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Inngangur 

Þessar endurminningar, sem hér fara á eftir skrifa ég eigi sökum þess, að ég 

telji sjálfan mig svo mikilhæfan né þýðingarmikinn fyrir aðra, heldur skrifa 

þetta einkanlega af því að margir mínir kunningjar hafa verið að hvetja mig 

til þess að gera það, meðan ég enn hafi viðunanlega heilsu. 

                 (Sigurður Jónsson, 1920, bls. 1). 

Þannig hljómar fyrsta setningin í endurminningum Sigurðar Jónssonar frá Ystafelli sem enn 

hafa ekki komið út á prenti. Sigurður átti þátt í mörgum þeim þáttum sem skópu sögu þessa 

lands, hvort sem það er menningar, verslunar eða þá stjórnmála. Í þessari ritgerð verður 

aðalega fjallið um stjórnmálaþáttinn í verkum hans og þá sérstaklega um þátt hans og annara í 

fyrstu samsteypustjórn Íslands. Sú stjórn var sett á lagginar eftir vetrarkosningar 1916 og tók 

hún við völdum í janúar 1917. Sú stjórn var merkileg að mörgu leyti þar sem hún markaði 

þáttarskil í stjórnmálasögu Íslands. Þetta var fyrsta ríkistjórn sem mynduð var fleirum en 

einum ráðherra og einnig sú fyrsta sem mynduð var eftir þeim nýju (stéttar)flokkum sem þá 

voru byrjaðir að myndast. Það var einnig þessi stjórn sem kom fullveldinu á hér á landi. Þessi 

stjórn var því ákaflega merkilega fyrir marga hluta sakir og er því áhugavert að rannsaka hana 

örlítið.  

Hverjar voru hinssvegar fumbreytunar að þessi ríkistjórn var mynduð? Hafði 

sjálfstæðisbaráttan eitthvað um þetta að segja? Hvaða flokkar voru aðilar að henni og náði 

hún að halda trausti þingsins og verjast þannig vantrausti? Hafði þessa fyrsta samsteypustjórn 

einhver mótandi áhrif fyrir komandi ríkistjórnir? Síðast en ekki síst hvernig gekk henni á þeim 

skelfilega tíma sem hún starfaði, en fyrri heimstyröldin geysaði allan þann tíma sem hún var 

við völd.  

Til þess að finna svör við þessum spurningum þá verður að leitast eftir þeim um víðan 

völl. Skoða verður stjórnmálamenninguna allt frá því á landshöfðingjatímabilinu og fram á 

starfsár hennar. Kosingar sem á undan voru verður að skoða því þær voru ekki með sama 

sniði og áður, og oftar en ekki varð mikil breyting á hætti kosniga hér á tímanum. Margar 

heimildir verða notaðar svo að viðunandi niðurstaða fáist. Endurminningar Sigurðar verða 

notaðar til viðmiunar á vissum málefnum, hann var mikið inni í öllu þeim málum sem snertu 

landið hans og kemur fram í skrifum hans hversu mikið og hratt landið og þjóðin var að 

breytast. 
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1. Forsagan 

Fyrir heimastjórn 

Eftir að Ísland fékk löggjafarvaldið 1874 urðu tímamót hér landi og fyrsta almennilega skrefið 

tekið í átt til sjálfstæðis. Mörg voru þó skrefin eftir áður en fullu sjálfstæði væri náð, landið 

var þá enn mjög strjálbýlt og fátækt var landlæg. Innan landsins bjó hinsvegar þjóð sem 

þekkti fátt annað en vinnu og innan hennar voru einstaklingar sem voru tilbúnir að leggja sitt 

að mörkum til þess að breyta öllu hér til betri vegar. Allar þær framfarir sem urðu á síðustu 

öld má að einhverju leyti rekja til þessara breytinga á stjórnvaldi yfir Íslandi. Þær urður 

reyndar mun hraðari og stærri eftir að heimstjórnin var komin 1904 (Agnar Kl. Jónsson, 

1969). 

 Sigurðu Jónsson skrifar um hvaða áhrif hátíðin hafði fyrir sig og þá sérstaklega 

tilkomu nýju stjórnarskráarinnar í endurminnignum sínum. „Þessi hátíð varð vakningardagur 

fyrir fjölda manna, einkum fyrir yngri menn. Vonir þeirra risu hátt einkum í sambandi við 

hina nýju stjórnarskrá sem konungur vor færði landsmönnum. Hjá okkur yngri mönnum hér 

um slóðir, fór að myndast félagsskapur viðkynningar og sameinast í því að hrinda 

áhugamálum okkar áfram. Áhugamálin voru mörg, hitinn í þeim mikill. Það var ný kynslóð 

sem hér reis upp og ætlaði að láta til sín taka“ (Sigurður Jónsson, 1922, bls. 47).  

Þjóðhátíð var haldin hátíðleg um allt land 1874 en þá voru stórar útihátíðir ekki oft 

haldnar hér á landi, nema ef um brúðkaup stórættaðra einstaklinga var um að ræða. Á 

Ljósavatni í Suður-Þingeyrjarsýslum var hún einnig haldin og mætti Sigurður frá Ystafelli á 

hana en þar var hann kosinn í sitt fyrsta opinbera embætti, en það var Þjóðvinafélagið (Jón 

Sigurðsson, 1965)  

Þjóðvinafélagið var stofnað 1871 af 17 alþingismönnum og var ætlunin með félaginu 

að sinna aðallega stjórnmálasviðinu.  Félagið átti að fá almenning með í þá baráttu sem snerist 

um það að  halda landsréttindum sem og þjóðarréttindum Íslendinga (Þorgerður 

Sigurgeirsdóttir, 1969). 

Til að varpa ljósi á hversu margir óþreyjufullir ungir menn voru hér á landi til þess að 

sjá einhverjar aðgerðir framkvæmdar í átt til sjálfstæðis sést einna best á skrifum Sigurðar í 

endurminngum hans um þjóðvinafélagið. 
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Upp úr 1885 voru menn orðnir óánægðir með framvindu Þjóðvinafélagsins, 

höfðu [þeir] skilið stofnun þess á þann veg að félagið ætti aðallega að 

bindast pólitískri starfsemi, en úr því þótti lítið sem ekkert gerst. 

(Sigurður Jónsson, 1922, bls. 91) 

Þessi skrif Sigurðar eru ágætis dæmi um þá ólgu sem var í landinu. Unga fólkið var farið að 

líta í kringum sig og sjá hvernig lifnaðarhættir voru að breytast í öðrum löndum og veltu fyrir 

sér hvort það sama gæti ekki einnig gengið hér á landi. Hinn rómantíski andi sem fól í sér 

sjálfstæðisbaráttu og leit að frelsinu og betri lífsskilyrðum fór yfir landið líkt og þokan sem 

læðist meðfram dölunum á rökum sumarnóttum.  

Landshöfðingjatímabilið 

Á tímabilinu frá 1874 – 1904, eða hinu svokallaða landshöfðingjatímabili, urðu margar 

breytingar á löggjafarvaldinu. Þótt þingið héldi ávallt sínum sömu völdum urðu miklar 

sviptingar á milli kosninga. Fyrir tímabilið þótti það ekki tiltökumál að vera alþingismaður en 

á tímabilinu jukust völd þingsins jafnt og þétt sem og virðingin fyrir að komast þar inn. Því 

fóru sífellt fleiri að bjóða sig fram og vonast þannig til þess að steypa hinum rótgrónu 

þingmönnum ,sem á undan voru, af stóli. Hinir nýju þingmenn voru oftar sjálfstæðismenn (í 

gömlu merkingunni) en hinir gömlu íhaldsamari (Eggert Þór Bernharðsson, e.d.). 

Í Stjórnarskránni sem Kristján konungur 9 gaf Íslendingum 1874 kemur fram að 30 

þingmenn skulu þjóðkjörnir en 6 skipi hann sjálfur. Tímabil þeirra skuli vera 6 ár og ef að 

einhver falli frá þá eigi að kjósa á ný fyrir þann þingmann en ekki kalla til varamann 

(Stjórnarskra Íslands. 1874). 

Kosningar 1874, 1880 og 1886 voru sérstakar að því leyti að í þeim var töluverð nýliðun og 

margir tóku sæti á Alþingi sem ekki höfðu verið þar áður. Nýliðunin varð næstum 50% á 

þessum árum. Harðar var tekist á um mál innan Alþingis og fór sífellt meir fyrir 

sjálfstæðismálum Íslendinga.  Fylkingar fóru að myndast um það mál og má því segja að þar 

hafi fyrstu flokkadrættirnir verið komnir fram á sjónvarsviðið. Frá árunum 1890-1904 varð 

enn nýliðun í þinghópnum þó ekki í sama mæli og áður en ýmsir þingmenn fóru að hasla sér 

völl og skapa sér frægð. Annaðhvort voru menn sjálfstæðisbaráttumenn eða vildu halda sama 

sambandi við Dani að einhverju leyti lengur. Á því tímabili jókst einnig kosningaþátttaka til 

muna en um helmingur þeirra sem áttu rétt á því kjósa nutu réttar síns á þessu tímabili í 

staðinn fyrir innan við fimmtung áður (Eggert Þór Bernharðsson, e.d.). 
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Þrátt fyrir að hér væri lýðræði þar sem almenningur gat kosið um valdhafa sína þá er 

ekki þar með sagt að allir hafi kosningarétt. Til þess að öðlast hann voru strangar reglur til 

dæmis varð kjósandi að vera karlmaður, eldri en 25 ára, eiga land eða geta sýnt fram á það að 

geta framfleitt sér, síðast en ekki síst voru þeir sem höfðu brotið af sér án kosningaréttar. 

Konur, fátæklingar, landlausir, flestir verka- og vinnumenn voru þarna einnig undanskilin. Á 

þessum tíma var hér enn fátækt bændasamfélag og því ekki margir vel fjáðir. Fáir höfðu því 

kosningarétt eða tæplega 10% þjóðarinnar, innan við helmingur karlmanna. Þetta sýnir að 

þegar lítil kosningaþáttaka var þá vóg hvert atkvæði mikið samanborið við nútímann (Eggert 

Þór Bernharðsson, e.d.). 

Eftir að aldamótin voru gengin í gegn höfðu tvær fylkingar komið upp innan þingsins. 

Annar hópurinn, eða svokallaðir Valtýringar vildu höggva á þann hnút sem hafði myndast í 

sjálfstæðisbaráttunni svo auðveldara væri að koma aðkallandi málum í gegn. Hún var leidd af 

Valtý Guðmundssyni norrænufræðingi sem kenndi við Háskólan í  Kaupmannahöfn. 

Valtýringar vildu fá sinn eigin íslenska ráðherra sem sitja myndi úti í Kaupmannahöfn. Hinn 

hópurinn sem farin var að afla sér vinsælda á þingi voru heimstjórnarmenn sem vildu fá 

ráðherra og um leið að framkvæmdavaldið yrði fært heim til Íslands. Þessar tvær fylkingar 

deildu hart og voru þær næstum jafnar eftir kosningarnar 1900. Stjórnarskrárfrumvörp voru 

lögð fram en erfiðlega gekk að koma þeim í gegn, vegna baráttu þessara ólíku fylkinga.  Það 

var ekki fyrr en veikindi komu upp innan heimastjórnarflokksins að frumvarpið fékkst 

samþykkt en þá komu þær fréttir að ný stjórn var komin í Danaveldi, önnur en sú sem Valtýr 

hafði samið við um breytingarnar. Ákvað því Valtýr að fara út til þess að tala máli sínu við 

hina nýju stjórn sem tekin var við völdum (Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Þar sem heimastjórnarmenn voru ekki hlynntir þeim breytingum sem gerðar höfðu 

verið á stjórnarskránni þá ákvaðu þeir að senda sinn eigin mann að tala fyrir sínum málum og 

varð Hannes Hafsteinn fyrir valinu. Á meðan á öllu þessu stóð þá fór einn Valtýinga yfir til 

Heimastjórnarmanna og með því var meirihlutinn kominn þangað. Stjórnarskrábreytingin 

kallaði á það að tvö þing þyrftu að samþykkja breytingarnar til þess að þær myndu öðlast 

gildi. Hinn nýi danski forsætisráðherra vildi að hið nýja þing myndi ráða að annað hvort hafna 

breytingunum eða þá fá sér íslenskan ráðherra sem myndi hafa aðsetur á Íslandi og þyrfti ekki 

að fara út nema til þess að hafa samskipti við konung vegna þeirra mála sem snertir hann 

beint. Þessu tilboði tóku báðar fylkingarnar. Heimastjórnarflokkurinn vann mikinn 

kosningasigur í aukakosningunum, og voru breytingarnar samþykktar og tóku þær gildi þann 

1. febrúar 1904. Heimastjórnarmenn vildu að fyrsti ráðherrann kæmi úr þeirra röðum og báðu 
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því hina dönsku valdhafa að velja einhvern úr þeirra röðum, fyrir valinu varð Hannes 

Hafsteinn. Danska ríkistjórnin hafði þær upplýsingar undir höndunum að hann væri sá 

þingmaður sem mest fylgi hafði innan Alþingis og væri því rökréttasti kosturinn 

(Forsætisráðuneytið, e.d.). 

2. Heimastjórnin. 

Uppvaxtartíminn. 

Með því að fá heimastjórn urðu ekki beinlíns stórar breytingar á sambandi Íslendinga og 

Dana. Frekar má líta á hana sem stórt skref í átt til fulls sjálfstæðis frá Dönum sem kom síðar 

meir. Jafnvel þó að ráðherrann væri kominn til Íslands og lifði sem og starfaði með þjóðinni 

þá er ekki þar með sagt að hann væri fullkomnlega sjálfstæður frá konungi. Núna þurfti 

konungur ekki lengur að staðfesta lög nema eftir tillögum ráðherrans, en hann myndi ekki 

gera það ef þau lög væru á móti hagsmunum danaveldis. Einn helsti ávinningur með 

heimastjórninni var sá að þröskuldurinn sem konungurinn hafði verið fyrir ýmsu 

framkvæmdum hér var farinn (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Þegar að Hannes Hafsteinn tekur sæti sem hinn fyrsti ráðherra Íslendinga þá var hann 

sem og aðrir með háleitar hugmyndir um hvernig ætti að rífa landið upp úr þeirri fátækt og 

vosbúð sem það var í. Á undanförnum áratugum hafði stór hluti af þjóðinni flutt búferlum til 

annara landa í leit að betri lífi en fannst hér. Talið er að um fimmtungur þjóðarinnar fluttist út 

og var það mikil blóðtaka fyrir þjóðina. Eftir að heimastjórnin tekur við þá minnkar þessi 

útflutingur gífurlega enda virtist loks vera sem að hér væri að birta upp (Viðar Hreinsson, 

2000). 

Fyrri ráðherratíð Hannesar Hafsteins 1904-1909 er einna helst þekkt fyrir allan þann 

uppvöxt sem varð í landinu á þeim árum. Segja má að grunnurinn hafi verið lagður fyrir aðrar 

ríkistjórnir til þess að taka til hendinni hér enda af nógu að taka. Hannes líkti landinu við 

kvæðið sem nefnist vor og hljómar það þannig „Meðan ísar brotna og þokar þrotna, er þörf á 

risum að hreinsa til. Því meir sem geysist, þess ljúfar leysist, og loksins fellur svo allt í vil, svo 

að blómin glóa og börðin gróa og blika sólroðin húsa-þil.“. Þetta litla kvæði sýnir fram þann 

stóra hug sem kominn var í Hafstein sem og Íslendinga og þann stóra hug þeir höfðu til 

aðgerða hér á landi (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Eitt af fyrstu verkum heimastjórnarinnar var að koma verkum innan stjórnarráðsins í eðlilegt 

horf. Til þess þurfti að skipa embættismenn og var það eitt af fyrstu verkum Hannesar. Hann 
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skipaði ekki alltaf eins og aðrir vildu bæði samherjar hans sem og andstæðingar. Það ósætti 

um embættisveitingar hafa haldist síðan þá því varla er hægt að veita neinum manni embætti 

hér án þess að hægt sé að gagnrýna þá aðgerð á einhvern hátt enn þann dag í dag (Agnar Kl. 

Jónsson, 1969). 

Helsta mál sem  Hafsteinn kom í gegn var ritsímamálið en um það hafði verið lengi 

rætt innan veggja Alþingis og á meðal almennings, þegar heimastjórnin tekur við hafði lítið 

sem ekkert gerst. Hannes fær leyfi hjá Alþingi til þess að ganga til verka í málinu og ganga frá 

samningi fyrir Íslands hönd og tengja það við umheiminn. Um tvær tegundir var að ræða 

sæstreng eða þá loftskeyti en sæsíminn hafði lengur verið til og hann þótti öruggari. 

Loftskeytin voru nýrri af nálinni og þóttu þau vera of dýr að mati Hafsteins. Hann valdi því 

sæstrenginn og samdi við Mikla norrænu um að leggja hann. Í þeim samningi kom fram að 

Mikla norrænu myndi fá einokunarsamning hér í 20 ár á notkun sæstrengsins. Hann skyldi 

vera lagður með fjárframlögum frá hinum danska ríkissjóði sem og hinum íslenska en þó var 

meirihlutinn hjá hinum danska. Spratt þá upp við þessa ákvörðun mikil andstaða innanlands 

við þennan samning. Þótti andstæðingum með þessu vera að veita norræna félaginu alltof 

mikil völd sem og hann þótti vera of nátengdur dönskum ríkissjónarmiðum (Guðjón 

Friðriksson, 2005). 

Sú spurning vaknaði einnig af hverju Hannes hafi ekki talað við fleiri loftskeytafélög. 

Mikið var skrifað gegn þessum samningi og reyndu andstæðingar hans hvað þeir gátu til þess 

að berjast á móti honum. Þegar það var orðið ljóst að hann yrði samþykktur innan þingsins þá 

boðuðu þeir til mótmælafunda utan við stjórnarráðið. Til þessa funda söfnuðu þeir fólki og þá 

sérstaklega bændum úr sveitunum í kring. Voru þeir taldir á að koma til fundarins því miklar 

báglegar aðgerðir væru í vændum. Þrátt fyrir að lúðrasveit hafið verið kölluð til sem spilaði 

ættjarðarlög sem og mörg ókvæðisorð voru kölluð í átt að stjórnarmönnum þá kom allt fyrir 

ekki. Þessi fundur fékk nafnið síðar bændafundurinn, jafnvel þó að lítið hafið verið talað um 

málefni bænda á honum. Umræðunar sem fóru fram á þingpöllum Alþingis þegar málið var 

tekið fyrir fjölluðu einna helst um einokunina sem kom fram í honum og varð sú umræða 

frekar hörð á köflum. Þrátt fyrir allar þær mótbárur sem blossuðu upp þá var síminn tekinn í 

notkun þann 29. september 1906 (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Þau gífurlegu mótmæli sem urðu um þetta eina framtaksmál sýnir að meiri hiti var 

kominn inn í íslensk stjórnmál. Enda með tilkomu heimastjórnarinnar var eftir enn meiru að 
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slægjast en áður og var ráðherrastólinn því álitlegur þeim sem vildu setja spor sitt í 

Íslandssöguna. 

Mörg önnur verk komust til framkvæmda á fyrri ráðherratíð Hannesar, þótt hann hafi 

ekki komið persónulega nálægt þeim öllum enda mörg öfl hér á ferð upp úr aldamótunum sem 

stuðluðu sameiginlega að þeim framförum. Má þar til dæmis nefna ýmsar samgöngubætur 

(brúarsmíðar tóku kipp um allt land), vélar voru settar í báta sem stórjók alla útgerð við 

strendurnar. Miklar framfarir voru einnig í landbúnaði sem og flestum öðrum sviðum á 

þessum tíma. Svo virðist vera að öll þjóðin hafi ákveðið að gera eitthvað sjálf í staðinn fyrir 

að þurfa sífellt að biðja um frá öðrum þjóðum á sama tíma og þau fengu sinn eigin ráðherra 

(Agnar Kl Jónsson, 1969 og Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Sundrungin 

Síðustu kosningarnar þar sem Hannes var sitjandi ráðherra voru hinar svokölluðu 

uppkastskosningar en í þeim er sagt að kosið hafi verið um tvennt, þingmenn og uppkastið að 

nýjum lögum við Dani. Í stað hinna gömlu stöðulaga áttu að koma sambandslög. 

Heimastjórnarmenn með Hannes í fararbroddi vildu forðast deilur sérsaklega eftir 

ritsímamálið og vinna með öðrum flokkabrotum innan þingsins til þess að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu fyrir þjóðina sem varð sífellt áfjáðari í þá átt að ná sjálfstæði. 

Nefndir voru skipaðar, sem innihéldu öll þau flokkabrot sem voru á þingi, sem bjuggu til 

uppkast að lögum sem talið var að flestir gætu samþykkt. Einn þingmaður neitaði að skrifa 

undir, Skúli Thorodsen, en að hans mati var sá hluti samningsins sem segir að hann væri 

óuppsegjanlegur of sterkt til orða tekið. Jafnvel þó að í uppkastinu fælist stóraukið sjálfstæði 

Íslendinga. Með þeim áttu Íslendingar að verða næstum sjálfstæðir í flestum málum nema þó 

að utanríkismálin yrðu enn í höndum Dana sem og herverndin. Skúli leit svo á að með 

lögunum væri ekki það mikill ávinningur að það borgaði sig að festa landið og þjóðina lengur 

undir Danaveldi en þurfti. Stutt var í fullt sjálfstæði nú þegar væri þjóðin farin að ráða flestum 

hlutum með tilkomu heimastjórnarinnar. Þrátt fyrir mótbárur Skúla þá var ákveðið að halda 

uppkastinu eins og það var og bjóða til kosninga því ekki kom það til greina að samþykkja 

svo mikilvæg lög án þess að fá dóm þeirra sem veita umboðið til þess. Sú staðreynd að fá 

umboðið frá kjósendum átti síðar meir eftir að fara hverfandi úr stjórnarráðinu 

(Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Í þeim kosningum var einna helst kosið um uppkastið og fóru þar tvær fylkingar fyrir. Með 

þeim voru heimastjórnarmenn sem og flestir aðrir sem sátu þá á þingi. Andstæðingar voru í 
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reynd fáir innan þings  en þar má helst nefna Þjóðræðisflokkinn en það nafn hafði Valtýingar 

tekið upp til þess að standa saman inni á þingi á móti heimastjórnarmönnum. Tveir þingmenn 

hans höfðu skrifað undir uppkastið en ekki Skúli, ákváðu þeir því að standa með Skúla. Þeir 

buðu því á móti mönnum sem stóðu með því í þeim kjördæmum þar sem maður í þeirra flokki 

bauð fram og var fylgjandi. Björn Jónsson fór fyrir þessum nýja hóp en hann spilaði stórt 

hlutverk í ritsímamálinu. Þjóðræðisflokkurinn og Landvarnarflokkurinn gerðu með sér 

kosningabandalag fyrir þessar kosningar en það var félagshreyfing utan þings sem vildi 

berjast fyrir sjálfstæði frá Dönum. Seinna meir varð hún að sjálfstæðisflokki eldri og á hann 

eftir að koma seinna við sögu í þessu riti (Björn Þórðarson, 1951). 

Kosningar voru sögulegar því baráttan varð enn harðari en þekkst hafði einnig varð 

mun meiri þátttaka. Allt að þrír fjórðu kusu í þeim og þar sem að kosningarétturinn hafði 

einnig verið rýmkaður og því kusu mjög margir þetta ár í fyrsta sinn.  Einnig voru þetta fyrstu 

leynilegu kosningarnar en áður fengu allir að vita sem vildu hvað hver og einn kaus. Tæplega 

60% kusu gegn uppkastinu og voru þær því afgerandi ósigur fyrir Hannes sem sagði að hann 

myndi segja af sér eftir þær. Björn Jónsson sem var helsti andstæðingur uppkastsins var síðan 

kosinn ráðherra (Björn Þórðarson, 1951). 

Næstu ár heimastjórnarinnar eru mikil umrótartímabil þar sem oft er kosið og 

margsinnis er skipt um ráðherran. Áðurnefndur Björn var ekki ráðherra nema í tvö ár (1909-

1911) áður en hann fékk á sig vantraustillögu og þurfti að segja af sér. Björn missti traust síns 

eigins flokks þar sem hann þótti vera of linur við Dani, sem og hann þurfti að berjast við sína 

eigin menn í Landsbankamálinu svokallaða (Björn Þórðarson, 1951). 

Landsbankamálið er gott dæmi um þá baráttu sem komin var inn á þingið en Björn lét 

það verða eitt af sínu fyrstu verkum í ráðherrastól að skipa nefnd til þess að fara yfir 

starfshætti bankans. Samherjar hans bentu honum þá á að þetta væri hugsanlega ekki gáfulegt 

þar sem þetta myndi rúa bankann trausti og varð sú raunin. Andstæðingar hans hinsvegar 

vildu meina að með þessari aðgerð þá væri Björn að losa sig við pólitískan andstæðing sem 

fór þá fyrir bankanum. Var allt málið frá upphafi mikið klúður fyrir Björn og á endanum varð 

hann að biðjast lausnar. Ekki er vitað með vissu hvort að hann hafi haft eitthvað íllt í hyggju 

með því að skipa nefndina í byrjun, þ.e. hvort hann hafi einungis verið að rannsaka þá kreppu 

sem bankinn hafði lent í á árunum á undan eða þá að hann hafi verið að losa sig við þáverandi 

bankastjóra Tryggva Gunnarsson sem var andstæðingur Björns. Einnig var sú staðreynd að 

hann hafði veikst um það leyti sem hann settist á ráðherrastól og var því ekki eins mikið við 
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og Hafsteinn hafði verið á undan vatn á myllu andstæðinga hans. Erfitt var að hafa einungis 

einn ráðherra sem var sjaldan við vegna veikinda (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Við stólnum tók samherji Björns, Kristján Jónsson en hann fékk stuðning 

heimastjórnarmanna með loforði um að boða til kosninga sem fyrst. Kristján sat ekki lengi 

enda boðaði hann til kosninga stuttu eftir að hann hafi tekið sæti eða eftir ár og sat hann því í 

einungis eitt ár eða frá 1911-1912. Tveir menn komu til greina sem arftaki Björns, er þá átt 

við áðurnefndan Skúla Thoroddsen en hann hafði einnig tryggt nægan meirihluta bakvið sig. 

Bæði Kristján og Skúli höfðu einhverja sjálfstæðismenn á sínu bandi en heimastjórnarmenn 

studdu Kristján. Þar sem þeir voru með nærri því jafnmarga stuðningsmenn þá ákvað 

Danaveldi að samþykkja Kristján þar sem hann þótti líklegri til þess að halda friðinn við þá. 

Kristján er sagður hafa setið utan flokka þar sem sjálfstæðisflokkurinn var ekki heill á bakvið 

hann sem og hann var ekki heimastjórnarmaður (Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Stjórnarandstaðan vann mikinn sigur í kosningunum sem á eftir fylgdu og var Hannes 

aftur skipaður ráðherra. Það sem hann vildi koma í gegn eftir að hafa tekið við sætinu að nýju 

var gamla uppkastsmálið, ljúka því en það hafði verið þrætuepli í þinginu frá því var hafnað 

með kosningunum 1909. Segja má að það mál hafi verið sem draugur inni á þinginu þar sem 

aldrei tókst að koma með nógu stóran meirihlutan á bakvið það til þess að ljúka því. Hannes 

fór því á leit við aðra þingmenn utan hans flokks til þess að koma á fót meirhluta og kallaðist 

hann í daglegu tali bræðingurinn, sjálfur kölluðu þeir sig sambandsflokkinn (Björn Þórðarson, 

1951). 

Í fyrstu studdu allir þingmenn bræðinginn nema þrír en þegar líða tók á kjörímabilið 

fækkaði þeim hratt og um 1913 voru þeir komnir í minnihluta. Hannes fór samt sem áður fyrir 

þinginu og stjórnaði því með minnihluta en hann var varinn vantrausti af öðrum þingmönnum 

þar á meðal nýju flokksbroti sem kallaði sig bændaflokkurinn. Í þann hóp höfðu bændur 

safnað sér saman til þess að starfa að einhverju leyti saman að verkefnum sem tengdust 

bændum, þeir urðu reyndar ekki að stjórnmálaflokki fyrr en tvemur árum seinna eða árið 

1915. Þrátt fyrir háleit markmið um að koma uppkastslögunum í gegn með sameinuðu 

Alþingi þá var þeirri tilraun hafnað af Dönum. Kominn var nýr konungur, Kristján 10 sem var 

ekki eins eftir mildur við Íslendinga og forveri hans. Konungurinn vildi breyta uppkastinu enn 

meira í þágu Dana en með því fór að fjara undan bræðingnum. Hannesi mistókst því að koma 

því í gegn og endaði með því að þurfa að boða til kosninga enda stuðningurinn við hann 

farinn (Guðjón Friðriksson, 2005). 
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Eftir kosningarnar 1914 var mikil sundrung í þinginu margir þingmenn voru taldir 

standa utan flokka eða voru taldir standa lauslega með ýmsum flokkum. Nýjir flokkadrættir 

höfðu verið að myndast á undanförnum árum og störfuðu þeir saman um annaðhvort einstök 

málefni eða þá þær stéttir sem þeir buðu sig fram fyrir. Úr því varð að sjálfstæðismenn gátu 

myndað meirihluta með nýja bændaflokknum sem áður hefur komið fram og var Sigurður 

Eggertz ráðherraefni þeirra. Þónokkrir þingmenn utan flokka studdu einnig þessa tilnefningu 

einna helst þar sem Sigurður var talinn utan flokka (Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Staðan var því orðin þannig í íslenskum stjórnmálum að mikil sundrung ríkti, svo oft 

hafi verið kosið á undanförnum árum að erfitt var að fylgjast með hvað var hér nákvæmlega 

að gerast. Margir þingmenn úr nokkrum flokkum gátu hópast saman um viss málefni en farið 

aftur til sinna flokka um önnur mál. Þessi sundrung sýnir það að erfitt var að koma málum í 

gegn nema með  góðu samstarfi innann þingsins. Þau mál sem mest var þrætt um á þessum 

árum voru mál tengd sambandinu við Dani. Flestir ef ekki allir vildu fá sjálfstæði en 

spurningin var ávallt sú sama hvernig átti að leitast eftir því. Sumir þingmenn vildu meina það 

að landið væri hreinlega ekki í stakk búið til þess en aðrir vildu meina að aðalástæðan fyrir 

því var sú staðreynd að Danaveldi héldi Íslendingum niðri svipað og móðir sem vill ekki 

sleppa börnunum sínum út í lífið (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994). 

Ráðherratíð Sigurðar var stutt, 1914-1915, eins og annarra á þessum tíma og er helsta 

ástæðan fyrir því hversu erfiðlega honum gekk að koma stjórnarskrárbreytingunum í gegn líkt 

og þeir sem á undan honum höfðu reynt. Mikið var deilt um umbreytingarnar innan þingsins 

og þá einna helst um orðalag hennar. Kosningabarátta fyrir kosningarnar hefði einna helst 

snúist um hversu harðir menn voru í samskiptum við Dani og þjóðin sýndi sinn vilja í verki 

og oftar en ekki var sá harðasti kjörinn. Þegar Sigurður lagði loks stjórnarskránna fyrir 

konung þá þurfti hann að taka hana aftur þar sem undirtektir þess síðarnefnda voru ekki nógu 

góðar að hans mati. Þótti allt málið hafa misfarist og vera hálfvegis niðurlægjandi fyrir þingið. 

Stjórnarandstaðan sem fylgdi forystu Hannesar Hafsteins og gamla heimsstjórnarflokknum 

ákvað því að taka málin í sínar hendur og fór Hannes því út til þess að fá samþykki konungs 

um að mynda nýjan meirihluta. Var meiningin að ráðherrann kæmi úr sjálfstæðisflokki sem 

að heimastjórnarflokkurinn myndi styðja, fór það svo og varð Einar Arnórsson skipaður 

ráðherra og fór hann með völd í einungis eitt ár eða frá 1915-1916 (Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Einar var einungis annar ráðherran á heimastjórnartímabilinu sem að konungur valdi 

fremur en þingið hafi skipað og verið síðan samþykktur af konungi. Konungurinn valdi 
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Kristján fremur en Skúla þegar báðir þóttu hafa meirihluta eins og áður hefur komið fram.  

Konungurinn valdi Einar hugsanlega vegna misskilings þar sem konungur getur hugsanlega 

hafa haldið að forsprakkar helstu stjórnmálaaflanna ætluðu að hafa hann sem ráðherraefni sitt. 

Konungurinn beitti þessu valdi svo sjaldan því honum bar samkvæmt stjórnarskrá að halda 

þingræðinu hér á landi. Hvað með hinsvegar þegar þingræðið hér á landi var á móti 

þingræðinu í hans eigin landi? Þau mál komu sjaldan upp og aldrei komu upp óleysanleg mál. 

Þeir ráðherrar sem komu hér upp og áttu að fylgja harðari stefnu gagnvart konungi og 

Danveldi komust ekki langt með það og öll sundrungin hér á landi gerði það að verkum að 

stjórnarandstæðingar voru fljótir að færa það sér í vil (Björn Þórðarson, 1951). 

Einar kom stjórnarskrárbreytingunum í gegn og voru þær enn eitt skrefið í átt til 

sjálfstæðis, til dæmis voru konungskjörnir þingmenn þar loks aflagðir en landkjörnir 

þingmenn komu í staðinn. En þeir áttu að sitja lengur og vera kosnir í hlutfallskosningum sem 

áttu að fara fram um allt land. Til þess að vera kjörgengur sem landskjörinn þingmaður varð 

sá þingmaður að vera 35 ára og átti umboðið þeirra að vera til tólf ára. Þannig átti að koma 

vissum stöðuleika inn á þingið sem vissulega þótti vanta eftir allan þann óstöðuleika sem 

hafði gengið yfir síðustu árin. Kosningarétturinn var einnig rýmkaður til muna og þá aðallega 

efnahagsþátturinn í honum og fengu nú þeir flestir sem ekki voru í skuld vegna 

fátækraraðstoðar að kjósa sem og konur fengu kosningarétt hér í fyrsta sinn. Var þetta skref 

tekið í takt við allar þær lýðræðishugmyndir sem voru að flæða yfir Evrópu. Þrátt fyrir að 

konur og vinnuhjú sem fengu kosningarétt með þessum breytingum væru háð því að vera 40 

ára og eldri þá fjölgaði kjósendum gífurlega með þessum breytingum. Loks var tæp hálf 

þjóðin komin með kosningarétt og gat því haft áhrif á það hverjir valdhafar væru yfir henni 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 1994). 

Stjórnartíð Einars var að öðru leyti takmörkuð af enn einum sundrungi innan þingsins. 

Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði og úr urðu tvö flokksbrot; sjálfstæðisflokkur langsum annars 

vegar og sjálfstæðis flokkur þversum hins vegar. Einnig fór bændaflokkurinn frá þeim en 

hann hafði verið samstarfsflokkur þeirra og ákvað að stofna sinn eigin flokk til þess að eiga 

auðveldara með að starfa fyrir hagsmuni bænda. Ekki þótti líklegt að nýr meirihluti gæti verið  

myndaður og var því ákveðið að bjóða til kosninga (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Ekki er hægt að kveðja Stjórnartíð Einars og Sigurðar nema með því að líta á þau 

verkefni sem þeir þurftu að glíma við á meðan þeir sátu í embætti. Einar Arnórsson sem var 

ráðherra við upphaf ófriðarins hafði gripið til ýmsa ráðstafanna svo að ekki færi illa hér og ber 
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þar helst að nefna nokkrar heimildir sem að stjórnarráðið fékk svo hægt væri að tryggja 

ákveðið öryggi hér á landi. Til dæmis má nefna að sett var heimild fyrir stjórnarráðið að taka 

matvæli eða eldsneyti eignarnámi hjá kaupmönnum sem og þeim sem áttu ef að skortur myndi 

koma upp hjá almenningi. Einnig voru sett lög sem voru til þess gerð að hamlandi væri fyrir 

almenning sem átti fé inni í Landsbankanum að breyta þeim verðmætum í gull, þetta var gert 

svo að landsstjórnin gæti gripið til gullforðans ef illa færi. Þá voru sett á útflutningshöft á 

ýmsar nauðsynjavörur sem og gefin út hlautleysislög sem hömluðu Íslendingum að gegna 

herþjónustu þar sem Ísland ætlaði að vera hlutlaust í þeim ófriði sem nú geisaði. Síðast en 

ekki síst setti Einar á fót tvær nefndir sem átti að vinna með landsstjórninni; velferðarnefnd og 

verðlagsnefnd. Sú fyrri átti að tryggja hér fæðuöryggi sem og nothæfan gjaldmiðil svo hægt 

væri að kaupa inn matvæli ef þau yrðu af skornum skammti. Velferðanefndin starfaði allt 

fram til að samsteypustjórnin tók við en þá var hún lögð af þar sem þá þótti hún ekki vera 

lengur nauðsynleg þar sem ráðherrum hefði verið fjölgað. Sú síðari átti að fylgjast með 

verðlaginu hér og passa upp á það myndi ekki fara fram úr öllu hófi (Agnar Kl. Jónsson, 

1969). 

Bretarnir gerðu þeim tveim einnig oft skráveifu og vildi hvorugur þeirra gera neitt á 

móti þeim enda gæti það þýtt nánast hafnabann við Íslandsstrendur. Bretar vildu vera vissir 

um að engar vörur færu héðan til Þýskalands sem gæti aðstoðað þá í styrjöldinni og vildu því 

fylgjast með öllum þeim vöruflutingum sem fóru fram hér. Einnig vildu þeir eiga forkaupsrétt 

á öllum þeim vörum sem fluttar væru út héðan sem og að öll kaupskip þyrftu að koma við í 

breskri höfn. Þessar ráðstafanir gerðu landsstjórninni erfitt fyrir en hún varð samt sem áður að 

fylgja þessum fyrirmælum Bretana því ekki þótti hinn kosturinn fýsilegri. Því er það ekkert 

einsdæmi að Breska heimsveldið beiti okkar litlu eyju þrýstingi þegar þeirra hagsmunir eru að 

veði (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Bretar sem og bandamönnum var mikið um mun að andstæðingar þeirra, þá aðalega 

Þjóðverjar, gætu ekki stundað viðskipti út á við. Því lokuðu þeir höfnum þeirra og voru 

alsráðandi á hafinu. Íslendingar lentu í þeirri deilu og voru Bretar þeim erfiðir. Sífellt erfiðara 

var að sigla um Norðurhafið án þess að koma við í höfnum hjá þeim, þegar líða tók á stríðið 

þá hreinlega bönnuðu þeir íslenskum kaupskipum að flytja út vörur nema þau kæmu við hjá 

þeim í staðinn og lofuðu þeir að flytja hingað nauðsynjavörur. Allt var sem sagt gert til þess 

að varningur kæmist ekki í hendur óvina þeirra í stríðinu. Á endanum ákvað landsstjórnin að 

reyna að komast að einhverju samkomulagi við Breta svo hægt væri fyrir landið að stunda 

einhver viðskipti og fá hingað nauðsynjavörur. Úr þeim samningsumleitunum varð fyrri 
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viðskiptasamingur við Breta en samkvæmt honum þá fengu Íslensk kaupskip enn að versla 

við hlutlausar þjóðir og um leið fá greiðari afgreiðslu frá Bretum. Þeir myndu aftur á móti 

hafa forkaupsrétt á öllum þeim útflutningsvörum sem kæmu frá landinu. Þessi samningur náði 

yfir allan útflutning þjóðarinnar nema ef um Ameríkusiglingu var að ræða. Þótti ráðamönnum 

hér þetta vera skásti samninginn sem hægt var að ná í stöðunni þó svo hann hafi verið talsvert 

gagnrýndur (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

 

Heimastjórnin fyrir samsteypustjórn 

Þegar litið er yfir allar þær breytingar sem urðu hér á landi yfir heimastjórnartímann þá má 

með sanni segja að aldrei hafa orðið jafnmiklar breytingar á svo stuttum tíma. Ekki er þá 

einungis átt við þær gífurlega breytingar sem urðu á stjórnarráðinu sem og á löggjafarvaldinu 

heldur einnig á þjóðlífinu sjálfu. Iðnbyltingin var komin og allt var hér á leið til betri vegar. 

Efnhagurinn hér innanlands var á stanslausri uppleið og unga fólkið var hætt að flýja land eins 

og áður hefur komið fram. Þess í stað var það farið að flytja til sjávarþorpanna í leit að betra 

lífi en togaraútgerð var þá að byrja að stíga sín fyrstu skref. Með tilkomu véla í bátana þá gátu 

þeir fiskað mun meir en áður og því varð aflinn oft meiri sem kallaði á fleiri hendur í verkin. 

Einnig urðu ýmsar nýjungar í landbúnaði sem kallaði á færri hendur, þessar breytur gerðu það 

að verkum að þéttbýli fóru að myndast út um land allt, þjóðin var farin að stíga upp úr hinu 

fátæka bændasamfélagi í iðnaðarsamfélag eins og aðrar nágrannaþjóðir þeirra voru búnar að 

gera að mestu (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993). 

Allar þessar breytingar á búskaparháttum þjóðarinnar komu vel fram innan þingsins, 

sú þróun sem kom fram á seinnipart heimastjórnartímans var einnig að gerast innan 

þjóðfélagsins. Almenningur fylgdist nánar með stjórnarstarfinu og því þurftu þeir kjörnu að 

fylgja vilja fólksins enda umboðið fengið frá þeim (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Næstu ár á eftir eru gott dæmi um það hversu hratt breytingar geta orðið á einni þjóð 

og stjórnarháttum hennar. Kosningar sem fylgdu á eftir heimastjórninni má kalla þær fyrstu af 

þeim nútímakosningum sem enn eru við líði í dag.  Því þá buðu fram svokallaðir stéttarlistar 

en það hafði varla þekkst hingað til. Ein tiltekin breyting innan stjórnarskrárinnar hafði 

gífurleg áhrif á hvernig framhaldið var fyrir stjórnaráð Íslendinga. Utanaðkomandi breytur 

geta einnig haft áhrif á hvernig framhaldið varð hér á landi, en eins og verið er að baka góða 

köku þá þarf mörg hráefni að koma saman til þess að útkoman verði góð. 
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3. Stéttarflokkar 

Kosningarnar 1916. 

Ef að litið er á tímann frá landshöfðingjatímabilinu og svo heimastjórnartímann þá kemur 

berlega í ljós að gífurlegar breytingar urðu á stjórnkerfinu á þeim stutta tíma. Virðing og völd 

Alþingis uxu jafnt og þétt og um leið varð eftirsóknarverðara að komast þar inn. Þingmenn 

sem áður buðu sig fram undir eigin merkjum áttu sífellt erfiðara með að ná kjöri. Flokkar 

höfðu myndast í kringum sjálfstæðismálin en þegar að þau urðu ekki lengur eins aðkallandi 

þar sem iðnbyltingin hafði loks tekið sér bólfestu hér innanlands og með henni komu þær 

búsetubreytingar fólks sem áður höfðu komið fram erlendis (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 

1993). 

Þeir flokkar sem komið höfðu fram á heimastjórnartímanum voru eins og áður hefur 

komið fram flestir tengdir á einhvern hátt inn í sjálfstæðismálin en eftir hann þá virtist öldin 

önnur. Stjórnmálamenn voru farnir að sjá fram á þessa þróun og því fór sem fór að í 

kosningunum sem fylgdu í kjölfarið á sjórnarskrárbreytingunum buðu fram flokkar sem kalla 

mætti stéttarflokka (Jónas Kristjánsson, 1965) 

Í kosningunum 1916 buðu fram þeir flokkar sem höfðu verið við völd lengi, 

Heimastjórnarflokkurinn með Hannes í fararbroddi, Sjálfstæðisflokkurinn þversum með 

Sigurð Eggertz, sem og Sjálfstæðisflokkurinn langsum. Athyglisverðari eru hinsvegar hin 

framboðin en auk gömlu flokkana buðu fram tveir bændalistar en þeirra takmark var að 

berjast fyrir hagsmunum sinnar stéttar án þess að láta sjálfstæðismálin standa í vegi sínum. 

Einnig bauð verkamannaflokkur fram undir nafninu Alþýðuflokkurinn. Sú nýbreytni að 

flokkar myndu bjóða fram fyrir stéttir en ekki ákveðin málefni er ákveðin þróun sem hafði 

komið fram um heim allan en átti eftir að festa sig í sessi hér á landi. Ástæðurnar fyrir því 

geta verið margar, Ísland var ekki enn orðið að fullu sjálfstætt, hin gífurlega fátækt sem og 

einangrun landsins, og sú staðreynd að iðnbyltingin hafði verið það lengi að koma hingað 

(Helgi Skúli Kjartasson, 2002). 

Listi óháðra bænda var settur saman af forvígismönnum innan sveita landsins, en 

ákveðið var að setja inn í nafn listans óháðir þar sem aðstendendur listans vildu vera óháðir 

gömlu flokkunum sem og flokksbrotunum. Þeir vildu koma fram sem nýr flokkur sem lét 

verkin tala í staðinn fyrir hinn eílífa þræting sem hafði svo lengi verið inni á Alþingi. Á 

fjölmennum fundi í Þjórsártúni komu menn sér saman um frambjóðendur og hvar væri 

heppilegast að bjóða fram. Ekki voru allir sammála hver myndi leiða listan í landskjörinu en 
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sunnlendingar vildu fá Ágúst Helgason bónda en hann var hálfgerður foringi þeirra í félags- 

og stjórnmálum, sem og vinsæll á meðal almennings. Jónas Jónsson frá Hriflu benti 

hinssvegar á það að Sigurður Jónsson frá Ystafelli væri þekktur um allt land  þar sem hann 

hafði á áratugunum á undan farið um flestar sveitir Íslands til þess að halda fyrirlestra fyrir 

kaupfélögin. Hann væri því þekktur á landsvísu en það þyrftu frambjóðendur að hafa í 

landskjörinu. Var því Sigurður samþykktur sem efsti maður á lista óháðra bænda og náði hann 

kjöri. Það þótti mikill sigur sérstaklega sé litið til þess að framboði þeirra vantaði einungis 

fimmtán atkvæði til þess að fella þriðja mann heimastjórnarmanna (Jón Sigurðsson, 1965). 

Sigurður gerir ekki mikið úr þessum sigri í endurminningum sínum en þó er þar að 

finna sérstakt atvik sem er þess verðugt að nefna. Eftir að miðstjórn heimastjórnarmanna í 

Reykjavík fengu veður af því að hann myndi vera efstur á lista óháðra bænda þá sendu þeir 

sveit manna norður á land til þess að fá hann ofan af því og koma frekar á þeirra lista. Ekki 

vildu þeir fá hann ofarlega en hræðsla einhver hefur greinilega ráðið þarna einhverju. 

„Auðvitað neitaði ég þessum tilmælum, enda búinn að ljá lista óháðra bænda nafn mitt“.                   

(Sigurður Jónsson, 1924, bls. 149).  

Hví heimastjórnarmenn urðu svo smeykir að Sigurður væri á öðrum lista en þeirra er ekki 

hægt að svara hér en spurningin er hins vegar hvort að þeir hafi sótt í aðra frambjóðendur 

einnig. Sigurður hafði verið opinber stuðningsmaður Heimstjónarflokksins en aldrei hafði 

hann boðið sig fram til Alþingis. Þó svo að hann hafi verið einn af forvígismönnum sinnar 

sveitar í þeim félagsmálum sem þar voru starfrækt þá hafði hann látið það ógert að fara inn á 

landsstjórnmálin. Undanfarin ár hafði Sigurður reyndar farið um sveitir landsins til þess að 

halda fyrirlestra í boði kaupfélaganna og getið sér gott orðspor um leið. Sú staðreynd að þarna 

var kominn maður sem þekktur var hjá almenningi og vel liðinn getur haft þau áhrif að 

heimastjórnarmenn vildu ekki missa hann. Þrátt fyrir að Sigurður hafi verið orðinn 64 ára 

gamall, ekki beint framtíðarefni í stjórnmálum (Jónas Kristjánsson, 1965). 

Sjálfur skrifar Sigurður í endurminningum sínum hví hann ákvað að ljá nafn sitt á lista 

óháðra bænda. „Þó ég hefði verið heimastjórnarmaður fannst mér sá flokkur nú búinn að ná 

tilgangi sínum, og áhugi manna hljóti að beinast mest að innanlands stjórnmálum. 

Heimastjórnarflokkurinn hafði því engan tilverurétt lengur. Þó ýmsar stórlaxar í Reykjavík 

vildu halda honum við og ýmsir fylgifiskar þeirra út um land fylgdu þeim eins og áður.“ Var 

Sigurður ekki einn um þetta álit heldur var komin krafa um ný stjórnmál sem snérust ekki 
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einungis um sjálfstæðismálin heldur öll þau aðkallandi málefni sem gengu á hér innanlands 

(Sigurður Jónsson, 1924, bls. 146). 

Eftir kosningarnar þá fóru forvísigmenn þeirra flokka sem náð höfðu kjöri að koma sér 

saman um hvort að þeir þyrftu ekki að breyta einhverju hjá sér. Flestir töldu að þeir gætu gert 

betur með öðru sniði en í þessum kosningum og því vildu þeir fara yfir sín mál og lagfæra það 

sem hægt fara að lagfæra. Heimastjórnarmenn voru þeir einu af gömlu flokkunum sem haldið 

höfðu sínu og má það að mörgu leyti þakka Hannesi og því gerðu þeir minnstu breytingarnar. 

Þrátt fyrir að í margir hafi haft uppi sömu hugleiðingar og Sigurður þá hélt 

Heimastjórnarflokkurinn ávalt sínu á meðan Hannes var enn í honum (Þórarinn Þórarinsson, 

1966). 

Þó svo að margir fyrrverandi Heimastjórnarmenn hafi boðið fram undir formerkjum 

annarra flokka í kosingunum þá hélt hann enn velli, náði tólf kjördæmakjörnum þingmönnum 

sem og þremur landskjörnum. Stjórnarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn langsum galt afhroð 

og  fékk ekki nema þrjá menn kjörna. Sjálfstæðisflokkurinn þversum stóð sig betur en þeir 

náðu níu þingmönnum þar af sjö kjördæmakjörna en tvo landskjörna. Bændaflokkurinn náði 

ekki að standa undir þeim væntingum sem gerðar voru til þeirr, hann náði þó fimm 

þingmönnum. Reyndar bauð hann ekki fram í það mörgum kjördæmum. 

Verkamannaflokkurinn náði einum manni kjörnum en ekki mátti miklu muna að hann myndi 

ná tvemur mönnum inn, einungis vantaði 25 atkvæði upp á. Listi óháðra bænda hafði einungis 

þrjá frambjóðendur í kjördæmakosningunum og náði einn þeirra kjöri sem og einn 

landskjörinn þingmann. Ekki munaði nema 35 atkvæðum að þeir kæmu öðrum að í 

kjördæmakjörinu (Þórarinn Þórarinsson, 1966). 

Þingið sem kom saman eftir kosningarnar var mikið breytt frá því síðasta sem komið 

hafði saman. Nærri því þriðjungur þingmanna voru nýliðar tveir til þrír nýjir flokkar voru þar 

komnir, þó svo að Bændaflokkurinn hafi verið starfandi innan þingsins áður þá bauð hann 

fram og var kosinn í þessum kosingunum í fyrsta skipti sem óháð afl. Nokkrir þingmenn 

höfðu einnig náð kjöri sem óháðir en þó undir vissum formerkjum annara flokka ber þá helst 

að nefna óháða Sjálfstæðismenn sem voru ekki undir þversum né langsum aflanna. Var það 

talið næstum víst að enginn gæti myndað meirihluta á þingi til þess að fá ráðherra umboð. Því 

var kallað til aukaþings þann 11 des 1916 og lýsti þar Einar Arnórssson yfir því að hann vildi 

biðjast lausnar ( Björn Þórðarson, 1951). 
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Sú staðreynd að stofnun Framsóknarflokksins hafi átt upphaf hjá nokkrum 

þingmönnum sem voru að bíða eftir sjófari á Seyðisfirði er hálf kómísk og sýnir um leið þann 

samhug sem var í bændum á þessum tíma. Sú þjóðfélagsþróun sem var að koma yfir landið 

með iðnbyltingunni þýddi að unga fólkið var að fara úr sveitunum til þorpanna í leit að betra 

lífi. Því var staðan í mörgum sveitum orðin slæm því margar hendur fóru sem hefðu þurft að 

vinna verkin. Sveitin átti sífellt erfiðara með að halda í fólkið enda bauðst oft mun betra kaup 

í þorpunum en í sveitunum. Kaupfélögin sem og samvinnuhreyfingin höfðu talsvert bætt hag 

bænda en þó ekki svo að góð framtíð þótti lengur að vera vinnumaður á búi (Gísli Ágúst 

Guðlaugsson, 1994). 

Því leið ekki langur tími þangað til þingmennirnir sem allir voru bændur komu sér 

saman um það að starfa saman inni á þingi. Lítið var um afþreyingu á Seyðisfirði og því þótti 

það hentugt að setjast niður og ræða um hvernig best væri að vinna að hag bænda inni á 

þinginu. Þegar leið á var komin stefnuskrá á borðið sem síðan var samþykt og varð hún í 

grundvallaratriðum að fyrstu stefnuskrá Framsóknarflokksins. Var það síðan ákveðið að þegar 

þingmennirnir kæmu suður þá myndu þeir leita þá þingmenn uppi sem þóttu henta í flokkinn. 

Fór það því þannig að þegar suður var komið að bændalistarnir tveir sem og aðrir þingmenn 

sem kosnir hefðu verið utan flokka, mynduðu Framsóknarflokkinn sem varð um leið þriðji 

stærsti flokkurinn á þinginu (Þórarinn Þórarinsson, 1966). 

Nafnið Framsókn á sér einnig sérkennilega sögu en það á Sigurður Jónsson einn þó 

svo það hafi borið á góma áður. Mörg nöfn höfðu verið nefnd fyrir flokkinn 

Samvinnuflokkurinn, Vinstri- eða Miðflokkurinn en það var ekki fyrr en annar þingmaður frá 

Sjálfstæðisflokki þversum, Bjarni frá Vogi, fór að hæðast að verðandi þingmönnum að 

Sigurði þótti hann verða of drjúgur að hann kallaði yfir í herbergið að flokkurinn heitir 

Framsóknarflokkur, við það fór Bjarni og lét þingmennina vera þar eftir (Þórarinn 

Þórarinsson, 1966). 

Aldrei hafði verið um svo marga stóra flokka inni á þinginu að talið væri vonlaust að 

meirihluti fyndist fyrir einum ráðherra til þess að fara fyrir stjórnarráðinu. Þingheimur ákvað 

því að þar sem staðan væri orðin þannig inni á þinginu að mynda meirihlutastjórn. 

Stjórnarskrárbreytingin sem var nýgengin yfir hafði leyft það og því þótti það hentugt. Þó svo 

að það sé talið fullvíst að enginn gæti myndað meirihluta og staðist vantraust þá voru einnig 

utanaðkomandi breytur sem höfðu þessi áhrif. Heimstyrjöld geisaði og margt þyrfti að gera 

hér í sameiningu til þess að halda landi og þjóð utan hennar. Einnig var það talið að verkin 
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sem vinna þurfti innnan stjórnarráðsins væru orðin það mörg að ekki lengur væri það á 

höndum eins ráðherra. Ákveðið var því að mynda þriggja flokka samsteypustjórn þá fyrstu á 

Íslandi en önnur lönd höfðu tekið þessa stjórnarhætti upp á styraldarjaldartímum. Gerðu því 

þrír stærstu flokkarnir samkomulag með sér um myndu ríkistjórnarinnar (Björn Þórðarson, 

1951). 

4. Fyrsta samsteypu stjórnin 

Myndunin 

Eins og áður hefur komið fram þá ákvaðu stærstu flokkarnir inni á þingi að mynda 

meirihlutastjórn þar sem ófriðartímar voru í heiminum og því þótti það nauðsynlegt að hafa 

meirihluta þjóðarinnar með stjórninni. Ekki gekk þó myndunin snurðulaust fyrir sig þar sem 

tveir stærri og eldri flokkanir gátu ekki komið sér saman um hvort þeirri myndi leiða hina 

nýju ríkistjórn. Þegar allt virtist ætla að koðna niður bauð Sjálfstæðisflokkurinn 

Framsóknarflokknum að koma í eins þingmans meirihlutastjórn. Sjálfstæðisflokkurinn taldi 

að með tveggja flokka stjórn í stað þriggja myndi auðvelda stjórnarsamstarfið. Því var 

umsvifalaust hafnað og um það skrifar Sigurður í endurminningum sínum sem hálfgert 

lúabragð. Ef því hefði verið tekið hefði hann að öllum líkindum sagt sig frá flokknum og aðrir 

með honum og þar að leiðandi hafi meirihlutinn fallið (Þórarinn Þórarinsson, 1966 og Siguður 

Jónsson, 1924). 

Á endanum komust flokkarnir að samkomulagi um verkaskiptinguna innan 

stjórnaráðsins en þá var komið að næsta höfuðverk, hverjir ættu að vera í hinni nýju 

ríkistjórn? Innan Heimastjórnarflokksins urðu menn sammála um að Jón Magnússon myndi 

veita hinnu nýju ríkisstjórn forystu þar sem Hannes gaf ekki kost á sér. Á blaði virtist Jón hafa 

allt með sér; hann var 58 ára gamall, hafði átt góðan embættisferil að baki, rólegur og 

yfirvegaður sem og traustur. Fáir voru taldir líklegri til þess að halda ríkistjórninni saman yfir 

þá örðugu tíma sem landið gekk í gegnum. Sjálfstæðisflokkurinn sem hafði gengið klofinn til 

kosningana klofnaði i afstöðu sinni um hvort ætti að velja Sigurð Eggertz á ný eða leyfa 

nýjum manni að spreyta sig. Varð Sigurður á endanum undir og var Björn Kristjánsson valinn 

fyrir þeirra hönd. Innan Framsóknar var sagan önnur, þar vildi enginn stíga fram og taka við 

embættinu. Þó svo að flokkurinn hafi verið nýmyndaður og flestir þar inni nýliðar á þingi þá 

höfðu þeir allir verið yfirlístir stuðningsmenn annarra flokka fyrir þingið. Sé Jörundur 

Brynjólfsson talinn með en hann hafði verið kosinn fyrir Alþýðuflokkinn en gerði bandalag 

við Framsóknarflokkinn sem hélst allt þingið, þá voru fimm langsum, tveir þversum og tveir 
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heimastjórnarmenn í flokknum. Þegar að fyrrverandi Þversum maðurinn Benedikt Sveinsson 

varð að ráðherraefni flokksins eftir fyrstu atkvæðagreiðslu þá neitaði Jón Magnússon að 

samþykkja hann. Samkvæmt samkomulagi á milli flokkana þriggja þá átti hver og einn að 

vera yfirlýstur flokksmaður sem kæmi frá flokknum. Því var ákveðið að bjóða fram Sigurð 

Jónsson og samþykkti Jón hann án mótmæla. Hví Sigurður þótti álitlegur kostur geta verið 

nokkrar ástæður. Jón getur hafa horft til þess að Sigurður hafi verið stuðningsmaður 

heimastjórnarmanna og því verið að vonast eftir bandamanni. Þó verður að líta til fyrri 

útskýringar Jóns á því að sá sem kæmi frá flokknum yrði að vera yfirlýstur flokksmaður frá 

þeim flokki sem hann kæmi. Sigurður hafði verið einn af stofnendum Framsóknarflokksins frá 

byrjun allt frá því á Seyðisfirði til endanlegrar stofnun hans í Reykjavík. Hann hafði einnig í 

sínum fyrirlestrum sem hann hélt um sveitir landsins talað um að bændur landsins þyrftu að 

styrkja flokksböndin inni á þingi óháð atgervi annara flokka. Til þess að setja punktinn yfir i-

ið þá hafði hann jafnvel komið með nafnið á flokkinn (Þórarinn Þórarinsson, 1966 og Jón 

Sigurðsson, 1965). 

Almenningur virtist ekki kippa sér mikið upp við þá breytingar sem urðu á 

stjórnarráðinu. Á forsíðu Skinfaxa var lítil fyrirsögn þar sem stóð „Ráðherrum fjölgað:“ og 

fyrir neðan í mun stærri texta „Jón Magnússon myndar stjórn“. Síðan er sett inn mynd af 

þremenningunum og fjallað um þá atburði sem varð til þess að hún væri mynduð. Líklegt er 

að fjölmiðlarnir sem og þjóðin hafi haldið að þetta væri tímabundið fyrirkomulag, eins 

ráðherra eða eins flokks stjórnaráð myndi aftur koma eftir styrjöldina (Gils Guðmundsson, 

1950). 

Þegar Jón fór yfir verkefni hinnar nýju ríkistjórnar á fundi sameinaðs Alþingis þann 5 

janúar þá kom aðalega fram í máli hans að hin nýja ríkistjórn ætti örðugt verkefni fyrir 

höndum. Ófriðurinn úti í heimi hafði gert það að verkum að sífellt erfiðara væri að stunda 

viðskipti við nágrannalönd okkar. Öll milliríkjaverslun væri í lágmarki og svo virðist sem hún 

ætti enn eftir að dragast saman. Því hafi hann með sínum samstarfsráðherrum ákveðið að 

vinna saman að þeim gífurlega vanda sem steðjaði að þjóðinni og láta önnur minni deilumál 

liggja á milli hluta á meðan ástandið væri svona. Hann endaði sína ræðu með því að benda á 

þá staðreynd að um eitt væru allir ráðherrarnir sammála um, en það var að vinna skuli þeir að 

því markmiðið að Ísland fengi fullt sjálfstæði yfir sínum málum án þess að styggja sína eigin 

flokka (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 
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Verkaskiptingin 

Eins og áður hefur komið fram varð Jón forsætisráðherra og fór því fyrir ríkistjórninni og sá 

um það að sameina verk hennar. Björn var settur fjármálaráðherra og Sigurður fékk í sinn hlut 

atvinnumálaráðuneytið. Séu verksvið ráðuneytanna betur skoðuð kemur í ljós að frekar 

misskipt var. Jón hafði á sinni könnu kirkju, skóla, heilbrigðismál og réttarfar. Björn fékk 

fjármálin öll nema yfirráð yfir bönkunum. Yfirráð yfir bönkunum átti eftir að draga dilk á eftir 

sér eins og síðar kemur fram, en sjálfstæðisflokkurinn var smeykur um að samvinnumaðurinn 

Sigurður fengi það vald. Sigurður fékk það sem eftir var í pokanum atvinnumálin, 

landbúnaðinn, sjávarútveginn, verslun (milliríkja sem og innanlands) samgöngur, fjarskiptin 

og að lokum bankana. Ef að litið er á þessa verkaskiptingu þá kemur það í ljós að á herðar 

Sigurðar hefði verið settur gífurlegur baggi og voru ekki allir vissir um hvort að hann gæti 

borið hann (Jón Siguðrsson, 1965). 

Hví Jón var svo örlátur við Sigurð við veitingu embætta getur stafað af því að hann treysti 

Sigurði til þeirra verka sem hann ætlaðist til af honum, en einnig getur hann hafa álitið Sigurð  

samherja sinn frá því Sigurður var Heimastjórnarmaður frekar en andstæðing. Eitt er þó 

fullvíst að þeir Jón voru vinir og vildu hvorugum illt gera, yfir þessu voru ekki allir 

heimastjórnarmenn sáttir þar sem þeim þótti Jón vera of linur við Sigurð. Þrátt fyrir að þeirra 

vinskapur hafi farið í taugarnar á mörgum hægrimönnum inni á þingi þá er ekki þar með sagt 

að þeirra vinskapur hafi spillt fyrir ríkistjórninni. Það hlýtur nú að vera auðveldara fyrir tvo 

vini sem komu úr sitthvorum flokknum að komast að sameiginlegri niðurstöðu var álit margra 

innan flokkanna sem þér sátu fyrir (Sigurður Jónsson, 1924 og Þórarinn Þórarinsson, 1966). 

Samvinnan 

Aldrei áður höfðu þingflokkar verið saman í stjórnaráðinu og því velti almenningur fyrir sér 

hvernig fyrrum andstæðingar sem sjaldan gátu komið sér saman um nokkurt mál gátu unnið 

saman innan þess. Eins og áður hefur komið fram þá hafði myndast sterkur vinskapur á milli 

Jóns og Sigurðar sem gerði það að verkum að saman stóðu þeir að flestum þeirra málum. 

Þessi vinskapur fór heldur í taugarnar á samflokksmönnum Jóns sem þótti hann heldur 

eftirlátur til Sigurðar. Þar má meðal annars nefna þá staðreynd að hann hafi látið honum eftir 

ráðherrabústaðinn í Reykjavík en var sjálfur heima hjá sér. Þrátt fyrir ákveðna andstöðu innan 

þingsins gegn þessum vinskap þá var stjórnarsamstarfið farsælt og vel gekk að koma málum í 

gegn. Þriðji samstarfsaðilinn í ríkistjórninni Sjálfstæðisflokkurinn, ákvað að skipta um mann 

eftir einungis 7 mánuði en þann 28 ágúst baðst Björn lausnar og við af honum tók Sigurður 

Eggertz sem hafði áður barist sem mest við hann um sætið. Þrátt fyrir að nýr maður væri 
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kominn í brúnna þá hafði sú breyting ekki mikil áhrif á stjórnarsamstarfið. Sé litið til þeirra 

aðstæðna sem að ríkistjórnin starfaði við þá, er það markvert hversu vel henni gekk að starfa 

saman þrátt fyrir ólíkar skoðanir þeirra sem að hennni stóðu. Menn voru á þessum tíma ekki 

að vinna að sínum persónulegu frampoti heldur unnu þeir verkið fyrir landið og þjóðina. Eftir 

miklu var að slægjast eins og síðar mun koma fram. Að vissu leyti gætu stjórnmálamenn 

nútímans haft gott af því að líta til baka til þess að sjá að í langan tíma hefur mönnum, sem 

hafa gerólíkar skoðanir tekist að vinna saman innan þjóðþingsins án þess að hleypa öllu af 

stað (Björn Þórðarson, 1956 og Þórarinn Þórarinsson, 1966). 

Sigurður bendir á í æviminningum sínum hvernig hans sýn á stjórnarsamstarfinu hafi verið og 

fróðlegt er að lesa lýsingu hans á Sjálfstæðismönnunum tveimur sem voru með honum í 

stjórninni. „Jón Magnússon var ávalt forsætisráðherra á  meðan ég var í stjórnarráðinu. Get 

ég eigi annað sagt en að mér féll alltaf vel við hann. Hann er fjölfróður maður, ágætur 

lögfræðingur og hygginn. Í hinum almennu málum í sambandi við styrjöldina réði hann einna 

mestu en þó var það eftir mínum tillögum að innflutningsvörum var úthlutað til 

sveitastjórnarvaldanna en eigi til kaupstaðanna. Sjaldan var mikill ágreiningur á 

ráðherrafundum, en í einstökum málum setti ég mig á móti hinum og fór því fram sem mér 

þótti réttast vera. Við Björn Kristjánsson gátum ómögulega átt skap saman hvernig sem á því 

stóð, höfðum víst andstæðar skoðanir á mörgu. Var Björn á móti því að landsstjórnin hafði 

forlagaforða í Reykjavík af nauðsynjavörum, ætlaði víst kaupsmönnum að sjá fyrir nægilegum 

vörum. En Björn var tæplega eitt ár ráðherra og beiddist lausnar. Var þá Sigurður Eggerts 

fjármálaráðherra – sambýlingur minn – og féll allt vel á með okkur. En því hann er liðugur 

fjármálamaður, þó ekki sé hann neitt mikilmenni.“ Þarna kemur fram að samstarfið hafi ekki 

alltaf verið dans á rósum en þó hafi það gengið. Vitað er að Sjálfstæðismenn höfðu lítinn 

áhuga á Sigurði enda þótti það ekki flott þá að vera bóndi hvað þá kaupfélagssinnaður bóndi 

sem hafði skrifað slæmar greinar um kaupmennina sem hliðhollir voru Sjálfstæðismönnum. 

Þrátt fyrir vissa hnekki það gekk stjórnarstarfið vel skrifar Sigurður síðar og sjaldan hafi 

komið upp mál sem ekki mátti leysa í rólegheitum (Sigurður Jónsson, 1924, bls. 164-165). 

Gagnrýnin 

Ef að litið er til þess að Sigurður var þá orðinn 64 ára gamall þá þótti mörgum að hann hafi 

fengið of þungan bagga að bera. Var jafnvel talað um að gera hálfgerðan aðsúg að honum svo 

hann myndi fara frá. Ekki þótti það setja gott fordæmi að sextugur ólærður bóndi myndi fá 

svo mikilvægt ráðherraembætti. Þó svo að forsætis- og fjármálaráðuneytið hafi verið hærra 

skrifuð  þá voru verkin fleiri og flóknari í atvinnumálum sé litið til ástandsins á þessum tíma. 
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Ekki hjálpuðu tengsl Sigurður við samvinnuhreyfinguna þar sem hún var ekki hátt skrifuð 

innan höfuðkaupstaðarins. Þrjár ástæður eru helstar fyrir því að Sigurði var ekki bolað út. Í 

fyrsta lagi þá hafði hann ávallt stuðning verkamanna sem og Jónasar frá Hriflu sem stóð ávalt 

bakvið Sigurð, en Jónas var þá enn hátt skrifaður hjá samtökum verkamanna. Einnig hafði 

hann sterkan bakgrunn í gegnum samvinnuhreyfinguna en hún var það sterk á landsbyggðinni 

að erfitt var að líta fram hjá henni. Einnig hafði Sigurður gífurlega yfirvegaða persónu sem að 

tekið var eftir með lotningu. Honum var lýst sem frönskum markgreifa frekar en öldrðum 

bónda fyrst þegar hann steig inn á þingið.  Það sem háði honum einna mest við ráðherra- og 

þingstörfin var reynsluleysi hans, þrátt fyrir að hafa tekið að sér opinber embætti fyrir sitt 

sveitarfélag og hjá kaupfélaginu þá eru þau störf varla samanburðarhæf við ráðherradóminn 

og þá vinnu sem fór fram inni á þjóðþinginu (Jón Sigurðsson, 1965). 

Sú gagnrýni sem beindist að ríkistjórninni á þessum árum var ekki beint að verkum 

hennar heldur frekar að mönnunum sem sátu í henni. Jón var einna helst gagnrýndur fyrir 

hversu linur hann var við Framsóknarmenn sem og Sigurð. Sigurður þótti ekki hæfur vegna 

menntunarleysis sem og aldurs, og ítök hans innan samvinnuhreyfingarinnar. Björn var 

gagnrýndur af sínum andstæðingum innan síns flokks og á endanum varð hann að segja af sér. 

Sigurður Eggertz lenti þá í þeirri sömu aðstöðu, þurfti ekki einungis að berjast við 

andstæðinga sína innan þingsins heldur voru hans eigin flokksmenn ekki sáttir við öll hans 

störf (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Sú breyting varð þegar líða tók á árið 1918 að hálfgerð stjórnarandstaða fór að 

myndast inni á þinginu. Sjálfstæðisflokkurinn langsum sem var eini flokkurinn inni á þingi 

sem náði kosningu sem hafði í fyrstu eftir kosningarnar sóst eftir samstarfi með 

Framsóknarflokknum. Þeir höfðu nú gengið úr því samstarfi og fengið til liðs við sig þá 

nokkra íhaldsmenn frá Sjálfstæðisflokknum og Heimastjórnarflokknum og jafnvel hafði einn 

þingmaður gengið úr Framsókn. Þessir þingmenn gerðu með sér bandalag á fyrri þinginu 

1918 og reyndu þeir að starfa saman gegn stjórninni. Komu þeir með vantraustillögu á 

Sigurðana tvo sem sátu í ríkistjórninni, en henni var vísað frá með dagskrártillögu um frávísun 

vantrauststillögunar. Tólf þingmenn greiddu þó gegn frávísunni var því um meiri 

stjórnarandstöðu að ræða en þá sem höfðu myndað með sér bandalag. Þingmenn bandalagsins 

höfðu einnig stuðningsmenn utan þingsins, en kaupmenn í Reykjavík studdu þá gegn Sigurði 

Jónssyni sem þeim þóttu fara of hart gegn sér. Má kalla þennan hóp fyrstu íhaldsmennina en 

sá flokkur átti eftir að ná fótfestu hér á landi og verða einn sá stærsti. Afsprengi hans, 

Sjálfstæðisflokkurinn yngri, er enn við líði og því má glögglega sjá að þau ár frá 1916-1918 
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hafi allar stéttir verið komnar með fulltrúa innan þingsins. Sé litið til þess að eftir að Sigurður 

hafði tekið við ráðherradómi þá hafði hann skipað nýjan bankastjóra hjá Landsbankanum sem 

var frekar veikur á þeim tíma. Sá bankastjóri, Magnús Sigurðsson, opnaði lánalínu til 

Kaupfélaganna sem um leið áttu því auðveldara með að fjármagna sig. Magnús taldi það 

eðlilegt að Kaupfélögin hefðu jafnan aðgang að bankanum annað gæti ekki verið 

réttlætanlegt. Þannig byrjaði samvinna Samvinnuhreyfingarinnar og Landsbankans og 

spurningin hvort að sú samvinna hafi leitt af sér góð verk eða slæm verður ekki svarað hér. 

Einnig hafði Sigurður með landsversluninni tekið völdin frá kaupmönnunum og fært þau yfir 

til Kaupfélaganna sem hann treysti betur til þess að dreifa vörunum jafnt á meðal almennings, 

og hefur það farið fyrir brjóstin á þeim. Á þeim stöðum þar sem kaupfélög höfðu ekki náð að 

festa sig í sessi fyrir Landsverslunina, en sveitarfélögin fengu vörurnar á sannvirði var 

ákveðið að stofna þar kaupfélög eftir að hún hætti. Sú innleiðing samvinnuhreyfingarinnar 

inni í þjóðfélagið er Sigurði því mörgu leyti að þakka þrátt fyrir að hún hafi verið gagnrýnd af 

kaupmannastéttinni. Var kaupmannastéttin hvort sem er búin að leika landann grátt nógu lengi 

og um rökrétta þróun að ræða. (Þórarinn Þórarinsson, 1966 og Jón Sigurðsson,1965). 

Helstu verk 

Á þeim tíma sem að ríkistjórnin tekur við taumunum hafði ófriðurinn geisað í tvö ár og voru 

breytunar frá honum farnar að hafa áhrif hér innanlands. Sífellt erfiðara var að koma 

nauðsynjavörum til landsins og ekki var útflutningurinn skárri. Samanber stefnuyfirlýsingu 

ríkistjórnarinnar þá voru það hennar helstu verk að tryggja frið á Íslands í ófriðnum og að 

halda áfram í átt til sjálfstæðis frá Dönum. Frá því að ófriðurinn hófst þá höfðu skipagöngur 

minnkað í sífellu og þótti lítið tryggt í þeim efnum lengur. Nú var svo komið að allt verðlag 

fór hækkandi hér innanlands vegna skorts á vörum og allur útflutningur var á hverfanda hveli. 

Á fyrstu árum styraldarinnar gættu áhrifa hennar lítið hér á landi en það var ekki fyrr en hún 

drógst á langinn að fylgibreytur hennar fóru að koma fram hér. Kosningaárið 1916 er talið að 

verð á flestri innfluttri nauðsynjavöru hafi hækkað um allt að 80% frá því að stríðið byrjaði. 

Einnig hækkuðu innlendar vörur talsvert og komu þessar hækkanir einna verst á þeim sem 

þurftu að borga fyrir sínar vörur með peningum, þar sem laun hækkuðu ekki með 

verðlagshækkununum. Verð á útflutningsvörum hækkaði einnig hratt í byrjun en þegar líða 

tók á ófriðinn og skipasamgöngur að minnka fóru þeir sem stunduðu þau viðskipti einnig að 

finna fyrir óþægindum (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Seinni samningurinn sem gerður var við Breta á styrjaldarárunum var talsvert 

hagstæðari fyrir Íslendinga enda var þá samið við fleiri en einn af bandamönnunum í stríðinu. 
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Að þeim samningi komu auk Breta, Bandaríkjamenn, Frakkar og Ítalir. Samkvæmt honum þá 

fengu Íslendingar meira frelsi fyrir útflutning sinn en á móti þá skuldbunduðu bandamenn sig 

til þess að flytja hingað ákveðið magn af nauðsynjavörum á ári. Enn höfðu bandamenn þó 

forkaupsrétt á öllum þeim vörum sem unnar voru hér og notaðar til útflutnings, staðlað verð 

var sett á vörurnar. Þótti Íslendingum það frekar lágt og svaraði varla kostnaði. Þrátt fyrir að 

mörgum fanst hann hafi gengið spældur frá borði þá var hinn nýji samingur mun betri fyrir 

þjóðina en sá sem saminn hafði verið tvemur árum á undan. Þessi samingur var ekki gerður 

fyrr en á síðasta stríðsárinu eða 1918 og hjálpaðu hann landanum mikið eftir þau erfiðu ár sem 

á undan höfðu gengið. Útflutningshöft sem höfðu verið sett á voru ekki afnumin fyrr en um 

mitt ár 1919 en innflutnginsskömmtun sem Bandamenn höfðu sett á voru afnumin við lok 

1918 (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Séu þessir samningar skoðaðir kemur hinn kaldi sannleikur raunsæisstjórnmála fram. 

Bandamenn voru á síðari tíma styrjaldarinnar orðnir nær einráðir á hafinu og gátu því gert það 

sem þeim sýndist. Fyrri samingurinn er gerður þegar enn er mikill vindur í Þjóðverjum og 

þeirra bandamönnum og þýðir því lítið fyrir fámenna þjóð að kalla sig hlutlausa. Bretar þurftu 

að halda viðskiptum Þjóðverja í lágmarki til þess að draga sem mestan styrk úr þeim. Seinni 

samningurinn var einfaldlega framlenging á þeim fyrri þó enn þyrfti að passa upp á að 

Þjóðverjar myndu ekki aftur vakna til lífsins. Íslendingar voru ekki heldur fullkomnlega 

sjálfstæð þjóð þegar á þessari kúgun stórþjóðanna stóð og lítið gerðu Danir til þess að aðstoða 

okkur. Hvað gátu þeir svo sem gert? Því vöknuðu upp spurningar hér hvort ekki væri kominn 

tími á einhverjar breytingar í stjórnarháttum á landinu (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Landsverslunin 

Ekki er hægt að segja að ríkistjórn Jóns hafi tekið við góðu búi af fyrirrennara sínum en miðað 

við aðstæður þá er varla hægt að kvarta. Eitt af fyrstu verkum ríkistjórnarinnar var að afnema 

velferðarnefndina og færa starf hennar yfir á ráðuneytin. Landsverslunin sem tekið hafði við 

nefndinni féll til Sigurðar og þurfti hann að takast á við erfitt verkefni enda urðu skipakomur 

sífellt færri. Án efa hjálpaði kaupfélags- og samvinnubakgrunnur Sigurði. Hann var þekktur í 

sveitum landsins og átti auðvelt með að semja við kaupfélagsmenn um verð á vörum sem 

hann sendi til þeirra. Eftir að stríðið tók að harðna 1917 fór einnig að syrta í álinn hér á landi, 

þó sérstaklega eftir að Þjóðverjar fóru að beita ótakmörkuðum kafbátahernaði við strendur 

Englands. Verslunarsamningurinn sem gerður hafði verið við Breta árið á undan hljóðaði 

þannig að öll útflutningsskip sem kæmu héðan þyrftu að koma við í breskri höfn. Því lá við að 

allur útflutningur legðist af á tímabili. Það var ekki fyrr en Bandaríkin fóru í stríðið að 
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skipakomur fóru aftur að aukast hér við land. Þrátt fyrir að verðlagið hafi hækkað umtalsvert 

árið á undan þá fór það aftur upp á fyrsta ári ríkistjórnar Jóns. Verðið hafði farið upp um tæp 

200%  frá því fyrir stríðið og því oft erfitt fyrir ríkistjórnina að afla hennar sem og almenning 

að versla hana. Þrátt fyrir að landsverslunin hafi verið til bóta fyrir þorra almennings þá mátti 

finna gagnrýnisraddir. Er þá einna helst verið að tala um kaupmannastéttina sem fannst hún 

vera að einhverju leyti hlunnfarin. Einnig var hægt að finna einhverja sem fannst skiptingin á 

milli  landshlutanna ekki vera nógu vel ígrunduð en sjaldan má eitt verk vinna án þess að 

neinn helgidagur finnist (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Fánamálið/fullveldið 

Önnur verk vann ríkistjórnin sem ekki beint tengdust stríðinu og ber þar helst að nefna 

fánamálið svokallaða. Lengi höfðu Íslendingar krafist þess af Dönum að fá sinn eigin 

þjóðfána til þess að sigla undir. Sú var skoðun almennings sem og þings að þetta mál gæti 

ekki beðið lengur og var því hart sótt að ríkistjórninni að koma því gegn. Allt frá því á 

landshöfðingjatímabilinu höfðu verið háværar raddir hér innanlands um að hafa sér fána fyrir 

Ísland. Nokkrar hugmyndir höfðu komið fram um útlitið á honum og voru þær í flestum 

tilvikum tengdar íslenskri náttúru á einhvern hátt. Fyrsti fáninn sem tekinn var í ákveðna 

notkun hér á  landi var unnin af Einari Ben skáldi en þar var um einfaldan hvítan kross á 

bláum grunni að ræða. Krossinn átti að tákna fálka en blái grunnurinn náttúruna. Sá fáni var 

notaður hér innanlands eftir að heimastjórnin var komin á þótt ekki væri beint um að ræða 

löglegan fána þar sem Danakonungur hafði aldrei samþykkt hann. Það var ekki fyrr en 

danskur skipherra tók einn slíkan af íslenskum róðrabát sem var við Reykjavíkurhöfn að 

hávær mótmæli byrjuðu hér innanlands. Skipherra taldi sig einungis vera að gera skyldu sína 

þar sem í lögum þá bar íslenskum skipum að sigla undir danska fánanum. Vitað væri að sá 

fáni yrði aldrei samþyktur af konungi þar sem hann þótti nauðalíkur gríska konungsfánanum 

og því var ákveðið að bæta rauða litnum í hann til þess að gera hann auðþekkjanlegri, rauði 

liturinn passaði einnig inn í náttúruna enda mikið um elda á eyjunni. Sá fáni fékk á endanum 

staðfestingu til þess að nota hér innanlands og innan hinna íslensku landhelgi, þó ekki fyrr en 

1915 (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Þegar Jón fór á konungsfund 1917 þá lagði Sjálfstæðisflokkurinn til að hann myndi 

fara með það erindi fyrir konung að fá eigin siglingafána fyrir Ísland. Ekki voru 

sjálfstæðismenn einir um þennan vilja heldur hafði (gamli) Bændaflokkurinn haft þessa 

aðgerð á stefnuskrá sinni frá 1915. Þótti þessi bón eðlileg þar sem í fyrsta lagi var þetta enn 

eitt skref í átt til sjálfstæðis en í öðru lagi þá var búið að stofna hér skipafélag sem átti að gera 
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þjóðin væri sjálfbærari í samgöngum. Eimskip hafði verið stofnað 1914 eftir mikla 

samansöfnun fjár og þótti það pínlegt fyrir skip þess að sigla undir öðrum þjóðfána um 

erlendar strendur (Björn Þórðarsson, 1956). 

Ekki tók konungur vel í þessa bón heldur þótti honum það ómerkilegir mannasiðir hjá 

ráðherranum þar sem stríð geisaði og hann vildi ekki taka eitt mál heldur ætti frekar að taka 

allt sambandsmálið upp. Einnig fór það í taugarnar á honum að þetta mál hefði verið tekið upp 

eindregið af íslenskum þingmönnum án þess að hafa nokkurt samband við félaga þeirra á 

danska þinginu. Þegar Jón kemur heim þá flytur hann þingheimi svör konungs og fengu þau 

dræmar undirtektir meðal þingmanna. Fluttu þá nokkrir þingmenn þingsályktunartillögu um 

skipun nefndar til þess að fjalla um málið í heild sinni. Magnús Pétursson læknir og 

þingmaður sjálfstæðisflokks langsum var flutningsmaður tillögunnar. Kom fram í máli hans 

að nú væri hugsanlega tími til þess kominn að leita eftir fullveldi. Stórþjóðir út um heim allan 

væru farnar að viðurkenna það að smærri þjóðir ættu sífellt meiri rétt á því að ákvarða um sína 

framtíð sjálfar. Margt hafi breyst hér innanland til batnaðar frá því ófriðurinn hófst og 

Íslendingar höfðu sýnt það með þrautsegju sinni að þeir gætu séð um sig sjálfir. Þetta hlytu 

Danir að viðurkenna og því væri tíminn að taka upp sambandsmálið að nýju að þessu gæti 

þingheimur staðið saman (Björn Þórðarsson, 1956). 

Var allur þingheimur sammála þessum orðum þingmannsins og því var skipuð nefnd 

sem kölluð var fullveldisnefndin og átti hún að leita eftir því að fá fullgilda siglingafána fyrir 

landið frá konungi. Töldu nokkrir þingmenn að um lífsnauðsyn væri að ræða þar sem ekki 

væri vitað hvort eða þó öllu heldur hvenær Íslendingum yrði bannað að sigla undir þeim fána 

sem nú væri notaður og því gat málið ekki beðið. Ástæðan fyrir þessari hræðslu var sá að 

Ísland hafði gert sig að óhlutdrægum aðila í stríðinu en hvað myndi gerast ef að Danaveldi 

myndi dragast inn í átökin? Yrði Ísland þá um leið þátttakandi í stríðinu og orðið því að 

skotmarki fyrir annanhvorn stríðandi aðilan? Hvað þá ef verra væri Danmörk yrði hertekin? 

Til þessað viðhalda hlutleysi sínu þótti það vera nauðsyn að fá sér fána fyrir íslensk kaupskip 

annars gætu þau átt hættu á því að verða að skotmörkum eða fá á sig hafnabann. Sjaldan hefur 

verið jafnmikil fylgni á einhverju máli innan Alþingis og var það talið að öll þjóðin stæði 

einnig á bakvið það (Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Á þessum víðsjárverðu tímum réðu Bretar mestu um framhald mála. Þeir voru stærsta 

flotaveldið á Atlandshafinu og gátu því farið um eins og þeim sýndist jafnvel þótt að þeir ættu 

að semja við Dani fyrst um samninga við Íslands þá gátu þeir í veldi sínu farið fram hjá þeim 
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að vild. Því er framhaldið nokkuð sveipað þessari staðreynd, Bretarnir sem höfðu kúgað 

landið og landsmenn til þess að stunda viðskipti við sig svo að þeirra hagsmunum yrði gætt 

hjálpuðu þjóðinni einnig að vissu leyti í sjálfstæðisátt (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Þrátt fyrir mikla samstöðu innan þingsins þá fékk Jón litlar undirtektir hjá konungi 

sem vildi frekar reyna á sambandslögin. Mikið var í húfi fyrir konung utan við 

menningarlegan arf þjóðarinnar sem var sveipaður Dönum .Þá höfðu einnig mörg dönsk 

fyrirtæki hagsmuna hér að gæta. Konungur lagði síðar til við Jón að hægt væri að taka 

sambandslögin upp á nýtt og hefja viðræður um framhaldið. Jón stóð hinsvegar staðfastur á 

sínum skoðunum við konung að til einskins væri að ganga til samninga nema konungur væri 

tilbúinn að viðurkenna fullveldi Íslands. Þegar Jón flytur þingheimi svör konungs þá vöktu 

þau mikil vonbrigði innan þingsins, hann hélt hinssvegar tilboði konungs leyndu, tjáði 

einungis formönnum þingflokkana frá því í trúnaði. Þrátt fyrir dræmar undirtektir í fyrstu hjá 

formönnunum þá var tilboði konungs tekið og komu samningsnefnd konungs hingað. Danska 

þingið samþykti þessar umleitanir jafnvel þótt að íhaldsflokkurinn þar úti hafi verið á móti. Í 

íslensku samingsnefndinni voru skipaðir fulltrúar allra flokka og einnig í þeirri dönsku nema 

íhaldið hafði engan. Hófu nefndirnar störf þann 1 júlí 1918 og lauk störfum þann 18 sama 

mánuðar og var þá kominn samningur þar sem fullveldi Íslands var tryggt (Þórarinn 

Þórarinsson, 1966). 

Þurftu nú ráðamenn að hafa hraðar hendur því samkvæmt sjórnskipunarlögunum frá 

1915 þá þurftu ný sambandslög að fara fyrir alla þjóðina. Fyrst þurfti þinghemur að 

samþykkja breytingarnar og svo varð þjóðin einnig að veita sína blessun á þeim. Þingið sem 

og þjóðin yrði að vera búin að þessu áður en sambandsþingið úti gæti tekið málið fyrir og því 

var ekki mikill tími til stefnu. Var þar að leiðandi nýtt þing kallað saman í september þar sem 

hin nýju sambandslög voru samþykkt eftir umræðu, og að lokum fóru kosningar þannig að 

allir voru með nema tveir. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni hér voru lögin samþykkt með rúmlega 

90% greiddra atkvæða. Kosningaþáttaka var frekar dræm en rúmlega helmingur kosningabæra 

manna greiddi atkvæði. Ástæðurnar fyrir því hversu lítil kosningaþátttaka var geta verið 

nokkrar má þar nefna Kötlugos, frostaveturinn, og inflúensupestar geysuðu. Einnig getur 

verið að einungis um tómlæti hafa verið að ræða. Lögin voru svo einnig samþykkt úti í 

Danmörku en þar var Íhaldsflokkurinn sá eini sem setti sig upp á móti þeim. Lögin öðluðust 

að lokum gildi þann 1 desember 1918 og urðu Íslendingar því loks fullvalda þjóð (Björn 

Þórðarson, 1956). 
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Athyglisvert er að svo lítið mál sem ágreinningur um siglingafána hafi leitt þessa 

bylgju af sér, hvað hefði til dæmis gerst ef að konungur hafi samþykkt íslenskan siglingafána 

strax 1915 þegar sú bón var fyrst borinn upp við hann? Hví stóð hann svo fast á því að veita 

Jóni hana ekki þegar hann gekk á hans fund með allan þingheim og þjóðina sem bakhjarl. 

Konungurinn vildi ávalt halda friðinn hér innnanlands og vildi því einungis samþykkja eða 

skipa þá ráðherra sem hefðu fullgildandi meirihluta á  bakvið sig. Var sú staðreynd að hann sá 

hversu einhuga Íslendingar voru orðnir í sjálfstæðisleit sinni að kominn væri tími á að veita 

þeim sjálfstæði, þó svo hann yrði enn þjóðhöfðingi yfir þeim. Eitt er þó allavega víst að hér á 

landi ríkti mikil gleði þegar fullveldið var komið og mörgum þótti sá tími einn sá 

eftirminnilegasti á þeirra ævi. Eftir langa baráttu var loks komið hér fullveldi sem svo lengi 

hafði verið keppst að.  

Síðasta ár ríkistjórnarinnar 

Næstu ár ríkistjórnarinnar voru ekki jafntíðindamikil og þau sem á undan hefðu gengið, enda 

erfitt að toppa fullveldismálið. Næsta ár sem jafnframt var síðasta ár þessarra brautryðjenda 

ríkistjórnar fór í að samrýma lögin að hinni nýju stöðu Íslands. Margt varð að breyta og flutti 

stjórnin því fjölda mála sem oft voru einungis formsatriði, einungis orðalag sem þurfti að 

lagfæra. Þrátt fyrir að þessar aðgerðir hafi tekið mesta tíma ríkistjórnarinnar þá vildi hún 

einnig stefna að því að gera landið fullkomlega sjálfstætt að öðru leyti. Má þar nefna 

breytingar á siglingalögum, sér siglingagfána, löggæslu við fiskveiðar, ríkisborgararétt, æðsta 

dómsvaldið sem og önnur mál. Flest þessara laga voru til þess að sýna fram á að landið væri 

tilbúið til þess að takast á við þann hildarleik sem sjálfstæðar þjóðir þurfa að takast á við. Allt 

sem var íslenskt skyldi verða að sér hlut þar sem landið væri ekki lengur undir annari þjóð. 

Siglingafánar sem einungis voru fyrir íslensk skip var einungis byrjunin, þingið og stjórnin 

vildi einnig að landið yrði ekki lengur háð verndun danska flotans á miðunum. Stofnun 

landhelgisgæslunnar var stór aðgerð sem ekki allir voru sammála um. Kostnaðurinn við hana 

þótti mörgum vera of mikill og einnig var sett spurningamerki hvort landið gæti staðið undir 

henni. Hingað til höfðu Danir verið með eitt varðskip hér til þess að vernda miðin en það var 

orðið úrelt og því þyrfti að fá ný skip til þess að vernda verðandi aðalatvinnuveg landsins. 

Þrátt fyrir að vitað væri að þessi aðgerð myndi vega þungt á litlum fjárhag hins nýja 

sjálfstæða lands þá fagnaði almenningur þessari ákvörðun. Núna þyrfti þjóðin ekki lengur að 

vera háð annari þjóð um verndun svipað og barnið sem fær í fyrsta skiptið að fara sjálft út í 

búð (Björn Þórðarson,1956). 
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Séríslenskur ríkisborgararéttur hafði ekki verið notaður áður og var því um algjört 

nýmæli að ræða. Þurfti því þingið að ákveða hvaða kröfur einstaklingur þyrfti uppfylla til 

þessað vera talinn íslendingur og hverjir gætu öðlast þann rétt og hvernig. Færslan á æðsta 

dómsvaldinu aftur til valdsins var ekki beinlínis innan hinu nýju sambandslaga heldur átti 

stjórnaráðið möguleiki á því ef vilji væri fyrir hendi. Þessi gamla krafa um dóminn var einnig 

hrundið af stað af stjórninni, lögin um hæstarétt voru svo samþykkt þann 6. október 1919. Ef 

litið er snögglega á öll þau lög sem að voru samþykkt eða flutt á hinu fyrsta fullvelda þingi 

sést greinilega þingið sem og stjórnaráðið ætluðu ekki að láta fullveldi vera einungis að 

nafninu til. Það átti að sanna fyrir umheiminum að hér væri þó ung en fullvaxta þjóð tilbúin 

að takast á við umheiminn á sínum eigin forsendum. Voru þetta lokaverk hinnar fyrstu 

samsteypustjórnar því Jón baðst lausnar fyrir sig og sitt ráðuneyti þann 12 ágúst 1919 svo að 

hægt væri að endanlega samþykkja stjórnarskrárbreytingarnar sem komið höfðu með 

fullveldinu (Agnar Kl Jónsson, 1969).  

Sigurður hafði áður beðist lausnar frá ráðuneytinu þar sem hann var orðin þreyttur á 

þeim störfum og flest þeirra verka sem honum voru hjartnæm nú þegar komin af stað. Jón 

reyndi eftir þetta að fá annan ráðherra frá Framsókn til þess að taka við starfinu en illa gekk 

þar sem enginn vildi verða við þeirra bón innan þingmannahóps Framsóknar. Því baðst Jón 

lausnar fyrir allt ráðuneyti sitt, reynt var að mynda aðra stjórn sem sitja myndi fram yfir 

kosningarnar en allt kom fyrir ekki og úr því varð að stjórnin sat sem fastast fram yfir 

kosningar og þangað til ný stjórn var mynduð  (Þórarinn Þórarinsson, 1966). 

Sjálfur skrifar Sigurður í endurminningum sínum að honum hafi fundist mörg ár hafa 

verið tekinn af honum þegar hann starfaði í ráðuneytinu. Þó hann sjái engan veginn eftir þeim 

þá hefðu þessar skyldur gert hann þreytan en stoltan af landinu sem og þjóðinni. Honum hafði 

fundist hann hafa vanrækt skyldur sínar á sínu búi en hafi búið svo vel að synir hans hafi tekið 

stórglæsilega við því. Ekki geti hann því kvartað yfir framvindum  mála og gæti því setið 

lengur sem óbreyttur þingmaður án þess að hafa samviskubit yfir því hvernig málum væri 

háttað heima í Ysta-Felli. Sigurður var orðinn 66 ára þegar hann býðst lausnar undan 

ráðherraembættinu og því engin furða að hann hafi verið orðinn þreyttur. Hann sat þó sem  

landskjörinn þingmaður á fimm þingum eftir ráðherrasetuna eða allt fram til 1925. Eftir að 

Sigurður kom aftur norður þá fór hann að sjá að hugsanlega myndi heilsan fara frá honum á 

endanum og fór því að koma sínum málum fyrir. Fyrirhyggja hafði einkennt mest allt líf hans 

og því vildi hann ekki leggja of þungan bagga á þá sem nánastir voru honum. Hann kom 

öllum þeim skjölum fyrir og handritum og hóf skrif á endurminningum sínum og náði að klára 
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þær einungis tvemur árum áður en hann var kvaddur af þessu jarðlífi. Það var á þinginu árið 

1925 sem hann fór að kenna til sjúkleika sem að lokum leiddi hann áfram til næsta lífs þann 

16. janúar 1926. Ekki vildi hann þó sýna neinum veikleika sinn og alveg fram í endann bar 

hann höfuðið hátt og mætti á hvern þingfund. Það var ekki fyrr en norður var komið að hann 

gat ekki hulið veikindi sín sem að lokum báru sigur á honum 12 dögum fyrir 74 ára afmæli 

hans (Sigurður Jónsson, 1924 og Jón Sigurðsson, 1965). 

5. Litið um öxl 

Íslendingar höfðu frá upphafi aldarinnar stefnt að fá fullt sjálfstæði yfir sínum málum frá 

Dönum en grunaði það einhvern að milli Heimastjórnar og til Fullveldis myndu einungis líða 

14 ár? Þær gífurlegu breytingar sem urðu á hag þjóðarinnar hljóta að hafa einhver hlut þar að 

verki. Hagsæld öll batnaði mikið á þessum árum, landið var að fara úr fátæku sjálfsþurftar 

bændasamfélagi yfir í þéttbýlt iðnaðarsamfélag. Nýjar stéttir voru farnar að myndast og öll 

þróun varð loks í takt við nágránnalönd okkar (Gísli Ágúst Guðlaugsson, 1993). 

Uppvaxtartíminn sem virtist taka af stað í byrjun aldarinnar var samtvinnaður upphafi 

heimastjórnarinnar. Þinginu hafði vaxið ásmegin og urðu alþingisstörfin eftisóttari en áður 

var. Hannes Hafsteinn stóð sig vel í upphafi og notaði hann þau nýju réttindi sem komin voru 

til landsins vel til þessað byggja það upp. Samvinnan innan þingsins var góð í byrjun enda 

lítið til þess að þræta um. Það var ekki fyrr en upp komu einstök mál þar sem þingmenn gátu 

engin vegið komið sér saman um ásættanlega niðurstöðu að ósætti fór að gæta innan þingsins. 

Sundrungurinn sem byrjaður var að myndast átti eftir að endast þangað til að 

stjórnarskrárbreytingarna gengu í gegn. Jafnvel þótt að háleit markmið hafi verið sett til þess 

að koma að nýjum sambandslögum við Dani og margt reynt í þeim efnum, er þá átt við 

bræðinginn, tókust þær fyrirætlanir ekki og oftar en ekki féll því ráðherrann. Eitthvað varð að 

gera til þess að samstaða gæti náðst innan þingsins og ekki væri sífellt verið að skipta um 

skipstjóra í brúnni. Kosningar 1916 voru sérkennilegar á margan hátt ekki einungis vegna 

tilkomu nýju stéttaflokkanna heldur einnig fyrir þær hluta sakir hvað atkvæði virtust dreifast 

jafnt. Almenningur virtist ekki vera beinlínis að hafna hinum gömlu rótgrónu flokkum, þrátt 

fyrir að vera börn síns tíma að mati sumra, heldur virtist hver og einn flokkur hafa sitt 

bakland. Ef farið er yfir kosningarnar á þessum tíma má einnig sjá að kosningaréttur var hægt 

og rólega opnaður meir og sífellt fleiri fengu tækifæri til þess að veiti valdhöfunum atkvæði 

sitt. Konur, verkamenn, öreigar og fleiri sem ekki þóttu álitlegir kjósendur í upphafi 

aldarinnar fengu loks verkfæri sem gat nýst þeim í þeirra réttarbaráttu. Einnig sú staðreynd að 
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á miðju heimastjórnartímabilinu hafi kosningar breyst úr því að vera opinberlegar, það er hver 

og einn greiddi frá atkvæði sínu í heyranda hljóði, hafi færst yfir í leynilegar sína fram á þá 

þróun sem hér varð að verða. Þær breytingar sem urðu á kosningunum setja einnig mark sitt á 

tímabilið, það var allt breytingum háð. Ekki nóg með það að hér innanlands hafi búið þjóð 

sem kallaði ekki allt ömmu sína þá voru sífellt háværi raddir úti í alþjóðasamfélaginu um 

sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Kenningin um eina þjóð eitt ríki var farin að heyrast hér innan 

lands og gaf hún ráða mönnum byr í báða vængi í samskiptum sínum við Dani. Lítum næst 

stuttlega á samskipti stjórnaráðsins við Dani á tímabilinu (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Konungur skipti sér lítið af málum hér á landi eftir að Heimastjórnin var komin, hann 

tilnefndi ráðherra hér sem voru með traustan meirihluta þingmanna á bakvið sig en lét þingið 

annars um þau málefni sjálft. Þegar þingheimur gat ekki komið sér saman um einn ráðherra þá 

valdi konungur skárri kostinn, eða þann sem hann taldi vera skárri fyrir sig og hinn íslenska 

þingheim, átti auðveldara með að halda friðinn. Kom það fyrir að hann kallaði ráðherra á 

konungsfund til þess að tilnefna hann en það kom þó ekki nema tvisvar sinnum fyrir og voru 

þá ráðherraefnin þekkt fyrir að ætla að taka harðari afstöðu í samningsumleitunum við 

konung. Synjunarvaldi koungs var sjaldan beitt enda voru ráðherrarnir ófúsir til þess að fara 

með lög fyrir konung sem þeir töldu víst að yrðu synjað. Það var ekki fyrr en 1914 að hann 

beitti því á móti stjórnarskrábreytingunum og um sér íslenska siglingarfána, en það mál átti 

eftir að draga stóran dilk á eftir sér því fánamálið eins og áður hefur komið fram vatt upp á sig 

og varð að lokum ekki til lykta leitt fyrr en með fullveldi þjóðarinnar. Afskiptaleysti konungs 

að málum Íslendinga leyddi til þess að þingið hér fékk að þróast á sinn náttúrulega máta. Hér 

starfaði þjóðþingið þó ekki að fullu sjálfstætt undir feðraþjóð sinni en hún leyfði því að gera 

sín mistök sem það lærði að. Þróunin varð því merkilega hröð og átti hún þátt í því hversu 

hratt því tókst að verða tekið markvert úti í hinum stóra heimi alþjóðastjórnmála. Þegar 

sambandslögin voru tekin upp á ný eftir tillögu konungs 1918 þá bjóst hann líklega engan 

veginn við því þeirri framvindu sem síðar var. Ríkistjórnin vissi hins vegar vilja þjóðarinnar 

og hvers hún væri að leita eftir því stóð samninganefnd Íslands fast á því að fullveldi yrði 

komið á sem fékkst (Helgi Skúli Kjartansson, 2006). 

Sé litið til þess að fyrsta ráðuneyti Jóns Magnússonar hafi verið myndað sem fyrsta 

ráðuneyti með fleiri en einum ráðherra er markvert út af fyrir sig en sú staðreynd einnig að um 

fyrsta samsteypustjórn með fleirum en einum flokki er enn markverðara. Hér hafði þingið 

ávallt á undan getað komið sér saman um einungis einn ráðherra sem stýra átti ráðuneytinu þó 

oft ekki lengi í einu hafði farið hverfandi. Allar þær breytingar á þingmannaliðinu og allur sá 
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ágreiningur sem kom upp innan þingsins á þeim mikilvægu málum gerði það að verkum að 

ráðherrann missti oftar en ekki þingstyrk sinn og þurfti því að segja af sér. Vitað var að þessi 

þróun var ekki til betri vegar og því þyrfti eitthvað nýtt að koma til. Sú nýbreitni að hægt væri 

að fjölga ráðherrum gerði þinginu kleift að koma sér saman um nýja stjórn með mun stærri 

stuðningi en áður. Fleiri ráðherrar fara með málefni fleiri manna innan þingsins svo einfalt er 

það. Kosningar1916 eru einnig sértækar af því leyti að loks voru komnir hér stéttarflokkar 

fram sem höfðu tekið sér bólfestu í öðrum löndum. Þessari þróun hafði Jónas Jónsson frá 

Hriflu spáð að væri næsti þróunarskeið í Íslenskum stjórnmálum og var það fullkomnlega rétt 

hjá honum. Verkamenn, bændur og kaupmenn vildu fá sína eigin fulltrúa inn á þingið og eins 

og vanalega í stjórnmálum þá er besta leiðin til þess að ná kjöri að fara eftir því sem 

almenningur vill. Þeir gömlu flokkar sem höfðu einungis haft sjálfstæðismálin á sinni könnu 

voru að renna sitt skeið. Eftir að fullveldið var komið var ekki sama þörf á þeim og áður og 

því fór sem fór, þeir fóru að hverfa af þinginu og nýjir flokkar að koma í staðinn fyrir þá. 

Þróunin sem hafði komið nokkrum árum á undan allt í kringum okkur var loksins komin 

hingað og þá var ekki aftur snúið (Jónas Kristjánsson, 1965). 

Fyrsta ráðuneyti Jóns hafði sett það fordæmi að ávallt var hér eftir myndað ráðuneyti 

með fleirum en einum ráðherra, hins vegar er ekki þar með sagt að ávallt hafi fleiri en einn 

flokkur starfað með ráðuneytinu. Verkefnin innan stjórnarráðsins höfðu einnig aukist það 

jafnt og þétt að ekki þótti þau vinnanleg fyrir einungis einn mann. Fleiri þurftu til svo að 

ásættanlegt starf yrði unnið. Þrátt fyrir að hin fyrsta samsteypustjórn hafi verið mynduð á 

viðsjárverðum tímum eða þegar það þótti tími til að standa saman þá var sú þróun 

óumflýjanleg. Einna helst vegna þeirra breytinga sem voru að koma til innan veggja Alþingis 

nýjir flokkar í staðin fyrir þá gömlu. Fullveldið gerði það einnig að verkum að mörg 

aðkallandi mál byðu afgreiðslu þingsins og til þess að koma þeim í gegn þyrftu menn að 

standa saman (Agnar Kl. Jónsson, 1969). 

Samvinnan var lykilatriði en þá er ekki þar með sagt að komandi stjórnir hafi ekki 

þurft að glíma við stjórnandstöðu. Sú mynd af stjórnarandstöðu sem myndaðist 1918 átti eftir 

að styrkja sig í sessi og veita ríkistjórnum þá gagnrýni sem þarf innan þjóðþinga svo að 

lýðræði fái að halda sínum grundvelli. Hún gerði það oftar en ekki að verkum að sem réttasta 

mynd af lýðræði kom fram og reynt var að gera með vantraustillögu stjórnarandstæðunar á 

fyrsta ráðuneyti Jóns. Lýðræði er tæki til þess að koma óhæfum leiðtogum frá völdum. Svo að 

hægt verði að bindast fáum orðum um hvað fyrsta samsteypustjórnin gerði fordæma gefandi 

fyrir komandi ríkistjórnir, má segja að hún hafi búið til frummyndina sem farið var síðar eftir. 
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Hún starfaði saman að þeim málum sem kröfðust hennar þó ekki alltaf í sátt og samlyndi eins 

og kom fram í greinargerðinni. Hún reyndi að finna hinn gullna meðalveg fyrir alla 

samstarflokkana svo hún myndi ekki falla og reyndi eftir megni að koma fram sem ein heild. 

Með tilkomu hennar myndaðist innan Alþingis stjórnarandsaða sem ekki á þátt í henni sem 

veitti henni aðhald og er sú mynd sem þar varð til enn við lýði í dag. Þessi þróun sem hér varð 

var ekkert einsdæmi heldur höfðu önnur ríki gengið í gegnum hana þó með öðrum sniðum og 

þjóðin hér var því ekkert einsdæmi. Í þessu tilfelli má nefna Bretland en þar snérust mál 

þjóðþingsins fyrst um baráttu þeirra við konungsveldið en þegar sú barrátta var unnin fóru að 

myndast þar flokkar eftir stéttum landsins, alveg eins og hér (Joseph Scumpter, 1976 og Helgi 

Skúi Kjartansson, 2002). 
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Lokaorð 

Sé litið yfir þessa greinargerð í heild sinni má glögglega sjá að allar þær breytingar sem urðu á 

stjórnaráðinu, þinginu og að lokum á þjóðinni má líkja við barn sem eru að fara út í lífið. Í 

upphafi gengur það í grunnskólann (landshöfðingjatímabilið) og lærir í fyrstu á 

grundvallarpunkta lífsins kynnist leikfélögum og að lokum er það betur í stakk búið til þess að 

takast á við meiri ábyrgð eftir hann. Heimastjórninni má líkja við framhaldsskólaárin með 

öllum þeim uppákomum og mótandi áhrifum sem honum fylgja en að honum loknum er ekki 

lengur talað um barn heldur nærri því fullstálpaðan einstaklingur sem telur sig vera tilbúinn að 

takast á við fullveldið. Árin á undan hafa farið í að móta hans skoðanir og margt hefur breyst 

hjá honum. Oftar en ekki hjá venjulegum unglingum þá enda þeir lokaár framhaldsskólans í 

einhversskonar sambandi með öðrum nemanda, enda viðmið nútíma þjóðfélagsins þannig 

háttað og oft er betra að vinna að verkefnum framtíðarinnar með öðrum. Þessi samlíking er þó 

ekki eins hjá öllum en hún er þó eðlileg þróunin hjá flestum nýjum lýðræðisríkjum.  

Þær grundvallarbreytur sem höfðu það með sér að fjölga var ráðherrum í stjórnarráðinu hafa 

því ekki beint með þingheim að gera né stjórnarráðið sjálft. Heldur var um nokkrar breytingar 

að ræða á þjóðinni sem og úti í hinum stóra heimi. Þjóðin styrkist hratt á þeim árum eftir að 

heimastjórn var komið á og um leið fór hún að þróast líkt og nágranna þjóðir hennar voru 

búnar að gera. Þó svo að þjóðfélagsstéttir hafi verið hér til áður þá fóru þær að stækka og um 

leið varð auðveldara að greina á milli þeirra. Með iðnbyltingunni fylgdi þessi þróun og ekki 

leið á löngu þangað til hún komst inn á þingið. Sjálfstæðisbaráttan hafði mikið um það að 

segja hvernig þróunin varð hér en þegar fór að draga úr áhrifum hennar og flokkar fóru að 

koma með sín málefni sem tengdust þröngum stéttum þessa lands hlaut flokkum að fjölga. 

Ekki var lengur hægt að keppast að kosningu um örfá ákveðin málefni heldur vildu kjósendur 

veita þeim atkvæði sitt sem tilbúinn var berjast fyrir þeirra réttindum. Fyrsta 

samsteypustjórnin varð því afsprengi þessara þróunar og má með sanni segja að hún hafi 

staðið sig nokkuð vel miðað við þær aðstæður sem voru þegar hún var við líði. Þrátt fyrir 

ákveðna gagnrýni þá beindist hún ekki að stjórninni sjálfri heldur að einstaklingum innnan 

hennar og því má segja að hún hafi gefið þjóðþinginu það sem þurfti. Með komandi árum áttu 

stéttar flokkar eftir að festa sig í sessi og er það fyrirkomulag enn við í dag að vissu leyti. Þrátt 

fyrir ítrekaðar tilraunir til dæmis þá fær Framsóknarflokkurinn ávalt sitt mesta fylgi úr 

dreifbýlinu og er höfuðsstaður hans enn þann dag í dag Þingeyjarsýslur. Ekki er þó fullvíst að 

stofnendur hans myndu hafa fylgt honum í gegn öll þessi ár. 
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