkalega fjölmennur hópur í Winnipeg en nógu lítill samt til þess að 

það hefur verið erfitt að starfrækja félagsskap róttæklinga sem fúnkerað gæti sem athvarf fyrir 

                                                 
269 J.P. Sólmundsson, „Tilgangur hins únitariska kyrkjufjelags vestur-íslendinga,“ bls. 25; Albert E. 
Kristjánsson, „Trúfrelsi,“ Heimir 5:1 (1908), bls. 18-26. Sigfús var hatrammur andstæðingur 
trúarbragða. Það er t.d. áberandi í kvæðum hans. Sjá t.d. kvæðin „Almættisverkin“ og „Andlátsorð 
páfans“ í: Sigfús B. Benedictsson, Ljóðmæli, bls. 101-103. Hann mildaðist þó með árunum og kynnti 
sér ýmsar framandi trúarkenningar á borð við súfisma auk þess sem hann talaði fyrir því að finna hinn 
„sanna“ kristindóm. Sjá t.d. Freyr 1:7 (1925), bls. 4. 
270 S.B. Benedictsson, Opið bréf til séra Rögnvalds Péturssonar, bls. 8. 
271 „Félagsmálin,“ Heimir 4:9 (1908), bls. 239-240. 
272 Sjá t.d.: Fred Swanson, „Pantheism,“ Heimir 4:8 (1908), bls. 173-187. 
273 Tuttugasta öldin 14. maí 1909, bls. 2. 
274 Sjá t.d. Friðrik Sveinsson, „Menningarfélagsfundur,“ Lögberg 2. mars 1911, bls. 3. 
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tiltekna róttæklinga einvörðungu, líkt og sést á stuttri ævi Jafnaðarmannafélags Íslendinga í 

Winnipeg. Menningarfélagið hefur því verið fyrirtaks vettvangur fyrir þá til að koma saman 

og ræða málin í huglægu skjóli félags með það yfirlýsta markmið að „efla frjálslyndi og 

víðsýni,“ félags sem var óformlega undir verndarvæng trúarsöfnuðar sem sömuleiðis var  

umdeildur andófssöfnuður. Menningarfélagið var með öðrum orðum óformlegt athvarf 

róttæklinga sem gátu sótt þangað án þess að eigna félagsskapinn einhverri tiltekinni og 

hugsanlega umdeildri stefnu eða málefni. 

 

3.2 Hagyrðingafélagið 
Það sama á við um Hagyrðingafélagið sem stofnað var á heimili Sigfúsar og Margrétar í 

Winnipeg af þeim hjónum, Sigurði Júlíusi Jóhannessyni, Hjálmari Gíslasyni, Þorsteini Þ. 

Þorsteinssyni og fleirum árið 1903.275 Fer ýmsum sögum af markmiðum þess og starfi. 

Opinberlega var það stefna félagsins að „glæða skáldskap og bókmenntir í þeim anda og með 

þeirri stefnu, sem nú er að ryðja sér til rúms í nútíðarskáldskap“ og bera saman bækur sínar í 

bragfræði og skáldskap og „læra hver af öðrum íslenzka tungu svo fagra og rétta og 

óblandaða“ líkt og kostur væri á.276 Samkvæmt Guttormi J. Guttormssyni, skáldi og rithöfundi 

sem var stofnfélagi í Hagyrðingafélaginu, var félagið í raun bara óformlegt lestrar- og 

málfundafélag þar sem kunningjar komu saman og ræddu „um allt sem var efst á baugi og 

þeim fannst sig varða.“277 Kvæði félagsmanna voru birt reglulega í Freyju, Dagskrá II og 

Maple Leaf Almanak og eru þau misjöfn að efni og gæðum, en líkt og flestu öðru sem 

róttæklingar tóku sér fyrir hendur var félaginu og ljóðrænum afrakstri þess mætt af megnri 

andúð af ýmsum fyrirmennum vestur-íslensks samfélags. Talað var um þörfina á því að 

„ganga á milli bols og höfuðs“ á þessu félagi sem uppfullt væri af „andleg[um] anarkismus“ 

og jafnvel skaðlegt fyrir samfélagið.278 Fyrir sitt leyti gerðu hagyrðingar bara grín að þessum 

íhaldssömu siðapostulum. Þannig voru séra Friðrik J. Bergmann og séra Jón Bjarnason, 

lúterskir prestar sem segja má að hafi trónað á toppi hins félagslega píramída Íslendinga í 

Winnipeg,  gerðir að opinberum heiðursfélögum í félaginu en þeir voru reknir úr því stuttu 
                                                 
275 Guttormur J. Guttormsson, „Sigurður Júl. Jóhannesson og íslenzka hagyrðingafélagið í Winnipeg,“ 
bls. 152-153. Hann fer reyndar vitlaust með ártal, segir félagið stofnað 1901, en þá bjuggu Sigfús og 
Margrét enn í Selkirk. Ég hef heldur engar heimildir fundið um starfsemi félags með því nafni fyrr en 
árið 1903. 
276 „Hagyrðingafélag“ Dagskrá II 20. janúar 1903, bls. 1; Sigurður Júlíus Jóhannesson, „Í bróðerni,“ 
Heimskringla 24. ágúst 1905, bls. 2. 
277 Guttormur J. Guttormsson, „Sigurður Júl. Jóhannesson,“ bls. 155. 
278 Lárus Guðmundsson, „Til Hjálms og Hagyrðinga,“ Heimskringla 2. júní 1904, bls. 3. Lárus þessi var 
áberandi í starfi lúterska söfnuðarins í Winnipeg. Hann var faðir rithöfundarins Laura Goodman 
Salverson. 
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síðar fyrir að vanrækja félagið og opinberum ásökunum á hendur félaginu var svarað í formi 

háðkvæða.279 

Stofnun félagsins var beinlínis viðbrögð við því sem félagsmenn töldu þvermóðsku, 

íhaldssemi og yfirgang ráðandi afla vestur-íslensks samfélags. Sagan sýndi að frjálslyndar 

skoðanir gætu aldrei þrifist „í skjóli grárra hára“ valdsmanna og þeir sem hvorki veifuðu 

„merki stjórnarsnápa né kennimanna“ þyrftu ávallt að þola mótspyrnu valdsins gegn nýjum 

straumum. Þess vegna væri Hagyrðingafélagið laust við hvers kyns tengsl við stjórnmálaöfl, 

kirkju, auðmenn eða jafnvel almenningsálit en einfaldlega starfrækt sem fámennt félag 

kunningja.280 Félagið var með öðrum orðum athvarf ungra skáldhneigðra manna og kvenna 

sem syntu á móti straumnum. Að sama skapi var félagið vettvangur fyrir unga Íslendinga í 

Vesturheimi til að halda í þjóðlega menningu sína og það var þeim kappsmál að tala „góða“ 

íslensku og vanda vel til verka við ástundun þjóðaríþróttar Íslendinga, kveðskaparins. 

Hagyrðingafélagið var því samtímis andófsfélagsskapur innan samfélags Vestur-Íslendinga 

sem andæfði ráðandi öflum í nafni nýrra hugmynda í þjóðfélagsmálum og skáldskap og 

vettvangur til varðveislu þjóðlegrar menningar andspænis sífellt vaxandi áhrifum 

engilsaxneskrar menningar á líf og störf Íslendinga í Vesturheimi. 

 

                                                 
279 Guttormur J. Guttormsson, „Sigurður Júl. Jóhannesson,“ bls. 155-156. Sjá einnig: 
„Hagyrðingafélag,“ Dagskrá II 20. janúar 1903, bls. 1. 
280 Sigurður Júlíus Jóhannesson, „Í bróðerni,“ Heimskringla 24. ágúst 1905, bls. 2. 
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4. Hugmyndaheimur vestur-íslenskra róttæklinga 
Við lestur þeirra blaða sem þegar hafa verið rædd, auk annarra heimilda um róttækar 

hugmyndastefnur meðal Íslendinga í Vesturheimi, kemur fljótt í ljós að þetta var tiltölulega 

fámennur hópur fólks sem þekkti hvert til annars, beindi orðum sínum til hvers annars og átti í 

innri samræðu um þau málefni sem brunnu þeim fyrir brjósti. Sömu nöfnin koma fyrir aftur 

og aftur í umræðum um málefni kvenna, sósíalisma, bindindi, stjórnmál og stríð á síðum 

þessara blaða og þau endurprentuðu greinar eftir hvert annað þegar tilefni þótti til. Blöðin 

voru huglægt athvarf  einstaklinga sem upplifðu sig á skjön við ríkjandi skoðun og þau voru 

leið fyrir einstaklinga sem deildu róttækum skoðunum, íslenskum menningarbakgrunni og 

lífsreynslu innflytjandans í Vesturheimi til að eiga í hugmyndalegum skoðanaskiptum og 

starfrækja einhvers konar félagslegt net þrátt fyrir að vera landfræðilega sundraðir.281  

Öll áttu þau sameiginlegt það grundvallarviðhorf að „ánægja með það sem er – ið 

gamla, er andlegur dauði,“ að óánægja með ríkjandi ástand væri móðir allra breytinga og voru 

þau því samherjar í baráttu fyrir róttækum breytingum.282 Þau deildu ýmsum baráttumálum og 

í öllum blöðum þeirra er tekin afstaða með róttækum breytingum á stöðu kvenna í 

samfélaginu, talað máli friðar og hvers kyns stríðsrekstur gagnrýndur, talað fyrir bættri 

meðferð á dýrum og lýst yfir samstöðu með baráttu verkafólks gegn auðvaldi.283 Þau voru 

engu að síður sundurleitur hópur og skoðanir þeirra um margt ólíkar. Þau nýttu blöð sín til 

þess að ræða þessar ólíku hugmyndir sín á milli, stundum í bróðerni en einnig stundum af 

talsverðri heift. Hér verður hugmyndaheimur vestur-íslenskra róttæklinga skoðaður á 

heildrænan hátt og í samhengi við róttækar hugmyndir og hreyfingar í N-Ameríku áratugina í 

                                                 
281 Páll Jónsson og Guðmundur Grímsson (G.A.) Dalmann frá Minnesota skrifuðu t.d. reglulega í 
Freyju og Tuttugustu öldina og sömuleiðis skrifuðu Vestur-Íslendingar frá vesturströndinni og úr 
sveitum Alberta í blöðin. Páll var fríþenkjari og sósíalisti en hann framdi síðar sjálfsmorð og kenndi 
móðir hans Sigfúsi Benedictssyni um. G.A. Dalmann fylgdi Popúlistaflokknum í Bandaríkjunum og 
skrifaði sögur um fallnar stúlkur og réttindi kvenna í Freyju. Sjá: „Ritstjórnarpistlar – sjálfsmorð,“ Freyja 
12:4 (1909), bls. 92-93; Helga Jónsdóttir, „Dánarfregn Páls Jónssonar,“ Lögberg 13. janúar 1910, bls. 
8; G.A. Dalmann, „Ekki vonlaus,“ Heimskringla 22. desember 1898, bls. 2; G.A. Dalmann, 
„Vesturfarastúlkan,“ Freyja 2:6 (1899), bls. 2-3. 
282 „Heimili Hildu – Eftirmáli,“ Freyja  8:12 (1906), bls. 287. 
283 Sjá t.d: A.E.K., „Stríð,“ Baldur 16. nóvember 1904, bls. 2; „Nýr minnisvarði,“ Baldur 28. mars 1904, 
bls. 2; Bergljót Björnson, „Alvöruorð,“ Dagskrá II 24. ágúst 1901, bls. 1-2; „Stefna,“ Dagskrá II 20. júlí 
1901, bls. 1; „Kvenrjettindi,“ Baldur 14. apríl 1909, bls. 3; „Dýrin,“ Maple Leaf Almanak 1903, bls. 45-
53; Sig. Júl. Jóhannesson, „Fyrir nokkrum árum, eða meirihluta sýki,“ Freyja 11:10 (1909), bls. 227-
228; „Friður,“ Freyja 3:10 (1900), bls. 188-189; „Barnakróin. – sannur vinur,“ Freyja 11:4 (1908), bls. 
92-93; „Meðferð á skepnum,“ Freyja 1:12 (1899), bls. 4-5; „Verkfallið í Tampa,“ Freyja 4:12 (1902), bls. 
236. Þetta er engan veginn tæmandi listi og raunar voru þessi málefni rædd reglulega í öllum blöðum 
róttæklinga. 
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kringum aldamótin 1900. Þá verður róttækni meðal Vestur-Íslendinga skoðuð með tilliti til 

umræðna fræðimanna um menningararfleifð (e. cultural baggage). Að lokum verður horft til 

áhrifa þjóðernishyggju á hugmyndaheim þeirra í samhengi við aðlögun þeirra að kanadísku 

samfélagi. 

Skilgreining hugtaka var eitt helsta þrætuepli þessara ólíku einstaklinga og undirstrikar 

það þann fjölbreytileika sem einkenndi róttækar hugmyndastefnur á þessum árum og minnst 

var á í inngangi. Kenningar voru ekki meitlaðar í stein heldur opnar til umræðu og menn 

skilgreindu hugtök eftir eigin skilningi á orðinu en ekki viðtekinni kennisetningu. Það var t.d. 

ekki bara Heimskringla sem taldi Sigfús Benedictsson bera á borð blekkingar í greinum um 

anarkisma. Jóhann Pétur Sólmundsson taldi C.B. Cooper, höfund greinar um anarkisma sem 

þýdd var í Maple Leaf Almanak, vera fáfróðan um stefnuna og breytti engu þó greinin væri 

þýdd úr þekktu tímariti anarkista í Bandaríkjunum. Jóhann lýsti henni sjálfur sem 

kenningaramma utan um ótakmarkað „hegðunarfrelsi“ einstaklinga sem taki sér „sjálfsvald“ 

til að breyta einungis eftir eigin samvisku „þótt hún komi í bága við annara manna samvizku,“ 

og hugsjón anarkista væri í raun „algjört fjelagsleysi,“ þ.e. að anarkistar væru andsnúnir hvers 

kyns þjóðfélagsskipulagi og vildu að hverjum einstaklingi væri leyfilegt að gerast „dómari, 

dómnefnd og böðull“ yfir öðrum í krafti einstaklingsfrelsisins.284 Andspænis þessu tefldi 

Jóhann Pétur fram sósíalisma sem „allsherjar bræðralag[i] með þannig sniðnum 

bræðrafjelagsreglum, að enginn komist upp með það, að vaða upp fyrir höfuðið á meðbróður 

sínum,“ þjóðfélagsskipulag þar sem kjörnir embættismenn eru „framkvæmdanefnd“ sem lúta 

því sem meirihluti almennings „hyggur að sje rétt.“285 

Hann og aðrir aðstandendur Baldurs voru ákafir stuðningsmenn hugmynda um beina 

löggjöf sem þeir töldu leið til að ná fram „þjóðarvilja“ og tryggja yfirráð almennings yfir allri 

„þjóðareign“ og þeir virðast aldrei hafa efast um ágæti slíks alræðis samfélagslegs meirihluta 

þó þeir sjálfir hafi tilheyrt minnihlutahópi innflytjenda og verið álitnir varhugaverðir 

róttæklingar í þokkabót.286 Sigfús Benedictsson var hins vegar að fullu meðvitaður um  

tilhneigingu almennings til nornaveiða og sleggjudóma enda hafði hann sjálfur orðið fyrir því. 

Hann setti því marga varnagla við hugmyndir um beina löggjöf. Tók hann sem dæmi mál 

læknis í Winnipeg sem dæmdur var fyrir að myrða eiginkonu sína sem síðar kom sprelllifandi 

fram í dagsljósið. Hann hafði bókstaflega verið dæmdur í krafti hefnigjarns almenningsálits 

                                                 
284 J.P. Sólmundsson, „Um jafnaðarmennsku,“ Baldur 10., 17., 24. ágúst og 7. september 1904. 
285 Sama heimild. 
286 Afstaða þeirra til beinnar löggjafar er best útskýrð hér: E[inar] Ó[lafsson], „Bein löggjöf,“ Baldur 22. 
og 29. ágúst 1906, bls. 2-3. 
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og taldi Sigfús það ástæðu til að staldra við, margt morð væri framið af þjóðfélaginu sjálfu 

„og þá nefnt réttlæti“ og því skyldi fara með varúð við að stóla á almenningsálitið nema það 

hefði þegar sannað sig sem upplýst og réttlátt.287 Hann var sömuleiðis efins um kröfu 

Baldurs-manna um þjóðareign því hann vildi gera greinarmun á sameign og ríkiseign, það 

væri fráleitt að „hrópa með þjóðeign, en viðurkenna svo ekki eignarrétt þjóðar, þar sem 

stjórnin er alt.“ Hann taldi raunar Jóhann Pétur ganga erinda Íhaldsflokksins í 

þjóðeignarmálum og afbaka kenningar sósíalismans með því að kenna hugmyndir sínar um 

ríkiseign við stefnuna.288 Þess í stað lýsti hann sínum skilningi á sameignarfyrirkomulaginu 

með dæmi: 

Segjum að Ísl. tækju sig til og keyptu landfláka utan við Winnipeg ... undir 
sameignarfyrirkomulagi. Flyttu svo þangað búferlum og settu sig niður þannig að 
hver fjölskylda hefði út af fyrir sig sitt hús og heimili. Stofnuðu svo arðberandi 
framleiðslu í sameiningu, t.d. garðrækt, hveitirækt, fuglarækt, sápugjörð o.þ.h. 
Ynnu sameiginlega að framleiðslunni og keyptu sameiginlega til framfærslu sér, 
alt er kaupa þyrfti. Það gæti nýlendan keypt með heildsöluverði og þannig grætt 
hver með öðrum.289 

Slík voru skoðanaskipti vestur-íslenskra róttæklinga oft á tíðum en þeir studdu á sama tíma 

hver við annan með ýmsu móti. Þannig kom Jóhann Pétur Sigfúsi ítrekað til varnar þegar 

íhaldsöfl samfélagsins réðust gegn honum og þessir róttæklingar hrósuðu hvert öðru reglulega 

á síðum blaða sinna auk þess sem þau sáu um að dreifa blöðum hvert annars í dreifðum 

byggðum Íslendinga í Vesturheimi.290 Þrátt fyrir skiptar skoðanir um grundvallaratriði og 

harðorð skot hvert á annað litu þau á sig sem samherja í baráttu gegn afturhaldsöflum vestur-

íslensks samfélags og fyrir betri heimi. Blöð þeirra voru að því leyti ekki bara vettvangur til 

að boða hugmyndir þeirra um samfélagið heldur voru þau mótsvar við einsleitri flokkapólitík 

Heimskringlu og Lögbergs og þeim íhaldssömu  trúar- og samfélagsskoðunum sem haldið var 

á lofti í Sameiningunni, Aldamótum og öðrum ritum Vestur-Íslendinga.  

Talsverður hluti plássins í Baldri, Dagskrá II, Freyju, Tuttugustu öldinni og öðrum 

blöðum þeirra fór í að gagnrýna fréttaflutning og pólitískar áherslur „flokksblaðanna,“ svara 

aðdróttunum þeirra í garð ýmissa róttæklinga og leiðrétta rangfærslur og uppspuna sem 

prentaðar voru í Heimskringlu og Lögbergi um pólitíska andstæðinga þeirra. Blöð eins og þau 

þjónuðu þeim eina tilgangi að viðhalda gegnrotinni „flokksmaskínunni“ með því að ofsækja 

                                                 
287 Tuttugasta öldin 11. nóvember 1910, bls. 2-3. 
288 S.B. Benedictsson, „‚Baldur‘ og sósíalism,“ Lögberg 27. október 1904, bls. 4.  
289 „Sameign,“ Tuttugasta öldin 25. júní 1909. 
290 Jóhann kemur Sigfúsi m.a. til varnar í löngum ritdómi um ljóðabók hans. Sjá: J.P. Sólmundsson, 
„Um ljóðmæli S.B. Benedictssonar,“ Baldur 22., og 25. nóvember og 2., 16. og 23. desember 1905. 
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þá er létu í ljósi sjálfstæða skoðun, þau drægju „taum auðvaldsins“ og tækju þátt í að troða „á 

vinnulýðnum“ og viðhéldu fáfræði alþýðunnar með því að hunsa mikilvægar fréttir og 

málefni.291 Róttæklingarnir voru að sama skapi dugleg að upphefja eigin blöð, þau væru óháð 

og hefðu því margfalt betra fræðslugildi og töluðu máli alþýðu, ómenguð af flokksáróðri 

hinna blaðanna.292 Pólitískur áróður þeirra var með öðrum orðum falinn undir yfirskini 

óháðrar blaðamennsku, en það fór ekki framhjá gagnrýnum lesendum að um pólitísk blöð var 

að ræða og þau voru ítrekað gagnrýnd fyrir að taka afstöðu með tilteknum stjórnmálamönnum 

þegar kom að kosningum.293 

Annars er aðkoma vestur-íslenskra róttæklinga að kanadískum stjórnmálum að mörgu 

leyti undarleg. Þar fyrir utan skýtur það óneitanlega skökku við að yfirlýstir sósíalistar eins og 

aðstandendur Baldurs hafi stutt Íhaldsflokkinn vegna þjóðeignarstefnu hans og anarkistinn 

Sigfús B. Benedictsson hafi varið flestar gjörðir Frjálslynda flokksins því hann væri þó skárri 

kostur en íhaldið.294 Á sama tíma gagnrýndu þeir kanadísk stjórnmál harðlega einmitt fyrir 

alræði þessara tveggja flokka og tóku margir hverjir þátt í hreyfingum sem stofnaðar voru til 

höfuðs þessum flokkum og starfsháttum þeirra.  

Einfaldasta skýringin á því er að afstaða þeirra til stjórnmála byggði fyrst og fremst á 

tilteknum málefnum og stuðningur þeirra við stjórnmálaframboð voru háð sigurlíkum þeirra 

málefna. Það var því breytilegt hvort þeir studdu stóru flokkana tvo eða framboð 

stjórnmálaafla sem voru raunverulega nær þeim í hugsjónum líkt og Verkamannaflokkurinn í 

Winnipeg.295 Skríbentar Baldurs töldu það t.d. engu skipta hvaðan gott kæmi, svo lengi sem 

það kæmi til framkvæmda enda kysu „balanseraðir“ menn á víxl eftir kringumstæðum en ekki 

eftir flokkshollustu og Margrét Benedictsson sagðist myndu veita „hverju því þingmannsefni“ 

                                                 
291 A.E. Kristjánsson, „Canada ætti að læra af Rússlandi,“ Baldur 21. mars 1906, bls. 3-4; „Verkfallið,“ 
Dagskrá II 28. júlí 1902, bls. 1; „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 8:9 (1906), bls. 219. 
292 G. Thorsteinsson, „Svar til Heimskringlu,“ Baldur 13. og 27. júní 1904; „Ritstjórnarpistlar,“ Freyja 
10:6-7 (1908), bls. 177; „Stjórnmál,“ Dagskrá II 30. nóvember 1901, bls. 1; „Versta villan, auðstrúin,“ 
Baldur 19. janúar 1910, bls. 2. 
293 Sjá t.d.: Málrún (kaupandi Freyju), „Athugasemd,“ Heimskringla 3. nóvember 1904, bls. 3; 
„Sósíalismus,“ Heimskringla 19. maí 1904, bls. 2. 
294 Baldur lýsti því jafnvel að Borden, leiðtogi Íhaldsflokksins, væri að „hallast að sósíalistastefnu“ því 
hann studdi þjóðareign á járnbrautum. Sjá: „Þjóðeign járnbrauta,“ Baldur 30. maí 1904, bls. 2.  
295 Sjá t.d. afstöðu Sigfúsar Benedictssonar til borgarstjórnarkosninganna í Winnipeg 1910, sem 
snerust að mestu leyti um vændi og stofnun rauðs hverfis, sem hann var á móti. Tuttugasta öldin 3. og 
10. desember 1910. Annars mæltu hann og Margrét yfirleitt með fulltrúum verkamanna eða 
Íslendingum. Sjá t.d: „Til kjósendanna í Winnipeg,“ Freyja 7:3 (1904), bls. 73-76; Tuttugasta öldin 1. 
júlí 1910, bls. 4. Sjá einnig „Borgarstjóra-efnin,“ Dagskrá II 30. nóvember 1902, bls. 3, um afstöðu 
Dagskrár/Jafnaðarmannafélagsins. 
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fylgi sitt sem setti jafnrétti kvenna á oddinn.296 Þar að auki stóðu framboð og flokkar 

róttæklinga völtum fótum á þessum árum og misjafnt hvort þeir buðu sig yfir höfuð fram í 

kosningum. Þá var afstaða vestur-íslenskra róttæklinga breytileg eftir því hvort um landsmál 

væri að ræða eða héraðsmál. Heima í héraði væru frambjóðendur líklegri til að starfa sem 

umboðsmenn kjósenda sinna, en í landsmálum væru þeir bara starfsmenn á mála flokksins.297 

Annar áhrifaþáttur var framboð íslenskra manna fyrir stóru flokkana tvo.  Það var Vestur-

Íslendingum  auðvitað til framdráttar að hafa fulltrúa í stjórnmálum og frambjóðendurnir voru 

því studdir af flestum Íslendingum, róttæklingum jafnt sem öðrum. „Sem þjóðarbrot“ geta 

Íslendingar bara grætt á því að hafa fulltrúa í stjórnsýslunni sagði Sigfús Benedictsson, og 

þegar góðir Íslendingar bjóða sig fram „þurfum vér ekki að ræða pólitík, vor þjóðernis rækt 

ein ætti að duga til að gefa honum hvert einasta ísl. atkvæði.“298 Slíkir fulltrúar voru 

félagslega og menningarlega nær vestur-íslenskum almenningi sem átti þannig færi á að koma 

hugðarefnum sínum að á þingi, atriði sem var talsmönnum beins lýðræðis og jöfnuðar 

auðvitað ofarlega í huga. 

Hugmyndafræðilega séð leituðu vestur-íslenskir róttæklingar í mun meiri mæli til 

Bandaríkjanna en Kanada. Sigfús og Margrét lásu Lucifer og önnur tímarit anarkista og 

kynróttæklinga og aðstandendur Baldurs stóluðu á fréttir og frásagnir úr Appeal to Reason. 

Únitarasöfnuðurinn á einnig uppruna sinn að rekja til áhrifa frá trúboði únitara meðal 

Norðmanna og Íslendinga í Bandaríkjunum. Í inngangi var þeirri félagslegu ólgu sem ríkti í 

Bandaríkjunum um aldamótin 1900 lýst með vísun í leit að samfélagslegum stöðugleika en 

sagnfræðingurinn Eric Foner hefur einnig lýst því hvernig endurskoðun bandarísku 

stjórnarskrárinnar og aðrar pólitískar umbætur endurreisnaráranna (e. Reconstruction) 1865-

1877 ýttu úr vör almennri endurskoðun og endurskilgreiningu á grunnhugtökum á borð við 

frelsi og jafnrétti sem varði fram yfir aldamót. Hugsjónir á borð við réttindi kvenna, frjálsar 

ástir, beint lýðræði og efnahagslegt réttlæti nærðust á þessari víðtæku endurskilgreiningu og 

upp spruttu umbóta- og byltingarhreyfingar af ýmsu tagi í því skyni ýmist að heimta eða 

endurheimta hlutdeild í loforðum sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna um frelsi og 

jafnrétti.299 Hugmyndaheim vestur-íslenskra róttæklinga ber að skoða í samhengi við þá 

pólitísku, félagslegu og hugmyndafræðilegu ólgu. Þeir sóttu áhrif til, og voru hluti af, þeirri 

                                                 
296 „Nöfnin og flokkarnir og blöðin,“ Baldur 14. október 1908, bls. 2; „Tvær raddir – flokksmanns álit,“ 
Baldur 13. október 1909, bls. 1; M. J. Benedictsson, „Síðbúin svör,“ Heimskringla 25. maí 1905, bls. 3. 
297 „Til kjósendanna í Winnipeg,“ Freyja 7:3 (1904), bls. 76. 
298 „Þjóðrækni,“ Tuttugasta öldin 9. júlí 1910, bls. 2. 
299 Eric Foner, The Story of American Freedom, bls. 100-161. 



 75 

bylgju aktivisma og hugmyndagrósku sem var bæði róttæk og fjölbreytileg. Áhrifin sjást 

glögglega í þýddu efni sem birtist í blöðum þeirra og bókum. 

Þegar hefur verið gerð grein fyrir þýddum greinum í blöðum Sigfúsar og Margrétar 

Benedictsson en í Baldri var einnig talsvert af þýðingum úr róttækum blöðum og eitthvað í 

Dagskrá II og öðrum ritum Jafnaðarmannafélagsins. Þar kennir ýmissa grasa og ægir saman 

gjörólíkum kenningum og hugmyndum sem eiga það eitt sameiginlegt að andæfa ríkjandi 

samfélagsástandi. Jafn ólíkir höfundar og þjóðernissinnaði sameignarsinninn Edward Bellamy 

og einstaklingssinninn Henry George voru þýddir samhliða róttæka sósíalistanum Eugene 

Debs, fríþenkjaranum Robert G. Ingersoll og umbótasinnannum Frank Parsons, að 

ógleymdum feministum og anarkistum í blöðum Sigfúsar og Margrétar. Undirliggjandi má þó 

greina ákveðin þemu, ákveðnar áherslur sem voru meira áberandi en aðrar og mynda 

hugmyndalega samfellu hugsjóna sem sameinuðu ólíka hugsuði og eru þrjú þemu sérstaklega 

áberandi.  

Í fyrsta lagi gagnrýni, setta fram á siðferðislegum forsendum, á auðsöfnun, 

efnahagslega misskiptingu og hagkerfi byggð á samkeppni. Fullyrt var að samkeppni væri 

mannskemmandi og eitraði heilu samfélögin og stuðlaði ekki bara að misskiptingu og 

ranglæti heldur væri hún órökrétt því hún stuðlaði að offramleiðslu í stað þess að miða að því 

að uppfylla raunverulegar þarfir fólks.300 Í öðru lagi var augljós áhersla á jöfnuð í víðum 

skilningi þess orðs. Fjöldi þýðinga í öllum ritum vestur-íslenskra róttæklinga fjölluðu á 

einhvern hátt um að jafna út valdahlutföll í samfélaginu, ekki síst á milli kynja og stétta, hvort 

sem krafan var sett fram sem gagnrýni á núverandi ástand eða lýsing á farsæld skipulags sem 

byggði á jöfnuði. Bein löggjöf, kosningaréttur kvenna, sameign og samvinna voru allt leiðir 

að því markmiði að útrýma misskiptingu auðs, valda og áhrifa og koma á raunverulegu frelsi 

og lýðræði.301 Krafan um jafna hlutdeild í samfélaginu var jafnframt leið til að ná fram 

almennri samfélagslegri siðbót, sem var þriðja undirliggjandi áhersla þýðinga í ritum róttækra 

Vestur-Íslendinga. Hún birtist m.a. sem afgerandi friðarhyggja, dýravernd og persónuleg 

sjálfsstjórn í hvers kyns nautnum og þýðingarnar áttu það sameiginlegt að fordæma ofbeldi, 

sem væri stofnanabundið og útbreitt en jafnframt á undanhaldi undan óstöðvandi framförum 
                                                 
300 Sjá t.d. Robert Blatchford, „samkeppni,“ Dagskrá; Robert Blatchford, „Socialismus,“ Selkirkingur 1., 
8., 15. og 22.  desember 1900 og 5. janúar 1901 Edward Bellamy, „Ferðavagninn,“ Baldur 14. 
desember 1904, bls. 2; Robert G. Ingersoll, „Maðurinn og vélin,“ í: Edward Bellamy, Vatnsþróin, bls. 
23-35; „Að fanga loftið,“ Freyja 2:5 (1899), bls. 6-7; Elizabeth Cady Stanton, „Frjálslynd stefnuskrá,“ 
Freyja 1:8 (1898), bls. 4-5. 
301 Edward Bellamy, Vatnsþróin; Frank Parsons, „Sjálfstjórn,“ Baldur 23. mars og 6. apríl 1903; 
Elizabeth Cady Stanton,  „The Matriarchati, eða Öld mæðranna,“ Freyja 4:5-7 (1901), bls. 109-114 og 
125-129; Leo Tolstoy, „Ánauð vorra tíma,“ Maple Leaf Almanak (1905), bls. 23-31. 
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mannsandans í átt til upplýsingar og siðbótar.302 Saman gefa þessar þýðingar mynd af 

undirliggjandi óánægju með ríkjandi ástand og róttækum hugmyndum um umbætur sem ná 

allt frá umfangsmiklum ríkisrekstri til afnáms ríkisvalds, auknu frelsi einstaklingsins til 

alræðis almenningsálitsins, útrýmingu trúarbragða til upfyllingu „sanns“ kristindóms. Þær 

endurspegla áhrif ólíkra hugmyndastefna á hóp Vestur-Íslendinga, hugmyndastefna sem eiga 

það eitt sameiginlegt að andæfa ríkjandi ástandi en hampa andófinu sem slíku í nafni róttækra 

samfélagsbreytinga. 

Í innflytjendarannsóknum í N-Ameríku hefur umræðan um róttækni innflytjenda verið 

langlíf og borið sterkan keim af pólitískum hagsmunum fræðimanna. Þannig hafa fræðimenn 

ýmist litið á innflytjendur sem íhaldssama því þeir hafi verið „rifnir upp með rótum“ og ráfað 

um í nýjum heimi í leit að haldreipi þar til þeir aðlöguðust samfélaginu. Aðrir hafa notað 

fylgispekt innflytjenda við róttækni til að afskrifa róttækar hugmyndir sem innflutta 

menningararfleifð og þar með ómarktækar í amerísku samfélagi. Slík tvípóla umræða hefur 

verið harðlega gagnrýnd á þeim forsendum að ekki sé raunhæft að alhæfa um innflytjendur 

með slíkum hætti. Gera verði ráð fyrir fjölbreytileika bæði á milli og innan þjóðernishópa og 

meta samspil ólíkra áhrifaþátta frá bæði brottflutningslandi og viðtökulandi.303  

Að undanskildum Sigurði Júlíusi Jóhannessyni er ekki að sjá að neinn þeirra 

róttæklinga sem hér hefur verið fjallað um hafi tekið þátt í íslenskri stjórnmálaumræðu fyrir 

flutning vestur. Það þýðir auðvitað ekki að þau hafi ekki verið upplýst um stefnur og strauma 

í stjórnmálum, en sökum heimildaskorts er engin leið að skera úr um hver viðhorf þeirra hafi 

verið fyrir vesturför. Svo mikið er víst að róttækur hugmyndaheimur þeirra var ekki 

menningararfleifð (e. cultural baggage) frá Íslandi enda fór lítið fyrir róttækum 

hugmyndastefnum á borð við sósíalisma eða frjálsar ástir á Íslandi fyrr en líða tók á 20. öld. 

Það er nærtækara að skoða róttækni þeirra sem viðbrögð við amerísku samfélagi og áhrif frá 

þarlendum róttækum hugmyndastefnum í  bland við reynslu þeirra sem innflytjendur. 

Umfjöllun þeirra um málefni róttæklinga tók að langstærstu leyti mið af pólitíkinni í 

Bandaríkjunum og Kanada. Það voru félagsmál þar í landi sem voru þeim ofarlega í huga og 

                                                 
302 R.B. Kerr, „Nítjánda öldin,“ Maple Leaf Almanak (1903), bls. 1-8; C.B. Cooper, „Anarchism,“ Maple 
Leaf Almanak (1904), bls. 47-52; Emile Zola, „Hin dásamlega hjálpræðiskenning,“ Baldur 13. og 20. 
apríl 1903; „Eitthvað þarf að lagast,“ Baldur 28. september 1904, bls. 2; Cleaveland Moffett, 
„Misbrúkun auðæfa,“ Baldur 29. júní 1907, bls. 2-4; R.G. Ingersoll, „Jólaræða,“ Dagskrá II 22. maí 
1902, bls. 4. 
303 Per Nordahl, Weaving the Ethnic Fabric, bls. 2-7. Sjá einnig: Michael Miller Topp, Those Without a 
Country; Christiane Harzig, Dirk Hoerder og Donna Gabaccia, What is Migration History? 
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það var fyrir breyttum stjórnarháttum og þjóðlífi í Ameríku sem þau börðust þó vígvöllurinn 

hafi fyrst og fremst verið á blaðsíðum blaða og tímarita íslenskra innflytjenda.  

Það þýðir þó ekki að vestur-íslenskir róttæklingar hafi ekki haft skoðanir á íslenskum 

stjórnmálum. Þvert á móti fjölluðu þau talsvert um íslensk stjórnmál og tóku eindregna 

afstöðu í hitamálum.304 Endurspeglast í þeirri umfjöllun sú þjóðernishyggja sem blandaðist 

öðrum stjórnmálaskoðunum þeirra og einkenndi hugsun þeirra að mörgu leyti. Blöð vestur-

íslenskra róttæklinga voru vettvangur all-ítarlegra umræðna um hvað það væri að vera 

Íslendingur, stöðu íslenskra innflytjenda gagnvart herraþjóðinni í Kanada og forsendur 

aðlögunar þeirra að kanadísku samfélagi auk afmörkunar á stöðu Íslendinga í Vesturheimi 

gagnvart öðrum innflytjendum.  

Talsverður munur var á afstöðu þeirra til annarra innflytjenda. Sigurður Júlíus 

Jóhannesson var t.d. talsvert á skjön við samtímamenn sína þegar hann lýsti alla menn „með 

jöfnum rétti fædda, hvort sem þeir eru hvítir, svartir, bláir, rauðir, mórauðir eða bleikir.“ Allir 

ættu að njóta fulls ferðafrelsis og geta leitað sér bústaðar hvar sem er og því væri fyrirhugaður 

tollur Kanada á innflutning fólks frá Asíu forkastanlegur.305 Aðstandendur Baldurs voru á allt 

öðru máli og börðust hatrammlega gegn innflutningi bæði Asíubúa og „Galla,“ þ.e. fólks 

Austur-Evrópu. Þeir töldu ekki bara að auðmenn nýttu sér eymd og vanþekkingu slíkra 

innflytjenda til að halda niðri kaupi og réttindum verkafólks heldur væri menning „hvítra“ í 

hættu sökum uppgangs „gula flokksins“ og „rammkaþólsks Austur-Evrópu 

menningarleysis.“306 Þeir deildu þannig skoðun margra leiðandi sósíalista í Kanada um 

„óæðri“ innflytjendur en viðhorf þeirra endurspeglar sömuleiðis óánægju Íslendinga við 

Winnipeg-vatn, sem töldu sig eiga tilkall til svæðisins, vegna innflutnings „Galla“ á svæðið 

og Baldurs-menn töldu hægt að lesa „forlög“ íslenskrar menningar í Vesturheimi á milli 

                                                 
304 Sjá t.d. umræður um Uppkastið á eftirfarandi stöðum: „Heimastjórn Íslands í hinu sameinaða 
danska ríki,“ Baldur 6. júní 1908; Tuttugasta öldin 29. mars 1909, bls. 1; „Lofsöngur lýðfénda,“ 
Tuttugasta öldin 14. maí 1909, bls. 1. Langflestir tóku afstöðu með Skúla Thoroddsen nema Sigfús 
Benedictsson, sem var harður fylgismaður Hannesar Hafstein og var fyrir vikið kallaður „hið hlálega 
dýr“ Hafsteins-anarkisti af Stephani G. Stephanssyni. Sjá: Stephan G. Stephansson, „Til ´Tuttugustu 
aldarinnar´,“ Lögberg 3. júní 1909, bls. 1. 
305 „Kínverjamúr í Canada,“ Dagskrá II 5 mars 1902 bls. 3. Í stefnuskrá Jafnaðarmannafélagsins var 
ákvæði um að stefna bæri að fullkomnu jafnrétti „allra manna, án tillits til litar, þjóðernis eða kynferðis.“ 
Sjá viðauka II. 
306„Hugsum okkur!“ Baldur 27. febrúar 1908, bls. 2; „Slafarnir,“ Baldur 1. febrúar 1905, bls. 2. Hugtakið 
„Galli“ vísar til Galisíuhéraðs, svæðis sem í dag deilist á milli norðvesturhluta Úkraínu og 
suðausturhluta Póllands. Margir innflytjendur frá Austur-Evrópu komu frá þessu svæði en orðið var alla 
jafna notað yfir austur-evrópska innflytjendur óháð menningu eða uppruna. Sjá: Dirk Hoerder, Creating 
Societies, bls. xii. 



 78 

línanna væri ekkert gert til að hefta innflutning Galla, sem væri svo „óður“ að aðrir hverfi „í 

straumnum.“307  

Umræður vestur-íslenskra róttæklinga um þjóðerni sitt voru þó sjaldnast á þessum 

nótum heldur áttu sér stað sem hluti af almennri umræðu íslenskra innflytjenda í Vesturheimi 

um sjálfa sig og stöðu sína í samfélaginu. Fátt var Vestur-Íslendingum jafn hugleikið og 

þjóðerni sitt og hver þýðing þess væri fyrir þá sem innflytjendur í fjölmenningarsamfélagi. 

Skiptar skoðanir voru um það hvernig aðlögun að amerísku samfélagi ætti að fara fram og 

hversu mikla rækt ætti að leggja við íslenska arfleifð. „Hverrar þjóðar eigum við að vera? 

Þegar jeg er búinn að bera upp þessa spurningu fyrir mjer, fara strax tvö öfl að togast á í mjer“ 

sagði einn ræðumaður á Íslendingadegi í Gimli árið 1909 og hefur skoðun hans eflaust verið 

deilt af mörgum.308 Þá var afstaðan til kanadísks samfélags breytileg og það var samspil 

íslenskrar þjóðernishyggju og viðhorfa til fósturlandsins sem stýrðu umræðum Vestur-

Íslendinga um þjóðerni sitt.309 

Það var algeng afstaða meðal ráðandi afla í samfélagi Vestur-Íslendinga að kanadískt 

samfélag væri nánast óaðfinnanlegt og sumir þeirra lögðu sig sérstaklega fram við að dásama 

stjórnarfyrirkomulag og ríkjandi siði og gildi í Kanada. Fyrir Baldwini L. Baldwinssyni, 

ritstjóra Heimskringlu og þingmanni Íhaldsflokksins á þingi Manitoba, voru t.d. 

„yfirburðakostir þeir sem Canada hefir fram yfir Ísland ... í jöfnum hlutföllum við það sem 

miðdags sólskinið er hlýrra, hollara og bjartara en miðnættis niðmyrkrið í skammdegis 

blindbyljum norðurskautsins.“ 310 Önnur fyrirmenni Vestur-Íslendinga sáu ástæðu til að hylla 

konunginn og flytja minni hans á samkomum og fór það sérstaklega fyrir brjóstið á Sigurði 

                                                 
307 „Hugsum okkur!“ Baldur 27. febrúar 1908, bls. 2. Sjá jafnframt J.P.S., „Opið bréf til Árna 
Sveinssonar,“ Baldur 17. mars, 4. og 13. apríl 1908. Ekki fer á milli mála að þeir töldu „Nýja-Ísland“ 
eiga að vera séreign Íslendinga. Sjá: „Nýja Ísland er dautt,“ Baldur 20. febrúar 1908, bls. 1. Um 
afstöðu kanadískra sósíalista til innflytjenda, sjá: A. Ross McCormack, Reformers, Rebels and 
Revolutionaries, bls. 9-10. 
308 Guðmundur Ólafsson, „Minni Vestur-Íslendinga,“ Baldur 23. september 1908, bls. 2.  Ónefndur 
höfundur skrifaði í Heimi að Vestur-Íslendingar væru „þjóðernislega tvískiptir“ eftir því hvort þeir hefðu 
flust á fullorðinsárum til Vesturheims, hefðu fæðst þar eða flutt þangað ungir að árum. Sjá: „Andlegt líf 
með Vestur-Íslendingum,“ Heimir 6:2 (1909), bls. 25-26. 
309 Rækt Vestur-Íslendinga við þjóðerni sitt hefur verið eitt af meginstefum sagnritunarsögu þeirra og 
því af mörgu að taka. Hér nægir að benda á skrif Steinþórs Heiðarssonar, sem hefur skrifað talsvert 
um þjóðernisvitund þeirra í fræðilegu ljósi. Sjá: Steinþór Heiðarsson, „Íslands ástmegir og þrælar“; 
Ópr. Steinþór Heiðarsson, Í sláturpotti umheimsins; Steinþór Heiðarsson, „Í sláturpotti umheimsins. 
Brot úr baráttunni fyrir varðveislu íslensks þjóðernis í Vesturheimi,“ bls. 105-117. Fyrir annars konar 
nálgun, sjá: John S. Matthiasson, „Adaptation to an ethnic structure. The Urban Icelandic-Canadians 
of Winnipeg,“ bls. 157-175. Þjóðrækni er sömuleiðis meginstef í filiopíetískri sagnritun um Vestur-
Íslendinga. Gott dæmi er: Walter Lindal, The Icelanders in Canada.   
310 B. L. Baldwinsson, „Fyrir minni Canada. 2. ágúst 1901,“ Heimskringla 22. ágúst 1901, bls. 2. 
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Júlíusi Jóhannessyni sem sagði Íslendinga hafa flúið Noreg forðum til að komast undan 

konungsstjórn og vera óháðir. Það ætti ekki að breytast við flutning vestur um haf.311 

Afstaða vestur-íslenskra róttæklinga til Ameríku var hins vegar tvíbent. Þau lýstu bæði 

Bandaríkjunum og Kanada sem löndum frelsis og réttlætis, tækifæra og framfara en á sama 

tíma sem spilltum harðræðisríkjum þar sem auðvald og ríkisvald traðkaði á aumum almúga.312 

Skrif þeirra um Ameríku bera vott um vonbrigði með veruleikann í Vesturheimi sem gekk í 

berhögg við þá sýn sem þau höfðu af Ameríku, sem meðal annnars birtist í beitingu þeirra á 

orðræðu amerískrar frelsis- og jafnréttishugsjónar þegar þau ræddu málefni sín. Þannig var í 

kvenréttindamálum vitnað í kjörorð bandarísku byltingarinnar að „skattálögur án málsvara, er 

harðstjórn“ og iðulega var vísað til orða og hugmynda byltingarinnar um frelsi og jafnrétti, 

hugsjónir sem sagnfræðingarnir Joseph Goddard og Russell Duncan kalla „hugmyndina um 

Ameríku,“ hugmynd sem stemmir sjaldan við „staðinn Ameríku.“313 

Þessi tvíhyggja róttæklinga í afstöðu þeirra til Ameríku tekur á sig einstaklega lýsandi 

mynd í Ljóðmælum Sigfúsar Benedictssonar.314 Þar prentar hann þrjú kvæði um Kanada hvert 

á eftir öðru þar sem hann lofar landið og lastar til skiptis. Þannig hefst Minni Canada á 

upphafningu á frelsi og frjálslyndi landsins sem bjóði innflytjandann velkominn: „Canada, 

tránskreytta frelsisins gyðja,/farmannsins óðal og griðanna land,/framtíðar ættarland útlendra 

niðja,/ólíkra, fjarskyldra þjóðernisband“ (Minni Canada, bls. 87). Í næsta kvæði er hann hins 

vegar á öndverðum meiði. Þá er Kanada orðið „hrokans og heimskunnar land“ sem tælir fólk 

„inn í dáleiðslu draum,/dregur svo húðina‘ af gumum./ Er auðvaldið vaggar í gleði og glaum, 

glottirðu að veikum og hrumum./Harðstjórnar knýtirðu tjóðrandi taum,/týnir sumum. 

(Canada, bls. 88-89). Harðorðast er svo þriðja kvæðið (Canada eins og sumir sjá það, bls. 89-

90) sem segir Kanada fóstru hræsninnar – „tvöfeldnis skartarðu‘ und skínandi feldi,/skrumar 

um frelsi og eindrægnis band,“ – sem kenni útlendingnum ekkert nema „ofstæki, hroka og 

sjálfbirgings hól.“ Lýkur kvæðinu með harðkveðnu erindi sem dregur upp ýkta mynd af 

afstöðu hans til Kanada: 

                                                 
311 Sig. Júl. Jóhannesson, „Frá heiðni,“ Dagskrá II 10. febrúar 1903, bls. 1-2. 
312 Sjá t.d. bréf Margrétar J. Benedictsson til Lucifer, the Light-Bearer 15. mars 1906, bls. 483; 
„Kínverjamúr í Canada,“ Dagskrá II 5. mars 1903, bls. 3; „Hrukkur,“ Baldur 1. júní 1903, bls. 2; 
SigurðurJúlíus Jóhannesson, Kvistir, bls. 185-186. 
313 „Skattálögur án málsvara, er harðstjórn,“ Freyja 5:12 (1903), bls. 209-210. Sjá einnig: E[inar] 
Ó[lafsson], „Land og lýður,“ Baldur 22. febrúar, 4. og 15. mars 1905. Russell Duncan og Joseph 
Goddard, Contemporary America, bls. 2-3. Þeir fjalla um eðlismuninn á „America-the-idea“ og 
„America-the-place“ þar sem staðurinn uppfyllir aldrei þá útópísku draumsýn sem finna má í þeim 
goðsögnum um sjálfa sig sem fyrirfinnast í amerískri þjóðernisvitund. 
314 Sigfús B. Benedictsson, Ljóðmæli, bls. 87-90. Til hagræðingar verður vísað í kvæðin með nafni og 
blaðsíðutali í svigum innan textans í stað neðanmálsgreina. 
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Saga þín skrifast í svikarans auði  

sæmd þín er gálgi hins brotlega manns, 

faðminn þú breiðir mót fávísum sauði, 

fyllir þinn poka með centunum hans, 

flakk þitt er auglýsing okrandi fanta, 

einveldis trú er þitt bjarkanna mál, 

auðmanninn læturðu‘ ei ýstruna vanta, 

alþýðan fórnar þér lífi og sál. 

 

Þrátt fyrir svo harðorða gagnrýni á kanadískt samfélag leit hann – líkt og flestir vestur-

íslenskir róttæklingar – á sig sem Kanadamann: „Vort fósturland það land skal vera,/sem lífi 

voru borgið fær/ -og vill oss sér á brjóstum bera,/ -þess börn vér skulum fremur kær/ -og fyrir 

það allt gagn að gera.“315 Þannig var gagnrýni hans, og vestur-íslenskra róttæklinga almennt, á 

kanadískt samfélag hluti af aðlögunarferli þeirra að því. Gagnrýni þeirra var einmitt vegna 

þess að þeir litu á það sem sitt samfélag, samfélag sem þyrfti vissulega að bæta en var engu að 

síður þeirra heimili og fósturland og fyrir það vildu þeir „allt gagn ... gera.“ 

Að undanskildum sumum aðstandendum Baldurs – sem litu á norrænan kynstofn sem 

yfirburðafólk sem bæri „andlegan þroska og móttækilegheit“ fyrir skynsemi og frjálsa hugsun 

og bæri að eðlisfari hetjulund og forystuhæfileika í brjósti sér316 – var íslensk þjóðernishyggja 

í augum íslenskra róttæklinga menningarlegs eðlis og snerist um viðhald tungunnar og 

bókmenntanna, að vera vettvangur samhjálpar þegar samlandar lentu í vanda og að fúnkera 

sem félagslegt net. Hún ætti hins vegar ekki að vera „þjóðahroki og lítilsvirðing á öllu öðru,“ 

„forfeðradýrkun“ eða afsökun fyrir þjóðernislegum flokkadráttum eða einangrun Íslendinga. 

Slíkt væri „falskenning“ og „þjóðar mein ... landi og lýð jafnan til mestu bölvunar.“ 

Íslendingar í Vesturheimi ættu að sjá hag sinn í því að halda „því góða og nýtilega, sem vér 

eigum í þjóðerni voru“ en kasta hinu fyrir borð og leitast við samneyti við fólk af öðrum 

þjóðernum, laga sig að hinu kanadíska þjóðernismósaíki.317 

                                                 
315 Úr kvæðinu Föðurlands-ást. Sigfús B. Benedictsson, Ljóðmæli, bls. 56-58. 
316 Einar Ólafsson, „Hvert stefnir?“ Ný Dagsbrún 1:1 (1904), bls. 45; Einar Ólafsson, „Og sagan segir,“ 
Baldur 7. febrúar 1906, bls. 2-3; A.E.K. „Hvar ætlar Íslendingurinn að standa?“ Baldur 10. ágúst 1907, 
bls. 2. 
317 Beinar tilvitnanir eru fengnar sitt og hvað úr eftirfarandi: Sigfús B. Benedictsson, Opið bréf til séra 
Rögnvalds Péturssonar, bls. 50-53 og „Fer Íslendingum fram í Vesturheimi?“ Dagskrá II 29. ágúst 
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1902, bls. 2. Þau skrif Sigfúsar sem vísað er í eru vissulega frá síðari tíma, eða um 1930, en þau 
endurspegla hugsun sem hafði birst ítrekað í blöðum hans og kvæðum alla tíð. 
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Niðurstöður og lokaorð 
Þann 11. febrúar 1910 kom síðasta tölublað Baldurs út. Það var einungis ein blaðsíða með 

tilkynningu um að blaðið legðist nú í dvala vegna fjárskorts. Prentsmiðja þess hafði brunnið 

nokkru áður og gerði það útslagið fyrir blað sem barist hafði í bökkum alla tíð. Tilkynningin 

bar keim af nokkurri biturð yfir því hversu illa blaðinu hefði verið tekið af Íslendingum í 

Vesturheimi og það gagnrýnt að ekki væri hægt að starfrækja blað án stuðnings frá 

stjórnmálaflokkum. Nokkrum mánuðum síðar hætti Freyja að koma út og Tuttugasta öldin 

fylgdi í kjölfarið í desember 1911. Bæði blöðin höfðu átt í fjárhagsörðugleikum þó Freyja 

hafi fyrst og fremst hætt útgáfu vegna veikinda ritstjórans. Hún flutti stuttu síðar til Blaine í 

Washington-fylki á Kyrrahafsströnd Bandaríkjanna og hætti að mestu afskiptum af róttækum 

stjórnmálum.318 

Árin 1910-1911 marka því tímamót í sögu vestur-íslenskra róttæklinga. Þá lauk 12 ára 

samfelldri blaðaútgáfu sem hafði þau óopinberu en augljósu markmið að umbylta 

valdahlutföllum samfélagsins, umbreyta íhaldssömum gildum og hefðum og koma á 

félagslegum jöfnuði. Þessi blöð – Freyja, Selkirkingur, Maple Leaf Almanak, Dagskrá II, 

Baldur og Tuttugasta öldin – höfðu talað máli verkafólks gagnvart auðvaldi, talað fyrir frelsi 

og réttindum kvenna og sósíalísku samfélagi byggðu á samvinnu og beinu lýðræði. Á þeim 

forsendum höfðu öll þessi blöð talað gegn ráðandi öflum og ríkjandi hugmyndafræði og 

vísvitandi ögrað og storkað valdhöfum og öðrum sem höfðu hag af því að viðhalda ríkjandi 

ástandi í N-Ameríku.  

Blöðin þjónuðu jafnframt hlutverki huglægs athvarfs fyrir Vestur-Íslendinga sem litu á 

sig sem pólitíska róttæklinga og andófsfólk á skjön við ríkjandi skoðun. Þar gátu þau rætt þau 

málefni sem þeim voru efst í huga, birt ritsmíðar hvert annars og átt í samræðu um hugmyndir 

og hugtök, stefnur og strauma. Þau mynduðu þannig óformlegt félagslegt net – athvarf – þar 

sem þau hjálpuðu hvert öðru, fræddu hvert annað og komu hverju öðru til varnar þegar á því 

var þörf. Þeir róttæklingar sem bjuggu í Winnipeg áttu sömuleiðis athvarf í félagsskap á borð 

við Jafnaðarmannafélagið en ekki síður í félögum sem ekki voru yfirlýst róttæklingafélög en 

hverra umgjörð var kjörin fyrir þarfir róttæklinga með óhefðbundnar skoðanir á samfélaginu. 

Þar má helst nefna Hið únitariska kyrkjufélag sem vegna frjálslyndrar trúarskoðunar reyndist 

                                                 
318 Baldur 11. febrúar 1910, bls. 1; „Ritstjórnarpistlar. – Til áskrifenda og vina ´Freyju´,“ Freyja 12:12 
(1910), bls. 305; Tuttugasta öldin 6. desember 1911.  
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vettvangur fyrir andóf gegn hefðbundnum trúarskoðunum og samfélagsgildum meðal 

lúterskra Vestur-Íslendinga. Félagslífi þeirra var svo bjargað með stofnun 

Hagyrðingafélagsins árið 1903, en það fúnkeraði sem vettvangur fyrir róttæklinga að hittast 

og leggja rækt við þjóðerni sitt samhliða róttæku andófi gagnvart ráðandi öflum og finna 

þannig fyrir félagsskap og vinskap, á sínum eigin forsendum.  

 Tilvist Hins íslenzka verkamannafélags í Winnipeg og þátttaka Vestur-Íslendinga í 

öðrum grasrótarstjórnmálahreyfingum í Manitoba eru, ásamt blöðum róttæklinganna, 

áminning um að Íslendingar fluttu ekki inn í félagslegt tómarúm í mannlausum óbyggðum, þó 

því hafi gjarnan verið stillt þannig upp í sagnritunarsögu þeirra.319 Vesturhluti N-Ameríku var 

á þessum árum í hraðri uppbyggingu og samfélagið þar að taka stakkaskiptum. Borgir spruttu 

upp á ógnarhraða og fjöldi innflytjenda af ótal þjóðernum flykktist á sléttur og í borgir beggja 

megin landamæranna. Í stjórnmálum og félagslífi Kanada og ekki síður Bandaríkjanna voru 

miklar hræringar þar sem róttækar hugmyndastefnur og hreyfingar byggðar á þeim skuku 

stoðir samfélagsins og settu viðtekin gildi og gamlar hefðir í uppnám. Íslenskir innflytjendur 

voru ekki ónæmir fyrir þessum hræringum. Þvert á móti var lítill en áberandi hópur meðal 

þeirra sem drakk hugmyndir þessarar fjölbreyttu andófsmenningar í sig og miðlaði þeim 

áfram til samlanda sinna og gengu til liðs við pólitískar hreyfingar sem höfðu róttækar 

samfélagsbreytingar að markmiði. Þau voru hluti af þessum róttæku hreyfingum, sögulegir 

gerendur í stjórnmálum fósturlands síns, hversu lítill sem sá hluti annars var. 

Þátttaka í stjórnmálum er mikilvægur liður í aðlögun innflytjenda að nýjum 

heimkynnum, nýju samfélagi. Starf íslenskra innflytjenda innan verkalýðshreyfingarinnar í 

Winnipeg og aðkoma þeirra að stofnun og starfsemi grasrótarsamtaka á borð við Political 

Reform Union ber að skoða í því samhengi. En aðlögun er ekki einsleit samlögun að gildum 

og samfélagsháttum fósturlandsins heldur langt ferli þar sem forsendur og skilyrði fyrir 

aðlögun eru rædd og metin af báðum málsaðilum. Gagnrýni á viðtökusamfélagið er eðlilegur 

hluti þess ferlis þó hún sé oft illa séð. Hún er sá spegill sem innflytjendur beina að samfélagi 

sem er gjarnt á að gylla og upphefja sjálft sig og draga dulu yfir vankanta sína. Slíka gagnrýni 

má líta á sem aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi á eigin forsendum. Bent er á misfellur 

og „hrukkur“ á sama tíma og boðist er til að „gera gagn“ í því starfi að slétta úr misfellunum. 

Á þeim forsendum leituðu vestur-íslenskir róttæklingar til þeirrar fjölbreyttu grósku róttækra 

hugmyndastefna sem grasseraði í N-Ameríku um aldamótin 1900 og þau gerðust anarkistar, 

sósíalistar, kvenfrelsissinnar, lýðræðisbaráttumenn og náttúruverndarsinnar og töluðu máli 
                                                 
319 Sjá umfjöllun um sagnritunarsögu Vestur-Íslendinga í inngangi.  
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þeirra hugmynda meðal samlanda sinna. Þar með sköpuðu þau tengsl við það samfélag sem 

þau bjuggu í og lögðu sitt af mörkum við mótun þess á sama tíma og það mótaði þau. 

Þau tímamót sem nefnd voru hér að framan voru ekki endalok róttækni meðal Vestur-

Íslendinga. Þó botninn hafi dottið úr starfi þeirra um þetta leyti þá bjuggu þau enn að sömu 

róttæku heimsmynd. Breytingar urðu hins vegar þegar fyrri heimsstyrjöldin braust út. Þá 

reyndi á hugsjónir þeirra og friðarhyggju andspænis háværum kröfum um undirgefni við 

ráðandi öfl í Kanada, skilyrðislausa samlögun innflytjenda að samfélaginu og þjónkun við 

stæka þjóðernishyggju stríðsáranna. Fyrir Íslendinga í Kanada varð hollusta við fósturlandið 

keppikefli og fjöldi þeirra skráði sig í herinn og fór til vígvalla Evrópu. Þeir sem heima sátu 

ætluðust til þess að hermönnunum yrði sýnd tilhlýðileg virðing, krafa sem var misjafnlega vel 

tekið af þeim róttæku sósíalistum og stríðsandstæðingum sem hér hefur verið fjallað um. 

Sigfús Benedictsson reyndi bæði að þóknast kröfunni með því að yrkja lofkvæði um íslenska 

hermenn að berjast „í frelsis nafni“ sem dyggir þegnar konungs síns en gat ekki stillt sig um 

að gagnrýna á sama tíma kröfur ríkisvaldsins um herskyldu og þjóðhollustueiða. Kvæðið 

„Eftir stríðið“ lýsir samt afstöðu hans best og er dæmigert fyrir þá skoðun – sem hann deildi 

með nokkrum leiðandi anarkistum eins og Pjotr Kropotkin og Jean Grave – að styrjöldin 

myndi binda endi á öll stríð og kúgun og verða fyrsta varðan á veginum til frelsis og jöfnuðar: 

Fögur rennur frelsis öld 
frægð og vit mun drottna 

auðvaldsins er komið kvöld 
kóngs hásætin brotna. 

Hljóta þjóðir hærri sið 
hverfur trúar mistur      

Óðinn tekur völdum við 
hverfur hvíti kristur.320 

 

Afstaða Sigurðar Júlíusar Jóhannessonar var meira afgerandi: Hann var alfarið á móti stríðinu. 

Fyrir vikið missti hann stöðu sína sem ritstjóri Lögbergs, sem hann hafði tekið við árið 1914. 

Hann stofnaði því nýtt blað –Voröld – árið 1918 og lifði það til ársins 1921. Það var yfirlýst 

sósíalistablað og talaði fyrir svipuðum málum og Dagskrá II og Baldur.321 Fleiri breytingar 

höfðu þó orðið á heimi róttækra manna á þeim tíma, breytingar sem stýrðu umræðunni í allt 

                                                 
320 Öll umrædd kvæði eru í óprentuðu handriti að 2. útgáfu Ljóðmæla, sem aldrei kom út. Sjá: Lbs 
4110 4to Gögn Sigfúsar Benedicts Benedictssonar. 
321 Það er að segja beinni löggjöf, þjóðareign atvinnutækja, jafnrétti o.s.frv. Sjá einkunnarorð á haus 
fyrsta tölublaðsins: Voröld 1. febrúar 1918, bls. 1. 
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annan farveg en verið hafði á árunum fyrir stríð og eru augljósar á síðum Voraldar. Ber þar 

helst að nefna rússnesku byltinguna og þau keðjuverkandi áhrif sem hún hafði á 

hugmyndaheim róttæklinga um heim allan.322 

Þessar ytri aðstæður auk ýmissa breytinga á högum Vestur-Íslendinga – ekki síst 

stofnun Þjóðræknisfélags Íslendinga í Vesturheimi árið 1918, atburður sem sameinaði fyrrum 

andstæðinga í trúmálum og pólitík og dró þar með verulega úr þeim flokkadráttum sem áður 

einkenndu samskipti Vestur-Íslendinga – gerðu það að verkum að hugmyndaheimur vestur-

íslenskra róttæklinga var af öðrum meiði þegar verkalýðshreyfingin í Winnipeg hóf 

allsherjarverkfall sumarið 1919. Það er því efni í aðra rannsókn að fjalla um hugmyndaheim 

vestur-íslenskra róttæklinga og þátttöku þeirra í róttækum félagshreyfingum á tímum hinnar 

miklu kanadísku verkalýðsuppreisnar árin 1918-1920.323 En undirstöðurnar undir þá atburði 

voru byggðar um aldamótin 1900, á þeim tíma þegar „ólgan [var] mikil, [og] 

mannúðarbaráttan ... hörð [en] herópið ... alstaðar hið sama: ‚allt skal frjálst, allt skal 

jafnt.‘“324 

                                                 
322 Larry Peterson, „Revolutionary Socialism and Industrial Unrest,“ bls. 115-131. 
323 Andrea McIntosh hefur hafið það mikla verk en mikið er þó órannsakað enn. Sjá: Ópr. Andrea 
McIntosh, In Plain Sight; Gregory S. Kealy, „1919. The Canadian Labour Revolt,“ bls. 11-44; David J. 
Bercuson, Confrontation in Winnipeg. 
324 „Ólga,“ Baldur 26. október 1903, bls. 2. 
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Viðauki I 
 

Róttæklingarit 

Þýðingar voru stór hluti efnis í blöðum vestur-íslenskra róttæklinga. Mikið af þeim þýðingum 

voru úr blöðum og tímaritum sem gefin voru út af róttæklingum í N-Ameríku í þeim tilgangi 

að boða „fagnaðarerindi andófsins“ eða mæla fyrir róttækum samfélagsbreytingum eða 

umbótum. Eftirfarandi listi nær til þeirra blaða sem skilgreina má sem róttæk í samræmi við 

þá skilgreiningu á hugtakinu sem notast er við í þessari ritgerð. Auk upplýsinga um blöðin 

sjálf er tekið fram hvaða rit róttækra Vestur-Íslendinga birtu þýðingar úr þeim. 

 

Appeal to Reason (1895-1922) – Útbreiddasta tímarit sósíalista í Bandaríkjunum. Gefið út í 

smábæ í Kansas af J.A. Waylands (1854-1912) þar til hann framdi sjálfsvíg en þá tók sonur 

hans Walter við. Í blaðið skrifuðu margir forystumenn sósíalismans í Bandaríkjunum, m.a. 

Eugene V. Debs, Mary Harris „Mother“ Jones og Upton Sinclair. Frægasta saga hans, The 

Jungle, kom fyrst út á síðum blaðsins. Það talaði máli hins ókreddubundna sósíalisma sem 

Socialist Party of America barðist fyrir. Efni úr Appeal to Reason er að finna í Baldri. 

Discontent (1898-1902) – Vikublað gefið út af íbúum útópísku nýlendunnar Home í 

Washington-fylki í Bandaríkjunum. Þar bjuggu anarkistar, fríþenkjarar, núdistar, sósíalistar og 

aðrir sem áttu ekki samleið með meirihluta samfélagsins. Efni úr Discontent er að finna í 

Freyju. 

Fair Play (1888-1908) – Kom fyrst út í Valley Falls, Kansas en flutti svo til Sioux City, Iowa. 

Útgefendur þess voru Lillian Harman og Edwin C. Walker. Efniviður er anarkismi, frjálsar 

ástir og kvenfrelsi. Efni úr Fair Play er að finna í Freyju. 

Foundation Principles (1880s-1894) – Óreglulegt tímarit gefið út af kynróttæklingnum og 

anarkistanum Lois Waisbrooker og fylgdi útgáfustaður flakki hennar um Bandaríkin þver og 

endilöng. Nafni blaðsins var síðar breytt í Clothed With The Sun. Efniviður eru málefni 

kvenna, frjálsar ástir, anarkismi og spíritismi. Efni úr Foundation Principles er að finna í 

Freyju. 
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Free Society (1897-1905) – Gefið út í San Fransisco af anarkistanum og fyrrum 

mennonítunum Abe og Mary Isaak. Hét áður Firebrand og kom þá út í Portland, Oregon en 

skipti um nafn eftir að Isaak losnaði úr fangelsi fyrir að bjóða Comstock-lögunum birginn 

með því að prenta svæsið kvæði eftir Walt Whitman. Efniviður eru anarkismi og frjálsar ástir. 

Efni úr Free Society er að finna í Freyju og Maple Leaf Almanak. 

Freethought Magazine (1882-1903) – Blaðið kom fyrst út undir nafninu Freethinker‘s 

Magazine árið 1882 en skipti um nafn árið 1895 og hét eftir það Freethought Magazine. 

Útgefandi þess var H.L. Green (1828-1903). Efni úr Freethought Magazine er að finna í 

Freyju. 

Jus Suffragii (1904-1991) – Opinbert málgagn International Woman Suffrage 

Alliance/International Alliance of Women. Talaði máli þeirra samtaka og fjallaði nánast 

eingöngu um baráttuna fyrir kosningarétti kvenna á árunum fyrir fyrri heimsstyrjöld. Efni úr 

Jus Suffragii birtist í Freyju. 

Liberal Review (1904-1906) – Blaðið varð til árið 1904 við samruna Free Thought Magazine 

og Torch of Reason en varð ekki langlíft. Undirtitill blaðsins var „an organ of the independent 

thinkers of America“ og talaði það líkt og forverar sínir máli fríþenkjara. Efni úr Liberal 

Review er að finna í Freyju og Baldri. 

Lucifer, the Light-Bearer (1883-1907) – Var fyrst gefið út í Valley Falls, Kansas en síðar í 

Chicago. Ritstjóri og útgefandi var Moses Harman (1830-1910). Efniviður er anarkismi og 

málefni kvenna út frá hugmyndafræði kynróttæklinga. Útbreiddasta rit kynróttæklinga í 

Ameríku. Varð að The American Journal of Eugenics árið 1907 og kom út undir því nafni til 

ársins 1910 er útgefandinn lést. Efni úr Lucifer er að finna í Freyju og Maple Leaf Almanak. 

Mother Earth (1906-1917) – Gefið út af anarkistanum Emmu Goldman, „hættulegustu konu 

Ameríku.“ Blaðið var eitt fremsta blað anarkista í Ameríku og í það rituðu fjölmargir leiðandi 

pennar á vinstri væng bandarískra stjórnmála. Blaðið hætti að koma út þegar Goldman var 

fangelsuð og síðar vísað úr landi fyrir að andmæla þátttöku Bandaríkjanna í fyrri 

heimsstyrjöldinni. Efni úr Mother Earth er að finna í Freyju. 

Our Dumb Animals (1868-1972) – Dýraverndunarblað gefið út af Massachusetts Society for 

the Prevention of Cruelty to Animals. Ritstjóri þess var Thomas Angell, frumkvöðull í 

dýravernd í Bandaríkjunum. Efni úr Our Dumb Animals er að finna í Freyju, Maple Leaf 

Almanak, Tuttugustu öldinni og Baldri. 
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Review of Reviews (1890/92 – 1940) – W.T. Stead hóf útgáfu þessa vinsæla tímarits í London 

1890 og amerísk útgáfa kom fyrst út 1892. Blaðið var ekki róttæklingablað en fylgdi 

umbótastefnu og stuðningur blaðsins við kvenfrelsi og andstaða þess við Búastríðið gerði 

blaðið um skeið að hálfgerðu útlagariti. Efni úr Review of Reviews er að finna í Freyju. 

The Voice (1894-1918) –Vikublað sem kom fyrst út sem The People‘s Voice árið 1894 en 

breytti um nafn árið 1897. Málgagn Winnipeg Trades and Labor Council. Í þessu blaði 

skiptust jafnaðarmenn og verkalýðshreyfingin í Winnipeg og nágrenni á skoðunum og 

hugmyndum og töluðu máli verkafólks í Manitoba og vesturhéröðum Kanada. Efni úr The 

Voice er að finna í Freyju, Baldri, Dagskrá II og Tuttugustu öldinni. 

The Woman‘s Standard (1886-1911) – Opinbert málgagn Iowa Woman Suffrage Association. 

Fjallaði fyrst og fremst um baráttuna fyrir kosningarétti kvenna auk almennrar siðbótar. Efni 

úr The Woman‘s Standard birtist í Freyju. 

Woman‘s Journal (1870-1931) – Kvenréttindablað stofnað af Lucy Stone (1818-1893). 

Málgagn siðbótarsinnaðra kvenréttindasinna og um tíma opinbert málgagn National American 

Woman Suffrage Association. Við upphaf 20. aldar var útbreiðsla þess takmörkuð en eftir 

1910 varð það eitt útbreiddasta kvenréttindablað N-Ameríku með meira en 20.000 

áskrifendur. Efni úr Woman‘s Journal birtist í Freyju.  

Wilshire‘s Magazine (1901-1915) – Gefið út af auðkýfingnum og sósíalistanum Gaylord 

Wilshire (1861-1927) í New York. Hann var meðlimur Nationalist Movement Edwards 

Bellamy og síðar í framboði fyrir Socialist Labor Party. Efni blaðsins eru sósíalismi og 

þjóðnýting og í því birtust reglulega þýðingar á efni eftir helstu hugsuði sósíalismans í 

Evrópu. Efni úr Wilshire‘s Magazine birtist í Baldri. 
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Viðauki II 
 

Stefnuskrá Jafnaðarmannafélags Íslendinga í Winnipeg. 

I. Félagið heitir Jafnaðarmannafélag Íslendinga. 

2. Tilgangur þess er að glæða áhuga Íslendinga fyrir stefnu og starfsemi jafnaðarmanna. 

3. Stefnuskrá félagsins skal vera fullkomið jafnrétti allra manna, án tillits til litar, þjóðernis 

eða kynferðis. 

4. það heldur fram þjóðeign járnbrauta og annara samgöngufæra, náma og iðnaðarstofnana, 

banka, o.s.frv. 

5. það heldur fram skyldu foreldra til þess, að senda börn sín á skóla milli 10 og 14 ára. 

6. Að ríkið leggi til ókeypis bækur og önnur áhöld á þjóðskólum. 

7. Banni gegn því að konur eða unglingar vinni á þeim stöðum, sem hættulegir eru fyrir heilsu 

eða siðferði þeirra. 

8. Löggjöf, er skyldi vinnuveitendur til þess, að bera ábyrgð á limlesting eða öðrum slysum 

þeirra, er hjá þeim vinna. 

9. Beinni löggjöf og staðfestingarvaldi kjósenda í öllum mikilsvarðandi þjóðmálum. 

10. Að kjördagur skuli vera lögskipaður hvíldardagur. 

11 . Að jafnhátt kaup sé goldið konum sem körlum fyrir sömu vinnu. 

12. Afnámi laga um eignarskyldu og fjárframlög við kosningar í opinbera stöðu. 

13. Afnámi hernaðar. 

14. Afnámi líflátsdóma. 
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Viðauki III 
 

Haus Tuttugustu aldarinnar ásamt útskýringum 
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